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 تقديم -1
دارة وتصور وتحليل باستخراجعلم دراسة البيانات  يتعلق   .واستخراج معلومات وأفكار منها رؤى إلنشاء البيانات وتخزين وا 

. المهيكلة غيرو المهيكلة  البيانات من كل استخدامويتم . الحقائق على تعتمد قوية قرارات اتخاذعلى المؤسسات و الدول يساعد و 
 من واحدة وظيفة عالم البياناتتعتبر و . الكمبيوتر وعلوم والرياضيات اإلحصاء في جذوره له التخصصات متعدد مجال إنه

 ومن ،Linkedin في نمًوا األسرع الوظيفة نها، كما أاألجور الطلب وارتفاع وفرة بسبب عنها البحث يتم التي الوظائف أكثر
تعتبر حيث  التوظيف عالي قطاع علم البيانات من يجعل وهذا. 2026 عام بحلول وظيفة مليون 11.5 توفر أن المتوقع

 . المرتفعة األجور ذات الوظائف أكثر من واحدة البياناتوظيفة عالم 
 
 دواعي الورشة -2

وهو ما وبأشكال مختلفة ازدادت أهمية علم البيانات مؤخرًا بشكل كبير نظرًا لحجم البيانات الضخم المتوفر من مصادر متعددة 
وقد طال االهتمام بهذا  .وحاجة هذه البيانات إلى طرق وأدوات معالجة خاصة Big Dataيعرف بمصطلح البيانات الضخمة 

العلم أجهزة االحصاء الرسمية وليس أدل على ذلك من عقد مؤتمرات وورش عمل عالمية تتعلق بالبيانات الضخمة وعلم 
/ 17-15بعة لألمم المتحدة ندوة بعنوان " علم البيانات واالحصاءات الرسمية" بتاريخ فمثاًل عقدت شعبة االحصاء التا .البيانات

 (./https://unstats.un.org/bigdata)أنظر  2019آب 
لألجهزة اإلحصائية  عن بعدورشة عمل إقليمية  ينظم المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ،في هذا السياقو 

 بهذا الموضوع الهام. المشاركينلتعريف  علم البياناتفي البلدان العربية حول 

 أهداف الورشة -3
  والبيانات الضخمة ،مفهوم علم البياناتإطالع المشاركين على 
  ألهمية علم البياناتإدراك المشاركين 
 ؛بأقسام علم البيانات د المشاركين في الورشة بالتعريفتزوي  
 الطرق األولية في معالجة البيانات باستخدام برنامج  إطالع المشاركين علىR. 
 بعض تقنيات تعليم اآللة  إطالع المشاركين علىMachin Learning   باستخدام برنامجR 
 نقاش أهمية علم البيانات في االحصاءات الرسمية 

 

https://unstats.un.org/bigdata/
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 الفئة المستهدفة -4
 . في األجهزة اإلحصائية العربيةبمعالجة وتحليل البيانات المشتغلون المعنيون مباشرة 

 المحاضرون  -5
 فلسطين -جامعة بير زيت  –الدكتور حسان أبو حسان ة شور سيتولى تنشيط ال

 عمل الورشةسلوب أ -6
عرض محاضرات نظرية وعروض تقديمية إضافة الى مناقشات تفاعلية عبر على  يعتمد أسلوب التدريب

 االنترنت

 مدة الورشة -7
  3  2020 مارس/آذار 5-3لفترة خالل اأيام 
 ن في اليوميلمدة ساعتغرينتش صباحا بتوقيت  9:00المحاضرة عند الساعة  تبدأ. 


