
ي تكنولوجيا الروبوتات وصعودها ف

المجاالت الصناعية و الخدمية

أيمن عمر. د
مستشار و باحث متخصص

في مجال الروبوتات



من أنا

أيمن عمر
ي إسالمدير التنفيذي و المؤسس لشركة وينرود أر ت

باحث زائر بجامعة واسيدا بطوكيو

امعة واسيدا بطوكيوالهندسة من جدكتوراة في 2012فبراير 

أستاذ مساعد بجامعة واسيدا  2013أبريل

باحث زائر بجامعة واسيدا  2018أبريل

تأسيس شركة وينرود أر تي إس 2019يونيو



تكنولوجيا الروبوتات
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المحاور

1

2

4

5

داية تعريف الروبوتات و ب

استخداماتها العملية

:    الروبوتشركات 

تكوينها و عملهاطرق 

الثورة الصناعية الرابعة 

تاتوصعود تكنولوجيا الروبو

: وتاتمستقبل تكنولوجيا الروب

التحدياتالفرص و 

اتاالستخدامات الصاعدة للروبوت 3
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ة الروبوتات و بدايتعريف 

استخداماتها العملية
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*

*
* Source of Image: Wikipedia
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● A Robot is a Programmable, multi-function manipulator designed to move 

materials, parts, tools or specialized devices through variable programmed 

motions for the performance of a variety of tasks.

Defined by: Robotic Institute of America, 1979

● A machine capable of carrying out a complex series of actions 

automatically.

Source: Oxford dictionary

● An automatic device that performs functions normally ascribed to humans 

or a machine in the form of a human.

Source: Webster dictionary

Definition of “Robot” 
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لنقلمصمموللبرمجةقابل،متعددةوظائفذوآليذراععنعبارةالروبوت

متغيرةمبرمجةحركاتخاللمنالمتخصصةاألجهزةأواألدواتأوقطعأوالمواد

.المهاممنمتنوعةمجموعةألداء

(1979)األمريكي الروبوتات معهد :تعريف

.آلة قادرة على تنفيذ سلسلة معقدة من األعمال أو األفعال بشكل تلقائيًا

أكسفوردقاموس :المصدر

.جهاز آلي يؤدي وظائف تُنسب عادةً إلى البشر أو آلة في شكل إنسان

ويبسترقاموس : المصدر

"روبوت"تعريف مصطلح 
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الروبوتمصطلح ظهور 
و تعني العاملة ،م1920ألول مرة في مسرحية عام ظهر روبوت مصطلح 

.التشيكيةالسخرة باللغة 

Source: Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/R.U.R. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/R.U.R


إختراع أول روبوت

Source of Video: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HVLbtrlL5_E&list=WL&index=6&t=6s

تم تطوير أول 

عام في روبوت 

.م1959

UNIMATE
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https://www.youtube.com/watch?v=HVLbtrlL5_E&list=WL&index=6&t=6s


في عامروبوت متنقل تم تطوير أول 

.لألبحاثم في معهد ستانفورد 1969

الروبوت كان مزود بكاميرا إلكتشاف

.المحيط حول الروبوت

Shakey

Source of Information & Image: IFR International Federation of Robotics

إختراع أول روبوت متحرك
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Source of Information & Image: IFR International Federation of Robotics

إختراع أول روبوت ذكي

قامت شركة هيتاتشي اليابانية 

في عامروبوت ذكي أول بتطوير 

.م1969

رف الروبوت كان مزود بكاميرا للتع

على القطع الموجودة أمام الروبوت

.و تحديد أماكنها بدقة

Hitachi
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Source of Image: Robots IEEE https://robots.ieee.org/robots/wabot/

انشبيه باإلنسإختراع أول روبوت 

ان في شبيه باإلنسالروبوت تم تطوير أول 

.م1973عام جامعة واسيدا بطوكيو 

عض الروبوت قادر على المشي و إلتقاط ب

.األشياء و التحدث باللغة اليابانية

WABOT
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https://robots.ieee.org/robots/wabot/


تالتوسع في تطوير الروبوتا

* Source of Image: Wikipedia

*

*



Source of Information & Image: IFR International Federation of Robotics

دخول الروبوتات إلى مجال الصناعة

أستخدم الروبوت في 

مصنع للسيارات 

.م1961بنيوجيرسي عام 
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الروبوت و الخيال العلمي

