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أجندة البرامج التدريبية
2021
لمعهد التدريب اإلحصائي

أجــندة البرامـــج التدريبية

تــم تصميــم أجنــدة البرامــج التدريبيــة اإلحصائيــة لمعهــد التدريــب اإلحصائــي لتخــدم اإلحتياجــات التدريبيــة لبنــاء
قــدرات موظفــي مركــز إحصــاء أبوظبــي وموظفــي الهيئــات والجهــات الحكوميــة فــي اإلمــارة ،لدعــم خطــة إمــارة
أبوظبــي فــي بنــاء وتطويــر القــدرات اإلحصائيــة ،والتــي تســهم فــي دعــم متخــذي القــرار وصانعــي السياســات
مــن خــال إنتــاج بيانــات إحصائيــة ذات جــودة عاليــة .ولتتماشــى مــع األهــداف اإلســتراتيجية لمركــز اإلحصــاء _
أبوظبــي ومعهــد التدريــب اإلحصائــي فــي بنــاء وتطويــر القــدرات اإلحصائيــة ،والتــي ترتبــط مباشــرة بنمــوذج
إطــار الكفــاءات اإلحصائيــة المعتمــد لتقييــم جاهزيــة رأس المــال البشــري .عنــد تصميــم خطــة التدريــب تــم األخــذ
بعيــن اإلعتبــار مــن خــال المصــادر التاليــة:
· الخطة التشغيلية لمركز اإلحصاء  -أبوظبي لعام  2021والتي توفر أساس األنشطة الرئيسية.
· تحليــل جاهزيــة رأس المــال البشــري والــذي مــن شــأنها تحــدد فجــوة الكفــاءات اإلحصائيــة والســلوكية
لــدى الموظفيــن فــي المركــز ضمــن إطــار مصفوفــة الكفــاءات المعتمــدة فــي المركــز.
· تحليــل اإلحتياجــات التدريبيــة للشــركاء والذي يدعــم متطلبات األطــراف المعنيــة عبر الهيئــات الحكومية
فــي إمــارة أبوظبــي.
· نتائج تقييم البرامج التدريبية للسنة السابقه والتي عقدت في المعهد
· حصــد آراء وردود أفعــال المشــاركين فــي الــدورة التدريبيــة مــن خــال إســتبيان تقييــم الــدورات التدريبيــة
وتقييــم أثــر العائــد التدريبــي.
ومــع مــرور أزمــة كوفيــد 19 -العالميــة ،قــام معهــد التدريــب اإلحصائــي بتصميــم الــدورات التدريبيــة اإلحصائيــة
ليتــم تقديمهــا عــن بعــد والقيــام باإلعــدادات الالزمــة الســتخدام الوســائل المتاحــة مــن برامــج بــث مباشــر مــن
خــال اســتخدام برنامــج  Microsoft Teamsوبرامــج داعمــة إلنجــاح العمليــة التدريبيــة وذلــك حرصــً علــى بنــاء
وتطويــر الكفــاءات اإلحصائيــة لموظفــي مركــز اإلحصــاء أبوظبــي والجهــات الحكوميــة واإلحصائيــة فــي الدولــة.
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أجــندة البرامـــج التدريبية

األجندة التدريبية لمعهد التدريب اإلحصائي لعام ( 2021عن بعد)
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#

رمز الدورة

عنوان الدورة

المدرب

التاريخ

1

STI_S12iE

مبادئ إدارة المشاريع

أبوبكر الجفري

 09 - 08فبراير 2021

2

STI_S61bA

تحليل البيانات اإلحصائية (باستخدام اإلكسل)

يزيد العمري

 25 - 23فبراير 2021

3

STI_S19bA

كتابة التقارير اإلحصائية وعرض البيانات

أبوبكر العمودي

 02 - 01مارس 2021

4

STI_S46biA

اإلحصاءات البيئية

د .سامح رأفت

 10 - 09مارس 2021

5

STI_S10biA

إدارة جودة البيانات االحصائية

دالل عبدالجبار داوود

 24 - 23مارس 2021

6

STI_S26biA

تحليل االقتصاد الجزئي

د .أسامة الزعبي

 15 - 13ابريل 2021

7

STI_S61bA

تحليل البيانات اإلحصائية (باستخدام اإلكسل)

يزيد العمري

 22 - 20ابريل 2021

8

STI_S16iE

تحليل البيانات الديموغرافية

أبوبكر العمودي

 27 - 26ابريل 2021

9

STI_S17biA

مبادى الحسابات القومية

أكرم الشواورة

 20 - 18مايو 2021

10

STI_S20bA

قياس استطالعات الرأي العام

جمال سعد الدين

 24 - 23مايو 2021

11

STI_S2bA

اإلحصاء لغير اإلحصائيين

عبداهلل العيسائي

 26 - 25مايو 2021

12

STI_S12iE

مبادئ إدارة المشاريع

أبوبكر الجفري

 08 -07يونيو 2021

13

STI_S19bA

كتابة التقارير اإلحصائية وعرض البيانات

أبوبكر العمودي

 29 -28يونيو 2021

14

STI_S18iA

مؤشرات االسعار

عدنان بدران

 07 -06يوليو 2021

15

STI_S46biA

اإلحصاءات البيئية

د .سامح رأفت

 08 -07سبتمبر 2021

16

STI_S19bA

كتابة التقارير اإلحصائية وعرض البيانات

أبوبكر العمودي

 14 -13سبتمبر 2021

17

STI_S10biA

إدارة جودة البيانات االحصائية

دالل عبدالجبار داوود

 22 -21سبتمبر 2021

18

STI_S1biA

أساليب المعاينة اإلحصائية

د .محمد الرفاعي

 29 -27سبتمبر 2021

19

STI_S2bA

اإلحصاء لغير اإلحصائيين

عبداهلل العيسائي

 13 -12أكتوبر 2021

20

STI_S19bA

كتابة التقارير اإلحصائية وعرض البيانات

أبوبكر العمودي

 26 -25أكتوبر 2021

21

STI_S12iE

مبادئ إدارة المشاريع

أبوبكر الجفري

 08 -07نوفمبر 2021

22

STI_S61bA

تحليل البيانات اإلحصائية (باستخدام اإلكسل)

