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I.  انًقزرػٍ انًؼهىياخ انؼايح:  

 يقديح في انحاسىب وانثزيجح :انًقزراسى   .1

  :هورقً انًقزر ريز  .2

 :انساػاخ انًؼتًدج  .3

 اإلخماني تدرية ػًهي سًُار جيحاضز
2   1 3 

 ولانفصم اال – االول :انًستىي وانفصم اندراسي  .4

 اليوجذ :()إٌ وجدخانًقزر ندراسح انساتقحانًتطهثاخ   .5

 يهاساخ انحاسىب :()إٌ وجدخانًقزرندراسح انًتطهثاخ انًصاحثح   .6

 تقنيخ معهومبد ثكهريوس :انًقزرفيها تدريس يتى /انتي انثزَايج  .7

 االَجهيزي وانؼزتي :انًقزرنغح تدريس   .8
 فصهي :َظاو اندراسح  .9

 اَرظاو :أسهىب اندراسح في انثزَايج  .10

 قاػه في جايؼح االَدنس :انًقزريكاٌ تدريس   .11

 د.فكزي انحًيدي      :انًقزر يىاصفاخاسى يؼد   .12

    :تاريخ اػتًاد يجهس انجايؼح  .13

 

 

 

II.  انمقزروصف: 
يعةش  رةشت توليةل الجيبًةبد هةي نةمة  ً وةخ         ّ ،يقذم الوقشس الوفبُين األسبسيخ للحبسْة ّهكًْبتَ الوبديةخ ّالجشهييةخ  

يقذم الوقشس الوفبُين األسبسيخ لطشت حل الوسبئل الوختلفخ ثبسةتخذام   إلى رلك ثبإلضبفخ ،األعذاد الوستخذهخ في الحبسْة
 الحبسْة ّكزلك الوجبدئ األسبسيخ لجشهيخ الحبسْة ثبستخذام لغبد الحبسْة.

هِبساد حل الوسبئل ّ ّ ،التعشف على الوفبُين االسبسيخ للحبسْةي الطبلت هي إى الِذف الشئيسي لِزا الوقشس ُْ توكي 
ّكزلك كتبثخ الخْاسصهيبد ّالوخططبد االًسيبثيخ للوسبئل ّتٌفيز ُزٍ  إييبد ثيئخ عوليخ هٌبسجخ لحل هسبئل في الحيبح العوليخ

 .الخْاسصهيبد ثلغخ الحبسْة

III. :مخزخاث انخؼهم 

:اكمبل انمقرر ثنجبح ان يكون قبدرا عهى ان ذيتوقع مه انطبنت عن   

 المعرفة والفهم -1
a.1 Explain the computer system components as fundamentals to understand 
other courses. 
 
a.2 understand how the computer deal with numbers and charecters through 

study the number systems. 

 
 

 انذهُيحانًهاراخ 
b.1 compare between the different computer system based on the hardware 
feature. 

b.2 recognize the different number systems and its use. 
b.3 Analyze any problem and propose a solution. 

 

 انًهاساخ انعًهيح انًهُيح
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c.1 write an algorithm as a flowchart or pseudo code  for a problems. 

 

c.2 trace any algorithm and find results. 

 انًهاساخ انعايح
d.1 Conducting seminars, tutorials and remedial classes. 

 

 

 

IV. انخذريس وانخقىيم اثباسخزاحيدي مخزخاث انخؼهم مىاءمت 

  :وانخقىيمخذريس ان اسخزاحيديتب (وانفهمانمؼارف ) انمقزرمخزخاث حؼهم  مىاءمتأوال: 
 اسخزاحيديت انخقىيم اسخزاحيديت انخذريس  / انمؼزفت وانفهم انمقزرمخزخاث 

a.1 Explain the computer 
system components as 

fundamentals to 
understand other 

courses. 

 االمتحان التحريري انمحبضرح, انتكبنيف

a.2 understand how the 
computer deal with 

numbers and characters 
through study the 

number systems. 

 االمتحان التحريري انمحبضرح

 

                       :                               انخذريس وانخقىيم تباسخزاحيدي (انمهاراث انذهىيت) انمقزرمخزخاث حؼهم  مىاءمت ثاويا:
 اسخزاحيديت انخقىيم   اسخزاحيديت انخذريس  / انمهاراث انذهىيتانمقزرمخزخاث 

b.1 compare between 
the different computer 

system based on the 
hardware feature. 

 االمتحان التحريري المحاضرة, 

b.2 recognize the 

different number 
systems and its use. 

