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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة الصفوةية كل المؤسسة التعليمية .1

   هندسة تقنيات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2

 /CTE  2 3 0 7 االتصاالت الرقمية اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 6/12/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

المستخدمة في نقل البيانات والمعلومات  الرقمية االتصاالتيف  تعليم الطالب املواضيع االساسيةدف من هذا املقرر اهل
 .المرسلة كهربائي

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
 

  هداف المعرييةاأل -أ

 اذا اتم الطالب هذا المقرر بنجاح يانه يكون قادرا على:

 .الرقمية االتصاالت تقانياتتصنيف  و يهم -1أ

 يهم وتصنيف االشارات وطرق تحليلها .-2أ

 نواع التضمين الرقمي للترددات البينية والعاليةايهم -3أ

 بانواعها.
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 االدوات. من خالل مجموعة من دوائر نظم االتصاالت الرقميةتوضيح المفاهيم االساسية يي  -1ب

 يي معالجة المشكلة. مهاراتالاكتساب  -2ب

بما يمكن الخريج على توظيف  نظم التضمين الرقمي لالشارات طلبة لمعرية واسعة يي التأهيل   -3ب

 هندسة تقنيات الحاسوب.تلك المعارف يي مجال 
  .طلبة ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية والعمليةالتأهيل    -4ب    

 التعليم والتعلم  طرائق     

 

 المحاضرات النظرية 

 .التطبيق العملي يي المختبر لمفردات المنهاج 

 االستعانة ببعض المباديء الهندسية العامة والتي تصب بتحليل وتصميم المشكلة الهندسية. 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية الدورية والفصلية 

 ةاالمتحانات العملية الدورية والفصلي 
  االختبارات القصيرة(Quizzes) 

  الواجبات(Homeworks) 
 

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 إدراك مطلوبات مهنة الهندسة والمسؤولية األخالقية.   -1ج        

 استيعاب تأثير الحلول الهندسية على األنشطة االقتصادية والبيئية  والسياق المجتمعي.   -2ج        

 إدراك بالحاجة إلى التعلم مدى الحياة والقدرة على االنخراط ييه.   -3ج        

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات النظرية 

 المحاضرات العملية والتطبيق العملي يي المختبر 

 المناقشات الجماعية 
  دراسة حالة(Case Study) 

 طرائق التقييم    
 ة بقية الدارسين يي النقاش.عرض النتائج صفيا ليتم مناقشتها ومشارك

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

 القدرة على تحديد وصياغة وحل المشاكل الهندسية. -1د

 القدرة على تصميم التجارب واجراءها وتحليل البيانات وتفسيرها. -2د

 .على استخدام التقنيات والمهارات الهندسية الحديثة واألدوات الالزمة لممارسة مهنة الهندسةالقدرة   -3د 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 بنيه الماده الدراسيه -11

طريقه 

 التقييم

 االسبوع الساعات مخرجات التعلم السنويه اسم الموضوع  طريقه التعلم

quiz نظري + عملي Introduction to 

digital 

communication 

نظري +   2 يفهم الموضوع الطالب

 عملي 2

 االول

quiz نظري + عملي Signal types نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 الثاني

quiz نظري + عملي Advantage and 

disadvantage of 

digital 

modulation 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 الثالث 

quiz نظري + عملي Unit impulse 

signal and 

Fourier 

Transform 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 الرابع

quiz نظري + عملي Sampling 

theorem, Pulse 

Amplitude 

Modulation 

(PAM) 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 الخامس

 

quiz 

 Sampling نظري + عملي

theorem, Pulse 

Amplitude 

Modulation 

(PAM) 

نظري +   2 لطالب يفهم الموضوعا

 عملي 2

 السادس

quiz نظري + عملي Sampling 

theorem, Pulse 

Amplitude 

Modulation 

(PAM) 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 السابع

quiz نظري + عملي Sampling 

theorem, Pulse 

Amplitude 

Modulation 

(PAM) 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 الثامن
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quiz نظري + عملي Pulse Code 

