
 

 

 علم البيانات والذكاء االصطناعي

  صممت موهبة أهم األساليب العاملية املستخدمة في إثراء معرفة الطلبة املوهوبين، ومن هذا املنطلق من   ئيةاإلثرابرامج  التعد 

قدراتهم في عدد من املجاالت  تتحدى  و معارف وخبرات الطلبة  تثري    % من البرنامج، 75تمثل    وحدات إثرائية علمية متخصصة

بهدف    ؛تقدم بمستويات متدرجة من املعرفة  ،وذلك بالتعاون مع أفضل بيوت الخبرة العاملية في مجال املوهبة واإلبداع  العلمية،

 تزداد  ، مواصلة بناء خبرات نوعية تراكمية علمية
 
  عمقا

 
 بعد عامفي املشارك الطلبةكلما تقدم   وتنوعا

 
 .ة عاما

تصميم مجموعة من    % من البرنامج اإلثرائي الصيفي، ولذلك تم25وكذلك وألهمية الجانب املهاري خصصت موهبة ما نسبته  

تعن التي  املهارية  مهارات  ب  ى الحقائب  الطلبةواملهمة  ساسية  األ الحياة  بناء  املهارات  ت  والتي  املوهوبين،  لدى  تنمية  في  سهم 

والتأثير  كالرؤية املستقبلية واألمن الرقمي والقيادة  لقرن الحادي والعشرين  ااملواكبة ملهارات  واالبتكارية  الشخصية واالجتماعية  

 وغيرها من املهارات. االجتماعي

 ؟ علم البيانات والذكاء االصطناعيما هي وحدة 

من خالل دراسة املفاهيم األساسية في البرمجة    الحاسبتركز هذه الوحدة على العالقة بين الذكاء االصطناعي والبيانات وعلوم  

 والتعلم اآللي ومعالجة البيانات على نطاق واسع. األنظمةوتنفيذ 

 أهداف الوحدة اإلثرائية 

الطالب  س الوحدة  يتعلم  الذكية  كيفية تصميم  في هذه  التي    هاوتقييم   هاوتصنيعاألنظمة  العلمية  األنشطة  إجراء  من خالل 

في التعامل مع البيانات وفهم  علوم الحاسب اآللي  ، وكيفية استخدام  حصلت في الواقعتدربهم على حل املشكالت من تجارب  

في وظائف املستقبلية التي تناسبهم  ال  الطالب  يستكشف كما س.  الخاطئ  االستخدام   نتيجة على املجتمع    تترتبالعواقب التي قد  

 . Pythonبرمجية املفاهيم والخوارزميات من خالل  الطالب  في دراسة هذا املجال، وسوف يستكشف حال استمرارهم

املرتبطة بتعلم    computer libraryأن ُيظهر الطلبة خبرة في املصادر املستعملة في البرامج الحاسوبية  في نهاية الوحدة، ُيتوقع  

 . وأن يتمكن الطلبة من تصميم أنظمة ذكية مبسطة خاصة بهم ،اآللة ومعرفة مبادئ الذكاء االصطناعي

 الطلبةاملهارات التي سيكتسبها  

بناء وتنمية مهارات   الطلبة من  العلمية وتحليلها،  أسيتمكن  املؤلفات  الجماعي، حل املشكالت، قراءة  "العمل  ساسية، مثل 

إظهار الفهم من خالل التواصل الشفهي والكتابي، إضافة إلى عدد من املهارات املستهدفة، والتي تقدم عن طريق حقائب تدريبية  

قد
ُ
 م من قبل كادر متخصص وُمدرب، منها:تتناسب مع املرحلة العمرية، ت
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 البرنامج  مكونات

 وحدة علمية إثرائية متخصصة.  •

 أنشطة تطبيقية ومشروعات علمية.  •

 أنشطة مهارية.  •

 

 


