
 

 المذكرة التوضيحية 
 ية متوسطة المدىدورة تدريب

 اإلحصائيةتصميم عينات المسوح حول 
 المقدمة

ة المختلفة يبرامجه التدريبتطوير وعمال على  2021في اطار تنفيذ البرنامج السنوي للمعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية لعام 
الي الذي بعد توقف برنامج الدبلوم العال سيما العمل االحصائي المتخصص  يبهدف تحسين جودة التدريب ورفع قدرات المشاركين ف

م دورات يتنظعلى د المعه، سيعمل تزايد الحاجة الى توفير منهاج تدريبي يغطي مسار الدبلومل، ونتيجة ببغداد سنة دراسيةلمدة كان يعقد 
 2022-2021تم اقتراحه في برنامج عمل المعهد  طبقا لماطويلة االجل في المجاالت اإلحصائية الرئيسية متخصصة متوسطة أو 

 .لمجلس األمناء االجتماع الخامس واألربعينخالل 
وأثر  اء وجمع البيانات اإلحصائيةوألهمية مجال العينات ولما لها دور في المسوح اإلحصائية والمشاكل التي تواجه عملية االستقص

نين او ثالث في مجال العينات بواقع مستويين اثتدريبية المعهد دورة  منها، سينظمالعينة على نتائج تلك المسوح والية اختيار المناسب 
ينات واستخدام علمستجدات التي طرأت في علم الالى التعرض بالدرس ل باإلضافةالموضوع كل الجوانب المتصلة بمستويات لتغطية 
 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
 والدقة في التقديرات الناتجة من المسوح بالعينةحساب التباين  -4
 استخدام البرامج الحديثة في سحب العينات وحساب التباين -5
 ضبط ومراقبة الجودة في كل مراحل العمل -6

 الفئة المستهدفة
 .االحصائي باإلنتاجممن له عالقة في الدوائر واألجهزة والمؤسسات اإلحصائية العاملين  باألساسالدورة  فتستهد

 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 
 بيانات لل ان يكون من اإلحصاااااائيين العاملين في مجال تصاااااميم وساااااحب العينات اإلحصاااااائية او من اإلحصاااااائيين المنتجين

 اإلحصائية والمشاركين في تصميم المسوح اإلحصائية.
  مثل:البرامج اإلحصائية  بعضما ستخدمان يكون SPSS ،Excel ،Stata ،R، SAS  

 
 



 

1 

 

 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

  أسلوب التنفيذ
 التي: وبالشكل ا Microsoft Teamتنظم الدورة عن بعد باستخدام القاعات االفتراضية وباستخدام منصة التعليم االلكتروني 

 محاضرات نظرية  
  باستخدام البرمجيات تدريب عملي وتطبيقي 
  اجراء امتحان في الغرض 
  مشروع بحث من واقع عمل المتدربينتقديم 

 الدورة مدة
 50  ساعة محاضرات نظرية وتدريب عملي 
  الحقا األيام  يتم تحديدالواحدة  الحصةساعات  3بواقع في األسبوع حصتان  
 9  أسابيع  
 2021شباط  15الدورة  انطالق تاريخ 

 اللغة المستخدمة 
 اللغة العربية + اللغة االنكليزية عند الضرورة

 الخبراء والمحاضرون 
  جمهورية العراق   –/ الجهاز المركزي لإلحصاء  مدير قسم التحليل االحصائي/ اياد جواد حسنالدكتور 
  دولة  –الجهاز المركزي لإلحصاء  / المعايير والمنهجيات والجودةقائم بأعمال مدير عام / النايف تحسين نايف عابداألستاذ

 فلسطين

 إدارة الدورة والتنسيق 
 السيد حيدر الجنابي 

 00962780783250موبايل 
 hayder@aitrs.org بريد الكتروني 

 5548905-6-00962تلفون 
 5548904-6-00962فاكس 

 www.aitrs.org/  info@aitrs.org 
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