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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

مراحل والية معالجة اإلشارة الرقمية ومفصلة الهم نظرية شاملة  الطالب خلفيةيهدف هذا المقرر الى إعطاء 

باستخدام طرق مختلفة لتصميم المرشحات. حيث  تحول اإلشارة التناظرية الى رقمية وانتهاءاطرق بدا من 

يشمل هذا المقرر وصف أنواع اإلشارات الرقمية, وكذلك العمليات الحسابية والمنطقية المختلفة على هذه 

وكذلك DFTو Zباستخدام اكثر من أنواع, كذلك تمثيل اإلشارات بأستخدام   convolutionاإلشارات, 

خواصها وطرق التحويل منها واليها. أيضا يهدف المقرر الى تمكين الطالب من معرفة أنواع معرفة 

االستجابة مبدأ العمل, الخصائص, وعرف على والت IIRاو FIRالمرشحات وطرق تصميمها سواء كانت 

ا اليومية والمستخدمة في مجاالت السيطرة بصورة خاصة وحياتنشرح تطبيقاتها المختلفة  الترددية إضافة الى

 بصورة عامة وكيفية تحليلها رياضيا وتصميمها بصورة صحيحة إلعطاء األداء األفضل.

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم سيطرة المنظومات النفطية –كلية هندسة العمليات النفطية     / المركز علمي القسم ال .2

 Digital Signal Processing (DSP) اسم / رمز المقرر .3

 أشكال الحضور المتاحة .4
الحضور يكون في الكلية أيام الدوام االعتيادية و نظرا للظروف 

الصحية التي يمر بها البلد يتم حاليا االعتماد على التعليم المدمج 

 حيث يكون الحضور الكترونيا 

 2021-2020الفصل الثاني /  الفصل / السنة .5

 ساعة نظري  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 6/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وتركيبها ومبدأ عملها وانواعها  الرقمية اإلشارات  متكني الطالب من فهم ماهي -1
  الرقمية اإلشاراتات اىل اإلشار لتحويل  األساسيةاملفاهيم  متكني الطالب من فهم ماهي  -2
وما الغرض من والرتدد   Zالرقمية من التامي اىل  اإلشاراتالطرق اليت يتم استخدامها لتحويل  متكني الطالب من فهم ماهي  -3

 .خواص هذا اجملال اجلديد وكذلكحتويلها 

يف جمال السيطرة خصوصا  إضافة اىل تطبيقاهتا املختلفة وكيفية تصميمها  وأنواعالية عمل املرشحات متكني الطالب من فهم   -4
 واجملاالت االخرى عموما.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 Fourier transform المعطاة او النظام باستخدام طرق التحليل مثل   اإلشارةكيفية تحليل  معرفة -1أ

and z-transform  

 LTI   لألنظمةماهي االستجابة الترددية معرفة  - 2

 معرفة وفهم كيفية معالجة االشارات لجعلهم اكثر فائدة - 3

 كيفية تصميم المرشحات المختلفة لحل مشكلة معينهمغرفة  -4

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

واستخدامها لتصميم دوائر المرشحات المختلفة واستخراج خواصها  أنواعبين تعلم كيفية تمييز  – 1ب

 الكترونية لمختلف المجاالت والتطبيقات.

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 شرح المادة وإعطاء امثلة وافية لتقريب الصورة للطالب -1

 ( لتسهيل فهم الطالب المادة. MATLABبواسطة برامج المحاكاة كبرنامج ) المواضيع المختلفةمحاكاة  -2

 لألسئلة والمناقشة لترسيخ فهم المادة في ذهن الطالب.تخصيص وقت  -3

 
 طرائق التقييم      

 اسئلة الشفوية اثناء وقت المحاضرة. -1

 امتحانات يومية قصيرة اثناء وقت المحاضرة.  -2

 حول المادة. بيتية واجبات  -3

 .ونهائيةامتحانات شهرية  -4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

فيه  ما تعلموهب المساهمةتوعية الطلبة بأهمية الجد في دراسة المادة العلمية التي يتضمنها هذا المقرر و 

     لخدمة هذا الوطن وشعبه. 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 شرح المادة وإعطاء امثلة وافية لتقريب الصورة للطالب -1

( لتسهيل فهم الطالب  MATLAB المحاكاة كبرنامج )محاكاة الدوائر االلكترونية بواسطة برامج  -2

 المادة. 

