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 يشاخعت أداء يؤسساث انتعهيى انعاني ))يشاخعت انبشَايح األكاديًي((

ٌ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 انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .9

 انًؼشفخ وانفهى  -أ
 اكتغبة يب تى تىضُسه يٍ انًفشداد فٍ زمم "انًىاضُغ انًطهىة ثسثهب و شًىنهب " -

ن خالل  تطبٌمها المفردات عملٌا حٌث تصمل المعرفة النظرٌة ميٍ خالل تطجُك اكتغبة يهبساد  -
 . عملٌا

 

 انًهبساد انخبطخ ثبنًىضىع   -ة 

 انتذسَت انظُفٍ– 1ة

 ثسىث تخشج  – 2ة

 تمبسَش ػهًُخ  – 3ة

   انتطجُك انؼًهٍ   -4ة

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 

 لشاءاد ، تؼهى راتٍ ، زهمبد َمبػ.  -

 انتذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسط .  -

 ً ثؼض انًىالغ االنكتشوَُخ نإلفبدح يُهب . إسشبد انطالة إن -

 اعتخذاو ازذي نغبد انجشيدخ نهتطجُك انؼًهٍ  -

 

 

 طشائك انتمُُى      

 

 فٍ لبػخ انذسط. ُبلشبد زىل اعئهخ يؼُُه انً

 تمذَى ثؼض انتمبسَش زىل يفشداد يؼُُه نهًمشس.  

 . ط َىيٍ نهطبنتخ واخشاء ثؼض األختجبساد انُىيُه كُشبئُوَهب اختجبساد فظهُخ

 يذي تىاطم انطبنت ويىاظجته نهسضىس .

 

 

 
 يهبساد انتفكُش -ج

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

 . تكون وثٌمة الصلة بالممرر

عئهخ انًطشوزخ وفتر ثبة تًكٍُ انطهجه يٍ تًُُخ لذساتهى ػهً انتفكُش انًُطمٍ يٍ خالل َىػُخ األ -2ج

 انًُبلشخ ايبيهى نتًُُخ لبثهُبتهى انزهُُخ .

 والمنالشة. الحوار على الطالب لدرة تطوٌر  -3ج

   -4ج

 

 

 



 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 الولت بأهمٌة الطالبٌشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 بٌك العملًتوزٌع المنهج على اسابٌع الدراسه مع اعطاء فرصة مناسبه للتط 
 والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلٌف  
 ربط املواضيع الربجمية واعطاء امثله من الواقع للمساعدة ولتسهيل فهم الطالب ملواضيع املقرر. 

 المكلف بها الطالب لتكون حافزا له على التعلم  لألنشطة الدرجة من نسبة تخصٌص. 

 

 طشائك انتمُُى    

 المسؤولٌة وتحمله الطالب التزام دلٌل الدرس ةلاع فً الفاعلة المشاركة. 

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

 المعرفً والمهاري لمفردات الممرر المعطى.
 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخظٍ (. -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

 ر لدرة الطالب على الحوار والمنالشة.تطوٌ  -3د

     -4د
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 انغبػبد األعجىع
يخشخبد انتؼهى 

 انًطهىثخ
اعى انىزذح / انًغبق 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى

 انؼًهُبد إداسح 4 االول
 يمذيه ػٍ انًؼبندبد وانؼًهُبد

  ،يجبدئ انؼًهُبد
َظشٌ + 

 ػًهٍ
اعئهخ ػبيخ 

 خويُبلش

 إداسح انؼًهُبد 4 انثبٍَ

 خذونخ انؼًهُبد

)Process scheduling)  + ٌَظش

 ػًهٍ

اعئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايتسبٌ 

 إداسح انؼًهُبد 4 انثبنج
 انؼًهُبد ػهً انًؼبندبد

(Operation on 
Process) 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
أعئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ 

 إداسح انؼًهُبد 4 انشاثغ
 انؼًهُبد انًتؼبوَخ

(Cooperation 
Processes) 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 ايتسبٌ اٍَ

 اداسح انؼًهُبد 4 انخبيظ
هُكهُخ االتظبل ثٍُ 

 انؼًهُبد
َظشٌ + 

 ػًهٍ

أعئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايتسبٌ اٍَ

 خذونخ انًؼبنح 4 انغبدط
 يجبدي اعبعُخ زىل اندذونخ

 
َظشٌ + 

 ػًهٍ
اعئهخ ػبيخ و 

 يُبلشخ

 جدولة المعالج 4 انغبثغ
دذونخ،يمذيخ ػٍ يؼبَُش ان

 خىاسصيُبد اندذونخ
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اعئهخ ػبيخ

 خوارزمٌات الجدولة 4 انثبيٍ

اندذونخ ثبعتخذاو خىاسصيُخ 

FCFS 
اندذونخ ثبعتخذاو خىاسصيُخ 

SJF 
 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

 خوارزمٌات الجدولة 4 انتبعغ

 اندذونخ ثبعتخذاو خىاسصيُخ 
PS  
 

 

َظشٌ + 

 ػًهٍ

 بيخاعئهخ ػ

يغ ايتسبٌ 

 اٍَ

 خوارزمٌات الجدولة 4 انؼبشش

 
 اندذونخ ثبعتخذاو خىاسصيُخ 
RRS 

 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
ايتسبٌ 

 شهشٌ

 4 انسبدٌ ػشش 
Deadlock 

 انًغبس انًغهك
 خظبئض انًغبس انًغهك

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اعئهخ ػبيخ

  4 انثبٍَ ػشش
 يخططبد زدض انًظبدس

 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
يُبلشخ و 

 ايتسبٌ اٍَ

  4 نج ػششانثب

 طشق تسذَذ انًغبس انًغهك

Handling Deadlock 
 يُغ زذوث انًغبس انًغهك

Deadlock Prevention 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اعئهخ ػبيخ

  4 انشاثغ ػشش
 تدُت زذوث انًغبس انًغهك

Deadlock Avoidance 

َظشٌ + 

 ػًهٍ
اعئهخ يغ 

 يُبلشخ

  4 انخبيظ ػشش
 تسذَذ زذوث انًغبس انًغهك

 شخبعوػًهُخ األعت
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 يُبلشخ 
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 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُظىص األعبعُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 
1- Abraham Silberschatz; Operating System Concepts; Addison-

Wesley; 2006 

يتطهجبد خبطخ ) وتشًم ػهً عجُم انًثبل 

وسػ انؼًم وانذوسَبد وانجشيدُبد 

 نكتشوَُخ (وانًىالغ اال

 املواقع االلكرتونية الرصينة.
 Linux and C languageالرباجمبات: 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً عجُم 

انًثبل يسبضشاد انضُىف وانتذسَت 

 انًهٍُ وانذساعبد انًُذاَُخ ( 
 .ومشاريع حبوث التخرج التدريب العملي
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  1َظى تشغُم  401ذ انًتطهجبد انغبثمخ

 10 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 40 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 



 


