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 وصف المقرر

 

 

 الجامعة صفوةیة الكل المؤسسة التعلیمیة .1

   ھندسة تقنیات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2

 CTE  0 2 0 6 /اسس االتصاالت اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5
 ساعة 120 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6
 2021-6-22 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

ساس�ات االتصاالت المستخدمة في نقل الب�انات والمعلومات ألتعليم الطالب املواضيع االساسية ن هذا املقرر اهلدف م
 .المرسلة �هر�ائي

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10
 

  ھداف المعرفیةاأل -أ

 اذا اتم الطالب ھذا المقرر بنجاح فانھ یكون قادرا على:
 .االتصاالتنظم  و تصنیف فھم -1أ
 فھم وتصنیف االشارات وطرق تحلیلھا .-2أ
 .عملیة التضمین وانواعھفھم -3أ
 فھم المرشحات وكیفیة تصمیمھا 4أ
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  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 من خالل مجموعة من االدوات. دوائر نظم االتصاالتتوضیح المفاھیم االساسیة في  -1ب
 في معالجة المشكلة. مھاراتالاكتساب  -2ب
بما یمكن الخریج على توظیف تلك  نظم التضمین لالشارات طلبة لمعرفة واسعة في التأھیل   -3ب

 ھندسة تقنیات الحاسوب.المعارف في مجال 
  .طلبة لیكونوا ملمین بالجوانب النظریة والعملیةالتأھیل    -4ب    

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 ةالمحاضرات النظری 
 .التطبیق العملي في المختبر لمفردات المنھاج 
 االستعانة ببعض المباديء الھندسیة العامة والتي تصب بتحلیل وتصمیم المشكلة الھندسیة. 
 طرائق التقییم      

 
 االمتحانات النظریة الدوریة والفصلیة 
 االمتحانات العملیة الدوریة والفصلیة 
  االختبارات القصیرة(Quizzes) 
 بات الواج(Homeworks) 

 
  األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

 إدراك مطلوبات مھنة الھندسة والمسؤولیة األخالقیة.   -1ج        
 استیعاب تأثیر الحلول الھندسیة على األنشطة االقتصادیة والبیئیة  والسیاق المجتمعي.   -2ج        

 والقدرة على االنخراط فیھ. إدراك بالحاجة إلى التعلم مدى الحیاة   -3ج        
 

 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 المحاضرات النظریة 
 المحاضرات العملیة والتطبیق العملي في المختبر 
 المناقشات الجماعیة 
  دراسة حالة(Case Study) 

 طرائق التقییم    
 عرض النتائج صفیا لیتم مناقشتھا ومشاركة بقیة الدارسین في النقاش.

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة ارات العامة والمھ -د 

 القدرة على تحدید وصیاغة وحل المشاكل الھندسیة. -1د

 القدرة على تصمیم التجارب واجراءھا وتحلیل البیانات وتفسیرھا. -2د

 .سیة الحدیثة واألدوات الالزمة لممارسة مھنة الھندسةالقدرة على استخدام التقنیات والمھارات الھند  -3د 
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 بنیھ الماده الدراسیھ -11

طریقھ 
 التقییم

 االسبوع الساعات مخرجات التعلم السنویھ اسم الموضوع  طریقھ التعلم

quiz نظري + عملي Introduction to 
Signals and 

Systems 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 االول

quiz نظري + عملي Introduction to 
Signals and 

Systems 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الثاني

quiz نظري + عملي Introduction to 
Signals and 

Systems 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الثالث 

quiz نظري + عملي Signal 
representation 
using Fourier 

Series 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الرابع

quiz نظري + عملي Signal 
representation 
using Fourier 

Series 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الخامس

 
quiz 

 Signal نظري + عملي
representation 
using Fourier 

Series 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 السادس

quiz نظري + عملي Signal Spectrum 
using Fourier 

Transform 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 السابع

quiz نظري + عملي Signal Spectrum 
using Fourier 

Transform 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الثامن

quiz نظري + عملي Signal Spectrum 
using Fourier 

Transform 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 التاسع

quiz نظري + عملي Filters نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 العاشر
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quiz نظري + عملي Filters نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الحادي 
 عشر

quiz نظري + عملي Filters نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

اني الث
 عشر

quiz نظري + عملي Amplitude 
Modulation 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الثالث 
 عشر

quiz نظري + عملي Amplitude 
Modulation 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الرابع 
 عشر

 
quiz 

 Amplitude نظري + عملي
Modulation 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الخامس 
 عشر

quiz نظري + عملي Amplitude 
Modulation 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

السادس 
 عشر

quiz نظري + عملي Amplitude 
Modulation 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

السابع 
 عشر

quiz نظري + عملي Frequency 
Modulation 

+   نظري 3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الثامن 
 عشر

quiz نظري + عملي Frequency 
Modulation 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

التاسع 
 عشر 

quiz نظري + عملي Frequency 
Modulation 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 العشرون

quiz نظري + عملي Frequency 
Modulation 

ظري +  ن 3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الحادي 
 والعشرون

quiz نظري + عملي Frequency 
Modulation 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الثاني و 
 عشرون
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quiz نظري + عملي Noise in 
communication 

Systems 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الثالث 
 والعشرون

quiz نظري + عملي Noise in 
communication 

Systems 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الرابع 
 والعشرون

quiz نظري + عملي Transmission 
Line 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الخامس 
 والعشرون

 
quiz 

 Transmission نظري + عملي
Line 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

السادس 
 والعشرون

quiz ري + عملينظ Transmission 
Line 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

السابع و 
 العشرون

quiz نظري + عملي Smith chart نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الثامن 
 والعشرون

quiz نظري + عملي Smith chart نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

التاسع 
 والعشرون

quiz ري + عملينظ Smith chart نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الثالثون

 
 

 
 البنیة التحتیة  .10

  ."Introduction to Communication systems" * ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Ferrel G.Stremler  
* Communication systems (analog and digital).  
Sanjay Sharma 
 

 Simon Haykin, "Communication Systems", 4th* (المصادر)  رئیسیة ـ المراجع ال2
edition, John Wiley & Sons, Inc., 2001. 

*Grahame smillie, "Analogue and digital 
communication techniques" 
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 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع 
 االنترنیت ....

“Signals and systems Introduction”, Tutorials Point 

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

 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .11
   

 التعلیم والتعلم. االلمام بكل ماھو مستحدث وجدید في استراتیجیات -1
 .االتصاالتتقدیم سمنارات عن طریق الدارس یتناول بھا منظومات  -2

 
 

 


