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About Us

Dar Al Riyadh Training Institute is a specialized training 
institute that offers training programs which enhances the 
development and efficiency of both professional technicians and 
new graduates, and provides certified accreditation locally and 
internationally. The Institute aims at developing human 
resources and qualifying trainees in their preferred disciplines, 
which aligns with the market requirements to reduce 
unemployment. The development of human resources requires 
the development of knowledge and skills. Therefore, our goal is 
to develop our trainees and to utilize technologies that are not 
available in other centers and institutes of the Kingdom to 
support the development of technical skills of the targeted
trainees. 



Smart City Concept, Governance 
and Implementation

Objective

This course aims at the presentation of the Smart 
City concept, governance and as well as its use as an 
innovative solution for both already developed and 
new cities.

Methodology

The course is based on lectures supported by videos 
and data concerning real Smart City projects.
During this training course, the respective 
participants will work on group projects for the 
design of a “Smart Solution for an Urban System”.

Content 

Following a presentation of the city challenges with a particular focus on sustainable development, the 
course presents the Smart Technology and its application for the optimal management of urban systems 
including both urban networks as well as major urban services such as water and energy. 

Course Modules:

Level l
30Hours

City Challenges, Why Do We Need Innovative 
Solutions?1.01

Smart City Concept1.02

Smart City Examples1.03

Smart Territory1.04

Smart City Implementation1.05

Smart Governance – Smart Management 1.06

Smart Water1.07

Smart Energy1.08

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

Smart City Project “Design of a Smart 
Solution for an Urban System”

1.09 8Hrs.

Field Trips1.10 6Hrs.



Smart City Concept, Governance 
and Implementation

Module Description 

Module 1.01: City Challenges, Why Do We Need Innovative Solutions? (2 Hrs.)

This lecture presents the core world challenges concerning environment, economy and society as well as 
the role of the city in these challenges. It aims at introducing why we have to focus on the city and on how 
the Smart City concept could help to meet the city challenges, the world challenges.

Module 1.02: Smart City Concept (2 Hrs.)

This lecture presents the concept of the Smart City with particular focus on use of digital technology and 
collective intelligence. It also presents data collection, analysis and the optimal and safe management of 
the city as well as for the creation of new services.

Module 1.03: Smart City Examples (2 Hrs.)

This lecture presents some examples of Smart Cities in the world (Amsterdam, Barcelona, Montreal, 
Vienna, etc.). For each example, it provides the methodology followed for building the Smart City project, 
the project implementation, the governance model and the lessons learned.

Module 1.04: Smart Territory (2 Hrs.)

This lecture presents the implementation of smart technology at the metropolis or regional levels. It could 
include several small and large cities as well as rural area. It presents the main territorial challenges, 
discusses the share of responsibilities and presents how to explain smart solution at this complex level.

Module 1.05: Smart City Solution Implementation (2 Hrs.)

This lecture presents the methodology for the implementation of the Smart City solutions, including 
core phases: diagnostic, monitoring and platform development, exploitation and assessment of the smart 
solution.  For each phase, it describes major stakeholders, work to be conducted, associated indicators, 
realization and assessment.

Module 1.06: Smart Governance – Smart Management (2 Hrs.)

This lecture describes the governance and management of Smart City projects. It deals with the following 
core issues:  Which structure should be established for decision-making? What is the role of stakeholders 
and citizens?  How to manage the question of privacy? Which structure should be established for the 
project realization and management?

Module 1.07: Smart Water (2 Hrs.) 

This lecture presents first the urban water system and its main challenges.  Then, it explains the smart 
water system concept (smart sensors, data collection, data analysis,). Finally, the smart water system is 
presented through the project SunRise (large-scale demonstrator of the Smart City).
 



Module 1.08: Smart Energy (2 Hrs.)

This lecture presents urban energy systems (electricity, public lighting, and district heating/cooling) and 
their main challenges.  Then, it presents the smart energy concept (distributed systems, sensors, data 
collection, data analysis,). Finally, the smart energy system is presented through the project SunRise 
(large-scale demonstrator of the Smart City).

Module 1.09: Smart City Project  “Design of a Smart Solution for an Urban System” (8 Hrs.)

Participants will work in groups on a case study concerning the use of the smart technology in an urban 
area. The participants have to define the issue (why, what) and then present a smart solution for this issue 
(how). By the end of the training, each group will present their “Smart Solution”.

Module 1.10: Field Trips (6 Hrs.)
 
Participants will visit local projects representing smart solutions in the Kingdom.



Implementation of the Smart City 
Solution for Urban Services
(Water, Energy, Mobility, Buildings,etc.) 

Objective

This course aims at the presentation of the Smart 
City concept as well as its implementation and use 
in different areas such as innovative urban services, 
water, energy and mobility.

Methodology

The course is based on lectures supported by videos 
and data concerning real Smart City projects. During 
this training course, participants will work on group 
projects for the design of a “Smart Solution” for an 
urban system.

