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 Code & No.    : EE 4121 كهر  4121الرقم والرمز   : 

 Course:  Analog and Digital Integrated والرقمية تصميم الدوائر املتكاملة التماثليةاسم املقرر     : 

Circuits Design  
 Credits            : 3(3,1,0)   ( 0، 1،  3) 3الوحدات الدراسية:  

 كهر  3121 متطلب سابق  :
 متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 3121 

Co-requisite    : 

 Level               :  9 or10  Electives (3) : التاسع أو العاشر املستوى      

بات احنيرراز التيررار مقدمررة عررن حتليررل و تصررميم الرردوائر التماثليررة. املكررربات التشررغيلية، نظريررة الرردخل الراجررع للمكررربات، ثبررات الرررتدد. حسررا
الصررغرية واالسررتجابة الرتدديررة  اإلشرراراتتررأثري اجملررال وترانزسررتور ثنررائي القطبيررة. تكبررري  لرتانزسررتورالثابررت، األجهررزة الصررغرية والكبرررية املسررتعملة 

يررة اسررتعمال برنررامج . دراسررة خصررائص و تصررميم وبنرراء الرردوائر التماثليررة. دراسررة كيفاملثاليررةالكبرررية وعرردم  اإلشرراراتللمكررربات. خصررائص 
التجارب عمليا والناجتة من استعمال برنامج سبايس. حتليل وتصرميم الردوائر التماثليرة  إجراءسبايس لتمثيل الدوائر ومقارنة النتائج الناجتة من 

لكهربائيرة املعرفرة والدرايرة كمرا يهردف هرذا املسراق أيضرا لتزويرد طرالب اهلندسرة ا  معرا. القطبيرةواليت تستعمل ترانزستورات تأثري اجملال و ثنرائي 
كاملررة الكافيررة بطرررق التحليررل ومهررارات احلاسرروب الرريت تسررتعمل يف حتليررل، متثيررل الكمبيرروتر، والطبقررة الفيزيائيررة املضررافة للكمبيرروتر للرردوائر املت

 الرقمية. 
The fundamentals of analysis and design of basic analog circuits. Topics to be covered include operational 

amplifier design, basic amplifier feedback theory, frequency stability and compensation, DC bias calculations 

and circuits, MOSFET and BJT large- and small-signal device models, small-signal gain and frequency 

response characteristics of amplifiers, large-signal characteristics and nonidealities. In the hardware laboratory 

the student will gain experience designing, building, and characterizing analog circuits. The students will also 

learn how to use the SPICE circuit simulation program to compare actual and simulated performance. The 

analysis and design of analog circuits incorporating both Bipolar and CMOS technologies will be considered. 
This course provides the electrical students with a familiarity and an understanding of the analytical and 

computer skills required for the analysis, computer simulation, design, and computer-aided physical layout of 

digital integrated circuits.  

  Text Books  الكتب المقررة:

Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis and Robert G. Meyer, "Analysis and Design of 

Analog Integrated Circuits", John Wiley & Sons, Inc , Last Edition. 
 References : المراجع

1. Behzad Razavi, "Design of Analog CMOS Integrated Circuits", McGraw-Hill, Last 

Edition. 

2. Ken Martin, "Digital Integrated Circuits Design", Prentice Hall, Last Edition. 
 

هر  1428/1429موافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدراسي 
 هر 1429واليت عقدت بتاريخ    /   /

هر  1428/1429جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسي موافقة 
 هر 1429واليت عقدت بتاريخ    /   /

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ken%20Martin

