
                                                       

 

 

 بيان صحفي

 

 بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي

 "إحصاء أبوظبي" يطلق برنامجا تدريبيا للقادة عن علوم وتحليل البيانات

 
أبوظبي، بالتعاون -لمركز اإلحصاء أطلق معهد التدريب اإلحصائي، التابع 2021يوليو  14 أبوظبي، 

مع جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي، برنامجًا تدريبيًا جديدًا لفئة القيادة العليا، والمدراء التنفيذيين 
بالجهات الحكومية في اإلمارة، والمختصين في مجاالت البيانات واستراتيجيتها. وذلك ضمن سلسلة برامج 

، انطالقا من رؤية مركز إحصاء أبوظبي 2021تي ستستمر حتى نهاية عام علوم وتحليل البيانات، ال
 في دعم وتعزيز الكفاءات القيادية في إمارة أبوظبي في مجال إدارة وتحليل وتوظيف البيانات.

 
ويستعرض البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة يومين مشاريع قائمة بالفعل تعتمد على علم البيانات 

وقت الحقيقي، نفذتها كبريات شركات التقنية العالمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتحليلها في ال
 إلعطاء المتدربين فرصة نادرة لفهم كيفية تأثير البيانات اللحظية على اإلدارة واإلجراءات التشغيلية.  

 
اتبعته دولة أبوظبي إن "النهج الذي  –مدير عام مركز اإلحصاء  -وقال سعادة أحمد محمود فكري 

اإلمارات في التحول الرقمي عّظم إنتاج الدولة من البيانات، ما ساهم في وصولها إلى مركز ريادي في 
هذا المجال، ولقد رأينا جميعًا تأثير نماذج البيانات وطرق التحليل الحديثة على االقتصاد، والصناعة، 

  .صة، في اآلونة األخيرةوالخدمات، وعمليات اتخاذ القرار في القطاعات العامة والخا



                                                          

 

وأضاف "تعد البيانات من أهم األدوات المستخدمة في أساليب العمل الحكومي بإمارة أبوظبي، وعلى 
أساسها يتم دعم عملية التخطيط والتنسيق مع مختلف الجهات والفئات المختصة للوصول إلى خطة عمل 

 تفصيلية لتحقيق األهداف االستراتيجية المرجوة".
 

أن "البرنامج التدريبي سيمكن المشاركين من معرفة الفرق بين علم البيانات وتحليلها، وما يتضمنه وتابع 
كل فرع من عمليات مختلفة، واألطر العلمية والنزاهة واألخالق في جمع وتحليل البيانات، وكيفية تصميم 

م البيانات، سيتمكن وبناء أطر البيانات وتطبيقات الذكاء االصطناعي. وخالل رحلة التعرف على عل
المشاركون أيضا من معرفة الكيفية التي يتم بها بناء نماذج التنبؤ، واالستفادة منها في إدارة البيانات 

 وتحليلها في مؤسساتهم".
 

واختتم بقوله "لن تناقش دورة القادة التقنيات فقط، ولكنها ستستكشف مع المشاركين أيضا ما يلزم لتطوير 
لة، وتشجيع المؤسسات على االعتماد على اإلحصاءات والبيانات، ليتمكنوا من اتخاذ كفاءات القوى العام

 قرارات مستنيرة".
 

وقالت الدكتور بهجت اليوسف، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المهنية والبحثية في جامعة محمد 
للذكاء االصطناعي هو  أحد أهدافنا الرئيسية في جامعة محمد بن زايد“بن زايد للذكاء االصطناعي: 

المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة في أبوظبي من خالل تعزيز القدرات في مجال الذكاء 
االصطناعي، حيث توفر الجامعة برامج تدريبية مخصصة لتزويد المدراء والمسؤولين التنفيذيين بالمعرفة 

سيخ ثقة المشاركين لتعزيز االبتكار واالستدامة الالزمة حول الذكاء االصطناعي وتطبيقاته التي تساهم بتر 
أبوظبي في هذه المبادرة التي  -في مؤسساتهم في المستقبل. ويسعدنا أن نتعاون مع مركز اإلحصاء 

ستضع األساس لتمكين المدراء والمسؤولين التنفيذيين من اتخاذ قرارات فعالة واستراتيجية تستند إلى 
 تحليالت البيانات".

