
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 هندسة سيطرة المنظومات النفطية     علمي القسم ال .2

 السيطرة الرقمية اسم / رمز المقرر .3

 حضوري -الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة نظري  32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 بالتعامل مع انظمة السيطرة الرقميةبالمواضيع التالية المتعلقة تعريف الطالب  - أ

 Introduction to modern digital control system, f discrete time systems . Z-

transform as applied to discrete-time systems with transformation from the s-

plane to the z-plane. Stability of digital control system and tests to analysis of 

digital systems, Modeling of digital control system (ADC &DAC ) model, 

Steady-State error and error constant, Implementation of digital controller 

, 

    

باالنظمة الرقمية االكثر شيوعا ، والتعريف بكيفية بناء الدوائر يهدف المقرر الىتعريف  الطالب 

البوابات والجبر البولياني االساسية لالجهزة االلكترونية . حيث يتعرف الطالب على انواع 

وتبسيط الدوال البوليانية وتصميم وتنفيذ الدوائر التوافقية مثل دوائر الجمع والطرج والمقارنة 

 وبناء الدوائر االلكترونية للمسجالت الزاحفة والعدادات flip-flopومعرفة انواع   والترميز
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 وتحليل انظمة السيطرة الرقميةتصميم  مباديء اكتساب الخبرة العملية في - ب

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررالات مخرج .10

  هداف المعريية األ -أ
 تزويد الطالب بالمعلومات المتعلقة بمتطلبات وانواع أنظمة السيطرة الرقمية والتحويالت الرقمية. – 1أ

 التعرف على اساليب تحليل انظمة السيطرو الرقمية لقياس كفائتها.  -2أ

للسيطرة  والمهارات وادوات الهندسة المعاصرة يي المجال الهندسي القدرة على استخدام التقنيات  -3أ

 .والتحكم على المنشات النفطية

   -4أ

    -5أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكتساب الخبرة الالزمة  لتصميم وتنفيذ دوائر رقمية معقدة.    - 1ب

   دوائر تحكم رقمية .لتنفيذ  مكانات المتاحةالتعلم على استثمار اال  - 2ب

 القدرة على تحليل كفاءة انظمة السيطرة الرقمية    - 3ب

 التهيئة الكمال الدراسات العليا يي مجال التخصص    -4ب

   – - 5ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام المحاضرات التقليدية يي شرح المادة للطلبة حضوريا. - أ

 المادةالدراسية واالمثلة المالئمة لتوضيحاستخدام وسائل االيضاح  - ب

 استخدام التقنيات الرقمية للمساعدة يي ايصال المادة العلمية - ت

تحفيز الطالب على التفكير واالدراك واالستنتاج من خالل عرض مسائل مختلفة متعلقة بالمادة   - ث

 .ديد االخطاءالدراسية والطلب من الطلبة بحلها ومن ثم تدخل التدريسي يي تقييم الحلول وتح

 . اعالم الطلبة بالكتب المنهجية والكتب المساعدة التي يحتاجونها يي مفردات المقرر الدراسي  - ج

 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية و الشهرية خالل يصلي الدراسة. - أ

 النشاطات الصفية   - ب

 النشاطات الالصفية - ت

   - ث

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .استثمار تلك النعلوماتفي مجال العمل.على المعرية العلمية للطلبة بما يساعدهميز تعز  -1ج

 لطالب للحياة العملية بعد التخرج وتعزيز قدرته على التفكير.تهيئة ا -2ج

 اكتساب الطالب الخبرة الالزمة الستغالل االمكانات المتاحة لتحقيق الهدف. -3ج

 العمل الجماعي يي المختبرات واعداد التقارير.بث روح التعاون بين الطلبة منخالل   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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 استخدام المحاضرات التقليدية يي شرح المادة للطلبة حضوريا. - أ

 استخدام وسائل االيضاح واالمثلة المالئمة لتوضيح المادةالدراسية - ب

 استخدام التقنيات الرقمية للمساعدة يي ايصال المادة العلمية - ت

تحفيز الطالب على التفكير واالدراك واالستنتاج من خالل عرض مسائل مختلفة متعلقة بالمادة   - ث

 الدراسية والطلب من الطلبة بحلها ومن ثم تدخل التدريسي يي تقييم الحلول وتحديد االخطاء.

