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وثيقة تعريف مقرر
معلومات أساسية:
اسم المقرر

االتصاالت الرقمٌة

رمز المقرر

TS

ساعات الجلسات المسجلة

 20ساعة ونصف

ساعات الجلسات المتزامنة

 19.5ساعة

ساعات المذاكرة

ال توجد مذاكرات فً الوقت الحالً

ساعات االمتحان

1:15

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المسجلة

 21ساعة

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المتزامنة

 20ساعة

عدد الساعات المعتمدة

4

 -1المقررات المطلوب دراستها قبل المقرر مباشر ًة:
المقرر

الرمز

الرٌاضٌات
 -2الهدف من المقرر:
الغاٌة من هذا المقرر هو تعرف الطالب على المكونات األساسٌة لنظم االتصاالت الرقمٌة وأنواعها ومحدداتها وأنواع قنوات االتصاالت وطرق
إرسال المعطٌات الرقمٌة
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 -3المحصالت التعليمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الرمز

المرجوة
صالت التعليم ّية
ّ
المح ّ

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

فهم مكونات نظام اتصاالت رقمً

.1ILO2

فهم اإلشارات وأنواعها وخصائصها فً المستوى الزمنً والمستوى الترددي

ILO3

فهم مبدأ رقمنة اإلشارات التماثلٌة من خالل دراسة النظام PCM

.2ILO4

فهم مبدأ اإلرسال القاعدي وحساب عرض القناة الالزمة إلرسال المعطٌات وطرق تقدٌر معدل حدوث أخطاء النقل

ILO5

فهم مبدأ التعدٌل الرقمً

ILO6

حساب المعلومات التً ٌقدمها منبع وسعة قناة وتعرف على مبدأ طرق رص المعطٌات

.3ILO7

التعرف على طرق النقل الرقمً وكشف األخطاء وتصحٌها

 -4محتوى المقرر:




يفضل أن تكون عدد الساعات المتزامنة من مضاعفات  5.1ساعة ومجموعها من مرتبة  51ساعة عمى األكثر.

الساعات المسجمة والمتزامنة لتغطية المواضيع نظرياً وعممياً.

المحصالت
التعليمية

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن
وجدت

ساعات
مسجلة

ILO1

التعرف على مهمة كل مكون ومحددات نظام
اتصاالت رقمي وأنواع االتصاالت وأنواع
قنوات االتصاالت

1.5

ILO2

التمٌٌز بيٌن أنيواع اإلشيارات وحسياب طاقتهيا
أو اسييتطاعتها ،حسيياب طٌييف إشييارة ،حسيياب
خرج نظام خطً ،حساب استطاعة الضجٌج،
تحدٌيييد عيييرض مجيييال إشيييارة ،التمٌٌيييز بيييٌن
مفسدات اإلرسال المختلفة

4

ساعات
متزامنة
1.5

5.4

أنماط المهام

وظائف وتمارٌن

وظائف وتمارٌن

القسم العملي مع مالحظات
وتوضيحات إن وجدت
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ILO3

معرفةةةة مكونةةةات نظةةةام  PCMوحسةةةاد عةةةدد
بتةةات المرمةةال ال المةةة للحصةةول علةةى جييودة
مطلوبة ،تقدٌر أداء نظام  PCMوتحدٌد معدل
إرسال نظام .PCM

3

ILO4

التعرف على أنواع اإلشارات المسةتددمة فةي
اإلرسةةةال الداعةةةدب حسةةةاد عةةةر الم ةةةال
الة الم إلرسةةال مع رةةات رقمرةةة فةةي اإلرسةةال
اإلثنةةاني والمتعةةدد المسةةتورات حسةةاد معةةدل
د أ البت و رق بعثرة البتات

4

ILO5

عيييييرض بعيييييض طيييييرق التعيييييدٌل الرقمٌييييية
األساسيييٌة ،حسييياب عيييرض المجيييال وفعالٌييية
التعدٌلٌ( .جري إعطاؤها بشكل مختصر)

3

ILO6

حساب انتروبً منبيع ،وأصيغر معيدل إرسيال
لمنبيييييع ،مبيييييدأ رص المعطٌيييييات بيييييدون فقيييييد
وحسياب معيدل اإلرسييال المعطٌيات ،وحسيياب
السعة النظرٌة لقناة

2.5

ILO7

التعييييرف علييييى اإلرسييييال المتييييزامن و ٌيييير
المتييزامن ،أنميياط الييتحكم باألخطيياء ،عييرض
بعييض طييرق كشييف األخطيياء ،مبييدأ تصييحٌ
الخطأ التقيدمً وبعيض طرقي  ،عيدد األخطياء
التً ٌمكن كشفها أو تصحٌحها.

