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Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud 

Islamic University 

Deanship of Preparatory Programs 

 الوولكت العربيت السعوديت 
 وزارة التعلين 

اإلهام هحود بن سعود اإلسالهيتجاهعت   
التحضيريت البراهجعوادة    

 

Course Syllabus 

Humanities Sciences Stream (ENG 035) 

1st Term - Academic Year 1435/1436 
 

Course Title English Language 

Course Code ENG 035 

Required Textbook   Sarah Philpot & Lesley Curnick “Headway Academic Skills"- Reading, Writing, and 

Study Skills - (Oxford). 

 Sarah Philpot & Lesley Curnick  “Headway Academic Skills" – Listening, Speaking, and 

Study Skills - (Oxford). 

Credit hours: 4 hours                   Contact hours: 8 hours 

Course Description 

English Language 035 is a special general English course for Students at the Preparatory Programs 

Deanship. It is an integrated-skill course. It focuses on accuracy and fluency with integrated skills that 

improve student outcomes by integrating language instruction into real-life contexts. It maintains a 

strategy-based curriculum that aims at developing the four language skills - listening, speaking, reading, 

and writing. The textbooks used for this course are characterized by a consistent unit sequence that 

includes vocabulary, life stories, grammar, everyday conversation and real-life reading. The content of 

each unit is carefully presented to develop learners' other skills in pronunciation, vocabulary and idioms 

that provide learners with the tools they need to achieve civic, workplace, life-skills and academic 

competencies. The course, through these textbooks, focuses on reading, writing, grammar and 

vocabulary, listening and speaking. 

Course Objectives  

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

1. Use advanced knowledge of word forms, grammar, and discourse markers to follow the flow of 

ideas in a written text. 

2. Identify main ideas, make inferences, and locate details in a written passage. 

3. Summarize information from both oral and written sources.  

4. Write words in blank spaces meaningfully 

5. Associate words to their collocations 

6. Write answers to Yes / No questions and WH-Questions 

7. Write simple sentences and develop a topic sentences 

8. Write supporting sentences towards a short paragraph development 

9. Put ideas together in a short paragraph of 7-10 sentences. 

10. Develop vocabulary and recognize grammatical structures. 

11. Guess word meaning from context clues in intermediate-level 

12. Recognize the sounds of the English language. 

13. Develop students’ listening skill to understand the meaning of spoken words. 

14. Provide students with spoken practice to build up their pronunciation. 
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15. Enable students to comprehend specific information from the spoken words. 

16. Enable students to express their thoughts and information in English. 

Course Policy 

The following course policies and expectations apply to all parts of ENG 035: 

 Students are expected to: 

1. attend all classes except in case of illness or emergency. 

2. prepare for class by completing readings and assigned work in advance. 

3. actively participate in classroom activities.  

4. ask questions if they do not understand.  

5. submit all assignments according to instructions, complete, and on time.  

6. use instructor comments and feedback to improve future work.  

7. cooperate with and act respectfully toward other students and the instructor. 

8. communicate with the instructor about problems or concerns as soon as possible. 

9. put focused and disciplined effort into the course assignments.  

 Attendance 

     The university expects students to attend all classes in which they are enrolled. Regular attendance is 

necessary if individuals are to excel.  There is a direct correlation between attendance and academic 

success.  Attendance is mandatory.  All students must arrive on time and prepared to learn at each class 

session.  At the instructor’s discretion, students may be marked absent if they arrive more than 15 

minutes late to any class. 

 Disruptive Behavior 

     Disruptive behavior is an activity that interferes with learning and teaching. Inappropriate talking 

during class, tardiness, cheating, use of cell phone, etc. all disrupt the learning process. Students who are 

found guilty of disruptive behavior face serious consequences. 

 Academic honesty 

     The writing students do in ENG 035 must be their own. Presenting the work of others, whether it is 

used without attribution (plagiarism) or submitted by students but written by someone else (cheating), 

violates the university’s policy on academic integrity. Students who are found guilty of plagiarism or 

cheating face serious consequences. According to the university policy, a largely or fully plagiarized 

assignment should result in a grade of F for the course. 

Grading and Standards of Assessment 

Book Title 
Classwork Mid-Term 

Exam 

Final 

Exam 

Total 

Participation Quizzes Total 

Headway Academic Skills 5 10 15 
30 40 100 

Headway (Listening & Speaking) 5 10 15 

 
Course Calendar  

Content to be covered 

Week   Reading, Writing, and Study Skills 
Listening, Speaking, and Study 

Skills 

1   Introduction to the Course Introduction to the Course 

2   Unit 1 (Meeting people) Unit 1 (A new start) 

3   Unit 2 (Countries) Unit 2 (Tourism) 
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4 
  

Unit 3 (Your studies) Unit 3 (Your day) 

5 
  Revision & Quizzes Revision & Quizzes 

6   Unit 4 (Where we work) Unit 4 (Work) 

7   Unit 5 (Signs and instructions) Unit 5 (Different kinds of language) 

8 
  

Unit 6 (Health and medicine) Unit 6 (The importance of studying) 

Mid-Term Vacation 

9   Revision & Quizzes Revision & Quizzes 

10 
  

Unit 7 (The history of transport) 
Unit 7 (Developments in 

technology) 

11   Unit 8 (Doing business) Unit 8 (Industry) 

12   Revision & Quizzes Revision & Quizzes 

13   Unit 9 (Water) Unit 9 (Astronomy) 

14   Unit 10 (Ambition and success) Unit 10 (Careers) 

15   General Revision 

16  
 

Final Exam 

Note: 

 An hour and half  Mid-term exam will be scheduled by the Preparatory Year Deanship during the 

official exam period. More information about the form of this examination will be provided as the 

term goes on. 

 A two-hour final examination will be scheduled by the Preparatory Year Deanship during the official 

exam period. More information about the form of this examination will be provided as the term goes 

on.  
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 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود
  عمادة الربامج التحضريية
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 رمز المقرر اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة عدد ساعات االتصال

 910عال  لمسار العلوم اإلنسانٌة مهارات الحاسب اآللً 3 4

 مشرف المقرر حسن محمد القضاة

Hasan.alqudah@gmail.com ًالبرٌد االلكترون 
 

ٌعنى هذا المقرر بالطلبةة المبتةدنٌن  بمسةتول البةرامت التحضةٌرٌة بمسةار العلةوم اإلنسةانٌةم ولةد صةمم المقةرر  أهداف المقرر:

لٌزود الطالب بالمعرفة األساسٌة التً تتعلق بمفاهٌم ومصطلحات تقنٌة المعلومات وأسس تطبٌقاتها كمةا ٌهةتم بؤسةس التطبٌقةات 

ات )االنترنةت  وكٌفٌةة اإلفةادة منهةا أل ةراع التعلةٌم والبحةي العلمةً واسةتر ا  األساسٌة للشةبكة العنكبوتٌةة العالمٌةة للمعلومة

المعلومات كما ٌتناول أسس التعلٌم عن بعةد والتعلةٌم االلكترونةًم وأسةس أنامةة المعلومةات وأمنٌتهةام وٌركةز هةذا المقةرر فةً 

الستعمال حزم برم ٌات اإلنتاج المكتبً بما ٌخةدم القدرات التطبٌقٌة المختلفة ال انب العملً منه على إكساب الطلبة المهارة و 

 .مسٌرته التعلٌمٌة والواٌفٌة

 .0919م  السادسةمقدمة فً الحاسب اآللً واإلنترنت م د. عبدهللا الموسى م الطبعة  الكتاب المقرر:

  الموقع االلكتروني:
 الجدول التالي يوضح توزيع الدرجات لهذا المقرر التقويم:

 

 % 5 الحضور

 % 20 " أربعة أوراق عمل worksheet التعلم الذاتً  " 

 % 15 اختبارات   3االختبارات القصٌرة للناري )

 % 20 االختبار الفصلً الموحد

 % 40 االختبار النهانً الموحد

 %100 المجموع

 
 :تعليمات وتنبيهات ومالحظات

حٌي سٌتم التحضٌر فً الخمس ولت المحاضرة  مٌع المحاضرات و الحرص على الحضور فً  االلتزام بحضور الحضور :

م وعذر الغٌاب المقبول ٌ ب أن ٌعتمد من ل نة دلانق األولى من المحاضرة وٌعتبر الطالب المتؤخر متغٌبا عن المحاضرة

 األعذار بالعمادة وإحضاره خالل أسبوعٌن من تارٌخ الغٌاب.

