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مقدمة :
هذا البرنامج يخول القادة بالتعرف الى الطرق األمثل لإلستفادة من المعلومات والبيانات 

تحويل  في  مساهمًا  باألداء،  واالرتقاء  التفاعل  نسبة  وتحسين  للمستقبل  التخطيط  في 

االستراتيجيات إلى واقع ملموس. ان القادةالذين يستثمرون في بناء خبراتهم في اإلدارة 

الفعالة لألرقام، ويدركون أهمية التحليل والتخطيط والشراكة، سيكونون مؤهلين أفضل 

من غيرهم لتحقيق قيمة أعلى لمؤسساتهم".

يظهر أن المؤسسات قد دخلت عصر "البيانات الكبيرة"، وبات نهج اتخاذ القرارات 

القائم على البيانات يكتسب أهمية داخل المؤسسات، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط 

من السوق، وأصبحت مسألة اكتساب ميزة تنافسية أكثر تحدًيا.

الهدف من البرنامج:
و  � المعلومات  من  المثلى  اإلستفادة  تحقق  التي  الحديثة  األساليب  على  التعرف 

البيانات من خالل التخطيط الفعال للمستقبل

التعرف على الطرق الحديثة في تحليل البيانات و تقديم الوسائل الفعالة في تطوير  �
و تحسين اآلداء العام للمؤسسات

التعامل مع البيانات الكبيرة و المساعدة في إتخاذ القرارات بأقل نسبة خطأ ممكنة �

الذي يساعد على زيادة  � الفعال  التحليل  القدرة على  البيانات و  أنواع  التعامل مع 
القدرة التنافسية في ظل تضخم البيانات بصورة كبيرة

المساعدة على قراءة المستقبل ومن ثم دقة التوقعات للتعامل الفعال مع األزمات  �
المتوقعة

نظريات القيادة في مواجهة المستجدات العالمية

دور القيادة في بناء ثقافة التميز لدى الموارد البشرية �

التعرف على الطاقات القيادية وصقلها لعمل المستقبل. �

المهارات القيادية المتقدمة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات. �

نظريات القيادة الحديثة وأهم المالحظات عليها �

قراءة وتحليل المستقبل الذي يميز القادة عن غيرهم والقدرة على اإلبداع وصياغة  �
المستقبل.

نموذج مقارنة اإلنتاجية في القيادة �

القيادة و ذكاء األعمال اإلدارية

مفهوم ذكاء االعمال �

ذكاء األعمال و آليات تجميع و تخزين و تنظيم البيانات �

ذكاء االعمال و إستخالص و تحليل البيانات �

ذكاء األعمال و تحسين وتطوير اآلداء �

ذكاء األعمال و إتخاذ القرارات الفعالة �

قيادة الموارد البشرية من خالل البيانات

تقييم آداء الموارد البشرية من خالل تحليل البيانات �

تحديد اإلحتياجات البشرية من خالل البيانات �

تحديد اإلحتياجات التدريبية من خالل البيانات �

إعداد نظم الحوافز و المكافآت و التعويضات بإستخدام تحليل البيانات �

رسم سياسات التوظيف بإستخدام تحليل البيانات �

القيادة الحديثة و التعامل مع البيانات

البيانات المنتظمة والبيانات غير المنتظمة �

البيانات الضخمة أو البيانات الكبيرة �

الشروط الواجب توافرها في البيانات الكبيرة �

الشروط الحديثة المتطورة لتقييم البيانات الكبيرة �

القيادة الحديثة و استغالل البيانات في إتخاذ القرار �

دور تقنيات تحليل البيانات في حل مشكالت األعمال

دور البيانات في تحديد و تحقيق االهداف )برمجة باألهداف( �

تحليل البيانات في ظل التعامل مع القيود و اإلجراءات )تعظيم اإلستفادة( �

تحليل البيانات وحل المشكالت )برمجة خطية( �

تحليل البيانات في نطبيق معايير الجودة )تقليص الهدر( �

تحليل البيانات و القرارات اللوجستية �



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:

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

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

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 :........................)األساليب الحديثة بالقيادة القائمة على البيانات ®( 

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.


