
 األوليةالحاسبات للدراسات  رمختب

بناء  فً أساسٌةوالمادي لبنة  ًمختبرات القسم, حٌث تعتبر مواد الحاسبات فً قسمٌها البرمج أهموهو من 

 74للقسم وٌحتوي على  األرضًضمن الطابق  ةختبر ٌقع فً قاعة كبٌرممهندس الكهرباء العصري. ال

والثانٌة الستٌفاء  األولىمن قبل طالب المرحلة  أساسًحاسبة بمواصفات عالٌة. ٌستخدم المختبر بشكل 

-ت لهاتٌن المرحلتٌن وكما ٌلً:االجانب العملً لمواد الحاسب  

برمجة تستخدم لكتابة تطبٌقات  لغةٌستخدم لتطبٌق البرامج لمادة فٌجوال بٌسك وهً  -:األولىالمرحلة  -1

تعمل تحت نظام التشغٌل وٌندوز. كذلك ٌستخدم هذا المختبر فً الفصل الثانً للعام الدراسً لمادة الرسم 

ً سالرسم الهند أساسٌاتمن خالل هذا التطبٌق  الطالب حٌث ٌتعلم أوتوكادالهندسً باستخدام تطبٌق 

.األولالٌدوٌة فً الفصل  األدواتم باستخدا األساسٌاتبالحاسب بعد ان تعلم تلك   

ٌستخدم المختبر من قبل طالب هذه المرحلة وعلى مدار الفصلٌن, حٌث ٌستخدم فً  -المرحلة الثانٌة: -2

فً الفصل  أماوهً احدى مواد هذه المرحلة,          البرمجة ةلتنفٌذ البرامج باستخدام لغ األولالفصل 

 إلٌجادالتطبٌقات العلمٌة فً العالم والذي ٌستخدم  أهملى تطبٌق ماتالب وهو من الثانً , فٌستخدم للتعرف ع

 حلول للمسائل العلمٌة من تصمٌم وتحلٌل ونمذجة ولشتى المجاالت العلمٌة.

 

 

 مختبر الدوائر الكهربائية و االلكترونية

بالنسبة ٌعد هذا المختبر احد اهم المختبرات فً قسم الهندسة الكهربائٌة ؛ حٌث انه ٌمثل القفزة االولى 

اصر الكهربائٌة وااللكترونٌة بشكل احترافً؛ لطالب الهندسة الكهربائٌة فً التعامل العملً مع جمٌع العن

درسها فً المواد النظرٌة بشكل عملً وٌتعرف على العناصر حٌث ٌقوم الطالب بتطبٌق النظرٌات التً 

الكهربائٌة مثل المتسعة و المقاومة و المحاثة وكذلك االلكترونٌة مثل الداٌود والترانزستور هذا بجانب 

ل فً الربط والعناصر و نولً هذا الموضوع اهتماما كبٌرا لتمكٌن التعرف على طرٌقة تشخٌص الخل

 الطالب من تحلٌل الدوائر والتعامل معها. 

كذلك ٌستخدم فً هذا المختبر غالبٌة اجهزة القٌاس مثل الفولتمٌتر و االمٌتر وراسم االشارة وٌتم تعلٌم 

ة وكذلك الحدٌثة مثل االجهزة الرقمٌة التً ٌة او التناظرٌالطالب على استخدام مختلف اجهزة القٌاس كالتماث

 تعطً الطالب امكانٌات اكبر. 

 ادناه اسماء مجموعة من التجارب المتداولة فً مختبر الدوائر الكهربائٌة و االلكترونٌة: 

C++ 



 اسم التجربة ت

 الدوائر التفاضلٌة و التكاملٌة 1

 RL/RCاالستجابة الترددٌة فً دوائر  2

 الحمل و المصدر ونقل اقصى قدرةالموائمة بٌن  3

 الرنٌن فً دوائر التٌار المتناوب 4

 التأخٌر الزمنً المصاحب لعمل الثنائً كبوابة الكترونٌة 5

 خصائص الداٌود 6

 دوائر تقوٌم االشارة 7

  و القطع دوائر الجز  8

 دائرة منظم الفولتٌة باستخدام داٌود الزنر 9

 BJT خصائص ترانزستور الـ  10

 FET خصائص ترانزستور الـ  11

 ترانزستور  BJT دوائر مضخم الفولتٌة باستخدام الـ  12

 RL/RCالحالة العابرة فً دوائر  13

 RLCالحالة العابرة فً دائرة  14

 

 مختبر االتصاالت

ٌهدف المختبر الى تعلٌم الطالب كٌفٌة التعامل مع منظومات االتصاالت ومع الدوائر االلكترونٌة       

المرتبطة بمنظومات االتصاالت. ٌحوي المختبر مجموعة من اجهزة القٌاس متخصصة لقٌاس االشارات 

الترددات المخصصة لمنظومات االتصاالت. باالضافة الى توفر بعض المنظومات المصغرة التً ذات 

تحاكً المنظومات الفعلٌة المتوفرة حالٌاً بالسوق العراقً. اما التجارب التً ٌحوٌها هذا المختبر فهً كثٌرة 

بائٌة:وسٌتم اٌجازها بحسب ما ٌتوافق مع مستوى الدراسة االولٌة لقسم الهندسة الكهر  

 مرشحات الترددات الفعالة وغٌر الفعالة

 مضخمات االشاسات االلكحشونية -1

 الححليل الطيفي لالشاسات الكهشبائية -2



 مزبزبات نىع هاسجلي وكىلبث -3

 πو  Tجحليل شبكات من نىع  -4

 دوائش رات المنفزين -5

 مضخم العمليات -6

 جطبيق نظشية اخز العينات -7

 النبضات جضمين -8

 الحضمين السعىي للمىجات -9

 الحضمين الحشددي للمىجات -11

 الحضمين الشقمي للمىجات -11

 محعذد االهحضاصات -12

 قياط الضىضاء -13

 دوائش الحقسيم الحشددي -14

 دوائش الحقسيم الضمني -15

 

 

 

 

Communications Laboratory 

     This laboratory is devoted to prepare the student about how to deal with 

communication systems and the electronic circuits related to them. It holds some 

measurement devices that are designed to measure signals whose frequencies are 

specified for communication systems. In addition, there are some mini systems that 

can simulate the nowadays practical communication systems available in the Iraqi 

market. There many experiments in this laboratory, but it will be summarized in 

such a way that complies with the undergraduate student level in the electrical 

engineering department: 

1- Active and Passive Filters 

2- Electronic Signals Amplifiers 



3- Spectrum Analysis 

4- Colpitt and Hartley Oscillators 

5- Passive π and T-network Analysis 

6- Two-Port Networks 

7- Operational Amplifiers 

8- Sampling Theorem 

9- Pulse Modulation 

10- AM Modulation 

11- FM Modulation 

12- Digital Modulation 

13- Multi-vibrators 

14- Noise Measurements 

15- Frequency Division Multiplexing 

16- Time Division Multiplexing  

   

 