 : مالحظة

% هي عذد الوحاضزاخ فً الفصل الذراسً ٌعتثز هحزوها وتسجل 55الذي تزٌذ ًسثح غٍاته تذوى عذر عي الطالة  .1

 له عالهح هحزوم.

 الطالة هسؤول عي كل الوادج التً تن تغطٍتها فً الوحاضزج حتى لى غاب عٌها. .5

 الٌتن إعادج االختثاراخ القصٍز للطلثح الغٍاب سىاء فً الوادج الٌظزٌح أو العولٍح . .3

عوٍذ الثزاهج التحضٍزٌح وهذرس الخطٍح هي وىافقح ال  تشزطٌسوح تئعادج االختثار الٌهائً و الفصلً للطلثح الغٍاب  .4

 .اَلًتعذ إحضار عذر هقثىل، ٌحذد هىعذ االختثار هي قسن ههاراخ الحاسة  ،الوادج

ضمن  عنها واإل ابة األسنلة طرح طرٌق عن المحاضرات فً المنالشة فً المشاركة تقوم أن المتولع من : الصفية المشاركة

 .م مع االلتزام بآداب الحوار والسإال وعدم إثارة الفوضىالبناءة والتعلٌقات المالحاات تقدٌمو ممادة المحاضرة فقط



 
 
 

من المتولع أن ٌقوم الطالب بؤداء الوا بات واالختبارات بنفسه وبدون أي مساعدة وحسب تعلٌمات الوا بات  تعليمات الغش :

 بهذا الخصوص. تعلٌمات المعمول بها بال امعةالواالختباراتم وكل طالب ٌخالف ذلك ستطبق علٌه 

استخدامه نهانٌا وألي سببم  وعدمب على الطالب إ الق ال وال أو  عله على الصامت طوال فترة المحاضرة ٌ انتبه : 

 ومن حق المدرس إخراج الطالب من لاعة المحاضرة نهانٌا وتس ٌله  انب فً حال مخالفة تعلٌمات إ الق ال وال.

  تعليمات للمقرر :

فً حال عدم تسلٌم الوا ب فً المحاضرة التالٌة لولت وٌتم تسلٌم الوا ب فً المحاضرة التالٌة بعد التكلٌف به بؤسبو   .1

تكلٌف به ٌسلم األسبو  الذي ٌلٌه )أي بعد التكلٌف بؤسبوعٌن   وتس ل للطالب نصف الدر ةم وال ٌسمح للطالب بعد ال

 ذلك بتسلٌم الوا ب على اإلطالق.

باللغة العربٌة  (Microsoft Office 2007) -0992ٌلزم الطالب تخزٌن حزمة برامت ماٌكروسوفت أوفٌس إصدار  .0

 كن من التطبٌق العملً والتدرب فً المنزل وتنفٌذ الوا بات.على  هازه الشخصً حتى ٌتم

 م ال تغن عن الكتاب المقرر أو األوراق لإلحاطة فإن عروع المحاضرات .3

 .ال ٌسمح للطالب بالدخول إلى المحاضرة بدون إحضار متطلبات المقرر من كتب وأوراق وألالم .4

 الذاكرة الضونٌة" الخاصة به لتخزٌن  مٌع ملفاته. USB Flash Memoryٌلتزم الطالب بإحضار   .5

 
 

 

weeks 
Lecture Topics Exams 

Practical 

Topics 
worksheet  

No From To 

1 
31/08/2014 04/09/2014 

   مقدمة

Introduction 
to computer 

Labs 
  

05/11/1435 09/11/1435 

2 

07/09/2014 11/09/2014 
أ ٌال الحاسب اآللً وتعرٌفه وممٌزاته 

 وأنواعه
  

Operating 
system 
features 

  

12/11/1435 16/11/1435 

3 

14/09/2014 18/09/2014 
المكونات المادٌة للحاسب )وحدات 
اإلدخال واإلخراج م وحدات التخزٌن م 

 المعالت م الذاكرة  .

  

Windows 7   
19/11/1435 23/11/1435 

4 

21/09/2014 25/09/2014 
وحدات القٌاس وألسام اللوحة األم  .1

وصندوق الحاسب وكٌفٌة عمل محركات 
 . األلراص

Quiz1 

Text 
processing 
software 

worksheet 1 
for : 

26/11/1435 01/12/1435 
المكونات البرم ٌة للحاسب وتطوٌر  .0

 .النام والبرم ٌات
  MS WinWord 

Windows 7 

 العيد

28/09/2014 11/10/2014 

Hajj Vacation 

04/12/1435 17/12/1435 

5 
12/10/2014 16/10/2014 

شبكات الحاسب اآللً )أنواعها م  .1
 (.......وفواندهام

  MsOffice2007 

  

18/12/1435 22/12/1435 
استخدام الشبكات الهاتفٌة فً  .0

 . الحاسوبٌةالتعامالت 
  

MS WinWord 



 
 
 

6 
مفهوم تقنٌة المعلومات وم االت  23/10/2014 19/10/2014

 استخدامها فً م االت الحٌاة الٌومٌة.
  

MsOffice2007 
  

25/12/1435 29/12/1435 MS WinWord  

7 
26/10/2014 30/10/2014 

Midterm 

02/01/1436 06/01/1436 

8 

02/11/2014 06/11/2014 
.األمان والصحة فً التعامل مع الحاسب 0

 اآللً والبٌنة اإللكترونٌة .
  

MsOffice2007 
worksheet 2 

for : 

09/01/1436 13/01/1436 MS WinWord 
MS WinWord 

9 
09/11/2014 

16/01/1436 

13/11/2014 

20/01/1436 

مفاهٌم )العمل عن بعد م فواند  .1
استخدام المستندات اإللكترونٌة والت ارة 

 . اإللكترونٌة والعالم اإللكترونً
Quiz2 MsOffice2007 

 

10 

16/11/2014 20/11/2014 
المعلومات م  حماٌة تقنٌة المعلومات ) أمن

الخصوصٌة وحماٌة البٌاناتم حقوق الملكٌة 
 الفكرٌة للمصنفات اإللكترونٌة  

  

Presentation 
Software 

  

23/01/1436 27/01/1436 
MS 

PowerPoint 

11 

23/11/2014 27/11/2014 
حماٌة تقنٌة المعلومات )الفٌروسات: 

االنتشارم طرق  األنوا م األضرارمأسباب
 الولاٌة  وأهم أخاللٌات الحاسب .

  

MsOffice2007 

  
01/02/1436 05/02/1436 

MS 
PowerPoint 

12 

30/11/2014 04/12/2014 
مقدمة عن اإلنترنت )تعرٌفهام تارٌخهام 

 خدماتهام أضرارها  .

  

MsOffice2007 
worksheet 3 

for : 

08/02/1436 12/02/1436 
MS 

PowerPoint 

MS PowerPoint 

13 

07/12/2014 11/12/2014 

   خد  الهاكرز وتواٌف شبكة اإلنترنت .

Spreadsheet 
software 

  
15/02/1436 19/02/1436 MS Excel 

14 

14/12/2014 18/12/2014 

 Quiz3 نصانح لمستخدم اإلنترنت .

MsOffice2007 
  

22/02/1436 26/02/1436 MS Excel 

15 

21/12/2014 25/12/2014 
أهم مصطلحات الشبكات وشبكة اإلنترنت 

 وبعع المفاهٌم األساسٌة .

