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،هوقىبهمىراهاقررىىالهقسىلواهاق بقىعهلبقرعا ىىبهاق حضىساةبهلرلىبلهاقرعبذىىبهاقعارسىبيعنى هذى اهاقررىىالهلبق الىبهاقرل ىبمستههلرلى امهاقلىىاا  ه  أهداف  فمقردد   
 ىبتهلأسىسهاق  لسرىبتهاألسبسىسبهقاةىللبهاقعنيلاتسىبهاقعبقرسىبهقارعااههقرعاا بتهوأسسهت لسربتهبهكرىبهت نىبو األسبسسبهاق يهت عاقهلرفبذساهو ص احبتهترنسبها

اهعىىتهلعىىبهواق عاىىساهاالقي اونىىي،هوأسىىسهوهت نىىبو هأيضىىبسهأسىىسهاقىى عا)االن انىى وهوكسفسىىبهاة ىىبا ه نهىىبهألعىىااوهاق عاىىساهواقلحىىجهاقعارىىيهواسىى ا ب هاقرعاا ىىبته
 افىبهالسى عرب همىلرهجا جسىبتهاقربلاتهاق  لسرسبهاقرخوههرايه نههعا هإكلببهاق البهاقرهبلاتأنظربهاقرعاا بتهوأ نس هب،هوةاكلهذ اهاقرراله يهاقجبنعهاقع

 .اةن بجهاقرل ليهلربهيخبره لساتههاق عاسرسبهواقاظسفسب

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

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 فمقوقع فالمكت وني 

هاق بقيهتاضحهتازةعهاقبل بتهقه اهاقررالاقجبو 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 

مسجهسس اهاق حضساه يهاقخرسهاقبمقهاألوق ه تهوق هاقرحبضا ه رسعهاقرحبضااتهوهاقحاصهعا هاقحضاله يههاالق لارهلحضال فمحضو  
  غسلبهعتهاقرحبضا ،هوع لهاقغسببهاقررلا هيجعهأنهيع ربه تهقجنبهاألع الهلبقعربا هوإمضبلههخال هأسلاعستهه/ اقر أخاهىب/اقرحبضا هوةع لاهاق بقع

  تهتبلةخهاقغسبب.

 مالحظة:

%ه تهعباهاقرحبضااته يهاقفصلهاقبلاسيهيع لاه حاو بسهوتلجلهقههعال به20تلةبهنللبهعسبلههجبونهع لهعتهه/اق ياق يه/ىباق بقع .1
ه حاور.

ه لؤو هعتهكلهاقربا هاق يهتاهتغ س هبه يهاقرحبضا هم  هقاهعببهعنهب.ه/ىباق بقع .2
هاقنظاةبهأوهاقعراسبه.الهت اهإعبا هاالخ لبلاتهاقرصساهقا البهاقغسببهسااءه يهاقربا ه .3
يلرحهلإعبا هاالخ لبلهاقنهبميهوهاقفصايهقا البهاقغسببهلةاطهاقراا ربهاقخ سبه تهعرسبهاقلاا  هاق حضساةبهو بلسهاقربا ،هلعبهإمضبله .4

 ع له رلا ،هيحباه اعبهاالخ لبله تهقلاه هبلاتهاقحبسعهاآلقي.
عنهبهضرته با هاقرحبضا ه رط،ه واة بلب األسئاب طاح عتهطاةق اقرحبضاات  ي ةباقرنبق  ي اقرةبلكب ترار أن اقر اقع  ت: المشاركة الصفية

 .اقلنبء ،ه عهاالق لارهلآاابهاقحاالهواقلؤا هوعبرهإثبل هاقفاض  واق عاسربت اقرالمظبت وتربيا

 رمز المقرر اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة عدد ساعات االتصال

 051عال  مهارات الحاسب اآللي لمسار المعاهد العلمية 3 3

 مشرف المقرر أحمد مرزوق العتيبي

ahalotaibi@imamu.edu.sa البريد االلكتروني 
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ه/ىبلأااءهاقاا لبتهواالخ لبلاتهجنفلههوببونهأيه لبعب هوملعهتعاسربتهاقاا لبتهواالخ لبلات،هوكلهطبقعه/ىبيجعههأنهيرارهاق بقع :تعليمات الغش 
 يخبقفهذقكهس  لقهعاسههاق عاسربتهاقرعرا هجهبهلبقجب عبهجه اهاقخصاص.

هبمسبهوأليهسلع،هو تهمقهاقربلسهإخااجهإعالقهاقجاا هأوه عاههعا هاقصب  هطاا ه  ا هاقرحبضا هوعبرهاس خبا ههنه/ىبيجعهعا هاق بقع:  انتبه# 
  تهقبعبهاقرحبضا هنهبمسبهوتلجساههعبمعه يهمب ه خبقفبهتعاسربتهإعالقهاقجاا .ه/ىباق بقع

 تعليمات للمقرر :

 يلااه يهمب هعبرهتلاساهاقاا عه يهاقرحبضا هاق بقسبهقاق هاق ياسفهلههوهت اهتلاساهاقاا عه يهاقرحبضا هاق بقسبهلعبهاق ياسفهلههلأسلا ه
لعبهذقكهج لاساهاقاا عهعا هه/ىبنصفهاقبل ب،هوالهيلرحهقا بقعه/ىباألسلا هاق يهتاسهه)أيهلعبهاق ياسفهلأسلاعستهوهوتلجلهقا بقع

 اةطالق.
 ه-2016تخلةتهمل بهجاا  ه بيلاوسا  هأو سسهإمبالهه/ىبتالرهاق بقع(Microsoft Office 2016)عا ه هبزههاقةخصيهم  هت رلتهه

 قعرايهواق بلبه يهاقرنل هوتنفس هاقاا لبت. تهاق  لسقها
 هالهتغتهعتهاقي ببهاقررالهأوهاألولاقهقإلمبطبه إنهعاووهاقرحبضاات، 
 لبقبخا هإق هاقرحبضا هجبونهإمضبله   البتهاقرراله تهك عهوأولاقهوأقالره/ىبالهيلرحهقا بقع. 
 لإمضبلههه/ىبتا لرهاق بقعUSB Flash Memoryلههق خلةته رسعه افبته.هاق اكا هاقضامسب"هاقخبمبه 

  : 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

 
 

 


