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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

 جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحاسوب/ كلیة العلوم  المركز/ القسم الجامعي  .2

 COM19/ ذكاء اصطناعي رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 في االسبوع ساعات 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

  تهدف هذه المادة 

و ما یشتمل علیه من تطبیقات متنوعه لحل  االصطناعيالى تعریف الطلبة بمعنى مصطلح الذكاء  أوال

  . العدید من المشاكل 

علیه من خوارزمیات أو برامج حاسوبیه التي  لما یشتمو  االصطناعيثانیا الى التعریف بأساسیات الذكاء 

أخرى  آلةأو غیرها من أنماط سلوكیة لتكسب الحاسوب أو أي  الحیوانیةأو  البشریةتحاكي القدرات الذهنیة 

 . و رد الفعل ألوضاع معینة لم تعلمها اآلله االستنتاجالقابلیة على التعلم و 

  

  

  

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات .10

 االھداف المعرفیة  - أ

  المعرفة في مجال الذكاء االصطناعي-1أ
  توظیف الذكاء االصطناعي في خدمة المجتمع-2أ
  تعریف تطبیقات الذكاء االصطناعي-3أ
 Agentیسمي الطالب انوع -4أ

 استخدام خوارزمیات البحث -5أ

   -6أ

  الخاصة بالمقرر االھداف المھاراتیة  -ب 
  التذكر-المعرفة مھارات -1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  )العروض التقدیمیة(المحاضرة المطورة •

  المناقشة •

 العصف الذھني •

 )الفیدیو التعلیمي(استخدام التقنیات التعلیمیة 

 طرائق التقییم      

  )بحوث وأوراق عمل وتقاریر  –أسئلة شفھیة ( تقویم بنائي •

 )ملف إنجاز الطالب  –االختبارات التحریریة ( تقویم نھائي

  االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
  بین الطالب خلق روح العمل الجماعي -1ج
  تعزیز ثقة الطالب بنفسھ من خالل المناقشات الیومیة-2ج
  -3ج
    -4ج

 

المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیةوالمھارات  العامة  - د 
.(  

  المشاركة في المؤتمرات العالمیة-1د
  نشر البحوث-2د
  المشاركة في الندوات-3د
 مواكبة التطور الحاصل في مجال االختصاص   -4د
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 البنیة التحتیة .12

 الكتب المقررة المطلوبة - 1
Russell, S., Norvig, P., & Intelligence, A. (1995). A modern 

Hall, Egnlewood -Artificial Intelligence. Prentice approach.
, 2725 ,Cliffs 

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  - 2
Nilsson, N. J. (2014). Principles of artificial intelligence. Morgan Kaufmann.  

ISO 690  
 

 بنیة المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1  

3 

 Introduction to 
Prolog programing 

language 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

2  3  Introduction to AI  محاضرة الكترونیة
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

3  3  Intelligence 
Systems 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

4  3  Intelligence Agents   محاضرة الكترونیة
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

5  3  Applications of AI محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

6  3  Search algorithm  محاضرة الكترونیة
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

7  3  Uniformed search 
algorithm 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

8  3  Mid term exam   

9  3  Informed search 
algorithm 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

10  3   Problem 
Solving(Games)  

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

11  3  Assignments 
discussion 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

12  3   Forward chaining   محاضرة الكترونیة
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

13  3  Backward chaining  محاضرة الكترونیة
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

14  3  Project presentation   

15  3  Project presentation   
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الكتب والمراجع التي یوصي بھا   - أ
  ...),التقاریر,المجالت العلمیة(

مواقع ,المراجع االلكترونیة  - ب
   ...االنترنت

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي.13

  .والتعلماإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم  •

  .الحدیثةعلمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال •

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة •

  .توسیع مفردات المنھج •

  .ادخال كتب مصدریة ومنھجیة حدیثة •

 .اعداد ورش عمل مستقبلیة •

  


