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األهداف التعليمية للمحاضرة
:يام مبا يليصل قادراً على القفمن املتوقع أن يصبح املتدرب عند هناية هذا ال

نوعية البياانت اإلحصائية وتصنيفهامعرفة ✓
استكشاف آليات تصنيف جودة البياانت✓
معرفة أمهية جودة البياانت✓
آليات حتسني وفحص البياانت اإلحصائية✓
مراقبة اجلودة اإلحصائية وإجراءات ضبط اجلودة✓
أنظمة وأدوات جودة البياانت الفعالة✓



أمهيةإىلالبياانتجودةموضوعحولحتدثتاليتالعلميةاملصادرأشارت
خمتلفةجماالتيفاإلحصائيةالبياانتاستخداممنعليهيرتتبملااملوضوع،

وأبعادايريمعهناك.القراراتواختاذالسياساتورسموالتنميةالتخطيطمنها
.ائياإلحصالرقمإنتاجعمليةيفاالعتباربعنيأخذهامنالبدللجودة

عينةمخدمةأوسلعةتفضيلأساسعلىيقوممقياسهيعامبشكلاجلودة
.واخلدماتالسلعمنغريهامعابملقارنة

جودةفإنوابلتايل،(اإلحصائيالرقم)هيالسلعةفإن:اإلحصائيةالناحيةمن
بتهاواستجااملستخدمنيحلاجاتاإلحصاءاتتلبيةمدىهيالبياانت
:حيثمنلتوقعاهتم

احملتوى✓
الشكل✓
العرضطريقة✓
تقدمهااليتاملعرفيةالدالالت✓



طرق مجع البياانت
تقوميوحتليلوبتجميعالبيئةإلحصاءاتالعامةاإلدارةتقوم

هذايفةاملعنياهليئاتوالوزاراتكلمناإلحصائيةالبياانت
طريقعنوأاملباشرةالشخصيةاملقابلةطريقعنإماوذلكاجملال

.الرمسيةالفاكساتطريقعنأواإلمييل
إلحصاءاتزاجلهامنسقبنيسنويربعتنسيقياجتماععمليتم

ذلكوتالبياانعلىمنهااحلصوليتماليتاجلهاتوالبيئة
والنشراتإلصدارالبياانتتدفقعمليةيفالعقباتلتذليل

.املطلوبةابجلودةواحملددةمواعيدهايفالدورايت



املركزيةةاإلحصائياملؤسسةالدولمعظميفاإلحصائيالنظاميشمل
بنكوالاحلكوميةاملؤسساتيفاملوجودةاإلحصائيةوالوحدات

النظاميفورياحملالركناملركزيةاإلحصائيةاملؤسسةوتشكل.املركزي
املخولةيدةالوحاجلهةالعادةيفتكونأهناحيثالرمسي،اإلحصائي

ونشرومعاجلةمجعتتوىلإذالرمسية،اإلحصاءاتإبصدار
(والتعداداتاملسوح)األوليةمصادرهامنالرمسيةاإلحصاءات

سساتواملؤ الوزاراتلدىاملتوفرةاإلداريةالسجالت)والثانوية
اليتاحملوريةةالنقطتشكلاإلحصائيةاملؤسسةفانوابلتايل.(العامة

.الرمسيةاإلحصاءاتمعظمونشرمعاجلةفيهايتم

النظام اإلحصائي وأنظمة اجلودة
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اإلصدار والتوعية 
المعلوماتية 

مكونات ومفردات 
العمليات المطلوبة

اء تحليل المعلومات لبن
النظم المعلوماتية 

مة اإلسهام في بناء انظ
المعلومات لدى 

الوحدات المعلوماتية 

التدريب والتأهيل
الخدمات االستشارية

اإلصدار والتوعية 
المعلوماتية

اإلصدار والتوعية 
المعلوماتية

البث االنتقائي

استرجاع المعلومات

اإلصدار والتوعية 
المعلوماتية 

المعلومات المعدة 
لالدخال والمعالجة

المعلومات التحليلة  
لصناع القرار 
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التوصياتيعتمدنهألوذلكالرمسية،اإلحصاءاتإنتاجيفاحملوريةالنقطةاجليداإلحصائيالنظامميثل
.اإلحصائيةجملاالتاخمتلفيفوالقياساتواملعايريواملصطلحاتاملفاهيميفنظريكإطارالدولية

