
مراقبةوتقييمالمشاريعوإدارةالبياناتوتحليلها

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

يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية
تقدم

برنامجتدريبيوورشعمليةلمدة5أيام

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or reproduction 

of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against the user.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

مراقبة وتقييم المشاريع وإدارة البيانات وتحليلها 

مقدمة:
وتقييم  مراقبة  في  خبراء  يصبحوا  أن  من  المشاركين  لتمكين  الدورة  هذه  تصميم  تم 

مشاريعهم، تغطي الدورة جميع العناصر الرئيسية لنظام قوي للرصد والتقييم إلى جانب 

مشروع عملي لتوضيح مفاهيم الرصد والتقييم.  هذه دورة شاملة في مجال مراقبة وتقييم 

القائم  والتقييم  الرصد  مبادئ وممارسات  تغطي   ، وتحليلها   البيانات  وإدارة  المشاريع 

بالمهارات  المشاركين  الدورة  هذه  تزود  بأكملها.  المشروع  حياة  لدورة  النتائج  على 

إدارة  ذلك  في  بما  النتائج  على  القائمة  والتقييم  الرصد  أنظمة  وتنفيذ  إلنشاء  الالزمة 

بيانات الرصد والتقييم وتحليلها وإعداد التقارير. سيستفيد المشاركون من أحدث أفكار 

وممارسات الرصد والتقييم بما في ذلك النتائج والنهج التشاركية.  

اهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 تطوير مستويات نتائج المشروع½	

 وضع مؤشرات وأهداف لكل مستوى من مستويات النتائج½	

 تتبع مؤشرات األداء على مدى عمر المشروع½	

 تقييم المشروع مقابل النتائج المحددة½	

 تطوير وتنفيذ أنظمة الرصد والتقييم½	

 وضع خطة شاملة للرصد والتقييم½	
	½ )Stata/SPSS/R( استخدام برنامج تحليل البيانات 
 جمع البيانات باستخدام   لتحليل بيانات المشروع ومشاركتها½	
 مراجعة تقنيات الرصد والتحكم وكيفية تصحيح مشاكل التصميم والتنفيذ½	
 وصف خصائص بيئة المخاطر االستباقية½	
 وصف العملية والخطوات التي ينطوي عليها إغالق المشروع½	

المنهجية:
التقديمية  العروض  مثل  التفاعلية  واألساليب  التقنيات  من  مزيجاً  الدورة  هذه  تستخدم 
وعدداً من تقييمات المقاييس النفسية والتمارين الجماعية ودراسة الحاالت والنقاشات 

التلخيصية.

الفئات المستهدفة:
المشاريع  إدارة  مكاتب  وموظفي  المشاريع  مدراء  التدريبية  الدورة  هذه  تستهدف 
لتنمية مهاراتهم في  الذين يسعون  العليا وجميع المهنيين  التنفيذيين واإلدارة  والمدراء 
إدارة  معهد  قبل  من  يوروماتيك،  اعتماد  تم   . وإغالقها  فيها  والتحكم  المشاريع  تنفيذ 
المشاريع )®PMI( في برنامج شركاء التدريب المعتمدين )ATP(. تعادل هذه الدورة 

.)PDU( 30 وحدة للتطوير المهني
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محتويات البرنامج:

مقدمة يف إدارة الماشريع القامئة عىل النتاجئ: 

 أساسيات اإلدارة القائمة على النتائج ½	
 ما أهمية اإلدارة القائمة على النتائج؟ ½	
 اإلدارة القائمة على النتائج مقابل إدارة المشاريع التقليدية ½	
 دورة حياة اإلدارة القائمة على النتائج )سبع مراحل( ½	
 مجاالت تركيز اإلدارة القائمة على النتائج ½	

 أاسسيات الرصد والتقييم: 

 تعريف الرصد والتقييم ½	
 لماذا الرصد والتقييم مهمان ½	
 المبادئ والمفاهيم الرئيسية في الرصد والتقييم ½	
 الرصد والتقييم في دورة حياة المشروع ½	
 الرصد والتقييم القائم على المشاركة ½	

 حتليل المرشوع: 

 تحليل الوضع ½	
 تقييم االحتياجات ½	
 تحليل االستراتيجية ½	

 تصميم النتاجئ يف الرصد والتقييم: 
 نهج سلسلة النتائج: األثر والنتائج والنواتج واألنشطة ½	
 إطار النتائج ½	
 المسار السببي للرصد والتقييم ½	
 مبادئ التخطيط والرصد والتقييم من أجل تحقيق النتائج ½	

 مؤرشات االندماج واالستحواذ: 
 تعريف المؤشرات ½	
 مقاييس المؤشرات ½	
 ربط المؤشرات بالنتائج ½	
 مصفوفة المؤشرات ½	
 تتبع المؤشرات ½	

