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                                أهداف المقرر-9
 التعرف على مفهوم الذكاء االصطناعي وتطبيقاته يف خمتلف جماالت احلياة 
  استخدام املنطق الصحيح يف تفسري اجلمل وحتليلها لغرض بناء استنتاج وحتديد قواعد زيادة مهارة الطالب يف

 البيانات من خالل وصف احلقائق وبناء القواعد
  املنطقيةبناء نظم برجمية باستخدام لغة برولوك 

 

 ((مراجعة البرنامج األكاديمي))مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

الذكاء االصطناعي من خالل التعرف على هذا المقرر يوفر البيئة المعرفية للطالب في مجال 

مفهوم الذكاء االصطناعي وكيفية بناء برمجية تعتمد على مفهوم التحليل واالستدراك 

 الستنتاج المشابه للتفكير البشريوا



 
 

 
 
 
 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 المعرفة والفهم  -أ
 "المواضيع المطلوب بحثها و شمولها "ما تم توضيحه من المفردات في حقل  اكتساب -

 ++cبلغة البرمجة اكتساب مهارات البرمجة  -

 .سليمة بصورة البرمجية الشفرات وكتابت البرمجة علي قادر الطالب ان من التأكد -
 من خالل بحوث التخرج  بالواقع البرمجية المسائل ربط -

 صة بالموضوع المهارات الخا  -ب 

 التدريب الصيفي– 1ب

 بحوث تخرج  – 2ب

 تقارير علمية  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش -

 . التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس  -

 . إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها  -

 يتم من خاللها شرح وتحليل الشفرات البرمجية عقد حلقات بحثية -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 .المشاركة في قاعة الدرس

 تقديم األنشطة 

 .وأنشطة  ئيةونها اختبارات فصلية

 

 



 

 مهارات التفكير -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1ج

 .ايجاد الطرق في مهارة التحليلوالتفكير المنطقي  -2ج

لحقائق المعرفة في وبناء االستنتاج الصحيح وتحديد اانجاز مهام التحليل  على الطالب قدرة تطوير  -3ج

 .وصف المشكلة

 زيادة قابلية الطالب ومهار ته في بناء نظم ذكية لها القدرة على االستنتاج وايجاد حلول مناسبة  -4ج

 

 

 

 والتعلم طرائق التعليم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
  المناقشات المستمرة في جميع تطبيقات الذكاء االصطناعي الموجودة في المجتمع. 

 الواجبات المكلف الطالب بها لغرض بناء برامج تعمل بالية التحليل واالستنتاج 
 

 

 طرائق التقييم    

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام. 
 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 .التقنية وسائل مع التعامل على الطالب قدرة نميةت  -1د

 .اإلنترنت مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 .المتعددة الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د



 البنية التحتية  .11

 بنية المقرر .13

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / الوحدة اسم 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 االول
مقدمة عن الذكاء 

 االصطناعي
 مقدمة

+ نظري 

 عملي
اسئلة عامة 

 ومناقشة

 4 الثاني
تطور الذكاء 
 االصطناعي

 مقدمة
+ نظري 

 عملي

اسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 4 الثالث
تطبيقات الذكاء 

 االصطناعي
 مقدمة

+ نظري 

 عملي
أسئلة عامة 

 ومناقشة 

 4 الرابع
مقدمة عن لغة 

 برولوك
وصف اللغة وماهي 

 اجزاء البرنامج
+ نظري 

 عملي
 امتحان اني

 اجزاء البرنامج نامجهيكلية البر 4 الخامس
+ نظري 

 عملي

أسئلة عامة 

ومناقشة او 

 امتحان اني

 الحقائق 4 السادس
كيفية التحليل الستنتاج 

 الحقائق
+ نظري 

 يعمل
اسئلة عامة و 

 مناقشة

 القواعد وانواعها 4 السابع
بناء قاعدة بسيطة 

 ومركبة
+ نظري 

 عملي
 اسئلة عامة

 الدوال المكتبية 4 الثامن
دوال رياضية 

والخاصة بمعالجة 

 الرموز

+ نظري 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 االستدعاء المتكرر 4 التاسع
كيفية استدعاء متكرر 

 لنفس القاعدة او قاعدة

 اخرى

+ نظري 

 عملي
 اسئلة عامة

 cut & failاستخدام   قطع التكرار 4 العاشر
+ نظري 

 عملي
امتحان 

 شهري

 معالجة القوائم 4 الحادي عشر 
تعريف القائمة الرقمية 

والرمزية وماهي 

 خصائص القوائم

+ نظري 

 عملي
 اسئلة عامة

 4 الثاني عشر
الرموز في  معالجة

 القوائم
ء بناء قواعد الستدعا

 القوائم بانواعها
+ نظري 

 عملي
مناقشة و 

 امتحان اني

 انواع قواعد البيانات 4 الثالث عشر
تعريف الحقائق في 

القاعدة بانواعها 

 البسيطة والمعقدة

+ نظري 

 عملي
 اسئلة عامة

 تعريف الملف وانواعه معالجة الملفات 4 الرابع عشر
+ نظري 

 عملي
 الواجبات
 الجماعية

 لجة الملفاتمعا 4 الخامس عشر
التعرف على بعض 

 ايعازات الملفات
+ نظري 

 عملي
 مناقشة 



 :القراءات المطلوبة 

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 1-AI programming with prolog 
2-prolog programming for AI 
3- introduction to AI  

ال وتشمل على سبيل المث) متطلبات خاصة 

الخاصة بالذكاء ورش العمل والدوريات 

 (االصطناعي

 .املواقع االلكرتونية الرصينة
  ذكاء اصطناعي مع لغة برولوكمواقع 

وتشمل على سبيل ) الخدمات االجتماعية 

والدراسات  التواصل مع االخرين المثال 

 ( الميدانية 
 .ومشاريع حبوث التخرج التدريب العملي

 

 القبول  .12

 ال توجد السابقةالمتطلبات 

 13 أقل عدد من الطلبة 

 43 أكبر عدد من الطلبة 

 



 