اإلحصاءاتو السكانية،اإلحصاءاتهيرئيسيةبرامجأربعةاإلحصائيالنظاميغطيالعادةيف
:قسيماتالتهذهمنويتفرع،اجلغرافيةواإلحصاءاتاالقتصادية،واإلحصاءاتاالجتماعية،

،التحتيةوالبنيةواالجتماعياالقتصاديللتخطيطأساساتعترب:والسكانيةاالجتماعيةاإلحصاءات
:وتشمل
الصحةإحصاءاتوالبطالةالعملإحصاءات
والثقافةالتعليمإحصاءاتالفقرإحصاءات
املعيشةظروفإحصاءاتاملرأةومشاركةاالجتماعيالنوعإحصاءات
والعدالةاألمنإحصاءاتالسكانإحصاءات
أخرىإحصاءاتالطفلإحصاءات

مكوانت النظام اإلحصائي



:التاليةاملواضيععلىاالقتصاديةاإلحصاءاتتشتمل:االقتصاديةاإلحصاءات
الصناعةإحصاءاتالقوميةاحلساابت
اإلنشاءاتإحصاءاتالتجارةإحصاءات
األسعارإحصاءات

:التاليةاجلغرافيةاإلحصاءاتضمناإلحصائيةالبياانتتوفر:اجلغرافيةاإلحصاءات
الزراعةإحصاءاتالبيئةإحصاءات
السياحةإحصاءاتالطبيعيةواملواردوالطاقةاملياهإحصاءات
السكنوظروفاملساكنإحصاءاتاألراضياستعماالتإحصاءات

.إحصاءات النقل 
العمليتمجديدةجماالتمؤخراظهرت:الرئيسيةاإلحصائيةالربامجضمنمصنفةغريأخرىإحصاءات

:يعاملواضهذهومنهبا،خاصةمؤشراتقوائمتطويرعلىاإلحصاءخرباءويعكفحالياعليها
اإلنسانحقوقإحصاءاتالرشيداحلكمإحصاءات
املنظمغريالقطاعإحصاءاتاألسريالعنفإحصاءات
.واالتصاالتاملعلوماتتكنولوجياإحصاءات



:التاليةلألسبابضرورايمركزيإحصائينظاموجوديعترب
واملعايريوصياتالتألحدثوفقادقيقةعلميةأسسعلىاملبينالرمسياإلحصائيالرقمتوفري

رامسياتاحتياجلتلبيةاجملاالتمجيعيفالرمسيةاإلحصاءاتإعدادجماليفالدولية
واحدمصدرمنوذلكواملهتمنيالقراراتومتخذيالسياسات

التنمية،خلططزمةالالاإلحصائيةاملتطلباتحتقيقعلىابلعملتلتزمإحصائية،مؤسسةبناء
األنظمةببناءخيتصفيمااملتحدةاألمموتوصياتالعاملية،التجربةمناالستفادةوتراعي

.اإلحصائية
جماليفتواملؤسساالوزاراتأداءلتحسنيأداهمبثابةيكونوموحدشاملإحصائينظامإنشاء

.عملها
معالتعاونو اإلعالموسائلخاللمناملعلوماتتقدميطريقعناإلحصائيالوعيلنشراحلاجة

علىاملعلوماتإىلالوصوليفاملواطنحقوضماناألخرىالبحثومؤسساتاجلامعات
.عامةسلعةاإلحصاءأنأساس

النظام اإلحصائي املركزي



املنهجيات املتبعة يف جمال العمل االحصائي
اإلحصائيةالبياانتإصداريفالتنوع.
البياانتعرضيفالوضوحوالشفافية.
التلوثمناحلديفالدولةجهودإظهار.
ابلبيئةاملعنيةاملؤسساتواهليئاتبنياملعرفةوالبياانتتبادل
والبياانتتلكبنياملقارنةلسهولةزمنيةسالسلتكوينواملصادرمنالبياانتحتليل

.جيابابالأوابلسلباحلاصلاالختالفمدىتوضيح
متخذوالبيانخدممستترضىحبالةوالشفافيةوابلوضوحتتسمبصورةالبياانتنشر