 هنج اإلطار المنطقي: 
 مرحلة التحليل والتخطيط ½	
 تصميم اإلطار المنطقي ½	
 تصنيف المخاطر في اإلطار المنطقي ½	
 المنطق األفقي والرأسي في إطار السجل ½	
 استخدام إطار السجل إلنشاء جداول: جداول األنشطة والموازنة ½	
 استخدام اإلطار المنطقي كأداة إلدارة المشاريع ½	
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مراقبة وتقييم المشاريع وإدارة البيانات وتحليلها 
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 نظرية التغيري: 

 نظرة عامة على نظرية التغيير ½	
 تطوير نظرية التغيير ½	
 دراسة حالة: نظرية التغيير ½	

 أنظمة الرصد والتقييم: 

 ما هو نظام الرصد والتقييم؟ ½	
 عناصر نظام الرصد والتقييم ½	
 خطوات تطوير نظام الرصد والتقييم القائم على النتائج ½	

 ختطيط الرصد والتقييم: 

 أهمية خطة الرصد والتقييم ½	
 توثيق نظام الرصد والتقييم في خطة الرصد والتقييم ½	
 مكونات خطة الرصد والتقييم وإدارة البيانات وإعداد التقارير ½	
 استخدام خطة الرصد والتقييم لتنفيذ عمليات الرصد والتقييم في مشروع ½	
	½ )PMP( خطة الرصد والتقييم مقابل خطة إدارة األداء 

 المسح األاسيس يف عمليات الرصد والتقييم القامئة عىل النتاجئ: 

 أهمية دراسات خط األساس ½	
 عملية إجراء دراسات خط األساس ½	
 دراسة خط األساس مقابل التقييم ½	

 تقييم أداء المرشوع: 

 تقييمات العمليات والتقدم المحرز ½	
 تصميم البحوث التقييمية ½	
 أسئلة التقييم ½	
 نشر التقرير التقييمي ½	

 إدارة بيانات الرصد والتقييم: 

 مصادر مختلفة لبيانات الرصد والتقييم ½	
 طرق جمع البيانات النوعية ½	
 طرق جمع البيانات الكمية ½	
 األساليب التشاركية لجمع البيانات ½	
 تقييم جودة البيانات ½	

 استخدام نتائج الرصد والتقييم ونشرها: ½	
 احتياجات أصحاب المصلحة من المعلومات ½	
 استخدام نتائج الرصد والتقييم لتحسين المشاريع وتعزيزها ½	
 استخدام الدروس المستفادة من الرصد والتقييم وأفضل الممارسات ½	
 أبطال المعرفة في المنظمة ½	
 شكل اإلبالغ عن الرصد والتقييم ½	
 استراتيجيات االتصال بنتائج الرصد والتقييم  ½	

 أدوات وتقنيات مجع البيانات: 

 مصادر بيانات الرصد والتقييم - األولية والثانوية ½	
 أخذ العينات أثناء جمع البيانات ½	
 طرق جمع البيانات النوعية ½	
 طرق جمع البيانات الكمية ½	
 أساليب جمع البيانات التشاركية ½	
 مقدمة في تثليث البيانات ½	

 جودة البيانات: 

 ما هي جودة البيانات؟ ½	
 لماذا جودة البيانات؟ ½	
 معايير جودة البيانات ½	
 تدفق البيانات وجودة البيانات ½	
 تقييمات جودة البيانات ½	
 تصميم نظام الرصد والتقييم لجودة البيانات  ½	

 حتليل البيانات النوعية: 

 مبادئ تحليل البيانات النوعية ½	
 إعداد البيانات للتحليل النوعي ½	
 ربط ودمج مجموعات بيانات متعددة بأشكال مختلفة ½	
 التحليل المواضيعي للبيانات النوعية ½	
 تحليل المحتوى للبيانات النوعية ½	
	½ NVivo معالجة وتحليل البيانات باستخدام 

: )SPSS / Stata التحليل الكمي للبيانات - )باستخدام 

 مقدمة في المفاهيم اإلحصائية ½	
 إنشاء المتغيرات وإدخال البيانات ½	
 إعادة بناء البيانات ½	
 معالجة المتغيرات ½	
 اإلحصاء الوصفي ½	
 فهم ترجيح البيانات ½	
 اإلحصاءات االستداللية: اختبار الفرضيات ، اختبار T ، ANOVA ، تحليل ½	

االنحدار 

 إغالق المرشوع:

 إنجاز المخرجات وتسليمها ½	
 قبول أصحاب المصلحة الرئيسيين ½	
 إجراءات اإلغالق ½	
 فريق استخالص المعلومات½	



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.½	 اتصلبإدارةالتدريبعلىالرقم4571800  4  00971

إدارةالتدريب:4571801  4  00971½	  أرسلقسيمةالتسجيلبعدملئهاعلىالفاكسالتالي:

يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية،ص.ب:74693دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة½	 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

)مراقبة وتقييم المشاريع وإدارة البيانات وتحليلها (

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.


