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نظرة عامة
مثل اإلنترنت في أواخر التسعينيات  ،يقود الذكاء االصطناعي الثورة
الصناعية الجديدة في القرن الحادي والعشرين.
السيارات ذاتية القيادة  ،الرعاية الصحية  ،كشف االحتيال في البنوك
والتأمين  ،الموارد البشرية  ،التنبؤ بالمبيعات  ،تخصيص العروض
والمحتوى……….
ال يوجد قطاع واحد ليس له عالقة بالذكاء االصطناعي ،
معهد إبسلون للذكاء االصطناعي ) (EAIIموجود لمرافقتك في هذا
العالم المتغير الذي يتقدم بكامل قوته.
نمو فائق ومهارات متعددة
معدل دوران هذا القطاع مهيأ لالنفجار.
في حين أنها بلغت  7.3مليار دوالر في عام  ، 2018فمن المتوقع
أن تصل إلى ما يقرب من  90مليار دوالر من العائدات بحلول عام
 ، 2025وفقا لـ .Tractica
سيؤثر تطور الذكاء االصطناعي والتعلم العميق على جميع قطاعات
الحياة اليومية  ،مع تطبيقات في مجموعة واسعة من الصناعات مثل
النقل واللوجستيات والتأمين وتجارة التجزئة.
صا في مهارات Al
نق ً
نظرا ألن الغالبية العظمى من الشركات تدرس اآلثار اإليجابية
لتطبيقات الذكاء االصطناعي ( ، )Alفإنها تبحث عن محترفين
لمساعدتها على تحقيق رؤيتها .وفقا لكشوف المرتبات والرضا
الوظيفي وأبحاث الوظائف الشاغرة  ،يحتل علماء البيانات المرتبة
األولى في الواليات المتحدة .من الواضح أن الشركات التي وظفت
 Alالمتخصصين لالنضمام إلى فرقها تواجه نقصا في مهارات .Al
من أجل االنتقال من مشاريع الذكاء االصطناعي من المفهوم إلى
التنفيذ  ،سيحتاجون إلى سد فجوة مهارات الذكاء االصطناعي حتى
يتمكنوا من االعتماد على الخبراء في فريقهم.
وفقا لدراسة جديدة صادرة عن شركة التكنولوجيا الصينية العمالقة
( Tencentوالتي تجاوزت  Facebookمؤخرا من حيث القيمة
السوقية)  ،بوجد حوالي  300000من المحترفين في جميع أنحاء
العالم  ،ولكن هناك ماليين الوظائف المتاحة.
في حين أن هذه األرقام تخمينية  ،فإن الرواتب والمزايا التنافسية
وأساليب التوظيف القوية التي تستخدمها الشركات لتوظيف المواهب
تشير إلى أن المعروض من المواهب أقل بكثير من الطلب

مع تزايد إضفاء الطابع الديمقراطي على تطبيقات التعلم العميق والتعلم
العميق  ،ازداد الطلب على محترفي  Alللقيام بهذه المهمة أيضا.
الحماس الذي تولده إدارة الشركة لتطبيقات  Alالمتنوعة مكثف .أكد
استطالع حديث أجرته شركة  Ernst & Youngأن  ٪56من كبار
المهنيين في شركة  Alيعتقدون أن نقص المهنيين المؤهلين هو أكبر
عائق أمام تطبيق  Alفي العمليات التجاري

نحن اآلن نحل مشاكل التعلم اآللي والذكاء االصطناعي
التي كانت موجودة في عالم الخيال العلمي على مدى
العقود العديدة الماضية .وفهم اللغة الطبيعية ومشاكل
الرؤية اآللية ،إنها حقًا نهضة مذهلة.
جيف بيزوس
مؤسس أمازون

“

`

نظرة عامة
الذكاء االصطناعي  ،سوق بقيمة المليارات.
اإليرادات الناتجة عن الذكاء االصطناعي في العالم  ،بمليارات الدوالرات
المصدر )Tractica (Statista / JDN

يولد تطوير الذكاء االصطناعي طلبًا قويًا على بعض ممارسين الذكاء االصطناعي
المصدر ليسيكوس "ورقة بيضاء ،كيف تجعل الشركات الفرنسية بطلة للذكاء االصطناعي"

حقائق عن الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي:
•

بين عامي  2015و  ،2018زاد عدد الوظائف المعلنة باستخدام "الذكاء االصطناعي" أو "التعلم اآللي" بنسبة ٪100
تقريبًا.
اندييد2018 ،

•

الذكاء االصطناعي من بين أفضل  5مهارات صعبة مطلوبة في عام .2019
لينكدان2019 ،

•

من المتوقع أن ينمو سوق التعلم اآللي العالمي من  1.41مليار دوالر أمريكي في عام  2017إلى  8.81مليار دوالر أمريكي بحلول
عام  .2022تقرير األبحاث واألسواق  2017 ،قال  ٪86من المديرين التنفيذيين في الشركات سريعة النمو إن الذكاء االصطناعي
مهم لنجاح شركاتهم
تقرير 2018 ،Cognizant

`

الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء وعلم البيانات يقود إلى النمو

فجوة المهارات المتزايدة ــ الذكاء االصطناعي
• من المتوقع أن يصل اإلنفاق العالمي على األنظمة اإلدراكية وأنظمة الذكاء االصطناعي إلى 57,6
مليار دوالر في عام 2021
- IDC.

