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التشغيل مع تفصيل واضح ملفاهيم انظمة التشغيل ابألضافة اىل متكني الطلبه من فهم اساسيات نظم متكني الطالب من 

 فهم اجلانب العملي لنظم التشغيل
  

 
 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.



 يخشخبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .9

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 اكزغبة يب رى رٕضٛسّ يٍ انًفشداد فٙ زمم "انًٕاضٛغ انًطهٕة ثسثٓب ٔ شًٕنٓب " -

المفردات عملٌا حٌث تصمل المعرفة النظرٌة من خالل  تطبٌمها يٍ خالل رطجٛك اكزغبة يٓبساد  -
 . عملٌا

 

 انًٓبساد انخبصخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 انزذسٚت انصٛفٙ– 1ة

 ثسٕس رخشج  – 2ة

 رمبسٚش ػهًٛخ  – 3ة

   انزطجٛك انؼًهٙ   -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 ، زهمبد َمبػ. لشاءاد ، رؼهى رارٙ  -

 انزذسٚجبد ٔاألَشطخ فٙ لبػخ انذسط .  -

 إسشبد انطالة إنٗ ثؼض انًٕالغ االنكزشَٔٛخ نإلفبدح يُٓب .  -

 اعزخذاو ازذٖ نغبد انجشيدخ نهزطجٛك انؼًهٙ  -

 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

 فٙ لبػخ انذسط. ُبلشبد زٕل اعئهخ يؼُّٛ انً

 ُّٛ نهًمشس. رمذٚى ثؼض انزمبسٚش زٕل يفشداد يؼ 

 . خ ٔاخشاء ثؼض األخزجبساد انٕٛيّٛ كُشبط ٕٚيٙ نهطبنتئَٛٔٓب اخزجبساد فصهٛخ

 يذٖ رٕاصم انطبنت ٔيٕاظجزّ نهسضٕس .

 

 

 
 يٓبساد انزفكٛش -ج

لدرة الطالب على ربط المواضٌع مع بعضها البعض وذلن من خالل التطرق الى مواضٌع  تطوٌر  -1ج

 . تكون وثٌمة الصلة بالممرر

رًكٍٛ انطهجّ يٍ رًُٛخ لذسارٓى ػهٗ انزفكٛش انًُطمٙ يٍ خالل َٕػٛخ األعئهخ انًطشٔزخ ٔفزر ثبة  -2ج

 انًُبلشخ ايبيٓى نزًُٛخ لبثهٛبرٓى انزُْٛخ .

 والمنالشة. الحوار على الطالب لدرة تطوٌر  -3ج

   -4ج

 



 

 

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 الولت أهمٌةب الطالبٌشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 ًتوزٌع المنهج على اسابٌع الدراسه مع اعطاء فرصة مناسبه للتطبٌك العمل 
 والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلٌف  
 ربط املواضيع الربجمية واعطاء امثله من الواقع للمساعدة ولتسهيل فهم الطالب ملواضيع املقرر. 

 تكون حافزا له على التعلمالمكلف بها الطالب ل  لألنشطة الدرجة من نسبة تخصٌص. 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 المسؤولٌة وتحمله الطالب التزام دلٌل الدرس لاعة فً الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث. الواجبات تمدٌم فً المحدد بالموعد االلتزام 
  اجراء اختبارات متكررة على طول الفصل الدراسً والذي ٌمكننا من تمٌٌم الطالب ومدى تحصٌله

 فً والمهاري لمفردات الممرر المعطى.المعر
 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (. -د 

 .على نمل المهارات المكتسبه الى التطبٌك العملً الطالب لدرة تنمٌة  -1د

 لتمنٌات المختلفة وخصوصا ما ٌتعلك بنظم التشغٌل.ا مع التعامل على الطالب لدرة تنمٌة  -2د

 تطوٌر لدرة الطالب على الحوار والمنالشة.  -3د

     -4د



 انجُٛخ انزسزٛخ  .11

 ثُٛخ انًمشس .10

 انغبػبد األعجٕع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕزذح / انًغبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