  

MsOffice2007 
worksheet 4 

for : 

29/02/1436 03/03/1436 MS Excel 
MS Excel 
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28/12/2014 

Final Exam 

06/03/1436 

 
 

 عمٌد البرامت التحضٌرٌة اعتماد



 اخلطة التدريضية
 هـ 1435/1436 ثانيالفصل الدراصي ال

 املتطلب الضابل التصالاعدد صاعات  املعتندة عدد الضاعات اصه املكزر رمش املكزر

 وصل -211 وصل -210 وصل

 242 وصل -231 وصل -212
 ال يوجد 2 1 موارات االتصال

 صلينان جاسع الشنزيد.  مشزف املكزر

 حضب اجلدول          مكان احملاضزة حضب اجلدول وقت احملاضزة

 أهداف املكزر: 
 الخعشف على مفهىم الاجصاٌ وآدابه وأهمُخه ومهاساجه وعىاصشه. -

 الخعشف على أهماط الشخصُاث اإلاحُعت بىا في اإلاىكف الخىاصلي لخحذًذ ألاظالُب وؤلاظتراجُجُاث اإلاىاظبت للخىاصل معها.-

-.ً  الخعشف على آلُت جحعين مهاسة الحذًث والاظخماع وغيرها مع آلاخٍش

 للخىاصل غير اللغىي وجىظُفها في اإلاىكف الخىاصلي بىجاح.ظاظُت ألا إجلان اإلاهاساث -

 بىاء سظالت جىاصلُت صحُحت ودكُلت ومؤزشة.-

 إحشاء ملابالث شخصُت ومحادزاث احخماعُت وسظمُت هاجحت.-

 الخحذر بثلت وظالكت أمام الجماهير الىبيرة.-

 وصف املكزر:  
ً, وإعذادهم لالهذماج والخىاغم  جىمُت مهاساث الخىاصل       لذي العلبت وجأهُلهم للخىاصل الجُذ والىاجح مع الزاث ومع آلاخٍش

والخفهم  والخىاصل وبىاء العالكاث باحترام وظالم مع محُعهم وما كذ ٌشمله  مً مفاهُم وزلافاث مخخلفت , إلى حاهب اهدعابهم الىم 

عاجه اإلاخعذدة واإلاخخلفت, والزي ٌعاهم في إهجاح حُاتهم الخاصت والعملُت على حذ اإلاعشفي وإلاعلىماحي اإلاىاظب عً الاجصاٌ ومىضى 

غعي هزا اإلالشس اإلاهاساث اإلاخعللت بالىفاًت الاجصالُت , والتي جدشيل مً مىظىمت هبيرة مً اإلاعاسف واإلاهاساث والاججاهاث ,  ظىاء.   َو

 -جخجمع في أسبع هفاًاث أظاظُت :

 الىفاًت اإلاعشفُت.    -1

 الىفاًت الاحخماعُت .    -2

 الىفاًت الاظخلبالُت .    -3

 الىفاًت ؤلاهخاحُت .    -4

 اخلربات واملوارات اليت يكتضبوا الطالب من دراصة املكزر:
 اخلربات العامة: . أ

ً, وإعذادهم لالهذماج والخىاغم والخفهم  والخىاصل  ,جىمُت مهاساث الخىاصل لذي العلبت       وجأهُلهم للخىاصل الجُذ والىاجح مع الزاث ومع آلاخٍش

ىاظب عً وبىاء العالكاث باحترام وظالم مع محُعهم وما كذ ٌشمله  مً مفاهُم وزلافاث مخخلفت , إلى حاهب اهدعابهم الىم اإلاعشفي وإلاعلىماحي اإلا

غعي هزا اإلالشس اإلاهاساث اإلاخعللت واإلاخخلفت, والزي ٌعاهم في إهجاح حُاتهم الخاصت والعملُت على حذ ظىاء.    ةدالاجصاٌ ومىضىعاجه اإلاخعذ َو

 -بالىفاًت الاجصالُت , والتي جدشيل مً مىظىمت هبيرة مً اإلاعاسف واإلاهاساث والاججاهاث , جخجمع في أسبع هفاًاث أظاظُت :

 الىفاًت اإلاعشفُت.    -1

 اًت الاحخماعُت .الىف    -2

 الىفاًت الاظخلبالُت .    -3

 الىفاًت ؤلاهخاحُت .    -4

 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم العالي

  اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

  عنادة الربامج التحضريية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Higher Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC 

UNIVERSITY 

 
Deanship of Preparatory 

Programs 

 



 :تفصيلية اخلربات ال

 ماهش العالب ًصبح أن  .1
 
 فيو  ,في الخىاصل مع راجه ا

 
ً فعاال  .الخىاصل مع آلاخٍش

ً بفعالُتاللادسة على العمل بخىاصن الظدثماس وعمت هللا علُه و  ,لشخصُت اإلاخىاغمت ألابعادالعالب ل امخالن .2  .في الخفىير ومشاسهت آلاخٍش

 .والعمل على جىمُتها وجحعُنها ومعاعذجه على هشف كذساجه, ومُىله, البجىحُه الع .3

 , وعالج الاوغالق اإلاعشفي "الذوحماجُت" لذي البعض منهم.في مجاالث عذًذة لبىاء شخصُاتهم وجىمُتها جىظُع خبراث العالب .4

 .والخجذًذ والابخياس والزوق  ت العلُمت للعالب واللُم, وجىمُت الاعخماد على الىفغ, واإلابادأةوالاججاهاث العلىهُ جىمُت اإلاهاساث .5

 ة.الحُا وسبغ اإلاادة الذساظُت بىاكعألهمُت العالكاث ؤلاوعاهُت,  إدسان .6

معاعذة  نهاج, اإلاإلاخخلفت في واإلاثابشة وألاهاة والذكت مً خالٌ مماسظت ألاوشعت ا إهعاب العالب اللذسة على اإلاالحظت واإلالاسهت والعمل .7

 . العالب

 امخالن مهاساث البحث العلمي, واللذسة على الحىاس والخفاوض وؤلاكىاع. .8

ش وجعبُم ما حعلمه في حُاجه العملُت .9 اللذسة على مخاظبت ومحاوسة و  , جحعين مهاساث الخحّذر, والاظخماع , هخابت العيرة الزاجُت والخلٍش

ً والخفاوض  م , ومعهموإكىاع آلاخٍش ض سوح الاهخماء لذًه., و اللذسة على إحشاء ملابالث وظُفُت بيل زلت, و العمل مع اإلاجمىعاث بشوح الفٍش  حعٍض

 اإلاشاسهت في ألاعماٌ الخعىعُت وخذمت اإلاجخمع. .01

 على معىكاث الاجصاٌ و هُفُت الخغلب عليها . الخعشف .00

ب ا .01  صيُفهم. جخعامل معه اإلاىظمت , و ج على جحذًذ الجمهىس الزيلخذٍس

 عىاصش الاجصاٌ الثلافي .  على مذلىالث وٍب س ذالخ .02

 الاظالع على آداب الحىاس , و جعبُلاتها في الاجصاٌ .  .03

 الخعشف على أظالُب و ظشق الاجصاٌ مع الجماهير اإلاخخلفت .  .04

   العمل في الجماعت , و آلُاث ؤلاهجاص مً خالٌ فشق العمل . اإلاعاعذة على خلم سوح

 هـ. 1432الكتاب املكزر: موارات االتصال , إعداد الدكتور حمند بن صلينان الصبيحي, صنة الطبع  -

 تعلينات:
  دكائم مً بذء اإلاحاضشة. 5الحضىس إلضامي لهزا اإلالشس, وظىف ًخم الخحضير في بذاًت أٌو 

  شصذ02إرا وصلذ وعبت غُاب العالب له دسحت "محشوم" في هشف سصذ  % مً عذد اإلاحاضشاث ظىف ًخم حشمان العالب  ,ٍو

 الذسحاث.

