دورة تصميم العينات

 22-2حزيران 2122
عمان – اال ردن

اليوم األول االحد 6 / 2
00:00-03:80

افتتاح الدورة

00:80-00:00

دور البيانات واإلحصاءات الناتجة منها في اتخاذ القرارت المختلفة

00:01–00:80

استراحة

08:00-00:01

المصادر األساسية للبيانات الرقمية (التعداد العام ،المسوح بالعينة ،السجالت اإلدارية)

00:00-08:00

غداء

01:80-00:00

المصطلحات األساسية المعتمدة في أدبيات المعاينة

01:01-01:80
17:00- 15:45

استراحة

المحاضر

األستاذ عبدهللا
السكراتي

المراحل األساسية لتهيئة وانجاز البحوث اإلحصائية

اليوم الثاني االثنين 6/2
00:80-00:00

األسس المنهجية لتقنيات المعاينة (عروض نظرية)

00:01-00:80

استراحة

08:00-00:01

األسس المنهجية لتقنيات المعاينة :عروض نظرية  +أمثلة رقمية تطبيقية

00:00-08:00

غداء

01:80-00:00

المعاينة االحتمالية والمعاينة غير االحتمالية :التقديم والتعريف ،االيجابيات والسلبيات

01:01-01:80
17:00- 15:45

استراحة

األستاذ عبدهللا
السكراتي

المعاينة غير االحتمالية :طرقها األساسية  +أمثلة رقمية تطبيقية

اليوم الثالث الثالثاء 6/4
00:80-00:00

العينة العشوائية البسيطة :تعريفها ،شروط تطبيقها ،متطلباتها

00:01-00:80

استراحة

08:00-00:01

العينة العشوائية البسيطة :طرق سحب العينة ،حساب احتمال االنتماء للعينة ،تقدير معلمات المجتمع
األساسية ،حساب دقة المؤشرات + ،أمثلة رقمية تطبيقية

00:00-08:00

غداء

01:80-00:00

العينة العشوائية البسيطة :حساب حجم العينة وعالقته بهامش الخطأ وأهداف البحث ومستوى تغير
الظواهر في المجتمع ودرجة تنوع المجتمع المدروس وحجمه وكمية الموارد المتاحة للباحث

01:01-01:80
17:00- 15:45

استراحة
العينة العشوائية البسيطة :حساب حجم العينة (تتمة  +أمثلة رقمية تطبيقية)

األستاذ عبدهللا
السكراتي

اليوم الرابع االربعاء 6/5
00:80-00:00

العينة العشوائية الطبقية :تعريفها ،شروط تطبيقها ،متطلباتها

00:01-00:80

استراحة

08:00-00:01

العينة العشوائية الطبقية :حساب حجم العينة وطرق توزيع الحجم حسب الطبقات  +أمثلة رقمية

00:00-08:00

غداء

01:80-00:00

العينة العشوائية الطبقية :تقدير معلمات المجتمع األساسية  +أمثلة رقمية تطبيقية

01:01-01:80
17:00- 15:45

استراحة

تطبيقية

األستاذ عبدهللا
السكراتي

العينة العشوائية المنتظمة :تعريفها ،شروط تطبيقها ،متطلباتها ،تقدير معلمات المجتمع األساسية +
أمثلة رقمية تطبيقية

اليوم الخامس الخميس 6/6
00:80-00:00

العينة متعددة المستويات :تعريفها ،شروط التطبيق ،المتطلبات ،المزايا ،حساب حجم العينة أخذا بعين
االعتبار أثر التصميم ،حساب احتمال االنتماء للعينة

00:01-00:80

استراحة

08:00-00:01

العينة متعددة المستويات :تقدير معلمات المجتمع األساسية ،حساب دقة المؤشرات  +أمثلة رقمية

00:00-08:00

غداء

01:80-00:00

العينة العنقودية :تعريفها ،شروط التطبيق ،المتطلبات ،المزايا ،حساب حجم العينة أخذا بعين االعتبار

تطبيقية

األستاذ عبدهللا
السكراتي

أثر التصميم ،حساب احتمال االنتماء للعينة
01:01-01:80
17:00- 15:45

استراحة
العينة العنقودية :تقدير معلمات المجتمع األساسية ،حساب دقة المؤشرات  +أمثلة رقمية تطبيقية

اليوم السادس السبت 6/8
00:80-00:00

المعاينة باحتمال متناسب مع الحجم

00:01-00:80

استراحة

08:00-00:01

المعاينة على مرحلتين أوالعينات ذات المرحلتين :تعريفها ،شروط التطبيق ،المتطلبات ،المزايا ،أمثلة

00:00-08:00

غداء

01:80-00:00

عدم اإلجابة والبيانات المفقودة :التعريف ،األنواع ،المصادر

01:01-01:80
17:00- 15:45

استراحة
تعديل معامالت الترجيح لتعويض عدم اإلجابة ،عدم التغطية ،قدم قاعدة المعاينة ،الخ

اليوم السابع االحد 6/9

األستاذ عبدهللا
السكراتي

00:80-00:00

أخطاء المعاينة

00:01-00:80

استراحة

08:00-00:01

أخطاء المشاهدة :أنواعها ،مصادرها وكيفية التقليص منها في البحوث عن طريق العينة

00:00-08:00

غداء

01:80-00:00

دراسة ومناقشة نماذج تتعلق بتصاميم لسحب عينات مسوح أسرية من اقتراح المشاركين في الورشة

01:01-01:80
17:00- 15:45

استراحة

األستاذ عبدهللا
السكراتي

دراسة ومناقشة نماذج تتعلق بتصاميم لسحب عينات مسوح أسرية من اقتراح المشاركين في الورشة

اليوم الثامن االثنين 6/21
00:80-00:00

دراسة ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه األجهزة اإلحصائية العربية عند انجاز تصاميم

00:01-00:80

استراحة

08:00-00:01

دراسة ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه األجهزة اإلحصائية العربية عند انجاز تصاميم

وخطط المعاينة لفائدة البحوث لدى األسر ولدى السكان على الخصوص

وخطط المعاينة لفائدة البحوث لدى األسر ولدى السكان على الخصوص
00:00-08:00

غداء

01:80-00:00

توفير قاعدة المعاينة الحديثة والمحينة (إطار المعاينة)

01:01-01:80
17:00- 15:45

استراحة

األستاذ عبدهللا
السكراتي

تقنية العينة الرئيسية كصيغة لتجاوز الصعوبات

اليوم التاسع الثالثاء 6/22
00:80-00:00

التجربة المغربية في مجال منهجية واعداد واستعمال العينة الرئيسية لفائدة بحوث األسر.

00:01-00:80

استراحة

08:00-00:01

التجربة المغربية في مجال منهجية واعداد واستعمال العينة الرئيسية لفائدة بحوث األسر.

00:00-08:00

غداء

01:80-00:00

SPSS Applications

01:01-01:80
17:00- 15:45

مؤشرات الدقة ،قراءة النتائج)

تطبيق بالحاسوب (ادخال معامالت الترجيح ،حساب المؤشرات ،حساب

األستاذ عبدهللا
السكراتي

استراحة
SPSS Applications

تطبيق بالحاسوب (ادخال معامالت الترجيح ،حساب المؤشرات ،حساب

مؤشرات الدقة ،قراءة النتائج)
اليوم العاشر االربعاء 6/22
00:80-00:00

مراجعة

األستاذ عبدهللا

00:01-00:80

استراحة

السكراتي

08:00-00:01

تقييم الورشة من قبل المشاركين فيها

00:00-08:00

غداء

المشرفون

