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مقدمة:
مع نمو القطاع االستثمارى وتقدمه، وتبنيه للممارسات المؤسسية، ازداد االهتمام بجودة 
المشاريع والبرامج التي تقدمها المؤسسات، من هنا كانت أهمية التقييم المستمر لهذه 
المشاريع والبرامج من خالل مؤشرات تعكس أداء هذه الجهات ومستوى تطورها، هذا 
الموضوع هو مدخل لمؤشرات األداء وآلية االستفادة منها في تقييم وتطوير المشاريع 

والبرامج الخيرية.

بالمقارنة  تسمح  ومعلومات  بيانات  توفر  قياسات  المشاريع هى  تقييم  أداء  ومؤشرات 
والمبادرات  والبرامج  للمشاريع  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  نحو  التقدم  وتحديد 
الخاصة بالجهة ،.إنه من غير الممكن القول أن الظروف البيئية المحيطة بالمنشأة هي 
السبب في عدم تحقيق أهداف المنشأة ، 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 .

وبناء عليه تقدم يوروماتيك برنامج " اإلدارة الفعاله للمشروعات عن طريق القياسات 
ومؤشرات األداء" وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية  ذات الصلة.

االهداف:
بمفهوم المتابعة والرقابة والقياس وأهميته. �
أنواع المتابعة وميادين عملها. �
مهارة أستخدام وسائل وأساليب المتابعة. �
انواع مؤشرات االداء بالمشروعات �
تحسين وتطوير 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 �
المهندس المشرف �
مسؤول الجودة �
المهتمين بمجاالت قياس االداء و النتائج بالمشروعات �

الوحدة االولى :
مفاهيم مؤشرات األداء الرئيسية

أنواع من مقاييس األداء     �
� ) Key Performance Indicators )KPIs  مؤشرات األداء الرئيسية
� Performance and Result Indicators  مؤشرات األداء والنتائج
� Seven Characteristics of KPIs الخصائص السبع لمؤشرات األداء الرئيسة
أمثلة لمقاييس المستقبل �
� Importance of Timely Measurement أهمية المقاييس الزمنية
نماذج إدارية لها تأثير عميق على مؤشرات األداء الرئيسة �
� People Practices الممارسات البشرية

الوحدة الثانية :
مفاهيم أساسية في إدارة المشروعات

�                  Project Definition   تعريف المشروع
انواع المشروعات �
المراحل التي يمر بها المشروع �
تحليل الجدوى االقتصادية للمشروع. �
مخاطر ادارة المشروعات �
التنبؤ بأداء المشروعات �

الوحدة الثالثة :
متطلبات إدارة المشروع

إدارة نطاق المشروع �
إدارة   التوثيق والتحليل وتحديد األولويات   �
إدارة الجدول الزمني للمشروع �
اإلدارة المالية وتفاصيل االستثمار والميزانية �
إدارة الجودة ) تخطيط ومراقبة وضمان الجودة( �

إدارة الموارد  الخاصة بالمشروع )مادية –معنوية بشرية( �
� Stakeholders إدارة أصحاب المصلحة
إدارة االتصاالت وتدفق المعلومات �
ادارة التغييروالتحكم فى معايير المشروع �
إدارة المخاطرو تحديد المخاطر وتقييمها وتحديد األولويات �
إدارة المشتريات والعالقات مع موردي السلع والخدمات الالزمة للمشروع �

الوحدة الرابعة :
عملية الّرصد والقياس والتحكم فى مؤشرات اداء المشروع

قياس أنشطة المشروع الجارية �
رصد متغيرات المشروع �
تحديد اإلجراءات التصحيحية لالنحرافات �
مؤشرات االداء المتعلقة بالوقت �
مؤشرات آداء نطاق المشروع �
قياس مؤشرات التكاليف الخاصة بالمشروع �

الوحدة الخامسة :
كيف تكون مدير مشروع ناجح

تخطيط المشروع وقياس نتائج المراحل المختلفة �
التفاعل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والتواصل معهم �
تدبير الحصول على موارد المشروع �
التفاعل مع العمالء في الخارج، والبائعين والموردين �
بدء التنفيذ وادارة مخاطر المشروع   �
مراقبة سير العمل في المشروع باستمرار، ومراجعة األهداف �
إدارة فريق المشروع، والتفويض وتقديم مالحظات �
تحديد الفرص والمشاكل والحلول المرتبطة والتعديالت �
إدارة الصراعات وحّلها �
استشارة المستشارين والموجهين والمدربين �



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.
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التــاريــخ :........................

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

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


