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مقدمة:
في عالم اليوم حيث يزداد االعتماد على التقنية الرقمية يومًا بعد يوم، فإّن المؤسسات 
على  التعرف  على  بالقدرة  وتتمتع  المعلومات  حول  تتمحور  متينًة  ثقافًة  تغرس  التي 
أصولها وإدارتها واالستفادة منها هي التي ستتفوق في نهاية المطاف على منافسيها. 
إليها  ولتحقيق ذلك، ال بد من تمكين األفراد من استخالص التحليالت التي يحتاجون 

لتحسين مجال عملهم.   

ذكاء األعمال أو الـ Business Intelligence هو ُمصطلح يُمكن أن تتعرف عليه 
األدوات،  البيانات،  قواعد  الهيكلة،  بين  مزيج  واإلدارة،  األعمال  مجال  في  بسهولة 
التطبيقات والمنهجيات الُمختلفة، يهدف الـ Business Intelligence إلى توفير كافة 
القرارات  أفضل  التخاذ  وذلك  التحليل،  عملية  على  الُمدراء  ُتساعد  التي  اإلمكانيات 

اإلدارية في أنسب وقت.

أدوات الـ BI تعنى بتجميع وتحليل وعرض البيانات التى لدى الشركة، وقد تكون هذه 
المساعدة فى عملية  العملية هو  العام من هذه  البيانات مالية أو غير مالية. والغرض 
اتخاذ القرارت لتصبح بناء على معلومات مبنية على رؤية واضحة لوضع الشركة. إذا 
أردت أن تجعل لديك تقييم شامل ونظرة لحظية عن أنشطة الشركة المختلفة، فحلول 

ذكاء األعمال هي الخيار األمثل لك.

فيمكن ألى شخص بالشركة أن يستخدم حلول ذكاء األعمال للتعامل مع البيانات وعمل 
االهتمام  محل  األسئلة  عن  لإلجابة  البعض  بعضها  مع  والمتفاعلة  المختلفة  التقارير 
لمتخصصين ومبرمجين  الحاجة  دون  وأكثر،  أكثر  التفاصيل  فى مزيد من  والغوص 

بلغات وطرق معقدة إلنشاء مختلف التقارير لك.

اهداف البرنامج :
w الحصول على المعرفة الالزمة حول العملية العامة لتحليل البيانات

w لتنفيذ التحليالت األساسية )Microsoft Excel( كيفية استخدام جداول البيانات

w كيفية تصور وتفسير البيانات مع الرسوم البيانية

w فهم تطبيقات األعمال لإلحصاءات االستداللية

w فهم آليات تحليل االنحدار

w فهم األدوات والعمليات والتقنيات المرتبطة بذكاء األعمال

w Big Data و Businees Intelligence فهم وتطبيق األسس التقنية لـ

w فهم نماذج ذكاء األعمال المختلفة وأهمية البنية الجيدة والبيانات المرئية

w الستيراد بيانات النموذج وإنشاء التقارير Microsoft Power BI استخدم

الوحدة األولى :
العملية العامة لتحليل البيانات

w مفهوم تحليل البيانات
w مصطلحات متعلقة بتحليل البيانات
w مراحل تحليل البيانات
w استخدامات تحليل البيانات
w الفرق بين تحليل البيانات وتحليل األعمال

الوحدة الثانية :
Microsoft Excel جداول البيانات

w Excel نظرة عامة على جداول
w Excel إجمالي البيانات الموجودة في جدول
w Excel تنسيق جدول
w تحويل جدول إلى نطاق
w Excel مشاكل التوافق المتعلقة بجدول

الوحدة الثالثة :
آليات تفسير البيانات مع الرسوم البيانية

w Excel إجمالي البيانات الموجودة في جدول
w أنواع الرسوم البيانية المستخدمة
w الرسم البياني الخطي
w تحليل الرسوم البيانية
w كيفية دمج أدوات التحليل الفني في الرسم البياني

الوحدة الرابعة :
تطبيقات األعمال لإلحصاءات االستداللية

w اإلحصاء الوصفي و اإلحصاء اإلستداللي
w مبادئ اإلحصاء االستداللي
w أهمية مبادئ اإلحصاء االستداللي
w مقدمة أساسية في اإحصاء التطبيقي
w آليات تحليل اإلرتباط و االنحدار

الوحدة الخامسة :
Business Intelligence | نماذج ذكاء األعمال و تطبيق األسس التقنية لـ

w نماذج ذكاء األعمال
w تعريف التمثيل المرئي للبيانات
w البيانات المنظمة وغير المنظمة
w  Bigالضخمة والبيانات   Business Intelligence االعمال  ذكاء  بين  الفرق 

Data
w تطبيقات نظام ذكاء األعمال على إدارة الموارد البشرية
w تطبيقات ذكاء األعمال و تحقيق المفهوم التكاملي لجودة النظام المحاسبي



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

)التحليل الذكي وطرق التحسين لألعمال ®( 
ذكاء األعمال والتحليالت الشاملة والفعالة للبيانات

التــاريــخ :........................

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.