Content 

Following a presentation of the smart city concept, the course presents the governance and manage-
ment of the Smart City, the smart monitoring and platforms, the smart urban information system and the 
application of the Smart City to some areas such as innovative urban services, water, energy, mobility 
and housing.

Course Modules:

Level ll

30Hours

Smart City Concept and Implementation 
(Advanced)2.01

Smart Governance – Smart Management 
(Advanced)2.02

Smart Monitoring and Platforms2.03

Smart Urban Information System2.04

Smart Urban Services2.05

Smart Water (Advanced)2.06

Smart Energy (Advanced)2.07

Smart Mobility2.08

Smart Home2.09

Smart City Project “Design of a Smart 
Solution for an Urban System”

2.10

2.11

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

6Hrs.

6Hrs.Field Trips



Module Description 

Module 2.01: Smart City Concept and Implementation (Advanced) (2 Hrs.)

This lecture presents the concept of the Smart City with particular focus on the use of the digital 
technology for monitoring, data transmission, data analysis and decision-making. It also presents the 
implementation of this technology supported by feedbacks from major smart city projects.

Module 2.02: Smart Governance – Smart Management (Advanced) (2 Hrs.)

This lecture describes the model of governance and management of Smart City projects. It deals with some 
issues such as decision-making, role of stakeholders and citizens, management structures, data sharing, 
responsibilities and quality control. These issues will be supported by feedbacks from smart city projects.

Module 2.03: Smart Monitoring and Platforms (2 Hrs.)

This lecture presents important issues related to the Smart City: smart monitoring included smart sensors, 
data transmission, storage, and smart platforms, which ensure the coordination of tasks related to data 
management and analysis, decision-making, regulation and users’ interaction. 

Module 2.04: Smart Urban Information System (2 Hrs.)

This lecture presents an important component of the Smart City, which related to the information system. 
It discusses the structure and contents of this system, data governance, security of this system as well as 
tools required for its management.

Module 2.05: Smart Urban Services (2 Hrs.)

This lecture presents the use of the Smart technology for the development of innovative urban services 
such as on-line administration, services for elder people, services for disabled persons, security and 
emergency, e-health, e-education.

Module 2.06: Smart Water (Advanced) (2 Hrs.)

This lecture presents the use of smart technology for the management of water cycle. It includes 
monitoring and data processing to be used in drinking and sewage water services to reduce leakage, 
control the water quality, reduce flood risk, optimize water treatment and improve customers’ information.

Module 2.07: Smart Energy (Advanced) (2 Hrs.)

This lecture presents the use of smart technology for safe and optimal management of the energy in 
cities including electricity, public lighting, gas and district heating/cooling.  After a presentation of the 
smart technology for each “energy”, it presents the construction of a comprehensive smart energy system.



Module 2.08: Smart Mobility (2 Hrs.)

This lecture presents the use of smart technology for the management of urban mobility. First, It presents 
the urban mobility challenges, and then describes how the Smart technology could use data to improve 
urban mobility through traffic-control, parking statistics, public transport real-time information, 
interoperability, use of “soft” transport and telework.

Module 2.09: Smart Home   (2 Hrs.)

This lecture presents the use of smart technology for the optimal and safe management of residences and 
apartments. It presents the challenges related to user’s comfort, security and energy savings, and then 
describes how the Smart Technology trough could help to meet the “home” challenges.

Module 2.10: Smart City Project “Design of a Smart Solution for an Urban System” (6 Hrs.) 

Participants will work in groups on a case study concerning the design of a smart solution for an 
urban issue. They have to define the issue (why, what) and then propose a smart solution for this issue 
(how). By the end of the training, each group will present their “Smart Solutions”.

Module 2.11: Field Trips (6 Hrs.)

Participants will visit local projects representing smart solutions in the Kingdom.



Advanced Implementation of the 
Smart City Solution for Urban 
Services (Electrical Grid, Water, Sewage, 
Mobility, Buildings, Underground Space, Security)

Objective

This course aims at the presentation of the Smart 
grid and Smart City concepts as well as their 
implementation and use in different areas such 
twater, energy, mobility and buildings. It presents 
also the challenge of cybersecurity.

Methodology

The course is based on lectures supported by videos 
and data concerning real Smart grid and Smart City 
projects. During this training course, participants will 
work in individual or group projects for the design 
and implementation of a “Smart Solution for an 
urban system”.

Content 

After a presentation of the smart grid and Smart City 
concepts, the course presents the construction of 
smart platforms including the information system, and 
the application of the smart technology in major urban issues such as drinking water, sewage, electricity, 
district heating, utilities tunnels, mobility and buildings. The course also creates an awareness about the 
cyber security in the Smart City.