يزيد العمري

 11 -09نوفمبر 2021

23

STI_S13biA

معالجة بيانات المسوح اإلحصائية

د .محمد الرفاعي

 15-14نوفمبر 2021

24

STI_S20bA

قياس استطالعات الرأي العام

جمال سعد الدين

 17-16نوفمبر 2021

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S12iE

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

مبادئ إدارة المشاريع

تاريخ الدورة

 09 - 08فبراير 2021

المدرب

أبوبكر الجفري

التقديم

داخلي  -عن بعد

لغة الدورة

اإلنجليزية /العربية

المستوى

المتوسط

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبيــة باللغــة اإلنجليزيــة لمــدة يوميــن للمســتوى المتوســط حــول أساســيات ادارة المشــاريع
اإلحصائيــة

أهداف التعلم

تتهدف هذه الدروة إلى تعريف المتدربين بـ:
الخطوات الخمس الخاصة بالمحتوى االحترافي إلدارة المشروعات من منظور اإلحصاءات الرسمية:
 -1البدء( :االتصال بأصحاب المصالح وتوضيح الظروف االقتصادية)
 -2التخطيــط( :اعــداد الهيــكل والجــدول وخطــه إدارة المــوارد البشــرية؛ تخطيــط اســتراتيجية
االتصــال ،إدارة االزمــات ،مواكبــه االنطــاق)
 -3التنفيذ( :تنفيذ المهام المحددة ،إدارة الموارد ،متابعة التنفيذ)
 -4المتابعــة والرقابــة( :قيــاس أداء المشــروع ،تكييــف خطــة المشــروع وإدارة األزمــات عنــد اللــزوم
وتقييــم األعمــال التصحيحيــة)
 -5إغــاق المشــروع( :الحصــول علــى الموافقــة علــى التوصيــات ،نقــل الملكيــة ،الحصــول علــى
المناقصــات مراجعــة المشــروع قيــاس رضــا العمــاء .ســيتم طــرح أمثلــة مــن مشــاريع المركــز وعمــل
دورة مشــروع كامــل لفهــم كيفيــة تطبيــق هــذه المفاهيــم)

الفئة المستهدفة

المواطنون في مجال اإلحصاء والبيانات  -الدورة تستهدف مدراء المشاريع

متطلبات المشاركة

شهادة جامعية  -بكالوريوس

الكفاءات :األساسية/الثانوية إدارة المشاريع/البرامج المكتبية

4

نتائج التعلم

فــي نهايــة الــدروة التدريبيــة ســيتمكن المتــدرب مــن إلمــام وتنفيــذ الخطــوات الخمــس الخاصــة
باألســلوب اإلحترافــي إلدارة المشــاريع مــن منظــور اإلحصــاءات الرســمية.:

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 5ساعات /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي  -اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S61bA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

تحليل البيانات اإلحصائية Excel

تاريخ الدورة

 25 - 23فبراير 2021

المدرب

يزيد العمري

التقديم

داخلي  -عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبية داخلية من المستوى المبتدئ لمدة ثالث أيام باللغة العربية حول تحليل البيانات
اإلحصائية باستخدام برنامج مايكروسوفت اكسل
تحقيــق مســتوى مبتــدئ مــن فهــم خطــوات حزمــة البيانــات وأدوات التوصيــف الخاصــة ببرنامــج

أهداف التعلم

تحليــل البيانــات اإلحصائيــة بمــا يتماشــى مــع احتياجــات مركــز االحصــاء  -أبوظبــي .التعريــف بالبيئــة
المرجعيــة لبرنامــج تحليــل البيانــات اإلحصائيــة مــن أجــل اصــدار بيانــات إحصائيــة بطريقــة مســتدامة

الفئة المستهدفة

المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات

متطلبات المشاركة

ال يشترط البرناج التدريبي خبرة في مجال اإلحصاء

الكفاءات األساسية/الثانوية

برنامج التحليل اإلحصائي  /التحليل اإلحصائي

نتائج التعلم

فهــم مبتــدئ لخطــوات وأدوات التوصيــف الخاصــة بتحليــل البيانــات اإلحصائيــة والتعريــف بمســتوى
مبتــدئ مــن البيئــة المرجعيــة لتحليــل البيانــات اإلحصائيــة

عدد أيام التدريب

 3أيام

عدد ساعات التدريب

 4ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

االختبار القبلي والبعدي – االختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

5

مايكروسوفت اكسل – MS Excel
مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S19bA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

كتابة التقارير اإلحصائية وعرض البيانات

تاريخ الدورة

 02 - 01مارس 2021

المدرب

أبوبكر العمودي

التقديم

داخلي  -عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

أهداف التعلم
الفئة المستهدفة
متطلبات المشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التعلم

دوره تدريبيــة داخليــة مــن المســتوى المبتــدئ /المتوســط لمــدة ثالثــة أيــام باللغــة العربيــة حــول
كتابــة التقاريــر اإلحصائيــة وعــرض البيانــات
الهــدف مــن الــدورة هــو تدريــب المشــتركين علــى إعــداد تقاريــر إحصائيــة موضوعيــة ومفيــدة،
تصميــم الجــداول والرســوم البيانيــة وفقــً الحتياجــات المركــز و التوجيهــات والمعاييــر الدوليــة
المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات
يشــترط للمشــاركين فــي هــذه الــدورة أن يكــون قــد ســبق وحضــر دورة اإلحصــاء لغيــر اإلحصائييــن
 STI_S2bAأو مــا يعادلهــا مــن المهــارات اإلحصائيــة األساســية
النشر /نقل المعرفة
فــي نهايــة الــدورة التدريبيــة سيكتســب المشــاركون القــدرة علــى إعــداد تقاريــر إحصائيــة موضوعيــة
ومفيــدة ،الجــداول والرســوم البيانيــة وفقــً الحتياجــات المركــز والتوجيهــات والمعاييــر الدوليــة

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 4ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي – اإلختبار الشامل
مايكروسوفت اكسل – MS Excel

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت وورد – MS Word
مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

6

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S46biA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

اإلحصاءات البيئية

تاريخ الدورة

 10 - 09مارس 2021

المدرب

د .سامح رأفت  /عبداهلل العيسائي

التقديم

داخلي – عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ  /المتوسط

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبيــة داخليــة للمســتوى المبتدئ/المتوســط مدتهــا ثالثــة أيــام باللغــة العربيــة حــول
إحصــاءات البيئيــة

أهداف التعلم

تقديــم المعرفــة والمهــارات حــول مؤشــرات األداء البيئــي عــرض وتطويــر اإلحصــاءات البيئيــة
ومســوحها تحديــد المتطلبــات الرئيســية لتطبيــق المســوح البيئيــة وجــودة البيانــات المــراد
تجميعهــا وأســاليب جمــع تلــك البيانــات

