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مقدمة:
الحاسوبية تجعلها  البرامج  بها  تتسم  الذكاء االصطناعي هو سلوك وخصائص معينة 
على  القدرة  الخاصيات  هذه  أهم  من  عملها.  وأنماط  البشرية  الذهنية  القدرات  تحاكي 
التعلم واالستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في اآللة. إال أنَّ هذا المصطلح جدلي 

نظرًا لعدم توفر تعريف محدد للذكاء.

لمستقبل  المقبلة  التطويرية  الخطوة  هو   )AI(االصطناعي الذكاء  أن  فيه  شك  ال  مما 
من  وأقرب  قريب  المستقبل  هذا  أن  يدركون  ال  الكثيرين  فإن  ذلك،  ومع  الشركات. 
المتوقع.  حيث توسع المفاهيم المرتبطة بالذكاء االصطناعي وتطورت البحوث في هذا 
المجال لتشمل التعلم الذاتي لآللة مع إضافة قدرات اتخاذ القرار التي كانت حصرية 
للعقول البشرية فقط. هذا وتقدمت التكنولوجيا بشكل كبير إلى الحد الذي تستطيع حتى 
بمساعدة  تصوره  يمكن  ال  فيما  والتفكير  والتأقلم  القرارات  اتخاذ  الكمبيوتر  أجهزة 
قابلة  بيانات  وإنتاج  المتكررة  المهام  أتمته  يمكنها  التي  الخوارزميات  من  مجموعة 

لالستخدام.

لدى الشركات العديد من المشاريع الفعالة اليوم كبناء البرمجيات إلى الخدمات اللوجستية 
إلى التمويل وكل مشروع منها يتطلب التخطيط واإلدارة والمراقبة. فهل يمكن بمساعدة 
الذكاء االصطناعي جعل هذه المشاريع أسهل وأسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، 

مع أخطاء أقل ومزيد من التحليل؟

إدارة  في  واالبتكار  االصطناعي  الذكاء   " برنامج  يوروماتيك  تقدم  عليه  وبناء 
المشاريع" وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة٫

االهداف:
الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة �
تعريف الذكاء االصطناعي �
ميادين الذكاء االصطناعي �
خصائص الذكاء البشري وعالقتها بالذكاء االصطناعي �
خصائص النظم الخبيره �
التطبيقات اإلدارية للنظم الخبيرة �
انواع النظم الخبيرة �
مكونات النظم الخبيرةومراحل تطور النظم الخبيرة �
هندسة المعرفة �

الفئات المستهدفة:
مديرى المشروعات �
مصمم المشروع �
المهندس المشرف �
المهتمين بمجاالت الذكاء االصطناعى �

الوحدة االولى :
الذكاء االصطناعى ومجاالت االستخدام

اإلمكانات االساسيه للذكاء �
فروع الذكاء االصطناعي �
النظم الخبيرة في التصنيع �
استخدام الذكاء اإلصطناعى فى المجاالت المختلفة �
� Internetالذكاء االصطناعي وشبكة المعلومات الدوليه
مزايا تخطيط المشروع بإستخدام الذكاء االصطناعى �

الوحدة الثانية :
مداخل للذكاء االصطناعي

علم التحكم اآللي ومحاكاة الدماغ �
الذكاء االصطناعي التقليدى الرمزي �
الذكاء االصطناعي الشبه الرمزي �
الذكاء االصطناعي اإلحصائي �
الذكاء االصطناعى ودمج المناهج �

الوحدة الثالثة :
أدوات أبحاث الذكاء االصطناعي

البحث والتحسينوالمنظق �
الطرق االحتمالية للتفكير غير المؤكد �
المصنفات وطرق التعلم اإلحصائي �
الشبكات العصبيةونظرية التحكم �
اللغات المتخصصة �
تقييم الذكاء االصطناعي �

الوحدة الرابعة :
أدوات الذكاء االصطناعى في إدارةالمشاريع

النظم الخبيرة المبنية على المعرفة �
الشبكة العصبية الصناعية �
� )Genetic Algorithms GAs ( الخوارزميات الجينية
عمليات التصميمالهندسي �
تقديرالتكلفة الكلية �
التخطيطوالتنظيم للمشروع �
إدارةالمخاطر، التنبؤ  باألداء باإلضافة  �
رصدومراقبة المشاريع �

الوحدة الخامسة :
أهمية االبداع و االبتكار في المؤسسات

االبداع و االبتكار والتحسين �
االبتكار الحكومى واالبتكار فى المنظمات �
سمات المديرين المبتكرين �
شكل وتطوير األهداف االبتكارية �
االبتكار كمصدر إليجاد األفكار الجديدة �
عشر استراتيجيات تساعد على االبتكار �



نمـــــوذج التسجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)الذكاء االصطناعي واالبتكار في إدارة المشاريع ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


