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التوقع المستقبلي لألحداث من خالل التي تعتمد على األستنتاج و) الحاسبة(لماكنة طرق تعلم اتعلیم الطالب 
الھادفة الى التطویر ومواكبة ) البرمجیة(وتطبیقاتھا العملیة الطرق األحصائیة والشبكات األصطناعیة 

 للخوارزمیات وطرق البحثالتطور العلمي 
مما یؤھلھم  تعلم الماكنةوالالزمة الخاصة بمادة تدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة 

 طرق البحث والتوقعللعمل والبحث في كافة مجاالت 
 

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  
 2الصفحة 

 

  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 ھداف المعرفیة األ -أ

  تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم للكیمیاء العضویة  -1أ
  من الحصول  على المعرفة والفھم  للتراكیب الكیمیائیة للمركبات العضویة تمكین الطلبة  -2أ
  تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم لمیكانیكة التفاعالت العضویة   -3أ
 ةللتجارب العملیة للكیمیاء العضویتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ

  .مقررة بالالخاص یةالمھاراتاألھداف   -ب 
  التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي   تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة   -

  العضوي 
تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء العضویة  تتطلب التفكیر   -

  والتحلیل 
  الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا    -
  تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة اعطاء الطلبة واجبات بیتیة -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  ذكاء تعلم الماكنةمرتبطة باالطار الفكري لتمكین الطلبة من حل المشاكل ال  -1ج
   للتوقع والتخمین برمجیاتمكین الطلبة من حل المشاكل   -2ج
  باللغة االنكلیزیة   ذكاء تعلم الماكنةتمكین الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة ب -3ج
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          بنية املقرر -11
  طريقة التقييم  طريقة التعليم  أسم الوحدة أو املوضوع  جات التعلم املطلوبةخمر   الساعات  األسبوع

  أعطاء معىن تعلم احلاسوب  4  1

Introduction to 
Machine 
Learning. 

  

السبورة والشاشة 

  والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

باالضافة اىل االمتحانات 

  الشهرية

  

  توضيح مناذج تعلم املاكنة  4  2
Machine 

learning Models 
  

السبورة والشاشة 

  والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

باالضافة اىل االمتحانات 

  الشهرية

  

3  4  
و   sشرح خوارزميات 

  قائمة احلذف

Find S 
Algorithm. 
And  List 
Eliminate 

Algorithm. 
  

السبورة والشاشة 

  والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

ضافة اىل االمتحانات باال

  الشهرية

  

4  4  
شرح خوارزمية املرشح 

  للحذف

Candidate 
Elimination 
Algorithm.  

السبورة والشاشة 

  والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

باالضافة اىل االمتحانات 

  الشهرية

  

5  4  

توضيح املقياس 

اللوغارتيمي لربح 

  املعلومات

Entropy and 
Information 

Gain. 
  

السبورة والشاشة 

  والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

باالضافة اىل االمتحانات 

  الشهرية

  

6  4  
شرح ومثال خلوارزمية 

  شجرة القرار

Decision Tree 
Algorithm with 

Example.  

السبورة والشاشة 

  والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

باالضافة اىل االمتحانات 

  الشهرية

  

7  4  
مقدمة عن الشبكات 

  العصبية

Introduction to 
Neural 

networks. 
  

السبورة والشاشة 

  والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

باالضافة اىل االمتحانات 

  الشهرية

  

 McCulloch Pitts  توضيح منوذج مكوجل بتس  4  8
model.  

السبورة والشاشة 

  والداتا شو

تية امتحانات يومية وواجبات بي

باالضافة اىل االمتحانات 

  الشهرية

  طرائق التعلیم والتعلم     
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9  4  
شرح منوذج اخللية العصبية 

  املنفردة

Single Neuron 
Model. 

  

السبورة والشاشة 

  والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

باالضافة اىل االمتحانات 

  الشهرية

  

10  4  
شرح منوذج اخلاليا 

  املتعددة

Multiple 
Neurons Model. 

  

شاشة السبورة وال

  والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

باالضافة اىل االمتحانات 

  الشهرية

  

11  4  
ماهي دالة األنتقال 

  وأنواعها
Transfer 
functions.  

السبورة والشاشة 

  والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

باالضافة اىل االمتحانات 

  الشهرية

  

12  4  
توضيح منوذج الطبقة 

  الواحدة

Single layer 
Model. 

  

السبورة والشاشة 

  والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

باالضافة اىل االمتحانات 

  الشهرية

  

13  4  
توضيح النموذج متعدد 

  الطبقات

Multiple Layers 
Model. 

  

السبورة والشاشة 

  والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

باالضافة اىل االمتحانات 

  الشهرية

  

14  4  
شرح التعلم والتكيف يف 

  الشبكات العصبية
Learning and 
Adaptation.  

السبورة والشاشة 

  والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

باالضافة اىل االمتحانات 

  الشهرية

  

15  4  
شرح قاعدة تعلم هبني 

  واألدراك

Habbeian 
Learning Rule. 
And Perceptron 
Learning Rule. 

  

الشاشة السبورة و 

  والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

باالضافة اىل االمتحانات 

  الشهرية

  

16  4  
توضيح قاعدة تعلم دلتا و 

  ودرو هوف

Delta Learning 
Rule. And  

Widrow Hoff 
Learning Rule 

السبورة والشاشة 

  والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

باالضافة اىل االمتحانات 

  يةالشهر 
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 البنیة التحتیة  12 -

 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Hill, 1997.  

 :Fundamantals of Neural Networks  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
Architecture, Algorithms, and 

application. By Laurene Fausett, 2010. 

(  لمراجع التي یوصى بھا  ـ الكتب واا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة 

COS 511: Theoretical Machine Learning 
http://www.cs.princeton.edu/courses/archi
ve/spr08/cos511/scribe_notes/0204.pdf 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

http://people.revoledu.com/kardi/tutorial/D
ecisionTree/how‐to‐usedecision‐tree.htm 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .11

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  لذكاء وتعلم الماكنةافي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
  .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  


