
  الذكاء االصطناعيماجستير في 

 أهداف البرنامج: 

  يهدف البرنامج الى:

 تطوير قدرات الطالب في تصميم وانتاج البرمجيات والتطبيقات الذكية -

 تطوير قدرات الطالب المهنية في إدارة وتنفيذ األنظمة والمنتجات البرمجية الذكية. -

الذكاء االصااطناعي ومعرفة كيفية االسااتفادة  جعل الطالب قادرا على معرفة اساااساايات وتقنيات -

ناعية والوراعية وال دمية  جاد حلول ذكية في العديد من القطاعات(يمنها في ا الطبية والصااااااا

 .) واالقتصادية

 تأهيل الطالب لمواصلة الدراسات العليا والبحث العلمي في مجال الذكاء االصطناعي. -

 أهمية البرنامج:

 هو العلم الذي يقدم الحلول الذكية لمعظم المعضاااااااالت الحياتية  يعتبر الذكاء االصاااااااطناعي

 والتقنية.

   يحتوي البرنامج على مفاهيم الذكاء االصطناعي ونطرياته وبرمجياته وتطبيقات ذلك 

  يكاد ال ي لوا تطور او اساات دام تقني من تطبيقات الذكاء االصااطناعيت ابتداءا من الهواتف

 والمجاالت الطبية.المحمولة الى الصناعة 

 شروط القبول: 

في أحد المجاالت التالية: بكالوريوس هندسة وبتقدير جيد على األقل درجة البكالوريوس  -1

ت بكالوريوس هندسة شبكاتت بكالوريوس هندسة معلوماتيةحاسوبت بكالوريوس هندسة 

 اتصاالتت بكالوريوس هندسة االلكترونياتت بكالوريوس هندسة الميكاترونيكس 

 ن يحقق شروط جامعة الوهراء بااللتحاق ببرامج الماجستير.أ -2

 متطلبات إتمام البرنامج:

ساااعة لدراسااة المقررات  الل الفصاالين في الساانة  24ساااعة تتضاامن  36على الطالب اجتياو 

 ساعة لرسالة الماجستير  الل السنة الثانية. 12األولى و

 

 أسس الدراسة:

 ويمكن للطالب تقديم طلب التمديد لسااانة واحدة في  تحدد مدة التساااجيل بسااانتين كحد أقصاااىت
 الحاالت ال اصة.

  سبة دوام الطالب عن سنة األولى من مرحلة الماجستيرت ويجب أال تقل ن الدوام إلوامي في ال
من مجموع ساااااعات المقرر الفصااااليةت ويحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان إذا لم  70%

 .د راسبا  يحقق فيه نسبة الدوام المطلوبت ويع



 ( من العالمة النهائية%60يعد الطالب ناجحا  في المقرر إذا حصل على ). 

  بالنساابة للمقرر الذي يتألف من جوأين ي صااق للقساام النظري الذي يمتحن الطالب فيه في
( أربعون درجة للجانب 40( سااااتون درجةت كما ي صااااق )60نهاية الفصاااال الدراسااااي )

و عبارة عن مذاكرات قصيرةت وأبحاث علميةت وأنشطة العملي الذي ينجو أثناء الفصلت وه
 تدريبيةت يقررها مدرس المادة على الطلبة.

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر النظري )الذي ال يضم أعمال سنة( من 

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر العملي )الذي ال يضم قسما  نظريا ( من 

 اساااة المقررات التي رساااب فيها ولمدة عام يحق للطالب الراساااب في السااانة األولى إعادة در
 واحدت وفي حال رسوبه يمنح فرصة استثنائية من مجلس الجامعة.

  يحق للطالب الراسب االحتفاظ بدرجات العملي في أي مقرر من المقررات التي رسب فيهات
 وفي هذه الحال يعفى من الدوامت وله أن يعيد العملي لهذا المقرر بناء على طلب  طي يقدمه
إلى عمادة الكلية  الل الشهر األول من الفصل الدراسيت ويطالب عند ذلك بالدوامت ويسقط 

 .حقه في الدرجة السابقة

  شراف سنةت تحت إ يبدأ الطالب بعد اجتياو المواد المقررةت بتحضير رسالة الماجستير لمدة 
ليةت وعلى أحد أعضااااااااء الكليةت يقر موضاااااااوعها مجلس الجامعة بناء  على اقترا  عميد الك

 الطالب أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية.

  ال يجوو مناقشااة الرسااالة قبل مضااي اثني عشاار شااهرا  على األقل من تاريج موافقة مجلس
 الجامعة على اقترا  تسجيل الرسالة.