  ٌاظخخذام الجىا 
 
 باجا

 
 الخحذر مع ظالب آخش أزىاء ششح ألاظخار داخل كاعت الاخخباس أو ًمىع مىعا

 "ًجب على العالب إحضاس الىخاب اإلالشس حُث ًخم ششائه مً "مشهض بُع الىخب في العمادة 

 اإلاحذد لزلً , هما  ًجب على العالب الخلذم لالمخحان بىفعه, وإرا وان هىان أي  على ول ظالب جلذًم الىاحباث والخيلُفاث  في اإلاىعذ

حاٌ   للجىت اإلاخخصت بالعمادة.إلى اهىع مً الغش و عذم اإلاصذاكُت, ظىف ًعبم بحم العالب علىبت الغش ٍو

 ة وإبالغهم بزلً.إرا وان العالب ًحخاج خذماث أو سعاًت خاصت فعلُه مشاحعت وحذة ؤلاسشاد ألاوادًمي في العماد 

 :التكويه: اجلدول التالي يوضح توسيع الدرجات هلذا املكزر

 الذسحـــت العنل

 دسحاث 02 واإلاشاسهت  الحضىس 

اساث اإلاُذاهُت أو ألاعماٌ الخعىعُت (  دسحت 05 الخعبُلاث اإلاُذاهُت ) الٍض

 تدسح 05 + الىسكت البحثُت  الخلذًميالعشض 

 تدسح 02 (  4)                   الاخخباساث اللصيرة

 دسحت 02 الاخخباس النهائي

 دسحت 022 اإلاجمىع

 : هـ1435/1436توسيع مكزر موارات االتصال على األصابيع خالل الفصل الدراصي األول 
خ ألاظبىع بي اإلافشداث ) اإلاحخىي( اإلاىضىع الخاٍس سكم  اليشاط الخذٍس

 الصفحت 

عذد 

 العاعاث

 ٌ إٌٝ   5/11 ألاو

9/11/ 

     ٌـالةااسزمجبي 

إٌٝ   12/11 الثاوي

16/11/1435

ِفَٙٛ االرظبي 

 ٚخظبئظٗ

خظبئض االرظبي –ِفَٙٛ االرظبي اإلٔسبٟٔ 

االرظبي ٠شىً ٔظبِب –)االرظبي ػ١ٍّخ 

اٌّشحٍخ اٌضب٠ٛٔخ ٠ٚشغت فٟ رخشط ِحّذ ِٓ 

االٌزحبق ثجبِؼخ األِبَ ، لُ ثذٚس ِحّذ ٚحبٚي 
0- 5 0 



 –االرظبي غ١ش لبثً ٌٍزشاجغ  –ِزىبِال  ٘ـ 

 االرظبي رٚ إثؼبد   ِزؼذدح (

رـج١ك اٌسّخ اٌزفبػ١ٍخ ٌالرظبي ٚو١ف ٠ّىٓ أْ 

  رذًٌ ػ١ٍّب أْ االرظبي دائشٞ ِٚسزّش؟

إٌٝ   19/11 الثالث

23/11/1435

 ٘ـ

ٚظبئف ٚأغشاع ِزؼٍمخ ثبالسزجبثخ -1 ٚظبئف االرظبي

ٌٍحبجبد اٌشخظ١خ  )اٌجمبء ٚاٌحفبف ػٍٝ اٌح١بح 

–اٌحبجخ إٌٝ األِبْ ٚاٌشؼٛس ثبالؿّئٕبْ –

اإلػبٔخ ػٍٝ ارخبر اٌمشاس  –اٌحبجخ إٌٝ اإللٕبع 

 اٌحبجخ إٌٝ اٌزٛو١ذ (  –

األغشاع اٌّزؼٍمخ ثبٌجٛأت االجزّبػ١خ )  -2

ػٍٝ اٌّؤسسبد اٌحفبف  –اٌزؼبْٚ ِغ ا٢خش٠ٓ 

 اٌم١بَ ثبٌٛظ١فخ أٚ اٌذٚس ( –اٌمبئّخ ٚاٌّجزّغ 

األغشاع اٌّزؼٍمخ ثبٌجٛأت االلزظبد٠خ )  -3 

فُٙ اٌؼبٌُ ِٓ –اٌحظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد 

 حٌٕٛب( 

األغشاع اٌّزؼٍمخ ثجٛأت  اٌزؼج١ش ػٓ  -4

 إٌفس

 

رٍمٝ ِحّذ خجشا غ١ش سبس فز٘ت إٌٝ طذ٠مٗ 

أحّذ ػٓ طذ٠مٗ أحّذ ٚأخجشٖ اٌخجش ٚخفف 

ِحّذ ، ِب اٌغشع االرظبٌٟ اٌزٞ حممٗ ٘زا 

 اٌّٛلف ؟.

6-00 0 

 

إٌٝ   26/11 الشابع

1/12/1435٘

 ـ

–االرظبي اٌشخظٟ  –االرظبي اٌزارٟ  أٔٛاع االرظبي

 –االرظبي اٌجّب١٘شٞ –االرظبي اٌجّؼٟ 

 االرظبي االٌىزشٟٚٔ

٠مسُ اٌـالة إٌٝ ِجّٛػبد حست ٔٛع 

رّضً وً ِجّٛػخ ٚاحذا ِٓ االرظبي ثح١ش 

( 3أٔٛاع االرظبي ، ٚرؼـٟ وً ِجّٛػخ )

دلبئك ٌزـج١ك ِٛلف ارظبٌٟ ٠ٕبست  وً ٔٛع 

 ِٓ أٔٛاع االرظبي

00-

06 

0 

 

إٌٝ   18/12 الخامغ

22/12/1435

 ٘ـ

ػٕبطش اٌؼ١ٍّخ 

 االرظب١ٌخ

 اٌّزظً أٚ اٌّشسً

 اٌشسبٌخ -2 

 اٌٛس١ٍخ أٚ اٌمٕبح اٌحبٍِخ ٌٍشسبٌخ -3 

 اٌّسزمجً -4 

 سجغ اٌظذٜ أٚ اٌزغز٠خ اٌشاجؼخ  -5 

 األصش -6 

ِٓ خالي رّض١ً األدٚاس ٠مسُ اٌـالة داخً 

اٌمبػخ إٌٝ ِجّٛػبد ثؼذد ػٕبطش اٌؼ١ٍّخ 

االرظب١ٌخ ، ٠ٚـٍت ِٓ وً ِجّٛػخ رّض١ً دٚس 

اٌؼٕظش ِٓ ح١ش ِفِٙٛٗ ِٚىبٔزٗ فٟ اٌؼ١ٍّخ 

 االرظب١ٌخ ِٚضبي ٌزٛػ١ح دٚسٖ.

07-

00 

0 

 

إٌٝ   25/12 العادط

29/12/1435

 ٘ـ

 ِفَٙٛ ث١ئخ االرظبي-1 اٌج١ئخ االرظب١ٌخ

 فٟ االرظبي Brkoّٔٛرط ثشوٛ   -2 

اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ اٌّٛلف االرظبٌٟ )  -3  

 (اٌزش٠ٛش  –اٌخجشح اٌّشزشوخ إؿبس 

 

اٌّمشس ثزٛص٠غ ّٔٛرط فبسؽ إلؿبس  أسزبر٠مَٛ 

اٌخجشح اٌّشزشوخ ث١ٓ اٌّشسً ٚاٌّسزمجً ٠ٚزُ 

رٛص٠ؼٗ ػٍٝ اٌـالة ٠ٚـٍت ُِٕٙ ػٍٝ شىً 

اٌخجشح اٌّشزشوخ  إؿبسِجّٛػبد رحذ٠ذ ِفَٙٛ 

ثبٌزـج١ك ػٍٝ إٌّٛرط ِغ روش أِضٍخ ح١خ فٟ 

اٌّخزٍفخ ٌٍخجشح  األٚػبعح١برُٙ رؼجش ػٓ 

 ظبٌُٙ سٍجب أٚ إ٠جبثباٌّشزشوخ ٚرأص١ش٘ب ػٍٝ ار

04-

08 

0 

 

إٌٝ   2/1   العابع

 ٘ـ 6/1/1436

     اخزجبس إٌّزظف

إٌٝ   9/1   الثامً

13/1/1436 

 ٘ـ

ٌغخ االرظبي / اٌٍغخ 

 اٌٍفظ١خ

ٌغخ غ١ش  –أٔٛاع ٌغخ االرظبي)    ٌغخ ٌفظ١خ  -1

 ٌفظ١خ (

 اٌٍغخ ِظذس لٛح  -2 

 اٌزفى١شاٌٍغخ رؤصش ػٍٝ  -3

ِزـٍجبد اسزخذاَ اٌٍغخ اٌٍفظ١خ ثّٙبسح )  -4 

ٌغخ ح٠ٛ١خ  –ٌغخ شبسحخ  –اٌٍغخ رىْٛ دل١مخ 

 اٌّسئ١ٌٛخ ػٓ اٌىالَ ( –ٌغخ ِالئّخ  –ٚش١مخ 

 –ػٛائك اٌٍغخ اٌٍفظ١خ ) حجت اٌّؼٕٝ  -5 

 –اٌزؼ١ُّ ثذْٚ اسزضٕبءاد  –سٛء اٌفُٙ 

 اٌزـشف فٟ اٌىٍّبد (

خ خّسخ ؿالة اخزش ِجّٛػز١ٓ فٟ وً ِجّٛػ

ِزـٍجبد رحس١ٓ ِٙبسح اسزخذاَ  األٌٌٚٝزّضً 

ػٛائك اٌٍغخ  األخشٜاٌٍغخ اٌٍفظ١خ ٚرّضً 

اٌٍفظ١خ ، ٚاؿٍت ُِٕٙ رٌٟٛ رحى١ُ اٌّٛالف 

االرظب١ٌخ اٌزٟ ٠ؤد٠ٙب أِبُِٙ حست اخزظبص 

ِؼٛلبد  ِجّٛػخوً ِجّٛػخ ، ثح١ش رٛػح 

اٌٍغخ اٌٍفظ١خ ث١ّٕب رٛػح اٌّجّٛػخ اٌضب١ٔخ 

 ِبد اٌٍغخ اٌٍفظ١خ ثّٙبسحاسزخذا

09-

07 

0 

 

