
 

 GSBPM اإلحصائي للعمل العامة المنهجيةدورة تدريبية حول 
 2022 مارس 17 - 14 

 متوسطة عن بعد  تدريبيةدورة 
 في المجال االحصائي.والتخطيط االستراتيجي اإلدارة والقيادة  حول

 2022اذار/ مارس  29فبراير/ شباط لغاية  21

 اليوم الموضوع المحتوى 

تاريخ المنظومة -  
دوافع االحتياط في إدخال التغييرات -  
 البيانات إلدارة الشاملة العمليةاألرشفة كجزء من  -

 التعريفية والبيانات
معالجة خيارات النشر -  
ا اعتماد تسميات جديدة للعمليات الفرعية وعالقته -

 بـتطوير الممارسات اإلحصائية
 الفرعية العمليات أوصاف توسيع -
في االستعمال المتزايد  المستخدمة المصطلحاتمراجعة  -

 لمصادر مختلفة من المعلومات

 لمنهجيةتقديم عام ل 
التي عرفتها  وراتأهم التغييرات والتط 

 اإلحصائي للعمل العامة المنهجية

 
2022مارس  14  أهمية المرونة والبعد العملي في تطبيق   - 

 اإلحصائي للعمل العامة المنهجية
المستويات، المراحل، العمليات الفرعية والمكونات  -

 اإلحصائية وغير اإلحصائية 
مجاالت واستعماالت المنهجية  -  
استعمال المنهجيةكيفية وطرق  -  

مفهوم المنهجية العامة، مضمومنها  
 ومجاالت استعمالها

  (CSPA)  اإلحصائي لإلنتاج الشائعة الهندسة -
  (GSIM)  اإلحصائية للمعلومات العام األنموذج -
   (GLBPM)األعمال لعمليات الطولي العام األنموذج -

 والمعايير بالنماذج المنهجية عالقة 
 األخرى 

 

 

 

 

  لمنهجيةل الفرعية والعمليات المراحل  مستويات المنهجية العامة للعمل اإلحصائي  -



 

 مرحلة تحديد الحاجيات -1
  أمثلة توضيحية:  -

o  منهجية تحديد الحاجيات واألهداف 
o  كيفية تحديد المفاهيم  

 مرحلة التصميم  -2
أمثلة توضيحية  -  

o تصميم اإلطار والعينة 
o  تصميم استغالل وتحليل المعطيات 

 
 مرحلة البناء  -3
توضيحية  أمثلة -  

o استعمال تقنية تجميع المطيات بواسطة الحاسوب 
o   البحث التجريبي كآلية لتقييم مراحل إنجاز

 المسح
 
 مرحلة الجمع -4
 أمثلة توضيحية  - 

o  كيفية إعداد العينة الرئيسية والعينات الفرعية 
o كيفية تنظيم عملية تجميع المعطيات 
  

 مرحلة استغالل البيانات  -5
توضيحية  أمثلة -  

o عملية إدماج البيانات 
o  كيفية مالئمة وترميز البيانات التي تتطلب

 تصنيفات ومدونات لتجميعها
o  كيفية التحقق من تطابق البيانات 
o  كيفية حساب نفقة األسر: من خالل المسح حول

 ردخل وإنفاق األس
 
 مرحلة التحليل  -6
أمثلة توضيحية  -  

o طريقة إعداد وتقييم مشروع مخرج 
o كيفية تحليل وتفسير نتائج المسوح لدى األسر 

 اإلحصائي للعمل العامة
 
 
 
 

 

2022مارس  15  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022مارس  16  
 



 

 
 النشر  مرحلة -7
مثال توضيحي  -  

o تحديث نظم نشر المخرجات 
 

 مرحلة التقييم  -8
أمثلة توضيحية  -  

o  كيفة إعداد التقرير حول إنجاز أحد المسوح لدى
 األسر

o أهم مؤشرات تتبع جودة البيانات المجمعة 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2022مارس  71  
 

 
 الجودة إدارة  -
إدارة البيانات التعريفية -  
   

 
 لمنهجيةالعمليات األساسية المرتبطة با 

 اإلحصائي للعمل العامة
 

 
 اإلحصائي اإلنتاج هياكلمالئمة  -
 اإلحصائية البرامج تبادلتسهيل  -
 اإلنتاج  مراحلالمستعملة بمختلف  المعايير وصف -

 اإلحصائي
 العمليات جودة وتحسين لتقييم إطار إعداد -
 اإلحصائية العمليات لتوثيق بنية إعداد -
 المؤسساتية اإلحصائية وتعزيز القدرات العمليات توثيق -
 اإلحصائية مخزون لمختلف العملياتإعداد  -
 اإلحصائية العملياتتدوين كلفة مختلف مراحل  -

 
 
 
 
 

 للعمل العامة للمنهجية أخرى  استعماالت 
 اإلحصائي 

 


