جامعة األندلس
للؼىم والتقٌيح

كلية اهلندسة وتقنية املعلومات

كهيح انهُذسح وذقُيح انًعهىياخ
قسى ذقُيح انًعهىياخ
تشَايح :ذقيُّ يعهىياخ
انذسخح :تكهشيىس

مواصفاخ مقرر :وظم تشغيم

:مواصفاخ مقرر
:الوقزر

 الوؼلىهاخ الؼاهح ػي.I

ًظن تشغيل
اإلجمالي

تدرية

ػولي
2

3

سوٌار

:اسن الوقزر
:رهز الوقزر ورقوه

.1

:الساػاخ الوؼتودج

.3

:الوستىي والفصل الدراسي

.4

:)الوتطلثاخ الساتقح لدراسح الوقزر(إى وجدخ

.5

:)الوتطلثاخ الوصاحثح لدراسح الوقزر(إى وجدخ

.6

.2

هحاضزج
2

الثاًي – الفصل الثاًي

مؼماريح انحاسوب

تكهريوس تقىيح مؼهوماخ
االًجليزي والؼزتي
فصهي
اَرظاو
قاػه في جاهؼح االًدلس
فكزي الحويدي.د

:التي يتن فيها تدريس الوقزر/الثزًاهج
:لغح تدريس الوقزر
:ًظام الدراسح
:أسلىب الدراسح في الثزًاهج
:هكاى تدريس الوقزر
:اسن هؼد هىاصفاخ الوقزر
:تاريخ اػتواد هجلس الجاهؼح

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

: وصف المقزر.II
This course introduces the fundamentals of operating systems design and implementation.
Topics include history and evolution of operating systems; Types of operating systems;
Operating system structures; Process management: processes, threads, CPU scheduling,
process synchronization; Deadlock; Memory management ; File systems;

: مخزجاث الخؼلم.III
:يتوقغ مه انطانة ػىذ اكمال انمقرر تىجاح ان يكون قادرا ػهى ان
a.1 Describe OS structures and OS support for processes and threads.

 المعرفة والفهم-1

a.2 Explain System calls and OS support for process, synchronization, memory and file
systems.

الوهاراخ الذهٌيح

b.1 Evaluate the different algorithms for CPU Scheduling, synchronization, and deadlock.
b.2 Analyze algorithms for handling synchronization, deadlock, and failure related to
distributed systems..

انًهاساخ انعًهيح انًهُيح
c.1 Use C and Unix commands, examine behavior and performance of Linux, and develop
various system programs under Linux.

2

مواصفاخ مقرر:
c.2 Apply OS concepts related to process management, process synchronization, file
systems.

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

 .IVمىاءمت مخزجاث الخؼلم باسخزاحيجياث الخذريس والخقىيم
أوال :مىاءمت مخزجاث حؼلم المقزر (المؼارف والفهم) باسخزاحيجيت الخذريس والخقىيم:
مخزجاث المقزر  /المؼزفت والفهم
a.1 Describe OS structures

اسخزاحيجيت الخذريس
انمحاضرج ,انتكانيف

and OS support for processes
and threads.
 a.2 Explain System callsانمحاضرج
and OS support for process,
synchronization, memory
and file systems.

اسخزاحيجيت الخقىيم
االمتحان التحريري
االمتحان التحريري

ثاويا :مىاءمت مخزجاث حؼلم المقزر (المهاراث الذهىيت) باسخزاحيجيت الخذريس والخقىيم:
اسخزاحيجيت الخذريس

مخزجاث المقزر /المهاراث الذهىيت
 b.1 Evaluate the differentالمحاضرة,

algorithms for CPU
Scheduling, synchronization,
and deadlock.
 b.2 Analyze algorithms forالتكاليف
handling synchronization,
deadlock, and failure related
to distributed systems..

