
 ديانىجامؼت  : ؼتأسم انجام

 كهيت انٍىذست: ت أسم انكهي

انقذسة َ انمكائه ٌىذست  أسم انقسم:

 انكٍشبائيت

 يسى اسماػيمػماس ػ:  أسم انمحاضش

 مساػذ مذسس انهقب انؼهمي: 

 كٍشبائيتٌىذست   ماجستيش انمؤٌم انؼهمي: 

انقذسة َ انمكائه  ٌىذست قسم مكان انؼمم: 

 انكٍشبائيت

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 
 

 

 

 ((انسىُيت )) أستماسة انخطت انتذسيسيت 

 انتذسيسي: اسم ػماس ػيسى اسماػيم

Ammar_alndawy0222@ yahoo. Com انبشيذ االنكتشَوي: 

 اسم انمادة: االتصاالث

ساػاث في االسبُع 3  

 
 :مقشسانفصم

 ة:اٌذاف انماد    شياضيتانتطشق انى وظشياث االتصاالث َانطشق انمتاحت الستخذامٍا في حم قُاويه االتصاالث ان

انتطشق انى االشاسة انمايكشَيت َمُاصفاتٍا َكيفيت استخذامٍا في انمُاصالث مغ انىظشياث َانقُاويه 

 انمتؼهقت بزنك
 ة:انتفاصيم االساسيً نهماد

Introduction to communication systems by stremler  ت:انكتب انمىٍجي 

 

Modern digital & analog communication systems by lathi 

Principles of communications by zlemer 

 :تانمصادس انخاسجي

 انفصم انذساسي انفصم االَل وصف انسىت انفصم انثاوي االمتحان انىٍائي

 نظام سنوي %2% - 2%: :6%

 

 :تقذيشاث انفصم

 :تمؼهُماث اضافي  
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 لانفصم انذساسي االَ – جذَل انذسَس االسبُػي

تيهانمادي انؼم انمالحظاث تانمادي انىظشي   انتاسيخ 

ع
ُ
سب

ال
 ا

  Signals & systems 
6/0%02%0% 

0.  

  Communication theory 
01/0%02%0% 

2.  

  Classification of signal 
2%/0%02%0% 

1.  

  Signals analysis 
22/0%02%0% 

4.  

  Representation of signal 
1/0002%0% 

5.  

  Fourier series 
0%/0002%0% 

6.  

  Complex fourier series 
24/0002%0% 

2.  

  Power & energy of signals 
0/02/2%0% 

8.  

  Fourier transform 
8/02/2%0% 

9.  

  Properties of fourier transform 
05/0202%0% 

0%.  

  Even & odd signals 
22/0202%0% 

00.  

  Finite power signal 
29/0202%0% 

02.  

  Dirac delta function 
5/002%00 

01.  

  Numerical computation of fourier transform 02/002%00 04.  

  corelation 09/002%00 05.  

  Cousal system 26/002%00 06.  

 ػطهت وصف انسىت
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 انفصم انذساسي انثاوي – جذَل انذسَس االسبُػي

تيهانمادي انؼم انمالحظاث تانمادي انىظشي   انتاسيخ 

ع
ُ
سب

ال
 ا

  Stable system & transform function 

2/1/2%00 
02.  

  Transmission through linear system 

9/1/2%00 

08.  

  Hilbert transform 

06/102%00 

09.  

  Pre- envelop &band pass signals 

21/102%00 

2%.  

  Polarization & polar diagram 

1%/102%00 

20.  

  Radiation resistance 

6/4/2%00 

22.  

  Effective aperture & maximum power trans 

01/402%00 
21.  

  Reciprocity theorem 

2%/402%00 

24.  

  The isometric & point source 

22/402%00 

25.  

  Radar equation & atmosphericattenuation 

40502%00 

26.  

  Hertzian dipole 

000502%00 

22.  

  Radation resistance according poynting vector 

080502%00 

28.  

  Modulation angle modulation 

00602%00 

29.  

  Analog modulation  

digital modulation 80602%00 

1%.  

  Frequency spectrum of rectangular pulses 

050602%00 

10.  

  Satellite communication 

220602%00 

12.  

 تُقيغ انؼميذ:                        تُقيغ االستار:  

 