تقييم البحوث والتكاليف والمناقشة  التكاليف 
 واالمتحان الشفهي

b.3 Analyze any problem 

and propose a solution. 
  

 

 :وانخقىيمخذريس ان اسخزاحيديتب (انمهىيت وانؼمهيتانمهاراث ) انمقزرمخزخاث حؼهم  مىاءمت ثانثا:
 اسخزاحيديت انخقىيم اسخزاحيديت انخذريس انمهاراث انمهىيت وانؼمهيت/ انمقزرمخزخاث 

c.1 write an algorithm as a 

flowchart or pseudo code  

for a problems. 

 االمتحان التحريري , انعمهيانمحبضرح, انمنبقشخ

c.2 trace any algorithm 

and find results. 
 

 االمتحان التحريري انعمهيانمحبضرح, 
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                                                            :وانخقىيمخذريس ان تياسخزاحيدب( انمهاراث انؼامت) انمقزرمخزخاث حؼهم  مىاءمترابؼا: 
 اسخزاحيديت انخقىيم اسخزاحيديت انخذريس  انمقزرمخزخاث 

Conducting seminars, 

tutorials and 

remedial classes. 

تكاليف ببحوث واجراء 
 العروض التقديمية 

 االستماع والمناقشة

 

 

V. انزئيست وانفزػيت )انىظزيت وانؼمهيت( وربطها بمخزخاث انخؼهم انمقصىدة  انمقزر مىاضيغ كخابتححذيذ و

 مغ ححذيذ انساػاث انمؼخمذة نها.   نهمقزر
 

 انًقزري يحتىيىاضيغ وحداخ /كتاتح 

 انجاَة انُظزي                                                           أوال:

 انمىاضيغ انخفصيهيت انمقزر / مىضىػاثوحذاث انزقم
ػذد 

 األسابيغ

انساػاث 

 انفؼهيت

مخزخاث حؼهم 

 انمقزر

1 

Introduction What is an Operating Systems?, 

Historical review, Mainframe 

Systems, Desktop Systems, 

Multiprocessor Systems, Distributed 

Systems, Clustered Systems, Real-

Time Systems, Handheld Systems.  

 

2 4  
a.1, b.1 

2 

Operating System 
Structure 

System Components, 

Operating-System Services, 

System Calls, Types of 

System Calls, System 

Programs, Operating-System 

Structure, System Boot. 

1 2  
b.2, c.2, 

a.3 

3 

Processes Process Concept, Process 

Scheduling, Operations on 

Processes, Interprocess 

Communication, Examples of 

IPC Systems, Communication 

in Client-Server Systems. 

2 4 
 

 
b.2, c.2, 

a.3 

4 

Threads Overview, Multithreading 

Models, Threading Issues, 

Thread Libraries, Java 

Threads 

1 2 b.2, c.1, 

c.2, a.3 
 

5 

CPU Scheduling Basic Concepts, Scheduling 

Criteria, Scheduling 

Algorithms, Multiple-

Processor Scheduling, Real 

Time scheduling, Algorithm 

Evaluation 

2 4 a.1, b.1 

6 
Process 

Synchronization 
Background, The Critical-

Section Problem, 

Synchronization Hardware, 

2 4 
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Semaphores, Classic Problems 

of Synchronization 

7 Deadlocks 

System Model,  Deadlock 

Characterization,  Methods for 

Handling Deadlocks, 

Deadlock Prevention, 

Deadlock Avoidance, 

Deadlock Detection, Recovery 

from Deadlock 

2 4 

 

8 
Memory 

Management 

Background, Swapping, 

Contiguous Memory 

Allocation, Paging, Structure 

of the Page Table, 

Segmentation. 

 

2 4 

 

9 
File System 
Interface 

The Concept of a File, Access 

Methods, Directory Structure, 

File-System Mounting. 

1 2 

 

 42 14 إخماني األسابيغ وانساػاث
 

 

 انجاَة انؼًهي:                                             ثاَيا:

 تكتت تجبرة )مواضيع( انعمهي

 مخزخاث انخؼهم انساػاث انفؼهيت ػذد األسابيغ انخدارب انؼمهيت انزقم

 DOS Box 1 3 b.2,c.2ححميم بزوامح   .1
 Qbasic  b.2,c.2ححميم بزوامح   .2

3.  
 Hello Worldكخابت بزوامح 

+ بزوامح ادخال واخزاج 

input , print 
1 3 

b.2,c.1, c.2 

4.  
ػبارة شزطيت     كخابت بزوامح

if  
c.1,c2 

   gotoكخابت بزوامح حكزار   .5

  18 إخماني األسابيغ وانساػاث
 

 

