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 ادلعلومات الشخصية

 أنثىاجلنس:  *
 ة: متزوجاالجتماعية* احلالة 

 * اجلنسية: أردين
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 التعليم
 )الشهادات العلمية(

  فرص حصول ادلرأة ؛ عنوان الرسالة : "جلامعة االردنية، عمان، األردندراسات ادلرأة، ا يفماجستري
دراسة أتثري التباينات االجتماعية وركزت الرسالة على  .( 6102)"، األردنية على ادلشورة حول تنظيم األسرة

حتقق ذلك يف للمشورة حول تنظيم األسرة وأثر  ادلرأة على فرص تعرض األردنية واالقتصادية والدميوغرافية للمرأة
 على ادلشورة أو ضياعها. ادلرأة صولة حلفرصال

 (6110) ،بكالوريوس يف االحصاء )ختصص فرعي اقتصاد(، جامعة الريموك، اربد، االردن. 
  (.0991، اربد، االردن، )يالفرع العلم –الشهادة الثانوية 

 اخلربات العملية
دائرة اإلحصاءات العامة 

 عمان، األردن
 اآلن ولغاية  2003منذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o ولغاية اآلن وتتضمن واجبايت الوظيفية: 26/2/2018منذ  رئيس قسم التحليل االحصائي 
  من خالل تصميم االستباانت وجتهيز  جتماعيةالسكانية واالإعداد وتنفيذ ادلسوح

 .وإعداد كتيبات التعليماتقواعد التدقيق واالتساق 
 .التدريب على تنفيذ ادلسوح للباحثني وادلشرفني ادليدانيني 
 .ادلسامهة يف تطوير منهجيات ادلسوح وفق أفضل ادلعايري الدولية 
 من جودهتا. اثناء وبعد مرحلة مجع البياانت للتاكد معاجلة البياانت 
 وفق أفضل ادلعايري  لضمان جودهتاتها البياانت اإلحصائية ومعاجل العمل على تكامل

 الدولية.
  البياانت ابستخدام بررلية التحليل االحصائي  حتليلSPSS 
  قتصادية واالجتماعية والسكانيةاالاستخراج ادلؤشرات االحصائية 
  ادلتخصصة االحصائيةالتحليلية كتابة التقارير 

o  وحدة التطوير والتخطيط االسرتاتيجي للفرتة  -ئيس معيار االسرتاتيجية وزلللة إحصائية ر
 وتتضمن واجبايت الوظيفية ادلهام التالية: 25/2/2018ولغاية  4/2015الزمنية 
 للدائرة. لتشغيليةادلشاركة يف إعداد اخلطط اإلسرتاتيجة وا 
 .اعداد تقرير االجنازات السنوي للدائرة 
 اخلطط وبناء أساس لتصميم تستخدم كستخراج ادلؤشرات الي ال ةائيإحص ةزللل

 .وتعزيز االستدامة العمل الرامية إىل تطوير لتشغيليةاإلسرتاتيجة وا
 الرصد والتقييم لتنفيذ اخلطط التشغيلية. 
 .حتديد ومتابعة مؤشرات األداء الرئيسية للمشاريع ادلدرجة ضمن اخلطة االسرتاتيجية 
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 2022-2018 ءإلحصالنية لالسرتاتيجية الوطنية عضو اللجنة الف 
 .ادلتابعة والتقييم لتنفيذ اخلطط داخل الدائرة 
   اإلدارة اإلسرتاتيجية وتنفيذ و سرتاتيجي االتخطيط العضو يف اللجنة الفنية ادلسؤولة عن

 .دائرة اإلحصاءات العامةات يف اإلسرتاتيجي
 إلحصاءات العامة يف جائزة ادللك ولة عن مشاركة دائرة اؤ عضو اللجنة الفنية ادلس

 .عبدهللا الثاين للتميز يف األداء احلكومي والشفافية
  متابعة وإدارة معايري إشرتاك الدائرة ضمن جائزة ادللك عبدهللا الثاين لتميز األداء

