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2007أمريكا –إلينويجامعة جنوب : دكتوراه إحصاء تطبيقي•
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1989جامعة اليرموك األردنية : بكالوريوس رياضيات فرعي كمبيوتر•
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2013الكويت –UNDPخبير العينات في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي •
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2001إلى 1994



الخطوط العريضة

البيانات والبيانات الكبيرة والتحديات•

علم البيانات•

المقدمة–

لماذا علم البيانات–

علماء البيانات•

ماذا يعملون؟–



البيانات تحيط بنا

يتم جمع الكثير من البيانات وتخزينها•

بيانات الويب ، التجارة اإللكترونية•

االئتمان/ المعامالت المالية ، والمعامالت المصرفية •

اإلنترنتعبر والشراءالتداول •

الشبكات االجتماعية•



كم البيانات لدينا؟

(2008)يوميًا  Google 20 PBتعالج •

ةتيرابايت من السجالت اليومي60على  Facebookيحتوي •

تيرابايت 50+ بيانات المستخدم من  eBay 6.5 PBلدى •

(5/2009)في اليوم 

دوالر35: تيرابايت 1تكلفة تخزين•

ساعات3: تيرابايت 1الوقت لقراءة •

(ثانية/ ميجابايت 100)•



(الضخمة)البيانات الكبيرة 

ويصعبفي إدارتها البيانات الكبيرة هي أي بيانات مكلفة 

منهاالقيم استخراج 

الحجم

حجم البيانات•

السرعة

علىهامعالجة البيانات نسبة إلى الطلب المتزايد حداثة •

 والتعقيدالتنوع

المصادر•

واألشكال •

والجودة •

.Structureبنية وتركيب البيانات •



Big Data



أنواع البيانات لدينا

(المعامالتبيانات / الجداول )البيانات العالئقية •

(الويب)البيانات النصية •

Semi-structured(XML)منظمةشبه بيانات •

األشكال والرسومات البيانية•

...،( (RDFالشبكة االجتماعية ، الويب الداللي •

تدفق البيانات•



ماذا تفعل مع هذه البيانات؟

واستخراج إلحصاءاتالتجميع •

OLAP))اإلنترنتالتحليلية عبر المعالجة تخزين البيانات و •

الفهرسة والبحث واالستعالم•

 Keyword basedالرئيسيةالبحث على أساس الكلمات •
search

المعرفةاكتشاف مطابقة األنماط •

البياناتتعدين•

النمذجة اإلحصائية•



Data Science–علم البيانات 



ما هو علم البيانات

يتم من خالل علم البيانات تجميع، إدارة، ومعالجة، •

المعرفة من البيانات الضخمةواستخراج وتفسير 

متعدد التخصصات للدراسة مجااًل ( DS)يعد علم البيانات •

بهدف مواجهة التحديات في البيانات الضخمة

https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century/



ما هو علم البيانات

من المجاالت يتم استخدام النظريات والتقنيات من العديد: في علم البيانات

.والتخصصات لمعالجة كمية كبيرة من البيانات وتحليلها

ما هي هذه التخصصات؟

علوم الكمبيوتر•

بة التعرف على األنماط ، التصور ، تخزين البيانات ، الحوس

االصطناعىعالية األداء ، قواعد البيانات ، الذكاء 

الرياضيات•

الرياضية، المصفوفات والجبر الخطيالنمذجة

اإلحصاء•

.اإلحصائيةوالنمذجةاالحتماالت –



مواد تخصص علم البيانات

 Matrices andالجبر الخطي والمصفوفات: الرياضيات•

Linear Algebra, and Mathematical Modelling.

Probability and Statistics، اإلحصاء واالحتماالت •

++R, Python, Matlab, C: لغات البرمجة•



مواد تخصص علم البيانات

Data Management–إدارة البيانات •

لبيانات يتطرق هذا الموضوع إلى التنقيب عن البيانات، استخراج ا–

واسترجاع المعلومات

Data Analysisتحليل البيانات •

يشكل تحليل البيانات محورا رئيسيا في علم البيانات–



مواد تخصص علم البيانات

Machine Learning: التعلم اآللي•

يغطي مواضيع في التصنيف والروبوتات–

Algorithms، الخوارزميات•

مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية لحل المشاكل–

Big Data: البيانات الضخمة•

نادا يصعب معالجة هذه البيانات أو حتى التعامل معها وجمعها است-

على الطرق التقليدية



Data Science



أمثلة 

خاصة الشركات أسرارك وأنماط التسوق والتفضيالت التعلم ت•

سبيل المثال ، هل يمكننا معرفة ما إذا كانت المرأةعلى :بك

من أنماط تسوقها حامل ، 

(2012، 2008)علم البيانات واالنتخابات •

 Facebookمليون شخص بتثبيت تطبيق أوباما على قام -
"األصدقاء"عن والذي أتاح الوصول إلى المعلومات 

