
 

 

 صحفي بيان

 

"إحصاء أبوظبي" يختتم الدورة األولى من البرنامج اإلحصائي 

 للشباب
 

   :(00/8/2021أبوظبي )
"برنامج أبوظبي اإلحصائي  ،أبوظبي –ختتم معهد التدريب االحصائي التابع ملركز اإلحصاء ا

 27، خالل الفترة من أسابيع 4 استغرق و سنة،  18إلى  15للشباب"، للطلبة املواطنين من سن 

بمجاالت الدراسة املشاركين وتضمن زيارة افتراضية إلى جامعة خليفة لتعريف ، يوليو 29 إلىيونيو 

  واإلحصاء.في علوم البيانات 

 

في رسم  أبوظبي-اإلحصاءمركز الدور االستراتيجي الذي يقوم به وتناولت الدورة التعريف ب

املحلية واإلقليمية والعاملية، ومهام وأهمية مراكز ، السياسات ودفع عجلة التنمية في اإلمارة

مشروعات وعروض  أنجز املتدربون ومقدمة عن علم اإلحصاء. ومن خالل تدريبات عملية، 

اإلحصائية وجمع البيانات، والفرق بين املسوح التخطيط للمشاريع كيفية تقديمية عن 

النتائج التي يتم جمعها. كما تحليل تصميم استمارات كل منهما، و  يةواستطالعات الرأي، وكيف

تعرف الطلبة إلى كيفية اختيار عينات البحث وأهم طرق جمع البيانات، إضافة إلى املهارات 

خالل منصات التعلم من  والتواصل الفعال ومهارات االتصال القيادية في إدارة فريق العمل،

   اإللكترونية.

 

إن "هذه هي الدورة التدريبية  أبوظبي –وقال أحمد محمود فكري مدير عام مركز اإلحصاء 

تستهدف توعية الطلبة املواطنين في املرحلة التي تسبق االلتحاق بالجامعة، بأهمية علوم اإلحصاء 

والبيانات، للتشجيع على تلبية حاجة الدولة من خبراء البيانات في املستقبل"، مضيفا أن "هذه 

ومن بينها الذكاء االصطناعي، الذي  العلوم أساسية وتتقاطع مع مختلف التخصصات واملجاالت،



 

 

يعد املحرك األساس ي للثورة االقتصادية والعلمية التي يعيشها العالم اآلن وفي املستقبل".  وأكد 

سعادته أن "بناء وتطوير الكفاءات اإلحصائية املواطنة هو أحد األهداف االستراتيجية ملركز 

 أبوظبي".   –إحصاء 

 

في كلية اإلحصاء والرياضيات  زيارة افتراضية إلىبتنظيم  التدريبي وتدعم جامعة خليفة البرنامج

ها، لتشجيع الطلبة على دراسة علوم البيانات والذكاء واملساقات التي تدرس فيالجامعة، 

 املختصين في هذه املجاالت. على في سوق العمل للطلب املتزايد االصطناعي، نظرا 

 

 تتناول، الزيارة االفتراضية التي د التدريب اإلحصائيرابعة محمد بني ياس، مديرة معه توأدار 

جامعات، ال، األسرع ارتقاء في الترتيب العاملي ألفضل خليفة ميزات وشروط الدراسة في جامعة

على مستوى قارة  جامعة 30ضمن أعلى و الدولة والسادسة عربًيا تحتل حاليا املركز األول في حيث 

وأكدت مواصلة املعهد العمل على تعريف الطلبة باملهارات املستقبلية املطلوبة لسوق العمل  آسيا. 

 ومجاالت العمل املستقبلية بعد التخرج.في اإلحصاء وعلم البيانات، 

 

، "برنامج أبوظبي اإلحصائي للشباب"، ضمن مبادرات معهد التدريب أبوظبي-وأطلق مركز اإلحصاء

أبوظبي، بهدف -، كإحدى املبادرات االستراتيجية ملركز اإلحصاء2011اإلحصائي، الذي تأسس عام 

تعزيز وتطوير مهارات العمل اإلحصائي على مستوى املنطقة، ملا تمثله علوم اإلحصاء والبيانات 

 في وضع الخطط والسياسات في مختلف املجاالت. الدقيقة من أهمية كبيرة 

ويقدم املعهد دورات تدريبية عالية الجودة للجهات واألفراد في إمارة أبوظبي، لجميع املستويات 

وتجدر اإلشارة إلى أن كل الدورات والبرامج التدريبية في معهد التدريب اإلحصائي معتمدة الفنية. 

 . ها دوليامن املؤسسات واألكاديمية املعترف ب

 

 -انتهى-
 

 



 

 

 أبوظيب –معلومات عن مركز اإلحصاء 
أبوظيب هو املصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من شهر أبريل عام  -مركز اإلحصاء 

حفظه -، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 2008سنة  (7)وفقاً للقانون رقم  2008
. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات -هللا

لية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل الرمسية املتعلقة ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عم
 مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

 
رامج العمل اإلحصائي خلدمة وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط ب

 برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة
ة والدميوغرافية واالقتصادية إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعي

ة، الثقة، السرية والبيئية والزراعية والثقافية وغريها، وذلك وفق معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعي
 اإلحصائية، فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

 
أبوظيب يلعب دوراً حمورايً يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري املعلومات اإلحصائية  - ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء

سهم املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية ت
ذي القرار ورامسي السياسات، وإانرة درب التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني إسهاماً فعاالً يف خدمة متخ

ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث 
 اليت ختدم أهداف التنمية. دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات

 
 للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع:

 مصطفى درويش
 أبوظيب -مركز اإلحصاء 

 971561229970+اهلاتف املتحرك: 
الربيد اإللكرتوين: 

madarwish@scad.gov.ae 
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