
الدكتــور رامــي هــو مستشــار تحــول متخصــص فــي التحــول والتطويــر الدولــي �دارة الــذكاء االصطناعــي 
. (zayedtoolset.com) واالبتكار وخدمات استشراف المستقبل. ومن اختراعاته مجموعة أدوات زايد

ركــز طــوال حياتــه المهنيــة علــى النتائج مع ســجل حافل بأكثر مــن ١٤ عاًما على المســتويين الوطنــي وا�قليمي 
الــذكاء  لقــد حقــق نجاًحــا كبيــًرا فــي مجــال  المســتقبلية.  ا�دارة  أدوات  باســتخدام  المبتكــر  التحــول  فــي 
االصطناعــي واالبتــكار فــي عــدة دول مثــل ا�مــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وا¥ردن 
واليابــان مــن خــالل  LIFO ونظــام التفكيــر ا�بداعــي. وهــو المديــر العــام لمجموعــة دوليــة، وســفير لالبتــكار 
ــس  ــن مجل ــو ضم ــن، وه ــذ يي ــاء تنقي ــن و رؤس ــادة دوليي ــي لق ــذكاء االصطناع ــار ال ــال، ومستش ــرعات ا¥عم ومس
المستشــارين فــي منظمــات دوليــة مختلفــة مثــل  IAIDL ، با�ضافــة إلــى مستشــار التحــول الدولــي لعــدد مــن 
الشــركات الكبــرى والدوليــة. يعمــل كمستشــار مباشــر للعديــد مــن الرؤســاء التنفيذييــن لشــركات اماراتيــة. 

با�ضافة إلى أنه قدم ا�رشاد والتدريب لعدد من القادة على المستويين الوطني وا�قليمي.

حصــل الدكتــور رامــي علــى جائزة مستشــاري الذكاء االصطناعــي ا¥كثر تأثيرا فــي عام ٢٠٢٠ من غــرف التجارة في 
برمنغهــام الكبــرى، وهــو يعتبــر العقــل المدبــر للــذكاء االصطناعــي واالبتــكار فــي منطقــة الشــرق ا¥وســط 
ــات و أدوات إدارة  ــوم البيان ــرب ي لعل ــع الع ــذي للمجم ــس التنفي ــب الرئي ــا منص ــغل حالًي ــا ، ويش ــمال إفريقي وش
ــة  ــي المختلف ــذكاء االصطناع ــرات ال ــي مؤتم ــن ف ــن المفضلي ــن الدوليي ــد المتحدثي ــا أح ــر دائًم ــتقبل ، يعتب المس
والبرامــج التلفزيونيــة. فــي اÁونــة ا¥خيــرة ، تــم اعتبــار مقابلتــه حــول االقتصــاد ا¥ردنــي هــو االجتمــاع ا¥كثــر فاعليــة 
حــول  دراســة   ٢٠ مــن  ¥كثــر  محكــم  هــو  و   ، ا¥ردنــي  االصطناعــي  الــذكاء  اقتصــاد  لمناقشــة 

العالم بخصوص الذكاء االصطناعي و أدوات ادارة المستقبل.

أهداف البرنامج:
•  التعرف على مفهوم الثورة الصناعية الرابعة و اهم التكنولوجيات الخاصة بها.

•  التعرف على مفهوم نموذج التحول .

•  االلمام بأهم التقنيات في كيفية تطبيق الذكاء االصطناعي و ادوات ادارة المستقبل.

•  التعرف عل اهم تحديات الثورة الصناعية الرابعة و استكشاف الفرص المستقبلية.

•  االلمام بكيفية رسم خرائط الوقت و المكان في التحول و االبتكار.

•  التعرف على ادوات ادارة المستقبل

•  التعرف على كيفية تقييم النضج المؤسسي للذكاء االصطناعي و ادوات ادارة المستقبل

•  كيفية بناء فرق التحول الخاصة بالذكاء االصطناعي .

الثورة الصناعية الرابعةالثورة الصناعية الرابعة
RESHAPING THE FUTURE OF INDUSTRIES

Hybrid Training 

Limited Seats
26-27 June, 2021

9 AM - 3 PM

الدكتور
رامي شاهين
العقل المدبر في الذكاء
االصطناعي و أدوات إدارة

المستقبل و االبتكار



الفئة المستهدفة:
الفئة القيادية بشكل عا م، قيادات االبتكار، قيادات التحول، قيادات االستراتيجة و استشراف المستقبل.

مفهوم الثورة الصناعية الرابعة
•  ما هي الثورة الصناعية الرابعة.

•  أوجه االختالف بين الثورة الصناعية الرابعة و الثورات السابقة.

•  تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة.

•  أحدث المفاهيم في الثورة الصناعية الرابعة.

نموذج التحول
•  ما هو نموذج التحول.

•  استكشاف ٣ موجات مختلفة من الثورة الصناعية الرابعة.

مفاهيم و تقنيات (الذكاء االصطناعي و أدوات إدارة 
المستقبل)

•  مفهوم الذكاء االصطناعي و أدوات ادارة المستقبل.

ــي و أدوات  ــذكاء االصطناع ــق ال ــة تطبي ــة بكيفي ــات وا¥دوات الخاص ــم ا�دارة والتقني ــدث مفاهي ــاف أح •  اكتش

إدارة المستقبل.

التحديات و الفرص في الثورة الصناعية الرابعة
•  التحديات و استكشاف فرص النمو وا�نتاجية.

•  رسم الفرص المستقبلية وكيفية االستجابة.

أدوات إدارة المستقبل الثمانية
•  البلوك تشين.

•  الروبوتات.

•  الطابعات ثالثية ا¥بعاد.

•  البيانات الضخمة.

•  الذكاء االصطناعي.

•  إنترنت ا¥شياء.

•  الواقع ا�فتراضي و الواقع المعزز .

•  الطائرات بدون طيار .

محتويات البرنامج:



Date

26  - 27
June, 2021

Questions and Local Registration 
For More Information And Registration From Jordan Please Contact  
Eng. Amer Al Najjar Training Center Manager Mobile :

00962777399728

Location

Rotana Hotel / Amman

Virtual

Fees

300 JD

250 JD

تقييم النضج المؤسسي للذكاء االصطناعي
•  مفهوم تقييم النضج المؤسسي للذكاء االصطناعي.

•  أهمية تقييم النضج المؤسسي للذكاء االصطناعي في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

.� �� � •  افضل المماراسات العالمية في تقييم النضج المؤسسي و اداة التقييم 

� على المؤسسات. �� � •  كيفية تطبيق 

بناء فرق العمل الخاصة بالذكاء االصطناعي
•  أهمية بناء فرق العمل الخاصة بالذكاء االصطناعي.

� لقيادة عملية التحول. �� •  بناء فريق 

� للذكاء االصطناعي. �� •  أدوار و مسؤوليات فريق 

قصص نجاح في الثورة الصناعية الرابعة.