مجموعات تستهدف FaceBookعلىاإلعالنات المدفوعة •

.معينة

Googleالتصفح على •



علماء البيانات

وفرها يعد علماء البيانات المفتاح لتحقيق الفرص التي ت•

:فهم يقومون ب. البيانات الضخمة

فيهاعلى أنماط مقنعة إيجاد هيكل لها والعثور •

.واستخراج المعرفةإيجاد القصص، •

لمترتبة على تقديم المشورة للمديرين التنفيذيين بشأن اآلثار ا•

المنتجات والعمليات والقرارات

إنهم ليسوا مراسلين•



ارتفاع الطلب على علماء البيانات

وعدم كفاية العرضالوظيفة ذات أعلى طلب •

محلل تنبؤي و 190،000-140،000الواليات المتحدة إلى احتاجت •

.  2018و 2011بين عامي محلل / مليون مدير 1.5

، جامعة نيويورك-علوم البيانات الجديدة التي يتم إنشاؤها معاهد •

...كولومبيا ، واشنطن ، جامعة كاليفورنيا ، 

، edXHarvard, Data Camp, Coursera، دورات جديدة برامج •

:ورش عمل

...Stats ،I-School ،CS ،Astronomy: سبيل المثال ، في بيركليعلى 

لوم ع"على ماجستير في مقترحات في العديد من األمكنة للحصول •
"البيانات الكبيرة



وظيفة مرتفعة األجر

ند ال يزال متوسط راتب البدء لعالم البيانات مرتفعًا ع•

.دوالر95000

متوسط الراتب لعالم البيانات متوسط المستوى هو •

128،750$.

يرتفع إذا كان لعالم البيانات هذا دوًرا إداريًا أيًضا ، فسوف•

دوالر185000متوسط الراتب إلى 



تالسمات الشخصية لرواد تخصص علك البيانا



السمات الشخصية لرواد تخصص علك البيانات



مجاالت عمل تخصص علم البيانات

عالم بيانات•

R , Python, SQL: البرمجةاالختصاص في •

إخصائي دعم تقني•

تحليل النظم وتصميمها وتطويرها•

تنقيب وتحليل البيانات•

االشراف على أعمال الكمبيوتر والروبوتات•



مجاالت عمل تخصص علم البيانات

االختصاص في قواعد البيانات•

العمل في مجال التعليم•

هندسة الكمبيوتر•

االختصاص في مجال التعلم اآللي•

العمل في المجاالت البحثية في علم الحاسوب•

العمل في مجال إدارة وحماية الشبكات•

•:



New Orleans Fire 
Department (Nola 
FD) distributes free 
fire alarms to 
homes. But many 
homes they visited 
already had them, 
wasting Nola FD’s 
resources.

With no 
increase in 
resources or 
patrols, Nola FD 
increased the 
hit rate of 
homes needing 
smoke alarms 
by 2x.

Nola FD used 
the list to 
determine 
where to 
offer fire 
alarms.

Nola’s analytics 
team used public 
data to identify 
homes with a high 
probability of not 
having a fire alarm 
and provided Nola 
FD with a list.
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Service 

Issue
Data Science Service Change Result

Examples: Find the needle in the haystack

New Orleans 
Fire 
Department 
(Nola FD) 
distributes free 
fire alarms to 
homes. But 
many homes 
they visited 
already had 
them, wasting 
Nola FD’s 
resources.

Nola’s analytics 
team used 
public data to 
identify homes 
with a high 
probability of 
not having a 
fire alarm and 
provided Nola 
FD with a list.



Service 

Issue
Data Science Service Change Result

New York City 
(NYC) conducts 
corporate tax 
audits. They are 
time 
consuming and 
37% have no 
findings. They 
want to 
increase 
findings but 
maintain their 
number of 
audits.

With the same 
staff levels, the 
audit team 
decreased the 
percent of 
cases with no 
finding from 37 
to 22%, leading 
to increased 
revenues.

The audit team 
targeted the 
flagged cases 
for audits.

NYC analyzed 
historical audit 
records and 
identified 
patterns of 
businesses. 
Outliers were 
flagged as 
possible audit 
targets.

