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مقدمة:
بمشيئة هللا تعالى نام د ونا ال اىمبا ااة اىعلااة بلىمملعاة اىعببياة اى اع ونة
اىلقاااال اىتااااي نا حاااا ض ا اااا "اىب لبااااة بل اااا تعملض تقمياااالع اىعيماااالع
اإلحصلئية" ىمم ب األجهاة األعضال بلىمم ماة اىعببياة ىزجهاة اىعليال
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ىلب لبااة اىملىيااة واىمحل اااة خ لاالض اىةت ا ب ا ا  28-24بيااا األوض 1440ه
ام ببمالام عما
اىم افق ا  6-2ون ماب 2018م خ بمينمة جي خ وذىا
اىمم مة اىعببية ف اجلض اىتي نب واىاحا اىعلما ىلعالم 2018مخ واىتا
أ بهل اىمجلس اىتمةيذي ىلمم ماة اىعببياة فا مجتملعا اى الو واىخم اي
2018م .
اىذي عقي بلىجمه نة اىت م ية للض شهب ال
ون ب ون ال اىمبا اة اىعلاة بلىمملعة اىعببية اى ع ونة أل نضا بي أنيي
األل اىمهتمي بلىلقل واىمشل كي اا األجهاة األعضال فا اىمم ماة
اىعببياااة هاااذا اىااايىي اىاااذي نتمااالوض اىج اماااب اإلوا ناااة واىتم يمياااة ىلقااال
واىمعل الع اىت تهد اىمشل كي ف اىلقل .
متمنين لكل المشاركين والمحاضرين والمنفذين على السواء التوفيق بإذن
هللا .
إدارة العالقات الدولية
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أولا -موضوع اللقاء وأهدافه:
اىلقل ف "اىب لبة بل تعملض تقميلع اىعيملع اإلحصلئية" مىا
نهيف ا
تممية اىمهل اع واىقي اع اىتحليلياة ىلمتاي بي و فاا كةال تهد فا ال ات لض
األاثااا ىلمعل اااالع ىلم ااالعي فااا اىتاااي يق واىب لباااة ب اااتخيام األ ااالىيب
اإلحصاالئية واىعميااة وبباجياالع اىتحليا الحصاالئ خ واىتعاابف علا تجببااة
اىجهلز اىم تضيف واألجهة األعضل ا للض اىتبكية عل حللع عملية
تقيم ىهذا اى بض.
ثانيا ا -العناصر التفصيلية للقاء:
ع عل م عي ا
نشتم امهم اىلقل عل اىعملصب األ ل ية ىم
اىتقياايد ىلمتااي بي خ تقياايد اىقال ا وتقياايد اىاعااييخ ونشاام تقياايد اىقال ا عل ا
اىعملصب اىتلىية:
 اةه م تقميلع اىعيملع اإلحصلئية وا تخيااهل. طبق ا تخيام اىعيملع اإلحصلئية ف اىب لبة وا تخيااهل. انجلبيلع و لايلع ا تخيام تقميلع اىعيملع اإلحصلئية ف اىب لبة. اىمخلطب اىمبتاطة بللتال اع اىعيملع اإلحصلئية. حللع وو ش عملية.عبض تجل ب اىجهلز اىم تضيف واى ف و اىمشل كة ف اىلقل انة عملصب البى نبى اىجهلز اىم تضيف ا لفتهل.ثالثا ا -موعد ومكان انعقاد اللقاء:
نعقااي اىلقاال فا فماايق امتبك متيممتاالض بمينمااة جااي لاالض اىةتا ب اا 24-28
بيا األوض 1440ه اىم افق ا  6-2ون ماب 2018م.
رابعا ا  -المحاضرون:
تد التيل اىمحل بن ا بي اىخابا اىمتخصصي ف اجلض ا
اىلقل ا ون ال اىمبا اة اىعلاةخ وهد:
(اي ب)
 األ تلذ /غبم هللا ب عيي اىةهبام(ا لعي اي ب)
 األ تلذ /فلنة ب ولي هللا اىبشييي(ا لعي اي ب)
 األ تلذ /عاياىمجيي ب عايهللا اىمطيبيخامسا ا -المشاركون في اللقاء:
نشل ك ف اىلقل ا ظة ل فمي ل ام هد ف و جة ابا ب أو اي ق وتت فب
ىينهد لاب عملية ف اجلض اىب لبة اىملىية واىحل ب اآلى ل تق ع متي
بلىم اة ىحملة اىشهلواع اىجلاعية ول تةني ع عشب م اعخ أال بلىم اة
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ىم نحمل ل اؤهلع ات طة فل تق ع لمس م اع ول تةني ع
لم ة عشب مةخ ونتباوح عيو اىمشل كي ال بي  35 – 20اتي بل ً
نمثل ل األجهة األعضل ف اىمم مة اىعببية.
سادسا ا -لغة اللقاء:
ت تخيم ف اىلقل اىل ة اىعببية.
سابعا ا  -تكاليف اللقاء:
اعي اىلقل اع اىعلمية واىتي ناية واىاح
وفقل ً ألحعلم اىملوتي (6خ  )7ا
اىعلم ىلمم مة اىعببية تع ل اىتعلىيف عل اىمح اىتلى :
 – 1نتحم ون ال اىمبا اة اىعلاة بلىمملعة اىعببية اى ع ونة اىمةقلع
اىتلىية:
 ت فيب اعلل اىلقل وتجهيةه بلى لئ اىلزاة. ت فيب اىقبطل ية واىطالعة وأعملض اإلوا . – 2نتحم ك جهلز ا األجهة اىمشل كة ف اىلقل مةقلع اشل كة
ا فين مى اىلقل " ةب وم لاة ".
ثامنا ا -إدارة اللقاء:
علو ا تشل اعلى ئيس اىين ال واىمشبف اىعلم عل موا
اىيوىية اىيكت  /احمي ب مبباهيد اىحايب اينبا ً ىلقل .