 

VI. اسخزاحيديت انخذريس: 

في قاعة الفصل من خالل السنبورة والقمم وكذلك االستعانة بعارض 
  Data Show البيانات

 انمحبضرح  -1

 انمنبقشخ -2 من خالل المناقشة في قاعة الفصل 

يكمف مجموعة من الطالب بتحضير موضوع معين ثم يتم القاءه في   انسمنبر -3
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 الفصل في احد المحاضرات
 انمختجر -4 نظام التشغيل لينكسالتطبيق عمى 

مجموعات لمقيام بتنفيذ نشاط معين من خالل تقسيم الطالب الى 
 واجراء ذلك النشاط اثناء المحاضرة.

 انمجموعبد -5

 

VII. :انخؼييىاث وانخكهيفاث 
 انذرخت األسجوع مخزخاث انخؼهم انخكهيف/انىشاط انزقم

سؤال  33حم  1

 في انخوارزميبد
a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1 14 11 

 a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1 14 11 اسئهخ انكتبةحم  2
3     
4     
5     

VIII. :حقىيم انخؼهم 

 انذرخت  األسبىع يمىانخق أوشطت انزقم

وسبت انذرخت 

إنى درخت  

يم ىانخق

  انىهائي

 انمخزخاث انخي يحققها

1 
 a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1  21 االخير تكهيفاخان

 
 a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1  11 االخير  يُتصف انفصم االول اختثار

3 
 a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1  11 الثامن يُتصف انفصم انثاَي اختثار

5 
 a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2  60  االختثار انُهائي

 

 

 

 

 

IX. خؼهمنمصادر ا: 
 )اسم انمؤنف, سنخ اننشر, اسم انكتبة, دار اننشر, ثهذ اننشر(.

  : ) ال حزيذ ػه مزخؼيه(تخغ انزئيساانمز
 Operating System Concepts, 8th Edition, by Avi Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, John Wiley 

& Sons, Inc.  

 

 انمساػذةانمزاخغ 

1. Operating System: Internal and Design Principle, Prentice Hall, 

copyright @2012 by Pearson Education, 7th edition,  William Stallings. 

http://www.cs.yale.edu/homes/avi
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2. Modern Operating Systems; Author(s) Andrew S. Tanenbaum; 

Publisher: Prentice Hall; 3
rd

  edition (December 21, 2007); 

 

 

3. Operating System, 3rd Edition, By Gray Nutt, Addition Wesley,2004. 

 

Operating System Principle, By Bic, L., Shaw, A. C., Premtice-Hall, 2003. 
 وإوخزوج:    )إن وخذث( مىاد إنكخزوويت

http://codex.cs.yale.edu/avi/os-book/os7/ 
 

 

X.  انمقزرانضىابظ وانسياساث انمخبؼت في. 
 فيًا يتؼهق تاآلتي: نهًقزرتؼد انزجىع نهىائح انجايؼح يتى كتاتح انسياسح انؼايح 

1.  
   وانغياب:حضىس ان 

 % يٍ انًحاضشاخ تذوٌ عزس يشفع اسًّ نشؤٌ انطالب ويحشو يٍ دخىل ايرحاٌ انًادج انُهائي.52ارا ذغية انطانة 

2.  
 انحضىس انًرأخش:  

 ذكشس حضىسِ انًرأخش اكثش يٍ يشج.يًُع انطانة يٍ دخىل انًحاضشج ارا 

3.  
 ضىاتط االخرثاساخ وااليرحاَاخ: 

 كًا في انالئحح.

4.  
    :انًشاسيعو انركهيفاخ / انًهاو

 يسهى انطانة انركانيف في  انىقد انًحذد يٍ قثم اسرار انًادج او في انخطح وذعرثش غيش يقثىنح تعذ انىقد انًحذد.

5.  
 :انغش 

 قثم ويادج تعذ.يحشو يٍ يقشس انغش ويادج 

6.  
  :َرحالاال

 يفصم سُّ يٍ انذساسح.

7.  
يًُع انكالو انداَثي اثُاء انًحاضشج, ويطشد انطانة يٍ انًحاضشج ارا صذس يُّ اي اصعاج. يًُع  :سياساخ أخشي 

 اسرخذاو انرهفىٌ اثُاء انًحاضشج  ويُصح تاغالقّ. 

 

 

  

http://codex.cs.yale.edu/avi/os-book/os7/