 تخصيص وقت لألسئلة والمناقشة لترسيخ فهم المادة في ذهن الطالب. -3

 

 
 طرائق التقييم    

 اسئلة الشفوية اثناء وقت المحاضرة. -1

 امتحانات يومية قصيرة اثناء وقت المحاضرة.  -2

 واجبات بيتية حول المادة.  -3

 امتحانات شهرية ونهائية. -4
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

  التفكير والتحليل المنطقي إليجاد حلول للمشاكل التي قد تواجههم في بيئة العمل. -1د
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 بنية المقرر .11

 المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
Introduction to Digital Signal 

Processing (DSP) 
DSP 

Principles 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

2 2 

Basic types of digital signals and 

their properties: step, impulses, 

ramps, exponentials, sines and 

cosines 

DSP 

Principles 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

3 2 

Analog-to-Digital Conversion, 

Sampling of Continuous Signal, 

aliasing 

ADC 
شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

4 2 
Quantization, and Digital-to-

Analog Conversion 
ADC 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

5 2 

Linear System: Linear Time-

Invariant, Causal Systems,  

Bounded-in-and-Bounded-out 

Stability 

System types 
شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

6 2 
Time domain analysis: impulse 

response, step response. 
System types 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

7 2 
Digital convolution : graphical, 

tabular, mathematical methods 

Digital 

convolution 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

8 2 

Frequency domain analysis: 

Discrete Fourier series. 

Frequency 

domain 

analysis 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

9 2 

Discrete Fourier transform of 

aperiodic signal. Frequency 

response of LTI systems. 

Frequency 

domain 

analysis 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

10 2 

Frequency domain analysis: The Z-

transform: The bilateral Z-

transform, properties of the Z-

transform 

Z-plane 
شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

11 2 

Frequency domain analysis: 

inversion of Z, system 

representation in the Z-domain, 

solutions to difference equations. 

Z-pane 
وحل  شرح

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

12 2 
Frequency domain analysis: Z-

plane poles and zeros, 
Z-pane 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

13 2 
First and second order LTI systems. 

Non-zero initial conditions. 
LTI 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

14 2 
Types of Filters, Introduction to 

FIR and IIR filter Design 
Filters 

Overview 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

15 2 
Introduction to FIR and IIR filter 

Design . 
Filters 

Overview 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

16 2 

Review the fundamentals of DSP, 

Structures of Digital Filters FIR 

and IIR filters 

fundamentals 

of DSP 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

17 2 
Design of Nonrecursive (FIR) 

Digital filters: Fourier Transform 
Design FIR-

Window 

شرح وحل 

 ومناقشة امثلة

أسئلة وكوزات 

 يومية
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Design, Window Methods 

18 2 
Window method, Design FIR for 

Customer Specification in Practice 
Design FIR-

customer 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

19 2 
Design FIR for Customer 

Specification in Practic 
Design FIR 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

وكوزات أسئلة 

 يومية

20 2 
Frequency sampling filters. Digital 

integrators. 
Design FIR-

Freq sampling 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

21 2 

Design of Recursive (IIR) Digital 

filters: Analog prototypes, the 

bilinear transformation methods 

Design IIR 
 شرح وحل

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

22 2 

All-pass systems, minimum phase 

systems, linear phase systems, 

lowpass/highpass/bandpass/bandsto

p transformation. 

Design IIR 
شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

23 2 
Filter design techniques- IIR, Poles 

Zeros placement method 

Design IIR-

Zero 

placement 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

24 2 

Analog filters (Butterworth, Elliptic 

filters), Normalized to Non 

normalized filters transformation. 

Design Analog 

filter 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

25 2 
Discrete and Fast Fourier 

transforms: Computation of DFT 
FFT 

شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

26 2 
Decimation in Time FFT algorithm, 

FFT 
شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

27 2 
Decimation in Frequency FFT 

algorithm 
FFT 

شرح وحل 

 ومناقشةامثلة 

أسئلة وكوزات 

 يومية

28 2 

Butterfly concepts, FFT processing: 

Spectral analysis (resolution, 

windowing) 

FFT 
شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

29 2 

DSP Simulation in MATLAB 

Tools DSP 

simulation 

تطبيق عدة 

مشاريع 

باستخدام 

برنامج 

 المحاكاة

وكوزات أسئلة 

 يومية

30 2 
Final Review 

Final Review 
شرح وحل 

 امثلة ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية
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 البنية التحتية  .10

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Digital Signal Processing with Computer 

Applications" John Wiley and Sons, Second 

edition 

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Digital Signal Processing Principles, Algorithms, and 

Applications Third Editio,  John G. Proakis 

Northeastern University Dimitris G. Manolakis Boston 

College 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

Digital Signal Processing with Computer 

Applications" John Wiley and Sons, Second 

edition 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Digital Signal Processing, A And Kumar, 2013 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

 مفردات ومواضيع جديدة وحديثة للمنهج واعتماد مصادر حديثة إلثراء المادة ولمواكبة التطور العلمي.إدخال   

 

 

 

 