2.5

3

5.4

5.4

...4

...4

وظائف وتمارٌن

وظائف وتمارٌن

وظائف وتمارٌن

وظائف وتمارٌن

وظائف وتمارٌن

 -5معايير التقويم:
نمط التقويم
ILO
المحصالت التعليمية

النتائج التعليمية

Code
فهم مكونات نظام اتصاالت رقمً
ILO1

معرفة وظرفة كل من
مكونات نظام اتصاالت
رقمي وادترار نوع
االتصال وقناة االتصال
لنظام اتصال

تفاعل في
الجلسات
المتزامنة



عملي

امتحانات



عروض
ومقابالت

تقارير
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.4

القيييييدرة عليييييى تحلٌييييييل
اإلشارات فيً المسيتوى
الزمنً وحسياب طاقتهيا
أو اسيييتطاعتها .إمكانٌييية
تحلٌييييل اإلشييييارات فييييً
المسيييييييتوى التيييييييرددي،
معرفيييية حسيييياب خييييرج
نظيييام خطيييً ،وحسييياب
اسييييييتطاعة الضييييييجٌج،
وتحدٌييد عييرض المجييال
الترددي لإلشارات.



فهم مبدأ رقمنة اإلشارات التماثلٌة من خالل الدةةةةةدرة علةةةةةى تصةةةةةمرم
دراسة النظام PCM
نظةةةةةام  PCMوادترةةةةةار
موسةةةةةة ات للحصةةةةةةةول
علةةى الجييودة المطلوبيية،
كٌفٌييية تقيييدٌر أداء نظيييام
 PCMوتحدٌيييييد معيييييدل
إرسال .



الدةةةةةةةةةةةةةةةةدرة علةةةةةةةةةةةةةةةةى
ادتراراإلشةةارة اضف ةةل
فةةي اإلرسةةال الداعةةدب
معرفةةة حسةةاد عةةر
الم ةةال ال ة الم إلرسةةال
مع رةةةةةات رقمرةةةةةة فةةةةةي
اإلرسةةةةةةةةةال اإلثنةةةةةةةةةاني
والمتعةةةةدد المسةةةةتورات
إمكانرةةةة حسةةةاد معةةةدل
د أ البت الدةدرة علةى
بعثرة البتات.



المقارنة بٌن طرق عمل
بعييييض طييييرق التعييييدٌل
الرقمٌيييييييية األساسييييييييٌة،
القيييييدرة عليييييى حسييييياب
عييرض المجييال وفعالٌيية
التعدٌل.



فهم اإلشارات وأنواعها وخصائصها
فً المستوى الزمنً والمستوى
الترددي

ILO2

ILO3

.5

فهم مبدأ اإلرسال القاعدي وحساب
عرض القناة الالزمة إلرسال
المعطٌات وطرق تقدٌر معدل حدوث
أخطاء النقل

ILO4

فهم مبدأ التعدٌل الرقمً

ILO5
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حساب المعلومات التً ٌقدمها منبع وسعة قناة
وتعرف على مبدأ طرق رص المعطٌات

ILO6

.6

التعرف على طرق النقل الرقمً
وكشف األخطاء وتصحٌها

ILO7

إمكانٌيييية تقييييدٌر فعالٌيييية
ترمٌيييز معيييٌن ،إمكانٌييية
اسيييتخدام بعيييض طيييرق
رص المعطٌييييييييييييييييييييات
وحسيياب معييدل إرسييال
البتيييات عليييى خرجهيييا،
وحساب معدل اإلرسيال
األعظمً النظرٌية عبير
قناة اتصال موصفة.
القييييدرة علييييى اسييييتخدام
بعيييييض طيييييرق كشيييييف
األخطييييياء وتصيييييحٌحها
وحسيياب عييدد األخطيياء
التييييً ٌمكيييين كشييييفها أو
تصحٌحها.



 -6أدوات ومختبرات القسم العملي:
إسم األداة

توصيفها

-

-

 -7المراجع األساسية:



اتصاالت المعطٌات والحواسٌب من منشورات الجمعٌة العلمٌة السورٌة للمعلوماتٌة
Data and computer communication by W. Stalling

 -8المراجع اإلضافية:




اإلشارات والنظم  ،من منشورات جامعة دمشق -كلٌة المعلوماتٌة
االتصاالت الرقمٌة ،من منشورات جامعة دمشق -كلٌة المعلوماتٌة
Communication systems, by Haykin