الفئة المستهدفة

المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات البيئية

متطلبات المشاركة

حضور دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين  STI_S2bAأو ما يعادلها من المهارات اإلحصائية األساسية

الكفاءات :األساسية/الثانوية اإلحصاءات البيئية  /اإللمام باإلحصاءات الرسمية
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نتائج التعلم

فــي نهايــة الــدروة التدريبيــة ســوف يتمكــن المشــاركون مــن فهــم العناصــر الرئيســية فــي مؤشــرات
األداء البيئــي وتحديــد المتطلبــات الرئيســية لتطبيــق مؤشــرات األداء البيئــي وجــودة البيانــات المــراد
تجميعهــا وأســاليب جمــع تلــك البيانــات

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 4ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي – اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة
نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

إدارة جودة البيانات االحصائية

تاريخ الدورة

 24 - 23مارس 2021

المدرب

دالل عبدالجبار داوود

التقديم

داخلي – عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ  /المتوسط

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبيــة داخليــة للمســتوى المبتدئ/المتوســط مدتهــا يوميــن باللغــة العربيــة حــول إدارة
جــودة المســوح اإلحصائيــة وبيانــات الســجالت اإلداريــة.

أهداف التعلم

الهــدف مــن الــدورة هــو تعريــف المشــاركين بمفهــوم الجــودة اإلحصائيــة ومحاورهــا األساســية،
تعريــف المشــاركين بالمعاييــر وإجــراءات العمــل التــي يمكــن إتباعهــا لتعزيــز الجــودة اإلحصائيــة
لبيانــات المســوح والســجالت اإلداريــة ،تعزيــز قــدرة المشــاركين علــى تحســين وتطويــر الجــودة
اإلحصائيــة إلحصــاءات المســوح وبيانــات الســجالت اإلداريــة ،تمكيــن المشــاركين مــن تنفيــذ نمــوذج
رصــد إجــراءات الجــودة و إجــراء تقييــم ذاتــي للجــودة اإلحصائيــة للمســوح والســجالت اإلداريــة

الفئة المستهدفة

المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات

متطلبات المشاركة

8

STI_S64iA

يشــترط للمشــاركين فــي هــذه الــدورة أن يكــون قــد ســبق وحضــر دورة اإلحصــاء لغيــر اإلحصائييــن
 STI_S2bAأو مــا يعادلهــا مــن المهــارات اإلحصائيــة األساســية

الكفاءات األساسية/الثانوية

إدارة جودة البيانات  /معالجة البيانات

نتائج التعلم

معرفــة مفهــوم الجــودة اإلحصائيــة ومبادئهــا ،معرفــة وفهــم المحــاور األساســية للجــودة اإلحصائيــة
ومعاييــر وإجــراءات الجــودة اإلحصائيــة للمســوح والســجالت اإلداريــة ،فهــم كيفيــة اســتيفاء نمــوذج
الرصــد الذاتــي للجــودة اإلحصائيــة للمســوح وبيانــات الســجالت اإلداريــة ،فهــم مؤشــرات الجــودة
اإلحصائيــة للمســوح ،إجــراء تقييــم ذاتــي للجــودة اإلحصائيــة للمســوح والســجالت اإلداريــة

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 4ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي – اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S26biA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

تحليل االقتصاد الجزئي

تاريخ الدورة

 15 - 13ابريل 2021

المدرب

د .أسامة الزعيي

التقديم

داخلي – عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ  /المتوسط

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبيــة داخليــة للمســتوى المبتــدئ  /المتوســط مدتهــا ثالثــة أيــام باللغــة العربيــة حــول تحليــل
اإلقتصــاد الجزئي
تتنــاول هــذه الــدورة التدريبيــة الســلوك االقتصــادي للمســتهلكين والشــركات ،وتغطــي تحليــل

أهداف التعلم

الطلــب والعــرض علــى المنتجــات والخدمــات والمــوارد االقتصاديــة .تــم تطويــر اإلطــار العــام للــدورة
بحيــث يتــم اختبــار وتحليــل عمليــات آليــات الســوق لمختلــف هيــاكل الســوق والسياســات الحكوميــة

الفئة المستهدفة

المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات

متطلبات المشاركة

حضور دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين  STI_S2bAأو ما يعادلها من المهارات اإلحصائية األساسية

الكفاءات األساسية/الثانوية

احصاءات االقتصادية  /االقتصاد الجزئي
فــي نهايــة الــدورة التدريبيــة ســيتمكن المشــاركون مــن فهــم توزيــع المــوارد اإلقتصاديــة النــادرة
علــى اإلســتخدامات المختلفــة ،وتحليــل المبتــدئ والمتوســط للســلوك اإلقتصــادي للوحــدات الفرديــة:

نتائج التعلم

المســتهلكين والشــركات ،والتحليــل اإلقتصــادي يفتــرض ســوق المنافســة الكاملــة .ايضــا ســيتعرف
المشــاركون علــى أنــواع األســواق األخــرى وتحليــل مفاهيــم المنفعــة المتوقعــة وعــدم التأكــد،
وإقتصــاد الرفــاه.

9

عدد أيام التدريب

 3أيام

عدد ساعات التدريب

 4ساعات /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي  -اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S61bA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

تحليل البيانات اإلحصائية Excel

تاريخ الدورة

 22 - 20ابريل 2021

المدرب

يزيد العمري

التقديم

داخلي  -عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبية داخلية من المستوى المبتدئ لمدة ثالث أيام باللغة العربية حول تحليل البيانات
اإلحصائية باستخدام برنامج مايكروسوفت اكسل
تحقيــق مســتوى مبتــدئ مــن فهــم خطــوات حزمــة البيانــات وأدوات التوصيــف الخاصــة ببرنامــج

أهداف التعلم

تحليــل البيانــات اإلحصائيــة بمــا يتماشــى مــع احتياجــات مركــز االحصــاء  -أبوظبــي .التعريــف بالبيئــة
المرجعيــة لبرنامــج تحليــل البيانــات اإلحصائيــة مــن أجــل اصــدار بيانــات إحصائيــة بطريقــة مســتدامة

الفئة المستهدفة

المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات

متطلبات المشاركة

ال يشترط البرناج التدريبي خبرة في مجال اإلحصاء

الكفاءات األساسية/الثانوية

برنامج التحليل اإلحصائي  /التحليل اإلحصائي

نتائج التعلم

فهــم مبتــدئ لخطــوات وأدوات التوصيــف الخاصــة بتحليــل البيانــات اإلحصائيــة والتعريــف بمســتوى
مبتــدئ مــن البيئــة المرجعيــة لتحليــل البيانــات اإلحصائيــة