• 56%من كبار المتخصصين في الذكاء االصطناعي أن االفتقار إلى المواهب والعمال المؤهلين هو
األعظم على اإلطالق.
- Ernst & Young

Indeed

`

فجوة المهارات المتزايدة  -علم البيانات
 رقم  1الوظائف الواعدة علي  LinkedInفي 2019 oوظيفة عالم للبيانات
 oفرص العمل = %56
 oنتيجة التقدم المهني ( من 9 : ) 10
 oأفضل المهارات :علم البيانات ،تعدين البيانات ،تحليل البيانات ،بايثون ،تعلم اآللة

Indeed

"أكثر الوظائف إثارة في القرن الحادي والعشرين"
– مراجعة هارفارد بيزنس Harvard Business review

"سوف ترتفع نسبة الطلب على عالم البيانات إلى  %28بحلول عام
"2020
– آي بي أم IBM

`

عن معهد إبسلون للذكاء االصطناعي

معهد إبسلون للذكاء االصطناعي ) (EAIIهو معهد تدريبي تابع لمجموعة  Epsilon AIالتي تقدم خدمات
وحلول ومنتجات الذكاء االصطناعي الرائدة لمساعدة المنظمات في مختلف الصناعات عل تطبيق و تنفيذ
الذكاء االصطناعي اليوم.

يوفر معهد إبسلون للذكاء االصطناعي ) ، (EAIIالذي يقع في القاهرة بمصر ،تدريب علي الذكاء
االصطناعي ( ،)AIوعلم البيانات ،و ذكاء األعمال ،والبيانات الضخمة وبرامج التدريب على الحوسبة
السحابية المعتمدة والمرخصة من قبل سيرتنكس  ،CERTNEXUSوهي مزود عالمي لشهادات التكنولوجيا
الناشئة المصادق عليها من المعهد الوطني األمريكي للمعايير ( / )ANSIالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي
 (ISO) 17024: 2012لتلبية التدريب الدولي ومعايير االعتماد لتلبية معايير التدريب والمصداقية الدولية
وإعداد المتدربين في مصر وأفريقيا والشرق األوسط للمستقبل من أجل نقل األفراد والشركات إلى الثورة
الصناعة الرابعة.

معهد إبسلون للذكاء االصطناعي ) (EAIIمخصص إلعداد المتدربين في جميع أنحاء العالم لمستقبل الذكاء
االصطناعي والثورة الصناعية الرابعة .هدفنا هو تدريب المواهب في جميع أنحاء العالم لبناء مستقبل
الذكاء االصطناعي .ونحن نقوم بذلك من خالل تزويد المتدربين بمهارات عملية في الذكاء االصطناعي
والتعلم العميق وتعلم اآللة وعلم البيانات .إن قوتنا األساسية هي تقديم دورات طويلة األجل وقصيرة األجل
في الذكاء االصطناعي ومساعدة المتدربين على أن يصبحوا أفضل تجهيزا ً وتمكينهم من مواجهة هذا
العصر التنافسي.
يقدم معهد إبسلون للذكاء االصطناعي ( )EAIIدورات تدريبية متخصصة وورش عمل للمسؤولين
التنفيذيين المشغولين الذين يغطون الذكاء االصطناعي من منظور استراتيجية المؤسسة ،ودورات أخرى
لمديري تكنولوجيا المعلومات يتم تدريسها من منظور تقني

إن معهد إبسلون للذكاء االصطناعي ( )EAIIرائد في مجال تدريب الذكاء االصطناعي ،ونحن نساعد
المنظمات في القطاعين العام والخاص على التغلب على العقبات المشتركة التي تحول دون نجاح تبني
الذكاء االصطناعي ،من خالل توفير دورات تدريبية واسعة النطاق لعموم قطاعات األعمال والجماهير
التقنية ،ومخصصة بدرجة عالية لقطاعات ووكاالت ومؤسسات معينة.
.

عن معهد إبسلون للذكاء االصطناعي

`

برامج التدريب الخاصة بنا معتمدة ومرخصة من  ، CERTNEXUSوهو مزود عالمي للشهادات التقنية
الناشئة المصادق عليها من قبل الصناعة بموجب معيار معهد المعايير الوطنية األمريكية(ANSI)/
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  (ISO) 17024:2012للوفاء بمعايير التدريب والمصادقة الدولية
تم اعتماد اختبارات  CERTNEXUSمن قبل عدة منظمات دولية بما في ذلك ما يلي:
–
–
–
–
–
–
–

وزارة الدفاع األمريكية ) (DoDلتنفيذ متطلبات 8140/8570
 - NIST NICEإطار عمل القوة العاملة في مجال األمن اإللكتروني
التدريب المعتمد من شركة  GCHQفي المملكة المتحدة )(GCT
تطوير المهارات اسكتلندا
تمكين البحرين
صندوق تنمية الموارد البشرية في ماليزيا وتايالند
سنغافورة CITREP+

ما يميزنا
• الدورات التدريبية التي تستخدم سيناريوهات واقعية تتناسب مع مطلبات العمل الواقعى.
• متابعة شخصية لمشروع من اختيارك.
• علم أصول التدريس النشط في وضع "التعلم بالممارسة" (أكثر من  ٪70من الوقت مخصص
للتعلم عن طريق المشروع)
• دعم شخصي
• انواع تدريب عديدة
• أساتذة متميزون
• موارد عالية الجودة
• أفضل سعر في الصناعة
• حلول مختلفة لسداد تكاليف التدريب
• البرامج التدريبية المعتمدة
.