 يه المشار إل تمنح الجامعة بناء على اقترا  أعضاء مجلسها درجة الماجستير في الت صق
وفق ال طةت ويتم حساااب التقدير النهائي للطالب على أساااس متوسااط التقديرات التي حصاال 

 عليها في المقررات التي درسها باإلضافة إلى التقدير الذي حصلت عليه الرسالة.

  يجوو للكلية أن توقف قيد الطالب للدراسة بدرجة الماجستير لمدة أقصاها عامينت وذلك بناء
فقة مجلس الجامعةت وبناء على طلب يتقدم به الطالبت وال تحتساااب مدة اإليقاف من على موا

 مدة الدراسة المحددة.
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 ف المواد:يوصت

 : العلمي منهجية البحث

ن  الل االساااتكشااااف الدراساااات العليا م لطلبةحثية هذا المقرر المعرفة والمهارات البيقدم 

حديات بادئ والتالمالنقدي للغة البحثية واأل القيات واسااااااااليب البحث. يقدم المقرر لغة البحثت 

 دء في مراجعة نقديةاألسااس النظرية للبدام هذه ن ثم اساات حث ومبلية الت وعناصاار عمقيةاأل ال

فهمهم  نكويبقة في تحاث الساااااا األب االساااااتفادة منكيفية  تحديدمجالهم والصااااالة بذات لألدبيات 

حوث بالعن راسااية دب لعمل ندوات وحلقات ت كما يتضاامن هذا المقرر تقديم الطالحثيبلعملهم ال

 .المنشورة حديثا او المشاريع ذات الصلة

 

 

 مفاهيم وتقنيات الذكاء االصطناعي المتقدمة

المقرر  توييتناول هذا المقرر المفاهيم والتقنيات المتقدمة في الذكاء االصاااطناعي حيث يح

على مفاهيم الوكيل الذكي وجوانب حل المشاكل بالبحث ومشاكل تحقيق القيودت والبحث المتقدمت 

تدالالت الفوقيةت واثبات  تأكد واالسااااااا تداللت وعدم ال والطرق المتقدمة لتمثيل المعرفة واالسااااااا



إحدى لغات  امفي الجانب العملي يقوم الطالب بتطبيق هذه المفاهيم والتقنيات باسااات د. النظريات

 برمجة الذكاء االصطناعي أو أي من األدوات البرمجية.

  الشبكات العصبية المتقدمة

ات العصاابية و وارومي ونماذج الشاابكاتيقدم هذا المقرر مفاهيم وتقنيات النماذج العصاابية 

والمجت ية الحيوية بلية العصااا: ال نماذج ال اليا العصااابية التعلم وتطبيقاتها. وتشااامل المواضااايع:

. المربعات األدنىنحدار.  وارومية متوسااط ال لية العصاابية الصااناعية. قواعد التعلم. نموذج اال

 إلشرافل ال اضعالتعلم غير  تشرافالواحدة. طرق التعلم: التعلم ال اضع لإل قةالشبكة ذات الطب

ددة . الشبكات متعاالتجاه األماميكات ذات ب. الشوبنياتهاية نماذج الشبكات العصب .المقوىالتعلم 

األسااااساااي. الذاكرة ر دالة نصاااف القطكة شاااب .لأل طاءالنثر العكساااي ب واسااالوب التعلم الطبقات

غير  ت التعلم SVM و LVQ اتجاه الشاااابكاتكات منعكسااااة المشاااااركة و شاااابكة هوبفيلد الشااااب

 .PCA و SOM كاتال اضع لإلشراف و شب

 تصميم حلول المشكلة

يغطي هذا المقرر عددا من المفاهيم والتقنيات التي يشااااار إليها عادة باساااام تصااااميم حلول 

شمل المواضيعالمشكلةت  د. ات القيقت ولغصيانة الحقائوأنظمة د الموجهة النمط أنظمة القواع وت

وأنظمة  on-board diagnosis نظمةأمثل االصاااااااطناعي ة الذكاء أنشاااااااطرمجيات بناء ب

CAD وأنظمة معالجة اللغة الطبيعية وأنظمة التعليم الذكية وبيئات التعلم. العمل  الذكية ومواقع

 رمجياتاالساااااااتدالل كمكون في بناء المحاكاة المعرفية والبرامج بم اد ي المقرر اساااااااتكما يغط

 .شريجة جوانب اإلدراك البالمصممة لنمذ

 تعلم اآللة المتقدم

عليم ت ت بااايون ت أشاااااااجااار القرارتاالنحااداريغطي هااذا المقرر: التعلم تحاات االشاااااااراف: 

قرب أمة و عات والغابات العشاااااااوائيةت والشااااااابكات العصااااااابيةت و الت الموجهات الداعالمجمو

قليل ت تطاتت التجمعات الهرمية تنقيب االرتبا K ت الوسااطراف: التجميعدون إشااالجيران. التعلم 

ع يت نظرية التعلم. مواضااويو التعلمعوعات. تنمذجة الموضاا تيةاسااسااألحليل المكونات ااألبعادت ت

 أ رى.