عدد أيام التدريب

 3أيام

عدد ساعات التدريب

 4ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

االختبار القبلي والبعدي – االختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم
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مايكروسوفت اكسل – MS Excel
مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S16iE

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

تحليل البيانات الديموغرافية

تاريخ الدورة

 27 - 26ابريل 2021

المدرب

أبوبكر العمودي

التقديم

داخلي – عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المتوسط

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبيــة داخليــة مــن المســتوى المتوســط لمــدة ثالثــة أيــام باللغــة العربيــة حــول وســائل
تقديــرات الديمغرافيــة
الهــدف مــن هــذه الــدورة هــو وصــف كيفيــة تحليــل البيانــات المتعلقــة بالســكان ،والتغييــر ومكوناتــه

أهداف التعلم

باســتخدام أســاليب الديموغرافيــة ،وتعليــم أســاليب التقديــر الديموغرافيــة .بعــد انتهــاء الــدورة،
وينبغــي أن يكــون المشــاركون قادريــن علــى إنتــاج تقديــرات الســكان واالفتراضــات عــن اإلســقاطات
الســكانية.

الفئة المستهدفة

المواطنون في مجال اإلحصاء والبيانات

متطلبات المشاركة

حضور دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين  STI_S2bAأو ما يعادلها من المهارات اإلحصائية األساسية

الكفاءات األساسية/الثانوية

التقديرات والبيانات الديموغرافية

نتائج التعلم

التغيــر الســكاني .ومعرفــة كيفيــة إنتــاج تقديــرات الســكان موثوقــة والتوقعــات.

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 4ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

االختبار القبلي والبعدي – االختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم
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فــي نهايــة الــدورة التدريبيــة ســوف يكتســب المشــاركون القــدرة علــى تحليــل وضبــط مكونــات

مايكروسوفت اكسل – MS Excel
مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S16iE

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

مبادى الحسابات القومية

تاريخ الدورة

 20 - 18مايو 2021

المدرب

أكرم الشواورة

التقديم

داخلي – عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المتوسط

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة
أهداف التعلم
الفئة المستهدفة
متطلبات المشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية

دوره تدريبيــة داخليــة مــن المســتوى المبتدئ/المتوســط مدتهــا ثالثــة ايــام باللغــة العربيــة حــول
مبــادئ الحســابات القوميــة
الغــرض مــن الــدورة هــو عــرض مقدمــة للتدريــب علــى الممارســات المحليــات حــول مبــادئ الحســابات
القوميــة
المواطنــون الغيــر إحصائييــن العاملــون فــي مجــال اإلحصــاء والبيانــات ولذيــن يشــغلون مناصبــً
مختلفــة دون خلفيــة فــي علــم الرياضيــات .واإلحصــاء
يشترط للمشاركين في الدورة أن يكون قد سبق لهم حضور دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين
 STI_S2bAأو ما يعادلها من المهارات اإلحصائية األساسية
اإلحصاءات االقتصادية  /الحسابات القومية
فــي نهايــة الــدورة التدريبيــة ســيتمكن المشــاركون مــن معرفــة اإلنتــاج :مــاذا يشــمل وال يشــمل

نتائج التعلم

حســاب االنتــاج وحســاب الســلع والخدمــات ،إصــدار وإعــادة توزيــع حســابات الدخــل ،حســابات األســر
المعيشــية ،الحســابات الحكوميــة العامــة ،حســابات باقــي دول العالــم األخــرى ،األصــول غيــر الماليــة،
األصــول والخصــوم الماليــة ،حســابات الميزانيــة العموميــة والماليــة.
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عدد أيام التدريب

 3أيام

عدد ساعات التدريب

 3ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

االختبار القبلي والبعدي – االختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

13

رمز الدورة

STI_S20bA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

قياس إستطالعات الرأي العام

تاريخ الدورة

 24 - 23مايو 2021

المدرب

جمال جميل سعد الدين

التقديم

داخلي – عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبية داخلية للمستوى المبتدئ مدتها ثالثة أيام باللغة العربية حول قياس إستطالعات
الرأي العام

أهداف التعلم

الهدف من هذه الدورة هو تزويد المشاركين بالمستوى المبتدئ لفهم النواحي النظرية
والعملية لقياس استطالع الرأي العام باإلتفاق مع المعايير الدولية.

الفئة المستهدفة

المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات

متطلبات المشاركة

يشــترط للمشــاركين أن يكــون قــد ســبق لهــم حضــور دورة اإلحصــاء لغيــر اإلحصائييــن STI_S2bA
أو مــا يعادلهــا مــن المهــارات اإلحصائيــة األساســية

الكفاءات األساسية/الثانوية

التحليل اإلحصائي/معالجة البيانات

نتائج التعلم

بعــد إســتكمال الــدورة المقــررة ســيتمكن المشــاركين مــن تصميــم وإجــراء اســتطالع للــرأي مــع األخــذ
فــي اإلعتبــار المتطلبــات المنهجيــة إضافــة إلــى القــدرة علــى تحديــد مــا إذا كانــت إســتطالعات الــرأي
التــي أجرتهــا المنظمــات األخــرى تفــي بالمتطلبــات المنهجيــة مــن عدمــه .هــذا إلــى جانــب القــدرة علــى
معالجــة الوجهــات األساســية إلســتطالع الــرأي مثــل حســاب التقديــرات وهوامــش الخطــأ .كمــا يتوقــع
أن تكــون لديهــم القــدرة علــى تصحيــح اإلســتجابة لنتائــج اإلســتطالع.

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 3ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي – اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة
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STI_S2bA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

اإلحصاء لغير اإلحصائيين

تاريخ الدورة

 26 - 25مايو 2021

المدرب

عبداهلل العيسائي

التقديم

داخلي – عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دوره تدريبية داخلية للمستوى المبتدئ لمدة ثالثة أيام باللغة العربية حول اإلحصاء لغير
اإلحصائيين

أهداف التعلم

تهدف تهدف هذه الدروة إلى تعريف المتدربين بـ:
 -1علم اإلحصاء
 -2أنواع التحليل اإلحصائي (الوصفي واإلستداللي)
 -3مصادر البيانات
 -4المتغيرات وتصنيفها والبيانات ومستوياتها
 -5دور العينات في اإلحصاء
 -6أساليب عرض البيانات وتبويبها
 -7األدوات القياسية واإلحصاءات الوصفية
 -8مبادئ اإلحصاءات الرسمية
 -9توظيف إكسل  Excelإلستخراج البيانات اإلحصائية