 احلكومي والشفافية.
 ن وادلساكن بياانت التعداد العام للسكا -وقوة العمل  قائد فريق الورقة التحليلية "التعليم

 " (2015) يف األردن
  إعداد ومتابعة التقارير التحليلية من خالل ربط مجيع مؤشرات ادلسوحات ابستخدام

  . SPSSبرانمج 
 

o 4/2015ولغاية  15/5/2008 قسم التحليل االحصائي للفرتة الزمنية - زلللة احصائية 
 :التالية واجبايت الوظيفية ادلهاموتضمنت 

 ت وتنظيفها من األخطاءمتابعة إدخال البياان 
  البياانت ابستخدام بررلية التحليل االحصائي  حتليلSPSS 
 إعداد وتصميم اجلداول الومهية اخلاصة ابدلسوح واستخراج ادلؤشرات االحصائية 
  حتضري ومتابعة التقارير االحصائية ابستخدام برانمحSPSS  و دمج ادلؤشرات

 .ك ادلؤشرات، وإعداد سالسل زمنية خاصة بتلاالحصائية
 .إعداد وجتهيز الكتاب اإلحصائي السنوي 
  السكانية واالجتماعيةاإلعداد والتحضري لتنفيذ ادلسوح. 
 .تصميم االستمارات ادلختلفة 
  السكانية واالجتماعيةإعداد كتيبات التعليمات ذات العالقة ابدلسوح 
 .تدريب الباحثني وادلشرفني يف ادليدان على استمارت ادلسوح 
  فين يف مسح السكان والصحة األسريةإحصائي (DHS )2012 األردن لعام  يف. 

 
o  للفرتة الزمنية  للمسوح السكانية واالجتماعية ومعاجلة بياانت ميدانية ابحثةإحصائية و

 :ادلهام التالية واجبايت الوظيفية(، وتضمنت  14/5/2008اىل  23/8/2003)
  تهامعاجلو  البياانت، تنظيف ادليدان منمجع البياانت. 
 متابعة إدخال البياانت وتنظيفها من األخطاء 
  ىا، وادلشاركة يف تنفيذالسكانية واالجتماعيةاإلعداد والتحضري لتنفيذ ادلسوح. 
  االستباانتتطوير العمل على. 
  حول العديد من  وادلسوح االستطالعاتادلشاركة يف تنفيذ العديد من الدراسات و

ادلسوح ادلتعلقة ابلصحة  نفقات ودخل األسرة، مسح  القوى العاملة، :مثلادلواضيع 
، مسح السكان مسح انتشار األمراض ادلزمنة يف األردن اإلجنابية والنوع االجتماعي،

 .(DHSوالصحة األسرية 
 
 
 
 



 
 
يف ادلسوح  اخلربات العملية

 السكانية واالجتماعية
 

دلهام الفنية واإلشرافية ا
 اإلدارية العلياو 

 
 

 
 

o ( ادلساعد الفين للمدير التنفيذي دلسح السكان والصحة األسريةDHS )األردن لعام  يف
 :واجبايت ما يلي ت، وقد تضمن2012
 تصميم استمارات ادلسح ومطابقتها مع ادلعايري الدولية 
 .االشراف على اعداد كتيب التعليمات اخلاص ابدلسح 
 .االشراف على تنفيذ ادلسح ابستخدام التقنيات احلديثة لضمان جودة البياانت 
  موظف. 200تدريب كادر ادلسح على استمارات ادلسح والبالغ عددىم 
  القبلية للمسح واختبار مؤشرات اجلودة للمسح.االشراف على تنفيذ التجربة 
 .االشراف الفين على مجع البياانت من ادليدان 
  ف على الفريق ادلعين ابستخراج النتائج وادلؤشرات اخلاصة ابدلسح.ااالشر 

 
o (. وتضمنت 2012ي يف التعداد العام للسكان وادلساكن يف األردن لعام )إحصائي رئيس

 :لتاليةواجبايت الوظيفية ادلهام ا
  إحصائي رئيسي مشارك يف مجيع مراحل التعداد العام للسكان وادلساكن والي تشمل