N
ew

 Y
o

rk
 C

it
y 

Ta
x 

C
o

m
p

lia
n

ce
Examples: Find the needle in the haystack



Service 

Issue
Data Science Service Change Result

In Chicago, a 
large number 
of children are 
thought to be 
exposed to lead 
paint in older 
houses.

Chicago 
reached the 
most 
vulnerable 
families before 
severe health 
effects from 
lead 
contamination 
manifest.

They conducted 
targeted 
inspections and 
provided 
remediation 
funding to 
homes 
identified in the 
model.

The analytics 
team built a 
model of 
exposure using
data on homes, 
history of 
children’s 
exposure at 
that address 
and conditions 
of 
neighborhood.
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Examples: Flag “stuff” early



Service 

Issue
Data Science Service Change Result

In New Orleans, 
ambulance 
standby 
locations are 
chosen based 
on dispatcher 
habits or 
instincts.

Targeting short 
response times 
to EMS calls 
(Project 
currently in 
progress)

Ambulances 
deployed at 
new optimized 
locations

Analytics team 
used city wide 
analysis of data 
on accident 
patterns, traffic 
patterns, and 
crew readiness 
to identify 
optimal 
standby 
locations
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Examples: Optimize your resources



أفضل الجامعات التي تدرس تخصص علم البيانات

Carnegie Mellon Universityميلون كارنيغيجامعة •

Stanford Universityجامعة ستانفورد •

Santa Clara Universityجامعة سانتا كالرا •

University of Michiganجامعة ميشيغان •

University of Texas at Dallasجامعة تكساس في داالس •

University of Virginiaجامعة فرجينيا •

University of Floridaجامعة فلوريدا •

Purdue Universityجامعة بوردو •



البياناتعلم في دورات تقدم 

• Coursera – Data Science Specialization

البيانات على أقدم برامج علم واحدة من كورسيراتقدم •

.اإلنترنت ، من خالل جامعة جون هوبكنز

من إذا كنت تستطيع تحمله ، ف-إنه ليس مجانيًا تماًما •

للدورة والشهادة  المتوقع أن تدفع رسوًما 

وارد يتم التنازل عن ذلك للطالب الذين ليس لديهم المولكن •

.المالية المتاحة

https://www.coursera.org/specializations/jhu-data-science?utm_source=gg&utm_medium=sem&campaignid=426374097&adgroupid=34475309733&device=c&keyword=%2Bdata %2Bscience %2Bcourse %2Bonline&matchtype=b&network=g&devicemodel=&adpostion=1t1&creativeid=149996441486&hide_mobile_promo&gclid=CjwKEAjw07nJBRDG_tvshefHhWQSJABRcE-ZLNV-z2gulUMCuXEyp-mRRcsk_moZNmEHY-0A4GOnPBoCHD3w_wcB


Coursera يتبع

:ويغطيدورات ، 10تألف التخصص من •

وتحليل المجموعات Rباستخدام برنامج البرمجة اإلحصائية •

Cluster Analysis

 NLPNatural Languageومعالجة اللغة الطبيعية •
Processing

.Machin Learningفي التعلم اآللي العملية والتطبيقات •

مكن إلكمال البرنامج ، يقوم الطالب بإنشاء منتج بيانات ي•

.استخدامه لحل مشكلة حقيقية



• EdX – Data Science Essentials

وتشكل جزًءا  Microsoftيتم توفير هذه الدورة التدريبية من قِبل •

من أنه من شهادة البرنامج االحترافي في علوم البيانات ، على الرغم
 .EdXيمكن أيًضا اعتبارها دورة مستقلة من خالل 

أو  Rبـ " تمهيدية"أن يكون لدى الطالب معرفة يتوقع •

Python - في اللغتان األكثر شيوًعا لبرمجة علوم البياناتوهما

.  الوقت الحالي

ءواإلحصاالموضوعات التي يتم تناولها االحتماالت تشمل •

على ي اآللوعرض البيانات ومقدمة في التعلم واستكشاف البيانات 

الرغم من أن جميع مواد الدورة التدريبية مجانية ، إال أنه يمكن 
اءللحصول على شهادة رسمية عند االنته( دوالًرا90)للطالب الدفع 