Source of Images: Wikipedia
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المتمردةاآللة الروبوت 

Source of Image: Wikipedia
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في اليابانالعلمي الخيال و الروبوت

Source of Images: Wikipedia
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Source of Video: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HVLbtrlL5_E&list=WL&index=6&t=6s

انالثورات الصناعية الثالثة في الياب
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https://www.youtube.com/watch?v=HVLbtrlL5_E&list=WL&index=6&t=6s


.يابانكان لتكنولوجيا الروبوتات أثر كبير في النهوض بال•

.اليابان من أكبر منتجي السيارات في العالم•

. المتحدةالوصول إلى ثاني أكبر إقتصاد في العالم بعد الواليات•

يابانالتطوير الصناعي و اإلقتصادي بال
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Source of Information & graph: World Intellectual Property Organization

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/06/article_0002.html

انتطوير تكنولوجيا الروبوت بالياب
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https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/06/article_0002.html


لمحجم الروبوتات الصناعية بالعا
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Source IFR International Federation of Robotics 

السيارات
32%

اإللكترونيات
25%

الحديد الصلب
10%

كالبالستي
5%

األغذية
3%

أخرى
25%

عيةالقطاعات المستخدمة للروبوتات الصنا
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يةفي مجاالت غير صناعالروبوتات إستخدام 

Source of Images: Wikipedia
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الثورة الصناعية الرابعة 

اتوصعود تكنولوجيا الروبوت



الروبوتات•

الذكاء االصطناعي•

انترنت األشياء•

الضخمةالبيانات •

تقنية النانو•

ةالتكنولوجيا الحيوي•

طباعة ثالثية األبعاد•

بعةالصناعية الراتقنيات الثورة 

Source of Image: Wikipedia
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الروبوتات الذكية
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الروبوتات التعاونية
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مرونة الروبوتات

https://airobot-news.net/2020/04/17/onrobot-japan/https://www.assemblymag.com/articles/95318-soft-

robotics-introduces-modular-flexible-gripper-for-ur-cobots
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https://airobot-news.net/2020/04/17/onrobot-japan/
https://www.assemblymag.com/articles/95318-soft-robotics-introduces-modular-flexible-gripper-for-ur-cobots


رنتالتحكم بالروبوت عن طريق اإلنت
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ةالروبوتات السيار
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ةالروبوتات السيار
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الروبوتات تتفاعل مع اإلنسان
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تسهولة برمجة و تشغيل الروبو
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إستخدامات حديثة للروبوتات
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إستخدامات حديثة للروبوتات
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اعةزيادة إستخدام الروبوتات في الصن

Source of Information & graph: IFR International Federation of Robotics 

عدد الروبوتات الصناعية حول العالم

قطعة1,000
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اعةزيادة إستخدام الروبوتات في الصن

Source of Information & graph: IFR International Federation of Robotics 

حجم مبيعات الروبوتات الصناعية حول العالم

قطعة1,000
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إستخدام الروبوتات في القطاعات غير الصناعية 

Source of Information & graph: IFR International Federation of Robotics 

2020و 2019حجم المبيعات في أكبر خمس قطاعات لعامي •

النقل التنظيف الطبية الخدمة الزراعة
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االستخدامات الصاعدة 

للروبوتات



القطاعات الصاعدة

Source of Information & Photos: IFR International Federation of Robotics 

.الخدمات اللوجيستية•

.النظافة و التعقيم•

.الطبي و الرعاية الصحية•

.الخدمات الضيافة•

.الزراعة•

.األمن و الدفاع•
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روبوتات النقل
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(اللوجيستية)النقل روبوتات 
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أتمتة المخازن
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Video Source: YouTube        https://youtu.be/Y-lBvI6u_hw

(يشركات التسويق اإللكترون)أتمتة المخازن 
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https://youtu.be/Y-lBvI6u_hw


التنظيفروبوتات 
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Video Source: YouTube   https://youtu.be/jUC5cjESVKQ

التعقيمروبوتات 
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https://youtu.be/jUC5cjESVKQ


