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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 هندسة النفط والمعادنكلية  المؤسسة التعليمية .1

   هندسة سيطرة المنظومات النفطية / المركز علمي القسم ال .2

 سيطرة متكيفة اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلين دراسيين  الفصل / السنة .5

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

   2018 /  9  / 2  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 انظمة السيطرة المتكيفة واالنظمة الخبيرة والهدف من هذه المقرر إعطاء الطالب معلومات اساسية عن  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 : نقادرا على ابنجاح فإنه يكون  المقررالطالب هذا  كملاذا ا :  المعرفيةهداف األ -أ

 لتي تستخدم في انظمة السيطرة المتكيفةعلى الرموز والمختصرات والوحدات والعناصر ا يتعرف -1أ

 انواع النظم الخبيرة وكيفية عملهابين  يميز -2أ

 .المجاالت تطبيق انظمة السيطرة المتكيفة في مختلفعلى  يتدرب  -3أ

 ظريات  لتحليل المشاكل الخاصة بانظمة السيطرة المتكيفة والنظم الخبيرة الطرق والن يستخدم -4أ
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 :نبنجاح فإنه يكون قادرا على ا المقرراذا اتم الطالب هذا  : مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .التي تحقق الجانب النظري وإجراءها وتحليل البيانات وتفسيرها العملية التجارب يصمم – 1ب

 .المختلفة تطبيقات االنظمة الخبيرةمهارة  يكتسب  – 2ب

 مشاكل انظمة السيطرة المتكيفة والنظم الخبيرة يحدد  – 3ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 عرض مفردات المنهج الدراسي على الطلبة )المحاضرات( -1
 تكليف الطلبة بالواجبات مثل كتابة اوراق بحثية الكتساب مهارات التعلم وزيادة المعرفة. -2
 اجراء االمتحانات المفاجئة -3
 اعالم الطلبة عن الكتب المنهجية والكتب المساعدة التي يحتاجونها في مقررات المنهج الدراسي -4

 
 طرائق التقييم      

 

 والفصلية شهريةاالمتحانات النظرية ال   

 والفصلية االمتحانات العملية الشهرية   
  االختبارات القصيرة(Quizzes). 

 الحوارات والنقاشات الصفية  
 

 :نبنجاح فإنه يكون قادرا على ا المقرراذا اتم الطالب هذا  : األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 . فنيةهنة الهندسة والمسؤولية المطلوبات م يدرك  -1ج        

 . ات الوضيفيةصادية والبيئية  والسياقتأثير الحلول الهندسية على األنشطة االقت يستوعب  -2ج        

 حل المشاكل التي تواجه . والقدرة على  في حياته العمليةالحاجة إلى التعلم يدرك ا  -3ج        

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات النظرية. 

 اضرات العملية والتطبيقات العملية المح. 

 ة.المناقشات الجماعي 
 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات النظرية الدورية والفصلية 

 االمتحانات العملية الدورية والفصلية 
  التقارير 

 
 الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية المهارات العامة و -د 

 وحل المشاكل الهندسية. تحديد  -1د

 وتحليل البيانات وتفسيرها. التجارب اجراء  -2د
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 .استخدام التقنيات والمهارات الهندسية الحديثة واألدوات الالزمة لممارسة مهنة الهندسة  -3د 

 والتعلم التعليم طرائق

 بكتابتها ويطالب السيطرة المتكيفة او النظم الخبيرةانظمة  تخص عملية هندسية مشكلة تناول من االستفادةيتم 

 .محددة زمنية فترة ضمن نتائجه وعرض تقرير شكل على

 التقييم طرائق

 يتم التقييم على االداء وكتابة التقرير وعرضه في القاعة الدراسية وتحديد نقاط القوة والضعف وتقييم االداء.

 

 بنية المقرر .11

األسبو

 ع
 الساعات

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2 
 

Introduction نظري عرض 

 االستعانةمع 

المخططات 

 التوضيحية واالمثلة

 اختبار

 +واجب صفي
 2 

2 Linear feedback 

3 2  Effect of process variation نظري عرض 

 االستعانةمع 

المخططات 

 واالمثلةالتوضيحية 

 اختبار

 +واجب صفي

4 2 Adaptive Scheme اختبار 

 +واجب صفي

5 2  Adaptive control problem 
 نظري عرض

 االستعانةمع 

المخططات 

 التوضيحية واالمثلة

 اختبار

 +واجب صفي
 6 2 Introduction for fuzzy logic 

7 2 Fuzzy algorithm اختبار 

 +واجب صفي
8 2  Continues for fuzzy set 

 نظري عرض

 االستعانةمع 

المخططات 

 التوضيحية واالمثلة

 اختبار

 +واجب صفي

 9 2 Discrete fuzzy set 

10 2 Fuzzy instruction اختبار 

 +واجب صفي

11 2 Fuzzy implication اختبار 

 +واجب صفي

12 

2  Fuzzy union نظري عرض 

 االستعانةمع 

المخططات 

 التوضيحية واالمثلة

 اختبار

 +واجب صفي

13 2 Compositional rule 

 نظري عرض

 االستعانةمع 

المخططات 

 التوضيحية واالمثلة

 اختبار

 +واجب صفي
 14 2 Introduction to Genetic algorithm 

15 
2 Genetic algorithm work 

mechanism 
 اختبار

 +واجب صفي
 16 2 Neural network background 

17 

2 Neural biological and Artificial نظري عرض 

 االستعانةمع 

المخططات 

 التوضيحية واالمثلة

 اختبار

 +واجب صفي

18 2  Neuron model اختبار نظري عرض 
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 البنية التحتية  .12

  Adaptive Control by k.jAstrom&B. Wittenmark ـ الكتب المقررة1

  Adaptive Control by k.jAstrom&B. Wittenmark )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 (  ..المجالت العلمية , التقارير ,) 
Adaptive Control by k.jAstrom&B. Wittenmark 

 االستعانةمع 

المخططات 

 التوضيحية واالمثلة

 +واجب صفي

19 2 Architucture of NNs اختبار 

 +واجب صفي

20 2  Feed forword and feedback NNs 

 نظري عرض

 االستعانةمع 

المخططات 

 التوضيحية واالمثلة

 اختبار

 +واجب صفي

21 2 Learning algorithm NNs اختبار 

 +واجب صفي
22 2 Traning algorithm NNs اختبار 

 +واجب صفي

 23 2 Basic data rule 

24 

2 Back Propagation  

 اختبار

 +واجب صفي

25 

2  Counter on Propagation نظري عرض 

 االستعانةمع 

المخططات 

 التوضيحية واالمثلة

 اختبار

 +واجب صفي

26 2 Associative Memory 

 نظري عرض

 االستعانةمع 

المخططات 

 التوضيحية واالمثلة

 اختبار

 +واجب صفي

27 
2  Hopfield NNs 

 اختبار

 +واجب صفي
28 

 
2 Kohonen NN  

Hebbian NN اختبار 

 +واجب صفي

 29 2 

30 2 
 

Neural network background اختبار 

 +واجب صفي
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 استراتيجيات التعليم والتعلم.االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في    -1

 .مشاكل الدوائر الكهربائيه وطرق حلهاتقديم سمنارات عن طريق الدارس يتناول بها   -2

 