`

رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا
رؤيتنا

نقل األفراد والشركات إلى الثورة الصناعية التالية لكي نكون المحرك الرئيسي القتصاد الذكاء االصطناعي  ،لتحقيق هدفنا
 ،فقد عقدنا شراكة مع العديد من أعظم العقول في العالم في صناعة الذكاء االصطناعي

مهمتنا
مهمتنا هي دفع حدود التكنولوجيا وتمكين اقتصاد المستقبل من خالل مساعدة الشركات واألفراد على اكتشاف تقنيات الذكاء
االصطناعي وتعلمها واعتمادها  ،وتوفير قيمة حقيقية على الفور لتحقيق األهداف قصيرة وطويلة األجل

القيم

النجاح

التمكين

نحن نقدم بعضًا من وحدات
من خالل وضع األدوات
التدريب على التطوير
المناسبة في اليد الصحيحة ،
اإلداري والقائم على
نهدف إلى تحقيق قصص
نجاح لكل من األفراد ومصر المهارات األكثر تقد ًما والتي
ككل  ،حيث نقوم بتشكيل قوة تمكن المتعلمين لدينا من
الحصول على وظائف
عاملة ذات مهارات عالية
طويلة األجل ومثرية
ومم ّكنة للعمل من أجل
.تحسين أنفسهم ومجتمعهم

البناء
توفر بيئات التعلم الحديثة
لدينا برامج تدريب نظرية
وعملية من الدرجة األولى
حيث نسعى لبناء قوة عاملة
ذات مهارات عالية مع
معرفة وكفاءات خاصة
بالصناعة.

لماذا عليك اختيارنا؟
احصل على شهادة من EAII

من الصناعة  ،وللصناعة
تعلم التطبيق من خالل المشاريع التي تم إنشاؤها
بالتعاون مع الصناعة

احصل على برنامج  EAIIمعترف به في
الصناعة

الدعم الوظيفي
احصل على دعم وظيفي

منهج متطور و حديث
إتقان مفاهيم الذكاء االصطناعي

إرشاد صناعي
احصل على إرشاد صناعي بنسبة  1 :1من
خبراء الذكاء االصطناعي

الدعم الفني
دعم لجميع أسئلتك الفنية

`

شهادة
أظهر كفاءتك مع شهادة EAII
عند االنتهاء بنجاح من البرنامج  ،سيحصل المشاركون على شهادة رقمية معتمدة من معهد ابسلون للذكاء
االصطناعي  ، EAIIديالوير  ،الواليات المتحدة األمريكية .إذا حضروا ما ال يقل عن  80في المائة من
ساعات االتصال المباشر للبرنامج وبعد استيفاء متطلبات البرنامج (اجتياز االختبار النهائي والمشروع
للحصول على الشهادة)

`

المحاضرين
األفضل في الصناعة واألوساط األكاديمية

باحث/احمد النجار

د/محسن مفتاح

م/اسالم عبد الحميد

-ماجستير في هندسة الحاسوب واألنظمة-مهندس معرفي أول ) (RPAفي ابسلونللذكاء االصطناعي Epsilon AI
-مهندس معرفي أول ) (RPAفيAdvansys-ESC
-مستشار تكنولوجيا التعلم اآللي فيTIECوزارة االتصاالت
 -مساعد باحث في ( CATLabمعملاالتصاالت والفضاء) بمدينة زويل للعلوم
والتكنولوجيا

-دكتوراه في اإللكترونيات واالتصاالت بجامعةعين شمس
-أخصائي البرمجة اللغوية العصبية في ابسلونللذكاء االصطناعي Epsilon AI
-متخصص في البرمجة اللغوية العصبية -األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري
-دراسات عليا في هندسة الكمبيوتر  ،جامعةوالية نيو مكسيكو  ،نيو مكسيكو  ،الواليات
المتحدة األمريكية

-القائد الفني في ابسلون للذكاء االصطناعيEpsilon AI
--مهندس سوفتوير فيEG-CERT

م/احمد عماد
-محلل بيانات الضخمة في ابسلون للذكاءاالصطناعي Epsilon AI
-محلل البيانات الضخمة في فودافون-مهندس تحليل البيانات في  CIBمصر--مهندس تحليل البيانات في ThinkBig

م/طه حسين
-عالم البيانات في ابسلون للذكاءاالصطناعي Epsilon AI
-عالم بيانات ومهندس تعلم اآللة فيEtisalat Misr

م/علي عبدالعال
-أخصائي معالجة اللغات الطبيعية في ابسلونللذكاء االصطناعي Epsilon AI
-مهندس ذكاء اصطناعي بشركة adam.ai-مهندس ذكاء اصطناعي في Toptal-مهندس ذكاء اصطناعي في Botler.io-مهندس ذكاء اصطناعي معتمد من شركةIBM

د/احمد قطان
-الرئيس الفني في ابسلون للذكاء االصطناعيEpsilon AI
-ما بعد الدكتوراه  ،معهد ماساتشوستسللتكنولوجيا MIT -
-دكتوراه .جامعة كامبريدج - ComputerVision
-البحث الحالي :استخدام التعلم اآللي والشبكاتالعصبية العميقة في التنبؤ بالسالسل الزمنية
وتلوين الصور وتجزئة الصور

باحث/دعاء محمود

باحث/احمد مدحت

-ماجستير مكتب تحليالت البيانات الضخمة -جامعة القاهرة
-محلل البيانات الضخمة في ابسلون للذكاءاالصطناعي Epsilon AI

-ماجستير في بحوث العمليات واإلحصاءوالرياضيات.
-عالم بيانات في ابسلون للذكاءاالصطناعي Epsilon AI
--عالم بيانات بالجامعة األمريكية بالقاهرة

م/عبده غريب

م/محمد التونى

-عالم البيانات في ابسلون للذكاءاالصطناعي Epsilon AI
-عالم بيانات ومهندس تعلم اآللة فيANALYTICS PATROLS
-عالم بيانات في Lyra analytics -دوام جزئي
 --محاضر علوم البيانات فيNTI

-عالم تحليل تنبؤي في ابسلون للذكاءاالصطناعي Epsilon AI
-عالم تحليل تنبؤي في البنك األهلي المصريمهندس البيانات الضخمة في فودافون--مهندس البيانات الضخمة في efinance

باحث/حسن بدوي
-ماجستير  ،أخصائي البرمجة اللغويةالعصبية في ابسلون للذكاء االصطناعي
Epsilon AI
-قائد الفريق الفني في INTDV-باحث ذكاء اصطناعي (دوام جزئي) فيمختبرات Orange

