
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 انًؤسسح انرؼهًُُح .1
 ظايؼح انكىفح/كهُح انرشتُح

 / انًشكض ؼهًٍ انمسى ان .2
 لسى ػهىو انحاسىب   

 اسى / سيض انًمشس .3
 ركاء اصطناػٍ

 أشكال انحضىس انًراحح .4
 او االشنُنحضىسٌ او انكرشونٍ 

 انفصم / انسنح .5
2222-2221 

 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .6
 ساػح ػًهٍ 62ساػح نظشٌ + 62

 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7
15/6/2221 

 أهذاف انًمشس .8

 .حانؼًهُ انزكاء االصطناػٍ وذطثُماذه. ذؼشف انطهثح ػهً اهًُح 1

 ، وغُشها ين انرطثُماخ. اننظاو اإلنراظٍ،األنظًح انخثُشج،  ذًصُم انًؼشفح وانىاػها،  أنىاع انثحس وخىاسصيُاذه.دساسح 2

 ػانُح انًسرىي فٍ ذحىَم االفكاس اننظشَح انً افكاس ػًهُح ذطثك ػهً انحاسىب. )تشونىن(.اسرخذاو نغح 3

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشساخ انيخشظ .12

  هذاف انًؼشفُح األ -أ
 اكساب انطانة انمذسج ػهً تشيعح خىاسصيُاخ انثحس تصىسج صحُحح -1أ

 يغ االيصهح  انًخرهفح انؼاللاخ انؼائهُح ذًصُماكساب انطانة انمذسج ػهً  -2أ

 انزكاء االصطناػٍ انًسائم انحُاذُح تىاسطح نغحاكساب انطانة انمذسج ػهً ذًصُم  -3أ

 
  ًمشس.انخاصح تان ُحانًهاساذاألهذاف   -ب 

 واسرخذاو افضهها ػًهُاخ انثحساكساب انطانة انمذسج ػهً انرفكُش ػانٍ انًسرىي فٍ   - 1ب

 اكساب انطانة انمذسج ػهً ذشذُة انثُاناخ حسة انهُكم انًناسة نها   - 2ب

 اسرخذايهاوكُفُح  ذًصُم انًؼشفحاكساب انطانة انمذسج ػهً يؼشفح كم نىع ين انىاع   - 3ب

    
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 طشَمح انًحاضشج -1
 االيصهح انؼًهُح وذطثُمها ػهً انؼناوَن انًهًح -2
 انًنالشح وانحىاس وااللناع انؼصف انزهنٍ -3

 
 طشائك انرمُُى      

 االخرثاساخ انرحشَشَح -1

 انًشاسكح تانًحاضشج -2

 كراتح انثشايط انًطهىتح -3

 انًشاسكح تانًؼاسض تانثحىز راخ انصهح -4

 
 األهذاف انىظذانُح وانمًُُح  -ض

 أنىاع خىاسصيُاخ انثحس االػًً وانًىظه وذًصُم انؼاللاخ انًنطمُح اػذاد يرخصص فٍ ذًصُم  -1ض

 ذؼهى يهاسج انرأنُف وانًنالشح -2ض

  انحمائك تؼذ االلرناعذمثم  -3ض

   
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًحاضشج  -1

 انؼصف انزهنٍ -2

 انثشايط انؼًهُح -3

 
 طشائك انرمُُى    

 االخرثاساخ انرحشَشَح وانشفىَح وانؼًهُح
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 انشخصٍ (.انًنمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 انماتهُح ػهً ذؼهى انًىاضُغ انًؼمذج -1د

 انماتهُح ػهً ذىظُف انًهاسج انًكرسثح نفهى انًهاساخ انًرؼهمح -2د

 االػرًاد ػهً تحس انرخشض فٍ اػذاد انظًح يرمذيح     -3د

 تنُح انًمشس .11

يخشظاخ  انساػاخ األسثىع

انرؼهى 

 انًطهىتح

 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى اسى انىحذج / أو انًىضىع

1 2+2 

طالب قادر على اختيار 
اهليكل املناسب لتمثيل 
البيانات بدقة عالية 

 وباقل وقت

Introduction of Artificial 

Intelligence (A.I) 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

2 2+2 A.I Application and Benefit  ٍوانشهشٌاالخرثاس انُىيٍ  انًحاضشج وانؼًه 

3 2+2 Artificial Intelligence Goals is: ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

4 2+2 Comparison between Artificial 

Intelligence and Human 

Intelligence 

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

5 2+2 Search Algorithms ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

6 2+2 Blind Search ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

7 2+2 First exam   

8 2+2 Heuristic Search ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

9 2+2 Hill Climbing ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

12 2+2 Best-First-Search ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

11 2+2 
Knowledge Representation 

 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

12 2+2 THE PREDICATE CALCULUS ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

13 2+2 The Semantics of the Propositional 

Calculus 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

14 2+2 PROPOSITIONAL CALCULUS 

SEMANTICS 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

15 2+2 The Syntax of Predicates and 

Sentences 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

16 2+2 DEFINITION 

PREDICATE CALCULUS 

SYMBOLS 

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

17 2+2 DEFINITION 

SYMBOLS and TERMS 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

18 2+2 PREDICATES and ATOMIC 

SENTENCES 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

19 2+2 PREDICATE CALCULUS 

SENTENCES 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

22 2+2 DEFINITION 

FIRST-ORDER PREDICATE 

CALCULUS 

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

21 2+2 Second exam   

22 2+2 Using Inference Rules to Produce 

Predicate Calculus Expressions 

Inference Rules 

 

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ وانؼًهٍانًحاضشج 
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 انثنُح انرحرُح  .12

 .Luger, George F ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1
Artificial intelligence : structures and strategies for 
complex problem solving / George F. Luger.-- 6th 
ed.2009 

 .Luger, George F ـ انًشاظغ انشئُسُح )انًصادس(  2
Artificial intelligence : structures and strategies for 
complex problem solving / George F. Luger.-- 6th 

ed.2009 

 اـ انكرة وانًشاظغ انرٍ َىصً تها                

 - ( انًعالخ انؼهًُح ، انرماسَش ،.... ) 

ب ـ انًشاظغ االنكرشونُح، يىالغ االنرشنُد 

.... - 

 
 خطح ذطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

انرشكُض اكصش ػهً انعانٍ انؼًهٍ وذؼهى كراتح تشايط اكصش ذؼمُذ وراخ اسذثاط تانًىضىع نخهك نظاو يؼانعح  

  يىشىق .

 

 

 

 
 

 

23 2+2 Resolution Theorem Proving:  ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

24 2+2 Production Systems ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

25 2+2 Semantic Nets ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

26 2+2 Representing the Knowledge ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

27 2+2 The Inference Engine ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

28 2+2 Inference Engine Control Strategies ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

29 2+2 How do we choose between 

forward and backward chaining? 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

32 2+2 Expert system ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

31 2+2 Last exam   


