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 اإلحصائي للعمل العامالمهاج حول  عملورشة 
 -اإلصدار الخامس  – 

 2017يوليوز  14إلى  9مراكش من 

 المتحدثون موضوع الجلسة التوقيت
 9/7/2017األحد 

  تسجيل المشاركيناالستقبال و شاي/قهوة  8.30-9.30

 جلسة االفتتاح 9.30-10.00

 كلمة المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية -
 يف اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة   بتكمكلمة  -

 بر غملا
 تقديم برنامج الورشة -

10.00-12.30 
 الجلسة االولى

التغييرات والتطورات  تقديم عام للمنهجية مع إبراز أهم
 للعمل اإلحصائي العامة التي عرفتها المنهجية

المعهد العربي للتدريب والبحوث  رئيس الجلسة: -
   اإلحصائية

 المتحدثون: -
o األستاذ مكي بناني 
o جمال كنوني األستاذ 

 اءداستراحة صالة وغ 12.30-14.00

14.00-16.00 
 الجلسة الثانية

أهم التغييرات والتطورات تقديم عام للمنهجية مع إبراز 
 للعمل اإلحصائي )تابع( العامة التي عرفتها المنهجية

المعهد العربي للتدريب والبحوث  رئيس الجلسة: -
   اإلحصائية

 المتحدثون: -
o األستاذ مكي بناني 
o جمال كنوني األستاذ 
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 10/07/2017اإلثنين 

9.00-10.30 

 الجلسة الثالثة
 األخرى: والمعايير بالنماذج المنهجية عالقة
  (CSPA)  اإلحصائي لإلنتاج الشائعة الهندسة ‒
  (GSIM)  اإلحصائية للمعلومات العام األنموذج ‒
 (GLBPM)لعمليات عمال الطولي العام األنموذج ‒
   (DDI)مبادرة توثيق البيانات  ‒

المعهد العربي للتدريب والبحوث  رئيس الجلسة: -
   اإلحصائية

 المتحدثون: -
o  بنانياألستاذ مكي 
o جمال كنوني األستاذ 

 

 استراحة شاي/قهوة 10.30-11.00

11.00-12.30 

 لمنهجيةالفرعية ل والعمليات لمراحلا: الجلسة الرابعة
 اإلحصائي للعمل العامة

 مستويات المنهجية العامة للعمل اإلحصائي  -
 مرحلة تحديد الحاجيات -
  أمثلة توضيحية  -

 جمال كنوني  األستاذرئيس الجلسة:  -
 المتحدث: األستاذ مكي بناني -

 

 اءداستراحة صالة وغ 12.30-14.00

14.00-16.00 

 لمنهجيةالفرعية ل والعمليات المراحل: الجلسة الخامسة
 )تابع(اإلحصائي  للعمل العامة

 مرحلة التصميم  -
 أمثلة توضيحية -

 جمال كنوني  األستاذرئيس الجلسة:  -
 بنانيالمتحدث: األستاذ مكي  -

 

 11/07/2017الثالثاء 

9.00-10.30 

 لمنهجيةالفرعية ل والعمليات المراحل :الجلسة السادسة
 )تابع(اإلحصائي  للعمل العامة

  البناء مرحلة ‒
   توضيحية أمثلة ‒

 رئيس الجلسة: األستاذ مكي بناني -
 جمال كنوني األستاذالمتحدث:  -

 

 استراحة شاي/قهوة 10.30-11.00

11.00-12.30 

 لمنهجيةالفرعية ل والعمليات المراحل :الجلسة السابعة
 )تابع(اإلحصائي  للعمل العامة

 مرحلة جمع البيانات  -
 أمثلة توضيحية -

 رئيس الجلسة: األستاذ مكي بناني -
 جمال كنوني األستاذالمتحدث:  -

 اءداستراحة صالة وغ 12.30-14.00
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14.00-16.00 

 لمنهجيةالفرعية ل والعمليات المراحل: الثامنةالجلسة 
 )تابع(اإلحصائي  للعمل العامة

 مرحلة استغالل البيانات  ‒
   توضيحية أمثلة ‒

 جمال كنوني  األستاذرئيس الجلسة:  -
 المتحدث: األستاذ مكي بناني -

 12/07/2017األربعاء 

9.00-10.30 

 لمنهجيةالفرعية ل والعمليات المراحلالجلسة التاسعة : 
 )تابع(اإلحصائي  للعمل العامة

