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التسجيل مفتوح حتى 19 مارس، وينطلق 
البرنامج في 7 مايو 2023.

$ 48.9 Bn

مدة البرنامج  ٦ أسابيع

٥ ساعات تدريبية يومًيا

حضوري في الرياض

باللغة اإلنجليزية

احصل على تجربة عملية فريدة في عالم التقنية 

المالية )الفنتك(. تعّمق في مجال البيانات والذكاء 

االصطناعي، وتعّلم كيفية توظيف هذه التقنيات 

لتحصد فرًصا باهرة. يهدف البرنامج إلى تدريب 

وتطوير مهارات المشاركين خالل معسكر تدريبي، 

ليتمّكنوا من تصميم وتقديم حلولهم المبتكرة.

يشكل سوق التقنية المالية مساحة مثالية للنمو مهنًيا. حتى أنه من 
المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المعامالت في قطاع المدفوعات 

الرقمية إلى 48.90 مليار دوالر أمريكي في المملكة العربية 
السعودية هذا العام.
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معايير االنضمام

مراحل البرنامج

مرحلة اإلعداد وتشكيل الفرق:
سيتم تحضير المشاركين وإطالعهم على 

تفاصيل البرنامج وتعريفهم على المرشدين.
 

مرحلة المعسكر التدريبي:
يتضمن المعسكر عشر وحدات تتناول مواضيع مثل 

التفكير التصميمي وتحليل البيانات والتقنيات الناشئة 
في التقنية المالية والذكاء االصطناعي، وصواًل إلى 

مهارات عرض النماذج. على مدار 6 أسابيع، سيكتسب 
المشاركون كفاءات جديدة في: 

مرحلة االختيار

مرحلة اإلعداد
وتشكيل الفرق

مرحلة المعسكر
التدريبي

مرحلة الهاكاثون 
وعرض النماذج

سعودي 
الجنسية

جاهز ومتحمس 
الكتساب 

مهارات جديدة

حاصل على شهادة جامعية في 
التخصصات التالية: علوم مالية، 

إحصاء، بيانات، إدارة األعمال، تقنية 
معلومات، برمجة.

تعمل بكفاءة 
ضمن فريق

لديك روح الريادة 
والمغامرة

التفكير التصميمي

اإلدارة المرنة

)Insight-Driven Decision Making( تحليل البيانات واتخاذ قرارات مبنية عليها

Alteryx و Power BI تحليل وتصور البيانات باستخدام

السرد القصصي باستخدام البيانات

التقنية المالية والتقنيات الناشئة

الذكاء االصطناعي والنمو المدعوم بالذكاء االصطناعي

)Automation( تحليل وتحسين عمليات األتمتة

قيادة التحول الرقمي

مهارات العرض والتقديم 

 تشمل كل وحدة عدًدا من الموارد، من محتوى تعليمي وورش عمل
.تطبيقية ومصادر إثرائية واختبارات تقييمية
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مرحلة الهاكاثون وعرض النماذج:
على مدار خمسة أيام، سيقوم المشاركون ببناء نماذج أولية متكاملة عن أفكارهم باستخدام األدوات 

المكتسبة خالل المعسكر.

مراحل الهاكاثون

مرحلة األفكار
D AY  1  2  D AYD AY  3 D AY  4 D AY  5 

 التغذية الراجعة
للمستخدم

يوم العرض

 النموذج األولي
MVP

العرضنموذج العمل

 تقوم المجموعات
 اإلدارة المرنة المبدئي

 باستخدام التفكير
 التصميمي لبناء فكرة

 مشروعهم وخطة
العمل

 البحث المبدئي وبناء
 فكرة المشروع وخطة

العمل

 تقوم المجموعات
 بتحديد قصة

 المستخدم لفكرتهم
 التقنية وبناء نماذج
 تجريبية تصور شكل

منتجهم النهائي

 بناء نموذج تجريبي
 حسب قصة

المستخدم

 تبدأ المجموعات ببناء
 منتج بالحد األدنى من
 المقومات أو النموذج

 األولي للفكرة لفهم
 المنتج حسب

 منهجيات الشركات
الناشئة

 بناء النموذج األولي
 لفهم المنتج ضمن
 منهجيات الشركات

الناشئة

 تبني المجموعات
 نموذج العمل للفكرة
 التقنية وتحسن على
 النماذج األولية بناء
 على التغذية الراجعة

خالل الهاكثون

 بناء نموذج العمل
 وتحسين النموذج

األولي

 تتعلم المجموعات
 كيفية بناء العرض
 التقديمي للفكرة

 لعرضها أمام لجنة
 التحكيم في يوم

العرض

 التحضير لتقديم
 المنتج خالل يوم

العرض

بين 2021 و2022، زاد عدد شركات التقنية المالية في المملكة العربية 
السعودية بنسبة 79%. هذا رقم واعد للمحترفين الناشئين في التقنية 

المالية وعلم البيانات.
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بناء العرض التقديمي للنماذج األولية

اكتسب معرفة تقنية في مختلف وجوه التقنية المالية، الميزات التي يقدمها البرنامج
بهدف تحسين وتطوير خبرتك المهنية. طّور مهاراتك في:

التفكير التصميمي

تحليل البيانات واتخاذ قرارات 
مبنية عليها

الذكاء االصطناعي وتطبيق الخبرات 
المكتسبة

مهارات العرض والتقديم

تلبية حاجات المستخدمين خالل عملية 
التطوير

تصميم حلول مناسبة تبًعا لمقابالت 
المستخدمين

)Automation( تحليل وتحسين عمليات األتمتة

فهم أهمية تحليل البيانات واستخدامها في 
 مختلف النطاقات

التعرف إلى الفاعلين في القطاع المالي الذين 
يستخدمون أو يجب أن يستخدموا تحليل 

البيانات

Alteryx و Power BI تنمية المهارات في

نبذة عن تقنيات الذكاء االصطناعي المختلفة 
لتنمية المشاريع

تصميم خطة تنموية لنموذج عمل مدعوم 
بالذكاء االصطناعي

بالشراكة مع
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سجل اآلن

هل أنت جاهز لخوض تحدي فريد في ابتكارات 
البيانات والتقنية المالية؟ امأل طلب التسجيل 
قبل 8 ابريل 2023 وشارك في معسكر التقنية 

المالية.

امسح الرمز أو اضغط 
على  الرابط،  

للتسجيل.
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