
  

 

 الدورة األولى للجنت اإلحصائيت

لمنظمت المؤتمر اإلسالمي   

 

 

ا-، إسطنبول 1111 ،أبريل 11-11 تركي  

 

 

 جذول األعمال

 



 اٌذوسح األوًٌ ٌٍجٕخ اإلحظبئُخ
ٌّٕظّخ اٌّئتّش اإلسالٍِ   

تشوُب-، اسطٕجىي 1111 ،أثشًَ 11-11  

 جذوي األػّبي

االثىيه 1111أبزيل،  11  

 التسجيل 09:30 – 09:00

 االفتتاحيت 10:15 – 09:30

 وٍّخ تشحُجُخ ِٓ لجً إٌّظُّٓ و اٌضُىف اٌّذػىَٓ

( اٌشئُس، اٌّمشساٌشئُس، ٔبئت ) أػضبء اٌّىتت  أتخبة  

 استزاحت 10:30 – 10:15

التىفيذيت المبادئالتىقعاث و األهذاف و : اللجىت اإلحصائيت -الذورة األولى لمىظمت المؤتمز اإلسالمي 13:00 – 10:30  

اٌذوسح ستذاس ِٓ لجً سئُس اٌجٍسخ حُج سُشبسن أػضبء اٌىفىد تطٍؼبتهُ و تىلؼبتهُ ثشؤْ اٌغبَبد و األهذاف و اٌّىاحُك،  هزٖ
و سُٕبلش .اٌّجبدسح اٌجذَذح ٌهزٖثىجهبد ٔظشهُ ٌىضغ خشَطخ طشَك واضحخ و ِّىٕخ اٌتٕفُز  اٌٍجٕخ وٌُذٌىاو طشَمخ ػًّ 

اٌٍجٕخ اإلحظبئُخ، و أٌُآد تمذَُ اٌتمبسَش و غُشهب ِٓ اٌمضبَب -أػضبء اٌىفىد اٌّسبئً اٌتٕظُُّخ ٌّٕظّخ اٌّئتّش اإلسالٍِ
(.جٍسخ تجبدي أفىبس ) اٌّتؼٍمخ ثبألداء اٌسٍس ٌٍجٕخ    

 طعام الغذاء و الصالة 14:30 – 13:00

.التعاون الفعال لبىاء القذراث اإلحصائيت . الذورة الثاويت 17:00 – 14:30  

اٌذوسح ػشوع تمذَُّخ ِٓ لجً ِٕظّبد اإلحظبء اٌىطُٕخ ِٓ خالي تمذَُ ِٕظّبد اإلحظبء اٌىطُٕخ فٍ وً ِٓ  هزٖو سُُّض 
تؼضَض ثٕبء اٌمذساد اإلحظبئُخ فٍ اٌجٍذاْ األػضبء فٍ ِٕظّخ اٌّئتّش "ػشوع تمذَُّخ حىي  اٌتىاٌٍِبٌُضَب و اٌجحشَٓ ػًٍ 

"اإلحظبئُُٓ اٌّحتشفُٓ ٌتحسُٓ اٌىفبءاد فٍ اٌجٍذاْ األػضبء فٍ ِٕظّخ اٌّئتّش اإلسالٍِ  اػتّبد"و " اإلسالٍِ   

مذساد اإلحظبئُخ و دػُ اإلحظبئُُٓ اٌّحتشفُٓ فٍ جذَذح ٌجٕبء اٌ آفبق استىشبفاٌزوش هى  األٔفخو سُىىْ اٌهذف ِٓ اٌؼشوع 
 حُبتهُ اٌّهُٕخ ِٓ خالي تضوَذهُ ثؤػًٍ ِستىي ِٓ اٌىفبءح اٌّهُٕخ فُّب َخض فهُ و تطجُك األسبٌُت اإلحظبئُخ

 استزاحت 15:45 - 15:30

اٌّؼهذ اٌؼشثٍ ٌٍتذسَت و اٌجحىث اإلحظبئُخ، ِىتت احظبء  أخشي ِخً دوٌُخ ِٕظّبدو خُِشوض أٔمشح،اٌجٕه اإلسالٍِ ٌٍتّٕ َ
، شؼجخ (  11ثبسَس ) اإلتحبد األوسثٍ ، طٕذوق إٌمذ اٌذوٌٍ ، ششاوخ اإلحظبء ِٓ أجً اٌتُّٕخ فٍ اٌمشْ اٌحبدٌ و اٌؼششَٓ 

و اٌهذف .بء اٌمذساد اإلحظبئُخؤٔشطتهُ فُّب َتؼٍك ثجٕثّشبسوخ اٌ  ثبستطبػتهُسُىىْ  اإلحظبء ثبألُِ اٌّتحذح و اٌجٕه اٌذوٌٍ
أفضً  استخذاَ اًٌفٍ األٔشطخ، و اٌتٍ ثذوسهب سىف تتشجُ  االصدواجُخِٓ رٌه هى تىٌُذ اٌىػٍ اٌؼبٌٍ و اٌّسبػذح ػًٍ تجٕت 

فؼبٌخ ٌٍتؼبوْ و اٌتضبفش ثُٓ اٌذوي  آٌُبدِٓ اٌّتىلغ أَضب أْ َتجبدي أػضبء اٌىفىد وجهبد إٌظش ثشؤْ تشىًُ  و.ٌٍّىاسد 
.خو ثُٓ إٌّظّبد اٌذوٌُألػضبء أٔفسهُ ا  

