
                                                       

 

 

 بيان صحفي

 "إحصاء أبوظبي" يعزز وعي الطلبة بعلوم البيانات

 

انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تطوير قدرات الشباب العلمية، والطلب : 2021يونيو  29أبوظبي، 

أبوظبي دورة -المتزايد على علوم البيانات واإلحصاء في عصر التحول الرقمي، يعقد مركز اإلحصاء

إلى  15تدريبية بعنوان "برنامج أبوظبي اإلحصائي للشباب"، للطلبة المواطنين، في المرحلة العمرية من 

 الجاري، في معهد التدريب اإلحصائي. يوليو 29إلى يونيو  27سنة، خالل الفترة من  18

 

وتستهدف الدورة، التي سيتم تقديمها باللغتين العربية واإلنجليزية، تعريف الطلبة بعلوم البيانات، وتشجيعهم 

والرياضيات في دراستهم الجامعية، إضافة إلى عمل ومهام مركز على اختيار تخصص اإلحصاء 

أبوظبي، ودوره في دعم وتمكين اتخاذ القرارات بناء على بيانات وإحصاءات دقيقة. وتتضمن -اإلحصاء

الدورة أنشطة مختلفة لتنمية المهارات اإلحصائية والفنية، مثل تنفيذ مشروعات وإنجاز عروض تقديمية. 

 لذين يجتازون الدورة، على شهادة معتمدة من معهد التدريب اإلحصائي.وسيحصل الطلبة ا

 

وأكدت رابعة محمد صالح بني ياس، مديرة معهد التدريب اإلحصائي، مواصلة المعهد العمل على بناء 

وتطوير كفاءات إحصائية بشرية على مستوى إمارة أبوظبي، وتعريف الطلبة بالمهارات المستقبلية 

لعمل في اإلحصاء وعلم البيانات، واالرتقاء بهم ليكونوا قادة المستقبل انسجاماً مع رؤية المطلوبة لسوق ا

 .القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل

 

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

أبوظبي، بهدف -راتيجية لمركز اإلحصاء، كإحدى المبادرات االست2011اإلحصائي، الذي تأسس عام 

تعزيز وتطوير مهارات العمل اإلحصائي على مستوى المنطقة، لما تمثله علوم اإلحصاء والبيانات الدقيقة 

من أهمية كبيرة في وضع الخطط والسياسات في مختلف المجاالت. ويقدم المعهد دورات تدريبية عالية 

بي، لجميع المستويات الفنية. وتجدر اإلشارة إلى أن كل الدورات الجودة للجهات واألفراد في إمارة أبوظ

 والبرامج التدريبية في معهد التدريب اإلحصائي معتمدة من المؤسسات واألكاديمية المعترف بها دولياً.
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يشااااار إلااااى أن جامعااااة خليفااااة تاااادعم البرنااااامج ماااان خااااالل جولااااة تعريفيااااة فااااي كليااااة اإلحصاااااء 

 .تدرس في الكلية للتخصص في علوم البيانات وتحليلها والرياضيات والمساقات التي

 
 

 -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-، الذي صدر بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 2008سنة  (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
لية التكامل والتناغم لإلحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية األخرى، والعمل مع هذه الجهات فيما يتعلق كما يقوم المركز بتنسيق عم

 بتوحيد المفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 
امج العمل اإلحصائي لخدمة وباعتباره الجهة الرسمية المعنية بجمع ونشر البيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، يتولى المركز مهام إعداد خطط بر 

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

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

أبوظبي يلعب دورًا محوريًا في دفع مسير التنمية الشاملة في اإلمارة، وذلك بتوفير المعلومات اإلحصائية  -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

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

 لتي تخدم أهداف التنمية.واستخراج المؤشرات ا
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
 ، ضابط اتصال وإعالمبلقيس فوزي 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء 
 971507146677+الهاتف المتحرك: 
 bsezer@scad.gov.aeالبريد اإللكتروني: 
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