ادلرحلة التحضريية ادلتكونة من مرحلة حزم مناطق العد، ومرحلة حصر ادلباين وادلساكن 
واخريا مرحلة العد الفعلي، والي تضمنت تصميم استمارة ادلسح، اعداد االستمارت 

اضافة اىل بناء قواعد  ،واختبارىا على األنظمة اإللكرتونية، راحلىذه ادلميع اخلاصة جب
واعداد كتيبات التعليمات اخلاصة جبميع االستمارات،  ،اتساق لضمان جودة البياانت

 متابعة الربرليات اخلاصة جبميع استمارات التعداد.و 
  ت ابعداد ق ادلكلف بتدريب الكوادر ادلسؤولة عن تنفيذ التعداد، حيث كلفيرئيس الفر

عرض تقدميي موحد وشامل لغاايت استخدامو يف مرحلة تنفيذ عمليات تدريب 
مدرب لغاايت توزيعهم على مراكز العد ادلنتشرة  100ىيل حوايل أت، حيث مت ادلدربني

 يف زلافظات ادلمكلة.
  أحد أعضاء فريق ضبط جودة البياانت اثناء مراحل التعداد ادلختلفة )احلزم واحلصر

ضبط جودة البياانت بعد استكمال مجع البياانت جلميع ادلراحل؛ وذلك والعد( و 
ابستخدام أنظمة الكرتونية مصممة خصيصا لضبط اجلودة والتدقيق على ادلؤشرات 
االحصائية الرئيسية الناجتة عن التعداد مثل متوسط حجم األسرة، عدد السكان، 

ابستخدام نظام ذكاء مؤشرات التعليم، مؤشرات االعاقة، مؤشرات العمل وذلك 
 (.Business intelligence system)األعمال 

  أحد أعضاء فريق ادلعاجلة ادلكتبية واإللكرتونية للبياانت والتأكد من سالمة البياانت
 ومشوليتها واتساقها مع بعضها ومع ادلصادر األخرى. 

 واضيع والقضااي ادلشاركة يف إعداد األوراق البحثية والتحليلية ادلتخصصة للعديد من ادل
ذات األولوية والي غطتها كافة اسئلة استمارة التعداد مثل ورقة التعليم والعمل، قضااي 

النوع االجتماعي، احلالة الزواجية، اذلجرة الداخلية والدولية، التأمني الصحي يف 
 األردن، والي مت نشرىا يف مرحلة استخراج النتائج وإطالق بياانت التعداد.

  الفريق ادلكلف إبعداد دليل دويل لتنفيذ التعدادات السكانية ابستخدام أحد أعضاء
التقنيات االلكرتونية احلديثة مستندا على جتربة الدائرة الناجحة وادلتميزة يف تنفيذ 

والي اتبعت فيها افضل ادلمارسات الدولية يف مجع البياانت  2015التعداد السكاين 
لتقوم ابدلشاركة يف اعداد ىذا الدليل من قبل قسم الكرتونيا، حيث مت اختيار األردن 

ألمم ادلتحدة، ليتم اعتماده كمرجع جلميع الدول الي تعتزم مجع التابع لاالحصاء 



 البياانت ابستخدام التقنيات احلديثة. 
    أحد أعضاء الفريق ادلكلف إبعداد األطلس اإلحصائي األردين، والذي تضمن رلموعة

حصائية الي تعكس حجم وخصائص السكان كاجلنس كبرية من ادلؤشرات اإل
واجلنسية والتأمني الصحي والتعليم والصعوابت الوظيفية، إضافة حلجم الالجئني ممثلة 

 على خرائط ضمن ادلستوايت اإلدارية. 
  أحد أعضاء الفريق الفين ادلكلف بنقل التجربة األردنية بتنفيذ التعداد العام للسكان

تقنيات احلديثة للدول العربية الشقيقة، حيث كنت عضوا رئيسيا وادلساكن ابستخدام ال
يف نقل التجربة الفنية واإللكرتونية يف رلال تنفيذ التعدادات السكانية إىل األجهزة 

