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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



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



كة • .INDICATORSالمؤسس والمدير التنفيذي لشر
  المراقبة والتقييم وبحوث السوق واإلحصاءات•

 
.خبتر ومدرب ف

  تقييم االحتياجات والمراقبة والتقييم والبحوث اإلحصائية•
 
.مستشار ف

  تصميم وتقديم خدمات البحوث وبرامج المراقبة كطرف ثالث للع•
 
ة مهنية ف ديد من العمالء ختر

مثل جامعة هارفارد وجامعة إسيكس ووكاالت األمم المتحدة و الدول حول العالم ووزارة 
.World Visionو  ACTEDالخارجية األمريكية و 

كات حول العالم•   مجال مستشار قدم االستشارات للعديد من المنظمات غتر الحكومية والشر
 
ف

.منهجيات البحث والتحليالت

  اإلحصاء، جامعة جوكوروفا ، كلية العلوم ، قسم اإلحصاء ، تركيا ،•
 
.أضنةيعد الدكتوراه ف

.الجمهورية العربية السورية. ماجستتر ، جامعة حلب ، كلية العلوم ، قسم اإلحصاء•
.ةالجمهورية العربية السوري. بكالوريوس ، جامعة حلب ، كلية العلوم ، قسم اإلحصاء•
.شهادة مدرب مراقبة الجودة اإلحصائية بجامعة حلب•
  المتقدم •

.المتخصص IBM SPSS Statisticsجامعة حلب ، سوريا شهادة التحليل اإلحصان 
•ISO 9001  ،  للتدقيق الداخلLRQA المملكة المتحدة؛.
ية ، • .120/76النتيجة ، TOEFL IBTشهادة اللغة اإلنجلتر 

  كلية العلوم جامعة حلب مثل•
 
  : تدريس مواد إحصائية ف

نظرية )موضوعات اإلحصاء الرياض 
...(االحتماالت ، العملية العشوائية ، نظرية العينة ، السالسل الزمنية 

:تحليل البيانات•
SPSSبرنامج•
Excelبرنامج •
 Minitabبرنامج•
R Studioبرنامج •

:التقارير التفاعلية•
PowerBiبرنامج •

:منهجيات البحث•
كتابة االستبيانات•
منهجية اختيار العينات•
مهارات كتابة التقارير•
قنوات جمع البيانات•
ونية بواسطة برنامج • KOBOاالستبيانات اإللكتر
ضبط جودة البيانات•

:المراقبة والتقييم•
المراقبة والتقييم•
كتابة تقارير المراقبة والتقييم•
تحليل أثر المشاري    ع•
تقييم االحتياجات اإلنسانية•
تقييم ومراقبة السوق•

 دينب   )غيث البحر 
(مصطف 

التدريبات المقدمة 

حول المدرب

التعليم

z



التدريبات المقدمة 

حول المدرب

التعليم

  مجال
 
كات والمنظمات المختلفة ف :قدم العديد من التدريبات للشر

:منهجيات البحث•
.مهارات كتابة التقارير•
.كتابة االستبيانات•
.منهجيات العينات•
.قنوات جمع البيانات•
.مهارات جمع البيانات•

:تحليل البيانات•
.برنامج اإلكسل•

:المراقبة والتقييم•
.المراقبة والتقييم•
.كتابة تقارير المراقبة والتقييم•

  العملياتمدير •
 
كةف .إنديكيتورزشر

  ومدربخبتر •
 
  البياناتوتحليلالبياناتجمعمجالف

 
والمساءلةموالتقييالمراقبة)مجالف

.(والتعلم
  البكالوريوسدرجةعلحاصل•

 
  الماجستتر ويحض  القانونف

 
.التجاريالقانونف

  بما دوليةمؤسساتلعدةوتقييممراقبةبرامجعلعمل•
 
ووزارةدة،المتحاألمموكاالت ذلكف

,Actedاألمريكيةالخارجية Goal, World Vision, World Food كاتمنوالعديد الشر
.البحثيةوالمؤسسات

  القانون الدول  •
 
.الجامعة األمريكية، كلية واشنطن للقانون؛ دبلوم ف

  للألنشطة المضفية اإلسالمية•
  التنظيم القانون 

 
. ماجستتر ف

.جامعة حلب ، كلية الحقوق ، قسم القانون التجاري ، الجمهورية العربية السورية•
.الجمهورية العربية السورية. جامعة حلب ، كلية الحقوق•

