
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  IAIDL  االصطناعي الذكاء لقيادة الدولية الرخصة

  

  ؟ال���ق�ل وأدوات االص�اعي ال	�اء ل�اذا

  .و�فاءة سه-لة أك*( و)ائفه% $#عل االص�	اعي ال��اء �أن ال�	ف��ی�� ال���ول�� م� %85 ب	��ة ی�م� •
  .��5(ة اضا<>ة ل=>�ة س�ق-دنا االص�	اعي ال��اء أن على ال�#ال خ5(اء م� ٪ 66 اشاد •
 اإلن�ان ج-انH �>عج وس�غ�( ��5(ة ��(عة ال�F	-ل-ج>ا ف�ها س��غ�( ال�ي ال���ق5ل>ة الف�(ة ه-" ال�ف(د"س>@-ن  •

  .2035 عام �Jل-ل
  .الJال>ة س(ع�ها أضعاف ثالث إلى 2025 عام �Jل-ل ال�غ��( س(عة س�Oل •
  .ال#�رZ  واالب�Fار ال���ق5ل نX(ة ب�� ما ال-ح�Vة ال�-اصل ق	اة ه- االص�	اعي ال��اء •
  .ت(ل�-ن  15.7 ی�#اوز ما 2030 عام �Jل-ل االص�	اعي ال��اء اس�*�ارات ]>�ة س�Oل •

  

  

  ؟ال���ق�ل وأدوات االص�اعي ال	�اء ن�عل� أن ن��اج ل�اذا

  :إلى ن�Jاج ن�J ال�(cعة، ال�غ��(ات ه�ه مع
  .ال���ق5ل>ة ال�F	-ل-ج>ا فه% •
• fcfال��اء تع  Z)gع� ال� hc)i مجVل-ج>ا مع ال-	Fال��>ة ال�.  
  .وخVمات	ا ص	اعات	ا على لآلث( ال��@( الفه% •
  .م@*ف �g@ل إن�اج��	ا لcfادة اإلص�	اعي ال��اء حل-ل ت	ف�� •

  

  

  االص�اعي؟ ال	�اء ل*'ادة ال)ول'ة ال&خ$ة هي ما

 ل��اءل الVول>ة ال��ارسات أفnل تقVم ال��VJة ال-ال$ات ومق(ها م�OOmة اص�	اعي ال��اء م#ال في تع�ل دول>ة م	�Xة هي
  .ال���ق5ل>ة وأدواتها االص�	اعي

  .االص�	اعي لل��اء واحV مJ-ر: رؤ�cها
  .م@ان �ل في االص�	اعي ال��اء وت�h�5 األج>ال إلهام: رسال�ها
  

  

 

 

 

  



 

  

  ؟االص�اعي ال	�اء ل*'ادة ال)ول'ة ال&خ$ة ب&نامج ه+ ما

 ل��اءا اس�Vmام في �الFامل م�هالً  $�Oح أن في ی(غH م� لFل الFفاءة على $ع��V وفعال شامل تVر5cي ب(نامج ه-
 الVJی*ة تلل�هارا ع�لً>ا ب(نامً#ا االص�	اعي ال��اء ل=>ادة الVول>ة ال(خOة م�اقات وت-ف( ال���ق5ل، وأدوات االص�	اعي
  .االخ��ارات نXام ت�h�5 خالل م� ص�Jها م� ال�Jقh ی�% ال�ي ال�ع(فة وم#االت

  :الع�(cة الفtات ل#�>ع م��-��c االص�	اعي ال��اء ل=>ادة الVول>ة ال(خOة ت-ف(
•  u-األساسي ال��� :Zاعي لل��اء األساس>ة ال�ع(فة ی-ف( ال�	� الOلة ذات ال�عل-مات ج�>ع وفه% االص

 .ال*�ان>ة ���اقات	ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

•  u-م ال���Vال��ق :Zمة ال�ع(فة ی-ف( وال�Vام ومهارة ال��قVmاس� h�5� دواتهأ ج�>ع مع االص�	اعي ال��اء وت
 .الVاع�ة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

  
  الثمانية المساقات

  بل+ك ت012 – ال��ل�ل'ة ال�'انات قاع)ة

  .وc)�yة ��-ث-]>ة ال�عامالت وتأك�V ل��#�ل ال5(م#>ات خ-ارزم>ات $��Vmم م-زع إل�F(وني س#ل •
  ال�عل-مات إدخال و�y#(د, األi(اف م� العVیV ب�� األحVاث س#ل تgارك ی�% •

  األول>ة الJ(�ات تعfز ال�J-لة ال5>انات م#(u  سل�لة أن iال�ا ل�غ��(ها، س�5ل ه	ال| $@-ن  فل�
  
 

  

  

  6'ار ب)ون  6ائ&ات

 : ال�*ال س�5ل على ال�ائ>ة، أو ال#-cة القاعVة وم(��ات أجهfة •
  .م�	ها على �Z)g  ع	O( بVون  ت�J(ك أو ت��( i  (UAV)>ار بVون  ج-cة م(��ة

 ) ال�ائ(ة م�� على حاس-yي نXام hc)i ع�( م��قل �g@ل ال�ائ(ات ه�ه تع�ل أن $�@� •
  .�عV ع� بها ال�hc)i %@J ع� أو م��ًقا مVJدة �i(ان خ�ة في
  
  

  

