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لماذا ابسلون للذكاء االصطناعي

`

خدمات وحلول ومنتجات رائدة في مجال الذكاء االصطناعي
يوفر ابسلون للذكاء االصطناعي
لمساعدة المؤسسات في مختلف الصناعات و القطاعات على تطبيق أحدث تقنيات الذكاء االصطناعي
تتيح لنا مراكز البحث والتطوير الخاصة بالذكاء االصطناعي في الواليات المتحدة األمريكية ومصر علي حل المشكالت المعقدة،
وتخصيص تطبيقات الذكاء االصطناعي الواقعية لتحقيق تأثير إيجابي في المستقبل  ،ودفع االبتكار في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.
يمتلك ابسلون للذكاء االصطناعي  Epsilon AIمجموعة من كبار المتخصصين من حاملي الدكتوراه والفيزيائيين ومهندسي
الكمبيوتر وعلماء البيانات والمطورين وقادة األعمال المتحمسين الذين يتمتعون بشغف كبير إلحداث ثورة في مستقبل المؤسسات
في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وذلك باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي
والتعلم اآللي.
ابسلون للذكاء االصطناعي  Epsilon AIمكرس أيضًا إلعداد المتدربين في جميع أنحاء العالم لمستقبل الذكاء االصطناعي ()AI
والثورة الصناعية الرابعة .هدفنا هو تدريب المواهب في جميع أنحاء العالم لبناء مستقبل الذكاء االصطناعي هذا .نقوم بذلك من
خالل تزويد المتدربين بالمهارات العملية في الذكاء االصطناعي والتعلم العميق والتعلم اآللي وعلوم البيانات .تتمثل قوتنا األساسية
ً
تجهيزا وتمكينهم من
في تقديم دورات طويلة وقصيرة المدى في مجال الذكاء االصطناعي ومساعدة المتدربين ليصبحوا أفضل
مواجهة هذا العصر التنافسي.

من نحن؟
نحن رواد لمنتجات وحلول الذكاء االصطناعي  ،ونقدم المساعدة للمنظمات في القطاعين العام والخاص للتغلب على العقبات
المشتركة التي تحول دون االعتماد الناجح للذكاء االصطناعي:
أوالا  ،من خالل توفير منتجات سهلة االستخدام وحلول مخصصة ال تتطلب تدريبًا مكثفًا أو مهارات متخصصة الستخدامها.
ثان ايا  ،من خالل تقديم خدمات استشارية  ،بما في ذلك المساعدة في تصميم وتنفيذ استراتيجيات فعالة للذكاء االصطناعي ،
باإلضافة إلى عمليات تدقيق البيانات.
ثالثاا  ،من خالل توفير دورات تدريبية  ،واسعة النطاق لعموم رجال األعمال والتقنيين ومخصصة للغاية لقطاعات ووكاالت
ومؤسسات معينة.

رؤيتنا:
نقل األفراد والشركات إلى الثورة الصناعية التالية ولكي 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.
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فريق القيادة

م/كريم يحيى

م/عبد الرحمن علبي
 -مدير التدريب في ابسلون للذكاء االصطناعيEpsilon AI
-مدير التدريب في شركة AIT--رئيس شركة RTS

م/أحمد يحيى

-الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي في شركة --رئيس الشركة في ابسلون للذكاء االصطناعي Epsilon AIابسلون للذكاء االصطناعي Epsilon AI
-مدير اإلنتاج وعضو مجلس اإلدارة@ AIO-مدير شركة AIT-الكثير من الخبرة في قيادة الشركات الناشئة الناجحة فيمهندس إنتاج تنفيذي @ مجسممجال التكنولوجيا واستشارات األعمال

باحث/احمد النجار

د/محسن مفتاح

-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

م/اسالم عبد الحميد
-القائد الفني في ابسلون للذكاء االصطناعيEpsilon AI
--مهندس سوفتوير فيEG-CERT

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
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فريق القيادة

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/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

باحث/دعاء محمود

باحث/احمد مدحت

-ماجستير مكتب تحليالت البيانات الضخمة -- -ماجستير في بحوث العمليات واإلحصاءوالرياضيات.
جامعة القاهرة
-محلل البيانات الضخمة في ابسلون للذكاء --عالم بيانات في ابسلون للذكاء االصطناعياالصطناعي Epsilon AI
Epsilon AI
--عالم بيانات بالجامعة األمريكية بالقاهرة

م/طه حسين

م/عبده غريب

م/محمد التونى

باحث/حسن بدوي

-عالم البيانات في ابسلون للذكاءاالصطناعي Epsilon AI
-عالم بيانات ومهندس تعلم اآللة فيEtisalat Misr

