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البلوك تشيــــن في الصناعة

 2019/11/ 7-5

الدوحة - قطر



Blockchain  دورة تدريبية في تقنية »البلوك تشين« او سلسلة الكتل المعروفة بـ

نبذة عن البلوك تشين. 1

يعتبــر البلــوك تشــين واإلنترنــت األشــياء مــن اهــم الركائــز فــي تنميــة الــدول وتقدمهــا مســتقبال وتعتبــر مســاهم رئيســي فــي الثــورة الصناعيــة 
الرابعــة وتنميــة الناتــج المحلــي.  ســتتطلب الثــورة الصناعيــة الجديــدة التعــرف علــى نمــاذج جديــدة للعمــل واليــات تنفيــذ جديــدة تعتمــد علــى 
قواعــد التنافســية العالميــة الجديــدة والتركيــز علــى البيانــات والتقنيــات الحديثــة مثــل الــذكاء االصطناعــي. وتشــمل الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
القطاعــات الناميــة مثــل البلــوك تشــين والــذكاء االصطناعــي والبيانــات الضخمــة والخدمــات الســحابية والواقــع االفتراضــي والواقــع المعــزز.

ســتغطي الــدورة األمثلــة الحديثــة لتطبيقــات البلــوك تشــين فــي القطاعــات المختلفــة واســتخداماتها المرتقبــة فــي مجــال الصناعــة. حيــث تشــير 
ــاءة  ــى القطــاع الصناعــي مــن خــالل الكف ــة ال ــة أن يضيــف تطبيــق البلــوك تشــين الــى اضافــة قيمــة تجاري ــى إمكاني الدراســات واألبحــاث ال
التشــغيلية، ممــا يــؤدي إلــى نمــو اإليــرادات والعائــد علــى االســتثمار. علــى ســبيل المثــال فــإن تحســين المنظــور نحــو سلســلة التوريــد ســيؤدي 

إلــى تحســين خدمــة العمــالء، وتســريع المعامــالت الماليــة وزيــادة تحســين امــن البيانــات وإدارة الوثائــق التجاريــة.

أهداف البرنامج  . 2
تهــدف الــدورة الــى تطويــر الكــوادر الوطنيــة فــي مجــال تقنيــات المســتقبل وتعريــف المتدربيــن بكيفيــة عمــل تقنيــة البلــوك تشــين 
مــن المنظــور التجــاري )األعمــال( واالســتراتيجي، وتطبيقاتهــا العديــدة، فضــالً عــن المميــزات التــي تقدمهــا هــذه التقنيــة القويــة 

والحديثــة مــن منظومــة العمــل اإليجابــي.

محتويات البرنامج. 3

 مقدمة حول البلوك تشين	

 ما هو البلوك تشين؟	

 فوائد استخدام تقنية البلوك تشين	

 ميزات البلوك تشين واالستخدام األمن	

 لماذا يعتبر البلوك تشين تقنية ثورية؟	



 تطبيقات البلوك تشين حسب الصناعة	

 نماذج للمعامالت من خالل البلوك تشين	

 أنواع البلوك تشين، العام و الخاص	

 دور البلوك تشين في إطار الصناعة 4.0	

 التوجهات وأفضل الممارسات المستقبلية  	

الفئة المستهدفة . 4
سيستفيد من هذا البرنامج األفراد المعنيون بتطوير األداء في االدارات الصناعية والعاملين في  المؤسسات العامة والخاصة من مديرين 

 ومهندسين ومتخصصين فنيين .
  

 لغة الدورة التدريبية. 5
اللغة العربية و اإلنجليزية
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