إٌٝ   16/1   الخاظع

20/1/1436 

 ٘ـ

ٌغخ االرظبي  غ١ش 

 اٌٍفظ١خ

 ِفَٙٛ االرظبي  غ١ش اٌٍفظٟ-1

 سّبد االرظبي غ١ش اٌٍفظٟ  -2 

اٌؼاللخ ث١ٓ ٌغخ االرظبي اٌٍفظٟ ٚغ١ش  -3 

 اٌٍفظٟ

األٚجٗ اٌزٟ رشثؾ االرظبي اٌٍفظٟ ثغ١ش  -4 

اٌٍفظٟ ) اٌزأو١ذ ، اإلرّبَ ، اٌزٕبلغ ، اٌزٕظ١ُ ، 

 ، االسزؼبػخ (‘اإلػبدح 

أٔٛاع االرظبي غ١ش اٌىالَ ) ٌغخ اإلشبسح ،  -5 

ٌغخ اٌحشوخ ٚاألفؼبي ، ٌغخ األش١بء ، اٌظٛد 

شجٗ اٌٍغخ ٚاٌظّذ ، اٌشٚائح ، اٌٛلذ ، جبرث١خ 

 اٌجذْ (

أحذ اٌّٛالف االرظب١ٌخ اٌزٟ ِشد ثه  اخزش

أصٕبء رجٛاٌه فٟ أحذٜ ٚحذاد اٌجبِؼخ ) اٌى١ٍخ 

، اٌّىزجخ ،اٌّـؼُ ٚغ١ش٘ب (،ٚسجً ٌغخ 

االرظبي غ١ش اٌٍفظ١خ ٚٔٛػٙب اٌزٟ سبػذره فٟ 

 اٌٛطٛي إٌٝ ٘ذفه ٚحذد ٚظ١فزٙب

08-

40 

0 

 

إٌٝ   23/1   العاشش

27/1/1436 

 ٘ـ

ِٙبساد االرظبي 

 ِٚزـٍجبد ٔجبحٗ

 ِفَٙٛ اٌّٙبسح -1

اٌّٙبساد اٌشئ١س١خ اٌّشرجـخ ثبٌّشسً  -2

)اٌحذ٠ش ،اٌىزبثخ ، اٌزفى١ش ( ٚاٌّشرجـخ 

 (االسزّبع ،اٌمشاءح ، اٌزفى١ش ثبٌّسزمجً ) 

٠ؼذ أسزبر اٌّمشس ّٔٛرجب فبسغب ٌّٙبساد 

٠ٚـٍت ِٓ اٌـالة رحذ٠ذ  اإلٔسبٟٔاالرظبي 

 اٌّٙبساد ػٍٝ إٌّٛرط

44-

52 

0 

 



اٌّزـٍجبد اٌّٙبس٠خ اٌزٟ ٠جت رٛفش٘ب فٟ  -3 

اٌّشسً ) ِٙبساد ارظب١ٌخ / االرجب٘بد / 

 ِسزٜٛ اٌّؼشفخ(

اٌخظبئض اٌّؤصشح فٟ اٌسٍٛن االرظبٌٟ  -4 

اٌشسبٌخ ٚاٌؼٛاًِ اٌّّٙخ فٟ  -5ٌٍّسزمجً 

 ثٕبء٘ب 

سجغ  -7ِؼب١٠ش اخز١بس اٌٛس١ٍخ إٌّبسجخ  -6

 اٌظذٜ ٚأ١ّ٘زٗ فٟ ػ١ٍّخ االرظبي

الحادي 

 عشش

إٌٝ   30/1  

 ٘ـ 4/2/1436

 ِفَٙٛ ِٙبسح اٌحذ٠ش -1 ِٙبسح اٌحذ٠ش

-ِشاحً اٌزخـ١ؾ ٌٍحذ٠ش ٚرشزًّ ػٍٝ : أ -2

اإلػذاد ٌٍحذ٠ش )رحذ٠ذ اٌّٛػٛع ٚػٕبطشٖ/ 

رحذ٠ذ اٌٙذف / رحذ٠ذ ث١ئخ اٌحذ٠ش / رحذ٠ذ 

رٛج١ٗ اٌحذ٠ش)  -ٚرح١ًٍ اٌّسزّؼ١ٓ ( ة

اٌّظٙش اٌج١ذ / ٚػغ اٌجسُ / رؼج١شاد اٌٛجٗ / 

حسٓ االسزٙالي ٌٍحذ٠ش / رجٕت اإلفشاؽ فٟ 

زٛثخ / ثذء اٌحذ٠ش ثب٢ساء اسزخذاَ األٚساق اٌّى

رم١١ُ  -اٌّمجٌٛخ / اٌظٛد ٚإٌـك اٌظح١ح ( ط

 اٌحذ٠ش 

 لٛاػذ ِٙبسح اٌحذ٠ش -3

ٔسزّغ ج١ّؼب إٌٝ ػذد وج١ش ِٓ اٌّزحذص١ٓ سٛاء 

.  اإلػالَثظٛسح ِجبششح أٚ ِٓ خالي ٚسبئً 

أروش شخظ١خ ١ِّضح فٟ ِٙبسح اٌحذ٠ش ٚرحذس 

ػٓ أسجبة رفؼ١ٍه ٌٙب ِٓ خالي ِب رؼٍّزٗ ػٓ 

 ِٙبسح اٌحذ٠ش

50-
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0 

 

الثاوي 

 عشش

إٌٝ   7/2  

11/2/1436 

 ٘ـ

 ِفَٙٛ االسزّبع-1 ِٙبسح االسزّبع

ِشاحً ػ١ٍّخ االسزّبع ) اٌسّبع/ اٌفُٙ /  -2 

ر١ّٕخ  -3اٌزم٠ُٛ/ االسزجبثخ / اٌززوش اٌزفس١ش / 

 ِٙبسح االسزّبع 

ِؼٛلبد االسزّبع ) ِزضإِخ اٌمٌٛجخ /  -4

 اٌخجشح اٌسبثمخ (

٠ىٍف أحذ اٌـالة ثمشاءح ِمبي أِبَ صِالئٗ 

ُِٕٙ رحذ٠ذ  األسزبرٚثؼذ االٔزٙبء ِٕٗ ٠ـٍت 

اٌىٍّبد اٌظؼجخ فٝ اٌّمبي ،ٚروش اٌّفشداد 

حذ٠ذ أسٍٛة ٚاٌزشاو١ت اٌزٟ أػججزُٙ ٚر

اٌحذ٠ش ِٓ ح١ش ؿٛي اٌجًّ ٚلظش٘ب، 

ثٙب اٌىبرت فٟ  اسزؼبْٚاٌٛسبئً اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ 

 ػشع أفىبسٖ  

58-

60 

0 

 