: لبنان، والسودان، وليبيا، ومصر وفلسطني من خالل يف كل مناإلحصائية العربية 
زارت األردن لغاايت االستفادة من تقدمي عروض تقدميية وشروحا مفصلة للوفود الي 

جتربتها، اضافة اىل مشاركي كخبرية يف ىذا اجملال حيث مت استضافتنا من قبل اجلهاز 
ادلصري للتعبئة العامة واالحصاء يف مصر دلدة اسبوع الطالعهم على آليات العمل 

 ونقل التجربة كاملة.
 دولة ومؤسسة  44ي شارك فيو ادلشاركة يف تنظيم االجتماع العام لألمم ادلتحدة والذ

دولية لإلطالع على التجربة األردنية يف تنفيذ التعداد العام للسكان وادلساكن 
2015   . 

  
o  ولغاية اآلن 2002منذ عام  السكانية واالجتماعيةإحصائي مشارك يف تنفيذ ادلسوح، 

 ادلسوح الي شاركت هبا: مومن اى 
   (2017ومسح   2012مسوح السكان والصحة األسرية )مسح 
 (2015وتعداد  2004تعداد )األردن  ، التعداد العام للسكان وادلساكن  
  (2013مسوح انتقال الشباب من التعليم اىل سوق العمل،)مسح 
  2010مسح األمراض ادلزمنة 
  2010مسح التأمني الصحي يف األردن 
   (2008، 2006ومسح  2005مسح )مسوح نفقات ودخل األسرة 
 (2007)عمل االطفال ادلسح الوطين ل 
 (دوري) مسوح العمالة والبطالة  
 )مسح فرص العمل ادلستحدثة )مسح دوري 
 )مسح استخدام تكولوجيا ادلعلومات يف ادلنازل )مسح دوري 
 )مسوحات االحتياجات التدريبية )مسح دوري 
 )مسوحات رضا متلقي اخلدمة )مسح دوري 
 )مسوحات رضا ادلوظفني )مسح دوري 
 (2004) حية وادلعيشيةمسح الظروف الص  
 ( 2004) مسح دراسة احملافظات  
  (2003) ، فافوة متعدد األىدافمسح األسر  

 
 :وقد تضمنت واجبايت الوظيفية ادلهام التالية

 ادلشاركة يف تطوير ادلنهجيات اإلحصائية اخلاصة ابدلسح. 
 حادلشاركة يف تصميم استمارات ادلسح وتطوير طرق مجع البياانت اخلاصة ابدلس. 
 ا ادلشاركة واالشراف الفين على حترير البياانت وتبويبها. 
 ادلشاركة يف تصميم استمارات ادلسح ومطابقتها مع ادلعايري الدولية 



 .ادلشاركة يف اعداد كتيب التعليمات اخلاص ابدلسح 
 .ادلشاركة يف تنفيذ ادلسح ابستخدام التقنيات احلديثة لضمان جودة البياانت 
 الكوادر البشرية ادلشاركة يف تنفيذ ادلسح على استمارات ادلسح. ادلشاركة يف تدريب 
  تنفيذ التجربة القبلية للمسح واختبار مؤشرات اجلودة للمسح.على ادلشاركة واالشراف 
 .اادلشاركة واالشراف الفين على مجع البياانت من ادليدان 
 ت اخلاصة ابدلسح.اادلشاركة واالشراف على الفريق ادلعين ابستخراج النتائج وادلؤشرا 
  االشراف الفين على كتابة التقارير ونشرىاو ادلشاركة.  
 .التدريب وتصميم الدورات التدريبية جلميع مراحل ادلسوحات والتعدادات 

 
 

 مهارات التحليل االحصائي

 
 استخدام الربامج:

o SPSS 
o STATA 
o MS-Excel 

 معاجلة البياانت:
o تصميم ادلسوحات واالستبياانت 
o اولمعاجلة اجلد 
o كتابة التقارير االحصائية 

