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مقدمة:
بالمنشأة هي السبب في عدم  البيئية المحيطة  القول أن الظروف  الممكن  إنه من غير 
تحقيق أهداف المنشأة ، كما وغالبًا ما تتبلور عن وظيفة التخطيط خطة أو مجموعة 
هل  البعض  يتساءل  قد  وهنا  وزمنيًا  كميًا  المحددة  األهداف  لتحقيق  واضحة  خطط 
وجود خطة يعني أن الهدف قد تحقق ؟ وهل تنفيذ الخطة يعني أن اإلنجاز المحقق هو 
فعاًل اإلنجاز المخطط ؟ فالرقابة ما زالت تعتبر المشكلة الرئيسية للعديد من المنشآت 
والعملية الرقابية في المشاريع الكبيرة ما زالت عملية معقدة فهي ال ترتبط فقط بالنظام 
الرقابي و بالهيكل التنظيمي واألساليب القيادية ، وإنما بالخطط واألهداف التي تعتبر 

القوة المركزية للمؤسسة.

على  اإلداري  واإلشراف  والمتابعة  الرقابة   " برنامج  يوروماتيك  تقدم  عليه  وبناء 
المشروعات" وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة.

االهداف:
بمفهوم المتابعة والرقابة وأهميته �
أنواع المتابعة وميادين عملها �
مهارة أستخدام وسائل وأساليب المتابعة �

إعداد خطة المتابعة �
تحسين أداء العاملين �
مفهوم التقييم وانواعة وأهميته �
مؤشرات االداء الرئيسية بالمشروع �
المقارنة بين عمليتي المتابعة والتقييم �
أهمية الرقابة اإلدارية ومجاالت الرقابة اإلدارية �
الحاجة إلى عملية الرقابة اإلدارية �
أهمية موضوع دراسة الرقابة اإلدارية �
أهداف وأغراض الرقابة اإلدارية �
الرقابة على جودة المشروع �

الفئات المستهدفة:
مسؤول الرقابة فى المؤسسة �
مدير المشروع �
مسؤول الجودة �
المهتمين بمجاالت النتابعة والرقابة فى المشروعات �

الوحدة االولى :
مفاهيم ونظريات رقابة وتقييم المشروعات

مفهوم وأهمية تقييم المشروعات �
ماذا يعني تقييم المشروعات �
ما الذي ال يعنيه تقييم المشروعات �
أغراض تقييم المشروعات �

الوحدة الثانية :
أنواع ونظريات ونماذج تقييم المشروعات ومستوياتها

� Formative التقييم البنائي
� Summative )التقييم التراكمي )التجميعي
عالقة التقييم باألنواع األخرى من تجميع البيانات. �
نماذج ونظريات تقييم المشروعات �
نشاة نظرية التقييم �
تقسيمات نماذج التقييم �
نظرية البرنامج )المشروع ( �
� The logic model النموذج المنطقي

الوحدة الثالثة :
مراحل عملية تقييم المشروع

وضع خطة لتقييم المشروع �
تنفيذ خطة التقييم �
تحليل وتفسير البيانات والتوصل إلى نتائج محددة �
عرض نتائج التقييم والتواصل مع األطراف ذات العالقة �
كتابة وصف للمشروع وتحديدغرض التقييم �
تحديد األطراف ذات العالقة والمستفيدة من المشروع �
اختيار نوع وادوات ومصادر التقييم �
وضع الميزانية الالزمة لتمويل عمليات التقييم �

الوحدة الرابعة :
تنفيذ خطة التقييم

تشكيل فريق عمل إعداد التقييم �
جذب بعض العاملين المهرة لفريق العمل �
الحصول على الدعم والمساندة من الشركة �
تحديد قيم وأخالقيات عملية التقييم �
تحديد مؤشرات التقييم �
إعداد وتطوير أدوات التقييم �
تجميع المعلومات والبيانات وتفسيرها �

الوحدة الخامسة :
إعداد التقرير النهائي

عرض نتائج التقييم �
إعداد التقرير النهائي �
كيفية إعداد التقرير �
مكونات التقرير �
تقديم النتائج واساليب عرضها �



نمـــــوذج التسجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)الرقابة والمتابعة واإلشراف اإلداري على المشروعات ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


