
 والبـحث العمميوزارة التعميم العالي   
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

  المقررنموذج وصف   

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

 

 مبرهناً  تحقيقها الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضياً  إيجازاً  هذا المقرر وصف يوفر

 .البرنامج وصف وبين بينها الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما

 

 خامعح انمىصم/كهيح االدارج واالقتصاد انمؤسسح انتعهيميح .1

 قسم نظم انمعهىماخ االداريح انقسم اندامعي / انمزكز .2

 اسم / رمز انمقزر .3
انًشحهت  – انزكبء االصطُبػً

 (AEMI18_ 404) انشابؼت

 بكبنىسٌىس َظى انًؼهىيبث االداسٌت انثزامح انتي يذخم فيها .4

 اسبىع( 33) حعىس انزايً نًذة أشكال انحضىر انمتاحح .5

 (2318-2317َظبو فصهً ) انفصم / انسنح .6

 سبػبث اسبىػًٍب( 4) )انكهي(عذد انساعاخ انذراسيح  .7

  تاريخ إعذاد هذا انىصف .8

 انمقزر:أهذاف  .9
 ٍٍيؼشفت تؼبسٌف انزكبء االصطُبػً نؼهًبء يتخصص. 

 .اسبنٍب تًثٍم انًؼشفت. 

 ًاالطالع ػهى طشق انبحث فً انزكبء االصطُبػ. 

  نغت انبشونىكدساست بؼط انًىاظٍغ راث انصهت يثم 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مخزخاخ انتعهم وطزائق انتعهيم وانتعهم وانتقييم .13

 طزائق انتعهيم وانتعهم أ. 

 

 

 ائق انتقييم ب. طز

 انحعىس وانًشبسكت .1

 األسئهت. انتقٍٍى انفشدي: يٍ خالل جىدة انًُبقشت وطشح 2

 وػشض انحهىل

انًطشوحت فً انىاجببث  األفكبس. انتقٍٍى انجًبػً: 3

 انًطهىبت 

 . ايتحبَبث ٌىيٍت4

 . االيتحبٌ انُهبئً )فصهً + َصف انسُت + اخش انسُت5

 

 انتفكيز مهاراخج. 

 

 .يهبساث انتفكٍش وحم انًشكالث -1ج

 .يهبساث انىصف وانتزكش -2ج

 

 انمهاراخ األخزي انمتعهقح تقاتهيح انتىظيف وانتطىر انشخصي(انمهاراخ انعامح وانمنقىنح ). د

 تًثٍم انًؼشفت.يهبساث  -1

 تحىٌم انًسأنت انى شكم وانىصىل انى انهذف.يهبساث  -2

 وانحهىل انبذٌهت. يهبساث فً انحذس واستُببغ انحهىل -3

 

 بنية المقرر .11
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 الساعات األسبوع
خمرجات التعمل 

 املطلوبة
 امس الوحدة / املساق أ و املوضوع

طريقة 

 التعلمي
 طريقة التقيمي

1 4  
   الذكاء االصطناعً المفهوم والتطور

 أ 4 2
   السمات البرمجٌة للذكاء االصطناعً

 ب 4 3
   االنسان مع المخططمراحل حل المسألة عند 

 ج 4 4
   معمارٌة ساٌمون نوٌل

5 4  
   المعرفة، انواعها، مهندس المعرفة

6 4  
   اسالٌب تمثٌل المعرفة

7 4  
   الثالثً، الشبكً، البسٌط، المعقد + امثلة

8 4  
   القواعد، المنطق، االطارات + امثلة

9 4  
   المخطط البٌانً تعرٌفه + المخطط البسٌط

13 4  
   المخطط المعقد ، المتشاكل ، المنتظم

11 4  
   مسائل فً المخطط البٌانً

12 4  
   البسٌطة والمعقدة -االشجار 

13 4  
   مسار الحل فً االشجار مع االمثلة

14 4  
   حساب الذاكرة المفتوحة والمغلقة

15 4  
   تطبٌقات

16 4  
خوارزمٌات البحث االعمى، مسائل فً 

   العمودي واالفقًالبحث 

17 4  
   البحث العمودي واالفقً فً االلعاب

18 4  
   الحدس، طرق الحدس ومٌزاته



 

   *B* و Aخوارزمٌات    4 19

23 4  
   الحدس فً االلعاب

   Nim Gameالعاب المنافسة   4 21

22 4  
   االنظمة الخبٌرة

23 4  
   المنطق المضبب )مسائل(

24 4  
   مفاهٌم عامة -العصبٌة الشبكات 

25 4  
   انواع الشبكات بمشرف وبدون مشرف

26 4  
   شبكة البٌرسبتون كمثال

27 4  
   مسائل عن شبكة البٌرسبتون

28 4  
   االساسٌات -لغة البرولوك 

29 4  
   قواعد لغة البرولوك

   مراجعة عامة وتطبٌقات  4 33
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 انثنيح انتحتيح  .12

 انقزاءاخ انمطهىتح:
 كتة انمقزر 
 اخزي  

 المصادر الرئيسة:

"، تعرٌبب الذكاء الصناعي دليل الننم  الذكينة(، "4002نٌجنفٌتسكً، مٌشٌل ) -

المملكببة -د.م. سبرور علببً اببراهٌم سببرور، دار المبرٌ، للنشببر، الرٌبا 
 العربٌة السعودٌة

 م والنن اإلصننناعي النذكاء(، " 4004الرتٌمبً، محمبد اببو القاسبم علبً ) -
 ".الخبيرة

-  Luger, George F.(2008)" Artificial Intelligence 

Structures and Strategies for complex problem 

solving", sixth ed. Addisoon, Wesley 
 املصادر املساعدة: -

- Nisbet, and et al (2009), "Handbook of Statistical Analysis & 

Data Mining Applications", Academic Press/Elsevier, 

ISBN 9780123747655 

 

   حمتطهثاخ خاص

وتشمم عهً سثيم انخذماخ االختماعيح )

انمثال محاضزاخ انضيىف وانتذرية 

 انمهني وانذراساخ انميذانيح( 

 
 
 
 
 

 انقثىل  .13

 قىاػذ انبٍبَبث و َظى دػى انقشاس انمتطهثاخ انساتقح

 25 أقم عذد من انطهثح 

 53 أكثز عذد من انطهثح 