اسخزاحيجيت الخقىيم

االمتحان التحريري

تقييم البحوث والتكاليف والمناقشة
واالمتحان الشفهي

ثالثا :مىاءمت مخزجاث حؼلم المقزر (المهاراث المهىيت والؼمليت) باسخزاحيجيت الخذريس والخقىيم:
مخزجاث المقزر/

المهاراث المهىيت والؼمليت

اسخزاحيجيت الخذريس

 c.1 Use C and Unixانمحاضرج ,انمىاقشح ,انؼمهي
commands, examine
behavior and performance of
Linux, and develop various
system programs under
Linux.
 c.2 Apply OS conceptsانمحاضرج ,انؼمهي
related to process
management, process
synchronization, file

اسخزاحيجيت الخقىيم

االمتحان التحريري

االمتحان التحريري

3

:مواصفاخ مقرر
systems.

: مىاءمت مخزجاث حؼلم المقزر (المهاراث الؼامت) باسخزاحيجيت الخذريس والخقىيم:رابؼا
اسخزاحيجيت الخقىيم

اسخزاحيجيت الخذريس

االستماع والمناقشة

تكاليف ببحوث واجراء

العروض التقديمية

مخزجاث المقزر
d.1 Conducting seminars,
tutorials and
remedial classes.

 ححذيذ وكخابت مىاضيغ المقزر الزئيست والفزػيت (الىظزيت والؼمليت) وربطها بمخزجاث الخؼلم المقصىدة.V
.للمقزر مغ ححذيذ الساػاث المؼخمذة لها

هىاضيغ هحتىي الوقزر/ كتاتح وحداخ
 الجاًة الٌظزي:أوال
مخزجاث حؼلم
المقزر

الساػاث
الفؼليت

ػذد
األسابيغ

4

2

a.1, b.1

2

b.2, c.2,
a.3

b.2, c.1,
c.2, a.3

2

a.1, b.1

4

4

4

 مىضىػاث المقزر/وحذاث

What is an Operating Systems?,
Historical
review,
Mainframe
Systems,
Desktop
Systems,
Multiprocessor Systems, Distributed
Systems, Clustered Systems, RealTime Systems, Handheld Systems.

Introduction

1 System

Components,
Operating-System Services,
System Calls, Types of
System
Calls,
System
Programs, Operating-System
Structure, System Boot.
2 Process Concept, Process
Scheduling, Operations on
Processes, Interprocess
Communication, Examples of
IPC Systems, Communication
in Client-Server Systems.
Multithreading
1 Overview,
Models, Threading Issues,
Thread
Libraries,
Java
Threads
2 Basic Concepts, Scheduling
Criteria,
Scheduling
Algorithms,
MultipleProcessor Scheduling, Real
Time scheduling, Algorithm
Evaluation

4

b.2, c.2,
a.3

المىاضيغ الخفصيليت

2

Background, The Critical-

الزقم

1

Operating System
Structure

2

Processes
3

Threads
4

CPU Scheduling
5

Process

6

:مواصفاخ مقرر

4

2

4

2

2

1

42

14

Section Problem,
Synchronization Hardware,
Semaphores, Classic Problems
of Synchronization
System Model, Deadlock
Characterization, Methods for
Handling Deadlocks,
Deadlock Prevention,
Deadlock Avoidance,
Deadlock Detection, Recovery
from Deadlock
Background,
Swapping,
Contiguous
Memory
Allocation, Paging, Structure
of
the
Page
Table,
Segmentation.

Synchronization

The Concept of a File, Access
Methods, Directory Structure,
File-System Mounting.

File System

Deadlocks

7

Memory

8

Management

9

Interface

إجمالي األسابيغ والساػاث

: الجاًة الؼولي:ثاًيا
تكتة تجارب (مواضيغ) انؼمهي
مخزجاث الخؼلم

الساػاث الفؼليت

b.2,c.2

ػذد األسابيغ
2

الزقم

1 Introduction to Linux,
Installing linux

b.2,c.2

6

3

b.2,c.2

2

1

4

2

4

2

18

الخجارب الؼمليت

9

1.

