
 ديانىجايؼت  : ؼتأسى انجاي

 كهيت انُٓذست: ت أسى انكهي

انمذرة ٔ انًكائٍ ُْذست  أسى انمسى:

 انكٓربائيت

 خانذ حسيٍ:  أسى انًحاضر

 يذرس انؼهًي:  انهمب

 كٓربائيتُْذست   دكخٕراة انًؤْم انؼهًي: 

  االحصاالث ُْذست لسى يكاٌ انؼًم: 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 

 ((انسُٕيت )) أسخًارة انخطت انخذريسيت 

 انخذريسي: اسى خانذ حسيٍ

 :انبريذ االنكخرَٔي 

 اسى انًادة:  انسيطرة

 

 
 :يمررانفصم

أفضم اسخمراريت كهيا ٔححميك  تانسيطرة انًخخهفت انكٓربائيت ٔانًيكاَيكيت ٔانٕٓائيت ٔكيفيانخؼريف بأَظًت 

    نهُظاو 
 ة:اْذاف انًاد

 ٔطرق حبسيطٓا . انًخخهفت نرياضي نألَظًتانخًثيم ا

 دانت االَخمال ٔدراست االسخجابت انخردديت األَظًت انًغهمت ٔ األَظًت انًفخٕحت .

 انًخخهفت.ٔطرق ححسيٍ انُظاو باسخخذاو انخمُياث  االسخمراريت

 

 ة:انخفاصيم االساسيّ نهًاد
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Modern control engineering  
 

 ت:انكخب انًُٓجي

 انخحكى األني     داخم حسٍ جريٕ

 االَخرَج
 :تانًصادر انخارجي

 انفصم انذراسي انفصم االٔل َصف انسُت انفصم انثاَي االيخحاٌ انُٓائي

 نظام سنوي %0% -- %0% :6%

 

 :حمذيراث انفصم

 :تيؼهٕياث اضافي  
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 انفصم انذراسي االٔل – جذٔل انذرٔس االسبٕػي

تيهانًادِ انؼً انًالحظاث تانًادِ انُظري   انخاريخ 

ع
ٕ
سب

ال
 ا

  Differential equation transfer function 
7/1%20%14 

1.  

  Laplace method of analysis of  electronical system  
14/1%20%14 

0.  

  Laplace method of analysis of mechanical system 
01/1%20%14 

3.  

  Block diagram  
08/1%20%14 

4.  

  Block diagram reduction rules  
5/10/0%14 

5.  

  Block diagram reduction rules 
10/110/0%14 

6.  

  Signal flow graph  
19/10/0%14 

7.  

  Signal flow graph 
06/10/0%14 

8.  

  State space  
0/120%15 

9.  

  Design principles of automatic control system   
9/120%15 

1%.  

  Analysis of typical control system  
16/120%15 

11.  

  Laplase transformation  
03/120%15 

10.  

  Test 
3%2120%15 

13.  

 عطلة نصف السنة  
12020%15 

14.  
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 انفصم انذراسي انثاَي – جذٔل انذرٔس االسبٕػي
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ع
ٕ
سب

ال
 ا

  First order system  

15/020%15 

17.  

  Routh stability criterion 

00/020%15 

18.  

  Routh stability criterion 

07/020%15 

19.  

  Routh stability criterion 

5/3/0%15 

0%.  

  Controllers type of controllers 

10/320%15 

01.  

  Controllers type of controllers 

19/320%15 

00.  

  Compensation  lag and lead  

06/320%15 

03.  

  Analogue computer simulation  

42420%15 

04.  

  Digital computer simulation  

112420%14 

05.  

  Sampled data system 

182420%14 

06.  

   

 
07.  

   

 

08.  

   

 

09.  

   

 

3%.  

 حٕليغ انؼًيذ:                        حٕليغ االسخار:  

 