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات الشهرية . - أ

 االمتحانات الشفوية واليومية.  - ب

 النشاطات الصفية  - ت

   - ث

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

 حصول الطالب على المعرية التي تؤهله يي يهم وتحليل  المشاكل التي تواجهه يي حياته الوظيفية.  -1د

 القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة يي مجال التخصص. -2د

 والقدرة على مواجهة المعضالت وايجاد الحلول لها. تشجيع روح االبداع والمبادرة للطلبة -3د

 .التعرف على طرق البحث والتقصي للحصول على المعلومات المتعلقة بعمله   -4د

 التخصصتهيئته الكمال دراسته العليا يي مجال  -5د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظمة التعرف على أ 2 1

 الرقميةالسيطرة 
Introduction to 
digital control 
system 

شرح المادة ، 

مع االمثلة 

العملية 

ووسائل 

االيضاح 

 المتاحة

 االمتحانات

اليومية ، 

االسئلة 

المباشرة 

خالل الشرح 

 الواجبات

على كيفية  التعرف  4 2-3

لتحويل  الى االنظمة 

الرقمية واالسس 

 الرياضية لها

Representation 
of sampling 
process 

 zالتعرف على تحويل  8 7 -4
والخواص المتعلقة به  

وايجاد معكوسة 

 وتطبيقاته

Z- transform    شرح المادة ،

مع االمثلة 

العملية 

ووسائل 

االيضاح 

 المتاحة

االمتحانات 

اليومية ، 

االسئلة 

المباشرة 

خالل الشرح 

 الواجبات
   امتحان شهري  2 8
خواص  التعرف على  2 9

 االشارات الرقمية
Discrete time 
signal 

شرح المادة ، 

مع االمثلة 

العملية 

ووسائل 

االيضاح 

 المتاحة

االمتحانات 

، اليومية 

االسئلة 

المباشرة 

خالل الشرح 

 الواجبات
 

 

 

10 
التعرف على تأثير  2

موقع جهاز اخذ 

العينات على دالة النقل 

 لجهاز السيطرة

  Transfer 

function & effect 

of the sampler on 

the TF of a 

cascade 
11 2    closed loop 

transfer function                               
12 2  Time response of 

discrete time 

system               

13 2  Frequency 

response of 

discrete time 

system 
   امتحان الشهر الثاني  2 14
15 2  Modeling of 

digital control 

system 

 

 

شرح المادة ، 

مع االمثلة 

العملية 

ووسائل 

االيضاح 

 المتاحة

االمتحانات 

اليومية ، 

االسئلة 

المباشرة 

خالل الشرح 

 الواجبات

16 2  Stability of digital 

control system 

17 2  Routh-Hurwitz 

criterion 

االمتحانات 

اليومية ، 
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 البنية التحتية  .12

و   Digital Control Engineering Analysis and Design ـ الكتب المقررة المطلوبة 1 2nd  
addition,  M. Sami Fadali  & Antonio Visioli 

 Digital Control System: Analysis and Design, Charles .1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

L. Phillips 

2. Digital Control Systems,   B. C.Kuo 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 اي محاضرات او منشورات علمية متويرة.

18 2  Jury test  االسئلة

المباشرة 

خالل الشرح 

 الواجبات

19 2  Nyquist criterion 

20 2  Phase margin and 

gain margin 

21 

 
2 

  
 Digital control 

system design 

  الفصل الثاني –االمتحان االول  2 22
23 2  Z-domain root 

locus 

شرح المادة ، 

مع االمثلة 

العملية 

ووسائل 

االيضاح 

 المتاحة

االمتحانات 

اليومية ، 

االسئلة 

المباشرة 

خالل الشرح 

 الواجبات

24 4  PD & PID digital 

control system 

25-26 4  Frequency 

response Design 

27 6  State space 

representation 

الفصل الثاني –االمتحان الثاني  2 28    
29-30 4  Stability of state 

space: 
controllability 
& availability 

شرح المادة ، 

مع االمثلة 

العملية 

ووسائل 

االيضاح 

 المتاحة

االمتحانات 

اليومية ، 

االسئلة 

المباشرة 

خالل الشرح 

 الواجبات
31   Implementation 

of digital 
controller 

  

مراجعة عامة وتقييم   32

 المادة الدراسية 
Assessment and 
general review 
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
المحاضرات االلكترونية للمحاضرات الملقاة او اي محاضرة 

 بتخصص المقررتوسع ادراك الطلبة ذات العالقة 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 تصميم وتنفيذ  انظمة سيطرة رقمية لحل مشاكل قليلة التعقيد. 
 


