
 

 

 

 واجلمعية اإلحصائية امللكية لشبونةجامعة  مع ابلتعاون

إلحصاءات الرمسية ابمهنية "إحصاء أبوظيب" مينح شهادة 
 أبوظيبيف  الزمالة يف اإلحصاءشهادة و 

 
 (2021 أكتوبر 03)أبوظيب 

أبوظيب، مشروعا لتطوير القدرات اإلحصائية للموظفني املواطنني -أطلق معهد التدريب اإلحصائي، التابع ملركز اإلحصاء

بناء ل اإلمارة، هبدف رفع كفاءهتم على إنتاج بياانت عالية اجلودة، مبا يتماشى مع متطلبات أببوظيبيف اجلهات احلكومية 

نظام إحصائي شامل. وينقسم املشروع إىل برانجمني تدريبيني، األول ابلتعاون مع كلية نوفا لإلدارة واملعلومات يف جامعة 

 ، والثاين هو الزمالة يف اإلحصاءات الرمسية إبمارة أبوظيب. الربتغال -لشبونة 
 

 3دورات منفصلة تستغرق كل منها  4ضمن كل منها مسارات، تت 5وينقسم الربانمج التدرييب ابلتعاون مع كلية نوفا إىل 

حيصل اخلريج مبوجبه على شهادة مهنية يف الدورة اليت أمتها. وتبدأ  ،تنتهي ابختبار معتمد ساعة تدريبية 18بواقع  ،أايم

ودورات  الدورات أبساسيات علم اإلحصاءات الرمسية، مث تنتقل إىل إدارة البياانت، وحتليل البياانت، وعلم البياانت،

تطبيقية. ما ميكن املشارك يف الربانمج من التعامل بكفاءة عالية مع التخصصات املختلفة يف جمال اإلحصاء وعلوم 

 البياانت. 
 



 

 

دورة  15إلمارة أبوظيب، بعد اجتياز اإلحصاء بينما مينح املسار املتقدم يف الربانمج التدرييب الثاين، شهادة الزمالة يف 

ساعة تدريب تنتهي ابختبار معتمد يتوافق مع منهج وتصميم االختبار يف اجلمعية اإلحصائية امللكية.  120تدريبية بواقع 

وسيكتسب املشاركون يف الربانمج معرفة عملية عميقة بعلم اإلحصاءات الرمسية، وكذلك القدرة على حتديد وتطبيق 

 عة من املفاهيم والتقنيات اإلحصائية.    جمموعة واس
 

نظام تطوير  لمركزلأبوظيب إن "من األهداف االسرتاتيجية -وقال سعادة أمحد حممود فكري مدير عام مركز اإلحصاء

ابإلضافة إىل تطوير القدرات اإلحصائية ومتكني اجلهات  مارةاإلالعمل اإلحصائي يف إحصائي متكامل وإدارة وتنظيم 

وتوحيد طرق احلكومية إلنتاج اإلحصاءات الرمسية والبياانت اإلحصائية واملسامهة يف تدريب وتعزيز القدرات اإلحصائية 

   .  "العمل واملنهجيات، وهو ما يعمل عليه املركز ابستمرار
 

اخلدمات  لتطويرالتكنولوجيا واحلاجة إىل استخدام الذكاء االصطناعي واخلوارزميات وأشار سعادته إىل أن التطور اهلائل يف 

املقدمة للجمهور تدعو ملعرفه أعمق ابلبياانت وكيفية التعامل معها، وابلتايل هناك ضرورة لتطوير العنصر البشري والقوى 

اليت مينحها الربانمج معتمدة على املستوى العاملي، ، مشريا إىل أن الشهادات العاملة وتعزيز القدرات يف هذا اجملال احليوي

  . ومن األفضل يف هذا اجملال
 

مدير معهد التدريب اإلحصائي إن "هذا الربانمج التدرييب الثري جدا يف  –من جهتها، قالت السيدة رابعة بين ايس 

حمتواه، يطرح للمرة األوىل يف املنطقة، هبدف تطوير وتعزيز القدرات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، مبا يتماشى مع متطلبات 

 همة الرئيسية للمعهد". اإلمارة لبناء نظام إحصائي شامل، وهي امل
 



 

 

من منطلق أن  جاء اجلمعية اإلحصائية امللكيةو لشبونة وأضافت أن "التعاون مع كلية نوفا لإلدارة واملعلومات يف جامعة 

الربامج التعليمية والتدريبية اليت تقدمها يف جمال اإلحصاء وعلم البياانت مت تطويرها مع البنك املركزي لالحتاد األورويب، 

يرية العامة للمفوضية األوروبية، املسؤولة عن تزويد االحتاد األورويب ابملعلومات اإلحصائية على املستوى األورويب، واملد

 وتعزيز املواءمة بني األساليب اإلحصائية يف الدول األعضاء يف االحتاد".
 

اانت حبكومة أبوظيب، وسيكون املشاركون واتبعت أنه مت تصميم الربانمج بناء على العوائل الوظيفية يف علوم اإلحصاء والبي

يف هناية الربانمج قادرين تطبيق جمموعة واسعة من املفاهيم والتقنيات اإلحصائية يف مؤسساهتم وعلى أرض الواقع، مشرية 

إىل كل الشهادات اليت سيحصل عليها املتدربون يف املركز حاصلة على اعتماد عاملي، وسيتمكن اخلرجيون من ووضع 

 طريق ملسارهم الوظيفي يف اجملاالت التخصصية. خارطة 
 

ضمن مبادرات معهد التدريب اإلحصاء التابع ملركز إحصاء سبتمرب اجلاري  5اليت انطلقت يوم وأتيت هذه الدورات 

ء وعلم أبوظيب يف بناء وتطوير املهارات املستقبلية املطلوبة لدى القوى العاملة املواطنة وأتهيلهم لسوق العمل جمال اإلحصا

 البياانت.

 

 

 

 

  



 

 

 
 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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