أجندة البرامج التدريبية 8102
ملهعدد التدري اإحصائي
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تم تصميم أجندة البرامج التدريبية  7102لتتماش ى مع ا ألهداف االستراتيجية ملركز اإلحصاء – أبوظبي ومعهد التدريب اإلحصائي في بناء وتطوير القدرات
ي وقد تم الخذ بعين االعتبارمن خالل املصادرالتالية :أ
اإلحصائية ،والتي ترتبط مباشرة بنموذج إطارالكفاءات املعتمد لتقييم جاهزية رأس املال البشر أ


الخطة التشغيلية ملركزاإحصاءأ– أبوظبي لعام  7102والتي توفرأساس النشطة الرئيسية.
تحليل جاهزية رأس املال البشري والذي من شأنها تحدد فجوة الكفاءات اإلحصائية والسلوكية لدى املوظفين في املركز ضمن إطار مصفوفه
الكفاءات املعتمدة في املركز .أ



تحليل االحتياجات التدريبية للشركاء والذي يدعم متطلبات الطراف املعنية عبرالهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي.



نتائج تقييم البرامج التدريبية للسنة السابقه أوالتي عقدت في املعهد أ



حصد آراء وردود أفهعال املشاركين في الدورة التدريبية .من خالل استبيان تقييم الدورات التدريبية وتقييم أثرالعائد التدريبي.



أهمية مركزإحصاء أبو ظبي واملنظور اإقليمي:
تم التركيزعلى أن يتم تصميم كافة النشطة والبرامج التدريبية لتخدم االحتياجات التدريبية لبناء قدرات موظفي مركزإحصاء أبوظبي وموظفي الهيئات والجهات
الحكومية في اإلمارة ،لدعم خطة إمارة أبوظبي في بناء وتطويرالقدرات اإلحصائية والتي تسهم في دعم مدخي القراروصانعي السياسات من خالل انتاج بيانات
إحصائية ذات جودة عالية ،لدعم التدريب من منظور إقليمي .أ
تقسيم الدورات التدريبية إلى مجموعات:
وتضم قائمه املبادرات الجديدة بعض الدورات التدريبية في مجموعات "عائالت الوظائف “أما يلي :أ
 إدخال "برنامج السس اإلحصائية"  SFPأ-

التوسع في "برنامج الريادة اإلحصائية" املشاد به  SLPأ
التوسع في برنامج إدارة البيانات DMP

-

ألتوسع في برنامج تحليل البيانات اإلحصائية  DAPأ

 الدورة التدريبية اإلحصائية "لغيراإلحصائيين في مجال اإلحصاء املعتمد SNSأ
الدورات التدريبية املهعتمدة:
تم تحديد بعض الدورات التدريبية على أنها معتمدة ،وعليه يتم تصميم الدورات التدريبية املعتمدة من قبل جامعات أو معاهد أكاديمية ذات صلة أواملؤهلة
على منح شهادات عاملية معتمدة ومن الهيئة الوطنية للمؤهالت .وتتطلب إيجاد مهارة اللغة اإلنجليزية من خالل الحصول على شهادة اليلتس (املستوى
الخامس) على أقل تقديرلاللتحاق بالدروات التدريبية املعتمدة .يتعين لكل طالب يستطيع اجتيازجميع االمتحانات الخاصة بالوحدات املعتمدة أ
عدد الساعات لليوم التدريبي
ً
ً
يستمر اليوم التدريبي ملده ثمان ساعات كامله على أن يبدأ التدريب الساعة التاسعة صباحا ويستمرحتى الثالثة عصرا ،ويتضمن عدة أنشطه تدريبيه منها:
الحضور الفعلي للدورة التدريبية ،والورش والتمارين أودراسة الحاالت ،أواختبارات ،وتقييم الدورة التدريبية والتغذية الراجعة .أ
التقييم:
يتم تقيم كل دوره من ثالث نواحي:
ا
أوال :تقيم الدورة من خالل جميع املتدربين املشاركين .أ
ا
ثانيا :تقيم املتدربين املشاركين من خالل املدرب .أ
ا
أثرفعالية التدريب) ويقوم به املديراملباشرلكل متدرب .أ
ثالثا :تقيم (قياس أ
ا
رابهعا :بالنسبة للدورات غيراملعتمدة فسوف يقوم املتدرب بعمل اختبارقبلي وبعدي حتى يتسنى قياس نسبة املعرفة أما بالنسبة للدورات املعتمدة أ
فسوف يكون هناك امتحان قصيرفي نهاية كل دوره .أ
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أ
أ

رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة

أهداف التهعلم

أ
أ

الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية

أ
أ
أ

نتائج التهعلم

أ
أ
أ
أ
أ

عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S1bA
إحصائية
اإلحصاء لغيراإلحصائيين
 8- 6مايو 7108أ
رزان إسماعيل
داخلي
العربية
املبتد
غيرمعتمدة
دوره تدريبية داخلية للمستوى املبتد ملدة ثالثة أيام باللغة العربية حول اإلحصاء لغيراإلحصائيين أ
تهدف هذه الدروة إلى تعريف املتدربين ب :أ
 -0علم اإلحصاء
 -7أنواع التحليل اإلحصائي (الوصفي واالستداللي)
 -3مصادرالبيانات
 -4املتغيرات وتصنيفها والبيانات ومستوياتها
 -5دور العينات في االحصاء
 -6أساليب عرض البيانات وتبويبها
 -2الدوات القياسية واإلحصاءات الوصفية
 -8مباد اإلحصاءات الرسمية
 -9توظيف اكسل  Excelأالستخراج البيانات اإلحصائية