  التحليل مرحلة ‒
 توضيحية أمثلة ‒

 جمال كنوني  األستاذرئيس الجلسة:  -
 المتحدث: األستاذ مكي بناني -

 

 استراحة شاي/قهوة 10.30-11.00

11.00-12.30 

 لمنهجيةالفرعية ل والعمليات المراحلالجلسة العاشرة : 
 )تابع(اإلحصائي  للعمل العامة

 مرحلة النشر  -
  أمثلة توضيحية  -

 البوابة العربية للتنميةرئيس الجلسة:  -
 المتحدثون: -

o األستاذ مكي بناني 
o جمال كنوني األستاذ 

 اءداستراحة صالة وغ 12.30-14.00

14.00-16.00 

الفرعية  والعمليات المراحل: عشر ةالجلسة الحادي
 )تابع(اإلحصائي  للعمل العامة لمنهجيةل

 مرحلة التقييم  -
 أمثلة توضيحية -

 البوابة العربية للتنميةرئيس الجلسة:  -
 المتحدثون: -

o األستاذ مكي بناني 
o جمال كنوني األستاذ 

 13/07/2017الخميس 

9.00-10.30 

األساسية المرتبطة  العمليات: عشر ةالجلسة الثاني
 اإلحصائي للعمل العامة لمنهجيةبا
 إدارة الجودة   -
  إدارة البيانات التعريفية  -

 البوابة العربية للتنميةئيس الجلسة: ر  -
 المتحدثون: -

o األستاذ مكي بناني 
o جمال كنوني األستاذ 

 استراحة شاي/قهوة 10.30-11.00

11.00-12.30 

 للمنهجية أخرى استعماالت: عشر ةالجلسة الثالث
 اإلحصائي للعمل العامة

 اإلحصائي اإلنتاج هياكل مالئمة ‒
 اإلحصائية البرامج تبادل تسهيل ‒
 اإلنتاج  مراحل بمختلف المستعملة المعايير وصف ‒

 اإلحصائي

 ئيس الجلسة: د. سالمة المطلقر  -
 المتحدثون: -

o األستاذ مكي بناني 
o جمال كنوني األستاذ 
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 العمليات جودة وتحسين لتقييم إطار إعداد ‒

 اءداستراحة صالة وغ 12.30-14.00

14.00-15.30 

 للمنهجية أخرى استعماالت: عشر ةالجلسة الرابع
 اإلحصائي )تابع( للعمل العامة

 اإلحصائية العمليات لتوثيق بنية إعداد ‒
 اإلحصائية وتعزيز القدرات العمليات توثيق ‒

 المؤسساتية
 اإلحصائية مخزون لمختلف العملياتإعداد  ‒
 العمليات اإلحصائيةتدوين كلفة مختلف مراحل  ‒

 ئيس الجلسة: د. سالمة المطلقر  -
 المتحدثون: -

o األستاذ مكي بناني 
o جمال كنوني األستاذ 

لموقع البوابة العربية  عرض  : عشر ةالجلسة الخامس 15.30-16.30
 للتنمية ولقاعدة بياناتها

 المتحدث: السيد ياسر نجم  -
 تحدةالم األمم برنامج للتنمية، العربية البوابة من

 اإلنمائي

 14/07/2017الجمعة 

9.00-10.30 

محاضرة حول "نمودج نضج  عشر: سادسةالجلسة ال
 Modernisation Maturity Modelالتحديث

(MMM)" 
 

المعهد العربي للتدريب والبحوث ئيس الجلسة: ر  -
   اإلحصائية

من اللجنة االقتصادية لالمم المتحدة  المتحدثون -
 :ألوروبا
o  ستيفين فاليه السيد  
o  اللور زير تي السيدة 

 استراحة شاي/قهوة  10.30-11.00

11.00-12.30 
محاضرة حول "نمودج نضج  عشر: سابعةالجلسة ال

 Modernisation Maturity Model“التحديث
(MMM) ")تابع( 

ئيس الجلسة: المعهد العربي للتدريب والبحوث ر  -
   اإلحصائية

من اللجنة االقتصادية لالمم المتحدة  المتحدثون -
 :ألوروبا
o  السيد ستيفين فاليه  
o   اللور زير تيالسيدة 

 اءدغالو الجمعة صالة لاستراحة  12.30-14.00

 الجلسة الختامية 14.00-16.00
 كلمة المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية -
  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة كلمة  -
 نقاش مفتوح مع المشاركين -

 