 التحليل االحصائي:
o اختبار الفرضيات 
o االحصائيات الوصفية 
o  االختبارات ادلعيارية(t-test, ANOVA, MANOVA, and post-hoc etc) 
o  اختبارChi-square 
o  االختبارات غري ادلعيارية(Wilcoxon, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis tests) 

o حتليل االحندار 
o ليل االرتباطحت 

 

مدربة معتمدة لدى ادلراكز 
 التدريبية الوطنية واإلقليمية

 
 :التالية الوطنية واإلقليمية التدريبيةمدربة معتمدة لدى ادلراكز 

  دائرة االحصاءات العامةDoS /.االردن 
  ادلركز االستشاري االدلاينGOPA  /.ادلانيا 
  معهد التدريب االحصائي(STI) -  مارات العربية ادلتحدة.اال/ ابو ظيب 
  مركز التدريب االحصائي االردين(JSTC/DoS) - .االردن 
 .ادلركز الوطين للعناية بصحة ادلرأة/ األردن 
 الوطنية واإلقليمية العديد من اجلهات الرمسية واخلاصة. 

 
 
 
 



 اخلربات التدريبية والفنية
 مع ادلراكز الوطنية واإلقليمية

 
o لعامة واإلحصاء، مجهورية مصر العربية. خبرية يف التدريب على تنفيذ اجلهاز ادلركزي للتعبئة ا

تصميم استمارة ادلسح، اعداد كتيبات  يف اجلوانب اإلحصائية الفنية؛ التعدادات اإللكرتونية
التعليمات، تدريب الكوادر البشرية، متابعة الربرليات اخلاصة جبميع استمارات التعداد، 

 .، بناء اجلداول استخراج نتائجاستخراج ادلؤشرات الرئيسية
 

o  ابوظيب –مدربة يف مركز التدريب االحصائي (STI)  ( ومنظمة جواب األدلانيةGOPA )
  ت التالية: االاجمليف ( االن ولغاية 2010) للفرتة الزمنية

 كتابة التقارير االحصائية 
  طرق التحليل االحصائيSPSS 
 معاجلة البياانت 
 ائيةإعداد وتنفيذ ادلسوح اإلحص 
  مفاىيم التميز وجائزة ادللك عبدهللا الثاين لتميز االداء

 احلكومي
o  مدربة يف ادلركز االردين للتدريب االحصائيJSTC/DoS التالية اجملاالت االحصائية يف: 

 كتابة التقارير االحصائية 
  طرق التحليل االحصائيSPSS 

 
o  التالية:اجملاالت  يف للعديد من اجلهات الرمسية واخلاصةتدريبية تغطية ورشات 
 مقدمة يف اإلحصاء 
 معاجلة البياانت 
 مهية التحليل االحصائيأ 
 ابستخدام حصائيالتحليل اإل 

SPSS 

 كتابة التقارير االحصائية 
 م االستباانتيتصم 
  ادليدان  منطرق مجع البياانت 
 هاوطرق توزيع اإلحصائية ادلؤشرات 

 
 
 

الوطنية  يف اللجان  العضوية
 (عات اخلرباءرلمو  )والدولية 

 
o ( خبري يف مؤسسة التدريب األوروبيةETF )-  تورينو ، إيطاليا ؛ جلمع وحتليل البياانت

وادلعلومات اإلحصائية. عنوان ادلشروع: حتليل السياسات ونظام مراقبة السياسة على نطاق 
ب واسع. اسم ادلشروع: "مجع البياانت وادلعلومات اإلحصائية حول التعليم ادلهين والتدري

وادلهارات والتوظيف يف األردن". اذلدف من ىذه ادلهمة ىو دعم مؤسسة التدريب األوروبية 
الختبار جدوى مجع البياانت وادلعلومات الوطنية حول التعليم والتدريب ادلهين وادلهارات 

 .2012والتوظيف يف الدول الشريكة. عام 
o ولغاية اآلن،  2012لنازحني منذ عام خبري يف رلموعة اخلرباء الدوليني الحصاءات الالجئني وا

 .UNHCRمكتب اإلحصاء يف األمم ادلتحدة ومنظمة 
o  عضو فريق تطوير منهجية مسح العمالة والبطالة يف األردن ابلتعاون مع منظمةILO  للعام

