
 

    

 

 
 "CensusInfo  "تدريبية حولال  دورةالبرنامج 

  االردن-عمان  6/12/2012-3للفترة 
DAY 1 – Monday, 3 December 2012 

 2012 ديسمبر ، 3 االثنين – ولاليوم اال
Registration of Participants                                                          تسجيل المشارآين 

Opening session االفتتاحجلسة

 استراتيجيات نشر بيانات التعدادحول   مناقشة- 1الجلسة 
  تمهيدية مائدة مستديرة •
  10-5ستمنح آل دولة ( دول المشارآة ال تجاريبموجز لعرض  •

 )دقائق لتقديم العرض   
 مناقشة عامة •

Session 1 – Discussion on census data 
dissemination strategies  

• Round-table introductions 
• Presentation by countries [each country 

will have 5-10 minutes] 
• General discussion 

 
                   Coffee break استراحة

 CensusInfo  مبادرة- 2الجلسة 
 ألمم المتحدةفي شعبة اإلحصائية تقدمه عرض  •
 تطبيق في جربتهمت حول وفلسطين مصر عروض من •

CensusInfo   
 مناقشة عامة •

Session 2 – The CensusInfo initiative  
• Presentation by UNSD 
• Presentations by Egypt and Palestine on 

national experience in implementing 
CensusInfo 
 

• General discussion 
                   Coffee break استراحة

 CensusInfoعن ميزات استخدام تطبيق ـ  مقدمة - 3 ةالجلس
  

 6.0  تطبيق لالسمات الرئيسية  حول نظرة عامة  •
CensusInfo  : في  واجهة المستخدم  استخدامعن عروض
CensusInfoالعرض مكوناتإنشاء البيانات وعن   للبحث- 

 diBookو  التقاريروالخرائط و والرسوم البيانية الجداول
diVideo 

Session 3 –  Introduction to CensusInfo User 
Application features  
• Overview of the major features of CensusInfo 

User Application 6.0. Presentations on using 
the CensusInfo User interface to search data 
and create presentation objects –tables, graphs, 
maps, reports, diBook and diVideo. 

 
                   Coffee break استراحة

  البحث عن البيانات مع الميزات المتقدمة : 1- 3الجلسة 
 لميزات المتقدمةبا البيانات مشاهدة إدارة  : 2- 3الجلسة 

 تمارين تطبيقية

Session 3-1 : Data search with advanced features 
Session 3-2 : Data-view management with 
advanced features 
Hands-on exercises 

  Review and closeمراجعة واختتام

 

DAY  2 – Tuesday, 4 December 2012 
2012 ديسمبر ، 4 ثالثاء ال– ثانياليوم ال  

 Review Day 1 sessions ول جلسات اليوم األمراجعة

 تحليل البيانات لدعم ورسوم بيانية جداول توليد : 3- 3الجلسة 
 لموضوع محدد الوضع الحالي لمحة عن ليدتو •
 

  المؤشرات بين العالقات وصف •
 التاريخية بيانات التعداد في االتجاهات دراسة •
 أساسية ارقام جديدة من مؤشرات توليد •

تطبيقات عملية

Session 3-3 : Generating tables and graphs to 
support data analysis 

• generating a snapshot of the current 
situation on a specific theme 

• describing relationships among indicators 
• studying trends in historical census data 
• generating new indicators from base figures 
•  

Hands-on exercises 



 

    

 

                   Coffee break استراحة
 CensusInfo Session 3-4 : Introduction to the mapping features  رسم خرائط في زاتمي ل مقدمة  :4- 3الجلسة 

of CensusInfo 

                             Lunch break استراحة غداء

 Session  3.5 – Using maps for monitoring plan الخطط والبرامجتنفيذ  رصدلالخرائط استخدام  : 5-3الجلسة 
and program implementation 

