مستقبل
الذكاء االصطناعي
Artificial Intelligence
Future
Ishara Consultants

إشارة لالستشارات

http://www.isharaonline.com

register@isharaonline.com

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التاليةFurther details call us at :
+97142955581, +971563218564, +971506244616

حول الورشة
المدة الزمنية:

About the workshop
ثالثة أيام

3 days

Duration:

مجموع الساعات 12 :ساعة

12 hours

Total Hours:

Loay AlNakhal

Lecturer:

المحاضر:
التواريخ:

لؤي النخال

المجموعة األولىFirst Batch: 28 – 30 / 4 / 2019 :

Date:

المجموعة الثانيةSecond Batch: 5 – 9 / 5 / 2019 :
تهدف هذه الورشة لتوضيح مفهوم الذكاء االصطناعي وتطوره ،واستعراض عدد من االمثلة الواقعية التي تم استخدام
الذكاء االصطناعي فيها كالروبوتات ،وتوضيح كذلك للمستقبل المتوقع من استخدامات الذكاء االصطناعي في مجال
الروبوتات والسيارات والطائرات الذكية .وسيتم التطرق الستراتيجية االمارات للذكاء االصطناعي ،وتوضيح لمسرعات
المستقبل .وكذلك سيتم شرح نبذة عن الحكومة الذكية وفق نموذج التميز مما سيثري معرفة الحاضرين في هذا المجال
آلفاق جديدة تعتمد عليها نماذج التميز بمختلف منابتها.

This workshop will explain the principles of artificial intelligence and its development, practicing several
tangible examples like robots; it also expected future in using artificial intelligence in vehicles and smart
aircraft. Furthermore it will explain UAE AI strategy, mentioning future accelerators. It will also cover
smart government as in government excellence program and its future horizons.

Lecturer

Loay AlNakhal
Smart systems and IT projects
expert, work in corporate quality
and excellency, PMP, EFQM
certified assessor, and ISO auditor.

المحاضر

لؤي النخال
 عمل،خبير أنظمة ذكية ومشاريع تقنية
،بمجال الجودة والتميز المؤسسي
حاصل على مدقق معتمد لمنظومة
.التميز ومدقق لمواصفة أيزو

-B. Sc. in Computer Science 1995

1995 بكالوريوس علوم حاسوب-

-MBA in General Manag. 2008

2008 ماجستير إدارة أعمال عام-

-More than 20 years of experience

20 عدد سنوات الخبرة أ كثر من-

Attendees

الحضور

-

Strategy and excellence department director

.مدير ادارة االستراتيجية والتميز المؤسسي

-

-

Information technology department director

.مدير ادارة تقنية المعلومات

-

-

Future foresight center manager

.مدير مركز استشراف المستقبل

-

-

Section headers

.رؤساء االقسام

-

-

Strategic planning and IT systems staff

.موظفو االستراتيجية ومسؤولي االنظمة التقنية

-

-

Future foresight staff

.موظفو استشراف المستقبل

-

Outlines

محاور الدورة

1. Understanding Artificial intelligence

. مفهوم الذكاء االصطناعي.1

2. Artificial intelligence characteristics

. صفات الذكاء االصطناعي.2

3. Industrial generations

. الثورات الصناعية.3

4. Artificial intelligence applications

. تطبيقات الذكاء االصطناعي.4

5. Expert systems and robots

. األنظمة الخبيرة والروبوتات.5

6. Contents of Artificial intelligence

. مكونات الذكاء االصطناعي.6

7. Smart government and excellence program

 الحكومة الذكية في برنامج التميز.7

Registration Form

استمارة التسجيل
)Participation Fee for three days ( AED. 3000/-
رسوم المشاركة لثالثة أيام (  3000/-درهم)

مالحظة :تشمل الرسوم مواد الدراسة والمرطبات وسيحصل المشارك على شهادة المشاركة
خصومات جماعية %10 :لمجموعة  4-3أشخاص و %15لعدد  7-5أشخاص و %20لعدد  8أشخاص أو أ كثر
الشروط :يتم تطبيق الخصومات الجماعية في حالة حجز المقاعد معا وعلى فاتورة واحدة فقط.
البريد االلكتروني Email

االسم بالكامل Full Name

الوظيفة Designation

1st Delegate
2nd Delegate
3rd Delegate
4th Delegate
يرجى تصوير هذه االستمارة في حالة مشاركة أ كثر من  4أشخاص.
بيانات الدفع:
Fee to be paid prior to the event, Please Telex/ Transfer the fee to:
ISHARA CONSULTANTS
BANK: Emirates NBD
Account No.: 101-13139241-01
Deira Branch, Dubai – UAE
SWIFT Code: EBILAEAD
IBAN: AE58 0260 0010 1131 392 4101
طريقة الدفع:
 Cash  Credit Card
بيانات التواصل

 Transfer

 Cheque

Contact Person Details

الوظيفة _____________________  Job title:االسم ____________________________ Name:
المؤسسة _______________________________________________________ Organization:
__________ الرمز البريدي  : __________________________________Zip Codeالعنوان Address
_______________الدولة _____________Countryالمدينة  ________________ Cityص ب PO Box
_________________ رقم الفاكس  ________________________ Fax Noرقم الهاتف Telephone No
___________________________________________________________البريد االلكتروني Email
_____________________________________________________التوقيع Authorized signature