غيث حميدان



التدريبات المقدمة  حول المدرب

التعليم

  أبحاثمنسق•
 
كةف .إنديكيتورزشر

ونيةاالستبياناتوتصميمإعداد • .اإللكتر
.المشاري    عمنللعديد البياناتجمعلفرقالتدريباتتوفتر •
.البياناتجمعفرقومراقبةإدارةخاللمنالبياناتجمعتنسيق•
.البحثيةللمشاري    عوتحليلها البياناتتنظيف•
MSباستخدامالتفاعليةالتقارير تصميم• Power BI.
  المشاركة•

 
  والمساعدةللهجرةالدوليةللمنظمةالتابعةالبياناتجمعأنشطةف

 
البطاقةفعيلتف

ونية .استالمهاعند المستفيدينشكاوىومتابعةالتوزي    عوعمليةاإللكتر

وكيميائية-جامعة الفرات • . دير الزور ، سوريا ، كلية هندسة البتر
كية ، جامعة غازي عنتاب TÖMERشهادة • .للغة التر

تمارا الرشيد

منهجيات البحث•
.قنوات جمع البيانات•
.مهارات جمع البيانات•
ونية بواسطة منصة برنام• KOBOجاالستبيانات اإللكتر

التحليل•
.برنامج اإلكسل•
.SPSSبرنامج •
.ضبط جودة البيانات•

التقارير التفاعلية•
PowerBiبرنامج •



منهجيات األبحاث

.استطالعات الرأي•

.كتابة االستبيانات•

منهجية العينات وحساب •
.حجم العينة

.قنوات جمع البيانات•

وني• .  ةاالستبيانات اإللكتر
.KOBOبواسطة برنامج 

.مهارات كتابة التقارير•

.مهارات جمع البيانات•

التحليل

.جودة البيانات•

. ةتحليل البيانات بواسط•
.SPSSبرنامج 

ة تحليل البيانات بواسط•
.Excelبرنامج 

ضبط جودة البيانات •
.SPSSاإلحصائية باستخدم 

.التنبؤات اإلحصائية•

االختبارات اإلحصائية •
.لألبحاث األكاديمية

.PowerBiبرنامج •

المراقبة والتقييم

.المراقبة والتقييم•

وع• .تحليل أثر المشر

.  انيةتقييم االحتياجات اإلنس•

امج التدريبي ةالبر



منهجيات االبحاث



.أنواع استطالعات الرأي وطرق استخدامها•
.كتابة استبيانات استطالعات الرأي•
..منهجيات جمع بيانات استطالعات الرأي•
.اختباراات جودة استبيانات استطالعات الرأي•
.تحليل بيانات استطالعات الراي•
.كتابة تقارير استطالعات الرأي•

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 2 ساعة24

:المواضيع الرئيسية

ترك  

ي إنكلتر 

استطالعات الرأي



.أنواع البيانات ومصادرها•
.نقاط القوة والضعف واالستخدامات: أنواع األسئلة•
.أنواع خيارات األسئلة واستخدامها•
.أنواع االستبيانات وأين تستخدم كل منها•
.خطوات تطوير االستبيان•
.اختبار موثوقية االستبيان•

اتكتابة االستبيان

:المواضيع الرئيسية

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 2 ترك  ساعة24

ي إنكلتر 



.تحديد مجتمع الدراسة•
.دراسة طبيعة المجتمع•
.مراجعة أهداف الدراسة وطرق سحب العينات•
ات المجتمع التم• .ثيل  منهجيات سحب العينات ومؤشر
.فئات المجتمععينة وتوزي    ع رسم خريطة•

:المواضيع الرئيسية

منهجيات العينة

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 1 ترك  ساعة16

ي إنكلتر 



.  األدوات والقنوات والوسائل: جمع البيانات•
، مقابالت، مكالمات هاتفية:أنواع جمع البيانات•  

ون  ، إلكتر  
.ميدان 

.إيجابيات وسلبيات قنوت جمع البيانات•
(.نصائح وتجارب)منر نستخدم قنوات جمع البيانات •

