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 املتطلب الضابل التصالاعدد صاعات  املعتندة عدد الضاعات اصه املكزر رمش املكزر

 ال يوجد 2 1 موارات االتصال  وصل

  walzahrani@imamu.edu.sa                                                         وليد بن عطيى الشهزاني أ.  مشزف املكزر

 حضب اجلدول مكان احملاضزة حضب اجلدول وقت احملاضزة

 أهداف املكزر:

 . ألاشاشيت الاجصاٌ مهازاثالطالب  ٌعسف

 .اإلاطسوخت ألامثلت من الاجصاٌ أهىاعالطالب  ٌصخخسج

 .الرهني ؤلادزان في اإلاؤجسة العىاملالطالب  ًدلل

 .الفعاٌ الخىاصل مهازاث أهم الطالب ٌعدد

 .السئيصيت الاجصاٌ عىاصس بين الطالب ًفسق 

 .الجامعيت البيئت في الخىاصل وشائلالطالب  ٌعدد

ن مخاطبت في الاجصاٌ مهازاثالطالب  ًىظف  .آلاخٍس

 .بمهازة الحدًثت الخىاصل وشائل عالطالب م ًخعامل

 خسهيت الىفض اإلاهازاث من ًصىف ال الحاشب.....( زشم) خسهيت هفض مهازاث ًىحد ال خسهيت الىفض اإلاهازاث

 .الالىترووي الخىاصل في آلالي الحاشب ًىظف

 .اهفعاالجه عن للخعبير الجصد لغت ٌصخخدم

 ومهازاجه وعىاصسه.الخعسف على مفهىم الاجصاٌ وآدابه وأهميخه  -

الخعسف على أهماط الشخصياث اإلاديطت بىا في اإلاىكف الخىاصلي لخددًد ألاشاليب وؤلاشتراجيجياث اإلاىاشبت  -

 للخىاصل معها.

ن. -  الخعسف على آليت جدصين مهازة الحدًث والاشخماع وغيرها مع آلاخٍس

 لخىاصلي بىجاح.للخىاصل غير اللغىي وجىظيفها في اإلاىكف اشاشيت إجلان اإلاهازاث ألا  -

 بىاء زشالت جىاصليت صحيدت ودكيلت ومؤجسة. -

 إحساء ملابالث شخصيت ومدادجاث احخماعيت وزشميت هاجحت. -

 الخددث بثلت وطالكت أمام الجماهير الىبيرة. -

ت : الكتاب املكزر  هـ. 1440, شىت الطبع إصداز عمادة البرامج الخدضيًر

 

 :الدرجات هلذا املكزرالتكويه: اجلدول التالي يوضح توسيع آلية  

 الدرجـــة التكويه آلية

 دزحاث01 الحضىز 

 دزحاث 10 اإلاشازهت والخفاعل

ازاث اإلايداهيت أو ألاعماٌ الخطىعيت (  دزحت 01 الخطبيلاث اإلايداهيت ) الٍز

 دزحاث 01  واحب منزلي مىحىد آخس الىخاب الدزاس ي 

 تدزح 50  (  دزحت25 ول اخخباز اخخبازاث فعليت  0: )   الاخخبازاث اللصيرة

 دزحت 011 املجمىع

 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم 

 جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية

 عنادة الربامج التحضريية
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 تعلينات:
  دكائم من بدء اإلاداضسة. 5الحضىز إلزامي لهرا اإلالسز, وشىف ًخم الخدضير في بداًت أٌو 

 سصد لهـ/ــتالطالب% من عدد اإلاداضساث شىف ًخم خسمان 01 ـ/ــتإذا وصلت وصبت غياب الطالب "مدسوم" في  /ـا,ٍو

 هشف زصد الدزحاث.

  ٌاشخخدام الجىا 
ً
 باجا

ً
 .داخل كاعت الاخخباز /ةآخس أجىاء شسح ألاشخاذ ـ/ـتالخددث مع طالب أو ًمىع مىعا

  من "مسهز بيع الىخب في العمادة" ًمىن الحصٌى عليها والتيإخضاز الىخاب اإلالسز  ـ/ــتالطالبًجب على. 

  الخلدم لالمخدان  ـ/ـتلخيليفاث في اإلاىعد اإلاددد لرلً, هما  ًجب على الطالبجلدًم الىاحباث واـ/ــتطالبعلى ول

داٌ  ه/ـاشىف ًطبم بدل الغش خاولـ/ـتبىفصه, وإذا   للجىت اإلاخخصت بالعمادة.إلى اعلىبت الغش ٍو

  وإبالغهم برلً.زعاًت خاصت فعليه مساحعت وخدة ؤلازشاد ألاوادًمي في العمادة  خدماث أو  إلى ـ/ــتالطالب اخخاجإذا 
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 املوضوع التاريخ األصبوع
 ٌ  1608/  60/ 65 ألاو

26  /63  /4114 
 استقبال الطالب

 1608/  60/  02 الثاوي
66  /64  /4114 

 , عىاصسه, بيئخهالاجصاٌ: أهميخه

 1608/  60/  16 الثالث
03  /64  /4114 

 الاجصاٌ الفسدي والجماعي +  الاجصاٌ اللفظي وغير اللفظي

 1608/ 60/  16 السابع
 10  /64  /4114 

 مهازاث الخىاصل الراحي.

 1608/  61/  62 الخامض
17  /64  /4114 

س الراث.  مهازة جطٍى

 1608/  61/  06 الصادس
64  /65  /4114 

املجمىعات للبحث العلمي والعمل التطىعي الاختبار ألاول + ثىزيع 

 وآليته

 1608/ 61/  06 الصابع
01  /65  /4114 

 مهازة الحدًث + مهازة الاشخماع

 1608/  61/  13 الثامن
08  /65 / 4114 

 مهازة الخىاصل في البيئت الجامعيت

 1608/  62/  62  الخاشع
15  /65  /4114 

 مهازة الخىاصل الالىترووي

 1608/  62/  06 العاشس
62  /66  /4114 

 مهازة الليادة والخأجير

 1608/  62/  06 الحادي عشس
06  /66  /4114 

  الاختبار الثاني + استالم ألاعمال والتكاليف

 1608/  62/  13 الثاوي عشس
06  /66  /4114 

 مهازة الحىاز وؤلاكىاع



 1608/ 62/  20 الثالث عشس
13  /66  /4114 

 استالم واجب الكتاب+  الاجصاٌ الجماهيري مهازة 

 1608/  63/  66 السابع عشس
61  /67  /4114 

 مراجعة نهائية

 1608/  63/  03 عشس خامضال
68  /67  /4114 

 إنهاء كافة ما يتعلق باملنهج

 

 وليد الزهساوي أ. اإلاشسف ألاوادًمي / 

 وباهلل الخىفيم

 

 

 

 

 

 

 


