باستخدام تطبيقات  Microsoft Excelو Power BI

IMP
•

معهد محترفي اإلدارة ) (IMPهو معهد احترافي مستقل يتعاون مع شركات

استشارية في مختلف المجاالت مكرس لتقديم جميع التدريب المتعلق بإدارة
وتنمية األعمال ،مهمتنا هي مساعدة األفراد الذين يتمتعون بالميزة التنافسية
في مواجهة التحديات الوظيفية والحياتية المختلفة.
•

يتم تصميم دوراتنا التدريبية وتقديمها من قبل خبراء متخصصين ،مؤهلين ،وذوي

خبرة في تطبيق الحلول المالئمة لتحديات األعمال اليوم.
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•

أصبح مصطلح ذكاء األعمال ) (BIمن المصطلحات األكثر شيوعًا في عالم
األعمال خالل السنوات األخيرة .إلى جانب مصطلحات أخرى كالبيانات
الضخمة ) ،(Big Dataواستخراج البيانات ) ،(Data Miningوالتحليالت
التنبؤية ) ،(Predictive Analyticsوعلم البيانات ).(Data Science

•

الغرض الرئيسي من هذا البرنامج هو إعطاء المتدربين القدرة على تحليل
بيانات أعمالهم باستخدام التقنيات المتقدمة دون االكتفاء بالجداول
والرسوم البيانية التقليدية ،بل أيضًاً باستخدام الجداول والمخططات
المحورية  Pivotونماذج البيانات  Excel Data Modelو تطبيقات ذكاء األعمال
.Power BI
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بعدًاالنتهاءًمنًهذاًالبرنامجًً،سيتمكنًالمتدربونًمنً:
•

إنشاءًوتنسيقًالمقاييسًومؤشراتًاألداءًالرئيسية.

•

إنشاءًواستخدامًالجداولًوالمخططاتًالمحوريةً.Pivot

•

إنشاءًواستخدامًوظائفً ،Excel Cubeوإنشاءًرسوماتًبيانيةًيمكنهاًتلخيصً
المعلوماتًالتيًتمًاستردادهاًباستخدامًوظائفً.Excel Cube

•

إنشاءًنموذجًبياناتً  ،Excel Data Modelواالتصالًبقواعدًالبياناتً،وتحويلً
البياناتًإلىًنموذجًمناسبً،وتحميلًالبياناتًفيًجداول  Excelأوًفيًنموذجً
البيانات.

•

تحويلًتقاريرً  Excelالمنسقةًإلىًبياناتًقابلةًلالستخدامًإلجراءًمزيدًمنً
التحليل.

•

استخدامًالطرقًالمتقدمةًلعرضًالبياناتًمنًخاللًتطبيقً.Power BI

•

استخدمًمجموعةًأدواتً Microsoft Power BIلالتصالًبمجموعةًواسعةًمنً
مصادرًالبيانات.

•

استكشافًالتقنياتًوالميزاتًالمتاحةًلتشكيلًوتحسينًالبياناتًالخاصةًبكً،

مكِنً
ماًي َ
وإنشاءًتقاريرًجذابةً،وتخطيًذلكًالستخدامًتقنياتًتحليلًالبياناتًب ُ
منًالعثورًًعلىًواكتشافًاالستنتاجاتًالخفيةًمنًالبيانات.
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 .1تحليل البيانات باستخدام برنامج Excel
•

تحليلًالبياناتًبالطرقًالكالسكيةًمعً.Excel

•

تحليلًالبياناتًعنًطريقًالجداولًالمحورية .Excel Pivot Tables

•

تحدياتًتحليلًالبياناتًبالطرقًالكالسيكية.

 .2نموذج البيانات Excel Data Model

•

نموذجًالبياناتً.Excel Data Model

•

مصطلحاتًتحليلًالبياناتً(.Data Analysis Expressions (DAX

 .3استيراد البيانات من الملفات:
•

استيرادًالبياناتًإلىً.Excel

•

تشكيلًوتحويلًالبيانات.

•

تحميلًالبياناتً.Data Loading

 .4استيراد البيانات من قواعد البيانات:
•

مصادرًالبياناتًالمتاحة.

•

معاينةً،وتشكيلً،وتحويلًالبيانات.

•

تحميلًالبيانات.

•

عالقاتًالجداولًوالتسلسالتًالهرمية.

 .5استيراد البيانات من تقارير Excel
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•

استيرادًالبياناتًمنًتقاريرً.Excel

•

تحويلًبياناتًمنًتقاريرً.Excel

تابع

 .6إنشاء وتنسيق المقاييس
•

مصطلحاتًتحليلًالبيانات.

•

المعاييرًوالمقاييس.

•

المصطلحاتًالمتقدمةًلتحليلًالبيانات.

 .7عرض البيانات في Excel
•

باستخدامًاألشكالًالمحوريةً .Pivot Charts

•

باستخدامًوظائفً.Cube Functions

•

إنشاءًالرسومًالبيانيةًلوظائفً.Cube Functions

 .8استخدام برنامج  Excelمع تطبيقات Power BI
•

مقدمةًعنً.Power BI

•

استخدامً  Excelكمصدرًبياناتًلـ .Power BI

•

استخدامًتطبيقًالموبايل .Power BI

بعد إكمال هذا البرنامج  ،سيتمكن الحاضرون من اجتياز االختبارات
التالية:
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•

اختبار  779-70تحليلًوتصورًالبياناتًباستخدامً.Microsoft Excel

•

اختبارً :778-70تحليلًوتصورًالبياناتًباستخدامً.Microsoft Power BI

Cont’d
الشهادة :تُمنح الشهادات لمن حضر على األقل  %65من البرنامج.
إمكانية التأجيل متاحة فقط عندما يطلبها أحد المتدربين قبل بدء البرنامج بـثالثة
( )3أيام على األقل.
إلغاء الحجز واالسترداد (يجب تقديم الطلب عبر البريد اإللكتروني):
 oقبل

5

أيام

على

األقل

من

بدء

البرنامج

التدريبي ،يتم استرداد

 %100من الرسوم.
 oطلبات اإللغاء بعد المحاضرة األولى ،يتم استرداد  %50من الرسوم.
 oطلبات اإللغاء بعد المحاضرة الثانية ،يتم استرداد  %25من الرسوم.
 oطلبات اإللغاء بعد مرور  3محاضرات من البرنامج التدريبي ،ال يتم استرداد أي

جزء من الرسوم.

المدة 40 :ساعة
مقر مؤسسة  37 :IMPشارع عمان ،متفرع من شارع محيي الدين أبو العز،
الدقي ،الجيزة.
لالستفسارات:
الموقع اإللكترونيhttps://imanagementpro.com :
البريد اإللكترونيinfo@imanagementpro.com :
جوال02 01024447228 :
هاتف02 3762 7784 :
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