اىعل لع

تاسعا ا -أساليب التدريب ووسائل اإليضاح المستخدمة في اللقاء:
تتمث أ لىيب اىتي نب وو لئ اإلنضلح اىم تخياة ف اىلقل فيمل نل :
 – 1جل لع تعبنف بلأل س اىعلمية.
 -2حللع عملية وامل شلع.
 - 3الف ىع اشل ك نحت ي عل اىملو اىعلمية ىلقل واىحللع اىعملية ىلمشل كي
ف اىلقل .
 – 4كماي تب وجهلز عبض .Data show
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عاشرا ا -تقويم اللقاء:
نتاا ف تق ند اىلقل األ ل ب اىتلى :
نُجيب اىمشل ك ل عل صحيةة ال تقصل اىت أعيتهل األالمة اىعلاة
ىلمم مة اىعببية.
نُجيب اىخابا اىمحل بن عل صحيةة ال تقصل اىت أعيتهل األالمة اىعلاة
ىلمم مة اىعببية.
نُعي اينب اىلقل تقبنبا ً اشتبكل ً نعبض في جميا اىج امب اىمتعلقة بتمةيذ
اىلقل وكذى متلئم تحلي صحلئف ا تقصل اىمشل ك ل واىخابا
اىمحل بن خ واىمقتبحلع اىت أاع ا تخلصهل ا اإلجلبلع عل هذه
اىصحلئف.
أحد عشر -الشهادات:
نممح اىمشل ك ل ف مهلنة اىلقل شهلواع "اجتيلز وو تي ناية " وتممح
األالمة اىعلاة شهلواع تقينب مى ئيس اىجهلز اىم تضيف ومى اينب اىلقل
ومى اىخابا اىمي بي .
ونجب عمي معطل شهلو اجتيلز اىيو اىتي ناية األلذ ف العتال
اىعملصب اىتلىية:
 حض اىمشل ك كلا جل لع اىلقل . ا لهمت ف اىممل شلع واىتمل ن اىعملية اىت تضممهل اىلقل . ايى ج و اىعبض اىذي يا اا وفي جهلزه ح ض تجببة هذااىلقل .
اىجهلز ف محيى اىمجللع اىمتعلقة بم
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أثنا عشر  -البرنامج الزمني للقاء التدريبي:
اليوم والتاريخ الجلسة

األولى

من

الساعة

الموضوع

إلى

الفتتاح
 كلمة الفتتاح لمعالي رئيس الديوان -كلمة المين العام للمنظمة العربية

9:00

9:30

9:30

10:00

استراحة

10:00

تقديم المشاركين ألنفسهم ويتناول :
 نبذة عن الجهاز الذي ينتمي إليهالمشارك
 - 12:00ما يتوقعه المشارك من المشاركة في
اللقاء
 فكرة عن آ خر عملية رقابية قام بها أوشارك فيها المشارك