2012 
o  2022-2012عضو اللجنة الفنية إلعداد اخلطة االسرتاتيجة الوطنية لإلحصاء لالعوام  
o  ادلكلف للعمل على جائزة ادللك عبدهللا الثاين لتميز األداء احلكومي عضو يف الفريق

 .2012-2012للدورة  والشفافية
o مجعيات قطاع اخلاص، القطاع العام، القطاع) للتميز الثاين هللا عبد ادللك جلائزة معتَمد مقّيم 

 ،2012للعام  (األعمال



o  ادلراة واألمن والسالم" ابلتعاون  " 1322عضو يف االئتالف الوطين لتفعيل قرار رللس األمن
 .2012مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون ادلرأة، 

o عضو احتاد االحصائيني العرب. 
 
 

 

 الدورات التدريبية

 الدولة الدورة/الورشة/االجتماع
 األردن مهارات احلاسوب

 األردن اإلنرتنت 
 ادلعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية /األردن ات بناء القدرات لقياس مؤشرات اإلتصاالت وتكنولوجيا ادلعلوم

 ادلركز الوطين لتكنولوجيا ادلعلومات /األردن (ICDL) الرخصة الدولية إلستخدام احلاسوب 
Dev Info Application دائرة اإلحصاءات العامة /األردن 

 دائرة اإلحصاءات العامة /األردن إعداد التقارير التحليلية اإلحصائية
 مكتب التعداد األمريكي /األردن SPSSالتحليل اإلحصائي ادلعمق ابستخدام بررلية 

 ICF MACRO /األردن 2013 (DHSكتابة تقارير مسح السكان والصحة األسرية )
Monitoring and Evaluation Training 2010  /األردنMCC 

 العامة دائرة اإلحصاءات /األردن 2010 (HDI) مؤشرات التنمية البشرية
Metadata 2011  /األردنUSAID 

STATA Analysis 2012  /األردنDoS & UNDP 
 Adobe Packages (Photoshop, In Design)2014 دائرة اإلحصاءات العامة /األردن 

 األردن/ اجلامعة األردنية واجلمعية العلمية ادللكية 2013 ورشة حول البحوث حول النوع االجتماعي والعلوم
 األردن/ البنك الدويل ومركز العدل للمساعدة القانونية 2014 ات التقييم وقياس أثر التقييمآلي

 اجلهاز ادلركزي للتعبئة العامة واالحصاء، واجمللس االقتصادي -مصر  2015 حتليل بياانت التعداد االقتصادي
 مريكي ومركز التدريب االحصائي األرديناألردن/مكتب التعداد اال 2016 حتليل البياانت وكتابة التقارير االحصائية

 األردن/مركز التدريب االحصائي األردين 2016 تعويض القيم ادلفقودة
 األردن/ مركز ادللك عبدهللا الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية 2016 إعداد مؤشرات األداء الرئيسية

 كز ادللك عبدهللا الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافيةاألردن/ مر  2016 إعداد مؤشرات أداء ادلسؤولية اجملتمعية
االجتماع الدويل إلعداد توصيات دولية الحصاءات الالجئني 

 UNHCR; UNSCالنرويج/  2017 والنازحني

 21ابريس -األدرن/ االحتاد األورويب 2017 التخطيط االسرتاتيجي
  ISIادلغرب/ منظمة  ISI 2017ادلؤمتر الدويل لإلحصاء 

 األردن/ مركز ادللك عبدهللا الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية EFQM 2017مقيم معتمد للجوائز التابعة ل نظام 
 العمل االحصائي يف الدول العربية بني الواقع وادلرجتىورشة عمل: 

 اجليش اللبناين، بريوت -لبنان/ مركز الدراسات والبحوث االسرتاتيجية 2017

 األردن/ مركز التدريب االحصائي األردين STATA 2018يل االحصائي ابستخدام بررلية التحلدورة 
 األردن / مركز التدريب االحصائي األردين ومنتدى البحوث االقتصادية 2018 مؤشرات ادلسح التتبعي لسوق العمل األرديندورة 
اع يف الدراسات االستقصائية على ادلستوى والنز قياس العنف دورة 

 . 2018زئي. سبتمرب ، اجل
ح اقتصادايت التنمية التابعة للبنك و وحدة مس/ بريوجيا ، إيطاليا. 

