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مقدمة :
متثّل كيفية إدارة اســتراتيجية التحول
الرقمــي في أي مؤسســة أحد العوامل
احلاسمة في جناحها اليوم ،فتأثير التحول
الرقمي ميتد إلى أنشــطة املؤسســات
وعملياتهــا ،وقدراتها .إن التحول الرقمي
أشــمل وأعمق مــن مجرد اســتخدام
موظفــي املنظمــة للحاســب اآللــي
واإلنترنت وبعض التطبيقات البســيطة
في أعمالهم اليومية .حيث نســتطيع
تعريف التحول الرقمي بأنه اســتخدام
املنظمــة للتقنيــة فــي إدارة أعمالها
وخدماتها وأنشطتها وفي معاجلة وحتليل
بياناتها وفي التواصل بني أفرادها (كل من
اإلداريني واملوظفني) وفــي أداء تعامالتها
إلكترونيا بشكل كامل ،والبد أن يتم كل
ً
ذلك في بيئة تقنية/رقمية مستندة إلى
محمية.
قواعد بيانات
ّ
الهدف العام :
يهدف هــذا البرنامج إلــى فهم كيفية
التحويــل الرقمي للبيانــات واملعلومات
وإدارتهــا بكفــاءة وفعالية أكبــر داخل
املؤسسات.
األهداف التفصيلية :

أن يتمكــن املشــاركون عنــد انتهاء
احللقة التطبيقية مما يلي:

7 7فهم التحول الرقمــي للملفات
وإدارتها بفعالية.
 7 7حتديد سياسات التحول و إجراءات
العمل.
 7 7أفضل املمارســات وفقــا ً ملعايير
األيزو.
موضوعات الحلقة :
遏 遏مقدمة في التحول الرقمي.
 遏 遏احللول الرقمية للبيانات الرقمية.
 遏 遏أفضــل املمارســات والسياســات
للتحول الرقمي.
 遏 遏زيارة ميدانية.
مدة الحلقة التطبيقية :
( )20ســاعة تدريبية موزعة على ( )5أيام،
بواقع ( )4ساعات يوميا.
التكلفة المالية :
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
د  .خليفة بن علي الفارسي

7 7محاضر مبعهد اإلدارة العامة في مجال نظم وتقنية املعلومات وعضو
الهيئة العلمية باملعهد منذ عام 2005م وإلى اآلن.
 7 7حاصل على شــهادة الدكتوراه في إدارة نظــم وتقنية املعلومات من
اململكة املتحدة في عام 2017م من جامعة برونيل بلندن.
 7 7حاصل على شهادة املاجستير في إدارة تقنية املعلومات من اململكة
املتحدة في عام 2010م من جامعة برادفورد.
 7 7قدم العديد من احملاضرات في مجال تخصصه.
 7 7تدرج في وظائف إدارية وفنية وإشرافيه من بينها رئيس قسم احلاسب
اآللي ملدة ()7سنوات.