Shell commands
Introduction to C/C++
language under Linux
process Creation and
Execution.
Thread Creation and
Execution

2.
3.
4.
5.

إجمالي األسابيغ والساػاث

: اسخزاحيجيت الخذريس.VI
في قاعة الفصل من خالل السنبورة والقمم وكذلك االستعانة بعارض

 انمحاضرج-1

Data Showالبيانات
من خالل المناقشة في قاعة الفصل

5

 انمىاقشح-2

مواصفاخ مقرر:
يكمف مجموعة من الطالب بتحضير موضوع معين ثم يتم القاءه في

 -3انسمىار

الفصل في احد المحاضرات
 -4انمختثر

التطبيق عمى نظام التشغيل لينكس

 -5انمجموػاخ

لمقيام بتنفيذ نشاط معين من خالل تقسيم الطالب الى مجموعات

واجراء ذلك النشاط اثناء المحاضرة.

 .VIIالخؼييىاث والخكليفاث:
الزقم
1

الخكليف/الىشاط
بحث عن

األسثوع
مخزجاث الخؼلم
14 a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1

الذرجت
11

االقالع في

الحاسوب
2

كتابة وتنفيذ

وشرح برنامج

14 a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1

11

انشاء

processes
باستخدام

system, fork,

exec
3
4
5

 .VIIIحقىيم الخؼلم:
أوشطت الخقىيم

الزقم

1

3
5

األسبىع

الذرجت

وسبت الذرجت
إلى درجت
الخقىيم
الىهائي

المخزجاث الخي يحققها

الىاجثاخ

االخير

11

a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1

الؼولي

االخير

21

a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1

اختثار هٌتصف الفصل

الثامن

11

a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2,d.1

60

a.1,a.2,b.1,b.2,c.1,c.2

االختثار الٌهائي

6

مواصفاخ مقرر:

 .IXمصادر الخؼلم:
(اسم انمؤنف ,سىح انىشر ,اسم انكتاب ,دار انىشر ,تهذ انىشر).

المزاجغ الزئيست ( :ال حزيذ ػه مزجؼيه)


Operating System Concepts, 8th Edition, by Avi Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne,
John Wiley & Sons, Inc.

المزاجغ المساػذة

1. Operating System: Internal and Design Principle, Prentice Hall,
copyright @2012 by Pearson Education, 7th edition, William Stallings.
;2. Modern Operating Systems; Author(s) Andrew S. Tanenbaum
;)Publisher: Prentice Hall; 3rd 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.
مىاد إلكخزوويت وإوخزوج:

(إن وجذث)
http://codex.cs.yale.edu/avi/os-book/os7/

.X

الضىابظ والسياساث المخبؼت في المقزر.

تؼد الزجىع للىائح الجاهؼح يتن كتاتح السياسح الؼاهح للوقزر فيوا يتؼلق تاآلتي:

.1

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

 .2انحضىس انًرأخش:
يًُع انطانة يٍ دخىل انًحاضشج ارا ذكشس حضىسِ انًرأخش اكثش يٍ يشج.
.3

ضىاتط االخرثاساخ وااليرحاَاخ:
كًا في انالئحح.

 .4انركهيفاخ  /انًهاو وانًشاسيع:
يسهى انطانة انركانيف في انىقد انًحذد يٍ قثم اسرار انًادج او في انخطح وذعرثش غيش يقثىنح تعذ انىقد انًحذد.
.5

انغش:

7

مواصفاخ مقرر:
يحشو يٍ يقشس انغش ويادج قثم ويادج تعذ.
 .6االَرحال:
يفصم سُّ يٍ انذساسح.
 .7سياساخ أخشي :يًُع انكالو انداَثي اثُاء انًحاضشج ,ويطشد انطانة يٍ انًحاضشج ارا صذس يُّ اي اصعاج .يًُع
اسرخذاو انرهفىٌ اثُاء انًحاضشج ويُصح تاغالقّ.

8

