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،هوقى همىراهاقررىباهقمىاوطهاقةلقىمهطلقرعب ىمهاقنحضىمبةمهطراىلاهاقع ىرإلهااناىلنمميعنى هذى اهاقررىباهطلقة اىمهاقرانى بمسههطراىنراهاقاىبا  ه  أهداف  فمقرد:: 
ر ىلتهطأسىسهاقنةامرىلتهاألسلسىممهق ةىالمهاقعنيارتمىمهاقعلقرمىمهق رع هقرع ر لتهوأسسهتةامرلتهلهكرىلهتننىلو األسلسممهاقنيهتنع قهطرفلذماهو صة حلتهترنممها

اهعىىسهطعىى هواقنع ىىماهاالقينبونىىي،هوأسىىسهوهتننىىلو هأيضىىلسهأسىىسهاقىىنع )االننبنىى وهوكمفمىىمهاا ىىلط ه نهىىلهألعىىباوهاقنع ىىماهواقاحىىجهاقع رىىيهواسىىنب ل هاقرع ر ىىلته
خن فىمهالسىنعرل همىاإلهجب جمىلتهاقر ااتهاقنةامرممهاقروههر يه نههع  هإكالبهاقة امهاقرهلااتأنظرمهاقرع ر لتهوأ نمنهل،هوةبكاهذ اهاقررباه يهاقجلنمهاقع

 .ااننلجهاقرلنايهطرلهيخ إله امبتههاقنع مرممهواقرظمفمم

م(، عمادة البرامج التحضيرية، 2018-2017هـ()1439-1438اإلصدار األول ) مقدمة في الحاسب اآللي فمكتاب فمقر:: 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 فمقوقع فالمكت:وني 

هاقنلقيهترضحهترزةعهاق ا لتهقه اهاقرربااقج و ه فمترويم 
 %5 الحضور

 %5 المشاركة

 1%5 التعلم الذاتي  

 % 15 االختبارات القصيرة للنظري 

 % 20 االختبار الفصلي الموحد

 % 40 االختبار النهائي الموحد

 %100 المجموع

 تعليقات وتنبيهات وقالحظات 

ممجهسمناهاقنحضمبه يهاقخرسهطقلبقهاألوق ه سهوق هاقرحلضب ه رمعهاقرحلضباتهوهاقحبصهع  هاقحضراه يههاالقنااإلهطحضرا فمحضو: 
 نغمالهعسهاقرحلضب ،هوع اهاقغملبهاقررار هيجمهأنهيعنر ه سهقجنمهاألع ااهطلقعرلط هوإمضلاههخال هأسارعمسهه/ اقرنأخبهىم/اقرحلضب هوةعنابهاقةلقم

  سهتلاةخهاقغملب.

 مالحظة:

%ه سهع طهاقرحلضباته يهاقفصلهاق ااسيهيعنابه حبو لسهوتاجلهقههعال مه20تاة هناامهعملطههج ونهع اهعسهه/اقنياق يه/ىماقةلقم .1
ه حبوإل.

ه اؤو هعسهكلهاقرلط هاقنيهتاهتغةمنهله يهاقرحلضب همن هقرهعلبهعنهل.ه/ىماقةلقم .2
هاقنظبةمهأوهاقعر ممه.الهتناهإعلط هاالخنالااتهاقرصمبهق ة امهاقغملبهسراءه يهاقرلط ه .3
يارحهطإعلط هاالخنالاهاقنهلبيهوهاقفص يهق ة امهاقغملبهطةبطهاقررا رمهاقخةممه سهعرم هاقابا  هاقنحضمبةمهو  اسهاقرلط ،هطع هإمضلاه .4

 ع اه رار ،هيح طه رع هاالخنالاه سهقااه هلااتهاقحلسمهاآلقي.
عنهلهضرسه لط هاقرحلضب ه رط،ه واا لطم األسئ م طبح عسهطبةق اقرحلضبات  ي ةماقرنلق  ي اقرةلاكم تررإل أن اقرنرقع  س: المشاركة الصفية

 .اقانلء ،ه عهاالقنااإلهطآطابهاقحرااهواقاؤا هوع إلهإثلا هاقفرض  واقنع مرلت اقرالمظلت وتر يا

 رمز المقرر اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة عدد ساعات االتصال

 019عال  نسانيةمهارات الحاسب اآللي لمسار العلوم اإل 3 3

 مشرف المقرر أحمد مرزوق العتيبي

ahalotaibi@imamu.edu.sa البريد االلكتروني 
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ه/ىمطأطاءهاقرا التهواالخنالااتهجنفاههوب ونهأيه الع  هومامهتع مرلتهاقرا التهواالخنالاات،هوكلهطلقمه/ىميجمههأنهيررإلهاقةلقم :تعليمات الغش 
 يخلقفهذقكهسنةاقهع مههاقنع مرلتهاقرعرر هجهلهطلقجل عمهجه اهاقخصرص.

