
 
     

 



  
 1فحت الص

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 متاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ال

 

 / كهٛخ ػهٕو انؾبطٕة ٔانزٚبضٛبد عبيؼخ ٔاطظ انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 انؾبطٕة / انًزكش  انمظى انؼهًٙ .2

أ اطى انجزَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 

 َظى انزشغٛميجبدئ 

 ثكهٕرٕٚص فٙ ػهٕو انؾبطٕة اطى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذراطٙ  .5

 طُٕ٘ /يمزراد /أخزٖ 

 انفصهٙ

  انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصزاد انخبرعٛخ األخزٖ  .7

  ربرٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجزَبيظ األكبدًٚٙ .9

 ٍٛثبألضبفخ انٗ رًك مٛانزشغ اَظًخ ىْٛٔاضؼ نًفب مٛيغ رفص مَٛظى انزشغ بدٛاطبط ىٓانطبنت يٍ ف ٍٛرًك

 مٛانزشغ ىنُظ انؼًهٙ انغبَت ىٓف يٍ انطهت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انًطهٕثخ ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يخزعبد انجزَبيظ  .11
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  االْذاف انًؼزفٛخ  - أ

 .يفزداد يبدح اَظًخ انزشغٛمانزؼزف ػهٗ  -1أ

 .إَاع اَظًخ انزشغٛمانزؼزف ػهٗ  -2أ

 ., ادارح انذاكزح, ادارح انًهفبدبدٛادارح انؼًهانزؼزف ػهٗ  -3أ

 .انخٕارسيٛبد انًظزخذيخ فٙ اَظًخ انزشغٛم انزؼزف ػهٗ -4أ

 

 نخبصخ ثبنجزَبيظ ا ٛخانًٓبرار األْذاف –ة 

 .انزذرٚت انصٛفٙ - 1ة 

 .ثؾٕس رخزط  - 2ة 

 .رمبرٚز ػهًٛخ - 3ة 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 يؾبضزاد َظزٚخ -1

 انًُبلبشبد انؼهًٛخ -2

 يخزجزاد ػًهٛخ -3

 ثؾٕس ػًهٛخ -4

 نزمٛٛى طزائك ا     

 انًشبركخ فٙ لبػخ انذرص. -

 رمذٚى األَشطخ  -

 اخزجبراد فصهٛخ َٔٓبئٛخ ٔأَشطخ . -

 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 . انًبدح انًٕػذ فٙ ٔرظهًٛٓب انٕاعجبد أداء ػهٗ نهؼًم انطبنت لذرح رطٕٚز  -1ط

 .ادارح اعشاء انؾبطجخانًُطمٙ فٙ كٛفٛخ انزفكٛز -2ط

 ٔانًُبلشخ. انؾٕار ػهٗ بنتانط لذرح رطٕٚز  -3ط

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انٕلذ ثأًْٛخ ٚشؼز َؾٕ ػهٗ انًؾبضزح إدارح. 

 انغًبػٛخ ٔانٕاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهٛف. 

 انغًبػٛخ. نألَشطخ انذرعخ يٍ َظجخ رخصٛص 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 انًظؤٔنٛخ ًهّٔرؾ انطبنت انزشاو دنٛم انذرص لبػخ فٙ انفبػهخ انًشبركخ. 

 ٔانجؾٕس. انٕاعجبد رمذٚى فٙ انًؾذد ثبنًٕػذ االنزشاو 

 ٔانًٓبر٘ انًؼزفٙ ٔانزؾصٛم االنزشاو ػٍ ٔانُٓبئٛخ انفصهٛخ االخزجبراد رؼجز. 
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 انًُمٕنخ )انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ(.انزأْٛهٛخ انًٓبراد انؼبيخ ٔ-د 

 .انؾذٚضخ انزمُٛخ ٔطبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذرح رًُٛخ  -1د

 اإلَززَذ. يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذرح رًُٛخ  -2د

 انًزؼذدح. انٕطبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذرح رًُٛخ  -3د

 .ٔانًُبلشخ انؾٕار ػهٗ انطبنت لذرح رطٕٚز  -4د

 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 ًٕالغ االنكززَٔٛخ نإلفبدح يُٓب . إرشبد انطالة إنٗ ثؼض ان  -

 انزذرٚجبد ٔاألَشطخ فٙ لبػخ انذرص .   -

 انزمُٛبد انؾذٚضخ ٔاطزخذايبرٓب.ػمذ ؽهمبد ثؾضٛخ ٚزى يٍ خالنٓب   -     

 

 طزائك انزمٛٛى          

 ٔانزمبرٚز.رمذٚى األَشطخ  -

 انًشبركخ فٙ انؾهمبد انجؾضٛخ. -

 