:المواضيع الرئيسية

قنوات جمع البيانات

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 1 ترك  ساعة12

ي إنكلتر 



.مقدمة عن برنامج الكوبو•
.Kobo Toolboxتصميم االستبيانات باستخدام •
.اختبار االستبيان والتحقق من أخطاء التصميم•
  برنامج الكوبو•

طية ف  .األسئلة الشر
.برمجة الكوبو باستخدام برنامج اإلكسل•
.  نشر االستبيان ومشاركته مع فريق جمع البيانات•
.Kobo Collectالمقابالت الميدانية باستخدام تطبيق •
.إرسال البيانات من التطبيق إل المنصة الرئيسية•
.تصدير البيانات من كوبو•

:المواضيع الرئيسية

ونية بوسطة Koboاالستبيانات اإللكبر

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 2 ترك  ساعة24

ي إنكلتر 



.أنواع التقارير البحثية•
  يةهيكل•

.التقرير البحن 
  التقرير•

.استخدام المخرجات اإلحصائية ف 
.تحليل البيانات النوعية ومقاطعة البيانات•
.طرق إيصال التوصيات لمتخذي القرار•

:المواضيع الرئيسية

يرمهارات كتابة التقار 

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 1 ترك  ساعة24

ي إنكلتر 



.أخالقيات جمع البيانات•
.المقابالت الفردية•
اء• .مقابالت الختر
.المراقبة والزيارة الميدانية•
  جمع البيانات•

  قد تحدث ف 
.التعامل مع المشاكل النر

.جمع تقييم جامع البيانات حول عملية جمع البيانات•
ونية• .استخدام تطبيقات جمع البيانات اإللكتر

:المواضيع الرئيسية

مهارات جمع البيانات

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 1 يساعة24 إنكلتر 



تحليل البيانات



.أنواع البيانات•
.تطوير االستبيانات واختبار الموثوقية•
.تدريب جامع  البيانات•
.منصة جمع البيانات•
.أدوات مراقبة جمع البيانات•
.آليات التحقق من صحة البيانات•
.آليات تدقيق ومراجعة البيانات•
.المتطرفةو الشاذة البيانات المفقودة والبيانات : تنظيف البيانات•
•  

.تدقيق جودة البيانات ومخرجات التحليل اإلحصان 

:المواضيع الرئيسية

ضبط جودة البيانات

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 1 ترك  ساعة24

ي إنكلتر 



.SPSSمقدمة إل •
  برنامج •

.SPSSإدخال البيانات ف 
.تحليل البيانات الوصفية•
.تحليل األسئلة متعددة اإلجابات•
.مقاطعة البيانات•
.االرتباط واالنحدار•
.تنظيف البيانات•
(.تحديد ، تقسيم ، ترجيح)إدارة البيانات •
.تحويل البيانات•
•  

.SPSSالرسوم البيانية ف 
.تعديل الرسوم البيانية•

:المواضيع الرئيسية

 SPSSتحليل البيانات باستخدم

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 3 ترك  ساعة40

ي إنكلتر 



.التحقق من صحة البيانات•
.تنظيف البيانات•
•  

.Excelوظائف تحليل البيانات ف 
  باستخدام •

.Excelاإلحصاء الوصف 
•  

.Excelالمخططات والرسوم البيانية ف 
.الجداول المحورية•
.وظائف إدارة البيانات•
اد وتصدير وإدارة البيانات • الكيوري واستتر

.والتلخيص
.Excelإنشاء اللوحات التفاعلية باستخدام •

:المواضيع الرئيسية

Excelتحليل البيانات بواسطة 

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 3 ترك  ساعة40

ي إنكلتر 



.مفهوم إدارة الجودة•
  للجودة وفوائدها•

.ما هو التعريف اإلحصان 
.اإلحصائيةاألدوات السبع لمراقبة الجودة•
  مراقبة الجودة اإلحصائيةSPSSاستخدام برنامج •

.ف 

:المواضيع الرئيسية

ي للجودة 
 
SQCالضبط اإلحصان

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 1 ترك  ساعة24

ي إنكلتر 



.أهم األدوات اإلحصائية للتنبؤ•

  : تحليل االنحدار•
.البسيط، المتعدد، المنحن 

  باستخدام السالسل الزمني•
.ةالتنبؤ اإلحصان 

.جودة التنبؤمنهجيات اختبار •

:المواضيع الرئيسية

ي 
 
التنبؤ اإلحصان

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 2 ترك  ساعة32

ي إنكلتر 



.المفاهيم األساسية لالختبارات اإلحصائية•
.تصميم التجارب•
.اختبار موثوقية االستبيان•
.التحليل العامل  •
.االختبارات اإلحصائية المعلمية•
.االختبارات اإلحصائية غتر المعلمية•
.IBM SPSSإجراء االختبارات اإلحصائية باستخدام برنامج •

