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Course Objective 

Introduce fuzzy theory and fuzzy logic principles  
 ة:اهداف الماد

 ة:االساسيه للمادالتفاصيل  

 

 ة:الكتب المنهجي 

1-“first course on fuzzy theory and applications”, kwang H. 

Lee,springer,2005. 

2- “Introduction to Fuzzy Sets, Fuzzy Logic, and Fuzzy Control Systems”,  

Guanrong Chen, Trung Tat Pham ,© 2001 by CRC Press LLC 
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 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 االول %20 %20 اليوجد 60%

 الثاني
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