Course Modules:

Level lll

30Hours

Smart Grid & Smart City Concepts 
(Advanced)3.01

Smart Platforms and Information System 
(Advanced)3.02

Smart Drinking Water 3.03

Smart Sewage3.04

Smart Electrical Grid3.05

Smart District Heating/Cooling3.06

Smart Utility Tunnels3.07

Smart Mobility (Advanced)3.08

Smart Building (Advanced)3.09

Cyber Security in the Smart City 3.10

Smart City Project “Design of a Smart 
Solution for an Urban System”

3.11

Field Trips3.12

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

2Hrs.

6Hrs.

4Hrs.



Module Description 

 Module 3.01: Smart Grid & Smart City Concepts (Advanced) (2 Hrs.)

This lecture presents the smart grid and Smart City concepts with particular focus on the use of digital 
technology for monitoring, data transmission, data analysis and decision-making for safe and optimal 
management of urban systems. It also presents the implementation of this technology supported by 
feedbacks from major Smart City and Smart Grid projects.

Module 3.02: Smart Platforms and Information System (Advanced) (2 Hrs.)

This lecture presents two important issues related to smart grids and Smart Citie: the development of plat-
form that ensures the coordination of different tasks related to data management and analysis, 
decision-making, regulation and users’ interaction as well as the development of the information system 
that hosts asset data as well as operating and other “useful” data. 

Module 3.03: Smart Drinking Water System (2 Hrs.)

This lecture presents the use of smart technology for the management of the drinking water system. It 
describes the water system components and conventional management method, figures out the 
challenges of this system (asset management, leakage, contamination), describes how the smart 
technology could help to meet these changes, and finally presents the smart water system including 
sensors, data transmission, data analysis, system-control and customers’ interaction.

Module 3.04: Smart Sewage System (2 Hrs.)

This lecture presents the use of smart technology for the management of urban sewage systems. It 
describes the sewage system components and its conventional management, figures out the challenges of 
this system (flood, leakage, health), describes how the smart technology could help to meet these changes, 
and finally presents the smart sewage system including sensors, data transmission, data analysis, 
system-control and customers’ interaction.

Module 3.05: Smart Electrical Grid (2 Hrs.)

This lecture presents the use of smart technology for the management of electrical system. It describes the 
components of the electrical distribution system and its conventional management, figures out the 
challenges of this system (outage, energy loss, use of renewable energy, peak demand,.), describes how 
the Smart technology could help to meet these changes and finally presents the Smart grid system 
including monitoring, data transmission, data analysis, system-control and customers’ interaction.

Module 3.06: Smart District Heating/Cooling (2 Hrs.)

This lecture presents the use of smart technology for the management of the district heating/cooling 
systems. It describes the components of these systems and their conventional management, figures out 
the challenges of these systems (demand forecasting, demand and supply equilibrium, use of renewable 
energy, peak demand,etc.). It also describes how the smart technology could help to meet these changes 
and finally presents the Smart heating/cooling system including monitoring, data transmission, data 
analysis, system-control and customers’ interaction.



 Module 3.07: Smart Utility Tunnels (2 Hrs.)

This lecture presents the use of smart technology for the management of utilities tunnels, which host urban 
utilities in large service tunnels. It describes the concept of the utility tunnels, figures out their 
challenges (security, surveillance, maintenance, responsibilities), describes how the smart technology 
could help to meet these changes and finally presents the smart utility tunnels concept including 
monitoring, data transmission, data analysis and system-control.

Module 3.08: Smart Mobility (Advanced) (2 Hrs.)

This lecture presents the use of smart technology for the management of urban mobility. It presents the 
mobility challenges (traffic jams, pollution, security, interoperability, lack of services,etc.), then describes 
how the smart technology could use data to meet these challenges and to improve the urban mobility 
through traffic control, parking management, public transport real-time information, interoperability, “soft” 
mobility, telework, etc.

Module 3.09: Smart Building (2 Hrs.)

This lecture presents the use of smart technology for the optimal and safe management of buildings. It 
presents the challenges related to asset management, users’ comfort, security, and energy savings, then 
describes how the Smart technology trough smart monitoring and data analysis could help to meet these 
challenges.

Course 3.10: Cyber Security in the Smart City (2 Hrs.)

This lecture presents major risks in the smart city, which are related to the cyber security and how to take 
preliminary actions to prevent these risks, mainly through awareness campaigns as well as a proactive 
security strategy.

Module 3.11: Smart City Project “Design of a Smart Solution for an Urban System” (6 Hrs.)

Participants will work in groups on a case study concerning the design and implementation of a smart 
solution for an urban issue. They have to define the issue (why, what) and then propose a smart solution 
for this issue (how). By the end of the training, each group will present their “Smart Solution”.

Module 3.12: Field Trips (4 Hrs.)

Participants will visit local projects representing smart solutions in the Kingdom.
 



