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مقدمة:
البيانات  تحليل  علم  وأسس  مبادئ  لكافة  عميق  فهم  تطوير  البرنامج  هذا  لك  يتيح 

أيام سيتعرف  البرنامج المكثف ولمدة خمسة  التفاعلية. في هذا  التقارير  وكذلك إعداد 

المشاركون على  تعلم كيفية تحليل بيانات األعمال والتنبؤ بالنتائج المستقبلية . وقيادة 

هذا  من  االنتهاء  مع  واسع.  مؤسسي  مستوى  على  البيانات  تحليل  عمليات  وتطوير 

البرنامج ستكون قد أصبحت ملم بكافة مالمح هذا العلم. وأخيرا سوف تتعلم العديد من 

األساليب العملية الفعالة للتعامل مع بياناتك مهما كان حجمها أو تعدد مصادرها، هذه 

المهارات واألساليب سوف تساعدك في تخطي أغلبية التحديات اليومية التي تواجهها 

في إعدادك للتقارير و التي تستهلك وقت و مجهود طويل.كما ستكون معرفة ممتازة في 

هذا  المجال مثل: مؤشرات قياس األداء، تجميع البيانات من مصادر متعددة، تنظيف 

و تحسين أداء البيانات،  ضبط البيانات في نماذج إدارة األعمال المؤسسية،  تصور 

البيانات و جعلها مرئية،  تصميم التقارير.

اهداف البرنامج:
سيكون الماشرك قادرًا بعد إنهتاء الدورة عىل:

	wتطوير فهم أعمق ألسس ومفاهيم تحليل البيانات
	wإكتشاف أفضل األدوات عالميا لتحليل البيانات وبناء التقارير
	wتعلم كيفية بناء اللوحات اإلدارية التفاعلية والتقارير
	wتعلم كيفية دمج البيانات من مصادر متعددة وبناء تقرير موحد

الفئات المستهدفة:
	w التفاعلية الذكية  التقارير  وإعداد  البيانات  لتحليل  يحتاج  أو  مهتم  شخص  أي 

في عمله اليومي أو األسبوعي .
	wالمحترفين من المدراء والمشرفين في كافة اإلدارات والقطاعات
	wالعاملين بالقطاع اللوجستي
	wمتخصصي الموارد البشرية
	w العاملين في القطاع الصحي وإدارة المستشفيات

الوحدة األوىل :
	wقيم البيانات المتسلسلة
	wالهدف من التقرير أو اللوحة اإلدارية
	wنظم التقارير داخل المؤسسة
	wمؤشرات قياس األداء
	wالتعرف على واجهة التطبيق
	wكيفية إرسال و نشر التقارير
	wإدارة البيانات التعريفية
	wإدارة حزم البيانات
	wإعداد البيانات وتجهيزها
	wما هي مصادر البيانات وكيفية التعامل معها
	wوضع البيانات متعددة المصدر في ملف مجمع

الوحدة الثانية :
	wتعرف على بياناتك
	wالتعامل مع بيانات من مصادر متعددة
	wكيفية تواصل وترابط البيانات
	wكيفية بناء نموذج متكامل للبيانات
	w)إيجاد حلول لمشكالت العمل من خالل البيانات )رؤى مختلفة
	wوضع البيانات في مجموعات متناسقة
	wتوصيل عدة قواعد بيانات او ملفات ببعضها
	wوصل البيانات
	wالتحليل التصوري و قواعده
	wتفكيك مصادر البيانات
	wترتيب البيانات

الوحدة الثالثة :
	wتحسين جودة البيانات
	wأهم خطوات إعداد البيانات و تحديد قيمتها
	wتنظيف البيانات و التأكد من صحتها
	wربط البيانات بالمخرجات المطلوبة
	w اللوحة أو  التقرير  متطلبات  تغير  حالة  في  والمعايير  التوصيات  تثبيت 

اإلدارية
	wدورك كخبير في مجال عملك
	wكيف تكتشف البيانات المضللة
	wتصفية البيانات بعدد ال نهائي من اإلختيارات
	wوضع معايير و مؤشرات قياس األداء
	wتعديل شكل البيانات
	wالتحليل التنبؤي
	wتصميم لوحة إدارية
	wالتفاعل مع اللوحات اإلدارية
	wتصور البيانات بترتيب منطقي

اليوم الرابعة واخلامسة :
	wكيفية تصور البيانات ووضعها أمام متخذي القرار
	wالحصول على أفضل النتائج من خالل افضل تصور للبيانات
	wاستخدام الخرائط التفاعلية
	wالقيام بكافة المعادالت الحسابية والرياضية
	wالقيام بعمليات الجمع المختلفة
	wالقيام بالعمليات المرتبطة بالتاريخ والوقت
	wالقيام بالعمليات المرتبطة بالمنطق والمعايير



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)تحليل بيانات األعمال والتنبؤ بالنتائج المستقبلية ®(

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.


