
 
      



  
 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهح 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

 

 / كهُخ ػهىو انحبطىة وانزَبضُبد عبيؼخ واطط انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 انحبطىة / انًزكش  انقظى انؼهًٍ .2

او اطى انجزَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 

 انًزقذيخ زشغُمانَظى 

 ثكهىرَىص فٍ ػهىو انحبطىة اطى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراطٍ  .5

 طُىٌ /يقزراد /أخزي 

 انفصهٍ

  انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصزاد انخبرعُخ األخزي  .7

  ربرَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجزَبيظ األكبدًٍَ .9

َؼطٍ هذا انًقزر انًفبهُى األطبطُخ وانززاكُت وانخىارسيُبد انزٍ رؼًم كجزيغُبد وطُطخ ثٍُ انًظزخذو 

 غُم . وَغطااٍ انًفاابهُى األطبطااُخ نااُظى انزشااغُم انحذَضااخ و ااز  رصااًًُهب َظااًً َظااى انزشاا وانؼزاابد أو يااب

انكفابةح واالػزًبدَاخ . كًاب َقابرٌ ثاٍُ انخىارسيُابد انًزجؼاخ فاٍ ثُابة  وانًقبرَخ ثٍُ  ز  ػًههب يٍ حُاش

 .أَظًخ انزشغُم يٍ حُش انظزػخ و اطزؼًبل انحُش

 

 

 

 

 

 

 
 

 وانزؼهى وانزقُُى انًطهىثخ و زائق انزؼهُى يخزعبد انجزَبيظ  .11



  
 2الصفحت 

 
  

  االهذاف انًؼزفُخ  - أ

 .انًزقذيخ انزشغُم َظىيفزداد يبدح انزؼزف ػهً  -1أ

 .ادارح انؼًهُبدانزؼزف ػهً  -2أ

 .خىارسيُبد انغذونخانزؼزف ػهً  -3أ

 

 

 نخبصخ ثبنجزَبيظ ا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

 .انزذرَت انصُفٍ - 1ة 

 .ثحىس رخزط  - 2ة 

 .رقبرَز ػهًُخ - 3ة 

  زائق انزؼهُى وانزؼهى      

 يحبضزاد َظزَخ -1

 انًُبقبشبد انؼهًُخ -2

 يخزجزاد ػًهُخ -3

 ثحىس ػًهُخ -4

  زائق انزقُُى      

 انًشبركخ فٍ قبػخ انذرص. -

 رقذَى األَشطخ  -

 اخزجبراد فصهُخ وَهبئُخ وأَشطخ . -

 انىعذاَُخ وانقًُُخ . األهذاف -ط

 . انًبدح انًىػذ فٍ ورظهًُهب انىاعجبد أداة هًػ نهؼًم انطبنت قذرح رطىَز  -1ط

 . يٍ حُش انظزػخ و اطزؼًبل انحُشانؼًهُبد ادارح انًُطقٍ فٍ كُفُخ انزفكُز -2ط

 وانًُبقشخ. انحىار ػهً انطبنت قذرح رطىَز  -3ط

  زائق انزؼهُى وانزؼهى     

 انىقذ ثأهًُخ َشؼز َحى ػهً انًحبضزح إدارح. 

 انغًبػُخ وانىاعجبد َشطخاأل ثجؼض انطبنت ركهُف. 

 انغًبػُخ. نألَشطخ انذرعخ يٍ َظجخ رخصُص 

 

  زائق انزقُُى    

 انًظؤونُخ ورحًهه انطبنت انزشاو دنُم انذرص قبػخ فٍ انفبػهخ انًشبركخ. 

 وانجحىس. انىاعجبد رقذَى فٍ انًحذد ثبنًىػذ االنزشاو 

 وانًهبرٌ انًؼزفٍ صُموانزح االنزشاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبراد رؼجز. 

 
 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 انًُقىنخ )انًهبراد األخزي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ(.انزأهُهُخ انًهبراد انؼبيخ و-د 

 .انحذَضخ انزقُُخ وطبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت قذرح رًُُخ  -1د

 اإلَززَذ. يغ انزؼبيم ػهً انطبنت قذرح رًُُخ  -2د

 انًزؼذدح. انىطبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت قذرح رًُُخ  -3د

 .وانًُبقشخ انحىار ػهً انطبنت قذرح رطىَز  -4د

 

  زائق انزؼهُى وانزؼهى          

 إرشبد انطالة إنً ثؼض انًىاقغ االنكززوَُخ نإلفبدح يُهب .   -

 انزذرَجبد واألَشطخ فٍ قبػخ انذرص .   -

 بد انحذَضخ واطزخذايبرهب.انزقُُػقذ حهقبد ثحضُخ َزى يٍ خالنهب   -     

 