املوضوع 3-7: أنفاق مرافق الخدمات الذكية  )ساعتان)

 تعرض هذه املحاضرة استخدام التقنية الذكية إلدارة أنفاق الخدمات التي تحتوي على املرافق الحضرية في أنفاق الخدمات. وتصف مفهوم 
الصيانة، املسؤوليات(، وتشرح كيف يمكن للتكنولوجيا الذكية أن الرقابة،  )األمن،   أنفاق الخدمات، وتستعرض التحديات التي تواجهها 
 تساعد في تحقيق هذه التغييرات وتقدم في النهاية مفهوم أنفاق املرافق الذكية بما في ذلك نظام الرقابة، ونقل البيانات وتحليلها ومراقبة

النظام

املوضوع 3-8: النقل الذكي )مرحلة متقدمة( )ساعتان)

 تعرض هذه املحاضرة استخدام التقنية الذكية إلدارة التنقل الحضري. وتعرض تحديات التنقل )االختناقات املرورية والتلوث واألمن والتشغيل
 البيني ونقص الخدمات( ثم تصف كيف يمكن للتكنولوجيا الذكية استخدام البيانات ملواجهة هذه التحديات وتحسين الحركة الحضرية من
 خالل التحكم في حركة املرور وإدارة مواقف السيارات ومعلومات النقل العام اآلنية، وإمكانية التشغيل البيني، والتنقل “الناعم”، والعمل عن

بعد، وغيرها

املوضوع 3-9: املبنى الذكي )مرحلة متقدمة( )ساعتان)

 تعرض هذه املحاضرة استخدام التقنية الذكية من أجل اإلدارة املثلى واآلمنة للمباني. وتعرض التحديات املتعلقة بإدارة األصول، وراحة
 املستخدمين، واألمن، وتوفير الطاقة، ثم تصف كيف يمكن للتكنولوجيا الذكية املساعدة في مواجهة هذه التحديات من خالل املراقبة الذكية

وتحليل البيانات

املوضوع 3-10: األمن االلكتروني في املدينة الذكية )ساعتان)

 تعرض هذه املحاضرة مخاطر كبيرة في املدينة الذكية، والتي ترتبط باألمن االلكتروني وكيفية اتخاذ إجراءات أولية ملنع هذا الخطر من خالل
إجراءات التوعية باإلضافة إلى استراتيجية أمنية استباقية

املوضوع 3-11: مشروع املدينة الذكية “تصميم حل ذكي لنظام حضري” )6 ساعات)

 سيعمل املشاركون في مجموعات لدراسة حالة تتعلق باستخدام التكنولوجيا الذكية في املناطق الحضرية. يجب عليهم تحديد املشكلة )ملاذا
وماذا( ثم تقديم حل ذكي لهذه املشكلة )كيف(. في نهاية التدريب، ستقدم كل مجموعة “الحل الذكي” الخاص بها

املوضوع 3-12: زيارات ميدانية )4 ساعات)

 لحلول ذكية في اململكة
ً
سيقوم املشاركون بزيارة مشاريع محلية تمثل تطبيقا



املوضوع 3-1: مفاهيم الشبكة الذكية واملدينة الذكية )مرحلة متقدمة(  )ساعتان)

 تعرض هذه املحاضرة مفاهيم الشبكة الذكية وتكاملها مع املدينة الذكية، مع التركيز بشكل خاص على استخدام التكنولوجيا الرقمية في
 املراقبة ونقل البيانات وتحليل البيانات وصنع القرار من أجل إدارة آمنة ومثلى للنظم الحضرية. كما سيتم التطرق إلى أمثلة على تطبيق هذه

 بتوصيات من مشاريع كبرى قائمة في مجال املدن الذكية والشبكات الذكية
ً
التقنية مدعومة

املوضوع 3-2: األنظمة الذكية ونظام املعلومات )مرحلة متقدمة(  )ساعتان)

 تعرض هذه املحاضرة مسألتان هامتان تتعلقان بالشبكات الذكية واملدن الذكية: األولى تتضمن تطوير النظام األسا�سي الذي يضمن تنسيق
 عن تطوير نظام املعلومات الذي يشمل

ً
 املهام املختلفة املتعلقة بإدارة وتحليل البيانات، وصنع القرار، والتنظيم، وتفاعل املستخدمين، فضال

بيانات األصول، والثانية تشمل معلومات عن تشغيل األنظمة وغيرها من املعلومات املفيدة

املوضوع 3-3: مياه الشرب الذكية )ساعتان)

 تعرض هذه املحاضرة طرق استخدام التقنية الذكية إلدارة نظام مياه الشرب؛ فهي تصف مكونات نظام املياه وطريقة إدارته التقليدية،
 كيف يمكن للتكنولوجيا الذكية أن تساعد في تحقيق

ً
 وتشرح عن تحديات هذا النظام )إدارة األصول، والتسرب، والتلوث(، وتشرح أيضا

 هذه التغييرات، وبالنهاية تقدم نظام املياه الذكية بما في ذلك أجهزة االستشعار وبيانات النقل، وتحليل البيانات، ومراقبة النظام باالضافة
إلى تفاعل العمالء

