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 عن بعد ةملخص الدورة التدريبي

مية البيانات والية اجندة اهداف التنمية المستدامة واه

 طرق االحتساب

  

 

مااااااا هاز فينااااااااول حاااااااز في ورااااااا   في  وح اااااااو  حاااااااز فيااااااا  ع  شاااااااوعة من   ااااااا  مااااااا   

اجندددددددة اهددددددداف التنميددددددة المسددددددتدامة واهميددددددة البيانددددددات واليددددددة طددددددرق  ( onlineفيت عيبياااااا  

 03/9/0202فيااااااااااا   13/8/0202يل ااااااااااا   مااااااااااا   Zoom باااااااااااو   بيااااااااااا   االحتسددددددددددداب  

 .ي مز فالثني   فيخ يس م  رل فسب ع 

مع  مئتالي م فنتقوءهو بعنوي   ب و  ب  فضيع متاوق  في  وضوف    د م  في  ع  فيقوء   م خالل 

 -أه فف فيتن ي  في ست فم   حسب فال ز :

 11/8/0202 -اليوم االول  -1

مااا  قبااال فيسااا  (  اهميدددة البياندددات واليدددة وطدددرق احتسددداب الم  دددرات)  ااام فيقاااوء م وضاااو   

 في  وضااااو  لينااااب  لااااز حسااااي  / ماااا يو قساااام فحةااااوءف  فيتن ياااا  فيب ااااوي     شااااوعة حااااز 

فيت  ياااا  ب اااااوهيم فيتن ياااا  في ساااات فم   فحتسااااو  في  شااااوف  ) الدددد  دفوتهدددد( م ااااوعة 99)

 .( فياوص  فيت  يو 

 

  1/9/0202 - اليوم الثاني -0

ماا  قباال فياا رت ع حوضاال نااوي   (  ) الم  ددرات المرةبددة للسددلان والتنميددة اام فيقااوء م وضااو  

( م ااوعة 99 شااوعة حااز في  وضااو   )  خياا عف/ / ماا يو م يوياا  فحةااوءف  فحاا فل في عي اا  

قياااول في  شاااو في وراااب ب قياااول  ل اااز  فدف  يلسيوسااا  فيعومااا  ي اااو     يااا   ) الددد  وتهددددف

فال نوهااو  فيسيوسااي   لاا  في ساات   فياا  نز ماا  خااالل قيااول مساات   فدفء فياا  ل حااز فالبعااود 

 .(في ختلا  يلسكو/  فيتن ي 

 

 7/9/0202 –اليوم الثالث  -1

( مااا  قبااال فيساااي   والجدددول التادددديات وال مدددو واقدددؤ م  دددرات ال  دددر  ااام فيقاااوء م وضاااو  ) 

  ( م اااوعة99فالحةاااوء فيةااانو ز    شاااوعة حاااز في  وضاااو  )حساااي  ح يااا  خلااا  / مااا يو 

في ساااات فم   ماااا    اااالثيو فياقااااو  لاااا  فيتن ياااا  حااااز  ااااو  فهاااا فف فيتن ياااا  ) الدددد  وتهدددددف

 . (فيعوفق
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  12/9/0202 –اليوم الرابؤ  -9

( مااا  قبااال فيساااي   صددداة والتعلددديج ددددي اجنددددة التنميدددة المسدددتدامةواقدددؤ ال ااام فيقاااوء م وضاااو  ) 

قسااام فيتن يااا  فيب اااوي     شاااوعة حاااز في  وضاااو  فلهاااو  باااول م  ااا  / فحةاااوئز فقااا   حاااز 

فيت  ياااا  ب اااااوهيم فيتن ياااا  في ساااات فم   فياااااوص  فيت اااا يو  ) الدددد  وتهدددددف( م ااااوعة   90)

 . (  وق فحتسو  في  شوف 

 

  11/9/0202-اليوم الخامس -5

( مااا  قبااال فيسااا  ياياااب رليااال  بااا د / عئااايس  الشدددباب والتنميدددة المسدددتدامة ااام فيقاااوء م وضاااو  ) 

 سااالي  ) الددد  وتهددددف( م اااوعة   95فحةاااوئيي  فقااا   حاااز قسااام فيبييااا     شاااوعة حاااز في  وضاااو  )

فيضااا ء  لااا   فقاااع في ااابو  مااا  خاااالل فيب اااه حاااز معاااوعحام  م وعساااو ام   ااا فحقام  ناااو  بعااا  

 .(ز  خص حيو ام  عب او مع فه فف فيتن ي  في ست فم فين فنب فيت

 

  17/9/0202 –اليوم السادس  -6

(  علدددس الواقدددؤ االقتصددداد  العراقدددي مدددن يدددلل اهدددداف التنميدددة المسدددتدامة ااام فيقاااوء م وضاااو  ) 

   شااوعة حااز  م يوياا  في سااوبو  فيق مياا  ماا  قباال فيسااي  فنااس خلياال م  اا  / فحةااوئز فقاا   حااز 

فهااا فف فيتن يااا  في سااات فم     ضاااي   بله يااا فيتعاااوف )الددد   وتهددددف( م اااوعة   60في  وضاااو  )

فالرناااا   فالقتةااااودي   د ع في سااااوبو  فيق مياااا   فه يتاااااو حااااز  كااااس في فقااااع فالقتةااااود  يلبلاااا  

   ضااااي  فالهاااا فف في تعلقاااا  بوي سااااوبو  فيق مياااا   شااااوي فيةااااع بو   في ع قااااو  فيتااااز   فراااا  

 . (في سوبو  فيق مي  حز عص  في  شوف 

 

 01/9/0202 –اليوم السابؤ  -9

مااا  قبااال (  م  دددرات ال  دددال الفراعدددي ددددي نددد  اهدددداف التنميدددة المسدددتدامة  ااام فيقاااوء م وضاااو  )

فيسااا  نضاااول روسااام ساااي  / معاااو / عئااايس فحةاااوئيي  حاااز م يويااا  فالحةاااوء في عف اااز  شاااوعة 

وصاااا  فيتعويااا  بلهااا فف فيتن يااا  في سااات فم  فيخ ) الددد  وتهددددف( م اااوعة   99حاااز في  وضاااو  )

مةااااودع فيبيونااااو  ( بو ضااااوح   –فيياااا  فالحتسااااو   –في اااااا    –بويق ااااوع في عف ياااا  ) فيتعوياااا  

فياااا  فيتعوياااا  بوي عف اااا  في ساااات فم   في  شااااوف  فالحةااااوئي  في عف ياااا  في تاااا حو  حااااز فيناااااول 

 . (في ور   يإلحةوء


