
 



      

يسر الجمعية  العريية  لورويةوع تكةوللم لومةةفرل  مةت المةعلمر العريةت الوةف ت لعوةوم 

الممولة  االرت ية  الشفةةمي  مةت  - الرويوع والذلفء االصط فكت والةذ  سةيلم كهةتي مةت كمةف 

كمف  ، ولومزيةت مة  المعوومةفع  -مت م تق هوليتا  أ،   1142/  41/  41 - 41الفلرة م  

 مةةوذا اللسةةجيع يرجةة  مراجعةة  صةةفح  المةةعلمر كوةة  مو ةة  الجمعيةة  حيةة  والحصةةوع كوةة  

يفملةةةف لم اللسةةةجيع مةةة  عةةة ع المو ةةة  او لحميةةةع  مةةةوذا اللسةةةجيع وارسةةةفل  كيةةةر اليريةةةت  

االلللرو ةةت لمةةف يسةةر ف تكةةوة العيةةراء والملعصصةةي  للهةةتيم اوراق كمةةع ملعصصةة  مةةت هةةذا 

 المعلمر .

                    

  



 االصطناعي والذكاء الروبوت لعلوم  لثانياملؤمتر العربي ا

 اهلامشية األردنية اململكة –عمان 
41– 41 /41/1142 

 مؤمتر علمي عربي متخصص يف جمال علوم الروبوت والذكاء االصطناعي          

 لهتيم

,والذ   ظمل  الجمعي   1141يعت ا عهفت المعلمر العريت االوع لعووم الرويوع مت العفم      

وةفرك مي  الور   العريي  لورويوع ويفللعفو  م  مجموك  م  المعسسفع العريي  والعفلمي  ،

توع كريي  يفإلضفم  ال  عيراء  41عيير وملعصص مت مجفع الرويوع م   451م  

لييرة كفلميي  ، و ظرا لمف يةشتي العفلم م  لطوراع لييرة مت هذا المجفع ولوجشفع ص فكي  

، ولوحفج  المفس  ال  ليفتع العيراع العريي  والعفلمي  مت مجفع الرويوع والذلفء 

االرت  مت الفلرة م   –االصط فكت ، مهت لهرر كهت المعلمر العريت الوف ت لورويوع مت كمف  

، ليلو  وف ت معفلي  كريي  مت هذا المجفع ، حي  يألت مت و ع  1142/  41/  41-41

العريي    المعسسفع اللعويمي  واليحوي   م الرويوع لعووم ووهفم  مت العتيت م ا لةر مي  كو

م ذ ا ط  شف   وا طوهع ميفتراع رائتة مت هذا المجفع ، و ت كموع الجمعي  العريي  لورويوع

وضم  لوصيفع المعلمر االوع كو  السعت الحوي  مت سييع لحهيق رعيلشف ورسفللشف 

يزة مت مجفع كووم الرويوع والذلفء االصط فكت وذلك م  ع ع لطوير ص فك  كريي  مم  مت

لواصوشف م  معلوف المعسسفع العريي  ذاع الع    ول ظيمشف لوعتيت م  الفعفليفع المميزة 

و ت اومرع الجشوت ك  ا ط ق العتيت م  الميفتراع العريي  واللت سيلم االط ع كو  يعضشف 

 ع ع المعلمر .

مي  المعسسفع العومي  واليحوي  لومةفرل  مت هذا الحت  العريت المميز و ح  يتور ف  تكو ج

كو  ايرز اال جفزاع والميفتراع العريي  والعفلمي  وليفتع العيراع والمعرم    وإلهفء الضوء

 وصوال ال  لحهيق االهتاف المرجوة . 

    وهللا المومق ،

 الجمعي  العريي  لورويوع

 

  



 أهتاف المعلمر:

 رلي  مشفراع كموي  يفللعفمع م  يعض ا ظم  الرويوع .السفب المةف 

 .ةر الوكت المعرمت يعوم الرويوع وتوري مت اللهتم العومت واللل ولوجت  

 .  ليفتع العيراع العريي  والعفلمي  مت مجفع الرويوع وليفي  االسلففتة م 

 لحيفة االط ع كو  اللجفرب العفلمي  ال فجح  مت مجفع الرويوع واسلعتامفل  مت ا

  العموي . 

  



 معفليفع المعلمر:

 .محفضراع وأوراق كمع ملعصص  مت مجفع كووم الرويوع 

 . ورةفع كمع ملعصص 

 .   معرض كومت مصفحب لومعلمر يمةفرل  ةرلفع ومعسسفع ذاع ك 

  . لهفءاع كومي  يي  األكضفء المةفرلي  وجوسفع حواري  ملعصص  

 كروض للجفرب كريي  ملميزة مت مجفع الرويوع. 

 محفور المعلمر :

 لحتيفع كفلمي  ومةفري  يحوي  رائتة .  :  الرويوع والذلفء االصط فكت          

 يي  الوا   والمأموع .  مت العفلم العريت :  الرويوع والذلفء االصط فكت 

 كو  أتاء طوي  المتارس والجفمعفع.  الرويوع مت اللعويم وأور مسفيهفع الرويوع 

   لورويوع والذلفء االصط فكت ) الطب ، الزراك  ، الييئ  ، لطييهفع كموي

 ( .  المواص ع

 ايحف  كفليم  رائتة مت مجفع الرويوع والذلف ءاالصط فكت 

 


