
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جدول الدروس االسبوعي 
 

منير طه حمود موسى االسم 
 m.t.hamood@tu.edu.iqالبريد االلكتروني 

االتصاالت اسم المادة 
 مقرر الفصل 
اهداف المادة 

 
لكي يدرس الطالب نظرية المعمومات وتشفير المصدر وتشفير تصحيح 

.      الخطا ومعالجة االشارة الرقمية والمرشحات الرقمية
التفاصيل األساسية لممادة 

 
المادة تشمل نظرية المعمومات وتشفير المصدر وتصحيح الخطا وتحويل 

.       فوريرالمتقطع والسريع والمرشحات الرقمية

 
الكتب المنهجية 

 

1.Introduction to communication systems. 

Ferrel G. Stremler. 

2.Communication systems. 

A.Bruce Carlson 

3. modern analog and digital communication –

B.P.Lathi 

 
المصادر الخارجية 

 

Principles of communication systems. 
Herbert Taub. 

Donald L. Schilling 

 
تقديرات الفصل 

االمتحانات  المختبرالفصل الدراسي 
اليومية 

االمتحان النهائي المشروع 

 30 %  15 % 5 %  - ً 50 %
 

معمومات اضافية 
 

 

 

مجهورية العراق 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جهاز االشراف والتقويم العلمي 

 

 

 

 

 

تكريت :الجامعة 
الهندسه :الكلية 

الكهرباء :القســم 
 الرابعة:المرحلة 

منير طه حمود موسى : اسم المحاضر الثالثي 
مدرس : اللقب العلمي 

دكتوراه :المؤهل العلمي 

 قسم الهندسة الكهربائية/كليةالهندسة:مكان العمل  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 
االسبوع 

المالحظات ية لالمادة العمالمادة النظرية 

  يقذيت حول انًعهوياث  1

  ASKحونيذ اشاسةانًعهوياث انزاحيت  2

  اَخشوبي انًصذس  3

  االَخشوبي انًششوطت  4

  سعت قُاة االحصال  5

  ASKكشف اشاسة  يعادنت شُوٌ 6

  شفشة انًصذس  7

  انشفشاث بانطول انثابج  8

  انشفشاث يخغيشة انطول  9

  FSKحونيذ اشاسة شفشة شُوٌ وفاَو  10

  شفشة هيوفًاٌ  11

  انشفشاث انثُائيت  12

  FSKكشف اشاسة  شفشاث حصحيح انخطا 13

  شفشة هايُك  14

   انشفشاث انًخكشسة 15

  يقذيت حول انًعانجت انشقًيت  16

  PSKحونيذ اشاسة  االَطواء انًخقطغ  17

  حم االَطواء  18

   ححويم فوسيش انًخقطغ 19

   FFTححويم فوسيش انسشيغ 20

  PSKكشف اشاسة  FFTانخقسيى انزيُي في 21

   FFTانخقسيى انخشددي في  22

   يقذيت حول انًششحاث انخُاظشيت 23

انًششحاث انشقًيت راث االسخجابت انُبضيت  24

( FIR)انًحذدة

  

انًششحاث انشقًيت راث االسخجابت انُبضيت  25

( IIR)غيش انًحذدة

  

  حونيذ اشاسة حضًيٍ انذنخاباسخخذاو انًششحاث انخُاظشيت IIFيششحاث  26

 IIR( LPF HPFححويم انًششحاث  27

( LPF BPFو

  

  باسخخذاو انُافزة  FIRيششح  28

 كشف اشاسة حضًيٍ انذنخا  FIRاَواع انُوافز في حصًيى يششح  29

  يُظوياث انطيف انًُخشش  30

  انقفز انخشددي  31

   CDMA و PNشفشة  32

 :      حوقيغ انعًيذ    : حوقيغ االسخار 

 

مجهورية العراق 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جهاز االشراف والتقويم العلمي 

 

 

 

 

 

تكريت :الجامعة 
الهندسه :الكلية 

الكهرباء :القســم 
 الرابعة:المرحلة 

منير طه حمود موسى : اسم المحاضر الثالثي 
مدرس :اللقب العلمي 
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Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Mounir Taha Hamood 

 

E_mail m.t.hamood@tu.edu.iq 

 

Title Communication 
Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

To study the information theorm & signal processing of 
communication. 

 
Course Description 
 

1.Information theorm   2. Source coding 
3. Error correct coding  4. Introduction to DSP                             
5. Discrete fouirer transform & FFT 6.FIR filters.  7. IIR filters 

 
Textbook 

1.Introduction to communication systems. 
Ferrel G. Stremler.Third Edition 1990. 
2.Communication systems 
A.Bruce  Carlson.Second Edition 1983 

3. 3. modern analog and digital communication –B.P.Lathi 
 
References 

Principle of communication systems. 
Herbert L. Schilling. 
Tata McGraw-Hill Publishing Copany limited 
 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

(35%) (15%) (5%) ---- (50%) 
 
 
General Notes 
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