
(S5) ا�حصاء لغير ا�حصائيين  
  (باللغة العربية )

يتناول هذا البرنامج العناصر الرئيسية �ختبار ا�سالليب ا�حصائية والطرق المختلفة 
ير ا�حصائي. للحفاظ على الموضوعية وكيفية قراءة التقر

* اكساب المشاركين الفم الواضح �همية ا�حصاء ودور (مركز) ا�حصاء في النظام ا�حصائي.
ياضية الصعبة. * تعريف ا�حصائيين بغير ا�حصائيين لتفادي الصيغ الر

* إثبات أن ا�دوات ا�حصائية بمتناول الجميع.
* التوضيح لغير ا�حصائيين أهمية العمل المنفذ من قبل مركز ا�حصاء( مكتب ا�حصاء).

* أهمية ا�حصاء
* ا�حصاء في القرن ال21.

* ا�دوات ا�حصائية  البسيطة.
* دور المكاتب ا�حصائية ومنتجاتها ا�حصائية والخدمات. 

* ا�دوات الرئيسية ل�حصاءات.
* المجالين الرئيسيين ل�حصاء  (الوصفي وا�ستد�لي)

* جمع البيانات.
* كيفية التعامل واستخدام ا�حصاءات

 
 

منهجيةالبرنامج

الفئة المستهدفة

الموظفون ذوي الخبرة في مجال ا�حصاء والموظفين الغير حاصلين على خبرة في مجال ا�حصاء
,مثل جامعي البيانات والمدراء.
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Enhancing Knowledge 

 +968 9145 9145

Target Group

* The importance of statistics.
* Statistics in the 21st century.
* Simple statistical tools.
* The role of a statistical office and its products and services.
* Main tools of statistics.
* Two main domains in statistics (descriptive and inductive).
* Data collection.
* How to deal and use statistics.

Objectve

    Statistics for Non-statisticians (S5)
    (By Arabic language) 

This course cover the main elements for choosing statistical 
methods, the different methods for preseving objective and how to 

read the statistical  reports.

 * The participents will get a clear understanding of the importance of statistcs 
    and the role of statistical office with thenstatistical system.
* To introduce statistics to non statisticians avoiding heavy formulas or mathematics.
* To prove that simple statistical tools are accessible to everybody.
* To show to non statisticians the importance of the work developed by a statistical office. 
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Contact

Methodology

                  
The course is designed for those staff members without or with basic professional background 
in statistics, such as data collectors and administrative staff.


