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،ذوقىىوذمىى مذمر بىىطلذر ىىلو ذمرل رىى ذة ر عط ىىئذمرمحضىى ط ئذة مىى لذمرعمىى رذم  مل ىىئيعنىىهذاىىلمذمر بىىطلذة رلمبىىئذمر بمىىوى اذذة مىىم  ذمربىىطم  ذ  أهددف ا  قرردد   
ةأسىسذمرملب بى تذمألس سى ئذرمةىبلئذمرعنيب ت ىئذمرع ر  ىئذرم عم  ى تذذر عم   تذوأسسذتلب ب ته ذك ى ذتمنى و تمعمقذة ف ا مذو صلمح تذتبن ئذممألس س ئذمرميذ

ي،ذوأسىىسذمذعىىاذةعىىوذومرمعمىى مذمالريمطونىىوذتمنىى و ذأيضىى سذأسىىسذمرىىمعم)مالنمطنىى وذوك ف ىىئذم  ىى   ذ نهىى ذألعىىطموذمرمعمىى مذومربحىىجذمرعم ىىيذومسىىمط   ذمر عم  ىى تذ
مربولمتذمرملب ب ئذمر خممفىئذالسىمع   ذمىلرذجط ج ى تذوذذ ميذ نهذعمهذإكم بذمرلمبئذمر ه لمتأنظ ئذمر عم   تذوأ ن مه ،ذو طكلذالمذمر بطلذ يذمرج ن ذمرع

 .م نم جذمر لمبيذة  ذيخورذ م طتهذمرمعم   ئذومر ظ ف ئ

م(، عمادة البرامج التحضيرية، 2018-2017هـ()1439-1438)اإلصدار األول  مقدمة في الحاسب اآللي  قكتاب  قرر   

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

  قروقع  القكت وني 

ذمرجوو ذمرم ريذت ضحذت ز عذمرول  تذرهلمذمر بطل  قترويم 
 %5 الحضور

 %5 المشاركة

 1%5 التعلم الذاتي  

 % 15 االختبارات القصيرة للنظري 

 % 20 الموحداالختبار الفصلي 

 % 40 االختبار النهائي الموحد

 %100 المجموع

  تعليرات وتنبيهات ورالحظات

م جذس ممذمرمحض طذ يذمرخ سذ ق ىقذمألورهذ اذوق ذمر ح ضط ذ   عذمر ح ضطمتذوذمرحطصذعمهذمرحض لذ يذذمالرملمرذةحض ل  قحضو  
 مغ ب ذعاذمر ح ضط ،ذوعللذمرغ  بذمر بب  ذيج ذأنذيعم وذ اذرجنئذمألعلملذة رع    ذوإمض لهذخال ذأسب ع اذذ/ مر مأخطذىئ/مر ح ضط ذو عمبطذمرل ر 

  اذت ل خذمرغ  ب.

 مالحظة:

وتمجلذرهذعال ئذذ%ذ اذعو ذمر ح ضطمتذ يذمرفصلذمرولمسيذيعمبطذ حطو  سذ20تل وذنمبئذع  ةهذجوونذعللذعاذذ/مرميمرليذ/ىئمرل ر  .1
ذ حطور.

ذ مؤو ذعاذكلذمر    ذمرميذتمذتغل مه ذ يذمر ح ضط ذممهذر ذع بذعنه .ذ/ىئمرل ر  .2
ذتممذإع   ذمالخمب لمتذمربص طذرملمبئذمرغ  بذس مءذ يذمر    ذمرنظط ئذأوذمرع م ئذ.ذال .3
ةعوذإمض لذذ،مر    ع  وذمربطم  ذمرمحض ط ئذو ولسذمرخل ئذ اذ  م بئذمرذيم حذةإع   ذمالخمب لذمرنه ىيذوذمرفصميذرملمبئذمرغ  بذةةطط .4

 .مآلريعللذ بب  ،ذيحو ذ  عوذمالخمب لذ اذقممذ ه لمتذمرح س ذ
ذعنه ذض اذ    ذمر ح ضط ذ بط، وم   ةئ مألسئمئ ططح طط قذعا مر ح ضطمت  ي مر ن قةئ  ي مر ة لكئ تب ر أن مر م قع  ا: الصفية المشاركة

