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يعتبــر تحليــل بيانــات األداء أحــد أهــم مراحــل عملية التخطيــط االســتراتيجي وإدارة األداء، 

حيــث توفــر لمتخــذي القــرار المعلومــات والفهــم العميــق الــازم إلدراك محــركات األداء الرئيســية 

وتحديــد فــرص تطويــر األداء. ويهــدف هــذا البرنامــج الــى صقــل معــارف ومهــارات المشــاركين 

فــي تصميــم نظــم بيانــات األداء لضمــان جمــع البيانــات المطلوبــة بالجــودة والتوقيــت المناســب. 

كمــا يشــمل البرنامــج مهــارات اســتخدام العــرض البصــري للبيانــات ومهــارات عرضهــا 

لتكــون ذات فائــدة فــي دعــم اتخــاذ قــرارات تحســين األداء.

مدة البرنامج: 2 يوم  تدريبي

سلســلة برامــج التخطيــط
 االستراتيجي وإدارة األداء
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 وصف البرنامج
يشمل البرنامج العديد من المجاالت العملية التي يقوم فيها المشاركون بتحليل البيانات 

لعدد من األمثلة في مجاالت الصحة والتعليم والسياحة والبلديات والزراعة واألمن.

لمحة عامة عن محتويات البرنامج `
نظم بيانات األداء 	 
تحليل البيانات 	 
التمثيل البصري للبيانات 	 
برامج وتطبيقات تحليل البيانات	 
سرد القصص باستخدام البيانات	 
تمارين عملية على تحليل البيانات	 

 محاور البرنامج
` :Performance Data System - نظم بيانات األداء

الفرق بين البيانات والمعلومات والخبرة	 
 	Data Quality Standers معايير جودة البيانات
أسس تأكيد جودة البيانات	 
 	Ordi� الترتيبي – Nominal  أنواع مقاييس البيانات )األسمي

)Ratio النسبة – Interval الفترة – nal
 	DMM مستويات نضج المنظمات في إدارة البيانات
مكونات وفوائد نظام بيانات االداء 	 
الخطوات السبع لتأسيس نظام بيانات االداء	 
 	Data Analytics Life Cycle دورة حياة تحليل البيانات

تحليل البيانات  `
 	Quantitative Vs Quali�  التحليل الكمي والكيفي للبيانات

tative
أنواع تحليل البيانات حسب الغرض منها:	 
[ Description التحليل الوصفي
[ Diagnostic التحليل التشخيصي
[ Predictive التحليل التنبأي
[ Prescriptive التحليل التوجيهي

مقاييس النزعة المركزية )المنوال Mode – المتوسط 	 
)Median الوسيط – Average الحسابي

 	 )Standard Deviation مقاييس التشتت )االنحراف المعياري
)Variation التباين( –

 	Rate المعدالت
 	Percentage النسب المئوية
 	Multiple المكرر
إجراء المقارنات )بالفترات السابقة – بالمستهدفات – بالقيم 	 

المرجعية – جغرافيًا – حسب نوع الخدمة(

التنبؤ االحصائي `
 	Correction Analysis تحليل االرتباط
 	Regression Analysis تحليل االنحدار
 	Time Series Analysis .... تحليل السالسل

التمثيل البصري للبيانات  `
 	Deviation االنحراف
 	Correlation االرتباط
 	Ranking التصنيف الترتيبي
 	Distribution التوزيع
 	Change over time التغير عبر الزمن
 	Part for all الجزء للكل
 	 Magnitude المقدار
 	Spatial الحيز المكاني
 	 Flow التدفق
استخدام األلوان	 
تطوير االنفوجرافيك	 

` Data Analytics Software برامج تحليل البيانات
معايير اختيار برامج تحليل البيانات	 

` Story Telling with Data سرد القصص باستخدام البيانات

 نسخة مجانية للمشاركين من
أول دليــل باللغــة العربيــة فــي مجــال 	 

إعــداد تقاريــر أداء األجهــزة العامــة

تحليــل 	  لنمــاذج  ملــون  انفوجرافيــك 
البيانــات وعــرض 

 عن المتحدث

د. محمد مصطفى محمود
الرئيس التنفيذي 

معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة
التابع لشركة مدينة المعرفة االقتصادية

ــوم اتخــاذ القــرارات فــي جامعــة بنســلفانيا  ــوراه فــي عل ــى الدكت حصــل عل
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة )مدرســة وارتــن( باإلضافــة إلــى ثــالت درجــات 
عمــل  اإلقليمــي  والتخطيــط  المدنيــة  والهندســة  اإلدارة  فــي  ماجيســتير 
كعضــو هيئــة تدريــس فــي )إدارة األعمــال بحــوث العمليــات - إدارة العمليــات 
- نظــم المعلومــات اإلداريــة( فــي كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

وكنــدا ومصــر والكويــت وماليزيــا لمــدة 20 عــام ) 1976 � 1997 م(.

عمــل فــي القطــاع الخــاص لمــدة عشــر ســنوات كنائــب رئيــس مجلــس إدارة 
مجموعــة صافــوال. أســس خاللهــا كل مــن أكاديميــة صافــوال وأكاديميــة 
بنــده وأشــرف علــى تطويــر الخطةاالســتراتيجية ومراكــز تقييــم القيــادات 

)997 1 � 2006م(.

عمــل فــي القطــاع الحكومــي لمــدة عشــر ســنوات كمديــر مكتــب التخطيــط 
االســتراتيجي ألمانــة محافظــة جــدة ومستشــار كل مــن وزيــر العمــل ووزيــر 
الوطنــي  المركــز  وكبيــر مستشــاري  والتخطيــط  االقتصــاد  ووزيــر  الصحــة 

لقيــاس أداء األجهــزة العامــة )2007 � 2018 م(. 

اســتكمل الشــهادات العالميــة فــي التخطيــط االســتراتيجي مــن بالديــوم 
ومعهــد مؤشــرات قيــاس األداء, أول غيــر أمريكــي يمنــح شــهادة »أخصائــي 
إدارة أداء فــي األجهــز ة الحكوميــة « مــن معهــد إدارة األداء فــي واشــنطن.

أشــرف وشــارك فــي تطويــر أكثــر مــن 70 مشــروع تخطيــط اســتراتيجي 
حكوميــة  منظمــات  فــي  األداء  لقيــاس  المتوازنــة  البطاقــات  وتطويــر 

للربــح. هادفــه  غيــر  ومنظمــات  خــاص  قطــاع  وشــركات 

أســس وتولــى إدارة معهــد مدينــة المعرفــة للقيــادة والريــادة التابــع لشــركة 
برامــج  وتقديــم  بتصميــم  قــام  والــذي   2010 عــام  منــذ  المعرفــة  مدينــة 
تدريبيــة متقدمــة للمئــات مــن كبــار المــدراء التنفيذييــن فــي العالــم العربــي 

واإلســالمي.

 إستثمار البرنامج
خصم المجموعات التسجيل المبكر رسوم البرنامج

اتصل بنا حسب العرض بالموقع USD 1,250


