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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



خدمات المراقبة كطرف ثالث



  منهجيات البحث
 
فريق متخصص ف

  جمع البيانات
 
فريق متخصص ف

ضبط جودة البيانات

فهم السياق السوري

  تحليل البيانات
 
فريق متخصص ف

كاء المنفذين تنسيق عال  مع العمالء والشر

(KVKK)تطبيق إجراءات قانون أمن المعلومات الشخصية

لماذا إنديكيتورز



منظمة

رساج

رسالة شكر من منظمة الرساج 
كة للتنمية والرعاية الصحية ل رسر

إنديكيتورز من أجل جودة خدمة
ي تق

ييم المراقبة كطرف ثالث ف 
وع علم األحياء الدقيقة ع ن مرسر
ي 
ي األزمة اإلنسانسة ف 

شمال بعد ف 
.سوريا

ك ة نحن نقدر بشدة كفاءة الرسر
ي واالنتباه للتفاصيل والمه

ارة ف 
التواصل ومستوى المساءلة 

.والشفافية الذي قدمته

كتك ي سنستمر بطرح اسم شر
م ف 

.دائرة معارفنا وداعمينا

محمد عز الدين

مسؤول ضبط الجودة

كة إنديكيتورز ب مت شر وط التر  رسر
ي 
العقد والجودة والتسليم ف 

الوقت المحدد باإلضافة إىل 
ي 
مرونتهم وانفتاحهم معنا ف 
مواجهة كل الصعوبات 

ي مررنا بها وأ
خذ والتحديات النر

يننا القرارات بالتشاركية فيما ب
طيلة مسار العقد

إقبال خان

مسؤول التطوير

كة إنديكيتورز بال تعاون عملت شر
تقييم معنا عىل تنفيذ دراستي   ل

ي احتياجات السوريي   المقيمي   
 ف 

تركيا، ونود أن نشكر فريق 
ي إنديكيتورز عىل مساهمتهم
ف 
إنجاز العمل صمن الجدول 
ي المتفق عليه بجودة

عالية الزمن 
ي قط

تهم ف  اع تعكس مدى ختر
.األبحاث والدراسات

قالوا عنا



الموقع يك/المتعاقد الشر وع المشر العميل

سوريا REALs مراقبة توزي    ع سالل غت  غذائية

تركيا
University of Essex & 

Harvard University
وس كورونا عىل  بحث حول تأثت  فت 

حياة وعمل الالجئي   السوريي   

سوريا
International Bridges to 

Justice (IBJ)
م تقييم االحتياجات القانونية، وتقيي

ي 
سجل األداء الجنان 

سوريا FSLA ي سوريا
 
تقييم مراكز التحكيم ف

سوريا WCH تقييم التعليم وبرامج الحماية

سوريا i-APS
ي THFمراقبة كطرف ثالث لمشاري    ع 

 
ف

سوريا 

ات العمل خبر



182
وع مرسر

82,305
مقابالت 
األفراد

519
استمارات 
المالحظة

1,551
مقابالت 
اء الختر

1,092
جلسات 
الحوار 
المركزة

564
قصص نجاح

إنجازاتنا



ير اعتماد هيكيلة التقار 
وفق معايب  

OCED

مسؤول كتابة 
تقارير  اللغة األم 

لديه ه  
ية اإلنكلب  

وع  منسق مشر
لديه معرفة 

بالسياق السوري

التقارير



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 إىل 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 آىلي  .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

17

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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