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وثيقة تعريف :النظم الخبيرة
معمومات أساسية:
اسم المقرر

النظم الخبيرة

رمز المقرر

Ise_es

ساعات الجمسات المسجمة

 8جمسات  12ساعة

ساعات الجمسات المتزامنة

 12جمسة  18ساعة

ساعات المذاكرة

-

ساعات االمتحان

75 min

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المسجمة

12

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المتزامنة

18

عدد الساعات المعتمدة

3

 - 1المقررات المطموب دراستها قبل المقرر مباشرةً:
المقرر

الرمز

الذكاء الصنعي

AE

 - 2الهدف من المقرر:

الغاية من هذا المقرر الذي يأتي بعد الذكاء الصنعي تمثيل المعرفة الممتبسة والمنطق العائم والمحاكمة باستخدامها
لبناء نظم خبي ةر عائمة ونظم تحكم عائمة تساعد في حل مسائل حقيقية.
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 - 3المحصالت التعميمية المرجوة ( :)ILO – Intended Learning Objectives / Outcomes
الرمز

المحصّالتّالتعليميّة المرجوة

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

تعرف خواص النظم الخبيرة الجيدة

ILO2

بناء نظم خبيرة تقميدية باستعمال القواعد واألطر

ILO3

تعرف المنطق العائم وتمثيل المعرفة باستعماله

ILO4

تعمم لغة

ILO5

تعمم التعويم وفك التعويم والنظم الخبيرة العائمة ونظم التحكم العائم

ILO6

Jess

الشبكات العصبونية (أضيف هذا العام)

 - 4محتوى المقرر 8(:جمسات مجموع الساعات المسجمة 12 ،جمسة (الجمسة ساعة ونصف) مجموع الساعات المتزامنة)

المحصالت التعميمية

القسم النظري مع مالحظات

ساعات

ساعات

وتوضيحات إن وجدت

مسجمة

متزامنة

تذكير بالنظم الذكية ونظم

قواعد

المعرفة

ILO1

النظم الخبيرة وميزات خاصة

 وظائف
3

3

بالنظم العائمة ونظم التحكم

ILO2

األغق قراض واألطق ققر والبرمجق ققة

 مشاريع

جمسات عممي

الخبيرة الناجحة مع أمثمة
حل التعارض.

 حمقات بحث
 تجارب

والمحاكمة ،وخواص النظم
تذكير بمعالجة الشك ،ط ارئقق

أنماط المهام

تمارين )(TD

وتحصيل

المعرفة والذكاء الحوسبي،

القسم العممي مع

1.5

5.1

 تمارين )(TD
 وظائف

 حمقات بحث

مالحظات وتوضيحات إن
وجدت
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الغرض ق ق ققية التوجق ق ق ققه التجريق ق ق ققد

 مشاريع

والكب سق ق ق ق ق ققمة والو ارثق ق ق ق ق ققة ولغق ق ق ق ق ققة

 تجارب

جمسات عممي

النمذجق ق ق ق ق ققة الموح ق ق ق ق ق ققدة ،UML
والقنظم الخبي قرة المعتمققدة عم ق

األطر

تمارين )(TD

المنطق التقميدي والمنطق
العائم ،المجموعات العائمة،

ILO3

العالقات العائمة ،الفرضيات

العائمة ،جبر المجموعات

 وظائف
3

3

العائمة ،الحساب العائم
تعمم

لغة

الحقائق

ILO4

Jess

 أخرى .....
تمثيل

تمارين )(TD

والقواعد العائمة،

طريقة  Mamdaniوطريقة

 وظائف

3

6

القواعد

 مشاريع
جمسات عممي

المحاكمة العائمة
المطرد

تمارين )(TD

المطرد

المتزايد والمطرد المتناقص،

التقريبية

 حمقات بحث
 تجارب

التعويم وفك التعويم ،طرق

وغير

 مشاريع
 تجارب

 ،sojinoونظم خبيرة متعددة

ILO5

 حمقات بحث

والمحاكمة

 وظائف

5.1

5.1

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
تمارين )(TD

ال شققبكات الع ص ققبونية مفه ققوم
ILO6

الع ص ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققبون ،وال ش ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققبكة

الع ص ق ققبونية ،أمثم ق ققة ،تحق ق ققديث
األوزان ،ش ق ق ق ق ق ققبكات متعق ق ق ق ق ق ققددة

الطبقات مع عممي لبرمجتها

 وظائف

1.5

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....

أضيفت هذا العام
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تمارين )(TD
 وظائف

ILO7

1.5

جمسة امتحانية

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
 - 5معايير التقويم:

ILO
Code

المحصالت التعميمية

النتائج التعميمية

نمط التقويم
تفاعل في الجمسات
المتزامنة

تعرف

خواص تعرف الخواص التي

الجيدة

النظم الخبيرة إمكان

النظم

عممي

امتحانات

عروض
ومقابالت

تقارير

الخبيرة يجب تحققها لنجاح
التفسير والتحديث،
وتكمفته ،سهولة

ILO1





 



االستخدام ،خفض
الشك والصعوبات،

إمكان التعمم ،دعم
الخبير..،
بن ق ق ق ق ققاء نظق ق ق ق ق ققم خبي ق ق ق ق ق قرة تثبيت المفاهيم
تقميدي ق ق ق ق ق ققة با سق ق ق ق ق ق ققتعمال وبرمجتها بمغات

ILO2

غرضية التوجه

القواعد واألطر

 



 



وتقديمها باستعمال لغة

النمذجة الموحدة

ILO3

تعرف

المنطق

تعرف المفاهيم

العائم

وتمثيل

العائمة والتعامل

المعرفة
باستعماله

مع األرقام

والمجموعات
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والقواعد العائمة
والحساب

العائم...،
تعمم لغة

Jess

تمثيل

الحقائق

طريقة

Mamdani

والقواعد العائمة،

وطريقة ،sojino

ILO4

 



 

 

وبناء نظم خبيرة

متعددة

القواعد

باستعمال المغة
تعمم

ILO5

التعويم

وفك ربط المتحوالت المغوية

التعويم والنظم الخبيرة بالتوابع العائمة وفهم
العائمة ونظم التحكم التعويم وفك التعويم

العائم

والمحاكمة العائمة

الشبكات

ILO6

 



 



العصبونية فهم الشبكات

(أضيف هذا الفصل ،العصبونية وبناء
يمكن حذفها بحسب شبكات بسيطة التعمم
عدد الجمسات المتاحة)

 



 



واالختبار

 - 6أدوات ومختبرات القسم العممي:
توصيفها

إسم األداة
jess

لغة لبرمجة النظم العائمة

 - 7المراجع األساسية:
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