ً
املواطنو أن الغيرإحصائيين العاملو أن في مجال اإلحصاء والبيانات أولذين يشغلون مناصبا مختلفة دون
خلفية في علم الرياضيات .واإلحصاء
شهادة جامعية -بكالوريوس
مستوىأ اإلملام باإلحصاءات الرسمية  /التحليل اإلحصائي
في نهاية الدروة التدريبية سيتمكن املتدرب من أ
 -0معرفة اإلحصاء وأهميته
 -7أنواع التحليل اإلحصائي
 -3مصادرالبيانات
 -4أنواع املتغيرات اإلحصائية .الرسوم البيانية.
 : -5دور العينات والدراسات االستقصائية في مجال اإلحصاء.
 -6الدوات القياسية لإلحصاء الوصفي .الرقام القياسية.
 -2استخدام برنامج اإلكسل في تحليل البيانات

3
24
معهد التدرب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل "
MS Excel
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رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة
أهداف التهعلم
الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التهعلم
عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S27biA
إحصائية
كتابة التقاريراإلحصائية وعرض البيانات
 78- 76يونيو  7108أ
ساره املعمري
داخلي
عربي
املبتد  /املتوسط
غيرمعتمدة
دوره تدريبية داخلية من املستوى املبتد  /املتوسط ملدة ثالثة أيام باللغة العربية حول كتابة التقارير
اإلحصائية وعرض البيانات
الهدف من الدورة هو تدريب املشتركين على اعداد تقارير احصائية موضوعية ومفيدة ،تصميم
ً
وفقا الحتياجات املركز و التوجيهات واملعايير الدولية
الجداولأ والرسوم البيانية أ
املواطنونأ العاملونأ في مجال اإلحصاء والبيانات
يشترط للمشاركين في هذه الدورة أن يكون قد سبق وحضر دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين
 STI_S1bAأو ما يعادلها من املهارات اإلحصائية الساسية
النشر /نقل املعرفة
سيتمكن املشاركونأ القدرة على إعداد تقارير احصائية موضوعية ومفيدة ،الجداولأ والرسوم البيانية
ً
وفقا الحتياجات املركز والتوجيهات واملعايير الدولية
أ
3
24
معهد التدريب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل"
 MS Wordأ
MS Excel

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة

أ
أ
أ

أهداف التهعلم

أ
أ
أ
أ
أ

الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية

أ
أ
أ

نتائج التهعلم

أ
أ
أ
أ
أ
أ

عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S1bA
إحصائية
اإلحصاء لغيراإلحصائيين
 3 – 0يوليو  7108أ
رازان إسماعيل
داخلي
العربية
املبتد
غيرمعتمدة
دوره تدريبية داخلية للمستوى املبتد ملدة ثالثة أيام باللغة العربية حول اإلحصاء لغيراإلحصائيين أ
تهدف هذه الدروة إلى تعريف املتدربين ب :أ
 -0علم اإلحصاء
 -7أنواع التحليل اإلحصائي (الوصفي واالستداللي)
 -3مصادرالبيانات
 -4املتغيرات وتصنيفها والبيانات ومستوياتها
 -5دور العينات في االحصاء
 -6أساليب عرض البيانات وتبويبها
 -2الدوات القياسية واإلحصاءات الوصفية
 -8مباد اإلحصاءات الرسمية
 -9توظيف اكسل  Excelأالستخراج البيانات اإلحصائية

ً
املواطنو أن الغيرإحصائيين العاملو أن في مجال اإلحصاء والبيانات أولذين يشغلون مناصبا مختلفة دون
خلفية في علم الرياضيات .واإلحصاء
شهادة جامعية -بكالوريوس
مستوىأ اإلملام باإلحصاءات الرسمية  /التحليل اإلحصائي
في نهاية الدروة التدريبية سيتمكن املتدرب من أ
 -0معرفة اإلحصاء وأهميته
 -7أنواع التحليل اإلحصائي
 -3مصادرالبيانات
 -4أنواع املتغيرات اإلحصائية .الرسوم البيانية.
 : -5دور العينات والدراسات االستقصائية في مجال اإلحصاء.
 -6الدوات القياسية لإلحصاء الوصفي .الرقام القياسية.
 -2استخدام برنامج اإلكسل في تحليل البيانات

3
24
معهد التدرب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل "
MS Excel

أ
أ
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أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة

أ
أ
أهداف التهعلم

الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية

نتائج التهعلم

STI_S1bA
إحصائية
اإلحصاء لغيراإلحصائيين
 08- 06سبتمبر 7108أ
تيموثي كلود
داخلي
انجليزي
املبتد
معتمدة – الهيئة الوطنية للمؤهالت
دوره تدريبية داخلية للمستوى املبتد ملدة ثالثة أيام باللغة العربية حول اإلحصاء لغيراإلحصائيين أ
تهدف هذه الدروة إلى تعريف املتدربين ب :أ
-01
-00
-07
-03
-04
-05
-06
-02

-08
ً
املواطنو أن الغيرإحصائيين العاملو أن في مجال اإلحصاء والبيانات أولذين يشغلون مناصبا مختلفة دون
خلفية في علم الرياضيات .واإلحصاء
شهادة جامعية -بكالوريوس
مستوىأ اإلملام باإلحصاءات الرسمية  /التحليل اإلحصائي
في نهاية الدروة التدريبية سيتمكن املتدرب من أ
-8
-9
-01
-00
-07
-03

-04

أ

عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

علم اإلحصاء
أنواع التحليل اإلحصائي (الوصفي واالستداللي)
مصادرالبيانات
املتغيرات وتصنيفها والبيانات ومستوياتها
دور العينات في االحصاء
أساليب عرض البيانات وتبويبها
الدوات القياسية واإلحصاءات الوصفية
مباد اإلحصاءات الرسمية
توظيف اكسل  Excelأالستخراج البيانات اإلحصائية

معرفة اإلحصاء وأهميته
أنواع التحليل اإلحصائي
مصادرالبيانات
أنواع املتغيرات اإلحصائية .الرسوم البيانية.
 :دور العينات والدراسات االستقصائية في مجال اإلحصاء.
الدوات القياسية لإلحصاء الوصفي .الرقام القياسية.
استخدام برنامج اإلكسل في تحليل البيانات

3
24
معهد التدرب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل "
MS Excel

أ
أ
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رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة

أهداف التهعلم
الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التهعلم
عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S6biA
إحصائية
أساليب املعاينة اإلحصائية
 09-02سبتمبر 7108أ
د .محمد الرفاعي
داخلي
العربية
املبتد  /املتوسط
غيرمعتمدة
ً
داخليا للمستوىأ املبتد /املتوسط حولأ
أ
دورة تدريبية باللغة العربية ملدة ثالثة أيام يتم انعقادها
تصميم العينات االحصائية.
توفر هذه الدورة التدريبية للمشاركين الفرصة :لفهم الخطوات والتحديات الرئيسية أمام تطبيق
املسوح اإلحصائية وتحديد مصادر الخطأ الساسية في املسوح اإلحصائية وتطبيق تدابير كافية
لتجنب الخطاء ومعالجتها وفهم وتطوير أفضل املمارسات لجمع البيانات اإلحصائية والقدرة على
تصميم استبيان ليتم تطبيقه في املسوح اإلحصائية مع الخذ باالعتبار أهداف املسوح وخصائصها.
املواطنونأ العاملونأ في مجال اإلحصاء والبيانات
يطلب أن يكونأ املشارك قد حضر دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين  STI_S1bAأو ما يعادلها من
املهارات اإلحصائية الساسية.
تخطيط وتصميم املسوح  /الطر ،إعداد العينات ،التقدير
فهم الخطوات والتحديات الرئيسية أمام تطبيق املسوح اإلحصائية وتحديد مصادر الخطأ الساسية
في املسوح اإلحصائية وتطبيق تدابير كافية لتجنب الخطاء ومعالجتها وفهم وتطوير أفضل املمارسات
لجمع البيانات اإلحصائية والقدرة على تصميم االستبيان ليتم تطبيقه في املسوح اإلحصائية مع الخذ
باالعتبار أهداف املسوح وخصائصها.
3
24
معهد التدريب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي “شامل"
ال ينطبق

أ
أ
أ
أ
أ
أ
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رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة
أهداف التهعلم
الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التهعلم
عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S17biA
إحصائية
كتابة التقاريراإلحصائية وعرض البيانات
 71-09سبتمبر 7108أ
جريجوري بول أ
داخلي
العربية
املبتد  /املتوسط
غيرمعتمدة
دوره تدريبية داخلية من املستوى املبتد  /املتوسط ملدة ثالثة أيام باللغة العربية حول كتابة التقارير
اإلحصائية وعرض البيانات
الهدف من الدورة هو تدريب املشتركين على اعداد تقارير إحصائية موضوعية ومفيدة ،تصميم
ً
وفقا الحتياجات املركز والتوجيهات ملعايير الدولية
الجداولأ والرسوم البيانية أ
املواطنونأ العاملونأ في مجال اإلحصاء والبيانات
يشترط للمشاركين في هذه الدورة أن يكون قد سبق وحضر دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين
 STI_S1bAأو ما يعادلها من املهارات اإلحصائية الساسية
النشر /نقل املعرفة
سيتمكن املشاركونأ القدرة على إعداد تقارير إحصائية موضوعية ومفيدة ،الجداولأ والرسوم البيانية
ً
وفقا الحتياجات املركز والتوجيهات واملعايير الدولية
أ
3
24
معهد التدريب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل"
 MS Wordأ
MS Excel

