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یھــدف ھــذا المســتند إلى تقدیم التفاصیل حول منھج ICDL تحلیل البیانات. یصف المنھج، من خــال مخرجات التعلیم، المعرفة والمھارات 
التي یجب أن یمتلكھا المرشــح للحصول على شــھادة ICDL تحلیل البیانات. كذلك یقوم المنھج بتقدیم أساســا لالختبار النظري والعملي في 

ھذه الوحدة.
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يتضمن هذا املقرر املعرفة واملهارات األساسية املتعلقة �فاهيم تحليالت البيانات والتحليل اإلحصا� وإعداد مجموعة البيانات وتلخيص مجموعة البيانات وتصور 

البيانات.

عقب إ�ام هذا املقرر، سيتمكن املرشحون من:

• فهم املفاهيم الرئيسية املتعلقة بتطبيق تحليالت البيانات يف األع�ل التجارية.   

• فهم وتطبيق مفاهيم التحليل اإلحصا� الرئيسية.   

• است�اد البيانات إىل جدول بيانات وإعدادها للتحليل باستخدام تقنيات تنقية البيانات والتصفية.  

• تلخيص مجموعات البيانات باستخدام الجداول املحورية واملخططات املحورية.   

• فهم وتطبيق تقنيات وأدوات تصور البيانات.   

• إنشاء ومشاركة التقارير ولوحات املعلومات يف أداة تصور البيانات.  

1 املفاهيم والتحليل اإلحصا�

2 إعداد مجموعة البيانات

1. 1  املفاهيم الرئيسية

1.2 تحليل احصا�

تحديد األنواع الرئيسية لتحليالت البيانات: الوصفية والتشخيصية والتنبؤية 1.1.1

والوصفية والكمية والنوعية.

يربز أهم فوائد األع�ل لتحليالت البيانات: يحدد األ»اط / االتجاهات 1.1.2

ويحسن الكفاءة ويدعم صنع القرار ويقدم املعلومات بشكل فعال.

حديد املراحل الرئيسية لتحليل البيانات: فهم األع�ل وفهم البيانات وإعداد 1.1.3

البيانات والنموذجة والتقييم والنرش.فتح أو إغالق ملفات التطبيقات 

املكتبية.

التعرف عىل اعتبارات ح�ية البيانات عند تحليل بيانات مثل: إخفاء هوية 1.1.4

البيانات الشخصية إن أمكن، واالمتثال للوائح ح�ية البيانات املعمول 

بها.حفظ ملف باسم مختلف يف محرك أقراص محيل أو موقع لتخزين 

البيانات عىل اإلنرتنت.

وصف مقاييس النزعة املركزية ملجموعة البيانات: الوسط، الوسيط ، الوضع.1.2.1

حساب قيمة االتجاه املركزي ملجموعة بيانات باستخدام دالة: يعني، وسيط، 1.2.2

ووضع.

صف مقاييس االختالف يف مجموعة البيانات: األرباع ، التباين ، النطاق.1.2.3

احسب تباين مجموعة البيانات: الربع ، التباين ، النطاق.1.2.4

است�اد البيانات إىل تطبيق جدول البيانات: ملف .csv ، جدول البيانات، 2.12.1.1 االست�اد والتشكيل

جدول املوقع ، جدول قاعدة البيانات.

إزالة البيانات املكررة.2.1.2

تحقق من أن القيم املعطاة تنتمي إىل مجموعة بيانات مرجعية باستخدام 2.1.3

.vlookup وظيفة

2.1.4 Êتحقق من أن القيم املحددة تنتمي إىل نطاق محدد باستخدام واحد أو أك

من الوظائف إذا كانت.

2.1.5 ، Ëل ، ËÌ ، استخراج القيم من سلسلة باستخدام وظائف النص: يسار

منتصف ، بحث.

تحليل البيانات 

أهداف ا�قرر
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3 تلخيص مجموعة البيانات

4  تصويرالبيانات

تنسيق مجموعة بيانات كجدول مضمن.2.2.1

إدراج واستخدام تقطيع الجدول.2.2.2

تغي� طريقة التجميع لقيمة: املجموع ، املتوسط ، العدد ، الحد األدÏ ، الحد 3.1.1

األقىص.

عرض قيم تجميع متعددة.3.1.2

تصور البيانات كمخطط: عمود ، رشيط ، خط ، فط�ة.4.2.2

تطبيق وتعديل التنسيق الرشطي للخط والخلفية إلظهار: قيم عالية / 4.2.3

منخفضة ، قيم أعىل / أدÏ من املتوسط.

تطبيق ، تحرير أرشطة البيانات.4.2.4

تطبيق ، تحرير أرشطة البيانات.4.2.5

عرض القيم عىل النحو التايل: النسبة املئوية للحساب ، والفرق من قيم 3.1.3

محددة ، وإج�يل التشغيل ، والرتتيب.

تلقائيًا ، القيام بتجميع البيانات يدويًا وإعادة تسمية املجموعات.3.2.1

فك تجميع البيانات.3.2.2

استخدم عامل تصفية التقرير.3.3.1

القيام بإدراج واستخدام مقس�ت طرق لتصفية جداول محورية واحدة 3.3.2

متعددة.

إدراج وتصفية جدول زمني.3.3.3

إدراج مخطط محوري لجدول محوري موجود.3.4.1

إنشاء مخطط محوري من الحقول يف مجموعة بيانات.3.4.2

فهم مفهوم تصور البيانات باستخدام التقارير ولوحات املعلومات. حدد 4.1.1

 (KPIs) التصورات الشائعة مثل: الرسوم البيانية ومؤرشات األداء الرئيسية

والخرائط.

التعرف عىل أدوات تصور البيانات الشائعة ووظائفها مثل: تصور البيانات 4.1.2

ونرش ومشاركة ذكاء األع�ل.

فهم م�رسات التصميم الجيدة يف التقارير ولوحات املعلومات مثل: 4.1.3

التصميم النظيف وغ� املرتب ، والعناوين الوصفية ، والخطوط واأللوان 

املتسقة ، واستخدام اللون للتأكيد والفهم.

است�اد مجموعة بيانات من جدول بيانات إىل أداة تصور البيانات وحفظ 4.1.4

امللف.

إنشاء جداول يف تقرير.4.2.1

2.2 التصفية

3.3 تصفية الجداول 
املحورية

3.4 استخدام 
املخططات املحورية

4.1 املفاهيم 
واإلعداد

4.2 التصور

3.1 تجميع بيانات 
الجدول املحوري

3.2 تحليل تردد الجدول 
املحوري

ا�هارة    نقاط ا�وضوعرقم ا�رجعا�وضوع
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نرش تقرير.4.3.1

إنشاء لوحة تحكم.4.3.2

مشاركة تقرير ولوحة معلومات عرب رابط. مشاركة تقرير عىل الويب.4.3.3

4.3 النرش واملشاركة
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