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Flow up of implementation celli pass play  

 
Mohamed U. Barak Course Instructor 

mohamedubaed@yahoo.com  E-mail 

Electronic III Title 

3 Hours a weak  

 

 

Course Coordinator  

 

Introduction to digital  design and main digital system 
component . 

Course Objective 

Multivibrators types and design ,finite state machine ,Moore, 

Mealy,Memory type and application ,ADC,DAC,IC families ,MPU 

 

Course Description 

 Digital design by M. Morris Mano and Michael D. Ciletti  4
th

. Edition  

Pearson Education ,Inc.  2002.  

 

Digital design fundamentals  2end. Edition ,By Kenneth  J. Breeding, 

Prentice Hall,  1992.   

Textbook 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

 (60%) ------  (5%)  ------  (35%) 

Type here general notes regarding the course 

 

General Notes 

 

University: Tikrit 

College: Engineering 

Department: Electrical 

Stage: Fourth 

Lecturer name: Mohammed U.         

                                 Barak 

Qualification: Mastar of science 

Place of work: Tikrit University 

Republic of Iraq 

 

The Ministry Of Higher 

Education 

 

& Scientific Research 
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استمارة اوجاز الخطت التذريسيت للمادة 
 محمد عبيد براك حسين الرماوياالسم  

 mohamedubaed@yahoo.comالبشيذ االلكتشووي 

 Electronic IIIاسم المادة 

ساػاث أسبىػيا   3  مقشس الفصل 

اهذاف المادة 

 

 .دساست التصميم والتحليل للىظم الشقميت ومكىواتها األساسيت

التفاصيل االساسيت للمادة 

 

اوىاع ,االوظمه االتزامىيه, تصميم االوظمه التزامىيه و تحليلها, المزبزباث

 TTlو   CMOSاوىاع الؼىائل والشبط المشتشك بيه ,الزاكشاث وتطبيقاتها

الكتب المىهجيت 

 

Digital design by M. Morris Mano and Michael D. Ciletti  

 4
th

. Edition.    Pearson Education ,Inc.  2002.   

        
المصادس الخاسجيت 

 

Digital design foundementals  2end. Edition ,By Kenneth J. 
Breeding, Prentice Hallm 1992.          

االمتحان الىهائي المششوع االمتحاواث اليىميت المختبش الفصل الذساسي تقذيشاث الفصل 

 35 % ----- 5 % ----- 60 %

 مؼلىماث اضافيت 

 

جمهىريت العراق 

 

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 

 

جهاز االشراف والتقىيم العلمي 

  تكريت:اسم الجامعت

 الهندسة: اسم الكليت

  الكهرباء:اسم القسم

الرابعت :المرحلت

  محمد عبيد:اسم المحاضر الثالثي

  مدرس مساعد:اللقب العلمي

  ماجستير:المؤهل العلمي

  جامعة تكريت:مكان العمل
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استمارة الخطت التذريسيت للمادة                                                      
المالحظاث المادة العمليت المادة الىظريت االسبىع 

1 
Type of multiviibratos       

  

2 Calculation of the circuitry      

3 One shot Monostable        

4 Ritriggerable ,nonritrrigable   

5 Implementing using 555 Ic   

6 Zero delay buffer   

7 Introduction to FSM   

8 EXAM.                        

9 Characteristic equation 

,Excitation equation  
   

10 State diagram, state table   

11 Moore machine type   

12 Mealy machine type   

13 General design procedure   

14 Minimization of state   

15 Asyn. circuit, transition table   

16 EXAM.                        

17 circuit   Analyze of Asyn.   

18 Rice conditions   

19 Memory type     

20 LUT   

21 Memory expansion   

22  PLD ,SPLD,CPLD,PAL,PLA,   

23 ADC,DAC types ,sampling, 

resolution 
  

24 EXAM.                        

25 TTL current i/o, Fan out   

26 CMOS current i/o, Fan out   

27 Power dissipation ,open 

collector  output  
  

جمهىريت العراق 

 

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 

 

جهاز االشراف والتقىيم العلمي 

  تكريت:اسم الجامعت 

 الهندسة: اسم الكليت

  الكهرباء:اسم القسم

الرابعت :المرحلت

 براك  محمد عبيد:اسم المحاضر الثالثي

  مدرس مساعد:اللقب العلمي

  ماجستير:المؤهل العلمي

  جامعة تكريت:مكان العمل



28 CPU,Register, Hi speed 

shifter 
  

29 ALU Computer instractions   

30 Design of the control unit   

31 Design of digital system   

32 EXAM.                        
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