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مقدمة :

تعتبر عملية تحليل البيانات على أنها تنظيم وترتيب البيانات؛ وذلك من أجل إخراجها وإبرازها على شكل معلومات يتم استخدامها بهدف اإلجابة على أسئلة معينة، وتكون مرحلة 

تحليل البيانات بعد جمع المعلومات وتنظيمها بشكل مرتب لتسهيل تحليلها مثل: وضع اإلجابات في جداول لعرضها وتحليلها.

تهدف هذه الدورة الى تحسين عملية اتخاذ القرار من خالل تحليل البيانات الدقيق ضمن المؤسسة، باإلضافة الى تمكين المدراء والمحللين من رسم تصورات من البيانات الكمية 

والنوعية على حد سواء. سوف يفهم المشاركون من خالل التعلم العملي، كيف يجمعون البيانات ويحللونها ويترجمونها بفعالية لتحسين عملية اتخاذ القرار، بناء على المعطيات 

القديمة وتحليل النزعات.

سوف يحصل المشاركون بحضورهم هذه الدورة على كل من المعلومات النظرية والمهارات العملية للتعامل مع البيانات. وسوف تمكنهم هذه المعلومات من فهم معاني البيانات 

والرؤية التي تحملها بشكل أفضل .

الهدف العـام:

تم تصميم هذه الدورة للمهنيين الذين يرغبون باستخدام بيانات المؤسسة لتحقيق نتائج أعمال ذات كفاءة عالية واتخاذ قرارات التحسين من خالل التنبؤ. وهذا يشمل المهنيين ذوي 

الخبرة في تحليل البيانات مثل مدراء قواعد البيانات ومسؤولي النظام ومحللي األعمال أو اختصاصي األعمال الذكية ومهنيي اإلدارة.

أهداف الدورة:

سيكون كل مشارك في نهاية الدورة قادرًا على:

w الحصول على اإلرشاد لتطوير عملية جمع البيانات 

w دعم العمليات المؤسسية من خالل تطوير إطار عمل خاص بتحليل البيانات 

w تعزيز عملية اتخاذ القرار من خالل استكشاف الطرق الفعالة لتحليل البيانات 

w تحسين إدارة المبادرات من خالل الرؤية الناتجة من استخدام أدوات تحليل البيانات 

w الحصول على االعتراف األساسي كمحلل بيانات معتمد من خالل استكمال البرنامج التدريبي 

الفئات المستهدفة:

تستهدف الدورة التدريبية جميع المهنيين والمحللين والباحثين وخبراء التسويق والمبيعات ومسؤولي الموارد البشرية وتقنية المعلومات والموظفين اإلداريين والمشرفين والموظفين 

المسؤولين عن معالجة البيانات وتحليلها إلعداد التقارير واتخاذ القرارات.



المحتويات األساسية:
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الوحدة األولى :

Big Data البيانات الضخمة

w DATA مفهوم.البيانات
w Classification Data  تصنيف البيانات
w Big Data مفهوم البيانات الضخمة
w خصائص البيانات الضخمة
w .مصادر البيانات الضخمة
w Big Data Technologies تقنيات البيانات الضخمة

الوحدة الثانية :

األطراف فى منظومة البيانات الضخمة

w مفهوم منظومة البيانات الضخمة
w مكونات  منظومة البيانات
w موفر البيانات الضخمة
w مقدم خدمات البيانات الضخمة
w عميل خدمة البيانات الضخمة

الوحدة الثالثة :

تطبيقات البيانات الضخمة وأثرها

w القطاع الحكومى والبيانات الضخمة
w   تحليل البيانات الضخمة وتحسين التعليم
w تحليل البيانات الضخمة لتحسين عملية صنع القرار
w   البيانات الضخمة في المجال االمنى
w البيانات الضخمة في المجال اإلقتصادى
w البيانات الضخمة في المجال الطبى
w أمثلة على أستخدامات البيانات

الوحدة الرابعة :

فوائد البيانات الضخمة للعمل

w تحسين الحوار مع العمالء

w المساعدة فى اعادة تطوير المنتجات

w تنفيذ تحليل المخاطر

w أمن البيانات

w التخصيص فى الزمن الحقيقى

w تقليل كلفة الصيانة

w اثبات الرؤى فى الزمن الحقيقى عبر الشركة

الوحدة الخامسة :

ادوات تحليل البيانات

w     Measures of Central Tendency مقاييس النزعة المركزية

w    Measures of Dispersion   مقاييس التشتت المطلق

w .مقاييس التشتت النسبي

w مقاييس اإلرتباط و اإلنحدار

w كيفية إختيار األسلوب اإلحصائي المناسب

w كيفية إختيار نوع البيانات المستخدمة

w كيفية تحليل البيانات بإستخدام البرامج الجاهزة

w كيفية تحليل وتفسير النتائج



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)اختصاصي تحليل البيانات المعتمد ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