الفئة المستهدفة

المواطنون الغير إحصائيين العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات و الذين يشغلون مناصب
مختلفة دون خلفية في علم الرياضيات واإلحصاء

متطلبات المشاركة

شهادة جامعية  -بكالوريوس

الكفاءات األساسية/الثانوية

مستوى اإللمام باإلحصاءات الرسمية  /التحليل اإلحصائي

نتائج التعلم

في نهاية الدروة التدريبية سيتمكن المتدرب من
 -1معرفة اإلحصاء وأهميته
 -2أنواع التحليل اإلحصائي
 -3مصادر البيانات
 -4أنواع المتغيرات اإلحصائية والرسوم البيانية
 -5دور العينات والدراسات اإلستقصائية في مجال اإلحصاء
 -6األدوات القياسية لإلحصاء الوصفي واألرقام القياسية
 -7إستخدام برنامج اإلكسل في تحليل البيانات

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 3ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي – اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت اكسل – MS Excel
مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S12iE

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

مبادئ إدارة المشاريع

تاريخ الدورة

 08 -07يونيو 2021

المدرب

أبوبكر الجفري

التقديم

داخلي  -عن بعد

لغة الدورة

اإلنجليزية /العربية

المستوى

المتوسط

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبيــة باللغــة اإلنجليزيــة لمــدة يوميــن للمســتوى المتوســط حــول أساســيات ادارة المشــاريع
اإلحصائيــة

أهداف التعلم

تتهدف هذه الدروة إلى تعريف المتدربين بـ:
الخطوات الخمس الخاصة بالمحتوى االحترافي إلدارة المشروعات من منظور اإلحصاءات الرسمية:
 -1البدء( :االتصال بأصحاب المصالح وتوضيح الظروف االقتصادية)
 -2التخطيــط( :اعــداد الهيــكل والجــدول وخطــه إدارة المــوارد البشــرية؛ تخطيــط اســتراتيجية
االتصــال ،إدارة االزمــات ،مواكبــه االنطــاق)
 -3التنفيذ( :تنفيذ المهام المحددة ،إدارة الموارد ،متابعة التنفيذ)
 -4المتابعــة والرقابــة( :قيــاس أداء المشــروع ،تكييــف خطــة المشــروع وإدارة األزمــات عنــد اللــزوم
وتقييــم األعمــال التصحيحيــة)
 -5إغــاق المشــروع( :الحصــول علــى الموافقــة علــى التوصيــات ،نقــل الملكيــة ،الحصــول علــى
المناقصــات مراجعــة المشــروع قيــاس رضــا العمــاء .ســيتم طــرح أمثلــة مــن مشــاريع المركــز وعمــل
دورة مشــروع كامــل لفهــم كيفيــة تطبيــق هــذه المفاهيــم)

الفئة المستهدفة

المواطنون في مجال اإلحصاء والبيانات  -الدورة تستهدف مدراء المشاريع

متطلبات المشاركة

شهادة جامعية  -بكالوريوس

الكفاءات :األساسية/الثانوية إدارة المشاريع/البرامج المكتبية
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نتائج التعلم

فــي نهايــة الــدروة التدريبيــة ســيتمكن المتــدرب مــن إلمــام وتنفيــذ الخطــوات الخمــس الخاصــة
باألســلوب اإلحترافــي إلدارة المشــاريع مــن منظــور اإلحصــاءات الرســمية.:

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 5ساعات /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي  -اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S19bA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

كتابة التقارير اإلحصائية وعرض البيانات

تاريخ الدورة

 29 -28يونيو 2021

المدرب

أبوبكر العمودي

التقديم

داخلي  -عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة
أهداف التعلم
الفئة المستهدفة
متطلبات المشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التعلم

دوره تدريبيــة داخليــة مــن المســتوى المبتــدئ /المتوســط لمــدة ثالثــة أيــام باللغــة العربيــة حــول
كتابــة التقاريــر اإلحصائيــة وعــرض البيانــات
الهــدف مــن الــدورة هــو تدريــب المشــتركين علــى إعــداد تقاريــر إحصائيــة موضوعيــة ومفيــدة،
تصميــم الجــداول والرســوم البيانيــة وفقــً إلحتياجــات المركــز و التوجيهــات والمعاييــر الدوليــة
المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات
يشــترط للمشــاركين فــي هــذه الــدورة أن يكــون قــد ســبق وحضــر دورة اإلحصــاء لغيــر اإلحصائييــن
 STI_S2bAأو مــا يعادلهــا مــن المهــارات اإلحصائيــة األساســية
النشر /نقل المعرفة
فــي نهايــة الــدورة التدريبيــة سيكتســب المشــاركون القــدرة علــى إعــداد تقاريــر إحصائيــة موضوعيــة
ومفيــدة ،الجــداول والرســوم البيانيــة وفقــً الحتياجــات المركــز والتوجيهــات والمعاييــر الدوليــة

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 4ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي – اإلختبار الشامل
مايكروسوفت اكسل – MS Excel

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت وورد – MS Word
مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-
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أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S18iA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

مؤشرات األسعار

تاريخ الدورة

 07 -06يوليو 2021

المدرب

عدنان بدران

التقديم

داخلي  -عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة
أهداف التعلم
الفئة المستهدفة
متطلبات المشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية

دوره تدريبيــة داخليــة مــن المســتوى المبتــدئ /المتوســط لمــدة ثالثــة أيــام باللغــة العربيــة حــول
كتابــة التقاريــر اإلحصائيــة وعــرض البيانــات
الهــدف مــن الــدورة هــو تدريــب المشــتركين علــى إعــداد تقاريــر إحصائيــة موضوعيــة ومفيــدة،
تصميــم الجــداول والرســوم البيانيــة وفقــً إلحتياجــات المركــز و التوجيهــات والمعاييــر الدوليــة
المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات
يشــترط للمشــاركين فــي هــذه الــدورة أن يكــون قــد ســبق وحضــر دورة اإلحصــاء لغيــر اإلحصائييــن
 STI_S2bAأو مــا يعادلهــا مــن المهــارات اإلحصائيــة األساســية
األرقام القياسية  /التحليل اإلحصائي
بعــد اســتكمال الــدورة مــن المقــرر أن يصبــح لــدى المشــاركين القــدرة علــى فهــم المفهــوم

نتائج التعلم

والتجمعــات المنهجيــة لمؤشــرات االســعار ،عمليــه إصــدار والمحافظــة علــى مؤشــرات االســعار والطــرق
المختلفــة لجمــع البيانــات.
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عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 4ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي – اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S46biA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