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة

أهداف التهعلم

الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التهعلم
عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S26iE
إحصائية
وسائل تقديرات الديموغرافية
 75- 73سبتمبر7108
كارل جوهان روهلين أ
داخلي
اإلنجليزية
املتوسط
غيرمعتمدة
دورة تدريبية داخلية من املستوى املتوسط ملدة ثالثة أيام باللغة ا أإلنجليزية حول وسائل تقديرات
الديمغرافية
الهدف من هذه الدورة هو لوصف كيفية تحليل البيانات املتعلقة بالسكان هيكل والتغيير ومكونات
التغيير باستخدام أساليب الديموغرافية ،وتعليم أساليب التقدير الديموغرافية .بعد انتهاء الدورة،
وينبغي أن يكونأ املشاركونأ قادرين على إنتاج تقديرات السكان واالفتراضات عن اإلسقاطات
السكانية.
ً
املواطنونأ الغيرإحصائيين العاملونأ في مجال اإلحصاء والبيانات أولذين يشغلون مناصبا مختلفة دون
خلفية في علم الرياضيات .واإلحصاء
اتقان اللغة اإلنجليزية وشهادة آيلتس من املستوىأ الخامس .يشترط للمشاركين في الدورة أن يك أون
قد سبق لهم حضور دورة اإلحصاء لغيراإلحصائيين  STI_S1bAأو ما يعادلها من املهارات اإلحصائية
الساسية.
التقديرات والبيانات الديموغرافية
القدرة على تحليل وضبط مكونات التغير السكاني .ومعرفة كيفية إنتاج تقديرات السكان موثوقة
والتوقعات.
3
24
معهد التدريب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل"
MS Excel

أ
أ
أ
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رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة
أهداف التهعلم
الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التهعلم
عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S11bA
إحصائية
تحليل البيانات اإلحصائية SPSS
 75- 73سبتمبر7108
يزيد العمريأ
داخلي
العربية
املبتد
غيرمعتمدة
أ
دورة تدريبية داخلية من املستوى املبتد ملده ثالثة أيام باللغة العربية حول تحليل البيانات اإلحصائية
SPSS
تحقيق مستوى مبتد من فهم خطوات حزمة البيانات وأدوات التوصيف الخاصة ببرنامج تحليل
البيانات اإلحصائية بما يتماش ى مع احتياجات مركزاالحصاء أبوظبي .التعريف بالبيئة املرجعية لبرنامج
تحليل البيانات اإلحصائية من أجل اصداربيانات إحصائية بطريقة مستدامة
املواطنونأ العاملونأ في مجال اإلحصاء والبيانات
يشترط للمشاركين في هذه الدورة أن يكون قد سبق وحضردورة اإلحصاء لغيراإلحصائيين STI_S1bA
أو ما يعادلها من املهارات اإلحصائية الساسية
برنامج التحليل اإلحصائي  /التحليل اإلحصائي
فهم مبتد لخطوات وأدوات التوصيف الخاصة بتحليل البيانات اإلحصائية والتعريف بمستوى
مبتد من البيئة املرجعية لتحليل البيانات اإلحصائيةSPSS
3
24
معهد التدريب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل"
SPSS

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة
أهداف التهعلم

الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التهعلم

عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S12biA
إحصائية
اإلفصاح عن البيانات اإلحصائية
 72-76سبتمبر  7108أ
وائل الزعبي
داخلي
العربية
املبتد  /املتوسط
غيرمعتمدة
دورة تدريبية داخلية للمستوى املبتد  /املتوسط مدتها ثالثة أيام باللغة العربية حولأ اإلفصاح
عن البيانات اإلحصائية
الهدف من الدورة هو تعريف املشاركين بمفهوم اإلفصاح عن البيانات اإلحصائية والطرقأ املتوفرة
للرقابة عليها .بعد استكمال الدورة من املتوقع أن تكو أن لدى املشاركين القدرة على فهم :املقصود
باإلفصاح عن البيانات اإلحصائية وطرقأ الرقابة عليها ،أهمية حماية البيانات ضد الكشف ،كيفية
إدراك املواقف التي تؤدي إلى املخاطرة اإلفصاح عن البيانات اإلحصائية ،تقنيات الكشف أوأدوات
حماية البيانات.
املواطنونأ العاملونأ في مجال اإلحصاء والبيانات
يشترط للمشاركين في الدورة أن يكون قد سبق لهم حضور دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين
 STI_S1bAأو ما يعادلها من املهارات اإلحصائية الساسية
الرقابة على الكشوفات اإلحصائية /إدارة جوده البيانات
فهم معنى املخاطرة في اإلفصاح عن البيانات اإلحصائية والرقابة عليها ،أهمية حماية البيانات ضد
الكشف ،كيفية إدراك املواقف التي تؤدي إلى املخاطرة بكشف االحصاءات والتقنيات وا ألدوات
املستخدمة لحماية البيانات
2
16
معهد التدريب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل"
MS Excel
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نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة
أهداف التهعلم
الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التهعلم
عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S5biA
إحصائية
مباد الحسابات القومية
 31سبتمبر–  0أكتوبر7108
د .أسامة الزعبي
داخلي
العربية
املبتد  /املتوسط
غيرمعتمدة
دوره تدريبية داخلية من املستوى املبتد /املتوسط مدتها ثالثة ايام باللغة العربية حولأ مباد
الحسابات القومية
الغرض من الدورة هو عرض مقدمة للتدريب على املمارسات املحليات حول مباد الحسابات
القومية
ً
املواطنونأ الغيرإحصائيين العاملونأ في مجال اإلحصاء والبيانات أولذين يشغلون مناصبا مختلفة دون
خلفية في علم الرياضيات .واإلحصاء
يشترط للمشاركين في الدورة أن يكون قد سبق لهم حضور دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين
 STI_S1bAأو ما يعادلها من املهارات اإلحصائية الساسية.
اإلحصاءات االقتصادية
اإلنتاج :ماذا يشمل وال يشمل حساب االنتاج وحساب السلع والخدمات ،إصدار وإعادة توزيع
حسابات الدخل ،حسابات السر املعيشية ،الحسابات الحكومية العامة ،حسابات باقي دول العالم
الخرى ،الصول غيراملالية ،الصول والخصوم املالية ،حسابات امليزانية العمومية واملالية.
7
08
معهد التدريب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل"
ال ينطبق
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رمز الدورة
نوع الدورة