https://www.edx.org/course/data-science-essentials-microsoft-dat203-1x-3


• Udacity – Intro to Machine Learning

لم أن التعلم اآللي هو أحد الموضوعات الساخنة في عال شك •

يم البيانات في الوقت الحالي ، وتهدف هذه الدورة إلى تقد

.  نظرة عامة كاملة ، من النظرية إلى التطبيق العملي

باإلضافة إلى مقدمة الختيار مصادر البيانات واختيار

.معينةالخوارزميات التي تناسب مشكلة 

هذه الدورة غير مجانية•

https://www.udacity.com/course/intro-to-machine-learning--ud120


• IBM – Data Science Fundamentals

عبر المجانيةعدًدا من الدورات التدريبية  IBMتوفر •

ا باسم اإلنترنت من خالل بوابتها التي كانت تُعرف سابقً 

ى الفئة جامعة البيانات الكبيرة والتي تم تغيير اسمها اآلن إل

. Cognitive Classالمعرفية 

، المنهجية ، 101هذا البرنامج علوم البيانات يغطي •

أدوات التطبيقات العملية ، البرمجة في البحث والتطوير و

.المصدر المفتوح

إلكمالهاساعة 20حوالي إجماالً تستغرق •

https://cognitiveclass.ai/learn/data-science/


• California Institute of Technology – Learning from Data

رات يركز هذا المساق على التعلم اآللي ويتم تقديمه كسلسلة من محاض•

ة إلى نظرة باإلضاف. الفيديو إلى جانب الواجبات المنزلية واالمتحان النهائي

الكمبيوترأجهزة " تعلم"عامة حول كيفية 

من المتوقع أن يكون لدى الطالب)هذه العملية مع الرياضيات تتعمق •

ي فإن هذا معرفة عملية بالمصفوفات وحساب التفاضل والتكامل ، وبالتال

(.من أجل المبتدئين الجدد في الرياضياتالمساق ليس 

http://work.caltech.edu/telecourse


• Dataquest – Become a Data Scientist

•Dataquest ها هي مزود تدريب مستقل عبر اإلنترنت بدالً من كون

مزودي التدريب اآلخرين تابعة لجامعة مثل معظم 

خاصة يوفر الوصول المجاني إلى الكثير من مواد الدورة التدريبية ال•

زة التي به على الرغم من أنه يمكنك أيًضا الدفع مقابل الخدمات المتمي

.تتضمن مشاريع خاصة

ياناتمحلل البيانات ، عالم البيانات ومهندس الب-ثالثة مسارات يقدم •

https://www.dataquest.io/home


• KDNuggets – Data Mining Course

•KDNuggets هو موقع معروف لألعمال التجارية وعلوم

تنقيب للتدريب في موضوعالبيانات وقد جمع منهًجا مجانيًا 

:فيوحدات هناك . Data Miningالبيانات 

، Machine Learningاآللي التعلم •

، Decision Treesالقرارإحصائية مثل أشجار مفاهيم •

والتصنيف Clusteringالتجميع ، Regressionاالنحدار 

Classification

.اإلى مقدمة للتطبيقات العملية للتكنولوجيباإلضافة •

http://www.kdnuggets.com/data_mining_course/index.html


• The Open Source Data Science Masters

ورة من بدالً من أن يتم تقديمها من قِبل منظمة أو مؤسسة ، تتألف هذه الد•

مجموعة من المواد والموارد مفتوحة المصدر ، وهي متاحة مجانًا عبر 

يعية تشمل الموضوعات التي يتم تناولها معالجة اللغة الطب. اإلنترنت

 Hadoopو  Pythonباستخدام  Twitterلواجهة برمجة تطبيقات 

MapReduce  وقواعد بياناتوSQL ,noSQLويشمل . وعرض البيانات

بالطبع ال . اتأساسيات علم البيانواإلحصاء لفهم الجبر تأسيساً في أيًضا 

مل بك ويعبالسرعة الخاصة يوجد أي شهادة ولكن يمكن إكمال البرنامج 

ة على علوم البيانات المتاحللمعلومات الوفيرة حول بشكل رائع كبوابة 

اإلنترنت

http://datasciencemasters.org/


المنح التي تقدم في تخصص علم البيانات

مقدمة من الشيخ محمد بن راشد آل : مبادرة مليون مبرمج•

http://www.arabcoders.ae/registerمكتوم 

دورات http://www.for9a.comتقدم منصة فرصة •

مجانية دورات مجانية في شتى المجاالت ومنها في علم 

.البيانات

http://www.arabcoders.ae/register
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Thank You



https://www.for9a.com/specialities/%D8%B

9%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8

%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-Data-

Science

https://www.for9a.com/specialities/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-Data-Science

