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 وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا   يمركز اإلحصاء أبو ظبوقيع مذكرة تفاهم بين ت

 الصلة ذات األخرى واألعمال اإلحصائي التعاون بشأن

 
 وربطه اكايمياأل التعليم فاعلية رفع لغرض اجملتمع مع التفاعل اىل ضرورةخطوة تندرج  يف 2017مارس  20أبو ظيب، 
 يعطي الذي وهو مؤهلة، وطنية بكفاءات العمل سوق إثراء يف التعليمية املؤسسات يور ولتفعيل العمل، سوق مبؤهالت
مراكز اإلحصاء  أبرم والعملية. العلمية اخلربة بني جتمع اليت الكفاءات من جيل ختريج يف املضافة قيمته التعليمي للمخرج

العمل تعزيز التعاون ما بني اجلانبني يف جمال  معة العني للعلوم والتكنولوجيا هبدفجاتفاهم مع  ابوظيب مذاكرة –
 عمال األخرى ذات الصلة.سات التعليمية واألزيز الوعي اإلحصائي بني طلبة املؤو وتعاالحصائي 

 نورالدين/ روالداكتو  ،أبو ظيب –سعاية بطي امحد القبيسي مدير عام مراكز اإلحصاء ومبوجب االتفاقية اليت وقعها 
تدريب وتطوير قدرات املتمثلة  التعاون املفوض جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا حدي الطرفان جماالت عطاطرة املدير

 توعوية لقاءات وأي احملاضرات إللقاءالطلبة من خالل الربامج التدريبية اليت يطرحها معهد التدريب اإلحصائي وا
 تنجزها اليت وغريها العمل وورش املؤمترات وأعمال وأحباث مؤلفات من العلمية األعمال اكافة  إضافة لتبايل أخرى،
 مبراكز مراكز اإلحصاء للتعريف من املوظفني الستقبال اإلحصاء اضافة مراكز بدراسات ختتص اليت اجملاالت يف اجلامعة

 على الطلبة وتشجيع عالياتالف هذه عن للطلبة واإلعالن ،للمراكز احلااكمة والقوانني واألنظمة واألنشطة اإلحصاء
 . اللقاءات هذه حضور

 يف االحصاء مراكز عن احملاضرات أللقاء موظفيه من مناسبا يرونه من اكما اشارت املذاكرة لقيام مراكز اإلحصاء برتشيح
اإلحصاء  مراكز نشاطات هتم " ميدانية يراسات" لعمل للطالب للطلبة وإتاحة الفرصة التدريب فرص وتوفري أبو ظيب

 االبتكار خمتربات يف واملشاراكة اجلامعة والتعاون تدريس هيئة ألعضاء سبله وتيسري العلمي البحث جمال يف تعاونوال
 .االعمال لكلية االستشاري اجمللس لعضوية وتنسيب مدير معهد التدريب اإلحصائي

اآلخر واحلفاظ  للطرف اململواكة أو اخلاصة واأليبية الفكرية امللكية حقوق شارت املذاكرة اللتزام الطرفان مبراعاةاكما أ
 على سرية املعلومات واإلحصاءات املتبايلة.

ومبوجب بنوي مذاكرة التفاهم، سيعمل اجلانبان خالل الفرتة املقبلة ومن خالل اللقاءات واالجتماعات الدورية على 
رة التفاهم والتكفل بتحقيق اكافة تنسيق العمل واجلهوي املشرتاكة لدراسة ومناقشة أفضل اآلليات اخلاصة بتطبيق بنوي مذاك

 .املنافع املرجوة للجانبني



 

يا:"بأن توقيع مذاكرة جلامعة العني للعلوم والتكنولوج الداكتور نور الدين العطاطرة املدير املفوض وهبذه املناسبة قال
مثمرا  بني الطرفني يف  نا  من شأنه أن حيقق تعاو  أبوظيب -ومراكز االحصاءالتفاهم بني جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 

ضرورة تفعيل يور    علىجماالت التفاعل مع اجملتمع ورفع فاعلية التعليم األاكايمي وربطه مبؤهالت سوق العمل، مؤاكدا  
.  املؤسسات التعليمية يف إثراء سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة  

إىل أن هذه املذاكرة تعترب واحدة من أهم مذاكرات التفاهم اليت وقعتها اجلامعة واليت هتدف لدعم العملية  وأشار عطاطرة
التعليمية ملا فيه مصلحة الطلبة واهليئة التدريسية يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا وحتقيقا  للدور الرئيسي الذي يقوم 

 أبوظيب . –مراكز االحصاء به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من  -مراكز اإلحصاء 
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة  2008سنة (7)وفقا  للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 
. ومبوجب هذا القانون، فإن املراكز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل -حفظه اهلل-ن رئيس الدولة بن زايد آل هنيا

اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، اكما يقوم املراكز بتنسيق 
ات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجله

 يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 
وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املراكز مهام إعداي خطط برامج 

ائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحص
 اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج 

غريها، وذلك وفق املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدموغرافية واالقتصايية والبيئية والزراعية والثقافية، و 
معايري عاملية ومبايئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليايية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضال  عن 

 مالءمة الكلفة وجوية اإلحصاءات. 
إلمارة، وذلك بتوفري أبوظيب يلعب يورا حموريا يف يفع مسري التنمية الشاملة يف ا -ومن هذا املنطلق، فإن مراكز اإلحصاء 

املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
ويسعى املراكز ألن يكون راكيزة  أساسية تسهم إسهاما فعاال  يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارة  يرب 

ع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  التطور والنمو يف اجملتم
اكمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث يراستها وحتليلها واستخراج 

 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 
 ى:لمزيد من المعلومات يرجى االتصال عل

 بلقيس فوزي سزر
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