12:00

12:30

الثالثة 12:30
9:00
األولى
10:30

2:00
10:30
10:45

األحد
1440/3/24ه
2018/12/2م
الثانية

الثنين
10:45
1440/3/25ه الثانية
2018/12/3م
الثالثة
األولى

الثالثاء
1440/3/26ه الثانية
2018/12/4م
الثالثة

12:00
12:30

12:00
12:30
2:00

9:00

10:30

10:30

10:45

10:45

12:00

12:00

12:30

12:30

2:00

األربعاء
9:00
1440/3/27ه
األولى
2018/12/5م
10:30

استراحة والصالة
 مقدمه في علم اإلحصاء وأقسامه أنواع العينات اإلحصائيةاستراحة
 العينات في البحث العلمي /العينة العشوائيةوالتوزيع العشوائي
استراحة والصالة
 العينات في الرقابة (المراجعة) العينة واهميتها المنهجيةوالحصائية
استراحة
 تمرين عملي على استخراج العينة باآللةالحاسبة
استراحة والصالة
 ت قويم األساليب المستخدمة فيالرقابة بواسطة العينات

10:30
10:45
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 استخراج العينة بنظام SROSTATS
 اضافة نظام  SRO STATSالىنظام شامل
استراحة

اليوم والتاريخ الجلسة
الثانية
الثالثة

الخميس
1440/3/28ه
2018/12/6م

من

الساعة

الموضوع

إلى

10:45

12:00

12:00

12:30

12:30

2:00

9:00

11:00

 عرض تجارب الرقابة باستخدامالعينات الحصائية من المشاركين
استراحة والصالة
-

عرض تجارب الرقابة باستخدام العينات
الحصائية من المشاركين

 مراجعة عامة لماسبق-

12:00 – 11:00

كلمة الختام لمعالي الرئيس
كلمة األمين العام للمنظمة العربية
 -كلمة ممثل عن المشاركين

 -الختام وتوزيع الشهادات

ثالثة عشر-
م
1
2

األنشطة الجتماعية:

التاريخ
األحد
 24ربيع األول 1440ه
 2ديسمبر 2018م
الثالثاء
 26ربيع األول 1440ه
 4ديسمبر 2018م

الوقت

النشاط الجتماعي

 8:30مسا اء

حفل عشاء

 4:30مسا اء

زيارة المتاحف الوطنية
والتاريخية

أربعة عشر -إقامة المشاركين:
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ف نعقي اىلقل اىتي نا ف فمايق امتبك متيممتالض بمينماة جاي خ وفيمال نلا
لئمة بلىةملوق اىمقتبحة واىقبناة جيا ً ا اقب اىلقل اىتي نا :
غرفة مزدوجة
غرفة مفردة
900

أسم الفندق
فندق كراون
بالزا
فندق إيالف جدة
ردسي مول
فندق عنوان
الحمراء
فندق ميركيور
فندق الحمراء
جدة
فندق المهيدب

700

700

400

450

310
300

350

220

فندق ستايل إن
فندق اللواتس

190
170

 300غرفة وصالة
 450غرفتين وصالة
290
 300غرفتين وصالة

مالحظات
شاملة افطار
مجاني
شاملة افطار
مجاني
شاملة افطار
مجاني
شاملة افطار
مجاني

علما ا بأن األسعار أعاله قد يتم تغييرها دون إشعار مسبق. األسعار بالريال السعودي 3.76 = $لاير سعودي

خمسة عشر-
ىلحص ض عل اعل الع ع اىمملعة اىعببية اى ع ونة ا للض زنل
اىم ا اىتلى عل اإلمتبمت:
www.mas.gov.sa
وعن (مدينة جدة) من خالل زيارة موقعها على اإلنترنت:

www.jed.gov.sa

وعننن ديننوان المراقبننة العامننة بالمملكننة العربيننة السننع ودية مننن خننالل موقعننه علننى
النترنت:

www.gab.gov.sa
العنوان البريدي لديوان المراقبة العامة
شارع الجامعة بالرياض
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7185
11128
+9664056770
+9664043887

صندوق بريد
رمز بريدي
هاتف
فاكس
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