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 يف األردن لتحسني استخدام إحصاءات النوع االجتماعي لثةورشة العمل التدريبية الوطنية الثا

 2021 متوز 6-8

 األردن  البحر امليت،

 

 2021تموز،   6الثالثاء  

 الوقت املوضوع املدرب

 9:30_9:00 التسجيل   

  10:00-9:30 التدريبيةافتتاح الدورة   
UN Woman • "عرض عن مشروع "لنجعل عمل كل امرأة وفتاة حمتسب يف االردن 

 التدريبية  العملورشة  أهداف   • أماين جودة

 التدريبية  العملورشة  استعراض جدول أعمال   • أماين جودة

 أماين جودة

 

 الوحدة األوىل (النوع االجتماعي) :1  جلسة

املشاركني إبحصاءات النوع االجتماعياختبار أويل  •  لتقييم معرفة 
 مقدمة عن النوع االجتماعي •
 مفاهيم ومصطلحات •
 االجتماعي الفرق بني اجلنس والنوع •

11:00 –10:00  
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 تطبيقات عملية •
 )فيديو( عروض مرئية •

 1511: -11:00 اسرتاحة   

 11:15-11:45 اختبار معلومات    

العالونة  (إحصاءات النوع االجتماعي)   الوحدة الثانية: 2جلسة  بثينة 

 اتريخ تطوّر إحصاءات النوع االجتماعي. •
 تعريف إحصاءات النوع االجتماعي وخصائصها •
 أمهية إحصاءات النوع االجتماعي واستخداماهتا •
 مستخدمو إحصاءات النوع االجتماعي ومنتجوها •
 التحد�ت يف إنتاج إحصاءات النوع االجتماعي •
 تطبيقات عملية •
 متارين •

11:45-13:30 

 14:00-13:30 اختبار معلومات 

 14:00-15:00 اسرتاحة الغداء 

 2021تموز،    7األر�عاء  

 الوقت املوضوع املدرب

 أماين جودة

العالونة  بثينة 
 9:30-9:00 التغذية الراجعة من اليوم األول

 أماين جودة

 

املفاهيمي لتحليل إحصاءات النوع  : الوحدة الثالثة (اإلطار  1جلسة 
 االجتماعي)

 حتليل إحصاءات النوع االجتماعي وعناصره •
أهـــــداف عمليــــــة حتليـــــل إحصــــــاءات النـــــوع االجتمــــــاعي وخطواهتــــــا  •

 األساسية
سُبل التعرف على قضا� النوع االجتماعي وحتديد املؤشرات الالزمة   •

9:30-11:30 
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 هلا
 متارين،  تطبيقات عملية •

إحصاءات النوع االجتماعي عند صياغة  كيفية إجراء حتليل  •
 السياسات

 11:45-11:30 اسرتاحة   

 
 اختبار املعلومات

11:45-12:15 

العالنة (قياس قضا� النوع االجتماعي)2جلسة  بثينة  : الوحدة الرابعة   

 مؤشرات النوع االجتماعي ومعايري اختيارها  استخدامات •

 تصنيف املؤشرات وخصائصها •

 األدوات اإلحصائية املستخدمة لقياس مؤشرات النوع االجتماعي •

 متارين،  تطبيقات عملية •

12:15-14.00 

 15:00-14:00 اسرتاحة غداء 

 2021تموز،   8الخم�س 

 الوقت املوضوع املدرب

 أماين جودة

العالونة  بثينة 
 9:15-9:00 التغذية الراجعة من اليوم الثاين

العالونة (قياس قضا� النوع االجتماعي): 1جلسة  بثينة  الوحدة الرابعة   

   الرابعة  استكمال الوحدة
9:15-10:30 

 11:00-10:30 اختبار املعلومات 

 11:30-11:00   اسرتاحة 
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 أماين جودة

 

 : الوحدة اخلامسة (عرض بيا�ت النوع االجتماعي بطرق مرئية)2جلسة 

 للمعلومات االحصائيةكيفية تقدمي عرض مرئي جيد وفعال  •

 الوسائل املختلفة للعرض •

 املبادئ الالزمة لعرض اجلداول والرسوم البيانية •
 تطبيقات عملية، متارين •

11:30-13:30 

 ختبار املعلوماتا • 
التدريب واملدرب •  تقييم 

13:30-14:00 

املشاركني إبحصاءات النوع االجتماعي  بعدياختبار   •   لتقييم معرفة 
   تسليم الشهادات •

14:00-14:30 

 14:30 اسرتاحة غداء 
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