  زائق انزقُُى          

 وانزقبرَز.رقذَى األَشطخ  -

 انًشبركخ فٍ انحهقبد انجحضُخ. -

 

 

 

 ثُُخ انجزَبيظ  .11

انًزحهخ 

 انذراطُخ 

 انظبػبد انًؼزًذح           اطى انًقزر أو انًظب  ريش انًقزر أو انًظب 

 ػًهٍ     َظزٌ      

 31 31 انزشغُم انًزقذيخَظى  443ػ  انزاثؼخ

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 انزخطُط نهزطىر انشخصٍ .12



  
 4الصفحت 

 
  

 
 
 
 
 
 
 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهقخ ثبالنزحب  ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبر انقجىل  .13

 
 قبول مركزي

 
 
 
 
 
 
 
 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيظ .14

1.  Operating system. 
 

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 هخطط ههاراث الونهح

 ً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَرخ

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 ُت والقُو
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 

 الثانٍالفصل 

َظى انزشغُم   443ح / 

 انًزقذيخ

                 اختُارٌ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبيؼخ واطط كهُخ ػهىو انحبطىة وانزَبضُبد انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 انحبطىة    / انًزكش ؼهًٍ انقظى ان .2

 443ػ /  َظى انزشغُم انًزقذيخ اطى / ريش انًقزر .3

 انقبػبد انذراطُخ + يخزجزاد انحبطىة نحضىر انًزبحخأشكبل ا .4

 انزاثؼخ/ انظُخ انذراطُخ  انضبٍَانفصم انذراطٍ  انفصم / انظُخ .5

 61 )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  .6

  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًقزر .8

بد وطُطخ ثٍُ انًظزخذو َؼطٍ هذا انًقزر انًفبهُى األطبطُخ وانززاكُت وانخىارسيُبد انزٍ رؼًم كجزيغُ

 َظًً َظى انزشغُم . وَغطٍ انًفبهُى األطبطُخ نُظى انزشغُم انحذَضخ و ز  رصًًُهب  وانؼزبد أو يب

انكفبةح واالػزًبدَخ . كًب َقبرٌ ثٍُ انخىارسيُبد انًزجؼخ فٍ ثُبة  وانًقبرَخ ثٍُ  ز  ػًههب يٍ حُش

 .أَظًخ انزشغُم يٍ حُش انظزػخ و اطزؼًبل انحُش

 

 

 
 
 

 

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

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

 البرنامج.



  
 7الصفحت 

 
  

 و زائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى ًقزربد انيخزع .11

 االهذاف انًؼزفُخ   - ة

 .يفزداد يبدح َظى انزشغُم انًزقذيخانزؼزف ػهً  -1أ

 .ادارح انؼًهُبدانزؼزف ػهً  -2أ

 .خىارسيُبد انغذونخانزؼزف ػهً  -3أ

 

 

 األهذاف انًهبرارُخ انخبصخ ثبنجزَبيظ  –ة 

 .انزذرَت انصُفٍ - 1ة 

 ثحىس رخزط . - 2ة 

 رقبرَز ػهًُخ. - 3ة 

  زائق انزؼهُى وانزؼهى      

 يحبضزاد َظزَخ -1

 انًُبقبشبد انؼهًُخ -2

 يخزجزاد ػًهُخ -3

 ثحىس ػًهُخ -4

  زائق انزقُُى      

 انًشبركخ فٍ قبػخ انذرص. -

 رقذَى األَشطخ  -

 اخزجبراد فصهُخ وَهبئُخ وأَشطخ . -

 انقًُُخ .األهذاف انىعذاَُخ و -ط

 . انًبدح انًىػذ فٍ ورظهًُهب انىاعجبد أداة ػهً نهؼًم انطبنت قذرح رطىَز  -1ط

 . يٍ حُش انظزػخ و اطزؼًبل انحُشانًُطقٍ فٍ كُفُخ ادارح انؼًهُبد انزفكُز -2ط

 وانًُبقشخ. انحىار ػهً انطبنت قذرح رطىَز  -3ط

  زائق انزؼهُى وانزؼهى     

 انىقذ ثأهًُخ َشؼز َحى ػهً انًحبضزح إدارح. 

 انغًبػُخ وانىاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهُف. 

 انغًبػُخ. نألَشطخ انذرعخ يٍ َظجخ رخصُص 

 

  زائق انزقُُى    

 انًظؤونُخ ورحًهه انطبنت انزشاو دنُم انذرص قبػخ فٍ انفبػهخ انًشبركخ. 