Video Source: YouTube      https://youtu.be/PJKv5Gr1Jhs

التعقيمروبوتات 
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https://youtu.be/PJKv5Gr1Jhs


Video Source: YouTube     https://youtu.be/Dojvmqx49fw

(المطاعم)التوصيل روبوتات 
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https://youtu.be/Dojvmqx49fw


Video Source: YouTube  https://youtu.be/AiZj7LTMjzs

(الفنادق)التوصيل روبوتات 
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https://youtu.be/AiZj7LTMjzs


Video Source: YouTube   https://youtu.be/P_zRwq9c8LY

(المنازل)التوصيل روبوتات 
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https://youtu.be/P_zRwq9c8LY


التواصلروبوتات 

Source Photos: IEEE Spectrum Bangkok Post, Euronews
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Video Source: YouTube   https://youtu.be/cPlRP0qrxts

الطبيةروبوتات 
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https://youtu.be/cPlRP0qrxts


الطبيةروبوتات 
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Video Source: YouTube     https://youtu.be/g1_l2FwyISA

الزراعيةروبوتات 
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https://youtu.be/g1_l2FwyISA


صعود الروبوتات السيارة

* Source Photos: IEEE Spectrum Bangkok Post, Euronews

*

*
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مراحل إستخدام الروبوتات السيارة

3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

* Source Photo: IEEE Spectrum Bangkok Post, Euronews

*
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مراحل إستخدام الروبوتات السيارة

1المرحلة 

ةالبنية التحتي

األفراد
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مراحل إستخدام الروبوتات السيارة

المرحلة 

ةالبنية التحتي

األفراد

2المرحلة 

Video Source: YouTube

https://youtu.be/Dojvmqx49fw 60

https://youtu.be/Dojvmqx49fw


المرحلة 

ةالبنية التحتي

األفراد

3المرحلة 2المرحلة 

مراحل إستخدام الروبوتات السيارة

Video Source: YouTube  https://youtu.be/dagjQW_jgtE
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https://youtu.be/dagjQW_jgtE


الروبوتشركات 

تكوينها و عملهاطرق 



شركات الروبوت الكبيرة

63



عيةشركات مصنعة للروبوتات الصنا
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Robot 

Manipulator

Utilities

Software

Sensors System 

Integrator

Manufacturing 

Task

إدخال الروبوتات إلى المصانع
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المتطورة أنظمة أتمتة و روبوتاتشركات 

طوير تقوم بدراسة اإلحتياجات المطلوبة و ت•

.أنظمة األتمتة المناسبة

.صغيرة و متوسطة الحجم•
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أتمتة و روبوتاتأنظمة المتطورة شركات 
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خدميةشركات مصنعة لروبوتات
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شركات مبرجة للروبوتات

بيقات تقوم بتطوير البرامج و التط•

.المناسبة

.اسالتركيز على البرمجة باألس•

.صغيرة و متوسطة الحجم•

Source of Information & Photos: Nikkei Asian Review
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تاتالروبومستقبل تكنولوجيا 
التحدياتالفرص و 



التوقعات المستقبلية
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التوقعات المستقبلية

سوق الروبوتات قد 

مليار 277يصل إلى 

2030دوالر سنة 
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الفرص

.دخول الروبوتات إلى الكثير من القطاعات•

د أسعار الروبوتات في إنخفاض دائم مما يزيد عائ•

.اإلستثمار للمستخدم

.تسهيل تقنيات البرمجة و التشغيل•

• ً .اإلتجاه العام إلى توطين الصناعات محليا
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التحديات

.زيادة الوعي العام بهذه التكنولوجيا•

ولوجيا تأهيل و تدريب القوى العاملة للتعامل مع التكن•

.الحديثة

دراسة إحتياجات المنطقة و تطوير خطط لتطوير و•

.توطين التكنولوجيا محليا
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نصائح و مقترحات

.التفكير على المدى البعيد•

.اإلستمرارية في التعليم و التطوير•

التركيز على تطوير حلول للمشكالت•

.الموجودة على أرض الواقع
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شكراً لكم

https://www.aimanmmo.com/

@Aiman_M_Omer

/walkingrobot

https://www.aimanmmo.com/
https://youtube.com/user/walkingrobot