`

`

برامجنا التدريبية

برامجنا التدريبية للممارسين واألفراد الذين يسعون إلثبات مجموعة مهارات عبر الصناعة في علم البيانات والذكاء
االصطناعي
PROFESSIONAL - COURSES

أخصائي رؤية الحاسب المعتمد
Certified Computer Vision
Specialist - CCVS

الهدف:

أخصائي التعلم العميق المعتمد
– Certified Deep Learning Specialist

CDLS

الهدف:

الهدف:

كيفية استخراج المعلومات من الصورة أو
الفيديو  ،وكيفية بناء آلة لرؤيتها

خوارزميات التعلم العميق الرئيسية  ،وإعدادات
المشكلة  ،وتطبيقاتها لحل مشاكل العالم الحقيقي.

المواضيع:

المواضيع:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التالعب بالصور
معالجة الصورة
تقطيع الصورة
كشف االشياء
طبقات االلتواء والتجميع
زيادة البيانات
بناء الشبكات العصبية
التالفيفية CNN
نقل التعلم
أسلوب النقل
شبكة الخصومة التوليدية GANS
شبكة الخصومة التالفيفية
التوليفية العميقة DCGAN

المدة الزمنية:
 9اسابيع

خبيرعلوم بيانات معتمد
Certified Data Scientist
Professional – CDSP

• الشبكات العصبية االصطناعية ANN
• الشبكات العصبية التالفيفية CNN
• الشبكات العصبية المتكررة RNN

المدة الزمنية:
 5أسابيع

تحميل الكتيب

استخراج معلومات قيمة الستخدامها في اتخاذ
القرارات االستراتيجية  ،وتطوير المنتجات ،
وتحليل االتجاهات  ،والتنبؤ.

المواضيع:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بايثون 3
الرياضيات للذكاء االصطناعي
تحليل البيانات استكشافية
عرض مرئي للمعلومات
معالجة البيانات
التعلم االلي
استخراج البيانات على شبكة اإلنترنت
قواعد البيانات وSQL
هندسة البرمجيات ونشر النماذج
الذكاء االصطناعي في األعمال

المدة الزمنية:
 15أسبوعا

تحميل الكتيب
تحميل الكتيب

`

برامجنا التدريبية
برامجنا التدريبية للممارسين واألفراد الذين يسعون إلثبات مجموعة مهارات عبر الصناعة في علم البيانات والذكاء
.
االصطناعي
PROFESSIONAL – COURSES

ممارس الذكاء االصطناعي المعتمد
Certified Artificial Intelligence
Practitioner – CAIP

مساعد البيانات الضخمة المعتمد
– Certified Big Data Associate

CBDA

الهدف:

الهدف:

تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي من أجل حل
مشاكل العمل

الفهم العملي لمفاهيم وتقنيات البيانات الضخمة

المواضيع:

المواضيع:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حل مشاكل العمل باستخدام الذكاء
االصطناعي والتعلم اآللي
جمع وتنقيح مجموعة البيانات
إعداد النموذج والتدريب عليه
وضع اللمسات األخيرة على نموذج
بناء نماذج االنحدار الخطي  /التصنيف
 /التجميع
بناء نماذج متقدمة
بناء آالت ناقالت الدعم
بناء شبكات عصبية اصطناعية
تعزيز خصوصية البيانات والممارسات
األخالقية

المدة الزمنية:
 5أسابيع

تحميل الكتيب

•
•
•
•
•
•
•
•

لينكس
بايثون 3
قواعد البيانات SQL
البيانات الضخمة وHadoop
 Hadoop HDFSوMapReduce
اباتشي سبارك وكافكا
قواعد البيانات العالئقية وغير العالئقية
تصميم تطبيقات العالم الحقيقي

المدة الزمنية:
 15أسبوعا

اخصائي معتمد في البرمجة اللغوية
العصبية-
Certified NLP Specialist – CNLPS

الهدف:
تحقيق الفهم البشري للنصوص  /اللغات

المواضيع:
•
•
•
•
•
•
•

أساسيات البايثون
أساسيات معالجة اللغة الطبيعية
تمييز الكالم والتعرف على كيان االسم
تصنيف النص
دالالت وتحليل المشاعر
نمذجة الموضوع
التعلم العميق للغة البرمجة اللغوية
العصبية

المدة الزمنية:
 5أسابيع

تحميل الكتيب

تحميل الكتيب

`

برامجنا التدريبية
برامجنا التدريبية للممارسين واألفراد الذين يسعون إلثبات مجموعة مهارات عبر الصناعة في علم البيانات والذكاء
االصطناعي
INTENSIVE - COURSES
Introduction to Computer
science

:المواضيع
How Computers Work
Decimal & Binary
numbering systems
Technology Tree
Environment
Setup (Anaconda)
Command Line
Conda & pip package
managers
Jupyter Notebook

•
•
•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
يوم
-------------------------------------------Web Scraping

:المواضيع
Network Topologies
What is Internet and Web
Servers
HTTP Request/Response Cycle
HTML
CSS
Scrapping Concept
BeautifulSoap Library
REST API Web Services
Work with JSON

•
•
•
•
•
•
•

يومان
OOP - Object Oriented
Programming
•
•
•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
 ايام3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
 ايام6
Exploratory Data Analysis

:المواضيع
Numpy
Install and use Numpy
Create Numpy Array
Built in Methods
Reshaping
Indexing
Selection
Arithmetic and Logic
Universal Array Functions
Combine and split
Series
Data Frames
Deal with Missing data
Grouping data and
aggregate functions
Merging, Joining and
Concatenating
Pivoting
Useful Methods
Apply function
Data Input & Output