 .ةآ مبذمرح ملذومرمؤم ذوعورذإث ل ذمرف ضهمربن ء ،ذ عذمالرملمرذ ومرمعم ب ت مر المظ ت وتبويم

 رمز المقرر اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة عدد ساعات االتصال

 017عال  داريةلمسار العلوم اإل مهارات الحاسب اآللي 3 3

 مشرف المقرر أحمد مرزوق العتيبي

ahalotaibi@imamu.edu.sa البريد االلكتروني 
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ذ/ىئةأ مءذمر م ب تذومالخمب لمتذجنفمهذوبوونذأيذ م عو ذومم ذتعم   تذمر م ب تذومالخمب لمت،ذوكلذط ر ذ/ىئأنذيب رذمرل ر ذيج ذ :تعليمات الغش 
 جهلمذمرخص ص.ذمعم   تذمر ع   ذجه ذة رج  عئمريخ رفذذركذسملبقذعم هذ

إعالقذمرج م ذأوذ عمهذعمهذمرص   ذط م ذ مط ذمر ح ضط ذوعورذمسمخوم هذنه ى  ذوأليذسب ،ذو اذمقذمر ولسذإخطمجذذ/ىئمرل ر ذيج ذعمه:  انتبه# 
  اذق عئذمر ح ضط ذنه ى  ذوتمج مهذع ى ذ يذم  ذ خ رفئذتعم   تذإعالقذمرج م .ذ/ىئمرل ر 

 تعليمات للمقرر :

 يذم  ذعورذتمم مذمر م  ذ يذمر ح ضط ذمرم ر ئذر ق ذمرميم فذةهذيمممذوذميم فذةهذةأسب  ذتممذتمم مذمر م  ذ يذمر ح ضط ذمرم ر ئذةعوذمر 
ةعوذذركذجممم مذمر م  ذعمهذذ/ىئنصفذمرول ئ،ذوالذيم حذرمل ر ذ/ىئمألسب  ذمرليذتم هذ)أيذةعوذمرميم فذةأسب ع اذوذوتمجلذرمل ر 

 م طالق.
  ذ-2016تخل اذمل ئذجطم  ذ  يلطوس   ذأو  سذإموملذذ/ىئتملرذمرل ر(Microsoft Office 2016)عمهذ ه زهذمرةخصيذممهذتم لاذذ

  اذمرملب قذمرع ميذومرمولبذ يذمر نل ذوتنف لذمر م ب ت.
 ذالذتغاذعاذمريم بذمر بطلذأوذمألولمقذرإلم طئذ إنذعطووذمر ح ضطمت، 
  ة روخ  ذإرهذمر ح ضط ذجوونذإمض لذ ملمب تذمر بطلذ اذكم ذوأولمقذوأقالرذ/ىئالذيم حذرمل ر. 
  ةإمض لذذذ/ىئتمملرذمرل رUSB Flash Memoryمرلمكط ذمرض ى ئ"ذمرخ مئذةهذرمخل اذ   عذ مف ته.ذ 

   :جفول  قروضوعات

weeks 
Lecture Topics 

 

Hours 

 

Exams Practical Topics worksheet  
No From To 

1 

02/09/2018 

22/12/1439 

06/09/2018 

26/12/1439 

 
 ررفرة في  قحاسب  آلقيقوحفة  ألوقى   
 تعريف الحاسب اآللي-

 تاريخ الحاسب اآللي-

 اجيال الحاسب اآللي-

 
 

3 
 

Introduction to 
computer Labs  

2 

09/09/2018 

29/12/1439 

/09/201813 

/01/144003 

 
  قحاسب  آلقيركونات    قوحفة  قثانية

واإلخراج  المكونات المادية للحاسب )وحدات اإلدخال -
 ، وحدات التخزين ، المعالج ، الذاكرة( .

