كتابة التقارير االحصائية )(S3-S2
)باللغة العربية واللغة االنجليزية(

التقارير هي االداة الرئيسية لتمكين ودعم اتخاذ القرارات في كافة المنظمات
والشركات .لذلك تحتاج كتابة التقارير اإلحصائية المهارات الخاصة لتوصيل
المعلومات الفنية أو االحصائية أو التجارية حسب هدف البرنامج بكفاءة ودقة.

أهداف البرنامج
* اكساب المشاركين المهارات في كتابة التقارير اإلحصائية .
* تمكين المشاركين من كتابة تقارير إحصائية واضحة ومحددة عن طريق تحسين أسلوب الكتابة.
* التعرف على المبادئ والتخطيط اإلحصائي.
* االستفادة من المصادر والتقارير الحالية بطريقة مهنية.
محتوى البرنامج
* هيكلة وأساسيات إعداد التقارير.
* استخدام المصادر والمعلومات واألرقام.
* استخدام الرسوم والمخططات والخرائط البيانية.
* استخدام وسائل اإلعالم اإللكترونية.
* تجميع وتلخيص البيانات للتقارير اإلحصائية.
* النج المشتركة ومعايير وأساليب كتابة التقرير.
الفئة المستهدفة
جميع اإلحصائيين ورؤساء األقسام المعنيين بكتابة التقارير اإلحصائية
المعلومات التنظيمية
٦ساعات /يوم
قاعة التدريب | المركز الوطني لالحصاء والمعلومات
 ٣أيام
عربي| اإلنجليزية

الـمركز الـوطـني لإلحصاء والـمـعلـومات
ُ
ص.ب  | ،٨٤٨مسقط ر.ب  ،١٣٣سلطنة عمان
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Writing statistical reports (S2-S3)
( Arabic and English)

Enhancing Knowledge

Report are the main tool to enable and sport critical decisionmaking. Report tkes a lot of skill to communicate technical,statistical
or commercial information efﬁciently & accurately.

Objective

Contact

* To improve the participants drafting ofstatistical documents.
* To make the participants ableto write clear,concise and accessible statistical report
by improving the style of writing.
* To get the participants familiar with statistical principle and layout.
* To enable participants to present reports in a professional manner.
* The structure and the basics of reporting
* The use of resources and information and numbers
* Using charts, graphs and maps
* The use of electronic media
* Compile and summarize data for statistical reports
* Common approaches, standards and methods of writing

Target Group
All statisticians and heads of departments concerned have statistical reports.

Organizational Information

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

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