.القرار
وتصانيفالواملفاهيماستخداموالعامليةاإلحصائيةاملعايرياالعتبارىفاآلخذ

.الدوليةاملقارانتيعززمماالدوليةاألساليب



جودة البياانت
البياانت؟جودةأمسهشئيوجدهلأوجودةللبياانتفهل

عدباملعلوماتمنهانستخلصاليتالعناصرهي:Dataالبياانتتعريف
اخلاماملادةهيالبياانتوتكون)مبفردهامفيدةتكونوال)املعاجلة

:التالنياألساسنيالنوعنيإىلالبياانتوتنقسم،للمعلومات
ومثال،نهاعخترجالحمددةقيماً أتخذاليتالبياانتوهي:رقميةبياانت.1

.اهلجاءحروفذلك
شدةحنو،حمدودةغريعديدةقيماً أتخذاليتالبياانتوهي:متثيليةبياانت.2

.احلرارةدرجةأوالصوت
يفاألخذمعالعامليةابملعدالتمقارنتهاولدينااملتاحةالبياانتمراجعة

.ةالبيئيللمعايريالصغرىوالعظمىالدوليةاحلدوداالعتبار
لضمانيةاملعناهليئاتوابلوزاراتاملعلوماتمراكزمعاملستمرالتعاون

.تالبياانجودة



فسوفجيدةغريللمعلوماتاخلاماملادةكانتإذاأنههوهاممعىنإىلنصلالبسيطالتعريفهذاعلىوبناءا
وهنا.خاطئةبريكابحتمالتكونسوفقراراتعليهاوسنبىنجيدةغريمعلوماتعلىابلتأكيدحنصل
:كانتماإذاجيدةالبياانتوتكونجيدةالبياانتتكونأنعلىالتأكيدضرورةإىلنصل

،دقيقة.1
مكتملة،.2
.(مبوضوعهاصلةذاتأي)متسقة.3
بزمنهاصحيحةارتباطامرتبطة.4
.فيهاموثوقا.5

.فهمهاميكن.6
.منهامعلوماتالستخالصمعهاالتعامليسهل.7

هلااعتباريشئأيمثلمثلهاالبياانتألنجودةللبياانتأنهوهوالسابقتساؤلناعنإلجابةاآلننصلإذا
انتكإذاجديدمنالطرحنعيدوهنا......جودةلهتكونخصائصلهاعتباريشئوكلخصائص
أنعليهمالبياانتنهمتسقىالذيالنظامإن.للبياانتاجلودةهذهلتحقيقالسبيلهوفماجودةللبياانت
.اإلداريةنظمهميفيبنوهنااليتوالتقاريرالنماذجكليفالبياانتجودةخصائصيزرعونكيفيراعون



البياانتجودةحتسني
اانتالبيجامعيبنيمشرتكوفهممتطابقةجسورإرساء

.واملعلوماتاالحصاءدائرةيفواملختصني
تقبليةاملساخلططلبناءاإلحصائيةالبياانتعلىاعتمادا

.األساسحجرابعتبارها
اجملمعةاإلحصائيةالعيناتتقييم
مجعأسلوبو املستخدمةاإلحصائيةاملنهجياتومراجعةتقييم

.عليهاواإلشرافتنفيذهاوآليةالبياانت
كفاءةالذاتاألساليبمبختلفاإلحصائيةاملخرجاتنشر.



املستخدمنيتحاجايليبجتعلهاإلحصائياملنتجيفوالسماتاخلواصمنجمموعةهناك
:وهيالسبعةاجلودةأبعادتسمى

Relevanceابلواقعالصلة➢

Accuracyالدقة➢

Timelinessواالنتظامالوقتية➢ and Punctuality

Accessibilityوالوضوحالوصولإمكانية➢ and clarity

Comparabilityللمقارنةالقابلية➢

Coherenceاالتساق➢

Completenessاالكتمال➢

أبعاد اجلودة السبعة للبياانت



Data)البياانتمنالتحقق Validation):منواحدةهي
البياانتأنمنليتأكدالباحثهبايقوماليتواملوجودةالعمليات

هذامنءشيأيأوالربانمجختريبإىلهتدفوالنظيفةاملدخلة
للتأكدعدالقوابعضتستخدمالبياانتمنالتحققعمليةإن.القبيل

.وآمنةدةومفيصحيحةللربانمجإدخاهلايتماليتالبياانتأنمن
Digital)رقميحفظ preservation):منسلسلةهي