اإلحصاءات البيئية

تاريخ الدورة

 08 -07سبتمبر 2021

المدرب

د .سامح رأفت  /عبداهلل العيسائي

التقديم

داخلي – عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ  /المتوسط

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبيــة داخليــة للمســتوى المبتدئ/المتوســط مدتهــا ثالثــة أيــام باللغــة العربيــة حــول
إحصــاءات البيئيــة

أهداف التعلم

تقديــم المعرفــة والمهــارات حــول مؤشــرات األداء البيئــي عــرض وتطويــر اإلحصــاءات البيئيــة
ومســوحها تحديــد المتطلبــات الرئيســية لتطبيــق المســوح البيئيــة وجــودة البيانــات المــراد
تجميعهــا وأســاليب جمــع تلــك البيانــات

الفئة المستهدفة

المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات البيئية

متطلبات المشاركة

حضور دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين  STI_S2bAأو ما يعادلها من المهارات اإلحصائية األساسية

الكفاءات :األساسية/الثانوية اإلحصاءات البيئية  /اإللمام باإلحصاءات الرسمية
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نتائج التعلم

فــي نهايــة الــدروة التدريبيــة ســوف يتمكــن المشــاركون مــن فهــم العناصــر الرئيســية فــي مؤشــرات
األداء البيئــي وتحديــد المتطلبــات الرئيســية لتطبيــق مؤشــرات األداء البيئــي وجــودة البيانــات المــراد
تجميعهــا وأســاليب جمــع تلــك البيانــات

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 4ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي – اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S19bA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

كتابة التقارير اإلحصائية وعرض البيانات

تاريخ الدورة

 14 -13سبتمبر 2021

المدرب

أبوبكر العمودي

التقديم

داخلي  -عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

أهداف التعلم
الفئة المستهدفة
متطلبات المشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التعلم

كتابــة التقاريــر اإلحصائيــة وعــرض البيانــات
الهــدف مــن الــدورة هــو تدريــب المشــتركين علــى إعــداد تقاريــر إحصائيــة موضوعيــة ومفيــدة،
تصميــم الجــداول والرســوم البيانيــة وفقــً إلحتياجــات المركــز و التوجيهــات والمعاييــر الدوليــة
المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات
يشــترط للمشــاركين فــي هــذه الــدورة أن يكــون قــد ســبق وحضــر دورة اإلحصــاء لغيــر اإلحصائييــن
 STI_S2bAأو مــا يعادلهــا مــن المهــارات اإلحصائيــة األساســية
النشر /نقل المعرفة
فــي نهايــة الــدورة التدريبيــة سيكتســب المشــاركون القــدرة علــى إعــداد تقاريــر إحصائيــة موضوعيــة
ومفيــدة ،الجــداول والرســوم البيانيــة وفقــً الحتياجــات المركــز والتوجيهــات والمعاييــر الدوليــة

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 4ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي – اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم
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دوره تدريبيــة داخليــة مــن المســتوى المبتــدئ /المتوســط لمــدة ثالثــة أيــام باللغــة العربيــة حــول

مايكروسوفت وورد – MS Word
مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة
نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

إدارة جودة البيانات االحصائية

تاريخ الدورة

 22 -21سبتمبر 2021

المدرب

دالل عبدالجبار داوود

التقديم

داخلي  -عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ /متوسط

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبيــة داخليــة للمســتوى المبتدئ/المتوســط مدتهــا يوميــن باللغــة العربيــة حــول إدارة
جــودة المســوح اإلحصائيــة وبيانــات الســجالت اإلداريــة.

أهداف التعلم

الهــدف مــن الــدورة هــو تعريــف المشــاركين بمفهــوم الجــودة اإلحصائيــة ومحاورهــا األساســية،
تعريــف المشــاركين بالمعاييــر وإجــراءات العمــل التــي يمكــن إتباعهــا لتعزيــز الجــودة اإلحصائيــة
لبيانــات المســوح والســجالت اإلداريــة ،تعزيــز قــدرة المشــاركين علــى تحســين وتطويــر الجــودة
اإلحصائيــة إلحصــاءات المســوح وبيانــات الســجالت اإلداريــة ،تمكيــن المشــاركين مــن تنفيــذ نمــوذج
رصــد إجــراءات الجــودة و إجــراء تقييــم ذاتــي للجــودة اإلحصائيــة للمســوح والســجالت اإلداريــة

الفئة المستهدفة

المواطنون في مجال اإلحصاء والبيانات  -الدورة تستهدف مدراء المشاريع

متطلبات المشاركة

20

STI_S10biA

شــترط للمشــاركين فــي هــذه الــدورة أن يكــون قــد ســبق وحضــر دورة اإلحصــاء لغيــر اإلحصائييــن
 STI_S2bAأو مــا يعادلهــا مــن المهــارات اإلحصائيــة األساســية

الكفاءات األساسية/الثانوية

إدارة جودة البيانات  /معالجة البيانات

نتائج التعلم

معرفة مفهوم الجودة اإلحصائية ومبادئها ،معرفة وفهم المحاور األساسية للجودة اإلحصائية
ومعايير وإجراءات الجودة اإلحصائية للمسوح والسجالت اإلدارية ،فهم كيفية استيفاء نموذج
الرصد الذاتي للجودة اإلحصائية للمسوح وبيانات السجالت اإلدارية ،فهم مؤشرات الجودة
اإلحصائية للمسوح ،إجراء تقييم ذاتي للجودة اإلحصائية للمسوح والسجالت اإلدارية

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 4ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي – اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S1biA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

أساليب المعاينة اإلحصائية

تاريخ الدورة

 29 -27سبتمبر 2021

المدرب

د .محمد الرفاعي

التقديم

داخلي – عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ  /المتوسط

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبيــة باللغــة العربيــة لمــدة يومــان يتــم انعقادهــا داخليــً للمســتوى المبتدئ/المتوســط
حــول تصميــم العينــات االحصائيــة
توفــر هــذه الــدورة التدريبيــة للمشــاركين الفرصــة :لفهــم الخطــوات والتحديــات الرئيســية أمــام
تطبيــق المســوح اإلحصائيــة وتحديــد مصــادر الخطــأ األساســية فــي المســوح اإلحصائيــة وتطبيــق

أهداف التعلم

تدابيــر كافيــة لتجنــب األخطــاء ومعالجتهــا وفهــم وتطويــر أفضــل الممارســات لجمــع البيانــات
اإلحصائيــة والقــدرة علــى تصميــم اســتبيان ليتــم تطبيقــه فــي المســوح اإلحصائيــة مــع األخــذ باالعتبــار
أهــداف المســوح وخصائصهــا

الفئة المستهدفة

المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات

متطلبات المشاركة

يشترط للمشاركين في الدورة أن يكون قد سبق لهم حضور دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين
 STI_S2bAأو ما يعادلها من المهارات اإلحصائية األساسية .

