
 

 

 

 :تخصص الذكاء االصطناعى 

  أو ما ٌعادلها من  طالب الشهادات السودانٌةتساءل الكثٌر من
والتً حظٌت  السودانشهادات حول دراسة الذكاء االصطناعى فى 

بإلبال كبٌر على مدار األعوام الملٌلة الماضٌة على الرغم من كونه 
أحد تخصصات الدراسة المستحدثة مؤخًرا، والتً ظهرت الحاجة 
لدراستها أكادٌمًٌا مع الطفرة التكنولوجٌة الهائلة التً ٌشهدها العالم، 

 عددة.وبداٌة االعتماد على الذكاء االصطناعً فً نواحً الحٌاة المت

  تتسابك جامعات العالم حالًٌا على إعداد برامج أكادٌمٌة متطورة
وعلى أعلى مستوى فً االحترافٌة للتخصصات الجدٌدة، التً 
أصبحت ضرورٌة فً الحٌاة العملٌة، وتستخدم كثًٌرا فً عملٌات 
التسوٌك والتوظٌف، وفً ظل تطبٌك خطة التطوٌر الشاملة فً 

على التعلٌم وتدرٌس التخصصات  ، ٌتم التركٌزجامعة المشرق 
 الجدٌدة المطلوبة فً سوق العمل.

  هذا وٌأتً تخصص الذكاء االصطناعً فً ممدمة التخصصات
ومنها الجدٌدة التً ٌتم التركٌز علٌها فً العدٌد من جامعات العالم، 

التً تعد برامج أكادٌمٌة متمٌزة تعمل على تطوٌر جامعة المشرق 
تأهٌلهم علمًٌا وعملًٌا لمتطلبات سوق مهارات ولدرات الطالب و

 العمل.

 ما هو تخصص الذكاء االصطناعي؟ 

  هذا وٌعُد تخصص الذكاء االصطناعً من أهم فروع علم الحاسوب
األساسٌة التً تركز محاكاة العمل البشري فٌما ٌموم به من عملٌات، 
وذلن من خالل التعامل مع أجهزة حاسوبٌة تم تصنٌعها وبرمجتها 

 متمن الستٌعاب البٌئة المحٌطة، والمٌام بمهام العمل البشري.بشكل 



  وٌمكن تعرٌف الذكاء االصطناعً أًٌضا على أنه علم وهندسة صنع
اآلالت الذكٌة التً تستمبل مجموعة من األوامر والبٌانات وتبدأ فً 
تنفٌذ المهام وفمًا لما اكتسبته من خبرات، واآلن أصبح الذكاء 

ومجاالت الحٌاة المتعددة مثل: التعلٌم،  نواحًاالصطناعً ٌدخل فً 
 الصناعة، الطب، الهندسة، والتجارة.

 وظائف تخصص الذكاء االصطناعي؟ يماه 

  اختٌار تخصص ومجال الدراسة اآلن أصبح ٌتحدد بمتطلبات سوق
العمل ومدى ارتفاع الطلب على هذا التخصص، وتخصص الذكاء 

ى باهتمام عالمً االصطناعً من التخصصات التً أصبحت تحظ
موسع، األمر الذي ٌضمن للطالب الُممدمٌن على دراسة الذكاء 
االصطناعى توافر العدٌد من فرص العمل فً انتظارهم عند التخرج 

 .سواء محلًٌا أو عالمًٌا

 ًمجاالت عمل الذكاء االصطناع:   
 التنمٌب عن البٌانات . 
  العاملة فً المجال العمل فً مجال التنمٌب عن البٌانات للمؤسسات

مثل شركات االستشارات و األبحاث و الدراسات ألهداف بحثٌة أو 
 .تجارٌة

 المؤسسات البحثٌة. 
  العمل لدى المؤسسات البحثٌة فً مجاالت مثل تطوٌر نظم الذكاء

 .االصطناعً أو تطوٌر تعلم األالت
 شركات السٌارات الحدٌثة. 
 التً تموم بادخال نظام  العمل لدى شركات تطوٌر السٌارات الحدٌثة و

 الذكاء االصطناعً فً أنظمتها مثل أنظمة السٌارات ذاتٌة المٌادة
 شركات الروبوتات. 
  العمل لدى الشركات الصناعٌة المختصة بتطوٌر الروبوتات و المعدات

االلكترونٌة الروبوتٌة المجهزة لالستخدامات الصناعٌة و التجارٌة و 
 .االنتاج العلمٌة و األذرع األلٌة لخطوط

 ًشركات تطوٌر الذكاء االصطناع. 



  ًالعمل لدى الشركات المختصة بتطوٌر نظم الذكاء االصطناع
الستعماالت مثل الشركات الصناعٌة أو شركات البرمجة أو أبحاث 

 .التسوٌك أو مجاالت أخرى
 شركات تكنولوجٌا المعلومات. 
 تختص فً كافة مجاالت تكنولوجٌاالعمل فً الشركات الت ً 

 .لمعلومات مثل الحوسبة و التنمٌب عن البٌاناتا
 الشركات و المؤسسات. 
  العمل لدى الشركات و المؤسسات التً تعتمد على تكنولوجٌا

 .المعلومات فً إدارة مهامها
 المراكز و المعاهد. 
  العمل لدى المراكز و المعاهد المختصة بإعطاء الدوارات و التدرٌب

 .صطناعًفً مجاالت البرمجة أو الذكاء اال
 شركات الموالع اإللكترونٌة. 
  العمل لدى الشركات المعنٌة بتصمٌم و تطوٌر الموالع اإللكترونٌة أو

 .التً تدٌر موالع الكترونٌة ألهداف تجارٌة أو غٌرها
 المدارس. 
  العمل لدى المدارس فً مجاالت اإلشراف على مختبرات الحاسوب و

 .تدرٌس مادة الحاسوب
 شركات البرمجة. 
  العمل فً مجال تصمٌم و كتابة البرمجٌات لكافة المطاعات مثل

 .شركات الدواء و المستشفٌات و البنون
 


