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Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 

Imam Islamic University 

Preparatory Year Deanship 

English Language Unit 

 الوولكة العربية السعودية 

 وزارة التعلين العالي

اإلهام هحود بن سعود اإلسالهيةجاهعة   

 عوادة السنة التحضيرية

 وحدة اللغة االنجليسية
 

Course Outline 

2nd Term, Academic Year 1435/1436 
 

Course Title English Language  

Course Code ENG 035 

Required Textbook   Richards, J. C., & Trew, G. Basic tactics for listening (third edition). Oxford University 

Press. 
 Liz & John Soars “New Headway Plus Elementary" (Special edition). 

Credit hours: 4 hours                   Contact hours: 8 hours 

Course Description 

English Language (ENG 035) is set to train students to respond quickly to the sort of language they are likely to 

encounter in the university lectures in English. It also provides comprehensive practice in the skills of listening 

and speaking with the aid of multidimensional exercises and tasks. Furthermore, it builds confidence in students 

to communicate with the instructor and their class fellows by using English as the medium of interaction. The 

course includes written material and pre-recorded compact discs.  

Course Objectives Course Learning Outcomes 

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

1. recognizing the sounds of the English language. 

2. developing students’ listening skill to understand the meaning of spoken words. 

3. providing students with spoken practice to build up their pronunciation. 

4. enabling  students to comprehend specific information from the spoken words. 

5. enabling students to express their thoughts and information in English. 

 Course Policy 

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

 Instructors are expected to: 

1. be on time and well-prepared for class. 

2. teach to the course goals. 

3. give clear instructions for assignments and exercises. 

4. advise and support students in their course work. 

5. treat students with respect. 

6. act in a fair manner. 

7. evaluate students fairly and constructively, based on criteria made clear to students beforehand. 

8. return assignments in a timely manner. 

9. give useful feedback. 

 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.  
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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. 

 Grading and Standards of Assessment 

Assignments, Participation, and  Quizzes 

will be determined 

 Course Calendar 

  Week   Basic tactics for listening   

1.    Introduction to the Course Introduction to the Course 

2.    Unit 1:  Pages (2-5) 

Unit 2: Pages (6-9) 

Unit 1: Pages (6 -11) 

 

3.    Unit 3: Pages (10-13) 

Unit 4: Pages (14-17) 
Unit 2: Pages (12-19) 

4.    Unit 5: Pages (18-21) 

Unit 6: Pages ( 22-25) 
Unit 3: Pages (20-27) 

5.    Unit 7: Pages (26-29) 

Unit 8: pages (30-33) 
Workbook (unit 1, 2 & 3)  

6.    Unit 9: Pages (34-37) 

Unit 10: Pages (38-41) 
Unit 4: Pages (28 - 35)  

7.    Unit 11: Pages (42-45)  

Unit 12: Pages (46-49) 

Unit 5: Pages (36 - 43) 

 

Mid-Term Vacation 

8.    
 

Unit 13: Pages (50-53) 
Unit 6: Pages (44 - 51) 

9.    
 

Mid-Term Exam 
Workbook (unit 4, 5 & 6)  

Mid-Term Exam 

10.    Unit 14: Pages (54-57) 

Unit 15: Pages (58-61) 
Unit 7: Pages (52 - 59) 

11.    Unit 16: Pages (62-65) 

Unit 17: Pages (66-69) 

Unit 8: Pages (60 -65) 

Workbook (unit 7 & 8) 

12.    
 

Unit 18: Pages (70-73) Unit 9: Pages (66 - 73) 

13.    Unit 19: Pages (74-77) 

Unit 20: Pages (78-81) 

Unit 10: Pages (74 - 81) 

Workbook (unit 9 & 10) 
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14.    
 

Final Revision General Revision 

15.   FINAL EXAMS  

 Note: 

 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. 

 Should you have any queries, please contact: The English Language Unit: Room 91 

 Email:    eucltppd@gmail.com   Telephone No: 2586641    
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 ١ــسب١ٝ ايطعٛدٜـــــــــاملًُه١ ايع 

 ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ

 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 

 

 اخلطة التدريسية
14351436

عدد الشاعات  اسه املكرر رمز املكرر

 املعتندة

عدد ساعات 

 االتصال

 املتطلب الشابل

-010عسب

012– 016) 

 َٗازات ايًػ١ ايعسب١ٝ

 )دتُٝع املطازات( 

12

m23235@yahoo.comد . ستُد نُاٍ ضسسإ مشرف املكرر

 سطب ادتدٍٚ مكان احملاضرة سطب ادتدٍٚ وقت احملاضرة

 :  أهداف املكرر

 ٜتُهٔ ايطايب َٔ اإلملاّ ظ١ًُ َٔ قٛاعد ايٓشٛ ايعسبٞ ٚاإلَال٤ ايعسبٞ. إٔ -

 يػ١ عسب١ٝ ض١ًُٝ. إٔ ٜتُهٔ ايطايب َٔ ايتعبري عٔ ْفط٘ َٔ خالٍ َٗاز٠ احملادث١ َطتعُاٌل -

 ... إخل (. از١ٜزضاي١ إد ٚ ،نتاب١ ستطس ادتُاعايتكدّ بطًب ٚظٝف١ ، ٚنتاب١ )َجٌ:  إٔ ٜتُهٔ ايطايب َٔ ايهتاب١ ايٛظٝف١ٝ -

 َٔ خالٍ تصٜٚدٙ مبذُٛع١ َٔ ايٓصٛص املتٓٛع١.َٔ ت١ُٝٓ ثكافت٘ ايطايب  إٔ ٜتُهٔ  -

 إٔ ٜتُهٔ ايطايب َٔ ايهتاب١ بًػ١ عسب١ٝ صشٝش١. -

 .إٔ ٜطتطٝع ايطايب جتٓب األخطا٤ ايػا٥ع١ يف ايهتاب١  -

 .إٔ ٜتُهٔ ايطايب َٔ َٛاص١ً دزاضت٘ ادتاَع١ٝ بًػ١ عسب١ٝ صشٝش١ -

 .ٚايًػ١ٜٛ  إٔ ٜطتطٝع ايطايب أدا٤ عباز٠ خاي١ٝ َٔ األخطا٤ اإلَال١ٝ٥ ٚايٓش١ٜٛ ٚايصسف١ٝ ٚاألضًٛب١ٝ -

 املٗازات ايًػ١ٜٛ.رر:ــــــالكتاب املك

 .ٕ ٚددإ :املوقع االلكرتوني

ادتدٍٚ ايتايٞ ٜٛضح تٛشٜع ايدزدات هلرا املكسز ويه:ــــــــــــــــلتك

 ايدزد١ ايتكِٜٛ

 01 اذتطٛز

 01 املػازن١ ٚايتفاعٌ

 51 (مخظ اختبازاتاختبازات قصري٠ )

 01 ٚايعسض ايتكدميٞ ايٛزق١ ايبشج١ٝ

 01 ايتطبٝل ايعًُٞ

 دزد١ 011 اجملُٛع

 ات :ــــــتعلين

 دقا٥ل َٔ بد٤ احملاضس٠. 5اذتطٛز إيصاَٞ هلرا املكسز، ٚضٛف ٜتِ ايتشطري يف بدا١ٜ أٍٚ 

mailto:m23235@yahoo.com
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%  َٔ عدد احملاضسات خالٍ ايفصٌ ايدزاضٞ، فطٛف ٜتِ سسَإ ايطايب ،  55إذا ