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تخصص الهنذست الميكانيكيت/  الخطت الذراسيت لمنح درجت الماجستير في

 الميكاترونكس

 
اخ العليا في جاهعح العلىم هن كليح الذراسالهنذسح الويكانيكيح/ تخظض الويكاترونكس تونخ درجح الواجستير في 

 والتكنىلىجيا األردنيح شريطح ها يلي:

التقيذ تالشروط الونظىص عليها في تعليواخ ترناهج الواجستير في الجاهعح الظادرج عن  .1

 م .8/8/2002( تتاريخ 492/2002هجلس العوذاء تقرار رقن )

 ( ساعح هعتوذج تنجاح:34اتوام ) .2

 

 :( ساعت معتمذة كما يلي 11 المتطلباث اإلجباريت ويخصص لها ) .1
 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز ورقم المساق

207مك   3 رٌاضٌات تطبٌقٌة لمهندسً المٌكاترونكس 

220مك  فً المٌكاترونكس تضونه الواألنظمة    3 

227مك   3 أنظمة تحكم متقدمة 

290مك   7 ندوة 

 
 : ة من المساقاث التاليت*( ساعت معتمذ11-12المتطلباث االختياريت ويخصص لها ) .2

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز ورقم المساق

223مك   3 نمذجة ومحاكاة األنظمة الدٌنامٌكٌة 

227مك   3 أدوات وطرق البرمجة لمهندسً المٌكاترونكس 

227مك   3 الكترونٌات القوى والمحركات الكهربائٌة *

227مك   3 أنظمة الموائع والهواء الكهربائٌة 

222مك   3 وسائل قٌاس وتحكم صناعٌة متقدمة 

227مك   3 المجسات والمشغالت 

229مك   3 أنظمة الوقت الحقٌقٌة *

270مك   3 أنظمة التصنٌع المؤتمته *

277مك   3 أنظمة الذكاء االصطناعً *

277مك   3 االهتزازات واآلالت الدٌنامٌكٌة 

273مك   3 أنظمة التحكم الموزعة 

277مك  ً الربوتاتمقدمة ف *  3 

277مك   3 أنظمة المٌكاترونكس الدقٌقة وتطبٌقاتها 

277مك   3 مواضٌع خاصة فً أنظمة فً المٌكاترونكس التطبٌقٌة 

272مك   3 مقدمة إلى الشبكات المحوسبه 

279مك   3 التحكم المتقدم بالربوتات *

297مك   3 االدارة الهندسٌة *

297مك   3 أنظمة التحكم الذكٌة 

293مك  7تصمٌم أنظمة مٌكاترونكس    3 

297مك  7تصمٌم أنظمة مٌكاترونكس    3 

( هن تراهج  800أو 000( ساعاخ هعتوذج هـــن هستــــــــىي )3* ويجىز للطالة دراسح ها ال يسيذ عن )

 لقسن.أخري لها ارتثاط تخطته الذراسيح لن يذرسها ساتقا تقرار هن عويذ الذراساخ العليا تناء علً تىطيح لجنح ا

 
 ( ساعاث معتمذة7( بىاقع )  977ذ إعذاد وتقذيم الرسالت ) م. 3 

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز ورقم المساق

 9 رسالح هاجستير أ 099

 2 رسالح هاجستير ب 099

 3 رسالح هاجستير ج 099

 0 رسالح هاجستير د 099
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 وصف المساقاث

 
  (ساعات معتمدة 5):  ونية التطبيقيةاالنظمة الكهروبائية وااللكتر  395مك  

، االنظمه الرقمٌه ، ادوات DCو  ACالمضخمات العامله وتطبٌقاتها، المفاتٌح ومضخمات القوى ، موتورات 
 .االلكترونٌة CADالـ
 

  (ساعات معتمدة 5):  األنظمة الميكانيكية التطبيقية  395مك  
فً االنظمة المٌكانٌكٌة  CADٌة وحركة اآلالت ، أدوات الـ نمذجة االنظمة الحرارٌة وأنظمة الموائع، دٌنامٌك

 .التطبٌقٌة
 

  م( ساعات معتمدة 5):  نظم المعلومات في الميكاترونكس  393 مك 
 .االبصار المحوسب ، أنظمة التشغٌل، برمجة االنترنت والشبكات المحوسبة ، تطبٌقات / المراقبه عن بعد

