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 البيانات الضخمة والقرارات االستراتيجية:
من التحليل إلى العمل 

تعلم وممارسة استراتيجيات إبداعية تعتمد على البيانات لتعزيز
عملية صنع القرار  واكتساب ميزة تنافسية
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 البيانات الضخمة والقرارات االستراتيجية:
من التحليل إلى العمل 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

 تم تصميم هذه الدورة العملية والمكثفة "  البيانات الضخمة والقرارات االستراتيجية: من التحليل إلى العمل  " لتعزيز المهارات لالستفادة من قوة تحليالت البيانات لتحسين القرارات 

واكتساب ميزة تنافسية وتحسين أداء مؤسستك / شركتك ومنتجاتها وعملياتها. احصل على األطر واألدوات والثقة لطرح األسئلة الصحيحة وتفسير التحليل واستخدام كليهما لتحويل 

بياناتك إلى قرارات استراتيجية. ال يلزم وجود خبرة فنية أو إحصائية، فقط الرغبة في استخدام البيانات بشكل أكثر فعالية إلحداث تأثير على مؤسستك.

اهداف الدورة:

	wتعلم وممارسة استراتيجيات إبداعية تعتمد على البيانات لتعزيز عملية صنع القرار عبر كل جانب من جوانب مؤسستك 

	wاكتشف الروابط واالرتباطات واألنماط واالتجاهات المخفية أو غير المتوقعة التخاذ قرارات أفضل 

	wتطبيق التفكير التصميمي والمنهجيات الرشيقة لتطوير حلول البيانات الضخمة القابلة لالستخدام وتقديم القيمة 

	wاستكشف مستقبل البيانات الضخمة والتعلم اآللي والذكاء االصطناعي 

	wاستخدام األطر واألدوات المفاهيمية للتعرف على قوة وإمكانات البيانات لتنفيذ المبادرات االستراتيجية ودفع الميزة التنافسية 

	wالتواصل عبر كافة المجاالت الوظيفية للحصول على أفكار جديدة حول كيفية استخدام البيانات بفعالية 

المنهجية:

سيمر المشاركون بسلسلة من التدريبات العملية  حيث يكون لديهم فرصة تطبيق واختبار المنهجيات واألساليب العملية المكتسبة خالل الدورة والتي تمكنهم من إنتاج خطة بيانات 

كبيرة للتنفيذ واتخاذ قرارات استراتيجية على مستوى المؤسسة. 

الفئات المستهدفة:

 كبار المديرين التنفيذيين والمدراء والقادة والمشرفين ورؤساء األقسام الذين يدركون أهمية البيانات في مؤسساتهم ويريدون تسخيرها للحصول على ميزة تنافسية أكبر. مثالية  

البيانات  الذين يسعون إلى أن يصبحوا أكثر ذكاء في  القرار - من أي شركة وأي صناعة -  البيانات أو اإلحصاءات .  وصناع  قليلة أو معدومة في تحليل  وللذين لديهم خبرة 

والتحليالت. 



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) البيانات الضخمة والقرارات االستراتيجية: من التحليل إلى العمل (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


