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

1.1نبذة عن البلوك تشين
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
الدراســات واألبحــاث الــى إمكانيــة أن يضيــف تطبيــق البلــوك تشــين الــى اضافــة قيمــة تجاريــة الــى القطــاع الصناعــي مــن خــال الكفــاءة
التشــغيلية ،ممــا يــؤدي إلــى نمــو اإليــرادات والعائــد علــى االســتثمار .علــى ســبيل المثــال فــإن تحســين المنظــور نحــو سلســلة التوريــد ســيؤدي
إلــى تحســين خدمــة العمــاء ،وتســريع المعامــات الماليــة وزيــادة تحســين امــن البيانــات وإدارة الوثائــق التجاريــة.

2.2أهداف البرنامج
تهــدف الــدورة الــى تطويــر الكــوادر الوطنيــة فــي مجــال تقنيــات المســتقبل وتعريــف المتدربيــن بكيفيــة عمــل تقنيــة البلــوك تشــين
مــن المنظــور التجــاري (األعمــال) واالســتراتيجي ،وتطبيقاتهــا العديــدة ،فض ـاً عــن المميــزات التــي تقدمهــا هــذه التقنيــة القويــة
والحديثــة مــن منظومــة العمــل اإليجابــي.

3.3محتويات البرنامج

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

4.4الفئة المستهدفة
سيستفيد من هذا البرنامج األفراد المعنيون بتطوير األداء في االدارات الصناعية والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة من مديرين
ومهندسين ومتخصصين فنيين .

 5.5لغة الدورة التدريبية
اللغة العربية و اإلنجليزية

اﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ

اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻟﻤﻜﺎن

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ

أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺸﺠﯿﻊ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

2019/7/ 11-9

اﻟﺪوﺣﺔ  -ﻗﻄﺮ

1400

اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ SPSS

2019/7/ 25-23

اﻟﺪوﺣﺔ  -ﻗﻄﺮ

1400

ﺗﺮوﯾﺞ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ

2019/8/ 29-27

اﻟﺪوﺣﺔ  -ﻗﻄﺮ

1400

اﻟﺘﺼﺎﻧﯿﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﻠﻌﯿﺔ

2019/9/ 17-15

اﻟﺪوﺣﺔ  -ﻗﻄﺮ

1300

اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ

2019/10/ 8-6

اﻟﺪوﺣﺔ  -ﻗﻄﺮ

1400

إدارة اﻻﻧﺘﺎج وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

2019/10/ 24-22

اﻟﺪوﺣﺔ  -ﻗﻄﺮ

1300

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ )ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺒﻠﻮك ﺗﺸﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(

2019/11/ 7-5

اﻟﺪوﺣﺔ  -ﻗﻄﺮ

1500

أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺟﻤﻊ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ

2019/11/ 21-19

اﻟﺪوﺣﺔ  -ﻗﻄﺮ

1300

ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

2019/12/ 12-10

اﻟﺪوﺣﺔ  -ﻗﻄﺮ

1300