STI_S13bA
إحصائية

عنوان الدورة

مباد الديموغرافيا

تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة

 31سبتمبر–  0أكتوبر7108
د .كارل رولن
داخلي
انجليزيأ
املبتد
غيرمعتمدة
تدريبية داخلية من املستوى املبتد ملدة يومان باللغة العربية حول مباد الديموغرافيا
دورة أ
الهدف من هذه الدورة هو توفير مقدمة ملباد وتعريفات الديموغرافيا ،وفهم االتجاهات
الديموغرافية واملكونات ،والتركيبة السكانية والديموغرافية الساسية .بعد انتهاء الدورأة ،ينبغي أن
يكو أن املشاركو أن قادرين على فهم التعاريف واملفاهيم الساسية في علم السكان ،وصف أوتوضيح
املكونات الديموغرافية والتركيبة السكانية ،حساب التدابير السكانية الساسية؛ تحليل وتعديل
البيانات الديموغرافية غير دقيقة وإنتاج املؤشرات الديموغرافية الساسية موثوقة.
املواطنونأ العاملونأ في مجال اإلحصاء والبيانات
يشترط للمشاركين في الدورة أن يكون قد سبق لهم حضور دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين
 STI_S1bAأو ما يعادلها من املهارات اإلحصائية الساسية.
التقديرات والبيانات الديموغرافية
القدرة على فهم معنى القياسات الديموغرافية .تحليل وضبط البيانات الديموغرافية غير دقيقة.
ومعرفة كيفية إنتاج املؤشرات الديموغرافية يمكن االعتماد عليها.
2
16
معهد التدريب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل"
MS Excel

أهداف التهعلم

الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التهعلم
عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم
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رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة

أ
أ
أ

أهداف التهعلم

أ
أ
أ
أ
أ

الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية

أ
أ
أ

نتائج التهعلم

أ
أ
أ
أ
أ
أ

عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S1bA
إحصائية
اإلحصاء لغيراإلحصائيين
 9-2أكتوبر 7108أ
بدرية الشحي
داخلي
العربية
املبتد
غيرمعتمدة
دوره تدريبية داخلية للمستوى املبتد ملدة ثالثة أيام باللغة العربية حول اإلحصاء لغيراإلحصائيين أ
تهدف هذه الدروة إلى تعريف املتدربين ب :أ
 -0علم اإلحصاء
 -7أنواع التحليل اإلحصائي (الوصفي واالستداللي)
 -3مصادرالبيانات
 -4املتغيرات وتصنيفها والبيانات ومستوياتها
 -5دور العينات في االحصاء
 -6أساليب عرض البيانات وتبويبها
 -2الدوات القياسية واإلحصاءات الوصفية
 -8مباد اإلحصاءات الرسمية
 -9توظيف اكسل  Excelأالستخراج البيانات اإلحصائية

ً
املواطنو أن الغيرإحصائيين العاملو أن في مجال اإلحصاء والبيانات أولذين يشغلون مناصبا مختلفة دون
خلفية في علم الرياضيات .واإلحصاء
شهادة جامعية -بكالوريوس
مستوىأ اإلملام باإلحصاءات الرسمية  /التحليل اإلحصائي
في نهاية الدروة التدريبية سيتمكن املتدرب من أ
 -0معرفة اإلحصاء وأهميته
 -7أنواع التحليل اإلحصائي
 -3مصادرالبيانات
 -4أنواع املتغيرات اإلحصائية .الرسوم البيانية.
 : -5دور العينات والدراسات االستقصائية في مجال اإلحصاء.
 -6الدوات القياسية لإلحصاء الوصفي .الرقام القياسية.
 -2استخدام برنامج اإلكسل في تحليل البيانات

3
24
معهد التدرب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل "
MS Excel

