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المادة  أهداف
والنظريات االساسية في علم االتصاالت  تدريس الطالب على طرق االتصاالت التناظرية

 .وكيفية تصميم دوائرالتضمين وكاشف التضمين ودراسة الضوضاء

للمادة  األساسيةالتفاصيل 
1. Classification of signals.

2. Fourier series and its transform.

3. Amplitude and angle modulation.
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1 23  /9 
Introduction of signals 

2 30  /9 
Energy and power signals 

3 7  /10 
Analog and digital signals 

4 14  /10 
Continues and discrete signals 

5 21  /10 
Deterministic and random signals 

6 28  /10 
Some useful signal operations 

7 4  /11 
Some important functions 

8 11  /11 
FS (trigonometric form) 

9 18  /11 
FS (exponential form) 

10 25  /11 
Fourier transform 

11 2  /12 
Properties of FT 

12 9  /12 
Amplitude modulation 

13 16  /12 
DSB-SC AM 

14 23  /12 
DSB-LC AM 

15 30  /12 
DSS-SC AM 

16 6  /1 
VSB  AM 
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17 
17  /2 Demodulation of AM 

18 
24  /2 Angle modulation 

19 
 3 / 2Frequency modulation 

20 
 3 / 9Narrow-Band FM 

21 
 3 / 16Wide-Band FM 

22 
 3 / 23Bessel function 

23 
 3 / 30Demodulation of FM 

24 
 4 / 6Phase modulation 

25 
 4 / 13Demodulation of PM 

26 
 4 / 20Sampling theory 

27 
 4 / 27Nyquist rate 

28 
 5 / 4PAM 

29 
 5 / 11Quantization 

30 
 5 / 18PCM 

31 
 5 / 25DM and ADM 

32 
 6 / 1APCM 
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