املوضوع 3-4: مياه الصرف الصحي الذكية )ساعتان)

وتصف مكونات نظام الصرف الصحي وإدارته  تعرض هذه املحاضرة طرق استخدام التقنية الذكية في إدارة أنظمة املجاري الحضرية. 
 التقليدية، وتوضح تحديات هذا النظام )الفيضانات، التسرب، الصحة(، وتصف كيف يمكن للتكنولوجيا الذكية أن تساعد في تحقيق هذه
 التغييرات، وأخيًرا تقدم نظام الصرف الصحي الذكي بما في ذلك املستشعرات، ونقل البيانات وتحليل البيانات، ومراقبة النظام باإلضافة إلى

التواصل مع العمالء

املوضوع 3-5: الشبكة الكهربائية الذكية )ساعتان)

 تعرض هذه املحاضرة استخدام التقنية الذكية إلدارة النظام الكهربائي. وتصف مكونات نظام التوزيع الكهربائي وإدارته التقليدية، وتوضح
)انقطاع الطاقة، وفقدان الطاقة، واستخدام الطاقة املتجددة، ووقت الذروة عند الطلب، وغيرها(،  التحديات التي يفرضها هذا النظام 
 نظام الشبكة الذكية بما في ذلك املراقبة، ونقل

ً
 وتصف كيف يمكن للتكنولوجيا الذكية أن تساعد في تحقيق هذه التغييرات. وتقدم أخيرا

البيانات، وتحليل البيانات، ومراقبة النظام والتواصل مع العمالء

املوضوع 3-6: التدفئة والتبريد الذكي للمناطق )ساعتان)

 تعرض هذه املحاضرة استخدام التقنية الذكية إلدارة أنظمة التدفئة/التبريد في املناطق. وتصف مكونات هذه األنظمة وإدارتها التقليدية،
 وتوضح التحديات التي تواجهها هذه األنظمة )التنبؤ بالطلب، توازن اإلنتاج – تزايد الطلب، استخدام الطاقة املتجددة، ووقت الذروة عند
 الطلب، وغيرها(، وتصف كيف يمكن للتكنولوجيا الذكية املساعدة في تحقيق هذه التغييرات. وتعرض في النهاية نظام التدفئة/التبريد الذكي

بما في ذلك املراقبة ونقل البيانات وتحليل البيانات والتحكم في النظام والتواصل مع العمالء

المواضيع



الهدف من الدورةا ااااا
         

 تهدف هذه الدورة إلى عرض مفاهيم الشبكة الذكية واملدينة الذكية
 وتطبيقها واستخدامها في مجاالت مختلفة مثل املياه والطاقة والنقل

“واملباني مع التعرض لتحدي “األمن املعلوماتي

المنهجيةا ااااا

تتعلق وبيانات  بأفالم  مدعمة  محاضرات  على  الدورة  هذه   تعتمد 
و سيعمل املشاركون خالل هذه  بمشاريع املدينة الذكية الحقيقية. 
لنظام ذكي  “حل  لتصميم  جماعية  مشاريع  على  التدريبية   الدورة 

حضري”ب

وصف المواضيع:

املستوى
 الثالث

30ساعة

التنفيذ المتطور لحلول المدينة الذكية
 للخدمات الحضرية 

المحتوى

هذه في  سيتم  الذكية،  واملدينة  الذكية  الشبكة  ملفاهيم  عرض   بعد 
 الدورة التطرق لطرق إنشاء منصات ذكية بما في ذلك نظام املعلومات،
 واستخدام التكنولوجيا الذكية في حل القضايا الحضرية الرئيسية مثل
 مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وتدفئة املناطق وأنفاق مرافق

الخدمات. والنقل، واملباني، كما تقدم الدورة توعية حول األمن اإللكتروني في املدينة الذكية

2س 3-1 مفاهيم الشبكة الذكية والمدينة الذكية )مرحلة متقدمة(

2س األنظمة الذكية ونظام المعلومات )مرحلة متقدمة( 2-3

2س 3-3 مياه الشرب الذكية

2س 3-4 مياه الصرف الصحي الذكية

2س 3-5 الشبكة الكهربائية الذكية

2س التدفئة والتبريد الذكي للمناطق 6-3

2س أنفاق مرافق الخدمات الذكية 7-3

2س 3-8 النقل الذكي )مرحلة متقدمة(

2س 3-9 المبنى الذكي )مرحلة متقدمة(

2س 3-10 األمن االلكتروني في المدينة الذكية

6س 3-11 مشروع المدينة الذكية “تصميم حل ذكي لنظام حضري”

4س 3-12 زيارات ميدانية

)الشبكة الكهربائية، المياه، الصرف الصحي، النقل،  المباني، المساحات
 الفارغة تحت األرض، األمن(