 وانجحىس. انىاعجبد رقذَى فٍ انًحذد ثبنًىػذ االنزشاو 

 وانًهبرٌ انًؼزفٍ وانزحصُم االنزشاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ براداالخزج رؼجز. 

 



  
 8الصفحت 

 
  

 

 انجُُخ انزحزُخ  .12

 .Operating system  ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1

 انًُقىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 .انحذَضخ انزقُُخ وطبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت قذرح رًُُخ  -1د

 اإلَززَذ. يغ ؼبيمانز ػهً انطبنت قذرح رًُُخ  -2د

 انًزؼذدح. انىطبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت قذرح رًُُخ  -3د

 .وانًُبقشخ انحىار ػهً انطبنت قذرح رطىَز  -4د

 ثُُخ انًقزر .11

  زَقخ انزقُُى  زَقخ انزؼهُى اطى انىحذح / أو انًىضىع يخزعبد انزؼهى انًطهىثخ انظبػبد األطجىع

 4 األول

ٍػ يقذيه انؼًهُبد إدارح  انًؼبنغبد 

 وانؼًهُبد

 انؼًهُبد ،يجبدئ

 َظزٌ + ػًهٍ
أطئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ

 4 انضبٍَ
 انؼًهُبد عذونخ انؼًهُبد إدارح

 َظزٌ + ػًهٍ
اطئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ او 

 4 انضبنش
 انًؼبنغبد ػهً انؼًهُبد انؼًهُبد إدارح

 َظزٌ + ػًهٍ
أطئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ 

 4 انزاثغ
دانؼًهُب انؼًهُبد إدارح  انًزؼبوَخ 

 َظزٌ + ػًهٍ
أطئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ

 4 انخبيض
هُكهُخ االرصبل ثٍُ  انؼًهُبد إدارح

 انؼًهُبد
 ايزحبٌ اٍَ َظزٌ + ػًهٍ

 4 انظبدص
 انغذونخ حىل اطبطُخ يجبدي عذونخ انًؼبنظ

 َظزٌ + ػًهٍ
ايزحبٌ 

 شهزٌ

 4 انظبثغ
 ػٍ انغذونخ، يقذيخ يؼبَُز عذونخ انًؼبنظ

 نخانغذو خىارسيُبد
 َظزٌ + ػًهٍ

أطئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ

 4 انضبيٍ

خىارسيُخ  ثبطزخذاو انغذونخ انغذونخ خىارسيُبد

FCFS 

 خىارسيُخ ثبطزخذاو انغذونخ

SJF 

 َظزٌ + ػًهٍ
أطئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ

 4 انزبطغ
 خىارسيُخ ثبطزخذاو انغذونخ انغذونخ خىارسيُبد

PS 
 َظزٌ + ػًهٍ

 انىاعجبد

 انغًبػُخ

 4 انؼبشز
 خىارسيُخ ثبطزخذاو انغذونخ انغذونخ يُبدخىارس

RRS 
 ايزحبرٍ اٍَ َظزٌ + ػًهٍ

 4 انحبدٌ ػشز
 انًغهق انًظبر خصبئص انًظبر انًغهق

 َظزٌ + ػًهٍ
ايزحبٌ 

 شهزٌ

 4 انضبٍَ ػشز
 انًصبدر حغش يخططبد انًصبدر حغش يخططبد

 َظزٌ + ػًهٍ
يُبقشخ و 

 ايزحبٌ اٍَ

 اطئهخ ػبيخ َظزٌ + ػًهٍ انًغهق انًظبر رحذَذ  ز  ًغهقان انًظبر رحذَذ  ز  4 انضبنش ػشز

 4 انزاثغ ػشز
 انًغهق انًظبر حذوس رغُت انًغهق انًظبر حذوس رغُت

 َظزٌ + ػًهٍ
 انىاعجبد

 انغًبػُخ

 4 انخبيض ػشز
 انًغهق انًظبر حذوس رحذَذ

 األطززعبع وػًهُخ

 انًغهق انًظبر حذوس رحذَذ

 األطززعبع وػًهُخ
 بقشخ يُ َظزٌ + ػًهٍ



  
 9الصفحت 

 
  

 .Operating system  )انًصبدر(  ـ انًزاعغ انزئُظُخ 2

               ـ انكزت وانًزاعغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًغالد انؼهًُخ ، انزقبرَز ،.... ) 
 

ة ـ انًزاعغ االنكززوَُخ، يىاقغ االَززَُذ 

.... 

 

 
 خطخ رطىَز انًقزر انذراطٍ  .13

   

 

 

 

 
 