 
  (ساعات معتمدة 5):  الميكاترونكسرياضيات تطبيقية لمهندسي   207مك 

المعادالت التفاضلٌة الجزئٌه، الجبر الخطً المتقدم، طرق األمثلة ) معدل التغٌر غٌر المحدد(، )معدل التغٌر 
(، مقدمة فً االحتماالت والعملٌات االحصائٌه، نمذجة األنظمة Fourier, Z)  Zالمحدد( تحوٌالت فورٌٌر و 

المقدرات المتتابعه، النظرٌة التقلٌدٌة   0لمعامالت، المربعات األقل ونماذج المطابقةالمركبه باستخدام تقدٌر ا
 .للمجموعات، النظرٌة الضبابٌة للمجموعات، تطبٌقات على المجموعات الضبابٌة

 
  (ساعات معتمدة 5):  األنظمة المتضمنه  في الميكاترونكس 220مك 

جات الدقٌقٌة المعمارٌات البرمجٌة والفٌزٌائٌة للمتحكمات وحدات البرمجٌات واألجزاء الفٌزٌائٌة للمعال
المتناهٌة الصغرى، برمجة المتحكمات المتناهٌة الصغرى وربطها مع أنظمة مٌكاترونكس متزامنه، تصمٌم 

  .أنظمة متضمنه خاصة، أمثله عملٌة ومشارٌع عملٌة
 

 (ساعات معتمدة 5):  أنظمة تحكم متقدمة 227مك 
مات، معوض الصدارة والفاصل الزمنً، تحدٌد األقطاب، مقارنة النماذج، مقدمة الى طرق تصمٌم المتحك

التحكم باستخدام المتغٌرات الفضائٌة، تقرٌب المتغٌرات والتغذٌة الراجعة، المراقبات، المتحكمات، مقدمة الى 
 .مة الى التحكم الذكًالتحكم األمثل، المنظمات الخطٌة، مقدمة فً الثبوتٌه، مقدمة الى التحكم الرقمً، مقد

 
  (ساعات معتمدة 5):  نمذجة ومحاكاة األنظمة الديناميكية 225مك  

مقدمة فً األنظمة متعددة المجاالت، انظمة مٌكانٌكٌة وأنظمة حرارٌة وأنظمة موائع، واالنظمة الكهربائٌة 
المحاكاه لؤلنظمة المركبة  وااللكترونٌه ودٌنامٌكٌة األنظمة الكهرومٌكانٌكٌة ، مع التركٌز على النمذجة و

 .باستخدام أدوات الحاسوب المساعده

 
  (ساعات معتمدة 5):  أدوات وطرق البرمجة لمهندسي الميكاترونكس    225مك  

مراجعة األمور العملٌة الخاصة بتطوٌر البرمجٌات، اسس البرمجة النمطٌة ، لغة الكٌنونة ولغة القشره، فحص 
 .رٌر األخطاء وصٌانة البرامجاالستخدامٌه، التوثٌق، وتقا

 
  (ساعات معتمدة 5):  الكترونيات القوى والمحركات الكهربائية  223مك  

للمحركات الكهربائٌة ، تحلٌل  AC-DCو  DC-ACتحوٌل الطاقة وتكٌٌف الطاقة الكهربائٌة، محوالت 
السرعة المتغٌره  مبادئ التحكم بالمحركات ذات  AC 0و  DCالمحركات الكهربائٌة، نمذجة ماكٌنات 

 .   ACوالتحكم الموجه فً موتورات  DCو  ACوالتحكم الثابت لـ 

 
  (ساعات معتمدة 5):  انظمة الموائع والهواء الكهربائية  227مك 

الموائع وسرٌانها فً المشغالت والمتحكمات العالٌه الكفاءه، سرٌان القوى وعناصر قوى الموائع، التحكم 
حركة الخطٌة والدائرٌة، تصمٌم اآللٌات الكهروهٌدرولٌكٌة للتحكم بالموقع بالصمامات والمضخات وال

 .والسرعة

 
  (ساعات معتمدة 5):  وسائل قياس وتحكم صناعية متقدمة   222مك 

أجهزة القٌاس الحقلٌة، التوصٌالت، جمع القراءات ومعالجة االشارات وبثها، المجسات الذكٌة واالنتشار فً 
و  PLCالتحكم الرقمً المباشر، التحكم المراقب،   (التحكم باستخدام الكمبٌوتر) SCADAالمجسات، أنظمة 

