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نذوائش االنكزشوَُخ ا رصًُى انطبنت كُفُخرؼهُى انً  ًُطمٍان زصًُىان يىضىع َهذف: أهذاف انًمشس .8

ثبالضبفخ انً يؼشفخ ػًم ورصًُى  دائشح  الغشاض انؼذ وانخضٌ كبنؼذاداد ويغدالد االصازخ

ىَم االشبسح انشلًُخ انً رًبثهُخ س. وكزنك َزى دساعخ انذوائش االنكزشوَُخ انخبصخ ثز َىاػهباالنكزشوَُخ  وا

رىضُر اعظ يشازم رصًُى  دوائش زى اَضب وَ وكزنك يسىل االشبسح انزًبثهُخ انً سلًُخ واَىاػهًب.

 .ويؼشفخ ايبكٍ رطجُمهب انززبثغ انشلًُخ انًزضايُخ

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشخ .9



 

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 فٍ انذوائش االنكزشوَُخ انشلًُخ جىاثبد انًُطمُخكُفُخ اعزخذاو ان َزؼهى انطبنت 1أ.

 دوائش انؼذاداد انًزضايُخ وغُش انًزضايُخ وانًغدالد انخضَُخ  رًكٍُ انطهجخ يٍ رصًُى  -2أ

 رًبثهٍ واَىاػهب –و سلًٍ  سلًٍ–االشبسح رًبثهٍ  ديسىال افهبو انطبنت يجذا ػًم   -3أ

 

   ًمشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

ثىاثبد يٍ لجم انًخزصٍُ ثبنًىضىع يغ انزبكُذ ػهً اعزخذاو انشلًُخ  َظًخيىاضُغ االششذ   -1ة

 كأعبط نهفهى وانزؼهى . انًُطك

 رضودهى ثًهبساد رصًُى  انذوائشاالكزشوَُخ انخبصخ ثبالَظًخ  انشلًُخ.  -2ة

 انزشكُض ػهً رطجُمبد  انذوائشاالكزشوَُخ َزى  -3ة

 رُفُز انزصبيُى ػًهُب وكُفُخ اعزخذايهب رضوَذهى ثًهبساد  -4ة
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 َمىو انزذسَغٍ ثبنمبء يسبضشاد رفصُهُخ  َظشَخ -1

 َمىو انزذسَغٍ ثطهت رمبسَش دوسَخ نهًىاضُغ االعبعُخ نهًبدح -2
 طشائك انزمُُى      

 ايزسبَبد َىيُخ ثبعئهخ ػًهُخ وػهًُخ . -1

 انًُبفغخ انصؼجخ ثٍُ انطالة . دسخبد يشبسكخ العئهخ -2

 وضغ دسخبد نهىاخجبد انجُزُخ  وانزمبسَشانًكهفخ ثهى. -3

 ايزسبَبد فصهُخ نهًُهح انذساعٍ اضبفخ انً ايزسبٌ َصف انغُخ وااليزسبٌ انُهبئٍ -4
 :األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ -ج

 رًكٍُ انطهجخ يٍ انزفكُش وانزسهُم نهًىاضُغ انًشرجطخ ثبالطبس انهُذعٍ كبنذوائش انكهشثبئُخ انًخزهفخ  .  -1ج  

                                    . شلًُخرًكٍُ انطهجخ يٍ انزفكُش وانزسهُم نهًىاضُغ  انًشرجطخ ثبالَظًخ ان -2ج  
   فٍ انًىاضُغ انًزؼهمخ ثسم انًشكالد انؼًهُخ . رًكٍُ انطهجخ يٍ انزفكُش وانزسهُم -3ج        

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًسبضشاد وانزًبسٍَ وانًُبلشبد -1

 انزطجُمبد انؼًهُخ انًخزجشَخ -2
 طشائك انزمُُى    

 االخزجبساد انؼًهُخ .1

 االخزجبساد انُظشَخ  .2

 انىاخجبد .3

 

  .مبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ األخشي انًزؼهمخ ثانًُمىنخ ) انًهبساد انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 . زصًُى انًُطمٍنًىاضُغ انخبصخ ثًبدح انرًكٍُ انطهجخ يٍ كزبثخ انزمبسَش زىل ا -1د

 رًكٍُ انطهجخ يٍ سثظ انُظشَبد ثبنىالغ انؼًهٍ نهذوائش االنكزشوَُخ  .-2د

 يسهُخ او دونُخ. رًكٍُ انطهجخ يٍ اخزُبص اخزجبساد يهُُخ رُظى يٍ لجم خهبد-3د

  رًكٍُ انطهجخ يٍ انزطىَش انزارٍ انًغزًش نًب ثؼذ انزخشج.-4د
 



 انجُُخ انزسزُخ  .11

 Communications and Networking An Introduction Sharam ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

Hekmat . 

- Data communication and Networking, Behrouz A. Forouzan 
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يخشخبد  انغبػبد األعجىع

انزؼهى 

 انًطهىثخ

 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى اعى انىزذح / أو انًىضىع

1 
2+2 

 

Introduction to digital logic 

design . Number systems 

 

 االخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ وانؼًهٍانًسبضشح 

2 2+2 Binary Numbers. ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

3 2+2 Octal and Hexadecimal Numbers. ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

4 2+2 .Number Base Conversions ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

5 2+2 Arithmetic Operation with different 

Bases 
 االخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًهٍ

6 2+2 Arithmetic Operation with different 

Bases 
 االخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًهٍ

7 2+2 Binary Logic   

8 2+2 First exam ٍوانشهشٌاالخزجبس انُىيٍ  انًسبضشح وانؼًه 

9 2+2 Boolean Algebra ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

16 2+2 Boolean Algebra ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

11 2+2 Logic Gates: AND, OR and NOT ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

12 2+2 Basic Definition.Boolean Functions ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

13 2+2 Logic Operations: NAND, NOR, ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

14 2+2 Exclusive-OR and Equivalence ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

15 2+2 Second exam   

16 2+2  Combinational Circuits. Analysis 

and Design 
 االخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًهٍ

17 2+2  Combinational Circuits. Analysis 

and Design 
 االخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًهٍ

18 2+2  Binary Adders-Subtractor ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

19 2+2  Decoders  ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

26 2+2  Encoder ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

21 2+2  Multiplexers  ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

22 2+2  Demultiplexer ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

23 2+2  Third exam   

24 2+2  Latches ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

25 2+2  Flip-Flops ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

26 2+2  Flip-Flops   

27 2+2  Sequential Circuits. ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

28 2+2  Registers ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

29 2+2  Counters: ٍاالخزجبس انُىيٍ وانشهشٌ انًسبضشح وانؼًه 

36 2+2  Last exam   



يكزجخ انكهُخ نهسصىل ػهً انًصبدس االضبفُخ  نهًُبهح  )انًصبدس(  ـ انًشاخغ انشئُغُخ 2

 انذساعُخ.

االطالع ػهً انًىالغ االنكزشوَُخ انؼهًُخ نالطالع ػهً 

 انًبدانًغزدذاد انسذَثخ فٍ 
 اـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ ، انزمبسَش ،.... ) 
1. “Digital design with an introduction to the 

Verilog hdl , fifth edition,M.MORRIS MANO” 
2. “LECTURES in digital techniques”. 

 

ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ، يىالغ االَزشَُذ 

.... - 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .12

اندبٍَ انؼًهٍ ورؼهى كزبثخ ثشايح اكثش رؼمُذ وراد اسرجبط ثبنًىضىع نخهك َظبو يؼبندخ انزشكُض اكثش ػهً  

  يىثىق .

 

 
 