 الدويل
 

 وادلنشورات ادلؤلفات

 
 :ادلؤلفات 
 (. رسالة ماجستري، 2016. ) فرص حصول ادلرأة األردنية على ادلشورة حول تنظيم األسرة

التباينات االجتماعية واالقتصادية  تناولت الدراسة أتثري اجلامعة األردنية، عمان، األردن.
، ابإلضافة إىل والدميوغرافية للمرأة األردنية على فرص تعرض ادلرأة للمشورة حول تنظيم األسرة

حصول ادلرأة على  يف حتقق فرصةالعديد من ادلؤشرات اإلحصائية ذات التأثري ادلباشر وغري ادلباشر 
 ادلشورة أو ضياعها.



   اعتماد الشهادات لإلحصائيني  لـــــــــــادلعتمد  اخلاص ابلربانمج" اانتحتليل البي"  كتيبأتليف"
منظمة التعاون اإلسالمي،  -احملرتفني" اخلاص ابلبلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي 

: مت (2016اإلحصاءات االقتصادية والبحوث االجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، تركيا )
ب كاحد ادلواد التدريبية ادلرجعية للطالب والباحثني حول حتليل البياانت والذي اعتماد ىذا الكتي

احتوى على طرق احتساب ادلؤشرات اإلحصائية وعرضها ) مقاييس النزعة ادلركزية، مقاييس 
 التشتت، االرتباط، االحندار(

 البحثية( األوراق) ادلنشورات: 
  عاما يف  12-2ذين ترتاوح أعمارىم بني طالب ادلدارس ال بنيانتشار وشدة تسوس األسنان

 Community) يف رللة . ورقة حبثية حتت النشرمشال شرق األردن-زلافظة ادلفرق 
Dental Health, website: “cdhjournal.org)” تناولت الورقة اىم ادلؤشرات :

األردن  الطبية يف رلال الصحة السنية لألطفال ضمن مدارس احلكومية يف ادلناطق األقل حظا يف
 ولعدة صفوف دراسية ودرست الفروقات ادلبنية على اجلنس والعمر وادلدرسة.

 " نشرت يف رللة الدفاع دور اإلحصاءات يف حتقيق أىداف التنمية ادلستدامةورقة حبثية  بعنوان ."
الوطين الصادرة عن قيادة اجليش اللبناين. مت تقدمي ىذه الورقة يف ورشة العمل العلمية " العمل 

إلحصائي يف ادلنطقة العربية بني الواقع وادلرجتى " الي أقيمت يف مركز البحوث والدراسات ا
 .2017نوفمرب  29إىل  27لبنان ، من  -االسرتاتيجية ، اجليش اللبناين ، الريزة 

 فرص ادلرأة للحصول على ادلشورة بشأن تنظيم األسرة والتغريات االجتماعية "بعنوان  ورقة حبثية
".  2012األردن  -مسح السكان والصحة األسرية دراسة حالة:  ؛رافية والسكانيةوالدميوغ

مت تقدمي ىذه الورقة يف ادلؤمتر الدويل احلادي والستني حول اإلحصاء؛ ادلعهد اإلحصائي الدويل 
(ISI) ) مؤمتر اإلحصاء العادلي ،ISI  2017يوليو  21-16يف مراكش ، ادلغرب ، من. 

 (التقارير التحليلية ادلنشورة) عمان، األردن -ائرة اإلحصاءات العامة ادلنشورات من خالل د: 
 ( دائرة 2018-2017إعداد التقرير التحليلي دلسح السكان والصحة األسرية لعام ،)

 (. 2019عمان، األردن، ) -االحصاءات العامة 
  https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR346/FR346.pdfادلصدر: 

 
  6102التعليم يف األردن، ورقة حتليلية بناء على نتائج التعداد العام للسكان وادلساكن .

