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 : التدریسياسم نور ایاد یوسف ھیالنتو 

  :البرید االلكتروني ---------------

Logical Techniques اسم المادة: 

 :مقررالفصل 
To teach the student the basic and fundamentals of digital 

computer, logic gates and number systems. 
Among this will be: how to find the optimal equations or the 
output by using different methods of design and simplification 

methods. 
To design different digital systems using flip flop such as 

counter … etc. 
 

  :ةاھداف الماد

Binary system, Signed number representations, codes, boolean 
algebra, logic gates, simplifications of logical functions, 
and flip flop.  

  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد

 Digital Design by: M. Morris  Mano. 
  :ةالكتب المنھجی 

 Digital System Principles and Applications by: Ronald J. 
Tocci. 

 Fundamental of Digital Systems Design by : V. Thomas Rhyne 
 Digital Principles and Applications by: Malvino Leach.. 

  :ةالمصادر الخارجی

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

  االول 15 15 10 60
  الثاني

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 
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ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 

وع
سب

اال
 

 Introduction to the 
laboratory  kits . 

Introduction – digital systems 
and  digital computers 
Introduction to digital & analog 
system, 

 

1 

 Logic gates  Number Systems: Binary , Octal 
, Hexadecimal, Decimal  

2 

 Logic gates  Number base conversions 
 

3 

 Boolean algebra Signed number representation 
and codes  

4 

 Boolean algebra 9’s , 10’s complement + 
tutorial   

5 

 Exclusive OD gate  1’s , 2’s complement + 
tutorial   

6 

 Exclusive OD gate  Codes: BCD , Excess 3, and 
Gray code  

7 

 Application of XOR gate Code conversions 
 

8 

 Application of XOR gate Boolean algebra: definitions  
theorems and  rules   

9 

 Digital Comparator  Properties and functions + 
tutorials   

10 

 Digital Comparator  Logic gate: AND, OR , NOT 
, XOR, XNOR.  

11 

  Simplification of logic 
function using algebraic 
methods 

 
12 

  Simplification of logic 
function using sum of product  

13 

  Simplification of logic 
function using product of sum   14 

  First Term Exam 
 15 

 عطلة نصف السنة
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 

وع
سب

اال
 

 Binary half and full adder Review of logical function 
simplifications  

1 

 Binary half and full adder Map method (k-map) , 2 
variable   

2 

 Binary half and full 
subtractor 

k-map implementation for 3 and 
4 variable.  

3 

 Binary half and full 
subtractor 5 variable k-map + tutorial  

 
4 

 K-map minimization technique Don’t car conditions + 
tutorial   

5 

 K-map minimization technique Sequential circuits Flip 
flop design and 
implementation: SR F/F 
and it’s design 

 

6 

 Code conversions JK F/F and it’s design 
 

7 

 Code conversions T F/F and it’s design, D 
F/F and it’s design  

8 

 SR flip flop and latches  SR F/F with PRESET & 
CLEAR  

9 

 SR flip flop and latches  JK F/F with PRESET & 
CLEAR +  Tutorial   

10 

 D flip flop  Master –slave F/F with 
PRESET & CLEAR  

11 

 D flip flop  Application of flip flop  
 

12 

  An introduction to the 
counter and it’s use   

13 

  Tutorial  
 

14 

   Second term exam 
 

15 
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