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الذکاء اإلصطناعي يف منشآت النفط والغاز

22-21
حـزیـران

 توضیح أهمیة الـذکـــــــاء اإلصطـنــاعي يف الصناعة النفطیة والغازیة إلتخاذ قرار
 التحول باتجاه املنشآت الذکیة وبالتالي خفض التکالیف التشغیلیة وتعظیم اإلنتاج.ب

مهمتنـا

الوصول الی ترکیبة صفر مشاکل يف املنشآت النفطیة والغازیة.ب

معادلتنا

النفطي الوقود  النفط والغاز والنمو املستمر یلع  إنتاج  الحالي يف   نظرًا لإلنخفاض 
 والغازي لن یکون ممکن العثور یلع هذة املوارد وإنتاجها بشکل أکثر اقتصادیا وکفاءة
 إال من خالل قفزات کبیرة إلی األمام بالتکنولوجیا التي تتیح لنا مراقبة وتحلیل البیانات
 بشکل لحظي  مما یؤدي إلتخاذ القرارات الفعالة يف الوقت املناسب وبالتالي تعظیم

 استثمارنا النفطي والغازي وتحسین الکفاءة التشغیلیة.ب

مقـدمـة
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أهداف مؤتمر النفط األمثل 2021
تحقـیـق صفر حـــوادث بیئیة

تعظیم القیمة النقدیة للشرکة

تحقیق ادارة فعالة وکفاءة تشغیلیة عالیة

تقلیل التدخل البشري والتعرض للمناطق شدیدة الخطورة والنائیة

تحقیق أهــداف االسـتــــــدامة من خالل تقلیل استخدام الطاقة
وتجنب الـظـــــروف الـمـسـببة لالنـبـعـــــــــــــاثات

تحـسـین الـســالمة واملوثوقیة من خالل التنبؤ بتدهور املعدات
وتخفیف األحداث املستقبلیة و تعظیم أداء العملیات

 تعدك أکـــادیمیة ناشیونال للتدریب             من خالل مشارکتك يف مــــؤتمر النفط
عملیة خطوات  لرسم  حقیقة  وآلیة  وناجحة  فریدة  علمیة  بتجـــــربة    2021  األمثل 

لالنتقال الی استخدام تقنیات وأدوات الذکاء اإلصطناعي يف منشأتك النفطیة.ب

البشریة القدرات  النفطیة..ملضاعفة  املنشآت  يف  االصطناعي  الذکاء  مفهوم   إدراج 
وتحـــــویلها إلی عــوامل قــــــویة ذات کـفـــــاءة عالیة ومیزة تنافسیة أساسیة. ب

قیادات النفط املستقبلیة

NBC

تعظیم أداء العملیات
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الفئة املستهدفة

 قادة ومشريف املرافق
صـنـــــــاع القرار واملدراء يف املجال النفطي والغازي
مهندسین البترول واملخزون و العملیات يف املنشآت

رؤساء االقسام يف املنشات النفطیة
کـبـــــار موظفین العملیات واملرافق

أنواعها بمختلف  واملتوسطة  العلیا  اإلدارات  إلی  موجه   2021 األمثل  النفط   مؤتمر 
واختصاصاتها حکومیة أو خاصة أي إلی:ب

تحقیق أهداف االستدامة من خالل تقلیل استخدام
الـطـــــاقة وتجنب الـظــروف املسببة لالنبعاثات
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املحاور العلمیة التي یناقشها مؤتمر النفط األمثل 2021

21
حـزیـران

مقدمة إلی أنـظــمـــــة حقول النفط والغازمن 10:00 إلی 11:00یوم
استراحة القهوةمن 11:00 إلـی 11:30
األجهـزة الدقیقة والقیاسات وتحلیل البیاناتمن 11:30 إلی 12:30

أتمتة سیر العمل والتحکم الذکي اآلبار الذکیةمن 12:30 إلی 13:30
مــراقبـــة وتحسین الصیانة وخفض التکالیف

فـتــــــرة الغداءمن 13:30 إلی 14:30

تقـنـیات مراقبة املخزون األنتقال إلی حقولمن 15:00 إلی 16:00
ذکیة فعالة (حقل النفط املستقبلي الرقمي

افتتاح املؤتمرمن 09:30 إلی 10:00

22
حـزیـران

یوم

أساسیـات الذکاء اإلصطناعي يف الصناعة النفطیةمن 10:00 إلی 11:00
استراحة القهوةمن 11:00 إلـی 11:30
الذکاء اإلصطناعي يف مصايف النفط ومصانع الغازمن 11:30 إلی 12:30
القیادة الذکیة والفرق الذکیةمن 12:30 إلی 13:30
فـتــــــرة الغداءمن 13:30 إلی 14:30

حفل توزیع الشهاداتیـبـــــــدأ من 16:30

البرامج املستخدمة يف الذکاء اإلصطناعي تجارب الذکاءمن 15:00 إلی 16:00
اإلصطناعي الناجحة يف مصايف النفط ومصانع الغاز 
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األسئلة املطروحة

کیف یمکنني التسجیل؟ ماهي الرسوم؟

88 17 714 552 90+ \ 88 17 715 552 90+یمکنك التسجیل عبر التواصل معنا مباشرة یلع الرقم

+90 552 715 17 88 \ +90 552 714 17 88

01

متی سیعقد املؤتمر؟ أین یقع؟

سوف ینعقد مؤتمر النفط األمثل 2021 يف اسطنبول بتاریخ 21 شهر 06 لعام 2021
02

کیف یمکنني إضافة ورشة عمل إلی تسجیلي؟ هل یتم تضمین ورش العمل يف تسجیل املؤتمر؟

نعم عبر اختیارك الحقیبة األولی
03

هل جدول املؤتمر متاح؟

تم نشر التفاصیل یلع موقعنا یلع الویب کما تم تأکیدها. یتوفر برنامج کامل املؤتمر
بما يف ذلك الجلسات وورش العمل یلع موقعنا

04

کیف یمکن ملؤسستي أن تصبح راعیًا؟

لتصبح راعیًا وملزید من املعلومات یرجی االتصال
05

هل سأحصل یلع شهادة حضور؟

نعم تتوفر شهادة مشارکة بعد املؤتمر
06

سؤالي غیر مدرج هنا من یجب علي

یرجی التواصل یلع                                        للحصور یلع املساعدة
07

info@nbc-global.com
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شرکائنا

6

لحرصنا یلع سالمتکم وصحتکم فقد اتخذنا کافة اجراءات السالمة - وقواعد التباعد االجتماعي اثناء مشارکتکم يف املؤتمر
مع مراعاة إجراءات األمان والتطهیر للوقایة من فیروس کورونا ... صحتکم تهمنا

MOLLA GÜRANI MAH. LÜTUFPAŞA SK. HACIBEY

İŞ HANI NO : İÇ KAPI NO : 16 FATİH / İSTANBUL

املدیر التنفیذي:ل
مصعب دلول

ترکیالیبیالیبیا

DOMAINKOM 
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