رقميةالاملوادإىلالوصولإمكانيةاستمرارلضمانالالزمةاإلجراءات
اتيجياتواالسرت السياساتبنيجيمعفهو،ضرورايذلككانكلما

النظرغضبرقميحمتوىوتوليدوهتيئةالوصوللضمانواإلجراءات
هدف.ولوجيالتكنوالتغريالوسائطفشلتواجهاليتالتحدايتعن

.الزمنمرعلىموثوقحملتوىدقيقاستخالصهوالرقمياحلفظ



البياانتسالمة(Data integrity):دقةوضمانصيانةإىلتشري
أيواستخداميذوتنفتصميميفاحلاسماجلانبوهي،حياهتادورةعربالبياانت

خمتلفةمعايناهليكونانوميكنالبياانتابسرتداديقومأوالعملياتخيزننظام
العاموراملنظنفسحتتحىتاحملددالسياقعلىاعتماداواسعنطاقعلى

مناملخاوفو املختلفةأنواعهابعضعنعامةحملةاملادةهذهوتنص،للحوسبة
منلشكهووالذيالبياانتتلفعكسهيالبياانتسالمة.البياانتسالمة
.تقنيةأيمنالعامالقصدالبياانتفقدانأشكال

البياانتتلف(Data corruption):يتالالبياانتيفأخطاءإىلتشري
بياانتُتدخلواليتاملعاجلةأوالنقلأوالتخزينأوالقراءةأوالكتابةأثناءحتدث

ديهالالكمبيوتريفوالتخزينالنقلأنظمة.األصليةالبياانتعلىمقصودةغري
.فيهاأخطاءوجودعدمو،البياانتسالمةلضمانالتدابريمنعدد



الرصدتعملياكليفاإلحصائيالرقمالستخدامنظراً البياانتجودةأمهيةأتيت
أنالبياانتجودةىعلالقائمعلىجيب.القراراتواختاذوالتقييموالتحسنيوالتخطيط

:البياانتجودةعلىللحفاظاآلتيةاألموريراعي
.املستخدمنيثقةكسببغرضللجودةأولويةيويلأن➢
مراقبةنظاماستخداممعدقيقة،بصورةاملستخدمةواملنهجيةالبياانتجودةوصف➢

.فعالجودة
.واملقيمنيواملستخدمنياملنتجنيحوارعقد➢
.وتعدينهاالبياانتعلىالفحصإعادة➢
.املختلفةاإلحصائيةالعملياتيفاجلودةمبدأتعزيز➢
األخطاءوقوععومنوتتبعهااإلحصائيةالبياانتلتدفقاهلرميالتسلسلتتبع➢

.خطوةأولمناملوثوقةالبياانتعلىواحلصول

أمهية جودة البياانت



موضوعيةباتإثعناصروتقوميمجعاإلحصائيةاألجهزةخاللهمنتستطيعمنهجيمسارهي
رجوعابلاألخطاءهذهيفالبتبغرضوذلكاملمكنة،اإلحصائيةاألخطاءخبصوص
مستمرقييموتلألنشطة،منتظمةمراجعةعمليةوهي.األجهزةهذهيفاملتبعةللمعايري

.الزميناجلدولمعواإلنتاجيةالعملسريمقارنةوهيلألنشطة،
:اآلتيةسائلالو ابستخداماإلحصائيةواملسوحاملشاريعيفاجلودةضبطعلىالعمليتم

اإلحصائيةاملشاريعيفاجلودةإجراءاتضبطشروطبياانتقاعدة
DESAPاملشاريعملدراءالذايتالتقييم
ابجلودةمتخصصةودراساتتقارير
البياانتفحص
COPاألوروبيةاملمارساتميثاقاستمارةتطبيق
GDDSالبياانتلنشرالعامالنظام
SDDSالبياانتلنشراخلاصالنظام

مراقبة اجلودة اإلحصائية وإجراءات ضبط اجلودة



الدوليةاتاملناقشففي.معقدامفهوماالرمسيةاإلحصاءاتجودةمفهوميعترب
األرقامدقةيفالتقليديةاالهتماماتوراءماإىلاملفهومتوسيعمتاحلديثة،
رأيىعلالرتكيزهذاوجاء.املستخدمنينظريفالكليةاجلودةليشمل

والذي"دةللجو الكليةاإلدارة"منهاجإىلالداعيةاحلركةخاللمناملستخدمني
أصبحواآلنتهالكية،االسللمنتجاتالصناعياإلنتاجيفأوالوتطبيقهتطويرهمت

