
 
 
 
 
 
 

 جامعة الزرقاء

 وصف مواد قسم علم البيانات والذكاء اإلصطناعي

 01حسب الخطة 

 

     1501221 مقدمة في الذكاء اإلصطناعي 1505201

مفاهيم أساااااااااااااسااااااااااااية في الذكاء اإلصااااااااااااطناعيل العالء ايلي و ابحثياءل  وار ميات الب   ال قليد  والب   يقدم هذا املسااااااااااااا  

 املنطق اإلقتراحي و قواعد اإلس ن اج املنطقيةل املنطق من الدرجة ابولى.الخصوميل طر  تاثيل املعرفةل 

    1501221 برمجة الذكاء اإلصطناعي 0515550

  ماملفاهي الساااااا   ااااااا  بايثوو  مثل مناساااااابة برمجة لغة باساااااا  دام االصااااااطناعي الذكاء برمجة أساااااااساااااايات  املسااااااا  هذا يقدم

 .0515555 رقاه م  بر املسا  لهذا وي وو  ل الحدي  االصطناعي الذكاء أساس في والخوار ميات

    1501221 م  بر برمجة الذكاء اإلصطناعي 0515555

. بايثوو  لغة باس  دام برامج ب  ابة الطلبة يقوم حي  اإلصطناعيل الذكاء برمجة مادة من العالي الجانب املخ بر يغطي  

 1505201 تعلم ايلة 1505311

تقدم هذه املادة العديد من  وار ميات ال علم ايلي ال اااااااااااااااااااااااااي يا ن تطبيقها في م  لف تطبيقات العالم الحقيقيل ي م في هذه 

املادة ال طر  إلى املوضااااااوعات ال الية الر اساااااايةا ال علم الخاضااااااض للإلاااااارا  و، ر الخاضااااااض للإلاااااارا  واملعز ل أما  وار ميات 

رة القرارل ل نظرية ب زل شجدعم امل جهه املادة هيا اإلن دار الخطيل اإلن دار اللوجستيل آلة ال علم ايلي التي ي م طرحها في هذ

الغابة الع ااااوا يةل ال ااااببات العصاااامية والخوار ميات الجينيةل باإلضااااافة إلى حلول ي م تغطية مصاااافوفة اإلرتبا ل تساااا  دم 

 .لغة بايثوو وحزمها املخ لفة في ال دريس

 1311013ل0515300 ايلة رياضيات تعلم 1505315

يقدم هذا املساااااااااا  مواضااااااااايض في الرياضااااااااايات امل علقة ب علم ايلة مثل علم ال فاضااااااااال و الجبر الخطي و اإلحصااااااااااء و اإلح ااالت 

 و اصة نظرية بيااز  وتفرعاتها والتي ت دم تطبيقات الذكاء اإلصطناعي.

 0515350 علم البياناتمقدمة في  1505332

نظرة عامة لعلم البياناتل حي  ت ااااااااااااال املوضااااااااااااوعات التي سااااااااااااا م تناولها مثل جاض البياناتل وال باملل يقدم هذا املساااااااااااااا  

 واإلدارةل والناذجةل وال  ليلل وال صورل وال نبؤ  وإت اح القراراتل هذا باإلضافة إلى أمن البيانات و صوصية البيانات.

 0515510 مقدمة في الروبوتات 1505381

ا املسااااااا  هذا يقدم ا مسااااااح    في   رلل ف  عامة نظرة ويقدم الروبوتاتل بنظاة االصااااااطناعي للذكاء ابساااااااسااااااية للافاهيم ان قا ي 

ا املخ لفة ال صاااااايم نااحج ب و وال اي ز ل للروبوتات االصاااااطناعي الذكاء   الروبوتات لي اااااا وهذا. واالسااااا قللية لألتا ة جوهري 

  الذثية
 
 .وال  طيط ل وال اثيل ل عاراالست  ت ضان التي لل طبيقات اصطناعيا



 

افقة القسم تدريب ميداني في الذكاء اإلصطناعي 1505391  مو

أسابيض  في أ  إلرثة أو جهة ح ومية أو  اصة مع ادة على ما تعلاه في القسم بعد  8من  لل هذا املسا  ي درب الطالب ملدة 

ا يوضاااااام فيه مراحل ال دريب والفوا د ال اااااااااااااااااااي  ساااااااعة مع ادة.  يقدم الطالب في اهاية ال دريب 01أو يج ا  بنجاح  ا م  وب  تقرير 

 حصل عليها والصعوبات ال اي واجه ه.