الكفاءات األساسية/الثانوية

تخطيط وتصميم المسوح /األطر ،إعداد العينات ،التقدير
فــي نهايــة الــدورة التدريبيــة ســوف يتمكــن المشــاركون مــن فهــم الخطــوات والتحديــات الرئيســية
أمــام تطبيــق المســوح اإلحصائيــة وتحديــد مصــادر الخطــأ األساســية فــي المســوح اإلحصائيــة

نتائج التعلم

وتطبيــق تدابيــر كافيــة لتجنــب األخطــاء ومعالجتهــا وفهــم وتطويــر أفضــل الممارســات لجمــع
البيانــات اإلحصائيــة والقــدرة علــى تصميــم االســتبيان ليتــم تطبيقــه فــي المســوح اإلحصائيــة مــع
األخــذ باالعتبــار أهــداف المســوح وخصائصهــا.
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عدد أيام التدريب

 3أيام

عدد ساعات التدريب

 4ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي  -اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

22

STI_S2bA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

اإلحصاء لغير اإلحصائيين

تاريخ الدورة

 13 -12أكتوبر 2021

المدرب

عبداهلل العيسائي

التقديم

داخلي  -عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دوره تدريبية داخلية للمستوى المبتدئ لمدة ثالثة أيام باللغة العربية حول اإلحصاء لغير اإلحصائيين

أهداف التعلم

تهدف تهدف هذه الدروة إلى تعريف المتدربين بـ:
 -1علم اإلحصاء
 -2أنواع التحليل اإلحصائي (الوصفي واإلستداللي)
 -3مصادر البيانات
 -4المتغيرات وتصنيفها والبيانات ومستوياتها
 -5دور العينات في اإلحصاء
 -6أساليب عرض البيانات وتبويبها
 -7األدوات القياسية واإلحصاءات الوصفية
 -8مبادئ اإلحصاءات الرسمية
 -9توظيف إكسل  Excelإلستخراج البيانات اإلحصائية

الفئة المستهدفة

المواطنون الغير إحصائيين العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات و الذين يشغلون مناصب
مختلفة دون خلفية في علم الرياضيات واإلحصاء

متطلبات المشاركة

شهادة جامعية  -بكالوريوس

الكفاءات األساسية/الثانوية

مستوى اإللمام باإلحصاءات الرسمية  /التحليل اإلحصائي

نتائج التعلم

في نهاية الدروة التدريبية سيتمكن المتدرب من
 -1معرفة اإلحصاء وأهميته
 -2أنواع التحليل اإلحصائي
 -3مصادر البيانات
 -4أنواع المتغيرات اإلحصائية والرسوم البيانية
 -5دور العينات والدراسات اإلستقصائية في مجال اإلحصاء
 -6األدوات القياسية لإلحصاء الوصفي واألرقام القياسية
 -7إستخدام برنامج اإلكسل في تحليل البيانات

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 3ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي – اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت اكسل – MS Excel
مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S19bA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

كتابة التقارير اإلحصائية وعرض البيانات

تاريخ الدورة

 26 -25أكتوبر 2021

المدرب

أبوبكر العمودي

التقديم

داخلي  -عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

أهداف التعلم
الفئة المستهدفة
متطلبات المشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التعلم

دوره تدريبيــة داخليــة مــن المســتوى المبتــدئ /المتوســط لمــدة ثالثــة أيــام باللغــة العربيــة حــول
كتابــة التقاريــر اإلحصائيــة وعــرض البيانــات
الهــدف مــن الــدورة هــو تدريــب المشــتركين علــى إعــداد تقاريــر إحصائيــة موضوعيــة ومفيــدة،
تصميــم الجــداول والرســوم البيانيــة وفقــً الحتياجــات المركــز و التوجيهــات والمعاييــر الدوليــة
المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات
يشــترط للمشــاركين فــي هــذه الــدورة أن يكــون قــد ســبق وحضــر دورة اإلحصــاء لغيــر اإلحصائييــن
 STI_S2bAأو مــا يعادلهــا مــن المهــارات اإلحصائيــة األساســية
النشر /نقل المعرفة
فــي نهايــة الــدورة التدريبيــة سيكتســب المشــاركون القــدرة علــى إعــداد تقاريــر إحصائيــة موضوعيــة
ومفيــدة ،الجــداول والرســوم البيانيــة وفقــً الحتياجــات المركــز والتوجيهــات والمعاييــر الدوليــة

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 4ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي – اإلختبار الشامل
مايكروسوفت اكسل – MS Excel

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت وورد – MS Word
مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

23

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S12iE

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

مبادئ إدارة المشاريع

تاريخ الدورة

 08 - 07نوفمبر 2021

المدرب

أبوبكر الجفري

التقديم

داخلي  -عن بعد

لغة الدورة

اإلنجليزية /العربية

المستوى

المتوسط

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبيــة باللغــة اإلنجليزيــة لمــدة يوميــن للمســتوى المتوســط حــول أساســيات ادارة المشــاريع
اإلحصائيــة

أهداف التعلم

تتهدف هذه الدروة إلى تعريف المتدربين بـ:
الخطوات الخمس الخاصة بالمحتوى االحترافي إلدارة المشروعات من منظور اإلحصاءات الرسمية:
 -1البدء( :االتصال بأصحاب المصالح وتوضيح الظروف االقتصادية)
 -2التخطيــط( :اعــداد الهيــكل والجــدول وخطــه إدارة المــوارد البشــرية؛ تخطيــط اســتراتيجية
االتصــال ،إدارة االزمــات ،مواكبــه االنطــاق)
 -3التنفيذ( :تنفيذ المهام المحددة ،إدارة الموارد ،متابعة التنفيذ)
 -4المتابعــة والرقابــة( :قيــاس أداء المشــروع ،تكييــف خطــة المشــروع وإدارة األزمــات عنــد اللــزوم
وتقييــم األعمــال التصحيحيــة)
 -5إغــاق المشــروع( :الحصــول علــى الموافقــة علــى التوصيــات ،نقــل الملكيــة ،الحصــول علــى
المناقصــات مراجعــة المشــروع قيــاس رضــا العمــاء .ســيتم طــرح أمثلــة مــن مشــاريع المركــز وعمــل
دورة مشــروع كامــل لفهــم كيفيــة تطبيــق هــذه المفاهيــم)