بعضوقامت.اإلحصائيةاملؤسساتفيهامبااجملاالتمجيعيفيطبق
"للجودةليةالكاإلدارة"ومناهجفلسفةبتبينالوطنيةاإلحصائيةاملؤسسات

.اجلودةلتحسنيمنهجيكنظام
ماماتاهتوضعاإلحصاءيف"للجودةالكليةاإلدارة"نظامتطبيقيتطلب

العملقنياتتواستخداماإلنتاج،جبودةوالعنايةمركزي،موقعيفاملستخدمني
األخرىواألمورواملراقبةالتشخيص،يفمفيدةإحصائيةأدواتوتوفرياجلماعي

أو"لجودةلالكليةاإلدارة"تبنتسواءاإلحصائية،األجهزةوعلى.اإلحصائية
أبعادررتقأنومراقبة،حتكملسياسةقاعدةلتكونأخرىجودةإدارةفلسفة
.اإلحصائياإلنتاججودة

جودة اإلحصاءات
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البيئة القانونية املؤسسية
املوارد للمؤسسة اإلحصائية

الصلة ابملوضوع
:املوضوعية، وتشمل

الكفاءة املهنية
الشفافية

املعايري األخالقية
:املنهجية، وتشمل

املفاهيم والتعريفات املستخدمة يف العمل اإلحصائي
الشمول  

التصنيفات املستخدمة

:الشروط األساسية للجودة، وتشمل



:الدقة واملوثوقية، وتشمل
مستوى الثقة مبصادر البياانت 1.
تقييم البياانت األولية2.
األساليب اإلحصائية املستخدمة يف العمل اإلحصائي3.
تقييم البياانت الوسطية واملخرجات اإلحصائية وإقرارها4.
مناذج االفرتاضات املستخدمة يف التحليل 5.

مة يف التعديل إجراءات تعديل البياانت اليت تتطلب ذلك واإلفصاح عن الفرضيات املستخد
اإلعالم املسبق عن أي تعديل يطرأ على املنهجية املستخدمة يف العمل

:املنفعة، وتشمل العناصر التالية
الدورية واحلداثة 1.
اتساق البياانت2.
سياسة وممارسات التعديل3.

:سهولة االطالع، وتشمل
سهولة االطالع على البياانت اإلحصائية1.
سهولة االطالع على البياانت الوصفية2.
تقدمي املساعدة للمستخدمني3.



قوة املعلومات 
.وكفاءتهومهنيتهاستقالليتهومدىواملعلوماتلإلحصاءجهازوجود
املناسبوالوقتواملصداقيةابجلودةاملعلوماتتوفر

.واملعلوماتاإلحصاءجماليفوطينمنهجوتطبيقوجود
.يجية الشاملة قدرة الدولة يف إنتاج مؤشرات للقياس والتقييم يف جماالت القوة اإلسرتات

. املعلومايت وأوضاع الوعي اإلحصائي 
.توفر كوادر اإلحصاء واملعلومات 

.كفاءة التشريعات املتعلقة ابملعلومات واإلحصاء 
توفر التكنولوجيا املساندة للمعلومات واإلحصاء 

{  نظم تقنية املعلومات وتكنولوجيا االستشعار عن بعد إخل  } 



عنالصادرةاإلحصائيالبياانتجودةتقييمإلطاروفقاالرمسيةلإلحصاءاتاجلودةمفهومويشمل
:التاليةاحملاور(DQAF)الدويلالنقدصندوق

دليلأمههاومناتاإلحصاءتطويريفاحملرزالتقدمملراقبةأدلةبتطويردوليةمنظماتعدةقامتلقد
ياراملع)الدويلالنقدصندوقعنالصادرةالنشرمعياريوأدلة،(DQAF)البياانتجودةتقييم
تصلحاألدلةوهذه.((SDDS)البياانتلنشراخلاصواملعيار(GDDS)البياانتلنشرالعام
والتزامهاوهلامشومدىعنهاالصادرةاإلحصاءاتجودةتقييميفاإلحصائيةاألجهزةتستخدمهاألن

.املتحدةاألممعنالصادرةالرمسيةلإلحصاءاتاألساسيةابملبادئ
يعتربالدويلالنقدصندوقعنالصادرة(SDDSوGDDS)النشرمعياريإىلالدولانضمامإن

