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 لورشة عن بعد حول المذكرة التوضيحية 

Mobile  CSPro 

 2022 يوليو  / تموز  25-28

 مقدمة: 

( من قبل األمم المتحدة Census and Survey Processing System (CSPro)صمم نظام معالجة التعدادات والمسوح )

ي 
 
ي مجال جمع البيانات ف

 
. وطورت هذه األداة لتواكب التطورات ف

ً
ونيا ي جمع بيانات التعدادات والمسوح إلكتر

 
كأداة تساهم ف

ي جمع البيانات اإلحصائية لفاعليتها وسهولة استخدامها، 
 
الدوائر اإلحصائية الرسمية، وبقيت هذه األداة مطبقة بشكل واسع ف

مجية عىل توفتر كذلفك  مجية. ويعتمد استخدام التر بسبب إمكانية تطبيق معايتر قواعد تدقيق جمع البيانات من خالل التر

مجية، وأجهزة تابلت يمكن  ونية باستخدام التر
ونية سهلة المنال، وتتضمن جهاز حاسوب لتصميم االستمارة إلكتر أدوات إلكتر

ي تم تصميمها ألغراض 
نت وذلك من أجل ميدانيا جمع البيانات من تحميل االستمارة التر ، وإمكانية ربط أجهزة التابلت باإلنتر

ونية  عىل المواقع اإللكتر
ً
ونيا فرات أو تجميع البيانات من خالل الكالود إلكتر  مع الستر

ً
ونيا كات  تناقل البيانات إلكتر الخاصة بالشر

كات األخ ي بعض الشر
 
ي ف

  . رىالمؤجرة لهذه المواقع أو االستخدام المجان 

 االهداف: 

 : ة التدريبية إىلشالور  تهدف

مجية  -  . CSProالتعريف بالحزمة التر

ي برمجية  -
 
 . CSPrpإدخال البيانات ف

مجية - ي التر
 
 . التعامل مع قاموس البيانات ف

 تصميم برنامج اإلدخال -

جاع البيانات والتعامل معها -  استر

مجية  -  تقديم تطبيقات عىل التر

 المخرجات المتوقعة: 

ي نهاية الور يتوقع من 
 
 : ةشالمتدرب ف

ونية -  . بناء االستمارة وبرنامج إدخال البيانات عىل االستمارة اإللكتر

مجيات األخرى ألغراض التحليل -  . استعادة البيانات ونقلها التر

ي تساعد عىل  -
ونية التر فرات خاصة أو من خالل المواقع اإللكتر  من خالل ستر

ً
ونيا تحميل االستبانة وجمع البيانات إلكتر

 . ذلك

 أثناء عملية الجمع  -
ً
ونيا  . تدقيق البيانات إلكتر

 : التدريب منهجية

ي  نظري تدريب -
 عن بعد  وتطبيقر

اء:   الخبر

ي الورشة 
 
ي  –المهندس محمد خلف يحاض  ف

ي وتصميم  –خبتر إحصان 
ي مجال برمجيات التحليل اإلحصان 

 
ومدرب ف

 . االستبيانات

 المشاركون: 

ي مجال تكنولوجيا 
 
ي العاملير  ف

ي العمل اإلحصان 
 
ي األقسام الفنية ف

 
 . المعلومات مدراء الدراسات الفنية ف
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 مواضيع الورشة: 

 : يتناول التدريب المواضيع الرئيسية التالية

 مجية  . التعريف بالتر

 مجية  إدخال البيانات باستخدام التر

 مجية  . التعريف بمكونات الحزمة التر

 مجية ي التر
 
 . قاموس البيانات ف

 مجية تصميم نماذج إدخال ي التر
 
 . البيانات ف

 مجية  تطبيقات عملية عىل التر

 لغة الورشة: 

ية  اللغة العربيةيتم استخدام  اتواالنجلتر  ي تقديم المحاض 
 
  . ف

          : ةشمتطلبات الور 

 " نظام تشغيلWindows 7" يجب أن يكون أحدث من اإلصدار . 

  تحميل وتثبيت برنامجCSPro من خالل الرابط  

https://www.census.gov/data/software/cspro.Download.html  

 

 أسلوب عمل الورشة: 

  احة لمدة  دقيقة، 15جلسة يوميا لمدة ثالث ساعات تتخللها استر

 ات نظرية وتطبيقات  عملية ومناقشات تفاعلية عن بعد، يعتمد أسلوب التدريب عىل عرض محاض 

 ة عىل الساعة  بتوقيت مكة المكرمة،صباحا  11:00 صباحا بتوقيت غرينتش 8:00 تبدأ المحاض 

  تسجل وقائع الورشة وترفع المادة التدريبية واالفالم بعد انتهاء الورشة عىل قناة األفالم الخاصة بالمعهد

 www.viemo.com  وصفحة الورشة عىل موقع المعهد www.aitrs.org، 

  يتم استخدام التطبيقMicrosoft Team  الذي يمكن تحميله من خالل الرابط الذي سوف يبعثه المعهد المتضمن

 دعوة االنضمام اىل الجلسة،

 فتح الجلسة قبل نصف ساعة لضمان الدخ
ُ
 ول وتجاوز المشاكل التقنية إن وجدت،ت

  :ي هاتف جوال أو  hayder@aitrs.org، بريد: 00962780783250يمكنكم التواصل مع السيد حيدر الجنانر

  info@aitrs.org، وبريد المعهد  itrs.orgmoataz@a، بريد 00962795093884السيد معتر  عماشة جوال 

ي مؤسستكم لحل المشاكل التقنية خاصة، إذا كانت المشاركة من 
 
كما يمكن االستعانة بقسم تكنولوجيا المعلومات ف

 الداخل المؤسسة،

  ي سيتم تزويد المشاركير  برابط التسجيل والدخول الحقا وقبل موعد
ون  يد اإللكتر الورشة، حيث ُيرسل الرابط عىل التر

ي استمارة التسجيل الواردة إىل المعهد،
 
 للمشارك المثبت ف

 ، ي
ون   تقييم الورشة من قبل المشاركير  من خالل استبيان إلكتر

  بصيغة ُيمنح المشارك شهادة مشاركةPDF،  .ترسل له عىل عنوانه المثبت لدى المعهد 
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