املوضوع 2-8: النقل الذكي  )ساعتان(س

 تحديات التنقل في املناطق الحضرية، ثم تصف كيف
ً
 تعرض هذه املحاضرة استخدام التقنية الذكية إلدارة التنقل الحضري. وتعرض أوال

 يمكن للتكنولوجيا الذكية استخدام البيانات لتحسين التنقل الحضري من خالل التحكم في حركة املرور، ومعلومات املواقف، واملعلومات

اآلنية للنقل العام، والتشغيل البيني، واستخدام النقل “الناعم” والعمل عن بعد

املوضوع 2-9: املنزل الذكي )ساعتان(س

 تعرض هذه املحاضرة استخدام التقنية الذكية من أجل اإلدارة املثلى واآلمنة للمساكن والشقق. وتعرض التحديات املتعلقة براحة املستخدم

وأمنه وتوفيره للطاقة، ثم تصف كيف يمكن للتكنولوجيا الذكية أن تساعد في مواجهة التحديات “في املنزل”.ا

املوضوع 2-10: مشروع املدينة الذكية “تصميم حل ذكي لنظام حضري” )6 ساعات(س

 سيعمل املشاركون في مجموعات لدراسة حالة تتعلق باستخدام التكنولوجيا الذكية في املناطق الحضرية. يجب عليهم تحديد املشكلة )ملاذا

وماذا( ثم تقديم حل ذكي لهذه املشكلة )كيف(. في نهاية التدريب، ستقدم كل مجموعة “الحل الذكي” الخاص بها

املوضوع 2-11: زيارات ميدانية )6ساعات(س

 لحلول ذكية في اململكة
ً
سيقوم املشاركون بزيارة مشاريع محلية تمثل تطبيقا



املوضوع 2-1: مفهوم املدينة الذكية وتنفيذها )مرحلة متقدمة( )ساعتان)

 تعرض هذه املحاضرة مفهوم املدينة الذكية مع التركيز بشكل خاص على استخدام التكنولوجيا الرقمية في املراقبة ونقل البيانات وتحليلها
وصنع القرار. كما تعرض تطبيقات استخدام التكنولوجيا مدعومة بدروس مستفادة من مشاريع املدن الذكية الكبرى القائمة

املوضوع 2-2: الحوكمة الذكية - اإلدارة الذكية )مرحلة متقدمة( )ساعتان(س

 تصف هذه املحاضرة نموذج الحوكمة وإدارة مشاريع املدينة الذكية. وتتناول بعض القضايا مثل اتخاذ القرار، ودور صانعي القرار واملواطنين،
 والهياكل االدارية، وتقاسم البيانات، واملسؤوليات، ومراقبة الجودة. سيتم تدعيم هذه القضايا بالحلول والدروس املستفادة من مشاريع

املدن الذكية القائمة

املوضوع 2-3: الرقابة الذكية واملنصات )ساعتان(س

 تعرض هذه املحاضرة قضايا مهمة تتعلق باملدينة الذكية وتتضمن الرقابة الذكية وأجهزة استشعار ذكية ونقل البيانات وتخزينها واملنصات
ذكية التي تضمن تنسيق املهام املتعلقة بإدارة وتحليل البيانات وصنع القرار والتنظيم وتفاعل املستخدمين

املوضوع 2-4: نظام املعلومات الحضرية الذكية )ساعتان(س

المواضيع

 في املدينة الذكية التي ترتبط بنظام املعلومات. وتناقش هيكل ومحتويات هذا النظام وحوكمة البيانات وأمن
ً
 هاما

ً
 تقدم هذه املحاضرة عنصرا

هذا النظام باإلضافة إلى األدوات الالزمة إلدارته

املوضوع 2-5: الخدمات الحضرية الذكية )ساعتان(س

 تعرض هذه املحاضرة استخدام التقنيات الذكية لتطوير الخدمات الحضرية املبتكرة مثل اإلدارة عبر اإلنترنت، وخدمات املسنين، وخدمات
ذوي االحتياجات الخاصة، واألمن، وحاالت الطوارئ، والصحة اإللكترونية، والتعليم اإللكتروني

املوضوع 2-6: املياه الذكية )مرحلة متقدمة( )ساعتان(س

 تعرض هذه املحاضرة استخدام التقنية الذكية إلدارة املياه والتي تشمل املراقبة ومعالجة البيانات الستخدامها في خدمات مياه الشرب

 والصرف الصحي والحد من التسرب، والتحكم في جودة املياه، والحد من مخاطر الفيضانات، وتحسين معالجة املياه وتحسين جودة املعلومات

املقدمة للعمالء

املوضوع 2-7: الطاقة الذكية )مرحلة متقدمة( )ساعتان(س

 تعرض هذه املحاضرة استخدام التقنية الذكية إلدارة آمنة ومثلى للطاقة في املدن بما في ذلك الكهرباء واإلضاءة العامة والغاز والتدفئة/التبريد

