
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 عبد الجبار اسراء عبد االمير االسم

 israa_ameer@yahoo.com البريد االلكتروني

 اساسيات الذكاء االصطناعي اسم المادة
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طلب تعلم مبادئ لغة برولوك المعتمدة على التمثيل المنطقي مع دراسة فضاء المشاكل التي تت

 استخدام خوارزميات الذكاء االصطناعي  لحلها 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

اعد البسيطة، القومقدمة للغة برولوك، القائمة الرئيسية للغة برولوك، مكونات لغة برولوك، الحقائق، 

اع، القواعد المركبة،الدوال الجاهزة في لغة برولوك،التحلق في لغة برولوك، تقنية االسترج

ة القوائم في تدعاء الذيلي واالستدعاء الال ذيلي، دالة التكرار، دالة الفشل، دالة ايجاد الكل، معالجاالس

 لغة برولوك، معالجة السالسل في لغة برولوك.

ط مقدمة في الذكاء االصطناعي، االدوات والمتطلبات، تمثيل المعرفة ، شبكة المعاني، المخط

ضاء الحالة، االفتراضي، العالقات المنطقية ، كي أر مشكلة ف المفاهيمي، التمثيل المنطقي ،المنطق

 خصائص المشكلة، مشكلة القرد والموزة، مشكلة الدورقين، مشكلة الحلقات.
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

القائمة الرئيسية للغة  مقدمة في لغة برولوك 16/11/2014 1

 برولوك
 

ائق والقواعد التمثيل االفتراضي )الحق 23/11/2014 2

 والمتغيرات(

  هيكلية لغة برولوك

استخدام الحقائق  انواع االستدعاء 30/11/2014 3

 والقواعدفي لغة برولوك  
 

  الترابط واالسترجاع الترابط واالسترجاع 7/12/204 4

  تطبيق الدوال الجاهزة الدوال المنطقية والرياضية  الجاهزة  14/12/204 5

برمجية اخرى عن الدوال الجاهزة  امثلة 21/12/2014 6

 للقراءة والطباعة

تطبيق دوال القراءة 

 والكتابة
 

  تطبيقها باالمثلة استخدام دوال القطع والفشل والنفي 28/12/2014 7

  امثلة عن التكرار التكرار واالستدعاء 4/1/2015 8

  امثلة برمجية عنها االستدعاء الذيلي والالذيلي 11/1/2015 9

11     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 عطلة نصف السنة

  تطبيق السالسل السالسل في لغة برولوك 2/2015 17

  امثلة عن القوائم القوائم في لغة برولوك 2/2015 18

  امثلة اخرى عن القوائم السالسل االمامية والخلفية 3/2015 19

المعاني والمخطط تمثيل المعرفة )شبكة  3/2015 21

 المفاهيمي واالطر(

  امثلة اخرى 

   اختبار  21

  اختبار بالطرق السابقة مقدمة في الذكاء االصطناعي 4/2015 22

  تطبيق مشكلة القرد  دراسة فضاء الحالة )مشكلة القرد( 4/2015 23

  تطبيق مشكلة الدورقين مشكلة الدورقين 4/2015 24

  تطبيق مشكلة الحلقات  مشكلة الحلقات 4/2014 25

  تقييم تقييم 5/2014 26

27     

28     

29     

31     

31     
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