أ
أ
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رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
أهداف التهعلم
التهعريف بالدورة
الشروط املسبقة/الجمدور
املستهدف
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التهعلم
عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S31biA
إحصائية
معالجة وتدقيق البيانات اإلحصائية
 06-04أكتوبر7108
د .محمد رفاعي أ
داخلي
العربية
املبتد  /املتوسط
غيرمعتمدة
الهدف من الدورة هو اطالع الفنيين واملتعاملين مع البيانات اإلحصائية على آليات وطرقأ تدقيق
البيانات .إضافة الى التعرف على أساليب معالجة البيانات اإلحصائية في مرحلة ما قبل استخراج
النتائج
دورة تدريبية داخلية للمستوىأ املبتد  /املتوسط مدتها يومان باللغة العربية حول معالجة وتدقيق
البيانات اإلحصائية
يشترط للمشاركين في الدورة أن يكون قد سبق لهم حضور دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين
 STI_S1bAاو ما يعادلها من املهارات اإلحصائية الساسية .
معالجة البيانات  /إدارة جوده البيانات
القدرة على التعامل مع ملفات البيانات الخام ،من حيث إجراء عمليات التدقيق وفق قواعد
إحصائية ،أوإجراء طرقأ وأساليب معالجة البيانات املفقودة وغيرها
3
74
معهد التدريب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل"
ال ينطبق

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة
أهداف التهعلم
الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التهعلم
عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S27biA
إحصائية
كتابة التقاريراإلحصائية وعرض البيانات
 73- 70أكتوبر 7108أ
ساره املعمري
داخلي
عربي
املبتد  /املتوسط
غيرمعتمدة
دوره تدريبية داخلية من املستوى املبتد  /املتوسط ملدة ثالثة أيام باللغة العربية حول كتابة التقارير
اإلحصائية وعرض البيانات
الهدف من الدورة هو تدريب املشتركين على اعداد تقارير احصائية موضوعية ومفيدة ،تصميم
ً
وفقا الحتياجات املركز و التوجيهات واملعايير الدولية
الجداولأ والرسوم البيانية أ
املواطنونأ العاملونأ في مجال اإلحصاء والبيانات
يشترط للمشاركين في هذه الدورة أن يكون قد سبق وحضر دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين
 STI_S1bAأو ما يعادلها من املهارات اإلحصائية الساسية
النشر /نقل املعرفة
سيتمكن املشاركونأ القدرة على إعداد تقارير احصائية موضوعية ومفيدة ،الجداولأ والرسوم البيانية
ً
وفقا الحتياجات املركز والتوجيهات واملعايير الدولية
أ
3
24
معهد التدريب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل"
 MS Wordأ
MS Excel

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة
أهداف التهعلم
الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التهعلم
عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S23bE
إحصائية
البيانات الكبيرة والبيانات التصويرية
 79- 78أكتوبر7108
جريغوري كامرون بولأ
داخلي أ
انجليزيأ
املبتد أ
غيرمعتمدة
دورة تدريبية داخلية للمستوى املبتد مدتها يومان باللغة ا أإلنجليزية حول البيانات الكبيرة والبيانات
التصويرية.
الهدف من هذه الدورة هو تعريف املشاركين حولأ البيانات الكبيرة أالستخدامها في اإلحصاءات
الرسمية .باإلضافة إلى ذلك ،سيقوم املشاركين بالتعرف على وسائل التقنيات وا ألدوات الحديثة في
البيانات التصويرية
املواطنونأ العاملونأ في مجال اإلحصاء والبيانات
اتقان اللغة اإلنجليزية وشهادة آيلتس من املستوىأ الخامس .يشترط للمشاركين في الدورة ان يك أون
قد سبق لهم حضور دورة اإلحصاء لغيراإلحصائيين  STI_S1bAأ أوما يعادلها من املهارات اإلحصائية
الساسية
النشر /تقاسم املعرفة
فهم أكبر ملفاهيم البيانات الكبيرة وكيفية تطبيقها في مجال اإلحصاءات الرسمية ،أوفهم التقنيات
وا ألدوات الحديثة في البيانات التصويرية
7
06
معهد التدريب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل"
MS Excel

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة

أهداف التهعلم
الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التهعلم
عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S3biA
إحصائية
إدارة جودة املسوح اإلحصائية
 31أكتوبر0-نوفمبر7108
مأمون كساب
داخلي
العربية
املبتد  /املتوسط
غيرمعتمدة
دورة تدريبية داخلية للمستوى املبتد /املتوسط مدتها ثالثة ايام باللغة العربية حولأ إدارة جودة
املسوح اإلحصائية
اإلحصائية ومحاورها الساسية ،تعريف
الهدف من الدورة هو تعريف املشاركين بمفهوم الجودة أ
اإلحصائية لبيانات املسوح،
املشاركين باملعايير وإجراءات العمل التي يمكن إتباعها لتعزيز الجودة أ
تعزيز قدرة املشاركين على تحسين وتطوير الجودة اإلحصائية إلحصاءات املسوح ،تمكين املشاركين
من تنفيذ نموذج رصد إجراءات الجودة و إجراء تقييم ذاتي للجودة اإلحصائية للمسوح
املواطنونأ العاملونأ في مجال اإلحصاء والبيانات
يشترط للمشاركين في الدورة أن يكون قد سبق لهم حضور دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين
 STI_S1bAأو ما يعادلها من املهارات اإلحصائية الساسية.
إدارة جودة البيانات  /معالجة البيانات
معرفة مفهوم الجودة اإلحصائية ومبادئها ،معرفة وفهم املحاورأ الساسية للجودة اإلحصائية أومعايير
وإجراءات الجودة اإلحصائية للمسوح ،فهم كيفية استيفاء نموذج الرصد الذاتي للجودة اإلحصائية
للمسوح ،فهم مؤشرات الجودة اإلحصائية للمسوح ،إجراء تقييم ذاتي للجودة اإلحصائية للمسوح
3
24
معهد التدريب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي “شامل" أ
SPSS
MS Excel