 الموضوعياستخدام الخرائط للتحليل  : 6-3الجلسة 
 تمارين تطبيقية

Session 3-6 : Using maps for thematic analysis 
Hands-on exercises 

  Review and closeمراجعة واختتام
  

DAY 3 Wednesday, 5 December 2012 
2012 ديسمبر ، 5 ربعاء اال– ثالثاليوم ال  

                                           Review Day 2 sessions    مراجعة جلسات اليوم الثاني
                                           

 
 CensusInfoوحدة إدارة البيانات في  لمقدمة -  4الجلسة  

  6.0دارة البيانات في إلمحة عامة عن تطبيقات  •
CensusInfoفي هيكل البيانات  ، عروض عن 
CensusInfo المختلفة المستخدمة لتكييف  والعمليات 
CensusInfo ، وقواعد البيانات  النماذج بما في ذلك إعداد

 .وترجمة اللغات والتخصيص

 

 بنية او هيكلة البيانات في ـحول نظرة عامة  : 1- 4الجلسة 
CensusInfo 

 تعريف : CensusInfo اناتقاعدة بي إنشاء نموذج : 2- 4الجلسة 
 المؤشرات وتفاصيلها وتصنيفها           

Session 4 –  Introduction to the CensusInfo Data 
Administration module 

• Overview of the CensusInfo Data 
Administration Application 6.0. 
Presentations on the CensusInfo data 
structure and the various processes 
involved in the adaptation of CensusInfo, 
including the preparation of templates and 
databases, importation of data, language 
translation and customization. 

 

Session 4 -1 :  Overview of the CensusInfo data 
structure  

Session 4 -2:  Creating a CensusInfo database      
                    template: defining indicators, their     
                       disaggregation and classification 

                   Coffee break استراحة
قائمة ( CensusInfoسجل  نظرة عامة على  : 3- 4الجلسة 

/  البيانات األمم المتحدة، تي اوصت بهااالالتعداد  لموضوعات
 )التعريفيةوالبيانات  المؤشرات

 CensusInfoتحديث قاعدة بيانات إنشاء و   4- 4الجلسة 

Session 4-3 :  Overview of the CensusInfo Registry 
(List of UN recommended census topics, 
data/indicators and metadata) 
Session 4.4 –  Creating and updating a CensusInfo 
database  

                             Lunch break استراحة غداء
 مباشرة إدخال البيانات :البيانات استيراد نماذج  : 5-4الجلسة 

)DDE (بيانات من الجدول وطرق ادخال ال)DES( 
 

Session4-5 :  Data import modules: direct data 
entry (DDE) and data entry spreadsheet (DES) 
methods  

                Coffee breakاستراحة
 CSV استيراد ملف :البيانات استيراد نماذج: 6 -4 الجلسة

) وهي الملفات التي تحتوي على نصوص تفصل بينها فوارز( 
 وتبادل نماذج اخرى من البيانات

Session 4-6 :  Data import modules: CSV file 
import and other data exchange modules 

 
                                                          Review and close مراجعة لما عرض واختتام

 
 

 
DAY 4 Thursday, 6 December 2012 

2012 ديسمبر ، 6الخميس – رابعاليوم ال  
 Review Day 3 sessions ثالثمراجعة جلسات اليوم ال

 :Session 4 -7  : Managing a CensusInfo database نظرة عامة : CensusInfo قاعدة بيانات إدارة : 7- 4 الجلسة 



 

    

 

overview of tools for importing, exporting, 
splitting, extracting and merging databases  

                Coffee break استراحة
  النماذج  و اللغة باستخدام CensusInfo  تكييف   :8-4 الجلسة

 الوطنية الخاص بالبيانات CensusInfo ملف إلعداد            
Session 4-8  : Creating CensusInfo adaptation: 
using the language and customization modules to 
prepare a CensusInfo national adaptation 

      Lunch break استراحة غداء

 continued   4.8تتمة للجلسة 
                Coffee break استراحة

العروض : التقاريرالعرض و إنشاء مكونات  9-4الجلسة 
يحددها   تقارير،النمودجية وملفات التقارير  الصورباستخدام 
 ، الخ...على االنترنت وأشرطة الفيديو ، الكتبالمستخدم 

Session  4- 9 :Creating presentation objects and 
reports: PowerPoint presentations using gallery 
objects, standard profile reports, user-defined 
reports, online books and videos, etc 

 Session 5  –  Closing session  توزيع الشهادات واختتام الدورة-  5 لجلسةا
 


