اإلدارة في اإلحصاء )(S6
)باللغة االنجليزية(

يتناول هذا البرنامج المواضيع االساسية ذات العالقة بإدارة مكاتب االحصاء
الوطنية,مثل كيفية تأسيس وكالة احصائية وادارة االنشطة االحصائية والموظفين
والتخطيط االستراتيجي لالحصاءات الرسمية.

أهداف البرنامج
* تعريف المشاركين بدور المكاتب اإلحصائية في المنظومة اإلحصائية ،وإدارة وتنسيق العمليات مع
الشركاء ومقدمي البيانات.
* إكساب المشاركين فم سليم إلدارة العمليات اإلحصائية مثل الدعم اإلحصائي ،باإلضافة الى توضيح
النظم اإلدارية داخل المكاتب اإلحصائية وفقا للمعايير الدولية.

محتوى البرنامج
* دور المكاتب اإلحصائية خالل المنظومة اإلحصائية
* النظم اإلحصائية على مختلف المستويات )اإلقليمية والوطنية(
* التنسيق مع الشركاء
* عمليات اإلدارة في مجال اإلحصاء
* اإلدارة في المكاتب اإلحصائية
* معايير األمم المتحدة
الفئة المستهدفة
لشاغلي المناصب القيادية )مدراء الدوائر رؤساء األقسام( في الدوائر اإلحصائية
المعلومات التنظيمية

الـمركز الـوطـني لإلحصاء والـمـعلـومات
ُ
ص.ب  | ،٨٤٨مسقط ر.ب  ،١٣٣سلطنة عمان
هاتف(+٩٦٨) ٢٤٢٢٣٠٥٠ :
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 ٦ساعات /يوم
قاعة التدريب | المركز الوطني لالحصاء والمعلومات
 ٣أيام
اإلنجليزية
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Management and Administration in
Official Statistics ( S6)
(English)

Enhancing Knowledge

This program will cover the main topic related to the National
Statistical Ofﬁces administration and management, such as how to
establish a statistical Agency ,prioritize and manage statisticalactivities staff and strategic planning to ofﬁcial statistics.

Objective
* Familiar participants with the role of a statistical ofﬁce within the statistical system
and the coordination of processes with stakeholders and data providers.
* participants will gain a solid understanding of management processes such as the statistical
supply chain as well as administrative systems within a statistical ofﬁce according to international standards.

Content

* The role of a statistical ofﬁce within a statistical system
* Statistical systems on different levels (regional and national)
* Coordination with stakeholders
* Management processes in statistics
* Administration in statistical ofﬁces
* UN standards

Target Group

All managers such as Directors, Heads of Section and Supervisors

Organizational Information

NATIONAL CENTRE FOR STATISTICS & INFORMATION
P.O. BOX 848, MUSCAT 133 | SULTANATE OF OMAN
T. +968 24223050

6 houres\ day
Training Hall | National Center For Statistics & Information
3 Days
English

WWW.NCSI.GOV.OM
INFO@NCSI.GOV.OM

+968 9145 9145