تقييممناذجتعتربحيثواالجتماعية،االقتصاديةاإلحصاءاتتوفرييفالتقدممدىعلىقوايمؤشرا
.للتقييممناسبة(BوAمنوذجي)البياانتتقييمومناذج(Cمنوذج)اإلحصائيةاملؤسسات

صادرموطبيعةالبياانتمجعآلياتحيثمنالنظاممشوليةعنيتحدثAمنوذجأننالحظ
واجملاالتاملستخدمةفاتوالتصنيواملصطلحاتواملفاهيماملستخدمةالتحليلوطرقوالوقتيةالبياانت

وخططالنشرومناذجواملؤشراتالبياانتفئاتBمنوذجيتناولفيما.اإلحصاءاتتغطيهااليت
يتالالبياانتبنيالتكاملفيتناولCمنوذجأما.البياانتوخصائصواجلودةاإلحصاءاتتطوير
.للعموملتوفريهااملتخذةواإلجراءاتإبعدادهااإلحصائيةاملؤسسةتقوم
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Codeاملمارساتميثاق of Practice:يتالواللوائحالتوجيهيةاملبادئمنجمموعة
.معينةمهنةأعضاءقبلمنإتباعهاجيب
اإلحصاءاترونشوإنتاجلتطويرمعايريتضعقواعد:األوروبيةاإلحصاءاتممارساتميثاق

اإلحصاءاتدةجبو املتعلقةالتعريفاتإىلاستناداالقواعدهذهبناءمتوقداألوروبية،
وعمليات،املؤسسيةالبيئةمنالعالقةذاتالعملمساحاتمجيعالقواعدهذهتستهدف

.األوروبيةالرمسيةاإلحصاءات:النهائياملخرجإىلوصوالاإلحصائياإلنتاج
:أساسينيغرضنيخلدمةاملمارساتميثاقاعدلقد

اإلحصائيةاملؤسسةيفاخلارجيةاجلهاتثقةزايدة✓
اإلحصائيةاملؤسسةيفالبياانتجودةحتسني✓

حتديداً أكثرعتربيوالذيللجودةاألورويباإلطارمعلتتوافقاملمارساتقواعداستمارةتصميممت
تطويرهمتوقدة،املتحداألممعنالصادرةالرمسيةلإلحصاءاتاألساسيةاملبادئمنوتفصيالً 

.أخرىإحصائيةوأجهزةيوروستاتقبلمناملتبعةاجلودةأنظمةمعمتاشياً 

COPتطبيق استمارة ميثاق املمارسات األوروبية 
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:وهيةرئيسيمواضيعثالثةتغطيمبدأ15منالذايتالتقييماستمارةتتكون
Structural(اهليكليةاجلودة)املؤسسيةالبيئة✓ Quality
Process(العمليةجودة)اإلحصائيةالعمليات✓ Quality
Product(املخرجاتجودة)اإلحصائيةاملخرجات✓ Quality
Peerالنظراءمراجعة Review:ليةالعمأهناعلىالنظراءمراجعةتعرف

تليباأهنمنللتأكدمعينةجهةتؤديهالذيالعمللفحصاملستخدمة
أنويعتقدوحمايدة،مؤهلةخارجيةجهةالفحصهبذاويقومحمددة،معايري

الوقتيعوتسر وسهولة،بسرعةاألخطاءلتحديدضروريةالنظراءمراجعة
.وتصحيحهااألخطاءتشخيصعمليةتستغرقهالذي

COPتطبيق استمارة ميثاق املمارسات األوروبية 
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األساسيةاملبادئمنجمموعةعلىالرمسيةلإلحصاءاتاملمارساتميثاقحيتوي
:هياملبادئهوهذالرمسي،اإلحصائيالعمليفالفضلىاملمارساتحتدداليت

ابملوضوعالصلة1.
اإلحصاءاتاستقاللية2.
اجلودة3.
العاملالستخدامالبياانتإاتحة4.
البياانتسريةمحاية5.
نياملبحوثعلىوالعبءاملستخدمنياحتياجاتبنيالتوازن6.
واإلبداعاخلربةوتراكمالتكامل7.
.وجدواهاالرمسيةاإلحصاءاتإنتاجتكلفة8.



هللا خيرا على حسن املتابعةجزاكم 

.من أسئلة هل 