 



                                                          

 

رنامج تم استعراض منصة رقمية لتحليل البيانات واستقراء المستقبل، قدمها السيد يعقوب حسين وخالل الب
أبوظبي، والتي صممت بأحدث تقنيات علوم -نسيبة من وحدة التحليل واستقراء المستقبل بمركز اإلحصاء

لموسة، وذلك البيانات والذكاء االصطناعي، إلصدار تحليالت يمكن على أثرها اتخاذ قرارات عملية وم
من خالل جمع مجموعة واسعة من البيانات من القطاعين العام والخاص، إلعداد  السيناريوهات 

 .المستقبلية التي قد تؤثر على االقتصاد والخصائص السكانية والديمغرافية في إمارة أبوظبي
 

منصة أحد أدوات دعم ومن خالل تصوير البيانات والمحاكاة التفاعلية للسيناريوهات المحتملة، تصبح ال
 اتخاذ القرار في إمارة أبوظبي بينما تستعد الدولة للخمسين عاما المقبلة.

 
وتحدث في جلسات البرنامج محمد عبدهللا المدحاني مستشار التكنولوجيا والسياسات بهيئة أبوظبي 

البيانات والذكاء  الرقمية، الذي عرض استراتيجية البيانات في إمارة أبوظبي، وشوقي توبي مسؤول تنفيذي
الصناعي في آي بي إم الذي عرض اإلجراءات التشغيلية لعلم البيانات، وستاسا بدوجوسيك مديرة تقنية 

 البيانات والذكاء االصطناعي في مايكروسوفت، التي عرضت إجراءات تحليل البيانات.
 

أبوظبي، -ركز اإلحصاءوعقدت الجلسات برئاسة رابعة محمد بني ياس مدير معهد التدريب اإلحصائي بم
والدكتور أحمد دباغ مدير الخدمات المهنية في جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي، وركزا خالل 

كلمتهما على المهارات المطلوبة في علم البيانات والتحليل والوظائف المستقبلية التي ستدعم الجهات في 
 أداء مهامها خالل المرحلة القادمة.

 
 -انتهى-

 

 

 
 
 
 



                                                          

 

 
 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 
 2008أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، وقد تم إنشاؤه في الثامن والعشرين من شهر أبريل عام  -مركز اإلحصاء 
. وبموجب هذا -حفظه هللا-يس الدولة ، الذي صدر بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئ2008سنة  (7)وفقًا للقانون رقم 

اإلمارة، القانون، فإن المركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي في إمارة أبوظبي وإنتاج وتحليل ونشر جميع اإلحصاءات الرسمية المتعلقة ب
لمحلية األخرى، والعمل مع هذه الجهات فيما يتعلق كما يقوم المركز بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات ا

 بتوحيد المفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 
ي لخدمة وباعتباره الجهة الرسمية المعنية بجمع ونشر البيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، يتولى المركز مهام إعداد خطط برامج العمل اإلحصائ

الميدانية بما ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إلى  برامج التنمية، وإجراء المسوح اإلحصائية
ية والبيئية جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر اإلحصاءات الرسمية ونتائج المسوح المتعلقة بالمجاالت السكانية واالجتماعية والديموغرافية واالقتصاد

وذلك وفق معايير عالمية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية المهنية، الحيادية، الموضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية،  والزراعية والثقافية وغيرها،
 فضاًل عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

يلعب دورًا محوريًا في دفع مسير التنمية الشاملة في اإلمارة، وذلك بتوفير المعلومات اإلحصائية  أبوظبي -ومن هذا المنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
سهم إسهامًا المطلوبة لصياغة الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة على الحقائق األرقام الحديثة والدقيقة. ويسعى المركز ألن يكون ركيزًة أساسية ت

وراسمي السياسات، وإنارة درب التطور والنمو في المجتمع، سواء للجمهور أو مجتمع األعمال والباحثين ووسائل  فعااًل في خدمة متخذي القرار
ها اإلعالم وغيرها، وذلك في إطار عمله كمصدر رئيسي لجمع البيانات اإلحصائية وفق معايير وأساليب وتقنيات حديثة، ومن ثم دراستها وتحليل

 م أهداف التنمية.واستخراج المؤشرات التي تخد
 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 ، ضابط اتصال وإعالمشيخة السويدي
 أبوظبي -مركز اإلحصاء 

 028100446الهاتف المتحرك: 
 skaalsuwaidi@scad.gov.ae البريد اإللكتروني: 
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