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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

  

 

انظمة السيطرة ومعرفة  العناصرومفصلة الهم نظرية شاملة  الطالب خلفيةيهدف هذا المقرر الى إعطاء 

 block diagram)اساسيات هندسة السيطرة لتكون دخال لمعرفة اهم المصطلحات , ومعرفة مكونات ال)

 frequencyالى   time domainواستخدام طريقة البالس لحل المعادالت التفاضلية ولحويل النظام من 

domain .  

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم سيطرة المنظومات النفطية –كلية هندسة العمليات النفطية     / المركز علمي القسم ال .2

 Intro control system اسم / رمز المقرر .3

 أشكال الحضور المتاحة .4

الحضور يكون في الكلية أيام الدوام االعتيادية و نظرا للظروف 

المدمج الصحية التي يمر بها البلد يتم حاليا االعتماد على التعليم 

حيث يكون الحضور الكترونيا بالنسبة للمحاضرات النظرية وفي 

 القسم بالنسبة للجانب العملي.

 2021-2020الفصل الثاني /  الفصل / السنة .5

 ساعة نظري  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 3/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 انظمة السيطرة واهم مصطلحاهتا العلمية.متكني الطالب من فهم ماهية  -1
 timeيف ال   واهم عناصره و كيفية االستفادة منه حلل املسائل block diagram))متكني الطالب من فهم ماهية   -2

domain and freqdomain) 
 (block diagramتبسيط النظام و الوصول اىل ابسط صيغة ممكن حتليلها رايضيا متكني الطالب من فهم ماهية   -3

( reduction  ( ,signal flow diagram.) 
 routh criteriaطريقة كيفية معرفة ان النظام مستقر او غري مستقر ابستخدام متكني الطالب من فهم    -4

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 السيطرة واهم مصطلحاهتا العلمية.متكني الطالب من فهم ماهية انظمة  - -1أ

يف    واهم عناصره و كيفية االستفادة منه حلل املسائل block diagram)متكني الطالب من فهم ماهية )  -2أ
 (time domain and freq. domainال

 (block diagramمتكني الطالب من فهم ماهية تبسيط النظام و الوصول اىل ابسط صيغة ممكن حتليلها رايضيا  3أ

( reduction  ( ,signal flow diagram.) 

 routh criteriaمتكني الطالب من فهم كيفية معرفة ان النظام مستقر او غري مستقر ابستخدام طريقة    -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 معه.عناصر النظام ومعرفة مبدا عمل كل واحد منهم وكيفية التعامل تعلم  – 1ب

كيفية معرفة وضع النظام هل هو مستقر ام ال وكيفية التعامل مع النظام الرجاعة الى الوضع  – 2ب

  المستقر.

 طرائق التعليم والتعلم      

 شرح المادة وإعطاء امثلة وافية لتقريب الصورة للطالب -1

 ( لتسهيل فهم الطالب المادة. Multisimمحاكاة الدوائر االلكترونية بواسطة برامج المحاكاة كبرنامج ) -2

 تخصيص وقت لألسئلة والمناقشة لترسيخ فهم المادة في ذهن الطالب. -3

 
 طرائق التقييم      

 اسئلة الشفوية اثناء وقت المحاضرة. -1

 امتحانات يومية قصيرة اثناء وقت المحاضرة.  -2

 حول المادة. بيتية واجبات  -3

 .ونهائيةامتحانات شهرية  -4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

فيه  ما تعلموهب المساهمةتوعية الطلبة بأهمية الجد في دراسة المادة العلمية التي يتضمنها هذا المقرر و 

     لخدمة هذا الوطن وشعبه. 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 شرح المادة وإعطاء امثلة وافية لتقريب الصورة للطالب -1

 ( لتسهيل فهم الطالب المادة. Multisimمحاكاة الدوائر االلكترونية بواسطة برامج المحاكاة كبرنامج ) -2

 تخصيص وقت لألسئلة والمناقشة لترسيخ فهم المادة في ذهن الطالب. -3

 

 
 طرائق التقييم    

 اسئلة الشفوية اثناء وقت المحاضرة. -1

 امتحانات يومية قصيرة اثناء وقت المحاضرة.  -2

 واجبات بيتية حول المادة.  -3
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 امتحانات شهرية ونهائية. -4

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

  التفكير والتحليل المنطقي إليجاد حلول للمشاكل التي قد تواجههم في بيئة العمل. -1د

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

 إدخال مفردات ومواضيع جديدة وحديثة للمنهج واعتماد مصادر حديثة إلثراء المادة ولمواكبة التطور العلمي.  

 

 

 

 