اجتماعيبزوامج  19:00  

 

  



 اٌذوسح األوًٌ ٌٍجٕخ اإلحظبئُخ

ٌّٕظّخ اٌّئتّش اإلسالٍِ   

تشوُب-، اسطٕجىي 1111 ،أثشًَ 11-11  

 جذوي األػّبي

الثالثاء 1111 أبزيل، 11  

تعزيز الىعي اإلحصائي و التىعيت.الثالثتالذورة  13:00 – 09:00  

تجُّغ إٌّظّبد اإلحظبئُخ اٌىطُٕخ حست إٌّبطك ٌّٕبلشخ سجً ووسبئً تؼضَض اٌشإي و اٌتىػُخ فٍ  اٌذوسح، سُتُ هزٖفٍ 
أَضب وُف َجت ػًٍ إٌّظّبد اإلحظبئُخ اٌىطُٕخ البِخ ػاللبد  االجتّبعو سُجحج  .حمخِجبي ٔشش احظبءاد ٔىػُخ و راد 

وىسٍُخ ٌتؼضَض اإلحظبءاد  االجتّبػُخاٌشجىبد  استخذاَوُفُخ  استىشبفو سىف َتُ  .اإلػالَلىَخ ِغ طبٔؼٍ اٌسُبسخ و وسبئً 
جّهىس أوسغ ٍَّه ثُبٔبد و تمُٕبد حذَخخ اٌتظىس ،و تؼذًَ ِٕبهج اٌتؼٍُُ ػًٍ جُّغ  اًٌػًٍ ٔطبق واسغ ، و ثبٌتبٌٍ اٌىطىي 

اٌذوسح  هزٖو ستٕبلش .رٌه َىَ ػبٌٍّ ٌإلحظبء  اٌّستىَبد ٌتشًّ ِحى األُِخ اإلحظبئُخ فضال ػٓ األٔشطخ األخشي ثّب فٍ
سجً تؼضَض اٌتؼبوْ و اٌتٕسُك ثُٓ إٌّظّبد اإلحظبئُخ اٌىطُٕخ و إٌّظّبد اٌتبثؼخ ٌّٕظّخ اٌّئتّش اإلسالٍِ فُّب َتؼٍك ثجّغ 

( .دوسح جبٔجُخ ) اٌجُبٔبد و ٔششهب   

 استزاحت 11:00 - 10:30

اٌتىجُهُخ ٌسُبسبد أوسغ ِٓ أجً  اٌّجبدئهزا و سىف تختتُ اٌذوسح ثّٕبلشخ . ػشع تمبسَش وً ِجّىػخ فٍ جٍسخ ػبِخ  سُتُ
 تىػُخ ػبٌُخ فٍ اٌّجبي اإلحظبئٍ

 طعام الغذاء و الصالة 14:00 – 13:00

.جذيذة و تحذياث المستقبل في مجال اإلحصاء  آفاقتضافز الجهىد ، .الزابعتالذورة  16:00 – 14:30  

اإلسالٍِ ٌٍتُّٕخ و ِىتت اإلحظبء اٌتبثغ  األسدُٔخ، اٌجٕهاٌذوسح ثؼشع تمذٍَّ ِٓ لجً دائشح اإلحظبء اٌؼبِخ  هزٖتجذأ 
اٌٍجٕخ  –و سُمىَ أػضبء دائشح اإلحظبء اٌؼبِخ األسدُٔخ ثشفذ أػضبء وفىد ِٕظّخ اٌّئتّش اإلسالٍِ . ٌٍّجتّؼبد األوسثُخ

اٌجٕه .  األِبَ فٍ رٌه اٌخظىص اًٌٌجبْ اٌخجشاء اٌّؼٍٕ ثبإلحظبءاد اإلسالُِخ و وُفُخ اٌّضٍ  اجتّبعثٕتبئج  االلتظبدَخ
و أخُشا ، سىف َمذَ . اإلسالٍِ ٌٍتُّٕخ سُمىَ ثؼشع فؼبٌُبد ِجّىػخ اٌؼًّ اإلحظبئٍ اٌتبثؼخ ٌّٕظّخ اٌّئتّش اإلسالٍِ

.ِىتت اإلحظبء اٌتبثغ ٌٍّجتّؼبد األوسثُخ ػشضب حىي االفآق اٌجذَذح و تحذَبد اٌّستمجً فٍ ِجبي اإلحظبء   

 

شطخ سبٔحخ ألػضبء اٌىفىد ٌطشح األسئٍخ و تجبدي األفىبس حىي ِختٍف اٌّىاضُغ اٌف اٌزوش، فستىىْ األٔفخو ثؼذ اٌؼشوع 
و سُؼمت رٌه ِٕبلشخ ػبِخ ثشؤْ ِىاءِخ و تٕسُك اٌفؼبٌُبد اإلحظبئُخ ػًٍ اٌظؼُذَٓ اٌىطٍٕ و اٌذوٌٍ .اٌّطشوحخ . 

 استزاحت 16:15 – 16:00

 الجلست الختاميت 17:30 – 16:15

.اٌجٍسخ اٌختبُِخ،سُتُ ِٕبلشخ ِششوع اٌجُبْ اٌختبٍِ و اػتّبدح  هزٖفٍ   

 