الثالث 

 عشش

إٌٝ   14/2  

18/2/1436 

 ٘ـ

 ِفَٙٛ ِٙبسح اٌمشاءح-1 ِٙبسح اٌمشاءح

 ٚظبئف اٌمشاءح -2 

ِسز٠ٛبد اٌمشاءح ) اٌّسح اٌسش٠غ /  -3 

 -4اٌفحض اٌؼ١ّمخ / لشاءح االسزشجبع ( 

 اٌّٙبساد ٚاٌمذساد اٌالصِخ ٌٍمشاءح اٌج١ذح 

ػٛاًِ رحس١ٓ ِٙبسح اٌمشاءح ) رحذ٠ذ  -5 

األ٠ٌٛٚبد ٚاأل٘ذاف / االٔزجبٖ / فُٙ ِب ٔمشأ / 

رٛف١ش اٌج١ئخ إٌّبسجخ / اسزخذاَ األسٍٛة األِضً 

 غ١ش٘ب (ٌٍمشاءح ٚ

٠زُ رٛص٠غ ٔض ِىزٛة ػٍٝ اٌـالة ٠ّٕٚحُٙ 

خّس دلبئك ٌمشاءرٗ لشاءح سش٠خ صُ  األسزبر

رٛجٗ ٌُٙ ػذدا ِٓ األسئٍخ  حٛي اٌّٛػٛع 

ِضً رمذ٠ُ ٍِخض ألُ٘ األفىبس اٌشئ١س١خ ِٚب 

 أُ٘ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رؼّٕٙب اٌّٛػٛع

60-

66 

0 

 

الشابع 

 عشش

إٌٝ   21/2  

25/2/1436 

 ٘ـ

 ِفَٙٛ ِٙبسح اٌىزبثخ -1 ِٙبسح اٌىزبثخ

اسزخذاِبد اٌىزبثخ ) شخظ١خ / رؼ١ّ١ٍخ /  -2

 أدث١خ / إػال١ِخ / إداس٠خ (

أ٘ذاف اٌىزبثخ ) اإلػالَ ٚاٌزح١ًٍ / اٌزٛػ١خ  -3 

اٌس١بس١خ / اٌذفبع ػٓ اٌذ٠ٓ ٚاٌّمذسبد / 

اٌزضم١ف / اٌزٛػ١خ االجزّبػ١خ / أداء األػّبي 

ثٕبء اٌّبدح  -4اإلداس٠خ / اٌزس١ٍخ ٚاٌزشف١ٗ ( 

) اٌؼٕٛاْ / اٌّمذِخ / اٌجسُ /           اٌّىزٛثخ 

 اٌخبرّخ ( 

 اٌىزبثخر١ّٕخ ِٙبسح  -5

ِٓ وً ؿبٌت أْ ٠ىزت فٟ حذٚد  األسزبر٠ـٍت 

خّسخ أسـش ِمبال  ٠ؼجش ف١ٗ ػٓ ِشبػشٖ ثؼذ 

لجٌٛٗ فٟ اٌجبِؼخ صُ ٠ٕبلش األسزبر ّٔبرط ِٓ 

 .وزبثبد اٌـالة  ٠ٚٛجٙٙب

67-

70 

0 

 

الخامغ 

 عشش 

إٌٝ   28/2  

 ٘ـ 3/3/1436

     ِشاجؼخ ٔٙبئ١خ

العادط 

 عشش

     االخزجبس إٌٙبئٟ ٘ـ6/3/1435

 

 

 وباهلل الخىفُم 
 



 

 اخلطة التدريسية

      

 : 
 خؽزٌز خؽبهٌى اهدًٌ اإلساليً اهيرختظج تبهؽبداح اهصضٌج ّاهيؽبرف اهسسيٌج ّاهٌصبظ اهتدًٌ. -1
 خٌيٌج اهسّاٌة اهٌفسٌج ّاالسخيبؼٌج اإلٌسبتٌج ّخؽزٌزُب يً خالل اهسسى اهصضٌص ّاهٌصبظ اهتدًٌ اهيفٌد. -2
 خٌيٌج ؼٌبصر اهوٌبكج اهتدٌٌج ّخبصج اهيرختظج تبهصضج ّاهيضبفعج ؼوٌِب. -3
 اهخأنٌد ؼوى اهؽبداح اهضيٌدث ّخفسٌرُب تصنل ؼويً. -5
 تٌبً يخبظر اهؽبداح اهسٌئج إلرسبل رسبهج هوظبهة هخرنِب. -6
 خؽوٌى اهظوتج كّاؼد اهٌعبفج اهصخصٌج. -7
 خؽّد تبهٌفػ ؼوٌَ ّؼل يً ٌضٌظًّ تَ. خسوٌص اهظبهة تبهيؽبرف اهصضٌج األسبسٌج اهخً -8
 أً ٌدرم اهظبهة أُيٌج ّيتبدئ اهييبرسبح اهصضٌج اهّكبئٌج. -9

 أً ٌخؽرف اهظبهة ؼوى نٌفٌج خلٌٌى هٌبكج سسيَ ّهٌبكج غٌرٍ تبسخخداى يؽبدالح ّظرق ضسبتٌج يخخوفج. -11
 .اهخؽرف ؼوى أُى األيراض ّأنذرُب صٌّؼًب ّيؽرفج اهخداتٌر اهّكبئٌج -11

يِبراح اهذلبفج اهصضٌج ) ّكب (, خأهٌف اهدنخّر ّهٌد اهصلضبء, ؼيبدث اهترايز اهخضطٌرٌج, سبيؽج  
 ى. 2114 -ُـ  1436, اهذبهداإليبى يضيد تً سؽّد اإلساليٌج, اإلصدار 

 
 

  دكبئق يً تدء اهيضبطرث. 5اهضطّر إهزايً هِذا اهيلرر, ّسّف ٌخى اهخضطٌر فً تداٌج أّل 
 يً ؼدد اهيضبطراح سّف ٌخى ضريبٌَ يً دخّل االخختبر اهٌِبئً.21 تدًّ ؼذر  إذا خؽدح ٌستج غٌبة اهظبهة % 
 اهلبؼج اهخدرٌسٌج. ٌيٌػ يٌؽًب تبخًب اسخخداى اهسّال اّ اهخضدد يػ ظبهة آخر أذٌبء صرش األسخبذ داخل 

mailto:rajehh@yahoo.com
mailto:rajehh@yahoo.com


 

 .ٌسة ؼوى اهظبهة إضطبر اهنخبة اهيلرر ضٌد ٌخى صرائَ يً "يرنز تٌػ اهنخة تؽيبدث اهترايز اهخضطٌرٌج 
 تٌفسَ, ّإذا نبً ٌُبم  خختبرؼوى نل ظبهة خلدٌى اهّاستبح ّاهخنوٌفبح فً اهيّؼد اهيضدد هذهم, نيب ٌسة ؼوى اهظبهة اهخلدى هال

 اكٌج, سّف ٌظتق تضق اهظبهة ؼلّتج اهغش ٌّضبل هوسٌج اهيخخصج تبهؽيبدث.أي ٌّغ يً اهغش ّ ؼدى اهيصد
 .إذا نبً اهظبهة ٌضخبر خديبح أّ رؼبٌج خبصج فؽوٌَ يراسؽج ّضدث اإلرصبد األنبدٌيً فً اهؽيبدث ّإتالغِى تذهم 
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 ٛــسبٗٛ الطعٕدٖـــــــــاملىمكٛ الع

 ٔشازٚ التعمٗي العال٘

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

 عنادة الربامج التحضريية
 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Higher Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY 

 
Deanship of Preparatory Programs 

 

 التدريسيةةطة اخل
14351436

 املتطلب الشابل عدد ساعات االتصال املعتندة عدد الشاعات اسه املكرر رمز املكرر

-011  –010عسب)

012 – 016) 
 وّازات المػٛ العسبٗٛ

 )جلىٗع املطازات( 

12

m23235@yahoo.com مشرف املكرر

 مكان احملاضرة وقت احملاضرة

 :  أهداف املكرر

 أُ ٖتىكَ الطالب وَ اإلملاً ظىمٛ وَ قٕاعد الٍخٕ العسب٘ ٔاإلوالء العسب٘. -

 لػٛ عسبٗٛ ضمٗىٛ. أُ ٖتىكَ الطالب وَ التعبري عَ ٌفطْ وَ خاله وّازٚ احملادثٛ وطتعىاٌل -

 ... إخل (. زضالٛ إدازٖٛ ٔ كتابٛ حمطس ادتىاع ،ٔظٗفٛ ، ٔالتكدً بطمب كتابٛ )وجن:  أُ ٖتىكَ الطالب وَ الكتابٛ الٕظٗفٗٛ -

