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قطاعات العمل

  التحليل والبحوث واالستشارات
كة أبحاث متخصصة ف    ثالثة قطاعات. شر

:تقدم خدمات ف 

قطاع األبحاث

  
القطاع اإلنسان 

قطاع األعمال



ي 
 
القطاع اإلنسان

المساءلة للمجتمعات المتأثرة  (AAP)المراقبة الخارجية(TPM)المراقبة كطرف ثالث 

االستشاراتالتدربيات(SOP)أدلة إجراءات العمل 



قطاع األعمال
دراسات الجدوى 
االقتصادية 

تطوير المنتجات

الدراسات 
التسويقية

اختبار تجربة 
العميل

منصة متابعة 
ة العمل التفاعلي

دراسات التسويق
  
ون  اإللكتر



قطاع األبحاث

اتاستطالعات الرأي تطوير المقاييستطوير المؤشر

اكات البحث يةالشر
االختبارات 
اثاإلحصائية لألبح

االستشارات 
البحثية 



فريقنا
مصطف  )غيث البحر
( دينب   

المدير التفيذي

غيث حميدان 

امج مدير البر

أنس جاموس

  
مسؤول اإلخراج الفن 

أنس عطار صباغ
  
ون  مسؤول التسويق اإللكتر

شاكر أكتار

منسق أبحاث

تمارا  الرشيد

منسقة أبحاث

سعد العكل

منسق أبحاث

بانة مرزوق

مسؤولة أبحاث

فريق جامع  البيانات

مهند الحسن

كاتب تقارير



الحالي  الموقع يك/المتعاقد الشر وع المشر العميل

منته   سوريا REALs مراقبة توزي    ع سالل غتر غذائية

منته  
تركيا

University of Essex & 
Harvard University

وس كورون ا بحث حول تأثتر فتر
عىل حياة وعمل الالجئير  

السوريير  

منته  
سوريا

International Bridges to 
Justice (IBJ)

تقييم االحتياجات القانونية، 
  
وتقييم سجل األداء الجنان 

منته  
سوريا FSLA   سور 

 
ياتقييم مراكز التحكيم ف

منته  
سوريا WCH ةتقييم التعليم وبرامج الحماي

منته  
سوريا i-APS

ع مراقبة كطرف ثالث لمشاري    
THF سوريا  
 
ف

ات العمل خبر



الحالي  الموقع يك/المتعاقد الشر وع المشر العميل

منته   تركيا i-APS
خالل تقييم احتياجات تمكير  الشباب من
ك  

  سوق العمل التر
 
اكهم ف إشر

منته  
تركيا Trustus

كة  لخدمات  Trustusدراسة جدوى لشر
  تركيا

 
بير  ف المغتر

منته  
سوريا LDO وع صوت المرأة تحليل أثر مشر

منته  
تركيا BAHAR تأثرةتطوير نظم المساءلة للمجتمعات الم

منته  
تركيا Harvard University

ية دراسة التحديات واالحتياجات التنمو 
  
ة والمتوسطة النر للمؤسسات الصغتر

يملكها السوريون

منته  
تركيا XSights

ئير  تقييم الخدمات الصحية المقدمة لالج
السوريير  

ات العمل خبر



94

عميل

182
وع مشر

82,305
مقابالت أفراد

519
استمارات 
مالحظة

1,551
اء مقابالت ختر

1,092
جلسات حوار 

مركزة

564
قصص نجاح

إنجازاتنا



ي منهجيات األبحاث
 
فريق متخصص ف

ي جمع البيانات
 
فريق متخصص ف

مراقبة جودة البيانات

((KVKKتطبيق إجراءات أمن البيانات الشخصية 

ي تحليل البيانات
 
فريق متخصص ف

كاء المنفذين تنسيق عالي مع العميل والشر

رزلماذا إنديكيتو 



األبحاث

استطالعات الرأي•

مهارات كتابة •
االستبيانات

العينات•

مهارات جمع البيانات•

تطبيقات جمع •
البيانات

التحليل

 PowerBiبرنامج•

SPSSبرنامج •

Excelبرنامج •

خرائط المعلومات•

يةاالختبارات اإلحصائ•

إدارة البيانات•

•  
التنبؤ اإلحصان 

إدارة الجودة

مراقبة جودة البيانات•

المراقبة والتقييم•

تقييم االحتياجات•

تحليل األثر•

  للجود•
ةالضبط اإلحصان 

التدقيق الداخىل  •

تطوير أدلة إجراءات العمل•

امج التدريب يةالبر



Excel

تحليل البيانات

SPSS

  المتقدم
التحليل اإلحصان 

PowerBi

التقارير التفاعلية

Google Data Studio

ن تتحليل بيانات اإلنتر

R Studio

اء تحليل البيانات والذك
االصطناع  

Minitab

  المتقد
مالتحليل اإلحصان 

اتبرامج تحليل البيان



عينة من أبحاثنا

https://indicators.company/ar/product/suspended-women/
https://indicators.company/ar/product/people-with-disabilities-needs-assessment-in-gaziantep/
https://indicators.company/ar/product/syrians-employment-via-internet/
https://indicators.company/ar/product/the-influence-of-turkish-language-level-on-the-integration-of-syrians-refugees/
https://indicators.company/ar/product/constitutional-process-in-the-eyes-of-syrians/


حقيبة أدوات جمع 
البيانات

15

منشوراتنا

https://indicators.company/ar/product/field-heroes-2-individual-interviews/
https://indicators.company/ar/product/field-heroes-3-focus-group-discussions/
https://indicators.company/ar/product/field-heroes-4-observation/
https://indicators.company/ar/product/field-heroes-1-ethics-of-data-collection/


صحة البيانات

األخذ بعير  •
ون االعتبار أن تك
حةالبيانات صحي

تقوم البيانات•
بقياس ماه  

األمور المفروض 
أن تقيسها

تقليل الخطأ •
تحتر  جامع )

اء البيانات، وأخط
غ، النقل والتفري    
أخطاء أخذ 

ل إىل أق( العينات
.دجة ممكنة

الموثوقية

باستخدام •
اختبارات 
موثوقية 

االستبيانات 
.SPSSباستخدام 

الكفاية

التأكد من إتمام •
.المقابلة

، إذا لم يتم ذلك•
يتم  حذف 

  ال 
الحاالت النر

معلومات توفر 
.كافية

التوقيت

التحقق من •
المواعيد وبداية
ة ونهاية المقابل

وعدد المقابالت
  أجريت لك

ل النر
  
جامع بيانات ف 

.اليوم

الدقة

أخذ التغذية •
الراجعة من 

جامع  البيانات
للحصول عىل 

مالحظاتهم حول
  
المقابالت النر

.أجريت

الشية

اف • من خالل إشر
قادة الفريق 

  لضمان
الميدان 

عدم احتفاظ 
جامع  البيانات
بالمعلومات أو 

استخدام أي من 
المعلومات 
المتعلقة 

.بالمقابالت

حذف المقابالت•
  تم تحمي

لها النر
طة تلقائًيا بواس

.كوبو

ضمان جودة البيانات
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