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التحليل اإلحصائي المعمق للبيانات االجتماعية واالقتصادية
عمان -االردن

8178/5/71 – 4/82
البند

التفاصيــــــــــل

عنوان الدورة

التحليل االحصائي المعمق

حقل الدورة

تحليل البيانات.

نوع الدورة

لجميع الدول العربية

مدة الدورة

 3أسابيع.

تاريخ عقد الدورة

2072 /5/71 – 4/28

مكان عقد الدورة

عمان ،األردن

المنظمون

المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية

لغة الدورة

اللغة االنجلييية مع توفر ترجمة الى اللغة العربية

أهداف الدورة

تهدف الدورة الى تعييي قدرات العاملين في االجهية االحصائية بموضوع التحليل االحصائي المعمق للبيانات .

الفئة المستهدفة
المواصفات

المطلوبة في

االحصائيون العاملون في تحليل البيانات االجتماعية واالقتصادية
ان يكون لديه خلفية في مجال التحليل االحصائي في مرحلة الدراسة.

ان اليييد عمره عن  50سنة.

المستهدفين
المخرجات
المواضيع الرئيسية

احصائيون واعون ألهمية تحليل البيانات باساليب احصائية معتمدة وعارفون بالتقنيات االساسية الحديثة المستخدمة في التحليل

االحصائي.
سيتم

خالل الدورة التطرق لجوانب عديدة ابتداءاً من المفاهيم االساسية للتحليل االحصائي والتقدير وتحليل التباين واالرتباط

واالنحدار وفحص نتائج االنحدار الخطي واالنحدار اللوجستي باالضافة الى التطبيقات والمشروعات الجماعية.
عروض الخبراء حول تحليل البيانات.

أسلوب التنفيذ

تطبيقات عملية على بيانات فعلية لبعض الدول العربية (يفضل ان يحضر المشارك معه بيانات أحد ألمسوح االسرية التي تمت في

المحاضرون

الدكتور Marc Rubin

بلده).

الدكتورة Renee Lewis

االستاذ الدكتور عيسى مصاروة باالضافة الى مختصين آخرين من منظمات دولية.

البند
التكاليف

التفاصيــــــــــل
 -7يتحمل المعهد تكاليف مشارك واحد من كل دولة وهي:
-

اجرة المبيت في الفندق الذي يحدده المعهد.

بدل معيشة  27ليلة وفقا لنظام المعهد.

تذكرة سفر على الدرجة السياحية وباقصر طريق.

 -2اليتحمل المعهد ما يأتي:

 تكاليف المشاركين من الدولة التي تعقد فيها الدورة او المقيمين فيها. -تكاليف المشاركين من المنظمات العربية والدولية.

 - 3يمكن للدولة ان تشارك بأكثر من مشارك على ان تتحمل هي تكاليفهم.

 - 4يجوي قبول متدربين من غير مرشحي الجهاي االحصائي مقابل مبلغ ( )500دوالر لتغطية الكلف الفعلية للدورة فقط ،بعد
موافقة الجهاي االحصائي للدولة على قبولهم.

 -7يمنح المعهد شهادة مشاركة في الدورات التدريبية.

الشهادة

 -2يحرم المشارك من شهادة المشاركة اذا تغيب بنسبة تييد على  %25من ساعات الدورة اضافة الى حرمانه من نفقات االقامة
عن األيام التي تغيبها ،واعالم دولته بذلك.

