
 

 المذكرة التوضيحية 
 ية متوسطة المدىدورة تدريب

 في االحصاءات الرسميةتصميم العينات ومنهجيات المسوح حول 
 2022تموز / يوليو  5 –مايو / ايار  10

 المقدمة
 ةالحصائيامواصلة دعم المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية لالجهزة االحصائية العربية في المجاالت  في اطارتندرج هذه الدورة 

 .ببغداد سنة دراسيةلمدة بعد توقف برنامج الدبلوم العالي الذي كان يعقد ال سيما  ةالمتخصص
العينات بواقع  حول مجال 2021نيسان / ابريل  13 -شباط  / فبراير  15مواصلة للدورة التدريبية التي نظمها المعهد خالل الفترة و 

المسوح اإلحصائية والمشاكل التي تواجه عملية  تخطيط وبرمجة واعداد فيأساسي لما له دور هذا المجال ألهمية ساعة واعتبارا  45
دمة متق تدريبيةورة المعهد د سينظم ،االستقصاء وجمع البيانات اإلحصائية وأثر العينة على نتائج تلك المسوح والية اختيار المناسب منها

ينات التي طرأت في علم الع استعراض المستجداتباالضافة الى  تصميم العينات ومنهجيات المسوح في االحصاءات الرسميةحول 
 .والبرمجيات الحديثة واستخدام التقنيات الجديدة

 اهداف الدورة
 : المهارات التاليةإكساب المشاركين تهدف هذه الدورة أساسا الى 

  عينات المسوح اإلحصائيةالمفاهيم الضرورية لتصميم ترسيخ  -1
  هاسحب العينات منو  اعداد وتجهيز اطر المعاينة -2
 حساب االوزان وتعديلها ومعايرتها -3
 حساب التباين والدقة في التقديرات الناتجة من المسوح بالعينة -4
 استخدام البرامج الحديثة في سحب العينات وحساب التباين -5
 في كل مراحل العمل ضبط ومراقبة الجودة -6

 الفئة المستهدفة
 .سوحوادارة الم عالقة باالنتاج االحصائي مممن لهفي الدوائر واألجهزة والمؤسسات اإلحصائية تسهدف الدورة باالساس العاملين 

 شروط الملتحقين بالتدريب

 يستحسن أن تتوفر الشروط التالية للمشاركة في الدورة لضمان االستفادة من مخرجاتها:
 .ان يكون حاصال على شهادة جامعية في اإلحصاء أو تخصص ذو عالقة 
  ان يكون من اإلحصاااااائيين العاملين في مجال تصاااااميم وساااااحب العينات اإلحصاااااائية او من اإلحصاااااائيين المنتجين للبيانات

 اإلحصائية والمشاركين في تصميم المسوح اإلحصائية.
  مثل:البرامج اإلحصائية  بعضمستخدما ان يكون SPSS ،Excel ، R 

 المخرجات المتوقعة
 الالبرامج اإلحصااائية في هذا المج أحدثعلى تصااميم عينات دقيقة للمسااوح اإلحصااائية وضاابط جودتها مسااتخدمين موظفون قادرون 

  .في مؤسسته ومنحهم شهادة تدريب خاصة في موضوع العينات تؤهله للعمل واالستفادة من االمتيازات التي يستحقها
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 أسلوب التنفيذ 
 وبالشكل االتي:  Microsoft Teamتنظم الدورة عن بعد باستخدام القاعات االفتراضية وباستخدام منصة التعليم االلكتروني 

 محاضرات نظرية  
  باستخدام البرمجيات تدريب عملي وتطبيقي 
  منزليةواجبات اجراء 
  اذا كان ذلك ممكنا. مشروع بحث من واقع عمل المتدربينتقديم 

 اللغة المستخدمة 
 اللغة العربية + اللغة االنكليزية عند الضرورة

 الخبراء والمحاضرون 
  لسطينفدولة  -جامعة بير زيت  –الدكتور حسان أبو حسان / مدير برنامج ماجستير االحصاء التطبيقي وعلم البيانات 
  ندولة فلسطي –/ الجهاز المركزي لإلحصاء  المعايير والمنهجيات والجودةقائم بأعمال مدير عام / النايف عابداألستاذ 

 عمل الدورة سلوب أو  مدة
 50  الحقااأليام  يتم تحديدساعات الحصة الواحدة  3بواقع في األسبوع حصتان أسابيع   9موزعة على ساعة   
 2022 ايار / مايو 10الدورة  انطالق تاريخ 
  بعد عن تفاعلية ومناقشات عمليةيعتمد أسلوب التدريب على عرض محاضرات نظرية وتطبيقات، 
 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 11:00غرينتش صباحا بتوقيت  8:00الساعة على المحاضرة  تبدأ 
  فالم الخاصة بالمعهد الورشة على قناة األ انتهاءبعد وقائع الورشة وترفع المادة التدريبية واالفالم تسجل www.viemo.com 

 ،www.aitrs.org ة على موقع المعهد شوصفحة الور 
  التطبيق  استخداميتمMicrosoft Team  يمكن تحميله من خالل الرابط الذي سوف يبعثه المعهد المتضمن دعوة الذي

 ،الى الجلسة االنضمام
   ن وجدتإ المشاكل التقنيةفتح الجلسة قبل نصف ساعة لضمان الدخول وتجاوز ت، 
  بريد:00962780783250: هاتف جواليمكنكم التواصل مع السيد حيدر الجنابي ، hayder@aitrs.org السيد  وأ

 كما يمكن  info@aitrs.org، وبريد المعهد  moataz@aitrs.org، بريد 00962795093884معتز عماشة جوال 
 ،ةانت المشاركة من الداخل المؤسسك إذا ،بقسم تكنولوجيا المعلومات في مؤسستكم لحل المشاكل التقنية خاصة االستعانة

 لكتروني للمشارك رسل الرابط على البريد اإل، حيث ي  ةشالور  موعدالتسجيل والدخول الحقا وقبل يتم تزويد المشاركين برابط س
 ،لى المعهدإالتسجيل الواردة  استمارةالمثبت في 

  لكترونيإ استبيانة من قبل المشاركين من خالل شر تقييم الو، 
   بصيغة على عنوانه المثبت لدى المعهد منح المشارك شهادة مشاركة ترسل له يPDF. 
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