 .المتحكمات الصناعٌة، مقدمة فً أنظمة المتحكمات الموزعه
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  (ساعات معتمدة 5):  المجسات والمشغالت   227مك 
  0عن طرٌق الكمبٌوتر مقدمة فً المجسات والمشغالت لآلالت واالجهزة الكهرومٌكانٌكٌة والتً ٌتم التحكم بها

تتضمن الموضوعات مبادئ التشغٌل واعتبارات التصمٌم وتطبٌقات المجسات، والمحوالت الرقمٌة 
والمحركات المتقطعه، و المشغالت مستمرة العمل، والكترونٌات النظام المحرك، تتم دراسة تكامل وتصمٌم 

طع ، والمٌكاترونكس، والروبوتات، وانظمة مكونات األنظمه من خالل أمثله مختارة من تطبٌقات وآالت الق
  .الطٌران والمركبات األرضٌة والتحت مائٌه

 
  (ساعات معتمدة 5):  أنظمة الوقت الحقيقية  229مك  

المفاهٌم األساسٌة فً أنظمة الوقت الحقٌقٌة، محاكاة العملٌات واالجزاء، أنظمة التحكم باستخدام الكمبٌوتر 
رمجة فً الوقت الحقٌقً، التصمٌم الهٌكلً ألنظمة الوقت الحقٌقً، نمذجة أنظمة بالوقت الحقٌقً، لغات الب

الوقت الحقٌقً، لغات البرمجة المتناسقه، الجدوله فً أنظمة الوقت الحقٌقً، المحافظة على التناسق بٌن الزمن 
 .والساعة

 
  (ساعات معتمدة 5):  أنظمة التصنيع المؤتمته  270مك 

اآلالت المؤتمته، خالٌا ألتشغٌل المٌكانٌكً، عمل واعداد المركز التشغٌلً،  وصف واٌضاح عمل عناصر
 .التحكم بعناصر اآلالت، إعداد البرامج التشغٌلٌه، التحسس والتحكم الفوري، متحكمات الخالٌا، محاكاة األنظمة

 
 (ساعات معتمدة 5):  أنظمة الذكاء االصناعي  277مك 

االصطناعً ، العمٌل الذكً، تحلٌل االبصار والصورة، مبادئ اتخاذ القرار، النظام البٌولوجً، مبدأ الذكاء  
المنطق المضطرب، األشجار القرارٌه، االستنباط عن طرٌق الحالة المماثله، الخوارزمٌات الجٌنٌة، الشبكات 

 .العصبٌة، أنظمة الخبره
 

 (ساعات معتمدة 5):  االهتزازات واآلالت الديناميكية  277مك 
الهتزازات فً اآلالت ، تحلٌل البصمة فً محاكات الوقت والتردد، تحدٌد العٌوب وتشخٌصها تحلٌل ا

 .وتصحٌحها ، اجهزة القٌاس، نماذج دراسٌة، برامج مراقبة اآلالت

 
 (ساعات معتمدة 5):  أنظمة التحكم الموزعه   275مك  

الخوارزمٌات البرامجٌه، المصداقٌه  معمارٌة الحاسبات الموزعه، عناصر األنظمة، وصالت تبادل المعلومات،
  .، تطبٌقات

 
 (ساعات معتمدة 5):  مقدمة في الربوتات  275مك  

أنواع الروبوتات الصناعٌة وتطبٌقاتها ، التحلٌل الرٌاضً للروبوت، التحوٌل المتجانس، تحدٌد وحل المعادالت 
لدقه الساكنه، القوى والعزوم الذاتٌة المٌكانٌكٌة التً تتحكم بالموقع واتجاه  األطراف وتحلٌل القوى وا

  .المعادالت، التفاضلٌة لحركة ٌد الروبوت، مدخل الى الروبوتات المتحركة
 

 (ساعات معتمدة 5):  أنظمة الميكاترونكس الدقيقة وتطبيقاتها   273مك 
كات، الموتورات مقدمة إلى أنظمة المٌكاترونكس الدقٌقة واألجهزة ، الطرق الدقٌقة للتصنٌع، المجسات والحر

ذات السعة المتغٌره، اعتبارات المادة، خواص المواد، القٌاس ، تطبٌقات فً الهندسة الطبٌة والصناعٌة 
 .والفضائٌة

