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شهادة الذكاء االصطناعي 

يوفر هذا املقرر فه�ً واسعاً لحقول الذكاء االصطناعي والتقنيات املستخدمة لفهم 

كيفية تطبيق هذا النوع من الذكاء عىل السيناريوهات واملشاكل املختلفة.

مخطط املنهج

عند إ�ام هذا املقرر سيتمكن املرشحون الناجحون من:

توضيح مصطلح "الذكاء االصطناعي" وكيفية تحديد األنظمة التي تستخدمه.

التمييز ب¢ األنواع الرئيسية واملنهجيات املستخدمة يف الذكاء االصطناعي.

توضيح كيف يعمل الذكاء االصطناعي عىل �ك¢ القدرات التي تتجاوز التكنولوجيا 

التقليدية.

وصف أهداف الذكاء االصطناعي واملناهج والتقدم املحرز يف تحقيق هذه األهداف.

وصف مساه�ت وتطبيقات الذكاء االصطناعي.

.(AI) وصف املكونات الرئيسية لحقول الذكاء االصطناعي

توضيح دور وكالء الذكاء االصطناعي وكيفية ارتباطهم بالبيئة، ¯ا يف ذلك طرق تقييم 

كيفية ترصف الوكالء من خالل تحديد األهداف.

فهم أساسيات �ثيل املعرفة وأساليب التفك¶ ومعرفة كيفية بناء أنظمة بسيطة 

تستند إىل املعرفة.

فهم كيفية تطبيق الذكاء االصطناعي يف العاº الحقيقي.

تحديد ما هي األنظمة املستندة إىل القواعد واالستدالالت اإلحصائية وأنظمة الخرب 

الضبابية.

الدراية ببعض خوارزميات التعلم والتقنيات األساسية.

فهم كيفية تطبيق الذكاء االصطناعي يف العاº الحقيقي.

فهم أساسيات "التعلم العميق" وكيف يعمل.

فهم دور الذكاء االصطناعي يف تحليل "البيانات الضخمة".

توضيح أساسيات منصات الذكاء االصطناعي وكيف يتم استخدامها.
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ما هي الفوائد التي تعود من دراسة هذا املقرر؟

يرشح دور الذكاء االصطناعي وكيفية تحديد األنظمة باستخدام الذكاء االصطناعي 

تقدم هذه الشهادة ملحة عامة عن أساسيات الذكاء االصطناعي وكيفية تطبيقها.

شهادة أفضل امل�رسات يف مجال الذكاء االصطناعي

تم تطويره من خالل مدخالت من مستخدمي الكمبيوتر والخرباء املتخصص¢ 

واملحرتف¢ من جميع أنحاء العاº. تضمن هذه العملية مدى مالءمة محتوى ونطاق 

املقرر

ملعرفة املزيد عن هذه الشهادة تفضل بزيارة

لتحدد أقرب مركز اختبار معتمدة تفضل بزيارة

املفاهيم األساسية للذكاء 

االصطناعي

مقدمة عن الذكاء االصطناعي
املفاهيم األساسية للذكاء االصطناعي

 الوكالء والبيئات

مقدمة عن أنظمة املنطق الخب¶ة والضبابية
أساسيات نظام الخرباء

Éمفاهيم نظام املنطق الضبا

Éمفاهيم نظام املنطق الضبا 

مقدمة عن الشبكات العصبية االصطناعية 

املفاهيم األساسية للشبكات العصبية 

العنارص الرئيسية لتعلم الوكيل االفرتايض

(ML) فئات / أنواع التعلم اآليل

كيف يعمل التعلم اآليل (ML)؟

املفاهيم األساسية أل�تة العمليات الروبوتية

كيف تعمل الروبوتات

أجهزة الروبوت يف الحياة

مفاهيم البيانات الضخمة

 نظرة عامة عىل أدوات التحليالت

 استخدام البيانات الضخمة

نظرة عامة عىل أنواع املنصات

أساسيات التعلم العميق

أنظمة املنطق الخب¶ة 

والضبابية

معالجة اللغة الطبيعية 

(NLP)

الشبكات العصبية 

(ANN) االصطناعية

مفاهيم تعلم الوكيل 

االفرتايض

التعلم العميق

أ�تة العمليات الروبوتية

تحليالت البيانات الضخمة

منصات الذكاء االصطناعي
كيف أبدأ؟


