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  "منهجيات وتقنيات تقييم البرامج واألنشطة"مدربين حول  ورشة تدريب برنامج

  2008يوليو / حزيران16-10بيروت، 
  أهداف الورشة 

 
 .إلقاء الضوء على أهم مبادئ ومفاهيم عملية تقييم البرامج واألنشطة •
التحديات تعريف المشاركين بنموذج محدد يمكن استخدامه لتقييم البرامج واألنشطة واستكشاف  •

 .التي تواجه اعتماد  هذا النموذج في العراق
تعزيز المهارات والقدرات التدريبية للمشاركين في مجال التدريب على استخدام النموذج  •

 .المقترح
اطالع المشاركين على بعض نماذج التقييم المعتمدة  في لبنان وبعض الدول العربية وتزويدهم  •

 .   والتجارببالفرصة المناسبة لتبادل الخبرات
  

  جدول األعمال األولي
  

  2008يوليو /ان حزير10الثالثاء 
  ) تمرين في التقييم(جلسة االفتتاح   9:30-11:30

  استراحة القهوة   11:30-12:00
  مدخل على عملية التقييم وتقنياتها  12:00-13:30
   الغداء ةاستراح  13:30-14:30
 USAID-EU-UNDP)( قبل الجهات الدولية الواهبة منهجيات التقييم المستخدمة من  14:30-16:00
  تقييم النهار   16:00-16:30

  2008يوليو / حزيران11األربعاء 
  تصميم عملية التقييم وإعداد النموذج المنطقي   9:00-10:30

  استراحة القهوة   10:30-11:00
  تمرين في إعداد النموذج المنطقي   11:00-13:00
  داء استراحة الغ  13:00-14:00
  لعملية التقييم  ) ToR(إعداد مصفوفة التقييم واإلطار المرجعي    14:00-15:15
  استراحة القهوة   15:15-15:45
  تمرين في إعداد االطار المرجعي لعملية التقييم   15:45-17:00

  2008يوليو / حزيران12الخميس 
  اختيار فريق التقييم والتعاقد معه  9:00-10:30

  تراحة القهوة اس  10:30-11:00
  كيفية التعامل مع فريق التقييم   11:00-12:30
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ـّمين يعملون في المنطقة العربية حول التحديات التي تواجه عملية تقييم البرامج   12:30-13:30 لقاء مع مقي
  واألنشطة  

  استراحة الغداء   13:30-14:30
  المعايير المعتمدة في تقييم عملية التقييم   14:30-16:00
  بعض التوجهات بخصوص التدريب على تقنيات التقييم   16:00-17:00
  2008يوليو / حزيران13الجمعة 

توزيع المهام التدريبية على المشاركين بشكل فردي أو جماعي وتعريفهم بالوسائل   9:00-10:30
  واإلمكانيات المتوفرة لهم لتنفيذ هذه المهام 

  استراحة القهوة   10:30-11:00
ـّفوا بتنفيذها   11:00-13:00 يقوم فريق المدربين (تحضير المشاركين للقيام بالمهام التدريبية التي كل

  )باإلشراف على التحضير وإعطاء التوجيهات واالستجابة لطلبات المساعدة من المشاركين
  استراحة الغداء   13:00-14:00
ـّ  14:00-17:00 يقوم فريق المدربين (فوا بتنفيذها تحضير المشاركين للقيام بالمهام التدريبية التي كل

  )باإلشراف على التحضير وإعطاء التوجيهات واالستجابة لطلبات المساعدة من المشاركين
  2008يوليو / حزيران14السبت 

  " المدخل إلى تقنيات ومنهجيات التقييم "مهام تدريبية حول   9:00-10:30
  استراحة القهوة   10:30-11:00
  " تصميم عملية التقييم وإعداد النموذج المنطقي " دريبية حول مهام ت  11:00-13:00
  استراحة الغداء   13:00-14:00
  "تصميم عملية التقييم وإعداد النموذج المنطقي " مهام تدريبية حول   14:00-15:00
  استراحة القهوة   15:00-15:30
  "لمرجعي إعداد مصفوفة التقييم واإلطار ا" مهام تدريبية حول   15:30-17:00
  2008يوليو / حزيران15األحد 
  " إعداد مصفوفة التقييم واإلطار المرجعي" مهام تدريبية حول   9:00-10:30

  استراحة القهوة   10:30-11:00
  " اختيار فريق التقييم وكيفية التعامل معه " مهام تدريبية حول   11:00-13:00
  استراحة الغداء   13:00-14:00
  "تقييم عملية التقييم واستخالص العبر والدروس"  تدريبية حول مهام  14:00-16:30
  2008يوليو / حزيران16االثنين 

ـّبات إعداد الحزمة التدريبية حول تقنية تقييم البرامج واألنشطة   9:00-11:00   متطل
  استراحة القهوة  11:00-11:30
  تقييم واختتام   11:30-13:00
  استراحة الغداء    13:00

 


