
مقدمة
والتنمية  لنمو سكان املدن تداعيات كبيرة تتعلق بتغير املناخ، واملرونة الحضرية، 
تولد املدن معظم الناتج املحلي اإلجمالي وتساهم بشكل كبير في تغير  االقتصادية. 
 املناخ حيث أنها تستهلك الطاقة وتنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إذا لم تستثمر
في  

ً
تفاقما املدن  ستشهد  فعالة؛  بسياسات  املدعومة  الذكية  الحلول  في   املدن 

 التحديات الحضرية. تهدف “املدن الذكية” إلى االستفادة من التقنيات واالبتكارات
والشبكات املتصلة  واألجهزة  األشياء  وإنترنت  املتنقلة  الحوسبة  مثل   الناشئة 
وقد أعدت شركة دار الرياض أول دراسة  االجتماعية وتحليالت البيانات الكبيرة. 
وتقدم اليوم  على املستوى الوطني للمدن الذكية في اململكة العربية السعودية، 
 مجموعة متسلسلة من الدورات التدريبية في املدن الذكية للمخططين الحضريين

واملمارسين من مختلف املجاالت ومختلف الجهات الحكومية والخاصة

منهجية التدريب
 تعتمد هذه الدورة على محاضرات مدعمة بأفالم وبيانات تتعلق بمشاريع املدينة
 الذكية الحقيقية. و سيعمل املشاركون خالل هذه الدورة التدريبية، على مشاريع

جماعية لتصميم “حل ذكي لنظام حضري”.ا

 تقدم دار الرياض ثالثة مستويات من التدريب في املدن الذكية وتتضمن املستويات
األساسية واملتوسطة واملتقدمة

دورة تدريبية 
في المدن الذكية

تقنية    إبداع    استدامة

مبنى دار الرياض – شارع األمير ممدوح بن عبد العزيز – ص.ب.: 5364 – 11422 – الرياض –
 المملكة العربية السعودية

المدن الذكية و أبعادها
 المستقبلية

الفئة املستهدفة
 مخططو املدن، أخصائيو تقنية املعلومات، طالب الجامعات، املهندسون، متخذو

القرار

مكان انعقاد الدورة
 سيتم انعقاد الدورة في دار الرياض للنظم  الجغرافية واملساحية والخرائط في مبنى

دار الرياض الرئي�سي في السليمانية – الرياض

املشاركون
سيكون عدد املشاركون 20-24 في كل جلسة

من هم املحاضرون؟
 سيتولى إعطاء الدورة خبراء دوليون وهم أعضاء في معاهد مهنية معتمدة في املدن
الذكية والتخطيط الحضري، يساعدهم خبراء محليين متخصصين في هذا املجال

موعد انعقاد الدورة؟
سيتم انعقاد دورة املستوى األول في )16-19( سبتمبر 2018

الرسوم
ا1500 دوالر أمريكي

المدن الذكية و أبعادها
 المستقبلية

www.daralriyadh.com
gis@daralriyadh.com

+966 11 2638660, Ext. 1191 / 1131
+966 553380089



 دار الرياض للنظم الجغرافية واملساحية والخرائط هي أحد بيوت الخبرة في اململكة العربية السعودية والتي بها أكثر من 250 متخصص في الجيوسبيشال والتطبيقات والنظم الذكية وتوفر تطوير وتدريب
 متقدم لرفع كفاءة الفنيين واملهنيين والخريجين الجدد بهدف تحقيق غايات سامية تتمثل في عملية تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها في تخصصات  متميزة تتواءم مع قدراتها املهارية، وذلك حسب متطلبات
 السوق للتقليل من البطالة؛ فعملية تطوير الكوادر البشرية تحتاج لتنمية القدرات املعرفية واملهارية. ولذلك، فإن هدفنا يكمن في تطوير بعض تخصصات الكوادر البشرية ونشر بعض التقنيات الحديثة

 غير املتوفرة بمراكز ومعاهد اململكة، لتكون دعامة من دعامات التنمية الوطنية املستدامة و تساهم في رفع كفاءة وأداء الكفاءات الفنية للجهات املستهدفة

عن دار الرياض للنظم الجغرافية والمساحية – دارجيوماتكس

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

6س زيارات ميدانية 10-1

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 المدينة الذكية “تصميم حل ذكي لنظام حضري”

6س زيارات ميدانية 11-2

2س 3-1 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 المدينة الذكية “تصميم حل ذكي لنظام حضري”

4س 3-12 زيارات ميدانية

مفهوم المدن الذكية والحوكمة
والتنفيذ

تطبيق حلول المدينة الذكية للخدمات30ساعة
 الحضرية  )المياه، الطاقة، النقل، المباني، ..( 

30ساعة

التنفيذ المتطور لحلول المدينة الذكية
للخدمات الحضرية  )الشبكة الكهربائية، المياه، 
 الصرف الصحي، التنقل،  المباني، المساحات الفارغة تحت

األرض، األمن( 
30ساعة

 املستوى األول

 املستوى الثاني

 املستوى الثالث