•

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pandas

:المواضيع

Math & Statistics for AI

:المواضيع
Input & Output
Variables
Data types
File Handling
If Conditions
While & For Loops
Built-in functions &
Operators
List Comprehensions
Functions
Lambda Expressions
Map, Filter, Reduce
Variables Scope
Modules & Packages
Conda environments

•
•

:المدة الزمنية

Classes & Objects
Data Hiding and Encapsulation
Inheritance
Polymorphism
Operator Overloading
Exceptions
Decorators/Iterators/Generat
ors

Python Programming

•

o
o
o
o

:المواضيع
Calculus •
Rate of Change /First o
order and second
order derivatives
/Partial Derivatives
/Gradient Descent
/Chain Rule

Linear Algebra •
Vectors / Matrix o
operations /Vector
Transformation using
Matrices / Eigen
Vectors and Eigen
Values

Probability •
Basics/Conditional o
Probability /Random
Variables and
Random processes

Statistics •
Central Tendency o
/Measures of
Dispersions /Data
Visualization
/Probability Density
Function and
Distributions /Normal
Distributions
/Standard Normal
Distributions/Correlat
ion and covariance/Sample
Distribution/Central
Limit Theorem
/Confidence Interval
/Statistical
Significance
/Hypothesis Testing

:المدة الزمنية
 ايام4

o

SQL for Data Science and
Big Data

:المواضيع
RDBMS. •
Tables, Columns and Data types •
design a database. •
One-To-Many & Many-To-Many •
Relationships.
SQL •
CRUD •
Selecting/filtering/ordering/limit •
ing data
Aggregate Functions •
Joining tables •
Grouping data •
Subqueries •
Inserting new/updating /deleting •
data
Python and SQLite •
DB Browser for SQLite •
Relational Databases and SQL •
The Success of RDBMSs and SQL •
Operational and Analytic •
Databases
DML Activity •
Relational Database Design •
Database Transactions •
Big Data Volume •
Big Data Variety and Velocity •
Big Data Systems Vs Traditional •
Systems.
Effects of Data Structures. •
Big Data Analytics Databases. •
NoSQL: Operational, Structured, •
and semi-structured.
Non-transactional, Structured •
Systems
Big Data ACID-Compliant •
RDBMSs
Search Engines •
Features of SQL for Big Data •
Analysis
Different Big Data Stores •
Downloading and Installing the •
Exercise Environment

:المدة الزمنية
 ايام3

o
o
o
o

:المدة الزمنية
يومان

`

برامجنا التدريبية
برامجنا التدريبية للممارسين واألفراد الذين يسعون إلثبات مجموعة مهارات عبر الصناعة في علم البيانات والذكاء
.
االصطناعي
INTENSIVE - COURSES

Visualization with matplotlib
& seaborn

:المواضيع
Matplotlib introduction
Seaborn
Distribution Plots
Categorical Plots
Matrix Plots
Regression Plots
Style & Color

•
•
•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
يومان

Exploratory Data Analysis

:المواضيع
Numpy
Install and use Numpy
Create Numpy Array
Built in Methods
Reshaping
Indexing
Selection
Arithmetic and Logic
Universal Array Functions
Combine and split

Pandas
Series
Data Frames
Deal with Missing data
Grouping data and
aggregate functions
Merging, Joining and
Concatenating
Pivoting
Useful Methods
Apply function
Data Input & Output

•

o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

o
o
o
o

Data preprocessing

Domain knowledge
features
Date and Time
features
String operations
Web Data
Geospatial
features
Work with Text
Work with Images
Work with Audio
Dimension
Reduction with
PCA

Simple Linear Regression
Multiple Linear
Regression
Polynomial Regression
Lasso & Ridge & Elastic
Net Regression
K-Nearest Neighbors KNN
SVM
Decision Trees & Random
Forests
XGBoost
Evaluating Performance

o
o
o
o
o
o
o

•

o
o

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Logistic Regression
K-Nearest Neighbors KNN
Naive Bayes
Decision Trees
Ensemble Methods
What is Bagging &
Boosting
Random Forests
XGBoost
Support Vector Machine
SVM and Kernel SVM
Evaluating Performance

K-Means
Hierarchical Clustering
DBSCAN
Gasussian Mixture Model

o
o

:المواضيع

▪

•

▪
▪
▪
▪

Apriori ▪

Boost your Profile on
Kaggle
Build up your online
presence
Medium Blog
YouTube Channel
Contribute to Open Source
Community on GitHub
Build your Resume
LinkedIn and Networking
Learn how to seek a job
(remote-freelance-etc.)

 ايام6

•
•
•
•
•
•
•
•

:المدة الزمنية

PCA ▪
Kernel PCA ▪

يومان
•

Cross Validation with K- o
Fold
Hyperparameter Tuning o

:المدة الزمنية

•
•

---

▪
▪
▪

Model Selection

•

Advance your Career

Dimensionality reduction o

•

•

 ايام4

Association rule o

o
o

•
•

:المدة الزمنية

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Clustering o

o

Filter Methods o
Wrapper Methods o
Embedded o
Methods

:المواضيع
Network Topologies
Internet and Web
Servers
HTTP
Request/Response
Cycle
HTML & CSS &
JavaScript
Flask
Ionic

▪
▪

Unsupervised Learning

o
o
o
o

•

Classification o

o

Feature Selection
Techniques

يومان

Supervised Learning
Regression o

o

Feature
Transformations
Data Cleaning or
Cleansing
Work with Missing
data
Work with
Categorical data
Detect and Handle
Outliers
Split data to Train
and Test Sets
Deal with
Imbalanced classes
Feature Scaling
Pipelines