 
  (ساعات معتمدة 5):  مواضيع خاصة في أنظمة الميكاترونكس التطبيقية  277مك  

 .ٌثة فً مجال المٌكاترونكسمواضٌع مختاره تناسب مٌول الطلبة وتعكس التطورات والتوجهات الحد

 
  (ساعات معتمدة 5):  مقدمة إلى الشبكات المحوسبة  272مك 

، طرق التحوٌل، معالجة األخطاء، البروتوكوالت  OSIربط أنظمة مختلفة فً بٌئة شبكٌة واحدة باستخدام 
   Web موبرمجة باستخدا  LAN’S, WAN’S TCP/IPمتعددة المداخل، بروتوكوالت تبادل المعلومات ، 

 .وتطبٌقات
 

 (ساعات معتمدة 5):  التحكم المتقدم بالربوتات  279مك  
هذا المساق ٌمثل طرق وأسالٌب متقدمة فً النمذجه والتحكم وتطبٌقات أطراف الروبوتات، المواضٌع تتضمن 

تحكم نمذجة الحركة باستخدام نظرٌة البرغً ومعامالته، طرق استخراج النماذج الدٌنامٌكٌة لالطراف، ال
باالطراف اعتماداً على المفاصل المستقله وباستخدام اسالٌب تحكم متعدده المتغٌرات، التحكم بالقوى المتبادله 
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بٌن األطراف والمحٌط الخارجً، المساق ٌناقش أٌضاً النمذجة والتحكم بالاللتقاط والحركة لنهاٌات االطراف ) 
 .اللواقط(

 
 (ساعة معتمدة):  ندوة  290مك 

التخطٌط والتطوٌر واالدراك الشمولً، أمثلة عملٌة فً تصمٌم وانتاج النظم، مواضٌع آنٌه فً  ندوة فً
المٌكاترونكس مثل مواضٌع فً تحلٌل االشارة، تحلٌل الصورة، التحكم ، الروبوتات، األنظمة الذكٌة ، 

 .اإلبصار المحوسب، أنظمة المٌكاترونكس الدقٌقة

 
  (اعات معتمدةس 5):  األدارة الهندسية  297مك 

ٌركز هذا المساق على ادارة وكتابة التقارٌر لمشارٌع تطوٌر هندسة تقلٌدٌه، من خالل ندوات وورش عمل 
تنمً مهارات الطلبة فً تقدٌر كلفة المشروع والجدول الزمنً، المحافظة على سٌر العمل فً المشروع ومن 

عمل تركز على مهارات الكتابة التقنٌة لكتابة ورشة  .ثم تسلٌم المشروع كامال للعمٌل أو لفرٌق عمل آخر
 .مقترحات المشارٌع وكتابة وضبط الوثائق

 
  (ساعات معتمدة 5):  أنظمة التحكم الذكية  297مك  

مقدمة فً طرق وتطبٌقات التحكم الذكً فً علمٌات المراقبة والتحكم فً األنظمة الدٌنامٌكٌة المركبه وغٌر 
 .بٌه، أنظمة التحكم الضبابٌة، تشخٌص العٌوبأنظمة التحكم العص  0المؤكده

 
  (ساعات معتمدة 5):  تصميم أنظمة ميكاترونكس 295مك 

مشارٌع فردٌة وجماعٌة تتضمن تطوٌر وتكامل أجزاء وبرمجة األنظمة نحو نظام ذكً، وٌتضمن ذلك 
 .االحساس والمعالجة واقترانات التحكم

 
  (تمدةساعات مع 5):  7أنظمة ميكاترونكس   295مك 

(: المشروع شمولً لمواضٌع مختلفة قد ٌحتوى  على 293)مشروع طوٌل قد ٌكون متابعة لمشروع مك 
 .عناصر محوسبه، مٌكانٌكٌة وإلكترونٌة

 
 (ساعات معتمدة 9):  أ   رسالة ماجستير299مك 
 (ساعات معتمدة 7):  ب  رسالة ماجستير299 مك

 (ساعات معتمدة 5):  ج   رسالة ماجستير299 مك
 (ساعة معتمدة 0):  رسالة ماجستيرد    299 مك

 .الرسالة هً عمل فردي وأصٌل ٌبدأ به الطالب الذي اكمل فصلٌن دراسٌٌن

 