 

 

 ثُٛخ انجزَبيظ  .11

انًزؽهخ 

 طٛخ انذرا

 انظبػبد انًؼزًذح           اطى انًمزر أٔ انًظبق ريش انًمزر أٔ انًظبق

 ػًهٙ     َظز٘      

 31 31 يجبدئ َظى انزشغٛم 441ػ  انزاثؼخ

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 انزخطٛظ نهزطٕر انشخصٙ .12
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 انًؼٓذ(ٛخ أٔ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكه غ)ٔضيؼٛبر انمجٕل  .13

 
 قبول مركزي

 
 
 
 
 
 
 

 أْى يصبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيظ .14

1.  Operating system. 
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر الوقرررهز  السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/  الرابعتالسنت 

 االولالفصل 

يجبدئ َظى   441ح / 

 انزشغٛم

                 اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 انؾبطٕة ٔانزٚبضٛبدعبيؼخ ٔاطظ كهٛخ ػهٕو  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 انؾبطٕة    / انًزكش ؼهًٙ انمظى ان .2

 441ػ / يجبدئ َظى انزشغٛم  اطى / ريش انًمزر .3

 انمبػبد انذراطٛخ + يخزجزاد انؾبطٕة أشكبل انؾضٕر انًزبؽخ .4

 انزاثؼخ/ انظُخ انذراطٛخ  االٔلانفصم انذراطٙ  انفصم / انظُخ .5

 61 )انكهٙ(ػذد انظبػبد انذراطٛخ  .6

  ػذاد ْذا انٕصف ربرٚخ إ .7

 أْذاف انًمزر .8

 ٍٛثبألضبفخ انٗ رًك مٛانزشغ اَظًخ ىْٛٔاضؼ نًفب مٛيغ رفص مَٛظى انزشغ بدٛاطبط ىٓانطبنت يٍ ف ٍٛرًك

 مٛانزشغ نُظى انؼًهٙ انغبَت ىٓف يٍ انطهت

 

 

 

 

 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيخزع .11

 االْذاف انًؼزفٛخ   - ة

 .يفزداد يبدح اَظًخ انزشغٛمنزؼزف ػهٗ ا -1أ

 .إَاع اَظًخ انزشغٛمانزؼزف ػهٗ  -2أ

 ., ادارح انذاكزح, ادارح انًهفبدبدٛادارح انؼًهانزؼزف ػهٗ  -3أ

 .انخٕارسيٛبد انًظزخذيخ فٙ اَظًخ انزشغٛم انزؼزف ػهٗ -4أ

 

 األْذاف انًٓبرارٛخ انخبصخ ثبنجزَبيظ  –ة 

 انزذرٚت انصٛفٙ. - 1ة 

 ثؾٕس رخزط . - 2ة 

 رمبرٚز ػهًٛخ. - 3ة 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 يؾبضزاد َظزٚخ -1

 انًُبلبشبد انؼهًٛخ -2

 يخزجزاد ػًهٛخ -3

 ثؾٕس ػًهٛخ -4

 طزائك انزمٛٛى      

 انًشبركخ فٙ لبػخ انذرص. -

 رمذٚى األَشطخ  -

 اخزجبراد فصهٛخ َٔٓبئٛخ ٔأَشطخ . -

 ًٛخ .األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمٛ -ط

 . انًبدح انًٕػذ فٙ ٔرظهًٛٓب انٕاعجبد أداء ػهٗ نهؼًم انطبنت لذرح رطٕٚز  -1ط

 انًُطمٙ فٙ كٛفٛخ ادارح اعشاء انؾبطجخ.انزفكٛز -2ط

 ٔانًُبلشخ. انؾٕار ػهٗ انطبنت لذرح رطٕٚز  -3ط

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انٕلذ ثأًْٛخ ٚشؼز َؾٕ ػهٗ انًؾبضزح إدارح. 

 انغًبػٛخ ٔانٕاعجبد األَشطخ ثجؼض نتانطب ركهٛف. 

 انغًبػٛخ. نألَشطخ انذرعخ يٍ َظجخ رخصٛص 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 انًظؤٔنٛخ ٔرؾًهّ انطبنت انزشاو دنٛم انذرص لبػخ فٙ انفبػهخ انًشبركخ. 