ت طرق النواةت النمااذجااة االحتماااليااةت نماااذج ات تقييم النماااذج وا تيااارهاا: التنظيم)ا تياااري(

ن البيانات المووعة غير التعلم م ت التعلم العميقتEM- VC dimension ةماركوف الم في

 المتجانسة والمعرفة.

فيذ جوانب في تن python رمجة مثللغات البى دام إحديغطي الجانب العملي اسااااااات  

 .تعلم اآللةفي مجال تطبيق المقرر وإنشاء 



 تمييز األنماط المتقدم

مييو ت تتحليل المشااااااهد تعةلمتتابماط المتواوية واعلى: طرق تمييو األنيحتوي هذا المقرر 

اط و األنماتغطياة المباادئ النظرياة لتميي لمن  ال توتحليال وتمييو الشاااااااكال تاألنمااط النحوياة

وبعض التطبيقات شاارية ( والكالم والوجوه الب(OCR مييو الحروفبعض التطبيقات تومناقشااة 

  .والتشاااا يق الطبي(الرؤية  تياآللي الصااااناعنسااااان األتمتة واالنسااااان اآللي )اإلمثل  ى راأل

في  Bayesian مثل: نظرية ىمواضااايع ا ر علىذلك ساااوف يشااامل هذا المقرر عالوة على 

 إشاااااااراف والتعليم دونبالتعليم  تيعيدوال الفصااااااال للمجموعات ذات التوويع الطبحاذ القرار ات

 تحث العشاااااااوائيت ال واروميات ذات البقاتونية المتعددة الطبت الشااااااابكات العصاااااااباشاااااااراف

  دامباست األنماطمييو على طرق تملية تدريبات عشمل الجوانب العملية ت .الجينية ال واروميات

 المت صصة.يقات رمجة او التطبى لغات الباحد

 النظم الخبيرة

ت ير وأنواع تطبيقاعلى: طبيعة النظم ال بيرة ومعماريات النظام ال بيحتوي هذا المقرر 

كاء االصاااااااطناعيقة النظم ال بيرة والعال لذ مة  بين النظم ال بيرة وا قائ ة على المعرفوالنظم ال

واألسااااااااس النظري للنظم ر اسااااااات دام نظام  بيوالمميوات ال اصاااااااة باألنظمة ال بيرة وفوائد 

حاسااااااااب ال بيرة. ت جة المعرفة في ال يل ومعال قائم اآللي )مث يل ال عد؛ التمثيالالتمث ت على القوا

ليل حبكات الداللية والمنقسااامة(.. تالشااا المساااتندة إلى المنطق؛ التصااانيفات؛ المراجع؛ اإلطارات؛

سااااااب بناء النظم ال بيرة: اكتيرة. منهجيات ال ببناء النظم . الكالسااااايكيةيرة لبعض األنظمة ال ب

 .وات هندسة المعرفةادوالتقييم.  المعرفة واالستنباط؛ إضفاء الطابع الرسمي. التمثيل

 

 

 

 

 

 

 بوتية واألتمتة المتقدمةوالر

دة دعة متععلى الطبييتم التركيو  أنظمة الروبوت.وير : تصاااااااميم وتطي هذا المقررغطي

وأنظمة التحكم في التغذية المرتدةت ميم النظام ت بما في ذلك تصاااوتالت صاااصاااات ألنظمة الروب

يات على معرفة تفصااايلية للتقناركون سااايحصااال المشااا. واالساااتقالليةالرؤية  علىوالتحكم القائم 

عات وت الموضااالشاامل مجاتحكم. تية الاآللية شاابه المسااتقلة ت ذات األنظمةفيذ الالومة لتطوير وتن



وبوتات والر تاآلليةنظمة غلقة لألوالتحكم في الحلقة الم تالتحكم ناميكياتوديلم الحركة عالرئيسية 

 وبناء األنظمة اآلليةت واألنظمة الذاتية. تاتوبوتالربة ت وتقنيات الرؤية ال اصالمتنقلة

 

 