•

o

o

:المدة الزمنية

:المواضيع

:المواضيع
Feature
Engineering and
Extraction

Deployment

Machine Learning

Grid Search ▪
Randomized Search ▪

:المدة الزمنية
 ايام7

`

برامجنا التدريبية
برامجنا التدريبية للممارسين واألفراد الذين يسعون إلثبات مجموعة مهارات عبر الصناعة في علم البيانات والذكاء
االصطناعي
INTENSIVE - COURSES
AI with IOT & Raspberry pi
Smart-Gate computer vision

:المواضيع
Work with raspberry Pi
Computer Vision with
Raspberry pi & OpenCV
Make a smart gate control
system

•
•

AI for Finance

:المواضيع
Intro to Deep Learning
Intro to RNN & LSTM
Stock Market Prediction
Auto Buy/Sell system

•
•
•
•

Implementing RPA with
Cognitive Automation
and Analytics

:المواضيع

RPA Lifecycle: •
Introduction, Discovery,
:المدة الزمنية
•
and Design
RPA Lifecycle: •
 ايام6
Mask & No Mask detection. ▪
Development and Testing
---------------------------------Temperature Sensing. ▪
RPA Lifecycle: Deployment •
Log data to the cloud. ▪
and Maintenance
: المدة الزمنيةAI for Self-driving cars
Cognitive Solutions and •
 ايام6
:المواضيع
RPA Analytics
-------------------------------------------Lane detection with •
:المدة الزمنية
OpenCV
 ايام6
AI with IOT & Raspberry pi Traffic Sign Classification •
Teach your car to drive •
Smart-Home Speech
:المدة الزمنية
AI and Machine
recognition
 ايام6
Learning for Business

:المواضيع

Introduction to Speech
Recognition
Make a smart home control
system

:المواضيع

•
•

Intro to Deep Learning

:المواضيع

Deep Learning •
Deep Learning •
Applications
Google Colab •
Perceptron •
Artificial Neural •
:المدة الزمنية
Networks (ANN)
 ايام6
Error or Loss or Cost •
functions
-------------------------------------------Optimization algorithms •
AI for Healthcare
Backpropagation •
Activation
functions •
:المواضيع
Improve neural •
Intro to Deep Learning •
networks training
Intro to Computer
•
Deep Learning •
Vision
frameworks
Intro to Image
•
Regression & •
Classification
Classification with Keras
CT & X-Ray COVID-19
•
:المدة الزمنية
Detection
Make your home detect ▪
your voice.
Control Lights with voice ▪
commands.
Intrusion detection and ▪
send a notification to your
phone.

:المدة الزمنية
 ايام6

 ايام6

AI is and its main classes
of applications and
capabilities
differences between
different types of AI
technologies
Core technologies
associated with AI
relationship between AI
and other technology
trends such as big data,
cloud computing, and
the Internet of Things
(IoT)
The role of data in AI
The challenges in
applying AI within
organizations
The AI Ladder: A
Framework for
Deploying AI in your
Enterprise
The limitations of AI

•

Data Science for Business
Innovation

:المواضيع
The drivers for and
advantages of data science
Data science roles and
project management
Data analysis techniques
(machine learning and AI)
and the data analysis
pipeline
Big data and NoSQL
solutions for addressing
scalable data processing
needs
Use cases and success
stories

•
•
•

•

•

:المدة الزمنية
 ايام6
-------------------------------------Robotics

:المواضيع
•

•
•

Robotics: Aerial Robotics
Robotics: Computational
Motion Planning
Robotics: Mobility
Robotics: Perception
Robotics: Estimation and
Learning

•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
 ايام6
•
•

•

•

:المدة الزمنية
 ايام4

`
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االصطناعي
INTENSIVE - COURSES
Blockchain Basics and Smart
Contracts

:المواضيع
Blockchain Defined
How does Blockchain work?
Blockchain types
How is Blockchain different
from what we use today?
Blockchain Use Cases
What does a Blockchain app
look like?
design a Blockchain app
develop a Blockchain app
test a Blockchain app
Ethereum Blockchain
Algorithms & Techniques
Trust Essentials
Smart Contract Basics
Solidity
Best Practices
Block-Chain Platforms

•
•
•
•

:المواضيع
data analysis using •
Excel
Create an Excel report
Create an Excel table
Create a pivot table
and pivot chart
Create a dashboard
and analyze data
Create Hierarchies
Create an Excel data
model and connect to
external data

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o
o
o
o
o
o

data analysis using •
Power BI

:المدة الزمنية
 ايام6
Blockchain Hyperledger
Fabric

:المواضيع
Blockchain basics
Hyperledger Fabric
development environment
Chaincode basics /use cases
Golang shim development
Databases for the developer
Chaincode Dev. deployment
and interactions
Clients and SDK development
Docker basics
Hyperledger Fabric
architect’s use cases

Data Analysis

•
•
•
•
•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
 ايام6

Analyzing Data with
Self-Service BI
Connecting to Data
Performing Advanced
Data Modeling and
Shaping
Visualizing Data with
Power BI
Enhancing Data
Analysis
Modeling Data with
Calculations
Creating Interactive
Visualizations

o
o
o

o
o
o

Business Intelligence
Concepts, Tools, and
Applications

:المواضيع
Decision Making and
Decision Support
Systems
Business Intelligence
Concepts and Platform
Capabilities
Data Visualization and
Dashboard Design
Business Performance
Management Systems
BI Maturity, Strategy,
and Summative Project
Microsoft Power BI

:المدة الزمنية
 ايام6

•

•
•
•
•

:المدة الزمنية
 ايام6
----------------------------------Internet of Things (IoT)

:المواضيع

Overview of Internet of
o
Things
Architecture
of IoT
:المدة الزمنية
Communication
 ايام6
Protocols
Applications of IoT
Data Mining
Managing IoT Resources
in the Cloud
:المواضيع
Device
and Cloud
Intro to Data Mining •
Collaboration
Data Warehouse & OLAP •
Framework
Data preprocessing •
Data mining knowledge •
Basics of Fog Computing
representation
Overview of IoT Enablers
Attribute-oriented •
and Solutions
analysis
Stream Processing in IoT
algorithms: Association •
Distributed Data Analysis
rules
for IoT
algorithms: Classification •
IoT
Security
and
Privacy
algorithms: Prediction •
Clustering •
Advanced techniques •