الفئة المستهدفة

المواطنون في مجال اإلحصاء والبيانات  -الدورة تستهدف مدراء المشاريع

متطلبات المشاركة

شهادة جامعية  -بكالوريوس

الكفاءات :األساسية/الثانوية إدارة المشاريع/البرامج المكتبية

24

نتائج التعلم

فــي نهايــة الــدروة التدريبيــة ســيتمكن المتــدرب مــن إلمــام وتنفيــذ الخطــوات الخمــس الخاصــة
باألســلوب اإلحترافــي إلدارة المشــاريع مــن منظــور اإلحصــاءات الرســمية.:

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 5ساعات /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي  -اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S61bA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

تحليل البيانات اإلحصائية Excel

تاريخ الدورة

 11 -09نوفمبر 2021

المدرب

يزيد العمري

التقديم

داخلي  -عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبية داخلية من المستوى المبتدئ لمدة ثالث أيام باللغة العربية حول تحليل البيانات
اإلحصائية باستخدام برنامج مايكروسوفت اكسل
تحقيــق مســتوى مبتــدئ مــن فهــم خطــوات حزمــة البيانــات وأدوات التوصيــف الخاصــة ببرنامــج

أهداف التعلم

تحليــل البيانــات اإلحصائيــة بمــا يتماشــى مــع احتياجــات مركــز االحصــاء  -أبوظبــي .التعريــف بالبيئــة
المرجعيــة لبرنامــج تحليــل البيانــات اإلحصائيــة مــن أجــل اصــدار بيانــات إحصائيــة بطريقــة مســتدامة

الفئة المستهدفة

المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات

متطلبات المشاركة

ال يشترط البرناج التدريبي خبرة في مجال اإلحصاء

الكفاءات األساسية/الثانوية

برنامج التحليل اإلحصائي  /التحليل اإلحصائي

نتائج التعلم

فهــم مبتــدئ لخطــوات وأدوات التوصيــف الخاصــة بتحليــل البيانــات اإلحصائيــة والتعريــف بمســتوى
مبتــدئ مــن البيئــة المرجعيــة لتحليــل البيانــات اإلحصائيــة

عدد أيام التدريب

 3أيام

عدد ساعات التدريب

 4ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

االختبار القبلي والبعدي – االختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم
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مايكروسوفت اكسل – MS Excel
مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

رمز الدورة

STI_S13biA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

معالجة بيانات المسوح اإلحصائية

تاريخ الدورة

 15-14نوفمبر 2021

المدرب

د .محمد الرفاعي

التقديم

داخلي – عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ  /المتوسط

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبيــة داخليــة للمســتوى المبتدئ/المتوســط مدتهــا يومــان باللغــة العربيــة حــول معالجــة
البيانــات اإلحصائيــة
الهــدف مــن الــدورة هــو إطــاع الفنييــن والمتعامليــن مــع البيانــات اإلحصائيــة علــى آليــات وطــرق

أهداف التعلم

تدقيــق بيانــات المســوح واســتطالعات الــرأي .إضافــة إلــى التعــرف علــى أســاليب معالجــة البيانــات
اإلحصائيــة فــي مرحلــة مــا قبــل اســتخراج النتائــج

الفئة المستهدفة

المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات

متطلبات المشاركة

يشترط للمشاركين في الدورة أن يكون قد سبق لهم حضور دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين
 STI_S2bAأو ما يعادلها من المهارات اإلحصائية األساسية .

الكفاءات األساسية/الثانوية

معالجة البيانات /إدارة جوده البيانات
فــي نهايــة الــدورة التدريبيــة سيكتســب المشــاركون القــدرة علــى التعامــل مــع ملفــات البيانــات

نتائج التعلم

الخــام ،مــن حيــث إجــراء عمليــات التدقيــق وفــق قواعــد إحصائيــة ،وإجــراء طــرق وأســاليب معالجــة
البيانــات المفقــودة وغيرهــا.

26

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 4ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي  -اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

أجــندة البرامـــج التدريبية

27

رمز الدورة

STI_S20bA

نوع الدورة

إحصائية

عنوان الدورة

قياس إستطالعات الرأي العام

تاريخ الدورة

 17-16نوفمبر 2021

المدرب

جمال جميل سعد الدين

التقديم

داخلي – عن بعد

لغة الدورة

العربية

المستوى

المبتدئ

االعتماد

غير معتمدة

التعريف بالدورة

دورة تدريبية داخلية للمستوى المبتدئ مدتها ثالثة أيام باللغة العربية حول قياس إستطالعات
الرأي العام

أهداف التعلم

الهدف من هذه الدورة هو تزويد المشاركين بالمستوى المبتدئ لفهم النواحي النظرية
والعملية لقياس استطالع الرأي العام باإلتفاق مع المعايير الدولية.

الفئة المستهدفة

المواطنون العاملون في مجال اإلحصاء والبيانات

متطلبات المشاركة

يشــترط للمشــاركين أن يكــون قــد ســبق لهــم حضــور دورة اإلحصــاء لغيــر اإلحصائييــن STI_S2bA
أو مــا يعادلهــا مــن المهــارات اإلحصائيــة األساســية

الكفاءات األساسية/الثانوية

التحليل اإلحصائي/معالجة البيانات

نتائج التعلم

بعــد إســتكمال الــدورة المقــررة ســيتمكن المشــاركين مــن تصميــم وإجــراء اســتطالع للــرأي مــع األخــذ
فــي اإلعتبــار المتطلبــات المنهجيــة إضافــة إلــى القــدرة علــى تحديــد مــا إذا كانــت إســتطالعات الــرأي
التــي أجرتهــا المنظمــات األخــرى تفــي بالمتطلبــات المنهجيــة مــن عدمــه .هــذا إلــى جانــب القــدرة علــى
معالجــة الوجهــات األساســية إلســتطالع الــرأي مثــل حســاب التقديــرات وهوامــش الخطــأ .كمــا يتوقــع
أن تكــون لديهــم القــدرة علــى تصحيــح اإلســتجابة لنتائــج اإلســتطالع.

عدد أيام التدريب

يومين

عدد ساعات التدريب

 3ساعات  /اليوم

المكان

تدريب عن بعد  -متزامن

التقييم المطلوب

اإلختبار القبلي والبعدي – اإلختبار الشامل

نوع البرنامج المستخدم

مايكروسوفت تييمز Microsoft Teams-