 وحدات القياس وأقسام اللوحة األم وصندوق الحاسب -

 
 

3   
Operating system 

features 
  

3 

/09/201816 

06/01/1440 

/09/201820 

11/01/1440 

 
  قحاسب  آلقي قوحفة  قثانية  ركونات 

للحاسب وتطوير النظم  المكونات البرمجية -
 . والبرمجيات

 

 

3 
  1 ختبا  

ف جات 5  

Windows 10   

4 

/09/201823 

/01/144013 

27/09/2018 

/01/144017 

 
 ة  قثاقثة   ترنية  قرعلورات ونظم  قرعلورات قوحف

 نظم وتقنية المعلومات   -
 تطبيقات نظم وتقنية المعلومات  -

 
 
 

3 

 

 
    

5 

30/09/2018 

20/01/1440 

04/10/2018 

24/01/1440 

 
 ترنية  قرعلورات ونظم  قرعلورات   قثاقثة قوحفة 

 مصطلحات وتقنيات في تكنلوجيا المعلومات-

 

 

 

3 

 
MsOffice2016 

MS Word 
 

6 

07/10/2018 

27/01/1440 

11/10/2018 

02/02/1440 

  آلقي ة  ق  بعة   ررفرة في شبكات  قحاسب قوحف
 تعريف شبكات الحاسب اآللي-
 فوائد الشبكات -
 مكونات شبكات الحاسب اآللي-

 

3 

 

  

  
  

7 

14/10/2018 

05/02/1440 

18/10/2018 

09/02/1440 

  قوحفة  ق  بعة   ررفرة في شبكات  قحاسب  آلقي
 الربط في شبكات الحاسب اآللي-
 أنواع الشبكات-
 مصطلحات في شبكات الحاسب اآللي-

2 ختبا   3  

ف جات 5  
  

8 

21/10/2018 

12/02/1440 

25/10/2018 

16/02/1440 

 
 

  ختبا   قنصا قلفصل  قف  سي  الول 
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9 

28/10/2018 

19/02/1440 

01/11/2018 

23/02/1440 

 ة  قخارسة   ررفرة في شبكة  النت نت قوحف 
 تعريف شبكة االنترنت-
 مكونات شبكة االنترنت-
 الوصول الى االنترنت-

 
 

3   

 

10 

04/11/2018 

26/02/1440 

08/11/2018 

30/02/1440 

 ة  قخارسة  ررفرة في شبكة  النت نت قوحف
 شبكة الويب العالمية-
 تصفح شبكة االنترنت-
 مصطلحات مهمة في شبكة االنترنت-
 التجارة اإللكترونية-

 

3 
 

  
 

  

11 

11/11/2018 

03/03/1440 

15/11/2018 

07/03/1440 

قسافسة  ررفرة في أرن  قرعلورات  قوحفة  
 و قخصوصية و قج  ئم  قرعلوراتية

 تعريف امن المعلومات-
 عناصر امن المعلومات-
 مهددات امن المعلومات-

 

 

3 
 

MsOffice2016 
Spreadsheet software  

  
 

12 

18/11/2018 

10/03/1440 

22/11/2018 

14/03/1440 

قسافسة  ررفرة في أرن  قرعلورات  قوحفة  
 و قخصوصية و قج  ئم  قرعلوراتية

 تعريف الخصوصية-

 مهددات الخصوصية-

 طرق الوقاية والحماية-

 الجريمة االلكترونية-

 
 

3 

  

MsOffice2016 
Spreadsheet software 

   

13 

25/11/2018 

17/03/1440 

29/11/2018 

21/03/1440 

 Windows10نظام  قتشغيل    قوحفة   قسابعة 

 Windows10مميزات نظام التشغيل -

 Desktopمكونات سطح المكتب -

 
 

3   
MsOffice2016 

Presentation software 
 تعلم ذ تي

ف جات   15    
  

14 

02/12/2018 

24/03/1440 

06/12/2018 

28/03/1440 

 Windows10 قوحفة   قسابعة   نظام  قتشغيل 
 ادارة المجلدات والملفات-
 العمل مع الملفات-

 

   3 ختبا    3

 ف جات    5
  

 

16 
09/12/2018 

02/04/1440 

13/12/2018 

  إلختبا   قنهائي 06/04/1440

 
 