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
 ايام6

Cloud Computing

:المواضيع
•

Introduction to Cloud
Computing
Migrating into a Cloud
Enriching the ‘Integration as a
Service’ Paradigm for the Cloud
Era
Enterprise Cloud Computing
Paradigm
Virtual Machines Provisioning
and Migration Services
Virtual Machines Management
for Cloud Infrastructures

•
•

•
•
•

:المدة الزمنية
 ايام6
------------------------------------------Quantum Computing

:المواضيع
Introduction to Quantum
Computing
Overview of Circuit Model and
Deutsch-Jozsa
Introduction to Simon’s
Algorithm
The Fourier Transform
Shor’s Factoring Algorithm
Hidden Subgroup Problem
Grover’s Search and Quantum
Walk Algorithm
Overview of Hamiltonian
Simulation
Introduction to HHL Algorithm
Quantum Query Lower Bounds
Quantum Complexity Theory
Introduction to Quantum
Cryptography

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
 ايام6

`

برامجنا التدريبية
برامجنا التدريبية للممارسين واألفراد الذين يسعون إلثبات مجموعة مهارات عبر الصناعة في علم البيانات والذكاء
االصطناعي
INTENSIVE - COURSES
Natural Language Processing
(NLP) Fundamentals

:المواضيع
Introduction to Natural
Language Processing (NLP)
Text Wrangling and
Cleansing
POS Tagging
Parsing Structure in Text
Natural Language
Processing Applications

•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
 ايام4
-----------------------------------------------Recommendation System

:المواضيع
Introduction to •
Recommender Systems
Collaborative •
Recommendation
Knowledge-Based •
Recommendation
Hybrid •
Recommendation
Approaches
Recommender Systems •
Explanations
Evaluating •
Recommender Systems

:المدة الزمنية
 ايام6
AI For Marketing

Deep Learning in
Computer Vision

:المواضيع
Introduction to image
processing and
computer vision
Convolutional features
for visual recognition
Object detection
Object tracking and
action recognition
Image segmentation
and synthesis

•

Models
Cloud Data Warehouses
Cloud with AWS
Implementing Data
Warehouses on AWS
Spark and Data Lakes
Data Wrangling with
Spark
Debugging and
Optimization
Automate Data Pipelines

:المدة الزمنية

Introducing A.I. For Marketing
A.I. For Marketing Frameworks
& Tools
Predictive Analytics
Psychographics, NLP &
Computer Vision

•
•
•
•

:المدة الزمنية
 ايام4

:المواضيع

•
•
•
•

Deep Reinforcement

:المواضيع
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
 ايام6

•
•
•
•
•

يومان
-

•
•

•
•

:المدة الزمنية

•

 ايام4

Introduction to
Reinforcement Learning
Applications of RL
Policy
Exploration and Exploitation
Design Reward Function
Discounted Reward Factor
Q-Learning Algorithm
Deep RL for Robotics
Policy-Based Methods
Deep RL for Financial
Trading
Multi-Agent Reinforcement
Learning

Installing Linux
General Overview of Linux
environment
Overview of Command Line
Interface
Navigating Linux directory
structure
Manipulating files and
directories
Basic Linux commands
Permissions

•

:المدة الزمنية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LINUX Fundamentals for
Big Data

:المواضيع

Build simple Local Area
Networks.
•
Perform basic
configurations.
•
Implement IPv4 and IPv6
•
addressing schemes.
Configure routers,
•
switches, and end devices.
Configure and troubleshoot
:المدة الزمنية
connectivity in a small
network.
 ايام6
Configure and troubleshoot
VLANs, Wireless LANs and
Data Engineering
Inter-VLAN
routing.
:المواضيع
Cloud
and
Virtualization
Data Modeling •
Concepts
Relational/NoSQL Data •

 ايام6

:المواضيع

Networking
Fundamentals for Big
Data

Intro to Big Data &
Hadoop

:المواضيع
Characteristics of Big Data
Dimensions of scalability
Data Science: Getting Value out
of Big Data
What is a Distributed File
System?
Scalable Computing Over the
Internet
Programming Models for Big
Data
Hadoop Overview and History
Data Storage: HDFS
Distributed Data Processing:
YARN, MapReduce, and Spark
Data Processing and Analysis:
Hive, and Impala
Operation of Apache Hive and
Apache Impala
Exploring Databases and Tables
with Hue
Database Integration: Sqoop

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
 ايام6

`

برامجنا التدريبية
برامجنا التدريبية للممارسين واألفراد الذين يسعون إلثبات مجموعة مهارات عبر الصناعة في علم البيانات والذكاء
االصطناعي
INTENSIVE - COURSES
Git & GitHub

AI FOR INDUSTRY

:المواضيع
Install Git
Create repo
Check Status
Add changes to staging area
Commit changes
Show commits log
.gitignore
Branches
What is GitHub
Clone repo
Push & Pull
Use Git Kraken GUI
Fork projects
Pull requests
Write good documentation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
يوم
GCP (Google Cloud
Platform) – Big Data &
Machine Learning

:المواضيع
Introducing Google Cloud
Platform
Getting Started with
Google Cloud Platform
Virtual Machines in the
Cloud
Storage in the Cloud
Containers in the Cloud
Applications in the Cloud
Developing, Deploying
and Monitoring in the
Cloud
Big Data and Machine
Learning in the Cloud

•
•
•
•
•
•
•

:المواضيع
concepts, methods, and •
theories of automated
reasoning, decisionmaking, planning and
search, machine learning
and multiagent systems.
Design and evaluate •
intelligent software
agents.
effect on society of •
emerging AI-based
technologies.

