
 

 

 

 

 

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدرٌسٌة للمادة

 االسم أحمد وائل عبدالوهاب

el11awas@hotmail.com – el11awas@gmail.com  ًالبرٌد االلكترون 

 اسم المادة األتصاالت وأنتشار األمواج

 مقرر الفصل أحمد وائل عبدالوهاب

تعرٌف الطالب بمفاهٌم هندسة أنظمة األتصاالت بأنواعها وكٌفٌة نقلها عبر األوساط المختلفة 
وكٌفٌة أٌجاد حلول هندسٌة وما هً المؤثرات الخارجٌة التً تعمل على تحدٌد أداء المنظومة 

.منطقٌة للتخلص منها  

 اهداف المادة
 
 
 

تبدأ المادة بمقدمة بسٌطة عن منظومات األتصاالت ومن ثم مدخل الى انواع األشارات 
واألنظمة وكٌفٌة تمثٌلها رٌاضٌاً بواسطة أستخدام متسلسالت فورٌر والتحوٌل من النطاق 

الدخول بعد ذلك الى مفهوم عملٌة التضمٌن . الموجهالوقتً الى النطاق الترددي لتحلٌل 
وبعد ذلك دراسة مكثفة لعملٌة . وأنواعها وتصمٌم دوائرها االلكترونٌة وتطبٌقاتها العملٌة

.انتشار االمواج وقوانٌن ماكسوٌٌل للطٌف الكهرومغناطٌسً الى اخره  

 التفاصٌل االساسٌة للمادة
 
 
 

1- Communication Electronics by Forrrest Bark 
2- Electronic Communication System by G. Kennedy 

3- Communication Systems by Simon Haykins 

 الكتب المنهجٌة
 
 
 

 المحاضرات النضرٌة
 محاضرات األستاذ سورٌندرا باراساد على شبكة المعلومات

 المصادر الخارجٌة
 
 
 

النهائي االمتحان  تقدٌرات الفصل الفصل الدراسي المختبر االمتحانات اليومية المشروع 
 60% - 10% - 30% 

 معلومات اضافٌة 

 

العراق جمهورٌة  

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 

 جهاز االشراف والتقوٌم العلمً

 

الجامعة التكنولوجية :اسم الجامعة  

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية :اسم الكلية  

هندسة االلكترونيات البصرية :اسم القسم  

احمد وائل عبدالوهاب :اسم المحاضر الثالثي  

مدرس مساعد :اللقب العلمي  

ماجستير :المؤهل الدراسي  

الجامعة التكنولوجية :مكان العمل  
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة

 التاريخ المادة النضرية المادة العملية المالحضات

ع
سبو

ال
 ا

  Introduction to Communication Systems 6 / 10  1 

  Signals and Systems 13 / 10 2 

  Signals and Systems 20 / 10 3 

  Continuous Modulation – Normal AM  27 / 10 4 

  DSB-SC Modulation 3 / 11 5 

  SSB-SC Modulation 10 / 11 6 

  VSB Modulation 17 / 11 7 

  Angle Modulation – Phase Modulation 24 / 11 8 

  Frequency Modulation 1 / 12 9 

  Frequency Modulation  8 / 12 10 

  Wideband and Narrow Band FM Modulation 15 / 12 11 

  Digital Transmission of Analog Signals 22 / 12 12 

  Sampling and Quantization Theorem 29 / 12 13 

  Pulse Code Modulation and types 26 / 1 14 

    15 

    16 

نصف السنةعطلة   

  Noise in Communication Systems 16 / 2 17 

  Noise in Communication Systems 23 / 2 18 

  Signal – to – Noise Ratio 2 / 3 19 

  Maxwell’s Equations 9 / 3 20 

  Maxwell’s Equations 16 / 3 21 

  Maxwell’s Equations 23 / 3 22 

  Wave Propagation 30 / 3 23 

  Wave Propagation 6 / 4 24 

  Wave Propagation 13 / 4 25 

  Wave Propagation 20 / 4 26 

  Transmission Lines 27 / 4 27 

  Back view 4 / 5 28 

  Back view  11 / 5 29 

  Tutorial 18 / 5 30 

  Tutorial 25 / 5 31 

    32 

 

 جمهورية العراق

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

الجامعة التكنولوجية :اسم الجامعة    

هندسة الليزر واأللكترونيات البصرية :اسم الكلية  

هندسة األلكترونيات البصرية :اسم القسم  

أحمد وائل عبدالوهاب :اسم المحاضر الثالثي  

مدرس مساعد :اللقب العلمي  

ماجستير :المؤهل الدراسي  

الجامعة التكنولوجية :مكان العمل  
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