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة
أهداف التهعلم
الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التهعلم
عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S37biA
إحصائية
تحليل االقتصاد الجزئي
 6- 4نوفمبر7108
الزعيي أ
د .أسامة أ
داخلي
العربية
املبتد  /املتوسط
غيرمعتمدة
دورة تدريبية داخلية للمستوىأ املبتد  /املتوسط مدتها ثالثة أيام باللغة العربية حول تحليل
االقتصاد الجزئي
تتناول هذه الدورة التدريبية السلوك االقتصادي للمستهلكين و الشركات ،و تغطي تحليل الطلب و
العرض على املنتجات و الخدمات و املوارد االقتصادية .تم تطوير االطار العام للدورة بحيت يتم
اختبارو تحليل عمليات اليات السوق ملختلف هياكل السوق والسياسات الحكومية.
املواطنونأ العاملونأ في مجال اإلحصاء والبيانات
يشترط للمشاركين في الدورة أن يكون قد سبق لهم حضور دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين
 STI_S1bAاو ما يعادلها من املهارات اإلحصائية الساسية
احصاءات االقتصادية
فهم توزيع املوارد االقتصادية النادرة على االستخدامات املختلفة ،تحليل املبتد أواملتوسط للسلوك
االقتصادي للوحدات الفردية :املستهلكين والشركات ،التحليل االقتصادي يفترض سوق املنافسة
الكاملة ،ولكن سيتم االشارة الى انواع االسواق االخرىأ أوتحليل مفاهيم املنفعة املتوقعة وعدم التأكد،
واقتصاد الرفاه
3
24
معهد التدريب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل"
ال ينطبق

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة
أهداف التهعلم
الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية
نتائج التهعلم
عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S27biA
إحصائية
كتابة التقاريراإلحصائية وعرض البيانات
 6-4نوفمبر 7108أ
ساره املعمري
داخلي
عربي
املبتد  /املتوسط
غيرمعتمدة
دوره تدريبية داخلية من املستوى املبتد  /املتوسط ملدة ثالثة أيام باللغة العربية حول كتابة التقارير
اإلحصائية وعرض البيانات
الهدف من الدورة هو تدريب املشتركين على اعداد تقارير احصائية موضوعية ومفيدة ،تصميم
ً
وفقا الحتياجات املركز والتوجيهات واملعايير الدولية
الجداولأ والرسوم البيانية أ
املواطنونأ العاملونأ في مجال اإلحصاء والبيانات
يشترط للمشاركين في هذه الدورة أن يكون قد سبق وحضر دورة اإلحصاء لغير اإلحصائيين
 STI_S1bAأو ما يعادلها من املهارات اإلحصائية الساسية
النشر /نقل املعرفة
سيتمكن املشاركونأ القدرة على إعداد تقارير احصائية موضوعية ومفيدة ،الجداولأ والرسوم البيانية
ً
وفقا الحتياجات املركز والتوجيهات واملعايير الدولية
أ
3
24
معهد التدريب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل"
 MS Wordأ
MS Excel

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة

أ
أ
أ

أهداف التهعلم

أ
أ
أ
أ
أ

الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية

أ
أ
أ

نتائج التهعلم

أ
أ
أ
أ
أ
أ

عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S1bA
إحصائية
اإلحصاء لغيراإلحصائيين
 03 -00نوفمبر 7108أ
بدرية الشحي
داخلي
العربية
املبتد
غيرمعتمدة
دوره تدريبية داخلية للمستوى املبتد ملدة ثالثة أيام باللغة العربية حول اإلحصاء لغيراإلحصائيين أ
تهدف هذه الدروة إلى تعريف املتدربين ب :أ
 -0علم اإلحصاء
 -7أنواع التحليل اإلحصائي (الوصفي واالستداللي)
 -3مصادرالبيانات
 -4املتغيرات وتصنيفها والبيانات ومستوياتها
 -5دور العينات في االحصاء
 -6أساليب عرض البيانات وتبويبها
 -2الدوات القياسية واإلحصاءات الوصفية
 -8مباد اإلحصاءات الرسمية
 -9توظيف اكسل  Excelأالستخراج البيانات اإلحصائية