:المدة الزمنية
 ايام4

:المدة الزمنية
 ايام6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data Connections
Transforming Data
Calculations in Tableau
Advanced Calculations
Parameters and Filters
Sorting
Grouping Techniques
Formatting
Map Basics
Visualizations

:المدة الزمنية
يومان
----------------------------------

:المواضيع

:المواضيع
•
•
•
•
•
•

:المدة الزمنية

Introduction to SelfDriving Cars
Computer Vision & Deep
Learning
Sensor Fusion
Localization
Planning
Control
System Integration

•

Building Chatbots in
Python
Chatbots 101
Understanding natural
language
Building a virtual
assistant
Dialogue

•
•

•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
 ايام8

•
•

:المدة الزمنية
يومان

Data Structures and
Algorithms

:المواضيع
Introduction and
Efficiency
List Based collections
Searching and sorting
Maps and hashing
Trees
Graphs

:المواضيع
•
•
•

Intro to AWS
EC2 - Elastic Compute Cloud
IAM - Identity and Access
Management
EBS - Elastic Blocck Store
ELB & ASG - Elastic Load
Balancing & Auto Scaling
Groups
AWS S3
RDS & DynamoDB
AWS Lambda
AWS CloudWatch
Security in AWS
Machine Learning in AWS
SageMaker o
Rekognition o
Polly o
LexTranslate o

•
•
•
•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
 ايام8

•

 ايام6

:المواضيع
•

:المواضيع

Self-Driving Cars

Microsoft Azure –
Machine Learning
Navigating Azure Tools
and Services
Deploying Virtual
Machines (VMs)
Azure Network Security
Deploying an Azure
Network
Storage
machine Learning

Machine Learning - AWS
(Amazon Web Services)

Data analysis using
Tableau

•
•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
يومان

Speech Recognition

:المواضيع
Automated Speech
recognition
Speech to Text
Text to speech
Multilingual speech
processing
Speech translation
Spoken dialogue
translation
Voice Conversion

•
•
•
•
•
•
•

:المدة الزمنية
 ايام4

`

برامجنا التدريبية
برامجنا التدريبية للمديرين التنفيذيين وكبار المديرين وصناع القرار اآلخرين
BUSINESS LEADERS - COURSES

التكنولوجيا الناشئة لمتخصصي األعمال
ETBIZ
Emerging Tech for Business
Professionals

)(AIBIZ, DSBIZ, and IoTBIZ

الهدف:
تغطية التقنيات األكثر استخدا ًما إلنشاء البيانات
واستخراج الرؤى من البيانات واالستفادة من
البيانات للتنبؤ بالنتائج المستقبلية

المواضيع:
•
•
•
•
•
•

مصطلحات إنترنت األشياء
البنية التحتية إلنترنت األشياء
تطبيق أعمال إنترنت األشياء
مفاهيم علوم البيانات
مفاهيم الذكاء االصطناعي
تأثير الذكاء االصطناعي

علم البيانات لمحترفي األعمال
DSBIZ
Data Science for Business
Professionals

الذكاء االصطناعي لمحترفي األعمال
AIBIZ
AI for Business Professionals

الهدف:

الهدف:
المعرفة األساسية للذكاء االصطناعي ،ستحتاجها
اإللمام بالمفاهيم المحيطة بعلوم البيانات ومفاهيم إلى توجيه األعمال إلى األمام
علوم البيانات األساسية
المواضيع:

المواضيع:
• أساسيات علوم البيانات
• تطبيق علوم البيانات
• تأثير علم البيانات

• أساسيات الذكاء االصطناعي
• تطبيقات الذكاء االصطناعي
• تأثير الذكاء االصطناعي

المدة الزمنية:

المدة الزمنية:

أسبوع 1

أسبوع 1

تحميل الكتيب

تحميل الكتيب

المدة الزمنية:
أسبوع 1

تحميل الكتيب

هل تريد معرفة المزيد؟
اتصل بنا اآلن
تواصل مع خبراء الذكاء االصطناعي لدينا

تواصل معنا

`

`

شركاء النجاح

`

`

ابقى على تواصل

امريكا

مصر

: 919 N Market St, Wilmington, DEالعنوان
19801

مركز السراج مول للتسوق  ،مبنى سكني  ، 1مكرم :العنوان
عبيد  ،مدينة نصر  ،القاهرة 11762

: +1 (408) 641-4068 / +1(415) 683التليفون7459
+1 (415) 877-6750 / +1 (917) 4721201
: https://epsilonaii.orgالموقع
: info@epsilonaii.orgااليميل

: +2 (011) 2288-5566 /التليفون
+2 (010) 1193-3233 /
+2 02 2274 9985

# 38-4095665الرقم الضريبي

# 7078427رقم التسجيل

: https://epsiloneg.comالموقع
: info@epsiloneg.comااليميل
# 672-411-008الرقم الضريبي # 118268رقم التسجيل

`

www.epsiloneg.com

حدد موعدا إلجراء مكالمة لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك

حدد موعد
تقدم للبرامج التدريبية هنا

قدم االن

االيميل

تريد معرفة المزيد؟
قم بتنزيل كتيب الملف التعريفي العام

تحميل الكتيب

info@epsiloneg.com :

التليفون

+201122885566 / +201011933233 / +202-22749985 :

العنوان  :مركز السراج مول للتسوق  ،مبنى سكني  ، 1مكرم عبيد  ،مدينة نصر  ،القاهرة 11762

نحاول الرد على االستفسارات خالل  24ساعة أو أقل .ومع ذلك  ،خالل عطالت نهاية األسبوع
والعطالت  ،قد تستغرق ردودنا ما يصل إلى  72ساعة.

`