-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

-ماجستير  ،أخصائي البرمجة اللغويةالعصبية في ابسلون للذكاء االصطناعي
Epsilon AI
-قائد الفريق الفني في INTDV-باحث ذكاء اصطناعي (دوام جزئي) فيمختبرات Orange
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ماذا نفعل
اكتشف المجموعة الواسعة من الحلول والخدمات الصناعية التي نقدمها

استفد من الخدمات التحويلية رقميا ً لمساعدة عملك على حل تحدياته  ،وزيادة عوائده على االستثمار  ،واستغالل تدفقات اإليرادات الجديدة  ،ورفع جودة تجارب
العمالء التي يقدمها .شارك معنا واحصل على مجموعة واسعة من الخدمات الموجهة لألعمال عبر طيف تكنولوجيا المعلومات .احصل على حلول على مستوى
المؤسسات تحقق نتائج ملموسة وتنقل عملك إلى المستوى التالي

حلول صناعية

حلول االتصاالت

حلول أخرى
الرعاية الصحية

إدارة العالقات مع العمالء

األدوية

تحليالت الشبكة

استخرج القيمة من بيانات المريض باستخدام مناهج تحسين عالقة عملك مع العمالء لدفع نمو مبيعاتك
التحليالت التحويلية
تقليل التكاليف
العقارات
خفض التكاليف العامة اإلضافية من خالل تحليل
والعمالء
العقارات
لوكالء
االصطناعي
الذكاء
فوائد
كفاءة النظام.
البحث المتقدم والتشخيص باستخدام الذكاء
االصطناعي.

تأمين
تحسين الكفاءة بشكل كبير باستخدام الذكاء
االصطناعي لمعالجة بيانات الدقة.

حكومة

اعتماد أدوات تحليل شبكة فعالة إلدارة وتأمين
شبكاتك المعقدة.

المراقبة التنبؤية
كشف وتشخيص المشكالت المحتملة لحلها وتجنب
انقطاع الخدمة.

فئات الزبائن

إحداث ثورة في عمليات الحكومة وأهداف السياسة استهداف العمالء بشكل فعال بنا ًء على الخصائص
العامة.
المشتركة  ،بدعم من التعلم اآللي.

الموارد البشرية

تحسين الكفاءة عن طريق أتمتة المهام المتكررة
وتتبع أداء الموظفين وتعزيزه.

الزراعة
االستفادة من رؤية الكمبيوتر وخوارزميات التعلم
العميق لمراقبة صحة المحاصيل والتربة.

الدعاية و االعالن

اكتشف  SEOو  SEMوالتحليالت والخدمات
االجتماعية باستخدام الذكاء االصطناعي المتكامل

الحلول المالية
الشات بوت
روبوتات دقيقة للغاية ومحددة الخدمة ؛ قابلة
للنشر على أي منصة.

الكشف عن الغش
تحديد حاالت االحتيال والقضاء عليها باستخدام
مجموعات البيانات والخوارزميات المعقدة.

إدارة المخاطر
خطط لمستقبل عملك باستخدام الذكاء
االصطناعي

إدارة البيانات
اكتسب رؤية أفضل لبياناتك من خالل تحليل
البيانات ذات الصلة وحلها

تجربة العمالء
قم بتحسين وتبسيط رحلة عمالئك

كشف مكافحة غسيل األموال

كشف ومنع غسل األموال داخل مؤسستك.

اتخاذ القرار بشأن القروض واالئتمان
منح الموافقات االئتمانية الفعالة من خالل تقييم
األعمال التجارية
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خدمات الذكاء االصطناعي

المساعدون الذكيون

التجزئة

تحليالت الفيديو والتعرف على الوجه

روبوتات المحادثة والروبوتات الصوتية ألتمتة تفاعل
العمالء

طابق الواقع في المتجر مع توقعاتك

تحليالت الفيديو وحلول التعرف على الوجه
لمختلف الوكاالت والمؤسسات

تقليل التكاليف

أتمتة العملية

التسويق الذكي

تقليل تكاليف التشغيل وتحسين الكفاءة

كبيرا جدًا من
استيعاب المستندات :تتلقى عددًا ً
المستندات الورقية بتنسيقات مختلفة ويتعين عليك
إدخال البيانات يدويًا في نظام تخطيط موارد
المؤسسات الخاص بك

اكتشف  SEOو  SEMوالتحليالت والخدمات
االجتماعية باستخدام الذكاء االصطناعي
المتكامل

الكشف عن الغش

إدارة العالقات مع العمالء

حلول المصانع الذكية

تحديد حاالت االحتيال والقضاء عليها باستخدام

باستخدام الذكاء االصطناعي  ،يمكنك توقع
احتياجات العمالء دون الحاجة إلى رفع الهاتف ،
لدفع نمو مبيعاتك.