هلبملهوأليهسام،هو سهمقهاقر اسهإخباجهإعالقهاقجرا هأوه ع ههع  هاقصل  هطرا ه نب هاقرحلضب هوع إلهاسنخ ا ههنه/ىميجمهع  هاقةلقم:  انتبه# 
  سهقلعمهاقرحلضب هنهلبملهوتاجم ههعلبمه يهمل ه خلقفمهتع مرلتهإعالقهاقجرا .ه/ىماقةلقم

 تعليمات للمقرر :

 يا اه يهمل هع إلهتا ماهاقرا مه يهاقرحلضب هاقنلقممهقرق هاقني مفهطههوهتناهتا ماهاقرا مه يهاقرحلضب هاقنلقممهطع هاقني مفهطههطأسار ه
طع هذقكهجنا ماهاقرا مهع  هه/ىمنصفهاق ا م،هوالهيارحهق ةلقمه/ىماألسار هاق يهت مهه)أيهطع هاقني مفهطأسارعمسهوهوتاجلهق ةلقم

 ااطالق.
 ه-2016تخاةسهما مهجبا  ه ليلبوسر  هأو مسهإم ااهه/ىمت اإلهاقةلقم(Microsoft Office 2016)ع  ه هلزههاقةخصيهمن هتنرلسهه

 قعر يهواقن ابه يهاقرنا هوتنفم هاقرا الت. سهاقنةامقها
 هالهتغسهعسهاقينلبهاقررباهأوهاألوااقهقإلملطمه إنهعبووهاقرحلضبات، 
 طلق خر هإق هاقرحلضب هج ونهإمضلاه نة التهاقررباه سهكنمهوأوااقهوأقالإله/ىمالهيارحهق ةلقم. 
 طإمضلاههه/ىمت ناإلهاقةلقمUSB Flash Memoryطههقنخاةسه رمعه  فلته.هاق اكب هاقضربمم"هاقخلممه 

  : جاول فمقوضوعات

weeks 
Lecture Topics 

 

Hours 

 

Exams Practical Topics worksheet  
No From To 

1 

02/09/2018 

22/12/1439 

06/09/2018 

26/12/1439 

 
 قراقة في فمحاسب فآلميموحاة فألومى  ف
 تعريف الحاسب اآللي-

 تاريخ الحاسب اآللي-

 الحاسب اآللياجيال -

 
 

3 
 

Introduction to 
computer Labs  

2 

09/09/2018 

29/12/1439 

/09/201813 

/01/144003 

 
 قكونات فمحاسب فآلمي  فموحاة فمثانية

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 

 
 فموحاة فمثانية  قكونات فمحاسب فآلمي

للحاسب وتطوير النظم  المكونات البرمجية -
 . والبرمجيات

 

 

3 
  1فختبا: 

ا:جات 5  

Windows 10   

4 

/09/201823 

/01/144013 

27/09/2018 

/01/144017 

 
 ة فمثامثة   ترنية فمقعلوقات ونظم فمقعلوقاتفموحا

 نظم وتقنية المعلومات   -
 تطبيقات نظم وتقنية المعلومات  -

 
 
 

3 

 

 
    

5 

30/09/2018 

20/01/1440 

04/10/2018 

24/01/1440 

 
 ترنية فمقعلوقات ونظم فمقعلوقات  فمثامثةفموحاة 

 مصطلحات وتقنيات في تكنلوجيا المعلومات-

 

 

 

3 

 
MsOffice2016 

MS Word 
 

6 

07/10/2018 

27/01/1440 

11/10/2018 

02/02/1440 

 ة فم:فبعة   قراقة في شبكات فمحاسب فآلميفموحا
 تعريف شبكات الحاسب اآللي-
 فوائد الشبكات -
 مكونات شبكات الحاسب اآللي-

 

3 

 

  

  
  

7 

14/10/2018 

05/02/1440 

18/10/2018 

09/02/1440 

 فموحاة فم:فبعة   قراقة في شبكات فمحاسب فآلمي
 الربط في شبكات الحاسب اآللي-
 أنواع الشبكات-
 مصطلحات في شبكات الحاسب اآللي-

2فختبا:  3  

ا:جات 5  
  

8 

21/10/2018 

12/02/1440 

25/10/2018 

16/02/1440 

 
 

  ختبا: فمنص  ملفصل فما:فسي فالولف
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9 

28/10/2018 

19/02/1440 

01/11/2018 

23/02/1440 

 ة فمخاقسة   قراقة في شبكة فالنت:نتفموحا 
 تعريف شبكة االنترنت-
 مكونات شبكة االنترنت-
 الوصول الى االنترنت-

 
 

3   

 

10 

04/11/2018 

26/02/1440 

08/11/2018 

30/02/1440 

 ة فمخاقسة  قراقة في شبكة فالنت:نتفموحا
 العالمية شبكة الويب-
 تصفح شبكة االنترنت-
 مصطلحات مهمة في شبكة االنترنت-
 التجارة اإللكترونية-

 

3 
 

  
 

  

11 

11/11/2018 

03/03/1440 

15/11/2018 

07/03/1440 

مسااسة  قراقة في أقن فمقعلوقات فموحاة ف
 وفمخصوصية وفمج:فئم فمقعلوقاتية

 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 

مسااسة  قراقة في أقن فمقعلوقات فموحاة ف
 وفمخصوصية وفمج:فئم فمقعلوقاتية

 تعريف الخصوصية-

 مهددات الخصوصية-

 طرق الوقاية والحماية-

 االلكترونيةالجريمة -

 
 

3 

  

MsOffice2016 
Spreadsheet software 

   

13 

25/11/2018 

17/03/1440 

29/11/2018 

21/03/1440 

 Windows10نظام فمتشغيل   فموحاة ففمسابعة 

 Windows10مميزات نظام التشغيل -

 Desktopمكونات سطح المكتب -

 
 

3   
MsOffice2016 

Presentation software 
 تعلم ذفتي

ا:جات   15    
  

14 

02/12/2018 

24/03/1440 

06/12/2018 

28/03/1440 

 Windows10فموحاة ففمسابعة   نظام فمتشغيل 
 ادارة المجلدات والملفات-
 العمل مع الملفات-

 

   3فختبا:   3

 ا:جات    5
  

 

16 
09/12/2018 

02/04/1440 

13/12/2018 

 فإلختبا: فمنهائي 06/04/1440

 
 

 


