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ل دراسة خوارزميات تعلم التعامل مع الكائنات المركبة والملفات وقواعد البيانات في لغة برولوك كما وتشم

وستراتيجيات البحث في الذكاء االصطناعي ودراسة فضاء الحالة للمشاكل واختيار الخوارزميات المناسبة 
 واستخدامها في االلعاب.لحلها وتتضمن الدراسة شرح مفصل لستراتيجيات البحث االعمى والبحث الموجه 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

لوك، الكائنات المركبة ، معالجات الملفات في لغة برولوك،اهداف الذكاء قواعد البيانات في لغة برو

االصطناعي ) تقليص المشكلة وضمان ايجاد الحلول( ، فضاءات البحث المعقدة االخرى) استخدام طرق 

اليجاد حل لمشاكل اخرى( ، خوارزميات البحث الذكية، البحث االعمى )البحث بالعمق والبحث بالعرض(، 

ومشاكل فضاء  *Aوخوارزمية  Aموجه ) دوال التوجه، تسلق التل، البحث عن االفضل، خوارزمية البحث ال

البحث بعدد من العاب الذكاء االصطناعي واستخدام التوجه في االلعاب، خوارزمية االصغر واالكبر، 

لمنطقي والشكلي( ، تقنية االستنتاج الثبات النظريات )التمثيل ا and/or، خوارزمية خوارزمية االفا والبيتا

نظام االنتاج، تقنيا السيطر والطابق ، السالسل االمامية والخلفية، دورة القواعد) اسنتاج قواعد االنتاج 

    والمطابقة واالستجابة(. 
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

  امثلة عن القوائم راجعة للقوائم في لغة برولوكم 21/10/2014 1

  امثلة عن السالسل مراجعة السالسل في لغة برولوك 28/10/2014 2

  عن الكائنات المعقدة ةامثل الكائنات المعقدة في لغة برولوك 4/11/2014 3

  امثلة عن قواعد البيانات  قواعد البيانات في لغة برولوك 11/11/2014 4
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 البحث االعمى ) بالعمق وبالعرض( 2/12/2014 7
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-  

8 9/12/2014 - -  
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16     

 عطلة نصف السنة

البحث عن  ر وااللفا والبيتاصغاال-خوارزمية االكبر 2/2015 17
الفضلا  

 

 تقليص المشكلة  2/2015 18

 
  خوارزمية تسلق التل
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  (puzzle-8)يق لعبةتطب  الحساب المنطقي 3/2015 22

  (tic-tac-toe) تطبيق لعبة  االستنتاج 4/2015 23

  مشاكل بحث معقدة اخرى االستنتاج بالرفض 4/2015 24

 نظام االنتاج 4/2014 25

 

  مشاكل بحث معقدة اخرى

  تقييم السالسل االمامية ولخلفية 4/2014 26

   تقييم 5/2015 27

 توقيع العميد :      االمير عبد الجباراسراء عبد  د.توقيع االستاذ : 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 التكنولوجيةالجامعة :
 العلوم كلية :ال

 علوم الحاسوب القســم :
 الثانيةالمرحلة :

 اسراء عبد االمير عبد الجباراسم المحاضر الثالثي :
 مدرساللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :
 قسم علوم الحاسوبمكان العمل  :

 