:المواضيع الرئيسية

ميةاالختبارات اإلحصائية لألبحاث األكادي

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 2 ترك  ساعة32

ي إنكلتر 



.Power BIمقدمة إل •
نت)الحصول عل البيانات من مصادر مختلفة • (.مصادر محلية أو من اإلنتر
.تنظيف البيانات•
.الرسوم البيانية والجداول•
.تحرير الرسوم البيانية•
نتPower BIنشر التقارير من خالل منصة • .عل اإلنتر
.إدارة صالحيات الوصول والتعديل: إدارة التقارير•
•  

.Power BIإدارة االستعالمات والبيانات ف 
•  

.Power BIأفكار متقدمة ف 

:المواضيع الرئيسية

PowerBiبرنامج 

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 2 ترك  ساعة32

ي إنكلتر 



يمالمراقبة والتقي



  المنطاإلطار )والتقييمالمراقبةخطةتطوير •
فر

اتومصفوفة .(المؤشر
  ودورها اسفتر معايتر •

.والتقييمالمراقبةف 
.والتقييمللمراقبةالرئيسيةاألنشطة•
.والتقييمالمراقبةبياناتمصادر •
.والتقييمالمراقبةاستبيانكتابة•
.والتقييمالمراقبةمخرجات•
.والتقييمالمراقبةبياناتواستخدامتحليل•
.والتقييمالمراقبةتقرير كتابة•

:المواضيع الرئيسية

المراقبة والتقييم

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 2 ترك  ساعة40

ي إنكلتر 



.منهجيات تحليل األثر•
.Quasi Experimentتجربة المقارنة •
.تحليل انتشار األثر•
ات األثر• .مؤشر
.أدوات تحليل األثر•
.تحليل البيانات•
.كتابة تقرير تحليل األثر•

وع تحليل أثر المشر

:المواضيع الرئيسية

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى1 ترك  ساعة16

ي إنكلتر 



.أنواع تقييم االحتياجات اإلنسانية•
.معايتر االحتياجات اإلنسانية•
.ةأدوات جمع البيانات لتقييم االحتياجات اإلنساني•
.تحليل البيانات لتقييم االحتياجات اإلنسانية•
.كتابة تقارير االحتياجات اإلنسانية•

:المواضيع الرئيسية

يةتقييم االحتياجات اإلنسان

المستوى اللغاتعدد الساعات

عرنر  

مستوى 1 ترك  ساعة24

ي إنكلتر 



964

متدرب

56

تدريب

17

موضوع

5

دول

إنجازاتنا



الحالة الموقع التدريب العميل

منته   تركيا كتابة تقارير المراقبة والتقييم

منته   تركيا  Excelتحليل البيانات المتقدم بواسطة 
PowerBiو 

منته   تركيا تدريب حول المساءلة للمجتمعات 
المتأثرة

منته   تركيا ، وكتابة Excelتحليل البيانات بواسطة 
تقارير المراقبة والتقييم

منته   تركيا
Excel)من مهارات األبحاث حزمة كاملة 

-PowerBi– منهجيات األبحاث-
ات  (أبحاث السوق-تطوير المؤشر

منته   تركيا
تقييم احتياجات

العمالء



الحالة الموقع التدريب العميل

منته   تركيا PowerBiبرنامج 

منته   تركيا
 Excel)حزمة كاملة من مهارات األبحاث 

- PowerBi - ير تطو -منهجيات األبحاث
ات  (أبحاث السوق-المؤشر

منته   تركيا
استطالعات السالم

منته   تركيا
قييم، مهارات كتابة تقارير المراقبة والت

تطوير نظام المساءلة للمجتمعات 
PowerBiالمتأثرة، برنامج 

منته   تركيا
استطالعات الرأي

ق للدراسات مركز الشر

منته   تركيا
  توثيق االنت

 
هاكاتاستخدام األبحاث ف

العمالء
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