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قطاعات العمل

ي التحليل والبحوث واالستشارات
كة أبحاث متخصصة ف  ي ثالثة قطاعات. شر

:تقدم خدمات ف 

قطاع األبحاث

ي 
القطاع اإلنسان 

قطاع األعمال



فريقنا
مصطف  )غيث البحر
( دينب   

المدير التفيذي

غيث حميدان 

امج مدير البر

أنس جاموس

ي 
مسؤول اإلخراج الفن 

أنس عطار صباغ
ي 
ون  مسؤول التسويق اإللكتر

شاكر أكتار

منسق أبحاث

تمارا  الرشيد

منسقة أبحاث

سعد العكل

منسق أبحاث

بانة مرزوق

مسؤولة أبحاث

فريق جامعي البيانات

مهند الحسن

كاتب تقارير



  قطاع األبحاث
 
خدماتنا ف



  منهجيات البحث
 
فريق متخصص ف

  جمع البيانات
 
فريق متخصص ف

ضبط جودة البيانات

  مجال األبحاث االجتماعية والسياسية 
 
ة طويلة ف خبر

  تحليل البيانات
 
فريق متخصص ف

(KVKK)تطبيق إجراءات قانون أمن المعلومات الشخصية

لماذا إنديكيتورز



  
 
النطاق الجغراف وع المشر يك/المتعاقد الشر العميل

حول العالم العملية الدستورية من وجهة نظر السوريي    منظمة اليوم التالي 

تركيا
عىل حياة الالجئي    Covid-19بحث حول تأثت  

السوريي   وأعمالهم
University of Essex & Harvard 

University

سوريا
ل األداء تقييم االحتياجات القانونية ، وتقييم سج

ي 
الجنان 

International Bridges to 
Justice (IBJ)

تركيا
معاناة المرأة السورية من عدم القدرة عىل إنهاء

إجراءات الطالق
منظمة المحامي   السوريي   األحرار

سوريا ي الدستور
 
ي ف

مشاركة المجتمع المدن  منظمة بيت المواطنة

سوريا
تصورات المجتمع المحىلي حول الخدمات 
ي شمال غرب سوريا

 
وعمليات صنع القرار ف

Nexus Action

ات العمل خبر



  
 
النطاق الجغراف وع المشر يك/المتعاقد الشر العميل

تركيا
ابانمقارنة واقع العمل التطوعي بي   تركيا والي منظمة الرواد

سوريا
ي مدينة ديرالزور

 
واقع الخدمات ف منظمة ماري للتنمية

تركيا
دراسة التحديات واالحتياجات التنموية 
ي يمل

ة والمتوسطة النر كها للمؤسسات الصغت 
السوريون

Harvard University

الشرق األوسط، أوربا
ي السوري

فاعلي   مفاهيم ال-تحليل المجتمع المدن 
الرئيسيي   

ق للدراسات مركز عي   الشر

ات العمل خبر



182
وع مشر

82,305
مقابالت 
األفراد

519
استمارات 
المالحظة

1,551
مقابالت 
اء الختر

1,092
جلسات 
الحوار 
المركزة

564
قصص نجاح

إنجازاتنا



التغطية الجغرافية
سوريا

Rural Damascus 



التغطية الجغرافية
تركيا



ي تقدم قبل عملية جمع البيانات
:مواضيع التدريبات النر

أخالقيات جمع البيانات

مقابالت األفراد

اء مقابالت الختر

تيست  جلسات الحوار المركزة

وس كورونا ازية ضد فت  اإلجراءات االحتر

ي قد تحدث
التعامل مع المخاطر النر

توجيه الفريق نحو أهداف وأدوات البحث

تدريب الفريق



صحة البيانات

األخذ بعي   •
ون االعتبار أن تك
حةالبيانات صحي

تقوم البيانات•
بقياس ماهي 

األمور المفروض 
أن تقيسها

تقليل الخطأ •
تحت   جامع )

اء البيانات، وأخط
غ، النقل والتفري    
أخطاء أخذ 

ل إل أق( العينات
.دجة ممكنة

الموثوقية

باستخدام •
اختبارات 
موثوقية 

االستبيانات 
.SPSSباستخدام 

الكفاية

التأكد من إتمام •
.المقابلة

، إذا لم يتم ذلك•
يتم  حذف 

ي ال 
الحاالت النر

معلومات توفر 
.كافية

التوقيت

التحقق من •
المواعيد وبداية
ة ونهاية المقابل

وعدد المقابالت
ي أجريت لك

ل النر
ي 
جامع بيانات ف 

.اليوم

الدقة

أخذ التغذية •
الراجعة من 

جامعي البيانات
للحصول عىل 

مالحظاتهم حول
ي 
المقابالت النر

.أجريت

الشية

اف • من خالل إشر
قادة الفريق 

ي لضمان
الميدان 

عدم احتفاظ 
جامعي البيانات
بالمعلومات أو 

استخدام أي من 
المعلومات 
المتعلقة 

.بالمقابالت

حذف المقابالت•
ي تم تحمي

لها النر
طة تلقائًيا بواس

.كوبو

ضمان جودة البيانات



Excel

تحليل البيانات

SPSS

ي المتقدم
التحليل اإلحصان 

PowerBi

التقارير التفاعلية

Google Data Studio

ن تتحليل بيانات اإلنتر

R Studio

اء تحليل البيانات والذك
االصطناعي 

Minitab

ي المتقد
مالتحليل اإلحصان 

اتبرامج تحليل البيان



ي األكاديمي 1.
ي التحليل اإلحصان 

ة متقدمة ف  .ختر
ي تصميم التقارير التفاعلية وربطها بمصادر الب2.

ة ف  ة متمت   يانات المختلفة ختر
اد البيانات من مصادرها بشكل آلي  .واستت 

.تفريق متكامل يغطي جميع التخصصات المتعلقة بتحليل البيانا3.

ي تحليل البيانات الوصفية واألسئلة المتقاطعة إلنتاج نت4.
ة ف  .ائج مفصلةختر

ي إدارة البيانات وتنظيفها5.
ة ف  .ختر

.تقديم خدمات تحليل بيانات شيعة وعالية الجودة6.

  تحليل الب
 
اتنا ف ياناتخبر



حقيبة أدوات جمع 
البيانات

16

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/


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/
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