وتقدم بناء نظام طاقة ذكي وشامل بعد عرض تقديمي للتكنولوجيا الذكية )الطاقة(ب



الهدف من الدورةا ااااا
         

وتطبيقاتها الذكية  املدينة  مفهوم  عرض  إلى  الدورة  هذه    تهدف 
 واستخداماتها في مجاالت مختلفة مثل الخدمات الحضرية املبتكرة

واملياه والطاقة والنقل

المنهجيةا ااااا

تتعلق وبيانات  بأفالم  مدعمة  محاضرات  على  الدورة  هذه   تعتمد 
و سيعمل املشاركون خالل هذه  بمشاريع املدينة الذكية الحقيقية. 
لنظام ذكي  “حل  لتصميم  جماعية  مشاريع  على  التدريبية   الدورة 

حضري”.ي

وصف المواضيع:

املستوى
الثاني

30ساعة

تطبيق حلول المدينة الذكية للخدمات الحضرية
 )المياه، الطاقة، النقل، المباني، ..(

المحتوى

 تتعلق بحوكمة وإدارة املدينة الذكية، والرقابة واملنصات الذكية، ونظام املعلومات
ً
 بعد عرض مفهوم املدينة الذكية، ستقدم الدورة مواضيعا

الحضرية الذكية، وتطبيقات املدينة الذكية في املجاالت املختلفة كالخدمات الحضرية املبتكرة، واملياه، والطاقة والنقل واإلسكان

2س مفهوم المدينة الذكية وتنفيذها )مرحلة متقدمة( 1-2

2س الحوكمة الذكية - اإلدارة الذكية )مرحلة متقدمة( 2-2

2س الرقابة الذكية والمنصات 3-2

2س نظام المعلومات الحضرية الذكية 4-2

2س الخدمات الحضرية الذكية 5-2

2س المياه الذكية )مرحلة متقدمة( 6-2

2س 2-7 الطاقة الذكية )مرحلة متقدمة(

2س النقل الذكي 8-2

2س المنزل الذكي 9-2

6س 2-10 مشروع المدينة الذكية “تصميم حل ذكي لنظام حضري”

6س زيارات ميدانية 11-2



املوضوع 1-8: الطاقة الذكية )ساعتان)س

 تعرض هذه املحاضرة أنظمة الطاقة الحضرية )الكهرباء واإلنارة للعامة وتدفئة وتبريد املناطق( وتحدياتها الرئيسية. ثم يقدم مفهوم الطاقة
 الذكية )النظم املوزعة، وأجهزة االستشعار، وجمع البيانات، وتحليل البيانات،(. وأخيًرا، يتم عرض نظام الطاقة الذكية من خالل مشروع

 واسع النطاق للمدينة الذكية
ً
سن رايز والذي يعطي مثاال

املوضوع 1-9: مشروع املدينة الذكية  “تصميم حل ذكي لنظام حضري” )8 ساعات)س

 سيعمل املشاركون في مجموعات حول دراسة حالة تتعلق باستخدام التكنولوجيا الذكية في املناطق الحضرية. يجب عليهم تحديد املشكلة
)ملاذا وماذا( ثم تقديم حل ذكي لهذه املشكلة )كيف(. في نهاية التدريب ، ستقدم كل مجموعة “الحل الذكي” الخاص بها

املوضوع1-10: زيارات ميدانية  )6 ساعات)س

 لحلول ذكية في اململكة
ً
  سيقوم املشاركون بزيارة مشاريع محلية تمثل تطبيقا



املوضوع 1-1: تحديات املدينة، ملاذا نحتاج إلى حل مبتكر؟ )ساعتان)

 تعرض هذه املحاضرة التحديات العاملية الرئيسية املتعلقة بالبيئة واالقتصاد واملجتمع ودور املدن في مواجهة هذه التحديات. وتهدف إلى
التعريف بأهمية التركيز على املدينة وكيف يمكن ملفهوم املدينة الذكية أن يساعد في مواجهة تحديات املدينة والتحديات العاملية

املوضوع 1-2: مفهوم املدينة الذكية )ساعتان)س

ً
 تعرض هذه املحاضرة مفهوم املدينة الذكية مع التركيز بشكل خاص على استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الجماعي. كما تقدم شرحا

لطرق جمع البيانات وتحليلها واستخدامها في اإلدارة املثلى واآلمنة للمدينة وإنشاء خدمات جديدة

املوضوع 1-3: أمثلة على املدن الذكية )ساعتان)س

فيينا، وغيرها(. يوضح كل مثال املنهجية برشلونة، مونتريال،  )أمستردام،   تعرض هذه املحاضرة بعض األمثلة عن املدن الذكية في العالم 
املتبعة لبناء مشروع املدينة الذكية، وطريق تنفيذ املشروع، ونموذج الحكم املّتبع والخبرات املكتسبة