 4 االٔل
يمذيخ ػٍ اَظًخ 

 انزشغٛم

 انزشغٛم إَاع اَظًخ

َظبو انذفؼبد، اَظًخ انذفؼبد 

يزؼذدد انجشايح، اَظًخ 

 انًشبسكّ ثبنٕلذ

َظش٘ + 

 ػًهٙ
اعئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ

 4 انثبَٙ
يمذيخ ػٍ اَظًخ 

 انزشغٛم

 اَظًخ انسبعجبد انشخصٛخ 

َظش٘ +  اَظًخ انًؼبندبد انًزؼذدح

 ػًهٙ

اعئهخ ػبيخ 

ٔيُبلشخ أ 

 ايزسبٌ 

 4 انثبنش
يمذيخ ػٍ اَظًخ 

 نزشغٛما

،األَظًخ انًزٕاصٚخ،األَظًخ 

 انًٕصػخ
َظش٘ + 

 ػًهٙ
أعئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ 

 4 انشاثغ
يمذيخ ػٍ اَظًخ 

 انزشغٛم

اَظًخ انٕلذ انسمٛمٙ،اَظًخ 

انزشغٛم انؼُمٕدٚخ، اَظًخ 

 األخٓضح انٛذٔٚخ

َظش٘ + 

 ػًهٙ
 ايزسبٌ اَٙ

 ْٛكهٛخ َظبو انسبعجخ 4 انخبيظ
ػًم َظبو 

انسبعجخ،انًمبطؼبد،

DMA,  

َظش٘ + 

 ػًهٙ

أعئهخ ػبيخ 

ٔيُبلشخ أ 

 ايزسبٌ اَٙ

 ْٛكهٛخ َظبو انسبعجخ 4 انغبدط
 ْٛبكم انخضٌ + ْشيٛخ انخضٌ

 
َظش٘ + 

 ػًهٙ
اعئهخ ػبيخ ٔ 

 يُبلشخ

 حماٌة األجزاء المادٌة 4 انغبثغ

 ػًهٛخ 

Dual mode 
+ 

 زًبٚخ األدخبل ٔاألخشاج

َظش٘ + 

 ػًهٙ
 اعئهخ ػبيخ

 اء المادٌةحماٌة األجز 4 انثبيٍ
زًبٚخ انزاكشح+ زًبٚخ ٔزذح 

 انًؼبندخ انًشكضٚخ
 

َظش٘ + 

 ػًهٙ
 الواجبات
 الجماعٌة

 ْٛكهٛخ َظبو انزشغٛم 4 انزبعغ
 يكَٕبد انُظبو

اداسح انؼًهٛبد، اداسح 

 انزاكشح، اداسح انًهفبد

َظش٘ + 

 ػًهٙ
 اعئهخ ػبيخ

 ْٛكهٛخ َظبو انزشغٛم 4 انؼبشش
اداسح اخٓضح األدخبل 

، اداسح انخضٌ ٔاألخشاج

 انثبَٕ٘،انشجكبد

َظش٘ + 

 ػًهٙ
ايزسبٌ 

 شٓش٘

 خذيبد َظبو انزشغٛم 4 انسبد٘ ػشش 
إَاع انخذيبد انزٙ 

 ٚمذيٓب َظبو انزشغٛم
َظش٘ + 

 ػًهٙ
 اعئهخ ػبيخ

 خذيبد َظبو انزشغٛم 4 انثبَٙ ػشش
 اعزذػبءاد انُظبو 

(system calls) 

َظش٘ + 

 ػًهٙ
يُبلشخ ٔ 

 ايزسبٌ اَٙ

 خذيبد َظبو انزشغٛم 4 ػششانثبنش 
ادايخ  انؼًهٛبد، ٗانغٛطشح ػه

صٛبَخ  انًهفبد، اداسح األخٓضِ،

  انًؼهٕيبد، االرصبالد

َظش٘ + 

 ػًهٙ
 اعئهخ ػبيخ

 ثشايدٛبد انُظبو خذيبد َظبو انزشغٛم 4 انشاثغ ػشش
َظش٘ + 

 ػًهٙ
اعئهخ يغ 

 يُبلشخ

 رُفٛز ٔرصًٛى انُظبو 4 انخبيظ ػشش
 اْذاف انزصًٛى،

 زُفٛزان
َظش٘ + 

 ػًهٙ
 يُبلشخ 



 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُصٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 
1- Abraham Silberschatz; Operating System Concepts; Addison-

Wesley; 2006 

يزطهجبد خبصخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًثبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيدٛبد 

 النكزشَٔٛخ (ٔانًٕالغ ا

 املواقع االلكرتونية الرصينة.
 Linux and C languageالرباجمبات: 

انخذيبد االخزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًثبل يسبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 .ومشاريع حبوث التخرج التدريب العملي

 

 انمجٕل  .12

 1ت يؼًبسٚخ انسبع 303ذ انًزطهجبد انغبثمخ

 10 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 40 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 



 


