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 رصد وتقييم المشاريع الموجهة نحو تحقيق النتائج 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المحتويات األساسية:

مقدمة:

قد استلزمت الرغبة في ضمان استخالص أقصى قيمة من االستثمارات في المشاريع إجراء رصد وتقييم للمشاريع وما يصاحب ذلك من حاجة إلى إدارة الوظيفة بشكل جيد. تم 

تصميم هذه الدورة لتسليح المشاركين بالتقنيات واألدوات الالزمة لتصميم وتنفيذ الرصد والتقييم الموجهين نحو النتائج في سياق إدارة المشاريع. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 تعداد عمليات وإجراءات تطوير نظم الرصد والتقييم. �	

 وصف واستخدام التقنيات واألدوات الالزمة للرصد والتقييم. �	

 تطبيق المعرفة المكتسبة في إدارة مشاريعهم ومنظماتهم بشكل جيد. �	

صفوفات وأدوات صناعة القرار في المشاريع�	

معايير اتخاذ القرارات االستراتيجية للمشاريع�	

توثيق العالقات مع الشركاء االستراتيجيين عبر تحسين مهارات التفاوض والتواصل�	

الفئات المستهدفة:

مدراء المشروع والموظفون الذين يعملون في مجال إدارة المشاريع ورعاة المشروع واإلدارة العليا والموظفون الذين يخططون للمشاركة في أي مرحلة من مراحل إدارة 

المشاريع.

نظرة عامة عىل الرصد والتقييم الموجهني حنو حتقيق النتاجئ:  

 الغرض من رصد وتقييم المشاريع وأهدافها  �	
 عوامل النجاح الحاسمة لرصد وتقييم المشاريع  �	
 السمات الرئيسية ألنظمة الرصد والتقييم الموجهة نحو تحقيق النتائج  �	
 تطبيق الرصد والتقييم�	

 خطوات لبناء نظام رصد وتقييم موجه حنو حتقيق النتاجئ:  

 اختيار مؤشرات األداء الرئيسية  �	
 إعداد خطوط األساس  �	
 جمع البيانات عن المؤشرات�	
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 رصد وتقييم المشاريع الموجهة نحو تحقيق النتائج 
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 رصد وتقييم التخطيط: 

 أسئلة التقييم الرئيسية  �	
 البيانات النوعية والكمية  �	
 منهجية جمع المعلومات والبيانات  �	
 توثيق نتائج الرصد والتقييم  �	
 اإلبالغ عن النتائج�	
 جعل الرصد والتقييم الموجهين نحو النتائج يعمالن لصالح المنظمة:   �	
 االستجابة للنتائج غير المتوقعة للرصد والتقييم  �	
 دمج الرصد والتقييم في بداية المشروع والتخطيط والتنفيذ  �	
 التحديات السياسية والتقنية في نظم رصد وتقييم المشاريع الموجهة نحو تحقيق النتائج�	

ختطيط الماشريع:

مقارنة بين المشاريع والعمليات�	
تعاريف إدارة المشاريع�	
إدارة قيود المشروع�	
تطبيقات إدارة المشاريع�	
الفوائد الكامنة في إدارة المشاريع�	
ميثاق المشروع�	
بيان نطاق العمل �	
مواصفات المشروع�	
وضع هيكل تجزئة عمل المشروع�	
كيفية تجزئة عمل المشروع�	

جدولة الماشريع:

الربط بين أنشطة هيكل تجزئة العمل�	
العالقات بين أنشطة المشروع�	
	�PERT تقنية تقييم ومراجعة المشروع
طريقة المسار الحرج�	
جدولة المسارات األمامية والخلفية لشبكة المشروع�	
مخطط جانت�	
	�)Milestone Chart( مخطط معالم المشروع
إدارة فترات السماح�	
أساليب ضغط الزمن الكلي للمشروع�	
المفاهيم الخاطئة والحقائق حول ضغط الزمن الكلي للمشروع�	
تخطيط موارد المشروع�	
تسوية الموارد�	

 تنظيم ومراقبة الماشريع:

تنظيم المشاريع ومراقبة المشاريع�	
إدارة القيمة المكتسبة�	
تباينات الميزانية والجدول الزمني�	
مؤشرات أداء الجدول الزمني و التكلفة�	
فوائد ادارة القيمة المكنسبة�	
إعداد تقارير إدارة المشروع�	
التدقيق على المشروع�	
دور البرامج الحاسوبية في إدارة المشاريع�	

التعامل مع الرشكاء االسرتاتيجيني للمرشوع:

تحديد الشركاء االستراتيجيين للمشروع�	
أنواع الشركاء االستراتيجيين�	
تقنيات إدارة مستوى بمشاركة الشركاء االستراتيجيين�	
مهارات مدير المشروع �	
التفاوض مع الشركاء االستراتيجيين�	



إدارةالتدريبوالتطوير
يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية

ص.ب:74693دبيـاإلماراتالعربيةالمتحدة
تليفون:4571800  4  00971-فاكس:4571801  4  00971

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

يرجىإرسالاالستمارةعلىالعنوانالتالي:
U.K.Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

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

هنالكثالثةطرقسهلةللتسجيل:

لتحجزمكانابشكلمؤقت.�	 اتصلبإدارةالتدريبعلىالرقم4571800  4  00971

إدارةالتدريب:4571801  4  �00971	  أرسلقسيمةالتسجيلبعدملئهاعلىالفاكسالتالي:

يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية،ص.ب:74693دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة�	 أكملقسيمةالحجزوأعدهامرفقةبشيكإلىالعنوانالتالي:

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  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

) رصد وتقييم المشاريع الموجهة نحو تحقيق النتائج (
تصميم وتنفيذ الرصد والتقييم الموجهين نحو النتائج في سياق إدارة المشاريع

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


