
 علم البيانات...
ً
من أكثر علوم القرن الحادي والعشرين إثارة

شفيق بشارات

أحمد مصري

خلدون بشناق



شفيق بشارات



عالم بيانات مبتدئ ماجستير في علم البيانات محلل بيانات

رحلتي



علم البيانات 



معلومات

إحصاء

رياضيات

خوارزميات



مواضيع ذات صلة 
بعلوم البيانات



◌ Supervised Learning

◌ Applied Machine Learning

◌ Information Retrieval and Data Mining

◌ Affective Computing & Human-Robot Interaction

◌ Bioinformatics

◌ Statistical Natural Language Processing

◌ Statistical Data Science

◌ Web Economics



مجاالت علم 
البيانات



علم البيانات
Data Science

م من غير إشراف
ّ
تعل

Unsupervised Learning

ز
ّ
التعلم الُمعز

Reinforcement Learning

م مع إشراف
ّ
تعل

Supervised Learning
انحسار

Regression
تصنيف

Classification



التعلم مع إشراف - التصنيف
(أمثلة عن مجاالت علم البيانات)

Supervised Learning - Classification







التعلم مع إشراف - اإلنحسار
(أمثلة عن مجاالت علم البيانات)

Supervised Learning - Regression





م من غير إشراف
ّ
تعل

(أمثلة عن مجاالت علم البيانات)
Unsupervised Learning







ز
ّ
التعلم الُمعز

(أمثلة عن مجاالت  علم البيانات)
Reinforcement Learning







شكًرا الستماعكم



أحمد مصري



2012

جامعة آلتو الفنلندية:
دكتوراة في االتصاالت الذكية

20202018

2002

جامعة النجاح الوطنية:
بكالوريوس هندسة حاسوب

ماجستر سوليوشن ونوكيا:
باحث أول في مجال الذكاء 

االصطناعي ألنظمة اتصاالت الجيل 
الخامس واتصاالت الستااليت

20072008

جامعة بوليتكنيكو دي تورينو اإليطالية:
ماجستير في االتصاالت الالسلكية

جامعة النجاح الوطنية:
أستاذ مساعد في قسم 

هندسة االتصاالت والكهرباء

رحلتي





م
ّ
رحلة التعل

م اآللة 
ّ
في مجال تعل

والذكاء االصطناعي
(الوصول إلى القمة الوهمية) 

رة
خب

 ال
ى

تو
س

م

الزمن

قمة وهمية



◌ القراءة ثم القراءة ألي مقال، بحث أو كتاب في مجال 
الذكاء االصطناعي ألنه ال يوجد مصدر واحد كاٍف وشامل.

◌ عدم الخوض في تفاصيل التفاصيل للشبكات العصبية 
.(Neural Network)

 

نصائح لتصبح مستخدًما جيًدا لتعلم اآللة 
(القمة الوهمية):

مالحظة: القمة الوهمية في مستوى الخبرة ستجعلك مستخدًما جيًدا، 
م اآللة والذكاء االصطناعي.

ّ
ولكن غير خبير في مجال تعل



◌ االستفادة من يوتيوب والدروس المجانية من 
الجامعات المشهورة.

م.
ّ
◌ التطبيق هو أساس التعل

نصائح لتصبح مستخدًما جيًدا لتعلم اآللة 
(القمة الوهمية):



من القمة 
الوهمية الى الخبرة

رة
خب

 ال
ى

تو
س

م

قمة وهمية

الزمن



ولتجاوز القمة الوهمية باتجاه الخبرة الحقيقية:

◌ الرجوع لتعلم أساسيات وتفاصيل الشبكات العصبية 
.(Neural Network)

◌ متابعة القراءة في أي مصدر متوفر وحديث اإلصدار.

◌ التطبيق العملي وإيجاد حلول لمشاكل واقعية 
والتعامل مع معلومات حقيقية.



شكًرا الستماعكم



خلدون بشناق



200520062010رحلتي

2014 2016 2020

جامعة بيرزيت:
بكالوريوس في الهندسة 

الكهربائية واإللكترونية

جامعة كارلتون:
بكالوريوس في الهندسة 

الكهربائية واإللكترونية

الكاتيل:
مدير انتاج 

جامعة كامبريدج:
ماجستير في إدارة األعمال

كريم:
رئيس قسم اإلستراتيجية 

وإدارة األعمال 

صدارة:
مدير االستثمار 

ألما هيلث:
المؤسس والرئيس 

التنفيذي 



مثال تطبيقي الستخدام 
البيانات الضخمة والذكاء 
االصطناعي (ألما هيلث)



The achievement I am most proud of is Alma Health

Enabling the health experience of the future that a tech savvy population expects



خلفية عن 
ألما هيلث



◌ أول شركة رقمية متخصصة في مجال الرعاية الطبية 
لألمراض المزمنة والتي أطلقت في كانون الثاني 

عام 2021.

◌ أطلقت في وقت جائحة كورونا لتلبي احتياجات ذوي 
األمراض المزمنة.

◌ استقطبت بما يعادل 2.5+ مليون دوالر كاستثمار 
خالل أقل من عام.



◌ اليوم ألما هيلث توفر للمرضى استشارات مع األطباء 
عن بعد، خدمات صيدلية رقمية وخدمات منزلية مثل 

الفحوصات المخبرية.

◌ ألما هيلث على وشك التوسع اإلقليمي في المملكة 
العربية السعودية.



ألما هيلث 
وعلم البيانات



◌ استخدام الخدمات المدعمة بالذكاء االصطناعي التي نقدمها 
 هي جزء جوهري من 

ً
اليوم ونخطط لتقديمها مستقبال

رسالتنا (تسهيل حياة األشخاص ذوي األمراض المزمنة).

◌ استخدام علم البيانات سيساعد ألما هيلث بالتوسع وتقديم 
الخدمة للماليين من األشخاص في منطقتنا بوقت قياسي.

◌ البيانات هي ميزة تنافسية بالنسبة أللما هيلث.



ألما هيلث
والبيانات الضخمة 

والذكاء االصطناعي





المزايا التي تقدمها 
ألما هيلث باستخدام 

الذكاء االصطناعي 



◌ محادثات تفاعلية صحية.

◌ تجربة صحية شخصية تفاعلية للمرضى.

◌ مطابقة األعراض مع العالج.



الدروس التي تعلمتها 
خالل هذه الرحلة



◌ أطلق العنان ألحالمك ألن هناك الكثير من الفرص التي 
أتاحها علم البيانات والذكاء االصطناعي.

◌ بادر بالعمل مع أشخاص ذوي خبرة في مجاالت قد 
تكون خارج نطاق خبرتك كعلوم البيانات.



شكًرا الستماعكم