Modulation 

(PCM), Noise 

consideration in 

PCM, Limitation 

and Modification 

of PCM 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 التاسع

quiz نظري + عملي Pulse Code 

Modulation 

(PCM), Noise 

consideration in 

PCM, Limitation 

and Modification 

of PCM 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 العاشر

quiz نظري + عملي Pulse Code 

Modulation 

(PCM), Noise 

consideration in 

PCM, Limitation 

and Modification 

of PCM 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الحادي 

 عشر

quiz نظري + عملي Pulse Code 

Modulation 

(PCM), Noise 

consideration in 

PCM, Limitation 

and Modification 

of PCM 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

اني الث

 عشر

quiz نظري + عملي Pulse Code 

Modulation 

(PCM), Noise 

consideration in 

PCM, Limitation 

and Modification 

of PCM 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الثالث 

 عشر

quiz نظري + عملي Pulse Code 

Modulation 

(PCM), Noise 

consideration in 

PCM, Limitation 

and Modification 

of PCM 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الرابع 

 عشر

 

quiz 

 Inter-symbol نظري + عملي

Interference (ISI) 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الخامس 

 عشر
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 Pulse shaping to 

reduce ISI 

quiz نظري + عملي Inter-symbol 

Interference (ISI) 

 Pulse shaping to 

reduce ISI 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

السادس 

 عشر

quiz نظري + عملي Inter-symbol 

Interference (ISI) 

 Pulse shaping to 

reduce ISI 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

السابع 

 عشر

quiz نظري + عملي Inter-symbol 

Interference (ISI) 

 Pulse shaping to 

reduce ISI 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الثامن 

 عشر

quiz نظري + عملي Amplitude Shift 

Keying (ASK), 

Frequency Shift 

Keying (FSK) 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

التاسع 

 عشر 

quiz نظري + عملي Amplitude Shift 

Keying (ASK), 

Frequency Shift 

Keying (FSK) 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 العشرون

quiz نظري + عملي Amplitude Shift 

Keying (ASK), 

Frequency Shift 

Keying (FSK) 

نظري +   2 ب يفهم الموضوعالطال

 عملي 2

الحادي 

 والعشرون

quiz نظري + عملي Amplitude Shift 

Keying (ASK), 

Frequency Shift 

Keying (FSK) 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الثاني و 

 عشرون

quiz نظري + عملي Amplitude Shift 

Keying (ASK), 

Frequency Shift 

Keying (FSK) 

نظري +   2 طالب يفهم الموضوعال

 عملي 2

الثالث 

 والعشرون

quiz نظري + عملي Amplitude Shift 

Keying (ASK), 

Frequency Shift 

Keying (FSK) 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الرابع 

 والعشرون

quiz نظري + عملي Quadrature Shift 

Keying (QPSK), 

Offset QPSK, 

Minimum Shift 

Keying, M-ary 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الخامس 

 والعشرون
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PSK 

 

quiz 

 Quadrature Shift نظري + عملي

Keying (QPSK), 

Offset QPSK, 

Minimum Shift 

Keying, M-ary 

PSK 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

السادس 

 والعشرون

quiz نظري + عملي Quadrature Shift 

Keying (QPSK), 

Offset QPSK, 

Minimum Shift 

Keying, M-ary 

PSK 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

السابع و 

 العشرون

quiz نظري + عملي Quadrature Shift 

Keying (QPSK), 

Offset QPSK, 

Minimum Shift 

Keying, M-ary 

PSK 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الثامن 

 لعشرونوا

quiz نظري + عملي Quadrature Shift 

Keying (QPSK), 

Offset QPSK, 

Minimum Shift 

Keying, M-ary 

PSK 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

التاسع 

 والعشرون

quiz نظري + عملي Quadrature Shift 

Keying (QPSK), 

Offset QPSK, 

Minimum Shift 

Keying, M-ary 

PSK 

نظري +   2 يفهم الموضوع الطالب

 عملي 2

 الثالثون

 
 

 

 البنية التحتية  .10

 Leon W. Couch, II, Digital and analog communication* ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
systems, Pearson Education Asia, 2001. 

*Simon Haykin, Communication Systems, (4th ed.) John 
Wiley, 2001. 



  
 7الصفحة 

 
  

*B. P. Lathi, Modern Digital and Analog Communication 
Systems, (3rd ed.) Oxford University press, 1998 
 

 Carlson, A. B., Communication Systems (4th )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Edition), Mc Graw-Hill, 2003 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( ت العلمية , التقارير ,.... المجال) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
“Signals and systems Introduction”, Tutorials Point 

website, 

http://www.tutorialspoint.com/dip/signals_and_system_introduction.htm 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

 هو مستحدث وجديد يي استراتيجيات التعليم والتعلم.االلمام بكل ما -1

 .االتصاالت الرقميةتقديم سمنارات عن طريق الدارس يتناول بها منظومات  -2

 

 
 