 ٔانجؾٕس. انٕاعجبد رمذٚى فٙ انًؾذد ثبنًٕػذ االنزشاو 

 ٔانًٓبر٘ انًؼزفٙ ٔانزؾصٛم زشاواالن ػٍ ٔانُٓبئٛخ انفصهٛخ االخزجبراد رؼجز. 
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 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 .انؾذٚضخ انزمُٛخ ٔطبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذرح رًُٛخ  -1د

 اإلَززَذ. يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذرح رًُٛخ  -2د

 انًزؼذدح. انٕطبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت ذرحل رًُٛخ  -3د

 .ٔانًُبلشخ انؾٕار ػهٗ انطبنت لذرح رطٕٚز  -4د

 ثُٛخ انًمزر .11

 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى اطى انٕؽذح / أٔ انًٕضٕع يخزعبد انزؼهى انًطهٕثخ انظبػبد األطجٕع

 4 األٔل

 َظبو مٛإَاع اَظًخ انزشغ

 انذفؼبد, اَظًخ انذفؼبد

 اَظًخ ذدد انجزايظ,يزؼ

 ثبنٕلذ خانًشبرك

 يمذيخ ػٍ اَظًخ انزشغٛم

 َظز٘ + ػًهٙ
أطئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ

 4 انضبَٙ
 خٛاَظًخ انؾبطجبد انشخص

 انًؼبنغبد انًزؼذدح اَظًخ

 يمذيخ ػٍ اَظًخ انزشغٛم
 َظز٘ + ػًهٙ

اطئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ أ 

 4 انضبنش
,األَظًخ خٚاألَظًخ انًزٕاس

 ,انًٕسػخ

ػٍ اَظًخ انزشغٛميمذيخ   
 َظز٘ + ػًهٙ

أطئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ 

 4 انزاثغ

 ,مٙٛانؾم اَظًخ انٕلذ

 ,خٚانؼُمٕد مٛاَظًخ انزشغ

 خٚذٔٛان شحٓاألع اَظًخ

 يمذيخ ػٍ اَظًخ انزشغٛم

 َظز٘ + ػًهٙ
أطئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ

 ايزؾبٌ اَٙ َظز٘ + ػًهٙ ْٛكهٛخ َظبو انؾبطجخ ػًم َظبو انؾبطجخ 4 انخبيض

 4 دصانظب
 خٛانخشٌ + ْزي بكمْٛ

 انخشٌ

 ْٛكهٛخ َظبو انؾبطجخ
 َظز٘ + ػًهٙ

ايزؾبٌ 

 شٓز٘

 4 انظبثغ
,  Dual mode خٛػًه

 األدخبل ٔاألخزاط خٚؽًب

 ؽًبٚخ االعشاء انًبدٚخ
 َظز٘ + ػًهٙ

أطئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ

 4 انضبيٍ
ٔؽذح  خٚؽًب ,انذاكزح خٚؽًب

خٚانًؼبنغخ انًزكش  

 ؽًبٚخ االعشاء انًبدٚخ
 ظز٘ + ػًهَٙ

أطئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ

 4 انزبطغ

ادارح  يكَٕبد انُظبو

 , ادارح انذاكزح,بدٛانؼًه

 ادارح انًهفبد

 ْٛكهٛخ َظبو انزشغٛم

 َظز٘ + ػًهٙ
 انٕاعجبد

 انغًبػٛخ

 4 انؼبشز

األدخبل  شحٓادارح اع

انخشٌ  ادارح, ٔاألخزاط

انشجكبد انضبَٕ٘,  

 ْٛكهٛخ َظبو انزشغٛم

 ٍ اَٙايزؾبر َظز٘ + ػًهٙ

 4 انؾبد٘ ػشز
 مذيٓبٚإَاع انخذيبد انزٙ 

مَٛظبو انزشغ  

َظبو انزشغٛمخذيبد   
 َظز٘ + ػًهٙ

ايزؾبٌ 

 شٓز٘

 4 انضبَٙ ػشز
 اطزذػبءاد انُظبو

(system calls) 

 خذيبد َظبو انزشغٛم
 َظز٘ + ػًهٙ

يُبلشخ ٔ 

 ايزؾبٌ اَٙ

 4 انضبنش ػشز
, ادايخ بدٛػهٗ انؼًه طزحٛانظ

 شِٓاألع انًهفبد, ادارح

 خذيبد َظبو انزشغٛم
 اطئهخ ػبيخ َظز٘ + ػًهٙ

 4 انزاثغ ػشز
انُظبو بدٛثزايغ  خذيبد َظبو انزشغٛم 

 َظز٘ + ػًهٙ
 انٕاعجبد

 انغًبػٛخ

 يُبلشخ  َظز٘ + ػًهٙ رُفٛذ ٔرصًٛى انُظبو ذٛانزُف ىٛانزصً ذافْا 4 انخبيض ػشز
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 .Operating system  ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

 .Operating system  )انًصبدر(  ـ انًزاعغ انزئٛظٛخ 2

               ـ انكزت ٔانًزاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاعغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 

 

 

 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراطٙ  .13

   

 

 

 

 
 


