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 منوذج توصيف مقرر دراسي 

هندسة احلاسوب  اسم الكلية: 
الشبكات االتصاالت و  القسم:  املعلوماتية و 

 احلاسوبية 
 CICN703 رمز املقرر: اتصاالت متاثلية  اسم املقرر: 

 CICN602 املتطلب السابق:  3 الساعات املعتمدة: 
 6 املقرر:مستوى  عملي  2نظري +  2 الساعات الفعلية: 

 الثان  الفصل الدراسي:  عريب لغة التدريس: 
 

 أهداف املقرر )املعرفة والقدرة املستهدف دعمها لدى الطالب يف موضوعات املقرر( 

 ما هو الدور الذي يلعبه هذا املقرر من ضمن اخلطة الدراسية 

 
 

 

 وصف املقرر ) املوضوعات األساسية( 

 االتصاالت مدخل إلى أسس هندسة  .1
 المرشحات  .2
 خطوط النقل  .3
 االحتماالت واإلشارات العشوائية  .4
 التحليل الطيفي .5
 التعديل الترددي(  – التعديل )التعديل المطالي  .6
 الضجيج .7

 

 طريقة التدريس والتدريب )اآلليات املطبقة خالل تدريس هذا املقرر( 

  احملاضرات العلمية Theoretical lectures   حلقات النقاش Discussion groups 
  )عروض الوسائط املتعددة )التفاعلية Teaching materials   العمل اجلماعي Teamwork  
  جتارب علمية / ميدانية Experiments & case studies    ( من الطالب )التفاعل واملشاركة اإلجيابية Participation  
  تطبيقات برامج حاسوبية / او برجمة Computer application   عروض تقدميية من قبل الطالب Presentation  
 زايرة ميدانية: مشاريع/موقع إنشاء/مكاتب مهنية Field study   إعداد حبوث معمقة Projects 
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 املعارف واملهارات واملخرجات التعليمية )املفرتض اكتساهبا أو تدعيمها لدى الطالب( 

Intended Learning Outcomes 

   ملوضوعات املقرر املعرفة والفهم Comprehension    العمل ضمن فريق Working in group 

 
 القدرة على تطبيق املعرفة املكتسبة 

 على حاالت اخرى   
Capability of applying the 

acquired knowledge   
 املشاركة الفاعلة والتعبي 

 عن الذات واآلراء   
Class student participation  

  التفكي: النقدي / اإلبداعي Creative and critical thinking   إعداد التقارير امليدانية Reports preparation 
  القدرة على التحليل والدراسة Analysis & studying capability    املعلومات معرفة كيفية احلصول على Research methods  
  العمل املهين: ممارسة / أخالقيات Business (practices & ethics)  القدرة البحثية: إعداداً وكتابة Research paper preparation  

 

 الكتاب املرجعي للمقرر 

 املراجع املعتمدة 

الدكتور المهندس  / اسس هندسة االتصاالت .1

الدكتور المهندس ديب خليفة . جامعة  عصام عبود، 

 دمشق، كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية،

2. Couch, Digital and Analog 

Edition thCommunication Systems, 8 . 

3. An Introduction to analog 

communications by Simon Haykin. 

 املراجع اإلضافية 
1.  . 
2.  . 
3.  . 

 مواضيعه مفردات املنهاج وتوزيع تدريس 

 Syllabus حمتوى املقرر
 )ماهي املواضيع اليت سيتم تدريسها يف املقرر( 

 املوضوع 
 االحتماالت واإلشارات العشوائية و  مدخل إىل أسس هندسة االتصاالت ▪
 الضجيج  ▪
 خطوط النقل و  ,  املرشحات ▪
 التحليل الطيفي  ▪
 و التعديل النبضي  التعديل الرتددي( –التعديل )التعديل املطايل  ▪

 توزيع احملاضرات
 )تواريخ تدريس املواضيع احملددة يف البند السابق( 

Course plan 

 االسبوع 
Week 

 املوضوع 
Topic 

 الصفحات املقررة من الكتاب
Pages  

  مدخل إلى أسس هندسة االتصاالت  1
  1المرشحات   2
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  2المرشحات  3
  1خطوط النقل   4
  2النقل  خطوط  5
  االحتماالت  6
  1اختبار 7
  االحتماالت واإلشارات العشوائية  8
  التحليل الطيفي 9

  التعديل 10
  التعديل المطالي  11
  التعديل الترددي  12
  )عملي(  2اختبار 13
  التعديل النبضي 14
  الضجيج 15
  امتحان هنائي  16

 تقييم الطالب 

 الدرجات توزيع  
Distribution of marks 

 الدرجة %  األسبوع  االختبار
 20 7 االختبار األول 

 20 13 االختبار الثاين )عملي( 
 10 14 النشاط 

 50 14 جمموع درجات االعمال الفصلية 
 50 15 االمتحان النهائي )نظري( 

 

  التوقيع:  د. وسام اخلطيب أستاذ املقرر:

  التوقيع  وسام اخلطيبد.  رئيس القسم: 

  التوقيع  د. مهيب النقري  عميد الكلية: 

 

 اتريخ إقرار التوصيف: .........../................/ 