  )IoT( األش'اء إن�&ن8

  اس�gعار �أجهfة ال��n	ة - ذل| إلى وما وال�(��ات األجهfة - األش>اء ش�@ة •
   ال5>انات وت�ادل ج�ع $�@	ها ، ح�اب>ة و�م@ان>ة اتOال وش�@ة وy(م#>ات

  .اإلن�(ن� ش�@ة ع5(
  ُ�عV ع� ف�ها ال�J@% أو ُ�عV ع� وم(اق�5ها األجهfة ت-ص�ل األش>اء إن�(ن� $�ِ@� •

  
  
  

  ال&وA+تات

�ة أت��ة على تع�ل, اف�(اض�-ن  خ5(اء أو ال�F(وم>@ان>@>ة آالت •gاألن  
   م� ل�#�-عة وفًقا أو م��قل �g@ل م�اعVتها أو زcادتها أو ال�c)gة

  .حاس-ب ب(نامج $@-ن  ما غالً�ا – ال�عل>�ات
  
  



 

  
  

  األEعاد ثالث'ة الBاعة

 ن�اذج على م5	>ة األ�عاد ثالث>ة أج�ام إلنgاء ت��Vmم إضا<>ة تO	>ع تق	>ات •
  ال�ا�عة تع��V. ال�-اد م� م��ال>ة �iقات" �iاعة" أو ت�O>� خالل م� رق�>ة 
  األخ�(ة اآلونة وفي ال5الس�>|، ذل| في ��ا ال�F�5( »ال5J(« على األ�عاد ثالث>ة 

  .والHgm الfجاج
 
 
  

  
  

  )VR( االف�&اضي ال+اقع

  داخل �املة ب�tة أو األ�عاد ثالث>ة لO-رة الJاس-ب ص	ع م� مJاكاة •
  .واق�>ة ��(ق  معها ال�فاعل لل�gاهVی� $�@� مVJدة م�احة

• VOن  أن ه- االف�(اضي ال-اقع م� الق-Fة تy)#وهي. اف�(اض>ة ت  
  .وح�اسات رأس س�اعة و �الm-ذة معVات ت��لH ما عادة
  

 
 
  

  )AR( ال�عLز ال+اقع

  

• Vcfر أو ال�عل-مات م� م-Oللعال% ال�(ئ>ة ال Zال(س-مات خالل م� ، ال�اد  
  .م	�ج أو خVمة أجل م� �ان ان ال���Vmم ت#(yة ل����J الO-ت ت(اكH أو/  و

  ال�ي ال���Fل>ة األجهfة خالل م� الJ=>قي العال% في" ال�عfcf" ه�ا تJق�h ی�% •
  .ال�عfز ال-اقع ��(cقة ال�عل-مات تع(ض

 
 
 
 
 



 

 
  )AI( االص�اعي ال	�اء

  
 , اإلن�ان ذ�اء عادةً  ت��لH ال�ي ال�هام أداء على القادرة ال5(م#>ات خ-ارزم>ات •

  .اللغات وت(ج�ة الق(ار وص	ع الFالم، على وال�ع(ف ال�Z)O، اإلدراك: م*ل
  الف(�>ة، الJق-ل م� العVیV م� ی�F-ن   »واسع« مفه-م ه- االص�	اعي ال��اء •

  ذات>اً  نف�ها تعل% أن $�@� ال�ي ال5(امج ت�-c( على ی(�f وال�Z, اآللي ال�عل%: م*ل
�>� ،كالفه%mوالع�ل وال�) .Zح أ�O) ذ�اءً  أك*( تV	ة ل5>انات ال�ع(ض عVیVج   
 .م	اس�ة �@�>ات

 
�  ال�NOة وال�'انات ال�'انات عل

 
• hل��لح $Oال�#ال على ال5>انات عل% م Zال� ��m$ ما �@ل 

 �ان� اءس-  وتJل�لها، و�عVادها، وت��J	ها، �ال5>انات عالقة له
  .مه>@لة غ�( أو مه>@لة ال5>انات ه�ه

 ،ال(cاض>ات م#ال في ال�عارف م� مcfج ال5>انات عل% $ع�5( •
 ال5>انات وال�قا� ال�g@الت، حل وفي وال5(م#ة، اإلحOاء، و

 فة،م�mل ��(cقة األم-ر إلى ال	X( على والقVرة م�	ه#ة، ��(ق 
���Jاذاتها ال5>انات ج-دة وتJوم.   

 مJاولة ع	V ال���Vmمة ال�ق	>ات مXلة ه- م���ة، �O-رة •
 .ال5>انات م� وال�عل-مات األفFار اس�m(اج

 �@فاءة معال#�ها $�@� ال و هائلة ال�mnة ال5>انات أح#ام •
 .ال�-ج-دة ال�قل�V$ة �ال��5>قات

 �#ّ�عةال غ�( األول>ة �ال5>انات ال�mnة ال5>انات معال#ة تV5أ  •
  .واحV حاس-ب ذاك(ة في تcfm	ها ی�ع�ر ما وغالً�ا
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دوالر امر�tي للمشارك الواحد  IAIDL:   750  االصطنا;� الذAاء لقيادة الدولية الرخصة قيمة االسoثمار :

  شامل االمتحان

  

 :املواعيد

 01/4/2021الى  21/3/2021من  -1

 من الساعة الواحدة مساء وحتى الرابعة مساء -2

  

  لم��د من التفاص�ل

  ير�� التواصل مع

 �
��� الفلسطي

�  المعهد الم#"

  0097022971003هاتف 

  0097022971007فا,س 

 �
�و.  training@pbi.psب�3د ال012

www.pbi.ps 

 


