اإلحصاء لغير اإلحصائيين )(S5
)باللغة العربية (

يتناول هذا البرنامج العناصر الرئيسية إلختيار االسالليب االحصائية والطرق المختلفة
للحفاظ على الموضوعية وكيفية قراءة التقرير االحصائي.

أهداف البرنامج
* اكساب المشاركين الفم الواضح ألهمية االحصاء ودور المركز في المنظومة اإلحصائية.
* تعريف غير اإلحصائيين بمفوم اإلحصاء و كيفية تفادي الصيغ و المعادالت الرياضية الصعبة.
* الوصول إلى أن األدوات اإلحصائية األساسية يمكن فهمها و استخدامها من قبل الجميع.
* التوضيح لغير اإلحصائيين بأهمية العمل اإلحصائي المنفذ من قبل المركز.
محتوى البرنامج
* أهمية اإلحصاء
* اإلحصاء في القرن ال21
* األدوات اإلحصائية البسيطة
* دور المكاتب اإلحصائية ومنتجاتها اإلحصائية والخدمات
* األدوات الرئيسية لإلحصاءات
* المجالين الرئيسيين لإلحصاء )الوصفي واالستداللي(
* جمع البيانات
* كيفية التعامل واستخدام اإلحصاءات
الفئة المستهدفة
الموظفون ذوي الخبرة في مجال اإلحصاء والموظفين غير الحاصلين على خبرة في مجال اإلحصاء
,مثل جامعي البيانات و الموظفين اإلداريين.
المعلومات التنظيمية

الـمركز الـوطـني لإلحصاء والـمـعلـومات
ُ
ص.ب  | ،٨٤٨مسقط ر.ب  ،١٣٣سلطنة عمان
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Statistics for Non-statisticians (S5)
(Arabic)

Enhancing Knowledge

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

Objectve

Contact

* The participents will get a clear understanding of the importance of statistcs
and the role of NCSI withen statistical 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 NCSI.
* The importance of statistics
* Statistics in the 21st century
* Simple statistical tools
* The role of NCSI 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

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

Organizational Information

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