
 (S6) ا�دارة في ا�حصاء  
  (باللغة انجليزية)

يتناول هذا البرنامج المواضيع ا�ساسية ذات الع�قة بإدارة مكاتب ا�حصاء 
الوطنية,مثل كيفية تأسيس وكالة احصائية وادارة ا�نشطة ا�حصائية والموظفين 

والتخطيط ا�ستراتيجي ل�حصاءات الرسمية. 

* تعريف المشاركين بدور المكاتب ا�حصائية في المنظومة ا�حصائية، وإدارة وتنسيق العمليات مع 
 الشركاء ومقدمي البيانات. 

* إكساب المشاركين فم سليم �دارة العمليات ا�حصائية مثل الدعم  ا�حصائي،  با�ضافة الى توضيح
ية داخل  المكاتب ا�حصائية وفقا للمعايير الدولية.  النظم ا�دار

محتوى البرنامج
* دور المكاتب ا�حصائية خ�ل المنظومة ا�حصائية 

* النظم ا�حصائية على مختلف المستويات (ا�قليمية والوطنية) 
* التنسيق مع الشركاء 

* عمليات ا�دارة في مجال ا�حصاء
* ا�دارة في المكاتب ا�حصائية

* معايير ا�مم المتحدة

         المعلومات التنظيمية

الفئة المستهدفة
لشاغلي المناصب القيادية (مدراء الدوائر رؤساء ا�قسام) في الدوائر ا�حصائية 

 +٩١٤٥ ٩١٤٥ ٩٦٨

٦ ساعات/ يوم
قاعة التدريب | المركز الوطني ل�حصاء والمعلومات

٣ أيام
ا�نجليزية

الـوطـني ل®حصاء والـمـعلـومات الـمركز 
ص.ب ٨٤٨، |  مسقط  ر.ب ١٣٣، سلطنة ُعمان
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أهداف البرنامج



Enhancing Knowledge 

 +968 9145 9145

Target Group
All managers such as Directors, Heads of Section and Supervisors

* 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

Objective

    Management and Administration in  
    Official Statistics ( S6)
    (English) 

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 statisticalactivi-

ties staff and strategic planning to official statistics.

* 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.
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