وفرت ىذه الورقة التحليلة العديد من  :(6102دائرة االحصاءات العامة. عمان، األردن )
لتعليم يف األردن؛ ومن أىم ىذه ادلؤشرات ) معدالت ادلؤشرات الدقيقة واحلديثة عن قطاع ا

اإللتحاق، معدالت األمية، انواع ادلؤسسات التعليمة، التخصصات العلمية الراكده يف سوق 
العمل، ادلستوايت التعليمة، التسرب من ادلدارس، التعليم والصعوابت الوظيفية، قطاعات 

 التعليم، التعليم ومؤشرات سوق العمل(.
  دائرة االحصاءات  -2012التحليلي دلسح السكان والصحة األسرية لعام التقرير

من ادلؤشرات اخلاصة بصحة  (: وفر ىذا التقرير العديد2013. عمان، األردن، )العامة
النساء واألطفال يف األردن مثل ) معدالت االجناب، وفيات األطفال، فقر الدم، تنظيم 

 األسرة(.
 التحليلية يف رلال استخراج ادلؤشرات السكانية  العديد من التقارير االحصائية

مثل تقارير سوق العمل، استخدام تكنولوجيا  واالجتماعية ادلنبثقة عن ادلسوح األسرية
ادلعلومات يف ادلنازل، فرص العمل ادلستحدثة، التأمني الصحي يف األردن، انتشار 

 .األمراض ادلزمنة
  اون مع ادلنظمات واذليئات العادليةادلراكز الوطنية وابلتعادلنشورات من خالل: 

  التقرير التحليلي ادلنشور والصادرة عن ادلركز الوطين للعناية بصحة ادلرأة وابلتعاون مع منظمة
الفجوات والتحدايت ادلتعلقة "حتت عنوان:الصحة العادلية وىيئة األمم ادلتحدة للمرأة 

https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR346/FR346.pdf


لوطين للعناية بصحة ادلرأة. عمان، ادلركز ا". اآلفاق والتطلعات يف األردن -بصحة ادلرأة 
: تناول ىذا التقرير ادلؤشرات اخلاصة بصحة ادلرأة من وجهة نظر ادلرأة (2015األردن، ) 

والرجل، وأظهر التباينات ابختالف اخلصائص االجتماعية )كالتعليم والعمر واجلنس( 
 كان االقامة(.واخلصائص االقتصادية )كالعالقة ابلنشاط االقتصادي والدميوغرافية )كم

توصيات دولية بشأن إحصاءات الالجئني ؛ فريق اخلرباء ادلعين إبحصاءات الالجئني  فين:التقرير ال -
 .2012واألشخاص ادلشردين داخليا ، االحتاد األورويب واألمم ادلتحدة ، آذار / مارس 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-
Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-

Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf 

 

الصفات الشخصية والكفاءات 
 الوظيفية

 

 
 حلل ادلشكالت التفكري النقدي واإلبداعي، و القدرة على التفكري العلمي والتحليلي 
 القدرة على االبتكار واإلبداعمع  الوعي التكنولوجي 
 رية والقدرة على القيادةالكفاءات اإلدا 
 حب العمل واالخالص فيو مع توفر الدافع الذايت للعملو  حب ادلبادرة 
 مستقلة يف العمل مع القدرة على العمل بروح الفريق الواحد 
 السعي الدائم لصقل الذات وتطوير ادلهارات   
 اتقان فن اخلطابة والكتابة والتقدميو  امتالك مـهـارات االتـصـال والتـواصـل 
 معرفة واسعة وخربة عميقة يف استخدام لغات التحليل اإلحصائي. 
 واسعة يف حتليل البياانت االستكشافية وتقنيات عرض وتصوير البياانت خربات 
 اخلربة يف تصميم البحوث وصياغة خطط حتليل البياانت 

 
 زلادثة              كتابة                                قراءة                            اللغات

 اللغة األم                           اللغة األم                           اللغة األم                    العربية:
 ممتاز                                 ممتاز                                جيد جدا                  اإلجنليزية:

 
 


