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تحليالت األعمال للقادة : من البيانات إلى القرارات
 استراتيجيات نمو األعمال من خالل اتخاذ القرارات التحليلية 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER
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تحليالت األعمال للقادة : من البيانات إلى القرارات

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

مقدمة:

يعرف قادة األعمال اليوم أن التحليالت أمر بالغ األهمية لنجاح الغد. لقد اكتشف الكثيرون بالفعل كيف أن القرارات المستندة إلى البيانات تمكن حاالت عمل أقوى ومرونة  أكبر، في 

كل قطاع، يدرك محترفو األعمال - بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم خبرة في التحليالت المتقدمة - الحاجة إلى تطوير طالقة البيانات لديهم وفهم كيفية تقاطع التقنيات الرئيسية 

مثل الذكاء االصطناعي مع تحليالت البيانات. في هذا البرنامج " تحليالت األعمال للقادة : من البيانات إلى القرارات " المكثف والعملي، بمساعدة األنشطة العملية والجلسات 

المكثفة باإلضافة إلى دراسات الحالة الواقعية،  ستكتشف المفاهيم األساسية التي تدعم علم البيانات الحديث وتعلم كيفية تحليل أنواع البيانات المختلفة وجودتها التخاذ قرارات ذكية.  

وكيف تتيح القرارات المستندة إلى البيانات حاالت عمل أقوى ومرونة أكبر.

أهداف الدورة:

عند االنهتاء من الدورة، سيكون الماشركون قادرون عىل:

	w استخدام عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات التخاذ قرارات عمل أكثر استنارة 

	w وصف كيفية جمع البيانات وإعدادها للتحليالت 

	w تحليل البيانات باستخدام أدوات التحليالت وجمع رؤى األعمال 

	wتطبيق تحليل البيانات على القرارات اإلدارية

	wمراجعة المصطلحات الرئيسية وتقنيات تحليل األعمال والكفاءات

	wاستخدام  نتائج تحليل االعمال في اتخاذ القرارات وتحسين أداء المؤسسات بناءا على ذلك

	wمعرفة احدث تقنيات الذكاء االصطناعي لتمكين اتخاذ القرارات القائمة على البيانات

	wاتقان اتخاذ القرارات القائمة على البيانات

	wتعلم كيفية تحليل أنواع البيانات المختلفة وجودتها التخاذ قرارات ذكية

المنهجية:

من البداية، يؤسس هذا البرنامج فهمك لتحليالت األعمال في العالم الحقيقي من خالل االستشهاد بحاالت العمل الفعلية، وليس فقط التطبيقات النظرية. من خالل االنشطة العملية 

والجلسات المكثفة والتمارين العملية  باإلضافة إلى دراسات الحالة الواقعية وانشطة المحاكاة .

الفئات المستهدفة:

تستخدم المؤسسات والشركات التحليالت لزيادة الكفاءة وتحسين خدمة العمالء وتحديد المخاطر والفرص في جميع القطاعات. تم تصميم هذا البرنامج لمحترفي األعمال الذين 

يدركون هذا االتجاه المتزايد ويرغبون في استخدام تقنيات البيانات والتحليالت لتوجيه االستراتيجية على المستويات العليا لمؤسساتهم. و يكون مفيدا بشكل خاص ألولئك الذين 

يشغلون األدوار التالية: المديرون من المستوى المتوسط إلى العالي والقادة وكبار التنفيذيين ورؤساء األعمال  ورؤساء االقسام والمشرفين والمرشحين لمناصب قيادية او ادارية 

عليا  الذين يرغبون في دفع االبتكار في مؤسساتهم من خالل االستفادة من نماذج  صنع القرار القائمة على البيانات.



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

Mount Pleasant 109
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

)تحليالت األعمال للقادة : من البيانات إلى القرارات(
 استراتيجيات نمو األعمال من خالل اتخاذ القرارات التحليلية 

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.