 0515300 ال علم العايق 0515005

يه م هذا املساااااا  ب طوير ال اااااببات العصااااامية الحديثة وتطبيقاتهال يغطي هذا املساااااا  مجاوعة من املوضاااااوعات ابسااااااساااااية في 

ال ااببات ال لفيفية وامل  ررةل وال علم العايق ، ر الخاضااض للرقابة واملعز ل وال طبيقات العالية ال ااببات العصااميةل وهياكل 

 .0515003مثل ال عر  على ال لم والصور. ويرتبط بهذه املادة م  بر ي ال الرقم 

 0515300 م  بر ال علم العايق 0515003

 يقوم الطلبة ببرمجة مواد ت علق بال علم العايق.

 0515355 الرؤية الحاسوبية 1505461

تقدم هذه املادة مقدمة إلى رؤية الحاسااوبل باا في حلو أساااساايات ت وين الصااورةل وهندسااة تصااوير البام رال واثت ااا  امل زات 

 .ومطابقتهال واالس  ريول وتقدير الحرثة وتتبعهال وتصنيف الصورل وفهم امل هد

 0510551 املنطق الضبابي 0515313

هذا املسااا  مقدمة للانطق الضاابابي والذ  هو عبارة عن أداة يا ن تطبيقها على أنظاة أو م اااكل ،امضااة معقدة أو  يعرض

، ر  طيةل وال ااااااااااااااااااي ال يا ن حلها بساااااهولة عن طريق ال قنيات ال لساااااي يةل يناقمل هذا املساااااا  أسااااااسااااايات نظرية املجاوعة 

 في العديد من املجاالت مثل ال   م الغامض وصنض القرار الغامض. الضبابية واملنطق الضبابي وتطبيقات املنطق الغامض

افقة القسم م روع في الذكاء اإلصطناعي 1505495  مو

 يقوم الطلب بإعداد وتنفيذ م روع في مجال الذكاء اإلصطناعي في مجاوعات ت ت إإلرا  أحد أعضاء هيئة ال دريس.

 0510005 لغات  اصة في البرمجة 0515500

 هذا املسا  إحدى لغات البرمجة املرتبطة ب بل وثيق بالذكاء اإلصطناعي وتطبيقاته.يقدم 

 1505201 علم اإلدرا  1505351

يقدم هذا املسااااااااااااا  ال عريف باملفاهيم واملنااأل والقضااااااااااااايا ابساااااااااااااسااااااااااااية في مجال علم اإلدرا  ماا يزيد وعي الطلب بابساااااااااااائلة 

واللغويات والفلسااافة وعلم النفسل ساااي وو الترث ز على تفاعل هذه ال  صاااصاااات في املطروحة في ت صاااصاااات علوم الحاساااوب  

اإلقتراب من دراساااااااااة العقلل سااااااااايطرح هذا املساااااااااا  موضاااااااااوعات مثل طبيعة ال اثيل العقليل وال ف  ر ل واإلدرا ل واسااااااااا  دام 

  رى.اللغةل وال علم باإلضافة إلى العاليات املعرفية اب رى للم ر  وابنظاة الذثية اب 

 1505311 تعلم ايلة ال طبيقي 0515000

يقدم هذا املسا  عدد من تطبيقات تعلم ايلة في م  لف املجاالت العلاية مثل املجاالت الصحية والزراعية والصناعية وال اااي 

 يا ن تطويرها باس  دام  وار ميات تعلم ايلة.

افقة  0موضوعات  اصة في الذكاء اإلصطناعي  0515035  القسممو



 

 .موضوعات م قدمة و مس جدة في الذكاء اإلصطناعي ، ر التي وردت في الخطةيقدم هذا املسا  

افقة القسم 5موضوعات  اصة في الذكاء اإلصطناعي  0515035  مو

 موضوعات م قدمة و مس جدة في الذكاء اإلصطناعي ، ر التي وردت في الخطة.يقدم هذا املسا  

 0515300 الطبيعيةمعالجة اللغات  1505441

معالجة اللغات الطبيعية تتناول ابسااااااائلة ابسااااااااساااااااية عند تقاطض اللغات الم ااااااارية وعلوم الحاساااااااوب في هذا املساااااااا  ساااااااا علم 

الطلب ثيف يا ن بجهزة الحاااسااااااااااااوب القيااام باابإلااااااااااااياااء مفياادة ت علق باااللغااات الم ااااااااااااريااةل مثاال ترجاااة اللغااة وتصاااااااااااافيااة البريااد 

ا ثيف يا ن أو تسااااااااااااااعد الطر  الحساااااااااااااابية اللغوي و في تفساااااااااااا ر  واهر اللغةل باا في حلو اإلل تروني. سااااااااااااا علم الطلب  أيضااااااااااااا 

 اإلثت ا  ال لقائي للاعاني املخ لفة للبلاة وهيبل العبارات.

 0515380 برمجة الروبوتات 1505482

دام اس  دامها. ويعرض املسا  آلية اس  يقدم هذا املسا  املفاهيم ابساسية في برمجة الروبوتات وأنواع الروبوتات وثيفية 

   الروبوت بجهزة اإلست عار  وثيفية برمجتها.