 وَ خاله تصٖٔدٓ مبذىٕعٛ وَ الٍصٕص املتٍٕعٛ.وَ تٍىٗٛ ثكافتْ الطالب  أُ ٖتىكَ  -

 أُ ٖتىكَ الطالب وَ الكتابٛ بمػٛ عسبٗٛ صخٗخٛ. -

 .أُ ٖطتطٗع الطالب جتٍب األخطاء الشائعٛ يف الكتابٛ  -

 .اصمٛ دزاضتْ اجلاوعٗٛ بمػٛ عسبٗٛ صخٗخٛأُ ٖتىكَ الطالب وَ وٕ -

mailto:m23235@yahoo.com
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 .ٔالمػٕٖٛ  أُ ٖطتطٗع الطالب أداء عبازٚ خالٗٛ وَ األخطاء اإلوالئٗٛ ٔالٍخٕٖٛ ٔالصسفٗٛ ٔاألضمٕبٗٛ -

 املّازات المػٕٖٛ .:  ررــــــالكتاب املك

 .ُ ٔدد إ : املوقع االلكرتوني

التال٘ ٖٕضح تٕشٖع الدزدات هلرا املكسزاجلدٔه :  ويهــــــــــــــــالتك

 الدزدٛ التكٕٖي

 5 احلطٕز

 5 املشازكٛ ٔالتفاعن

 02 (اختبازاُاختبازات قصريٚ ) 

 05 ٔ العسض التكدمي٘ الٕزقٛ البخجٗٛ

 55 التطبٗل العىم٘

 02 االختباز الٍّائ٘

 دزدٛ 522 اجملىٕع

 تعلينات :
 دقائل وَ بدء احملاضسٚ. 5إلصاو٘ هلرا املكسز، ٔضٕف ٖتي التخطري يف بداٖٛ أٔه  احلطٕز 

   َوَ عدد احملاضسات خاله الفصن الدزاض٘  ، فطٕف ٖتي حسواُ الطالب ، ٖٔسصد لْ دزدٛ " حمسًٔ " يف كشف زصد الدزدات. 55إذا ٔصمت ٌطبٛ غٗاب الطالب أكجس و  % 

 باتًا اضتدداً اجلٕاه أٔ التخدخ وع طالب آخس أثٍاء شسح األضتاذ داخن قاعٛ االختباز. ميٍع وٍعًا 

 ." ٚجيب عمٜ الطالب إحطاز الكتاب املكسز حٗح ٖتي شساؤٓ وَ " وسكص بٗع الكتب يف العىاد 

 ًاملصداقٗٛ ، فطٕف ٖطبل عل الطالب عكٕبٛ الػش ، ٔحياه لمذٍٛ املدتصٛ بالعىادٚ . عمٜ كن طالب تكدٖي الٕادبات ٔالتكمٗفات ٔاالختبازات بٍفطْ. ٔإذا كاُ ٍِاك أٙ ٌٕع وَ الػش ٔ عد 

إذا كاُ الطالب حيتاج خدوات أٔ زعاٖٛ خاصٛ ، فعمْٗ وسادعٛ ٔحدٚ اإلزشاد االكادمي٘ يف العىادٚ ٔإبالغّي برلك.

خالل األسابيع موضوعات املقررتوزيع 
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 ١ــسب١ٝ ايطعٛدٜـــــــــاملًُه١ ايع

 ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ

 اإلسالمية اإلمام حممد بن سعود جامعة
 عنادة الربامج التحضريية

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Higher Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY 

 
Deanship of Preparatory Programs 

 

 

 مهارات التعله  ملقرر التدريسيةةطة اخل
 هـ 3416/  3415  االولانفصم انذساسي 

 املتطلب الشابل عدد ساعات االتصال عدد الشاعات املعتندة اسه املكرر رمز املكرر
نهج 

 ال يىجد 0 0 مهارات التعلم (300/350/305/300/377)

 الشهاوي أشرف محمد محمد مشرف المقرر

 حسب الجدول مكان المحاضرة حسب الجدول وقت المحاضرة

 : أهداف املكرر

 ٜتٛقع َٔ ايطايب بعد االْتٗاء َٔ دزاض١ املكسز إ ٜهٕٛ قادزًا ع٢ً إٔ : 

 جحديد بعض من السلىلياث الجيدة والخاظئت لخعبيقبما له وما عليت  يبعض خصائص املجخمع الجامع يخعسف على 
ً
 عملي . ويعبق عمليا

  بين الخعلم في الجامعت والخعلم في املساحل السابقت لها في الخعليم العام .يفسق 

 مع جعبيق عملي بمنخبت الجامعت املسلصيت  البحثيت من خالل جدزيبه على الاسخفادة من املنخباث املىجىدة بالجامعت  همهازاج ز عى ي. 

 هدفه في الحياة عام يحدد 
ً
ت وجعبيق عملي من خالل شيازة بعض الهلياث الخاصت بمسازه للخعسف على خصائص مل الدزاست الجامعيت خاص وبعد  ا

 جخصص داخل هره الهليت .

  . الخعسف على مسخحدثاث جننىلىجيا الخعليم وليفيت جىظيفها لالسخفادة منها في حعلمه 

  ت بأهماط الخعلم املخخلفت .الاعخماد على هفسه في الخعلم وحعسيف يديس وقخه وجقىيم ذاجه و 

  هازاث الخفنير املخخلفتو م الرماءاث املخعددة لدي العالبينمى. 

 اث والخجهيز خعسف على العديد من املهازاث املخخلفت لمهازة القساءة السسيعت والخلخيص وحل املشنالث ومهازة إجخاذ القساز الجيد فيما يخص الاخخباز ي

 خعاء الشاةعت قبل الاخخبازاث .لها وعدم الىقىع  في أخعاء من لا 

 العالقت بين املنهج وهظسياث الخعلم إدزاك . 

 ٖـ3414"َٗازات ايتعًِ" ، د. ضعٛد ايشُسٟ ، د. اضا١َ املٛض٢ ، أ. ع٢ً ايطشٝباْٞ ،  :الكتاب املكرر

 إ ٚدد :املوقع االلكرتوني

 اجلدٍٚ ايتايٞ ٜٛضح تٛشٜع ايدزدات هلرا املكسز :التكويه

 دزجاث 5   الحضىز 

 دزجت 5  املشازله والخفاعل 

 تدزج 02    ( 4)  اخخبازاث قصيرة 

 دزجت 05 + عسض جقديميوزقه بحثيت 

 دزجت  55 جعبيق عملي 

 دزجت  02 الاخخباز النهاةي

 دزجت 522 املجمىع

 تعلينات:

  ٍٚبدء احملاضس٠دقائل  5احلضٛز ايصاَٞ هلرا املكسز، ٚضٛف ٜتِ ايتشضري يف بدا١ٜ أ َٔ. 



  عدد احملاضس٠ ضٛف ٜتِ سسَإ ايطايب ٜٚسصد ي٘ دزد١ "حمسّٚ" يف نشف زصد ايدزدات.02إذا ٚصًت ْطب١ غٝاب ايطايب َٔ % 

 ميٓع َٓعًا باتًا اضتدداّ اجلٛاٍ اٚ ايتشدٜح َع طايب آخس أثٓاء شسح االضتاذ داخٌ قاع١ االختباز 

 ٜتِ شسائ٘ َٔ "َسنص بٝع ايهتب يف ايعُاد٠" جيب ع٢ً ايطايب اسضاز ايهتاب املكسز سٝح 

  بٓفط٘. إذا نإ ٖٓاى أٟ ْٛع َٔ ايػش ٚ عدّ املصداق١ٝ، ضٛف ٜطبل حبل ايطايب عكٛب١ ٚاالختبازات ع٢ً نٌ طايب تكدِٜ ايٛادبات ٚايتهًٝفات

 ايػش ٚحياٍ يًذ١ٓ املدتص١ بايعُاد٠.