يمكنك زيادة عائد اإلنتاج مع تقليل الخردة وإعادة
العمل وعمليات االسترجاع باستخدام الذكاء
االصطناعي الصناعي ) (AIوتحليالت الجودة
التنبؤية

مجموعات البيانات والخوارزميات المعقدة
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تحليل المشاعر

التنبؤ بالصيانة والمراقبة

فئات الزبائن

اجمع بيانات المشاعر المشروحة من قبل اإلنسان
.بأكثر من  300لغة

يتم تقليل كل من تكاليف اإلصالح المرتفعة
داع ،
والوقت المستغرق في إجراء الصيانة دون ٍ
مما يمنع فشل األصول من خالل تحليل بيانات
اإلنتاج لتحديد األنماط والتنبؤ بالمشكالت قبل
.حدوثها

يمكن فحص بيانات العمالء وتحليلها بشكل أكثر
شموالً إلنشاء شرائح أكثر تفصيالً واستهدافًا ،
باإلضافة إلى أتمتة عملية تخصيص الحمالت لكل
قسم.

حلول الذكاء االصطناعي المتقدمة المخصصة

التدقيق الداخلي

نظام اإلنذار المبكر -رؤية الحاسب

بعض من أفضل الحلول القائمة على الذكاء
االصطناعي هي جديدة أو متخصصة لدرجة أنها قد
ال تتناسب مع منتج موجود

معالجة وقراءة وتحليل تقارير ووثائق التدقيق
الداخلي.

يحسن األمن والكفاءة من خالل بناء أنظمة رؤية
الكمبيوتر مثل إنذار الحريق ومنتجات حماية
المحيط األخرى.

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

تواصل معنا
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تدريب الذكاء االصطناعي

اعتمد معهد ابسلون للذكاء االصطناعي المعايير الدولية وأفضل الممارسات القائمة على نماذج الكفاءة باإلضافة إلى استراتيجيات التدريب الحديثة من أجل
تزويد عمالئها بخدمات استشارية وتدريبية عالية الجودة .في عالم سريع التطور  ،يقدم معهد ابسلون للذكاء االصطناعى دعمها لمساعدة الشركات على تحقيق
التحول التحولي والنموذجي من األداء التقليدي إلى األداء القائم على الكفاءة وتحقيق أهدافهم االستراتيجية المستقبلية
هدفنا هو تدريب المواهب و االفراد في جميع أنحاء العالم لبناء مستقبل الذكاء االصطناعي
يقدم معهد ابسلون للذكاء االصطناعي دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للمديرين التنفيذيين الموظفين والتي تغطي الذكاء االصطناعي من منظور
إستراتيجية المؤسسة  ،ودورات أخرى لمديري تكنولوجيا المعلومات يتم تدريسها من منظور تقني.
صا للمؤسسات المالية في إطار واليتها وسياق أعمالها لتلبية احتياجاتها المعقدة والمتنوعة
كما نقدم دورات تدريبية وورش عمل مصممة خصي ً
نحن نقدم دورات تدريبية  ،واسعة النطاق لألعمال التجارية العامة والجمهور التقني ومخصصة للغاية لقطاعات ووكاالت ومؤسسات معينة
برامجنا التدريبية معتمدة ومرخصة دوليا من قبل  CERTNEXUSبموجب معايير المعهد الوطني األمريكي للمعايير ) / (ANSIالمنظمة الدولية للتوحيد
القياسي  (ISO) 17024: 2012لتلبية معايير التدريب واالعتماد الدولية
برامجنا التدريبية للممارسين واألفراد الذين يسعون إلثبات مجموعة مهارات عبر الصناعة في علم البيانات والذكاء االصطناعي

أخصائي رؤية كمبيوتر معتمد
CCVS – Certified
Computer Vision
Specialist

أخصائي التعلم العميق المعتمد
CDLS – Certified Deep
Learning Specialist

خبير بيانات معتمد
CDSP – Certified Data
Scientist Professional

ممارس الذكاء االصطناعي المعتمد
CAIP - Certified
Artificial Intelligence
Practitioner

مساعد البيانات الضخمة المعتمد
CBDA – Certified Big
Data Associate

اخصائي معتمد في البرمجة اللغوية
العصبية
CNLPS – Certified NLP
Specialist
ecia
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تدريب الذكاء االصطناعي
برامجنا التدريبية للمديرين التنفيذيين وكبار المديرين وصناع القرار اآلخرين

ETBIZ
التكنولوجيا الناشئة لمتخصصي
األعمال

DSBIZ
علم البيانات لمحترفي األعمال

)(AIBIZ, DSBIZ, and IoTBIZ

تحميل الكتيب
كتيب برامج التدريب

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

تواصل معنا

AIBIZ
الذكاء االصطناعي لمحترفي
األعمال

`
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شركائنا في النجاح

`
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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 موعدًا إلجراء مكالمة لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك

حدد موعد

االيميل

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.

`

