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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

 جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحاسوب/ كلیة العلوم  المركز/ القسم الجامعي  .2

 OPT6/ برمجة النظام رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 في االسبوع ساعات 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

  تهدف هذه المادة 

انواع اجلدولة يف نظم  باإلضافة اىل توضيح. األسس العملية لربجمة أنظمة التشغيل بدءا من عملية إقالع النظام بشكل مفصللبيان 

  الشفرة املصدرية لكل جزئية يف النظام ، وكحالة دراسية مت تطبيق املفاهيم على نظام تشغيل التشغيل وكذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات .10

 االھداف المعرفیة  - أ

  تعریف نظم التشغیل وانواعھا-1أ
  انواع الجدولة في نظم التشغیل یسمي-2أ

  BIOS and Booting Processتعریف -3أ
   Assembler  , Compiler, Loader, Linker یعرف الطالب -4أ

  Software Interrupts and APIبیان-5أ
   -6أ

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
  التذكر-المعرفة مھارات -1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  )العروض التقدیمیة(المحاضرة المطورة •

  المناقشة •

 العصف الذھني •

 )الفیدیو التعلیمي(استخدام التقنیات التعلیمیة 

 طرائق التقییم      

  )بحوث وأوراق عمل وتقاریر  –أسئلة شفھیة ( تقویم بنائي •

 )ملف إنجاز الطالب  –االختبارات التحریریة ( تقویم نھائي

  االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
  بین الطالب خلق روح العمل الجماعي -1ج
  تعزیز ثقة الطالب بنفسھ من خالل المناقشات الیومیة-2ج
  -3ج
    -4ج

 

المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیةوالمھارات  العامة  - د 
.(  

  المشاركة في المؤتمرات العالمیة-1د
  نشر البحوث-2د
  المشاركة في الندوات-3د
 مواكبة التطور الحاصل في مجال االختصاص   -4د
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 البنیة التحتیة .12

 الكتب المقررة المطلوبة - 1
1-Computer Systems: Programmer’s 

Perspective 

 

 بنیة المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1  

3  

 System 
Programming: 
Introduction, 

Operating System 
Examples 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت
 اختبار شفھي او تحریري

2  3  Operating Systems 
Scheduling 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

3  3  Shell, BIOS and 
Booting Process 

الكترونیة محاضرة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

4  3  Assembler and 
Compiler 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

5  3  Linker and Loader  محاضرة الكترونیة
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

6  3  System Calls  محاضرة الكترونیة
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت
 اختبار شفھي او تحریري

7  3  API(Application 
Program Interface) 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت
 اختبار شفھي او تحریري

8  3  Mid term exam   

9  3  Interrupt  محاضرة الكترونیة
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت
 شفھي او تحریري اختبار

10  3   Exception handling  محاضرة الكترونیة
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت
 اختبار شفھي او تحریري

11  3  Memory Mapped 
and DLLs (API 
Programming) 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت
 اختبار شفھي او تحریري

12  3   Processes  محاضرة الكترونیة
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

13  3  Device Drivers and 
Services 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

14  3  Project presentation   

15  3  Project presentation   
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 )المصادر(المراجع الرئیسیة  - 2

 

2-Windows System Programming, 3rd  edition by Johnson M. 

Hart 
 

  
 

الكتب والمراجع التي یوصي بھا   - أ
  ...),التقاریر,المجالت العلمیة(

مواقع ,المراجع االلكترونیة  - ب
   ...االنترنت

  

 تطویر المقرر الدراسيخطة .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم •

  .الحدیثةعلمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال •

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة •

  .توسیع مفردات المنھج •

  .ادخال كتب مصدریة ومنھجیة حدیثة •

 .اعداد ورش عمل مستقبلیة •

  