  ًَ٘ٝسادع١ ٚسد٠ اإلزشاد االنادميٞ يف ايعُاد٠ ٚإبالغِٗ بريو.إذا نإ ايطايب حيتاز خدَات أٚ زعا١ٜ خاص١ فع 

اليت سوف نتناوهلا خالل األسابيع املوضوعاتجدول   

 ٍالحظاخ انمفشداث اىراسٌخ األعثىع

 األوه
 4136ً/;/6إىى        :/53

  اعرقثاه اىطالب
 هـ33/3657/;إىى       33/ 7

 اىثانً

) اىرؼشف ػيى خصائص اىَجرَغ اىجاٍؼً ،  >ٍهاساخ اىرنٍف اىجاٍؼً  4136ً/;/33إىى          ;/  9

اىرفشٌق تٍن اىذساعح اىجاٍؼٍح وقثو اىجاٍؼٍح ، أٍىس ٌخشاها اىطالب 

 اىَغرجذٌن ، اىرؼشف ػيى  األنظَح اىجاٍؼٍح  (

 ذطثٍق ػَيً

 هـ38/33/3657  إىى 34/33

 اىثاىث

) اىرؼشف ػيى ] اىَنرثح اىَشمضٌح، أنىاع  > ٍهاساخ اىثحث فً اىَنرثح 4136ً/;/:3إىى      ;/36

اىَصادس ، نظاً اىرصنٍف اىَرثغ ، خذٍاخ اىَنرثح االىٍنرشونٍح ، ٍؼيىٍاخ 

 خاصح تَنرثح جاٍؼرل [ (

 ذطثٍق ٍٍذانً
 هـ45/33/3657 إىى 33/;3

  إترذاء ٍن االعثىع اىشاتغ االخرثاس اىقصٍش األوه

 اىشاتغ

> ) اىرؼشٌف تاىهذف ، اىحاجح ىرحذٌذ األهذاف ، ٍهاساخ ذحذٌذ األهذاف   4136ً/;/47إىى       ;/43

هشً األهذاف ، أنىاع األهذاف ، مٍفٍح ذحذٌذ اىهذف اىجٍذ ، نصائح رهثٍح 

 ىرحقٍق األهذاف (

 

 ذطثٍق ػَيً

انثالثبء أجبصة انيىو انىطني ) 

 هـ3/34/3657إىى      48/33 هـ ( 82/33/3415

 ػٍذ االضحى اىَثاسك  أجاصج

 ً  4136/  31/  33إىى  ;/  :4ٍن 

 هـ  3657/  34/  39إىى   34/  6ٍن 

 اىخاٍظ

 38/31/4136ً  إىى  34/31
>  ) ذحذٌذ األوىىٌاخ ، اىرؼاٍو ٍغ ٍشنيح ذأجٍو ٍهاساخ إداسج اىىقد  

 اىَزامشج ، وضغ اىجذاوه (
 ذطثٍق ػَيً

 هـ44/34/3657 إىى 34/:3

 اىغادط

 45/31/4136ًإىى     31/;3
 ) ذؼشٌف اىرؼيٌ اىزاذً ، أهٍَح اىرؼيٌ اىزاذً ، أعاىٍة  > ٍهاساخ اىرؼيٌ اىزاذً

 اىرؼيٌ اىزاذً ] اىرؼيٌ اىَثشٍج ، اىرؼيٌ تاىحاعة اَىً ، اىحقٍثح اىرؼيٍٍَح [ (

ذطثٍق ػَيً ) ذىظٍف 

اىَغرحثاخ اىرننىىىجٍح فً 

 هـ34/3657/;4 إىى  47/34 ػَيٍه ذؼيٌ اىطالب (

 االخرثاس اىقصٍش اىثانً إترذاء ٍن االعثىع اىغاتغ

  

 اىغاتغ

 51/31/4136ًإىى     48/31
انتعشيف بنظشيت انزكبئبث ، انمتعذدة ، مهبساث :)مهبساث انزكبءاث انمتعذدة

انزكبئبث انمتعذدة ، انفشوقبث بين وظبئف انفص األيمن واأليسش  من انذمبغ 
 (اإلنسبني

 ػَيً ذطثٍق
 هـ8/3/3658إىى      4/3

 اىثاٍن

 8/33/4136ًإىى      4/33
اإلبذاعي : ) انتعشف عهى انتفكيش اإلبذاعي ، مهبساث مهبساث انتفكيش 

 انتفكيش اإلبذاعي ، استشاتيجيبث انتفكيش اإلبذاعي (
 ذطثٍق ػَيً

 هـ35/3/3658إىى       3/  ;

 اىراعغ

 35/33/4136ًإىى      33/;
: ) انتعشيف ببنخشائط انزهنيت ، وانتشميض  مهبساث استخذاو انخشائط انزهنيت

كيف تستخذو انخشائط انزهنيت ، مكىنبث انخشائط انزهنيت ، فىائذ استخذاو 
 (انخشائط انزهنيت 

 

 ذطثٍق ػَيً
 هـ41/3/3658إىى    38/3



 اييت ٜتِ بٗا تٓفٝر ٖرٙ ايتشطٝٓات يف طسم تدزٜظ املكسز باالتفام فُٝا بني أعضاء ايكطِ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : اإلي١ٝٚمت حتدٜد  ***

 َٓسنص عُاد٠ املهتبات ، ١ٝ َجٌ )خماطب١ اجلٗات املدتص١ َٔ خالٍ طًب ٜكدّ يطعاد٠ عُٝد ايرباَر ايتشضري١ٜ ملداطب١ اجلٗات املع

 ( .ْاٜف يًبشٛخ األَري

  اجلٝد٠بايٓطب١ يًتطبٝل ايعًُٞ ملٗازات ايتهٝف اجلاَعٞ ٜتِ تهًٝف ايطالب بتٓفٝر َشسٚع َصٛز ٜٛضح بعض ايطًٛنٝات 

 ٚايطًٛنٝات اخلاطئ١ .

  ٜتِ خماطب١ بعض ايهًٝات يف نٌ َطاز يًطُاح يًطالب يًتعسف ع٢ً أٖداف نٌ ن١ًٝ ٚايتدصصات  األٖدافبايٓطب١ ملٗاز٠ حتدٜد

  ْطتطع ميهٔ إسضاز َٓدٚب َٔ نٌ نًٝ٘ يتعسٜف ايطالب بٗرٙ املعًَٛات .املٓاضب١ ٚإٕ مل 

 ٍن االعثىع اىؼاشش اترذاءاالخرثاس اىقصٍش اىثاىث 

 اىؼاشش
: ) انتعشيف ببنقشاءة ، االستعذاد نهقشاءة ، مهبساث انقشاءة وانتهخيص  41/33/4136ًإىى    38/33

 ، فىائذ انتهخيص ، خطىاث انتهخيص ( SQ3Rإستشاتيجيت 
 ذطثٍق ػَيً

 هـ49/3/3658إىى     45/3

 اىحادي ػشش 
: ) انتعشيف ببنمشكهت ، مفهىو حم انمشكالث ،  مهبساث حم انمشكالث 49/33/4136ًإىى    45/33

 أنىاع انمشكالث ، استشاتيجيبث حم انمشكالث (
 ذطثٍق ٍٍذانً

 هـ6/4/3658إىى       51/3

 ػشش اىثانً
 6/34/4136ًإىى       51/33

: ) مفهىو اتخبر انقشاساث ، أنىاع انقشاساث ، مهبساث اتخبر انقشاساث 
 استشاتجيبث اتخبر انقشاساث (خطىاث اتخبر انقشاساث ، 

 ذطثٍق ػَيً

 هـ33/4/3658إىى       9/4

 ػشش اىثاىث 
: ) األخطبء انشبئعت أثنبء انمشاجعت ، مهبساث االستعذاد نالختببساث  33/34/4136ًإىى      9/34

االستعذاد انمببشش نالختببس ، استشاتجيبث اإلجببت عن األسئهت ، قهق االختببس  
 وعالجه (

 ذطثٍق ػَيً

 هـ4/3658/:3إىى       36/4

 ػششاىشاتغ اترذاء ٍن االعثىع  اىشاتغاالخرثاس اىقصٍش 

 ػشش اىشاتغ

 34/4136ً/:3 إىى  36/34

 نهائٍحٍشاجؼح 

 هـ47/4/3658إىى     43/4

 اىخاٍظ ػشش 
 47/34/4136ًإىى    43/34

 ذذسٌة ػيى االخرثاس اىنهائً 
 هـ5/5/3658إىى      4/:4

 اىغادط ػشش
 3/3/4137ًإىى     34/:4

 االخرثاساخ اىنهائٍح ىيفصو اىذساعً االوه 
 هـ31/5/3658إىى      8/5

 اىغاتغ  ػشش
 3/4137ً/:إىى     6/3

 هـ39/5/3658إىى      35/5