ً
املواطنو أن الغيرإحصائيين العاملو أن في مجال اإلحصاء والبيانات أولذين يشغلون مناصبا مختلفة دون
خلفية في علم الرياضيات .واإلحصاء
شهادة جامعية -بكالوريوس
مستوىأ اإلملام باإلحصاءات الرسمية  /التحليل اإلحصائي
في نهاية الدروة التدريبية سيتمكن املتدرب من أ
 -0معرفة اإلحصاء وأهميته
 -7أنواع التحليل اإلحصائي
 -3مصادرالبيانات
 -4أنواع املتغيرات اإلحصائية .الرسوم البيانية.
 : -5دور العينات والدراسات االستقصائية في مجال اإلحصاء.
 -6الدوات القياسية لإلحصاء الوصفي .الرقام القياسية.
 -2استخدام برنامج اإلكسل في تحليل البيانات

3
24
معهد التدرب اإلحصائي
امتحان قبلي وبعدي "شامل "
MS Excel

أ
أ
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أ
أ

رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة

أ

أهداف التهعلم

أ
أ
أ
أ
أ
أ

أ
أ
أ

الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية

أ

نتائج التهعلم

أ

عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان

أ
أ
أ

التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S62bA

إحصائية أ
إحصاءات العمل
 72-75نوفمبر 7108أ
بدرية الشحي
داخلي
اللغة العربية
مبتد
غيرمعتمدة
دورة تدريبية مبتدئة باللغة العربية على إحصاءات العمل أ
تغطي هذه الدورة التدريبية املتعلقة بإحصاءات العمل وأهميتها أوالتعاريف واملفاهيم واملصطلحات الساسية
املستخدمة في القوىأ العاملة ومصادروأساليب جمع إحصاءات العمل وكيفية التعامل مع البيانات واالستفادة
منها في انشاء املؤشرات واتخاذ القرارات واملتغيرات املرتبطة بهذا النوع من االحصاءات أ

املستوىأ الولأ من مواطني دولة اإلمارات الذين يعملون في إحصاءات العمل أوفي أعداد املشتغلين أو
الباحثين عن عمل
لديه خبرة في إحصاءات العمل أو يعمل في أعداد املشتغلين والباحثين عن عمل
االملام باإلحصاءات الرسمية  /تخطيط وتصميم املسوحعند االنتهاء بنجاح من هذا البرنامج التدريبي يجب أن يكون املتدربين لديهم خلفية كافية عن
اإلحصاءات التي تتعلق بسوق العمل وكيفية التعامل معها لنشاء مؤشرات تخدم صناع القرار
3
74
معهد التدريب االحصائي
االختبار الولي القبلي لتقييم مستوىأ املعرفة الحالي إلحصاءات العمل لديهم  ..تدريبات لحساب
مؤشرات القوى العاملة وانتاجها
البوربوينت

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
الرقم المرجعي للمستندSTI-CAL-1-2018:

حقوق النشر و الطبع ©  8102معهد التدريب اإلحصائي .جميع الحقوق محفوظة.

Page 22 of 23

رمز الدورة
نوع الدورة
عنوان الدورة
تاريخ الدورة
املدرب
التقديم
لغة الدورة
املستوى
االعتماد
التهعريف بالدورة
أهداف التهعلم
الفئة املستهدفة
متطلبات املشاركة
الكفاءات األساسية/الثانوية

نتائج التهعلم

عدد أيام التدري
عدد ساعات التدري
املكان
التقييم املطلوب
نوع البرنامج املستخدم

STI_S20bA
إحصائية
الرأي العام
قياس استطالعات أ
 78- 76نوفمبر7108
د .محمد الرفاعي
داخلي
العربية
املبتد
غيرمعتمدة
دورة تدريبية داخلية للمستوى املبتد مدتها ثالثة أيام باللغة العربية حول قياس استطالعات الرأي
العام
الهدف من هذه الدورة هوتزويد املشاركين باملستوى املبتد لفهم النواحي النظرية والعملية لقياس
استطالع الرأي العام باالتفاق مع املعاييرالدولية.
ً
املواطنونأ الغيرإحصائيين العاملونأ في مجال اإلحصاء والبيانات أولذين يشغلون مناصبا مختلفة دون
خلفية في علم الرياضيات .واإلحصاء
يشترط للمشاركين أن يكون قد سبق لهم حضور دورة اإلحصاء لغيراإلحصائيين  STI_S1bAأو ما
يعادلها من املهارات اإلحصائية الساسية
التحليل اإلحصائي /معالجة البيانات
بعد استكمال الدورة املقررة سيتمكن املشاركين من تصميم وإجراء استطالع للرأي مع الخذ في
االعتبار املتطلبات املنهجية إضافة إلى القدرة على تحديد ما إذا كانت استطالعات الرأي التي أجرتها
املنظمات االخرى تفي باملتطلبات املنهجية من عدمه .هذا الى جانب القدرة على معالجة الوجهات
الساسية الستطالع الرأي مثل حساب التقديرات وهوامش الخطأ .كما يتوقع أن تكون لديهم القدرة
على تصحيح االستجابة لنتائج االستطالع.
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