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التقارير كوسيلة اتصال إدارى فعالة:

االتصال الشفهى واالتصال الكتابى 	
مشكلة الكتابة 	
مفهوم التقرير وأهمية التقارير 	
التقارير كوسيلة اتصال فعالة 	
خصائص ومواصفات الكتابة اإلدارية 	
لمن سيرفع التقرير 	
أنواع التقارير 	

الهيكل العام لكتابة التقارير اإلدارية:

الهيكل العام للتقرير  	
اإلطار التنظيمى للتقارير اإلدارية 	
مهارات المدير الفعال فى كتابة التقارير 	
سمات التقارير الجيدة 	
المراحل األساسية إلعداد وكتابة التقارير 	
األمور التى تؤخذ فى االعتبار عند كتابة التقارير 	
تحديد عناصر وأجزاء وأشكال التقارير اإلدارية والرسائل والمذكرات 	

قواعد كتابة التقارير الفعالة:

الموضوع والغرض من الجهة المستهدفة 	
قواعد اختيار موضوع الكتابة 	
قواعد تحليل الجهة المستهدفة 	
قواعد تحديد غرض التقرير 	
قواعد مراجعة االسلوب 	
توضيح الفرق بين التقارير المعلوماتية والتحليلية 	

تقنيات وأدوات حتليل البيانات:

محلل البيانات 	

محلل األعمال 	

المتطلبات والمهارات لمحلل البيانات والمعلومات 	

معالجة البيانات 	

تجميع البيانات وتحليلها إلعداد التقارير 	

ربط التقارير مع البيانات فى أنظمة أخرى 	

تقنيات وأدوات الجداول المختلفة 	

اختيار أنسب المنهجيات اإلدارية لنظم البيانات الحديثة 	

مهارات التفكير التحليلى 	

طرق جمع بيانات التقرير 	

المهارات الالزمة لتحليل بيانات األعمال:

التنبؤ باإلتجاهات المستقبلية 	

كيفية إليجاد طرق إلجراء تحسينات فى استراتيجيات األعمال 	

صنع وإتخاذ القرارات الذكية للتحسين من عمليات المؤسسة 	

تشكيل مخرجات المشاريع والعمل على إنجاح أهداف نتائج األعمال 	

تحليل وعرض النتائج 	

الجداول والرسوم واألشكال التوضيحية 	

مفدمة:
عملية  وأنشطة  تمارين  عبر  األعمال(  في  )الذكاء  مفهوم  التدريبية  الدورة  هذه  تُقّدم 
هذه  تتناول  كما  البيانات.  من  كبيرة  أحجام  ومعالجة  وتعديل  بتنظيم  للمشاركين  تسمح 
الدورة عمليات إنشاء الروابط بين البيانات التاريخية )السابقة( وتحليل األوضاع الحالية 
وتنبؤ االستراتيجيات المستقبلية. إن مفهوم )الذكاء في األعمال( يشمل مدًى واسعاً من 
األقسام  بجميع  ترتبط  أنها  حيث  لألعمال  والتقنية  والتشغيلية  االستراتيجية  القرارات 
المؤسسية بمختلف مستوياتها وجميع الموظفين المسؤولين عن إعداد التقارير وإجراء 

عمليات التحليل والنمذجة واألتمتة.

سيتعرف المشاركين  في عذه الدورة إلى أهمية تحليل البيانات الضخمة بالنسبة للشركات 
والمؤسسات والى أبرز منهجيات تحليل ومعالجة البيانات الكبيرة. هذه الدورة  أُِعدت 
البيانات. ستتعرف على  أال وهي  القرارات  اتخاذ  في  األهم  بالمادة  خصيصا إلمدادك 
أدوات واستخدامات تحليل البيانات وعمليات التنبؤ وضوابطها ومدخالتها وكذلك كيفية 

فهم مخرجاتها واالستفادة منها للوصول إلى أفضل القرارات.

فوائد حضور الدورة:
االلمام التام بكل طرق إدارة البيانات 	
اكتساب القدرة على اختيار انسب المنهجيات اإلدارية لنظم البيانات الحديثة 	
وضع ما يسمى باستراتيجية البيانات والتوقف على طرق تنفيذها 	
تطبيق منهجيات تحليل البيانات المتقدمة 	
باستخدام  	 العمل  مشكالت  حل  في  واستخدامها  التحليلي  التفكير  مهارات  اكتساب 

البيانات.

مخرجات الدورة:
من  	 جمعها  يتم  التي  المعلومات  لتحليل  الالزمة  بالمهارات  المشاركين  تزويد 

مجموعة متنوعة من المصادر.
تمكين المشاركين من التنبؤ باالتجاهات المستقبلية. 	
تعلم كيفية إيجاد طرق إلجراء تحسينات في استراتيجيات األعمال وتحسين عمليات  	

الشركة.
تمكين المشاركين من صنع واتخاذ قرارات ذكية للتحسين من عمليات الشركة. 	
تعلم العمل بفاعلية مع أصحاب المصلحة لتحديد متطلبات أعمالهم. 	
تمكين المشاركين من تشكيل مخرجات المشاريع والعمل على إنجاح أهداف ونتائج  	

األعمال.



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
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ت
شهادا
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ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)التقنيات الفعالة في إعداد التقارير وتحليل بيانات األعمال ®( 
Big Data ادارة وتحليل البيانات الضخمة

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.


