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 االختبار الثانً 

 

 :التقوٌم عملٌة منهجٌة تتطلب1- 

 

 الحكومٌة اشتراك الجهات .1.

  استخدام خطوات البحث العلمً .3.

 فرٌق تقوٌمً .4.

 

 : ًفعالٌة المشروع ٌنبغ لتحقٌق2- 

 

 للتقوٌم خطة استراتٌجٌة .1.

 تقلٌل المٌزانٌة .2.

 تقوٌمى تطبٌق نموذج .3.

 الذاتٌةاالكتفاء بالموارد  .4.

 

 :ٌستهدف التقوٌم بصورة مبدئٌة3- 

 

 جدوى عمل دراسة .1.

 تحدٌد المعوقات .2.

 االتصال بالقٌادات .3.

 تحدٌد الحد المناسب لتحقٌق الهدف .4.

 

 :ٌشترط فى التصور المقترح للمشروع المعد4- 

 

 التنوع .1.

 الموضوعٌة .2.

 الدقة .3.

 االتصال .4.

 

 :ٌجب التركٌز على قٌاس فعالٌة البرامج عند5- 

 

 البرنامج خدمات وأنشطة .1.

 اكتشاف أخطاء الموظفٌن .2.

 الموظفٌن اشباع احتٌاجات .3.

 التصور المقترح للمشروع .4.

 

 :اآلتٌة ٌتضمن تقوٌم البرامج والمشروعات اإلجابة على التساؤالت6- 

 

 النموذجً؟ ما الخبرة التى ٌمكن الحصول علٌها من العمٌل .1.

  ما الخبرة التى ٌمكن الحصول علٌها من المقوم؟ .2.

 من األصلح لقٌادة المشروع؟ .3.

  انجازه؟ ما أفضل مشروع ٌمكن .4.
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 :االستراتٌجٌات الخاصة ب تقاس كفاءة االداء من خالل فحص7- 

 

 تقلٌل الجهد .1.

 الموارد تعظٌم .2.

 تقلٌل الجهد مع تعظٌم أدار البرنامج .3.

 مع تعظٌم أداء وكفاٌة البرنامجتقلٌل الجهد  .4.

 

 : ٌنقسم التقوٌم من حٌث طبٌعته وهدفه إلى8- 

 

 مرحلً .1.

 جزئً .2.

 خارجً .3.

 كمً .4.

 

 اإلستراتٌجٌة للتحسٌن على تعتمد الخطة9- 

 

 أراء الخبراء .1

 المستفٌدٌن أراء .3

 تقرٌر التقوٌم .4

 

 :من مهارات المخطط لتقوٌم المشروعات10-

 

 بأكثر من دور أثناء عملٌة التقوٌمالقٌام  .1

 إدارة المشروع االجتماعى .2

 المهنٌة القدرة على إقامة العالقة .3

 التعاون مع فرٌق العمل التقوٌمى .4

 

 -:ٌواجه القائم بتقوٌم المشروعات بعض المشكالت منها11- 

 

 تحدٌد المنطقة الجغرافٌة التً ٌخدمها المشروع .1.

 التخطٌط للتقوٌم .2.

 تحدٌد حجم المستفٌدٌن .3.

 حجم المٌزانٌة عدم وضوح .4.

 

 :بالجهات الممولة من صعوبات التقوٌم المرتبطة12- 

 

   اختٌارها منهج تقوٌمً بعٌنه .1.

 استخدام نماذج تقوٌمٌة لمشارٌع مماثلة .3.

 .إشراكها للمستفٌدٌن فى عملٌة التقوٌم .4.
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 -:التقوٌم من فًكة الفئات المستهدفة المشار ٌتم اختٌار13- 

 

 القٌادات الشعبٌة .1.

 القٌادات الحكومٌة .2.

 من لدٌهم معلومات.3 .

 االنضمام فًالراغبٌن  .4.

 

 :من األسئلة المطروحة عند طرح المشروع14- 

 

 المشروع الذي له عائد اقتصادي ملموس؟ ما .1.

 وتكلفة؟ ما المشروع االقل جهدا .2.

 ؟ للناس ما المشروع األكثر إفادة .3.

 ما المشروع الذي لن ٌواجه صعوبات؟ .4.

 

 :ٌنغى مراعاة االجتماعًإلحداث التغٌٌر 15- 

 

 أفراد المجتمع فً التغٌٌر رغبة .1.

 الحالة االقتصادٌة للمجتمع .2.

 المشكالت الموجودة فى المجتمع .3.

 .المجتمع إٌدٌولوجٌة .4