املوضوع 1-4: املنطقة الذكية )ساعتان)س

 تعرض هذه املحاضرة تطبيق التقنية الذكية على مستوى املدن أو املستويات اإلقليمية. ويمكن أن تشمل العديد من املدن الصغيرة والكبيرة
 وكذلك املناطق الريفية. و ايضا يتم عرض التحديات اإلقليمية الرئيسية ، ومناقشة حصة كل جهة من املسؤوليات وكيفية إنشاء حل ذكي

على هذا املستوى املعقد

املوضوع 1-5: تطبيقات املدينة الذكية  )ساعتان)س

 تقدم هذه الدورة املنهجية لتطبيق حل املدينة الذكية ، بما في ذلك املراحل الرئيسية: التشخيص ، والرصد ، وتطوير املنصات ، واستغالل
وتقييم الحلول الذكية. تصفكل مرحلة أصحاب املصلحة الرئيسيين ، والعمل املقرر إجراؤه ، واملؤشرات املرتبطة بها ، وتحقيقها وتقييمها

س
 
املوضوع 1-6: الحوكمة الذكية - اإلدارة الذكية )ساعتان(

 تصف هذه املحاضرة حوكمة وإدارة مشاريع املدينة الذكية. وتتناول القضايا الرئيسية التالية: أي هيكل يجب أن يتم إنشاؤه لصنع القرار؟ ما
هو دور أصحاب املصلحة واملواطنين؟  كيف تدار مسألة الخصوصية؟ ما الهيكل الذي يجب إنشاؤه لتنفيذ املشروع وإدارته؟

املوضوع 1-7: املياه الذكية )ساعتان)س

 نظام املياه الحضري وتحدياته الرئيسية. ثم يقدم مفهوم نظام املياه الذكية - أجهزة االستشعار الذكية، وجمع
ً
 تعرض هذه املحاضرة أوال

 واسع النطاق للمدينة الذكية
ً
، سيتم عرض نظام املياه الذكية من خالل مشروع سن رايز والذي يعطي مثاال

ً
البيانات، وتحليل البيانات. وأخيرا

المواضيع



الهدف من الدورةا ااااا
         

 تهدف هذه  الدورة إلى عرض مفهوم املدينة الذكية والحوكمة
 واستخدامها كحل مبتكر للمدن القائمة والجديدة

المنهجيةا ااااا

تتعلق وبيانات  بأفالم  مدعمة  محاضرات  على  الدورة  هذه   تعتمد 
و سيعمل املشاركون خالل هذه  بمشاريع املدينة الذكية الحقيقية. 
لنظام ذكي  “حل  لتصميم  جماعية  مشاريع  على  التدريبية   الدورة 

حضري”.ي

وصف المواضيع:

املستوى
األول

30ساعة

مفهوم المدن الذكية والحوكمة والتنفيذ

المحتوى

 بعد عرض لتحديات املدينة مع التركيز بشكل خاص على التنمية املستدامة، تقدم هذه الدورة الذكية وتطبيقاتها لتقديم حلول إلدارة ُمثلى
لألنظمة الحضرية في املدن، بما في ذلك الشبكات الحضرية والخدمات الحضرية الرئيسية مثل املياه والطاقة

2س تحديات المدينة ، لماذا نحتاج إلى حل مبتكر؟ 1-1

2س مفهوم المدينة الذكية 2-1

2س أمثلة على المدن الذكية 3-1

2س المناطق الذكية 4-1

2س تطبيقات المدينة ذكية 5-1

2س الحوكمة الذكية - اإلدارة الذكية 6-1

2س المياه الذكية 7-1

2س الطاقة الذكية 8-1

8س مشروع المدينة الذكية “تصميم حل ذكي لنظام حضري” 9-1

6س زيارات ميدانية 10-1



 معهد دار الرياض للتدريب هو مركز تدريبي متخصص يقدم برامج تدريبية تساهم في
 تطوير كفاءة الفنيين املهنيين والخريجين الجدد ويقدم شهادات معتمدة محلًيا ودولًيا.
 يهدف املعهد إلى تحقيق غايات سامية تتمثل في عملية تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها
 في تخصصات تتواءم مع قدراتها املهارية، وذلك حسب متطلبات السوق للتقليل من
فعملية تطوير الكوادر البشرية تحتاج لتنمية القدرات املعرفية واملهارية.  البطالة؛ 
فإن هدفنا يكمن في تطوير بعض تخصصات الكوادر البشرية ونشر بعض  ولذلك، 
لتكون دعامة من دعامات  التقنيات الحديثة غير املتوفرة بمراكز ومعاهد اململكة، 
املهارات الفنية للجهات املستهدفة من  التنمية الوطنية املستدامة لرفع كفاءة أداء 

الفنيين
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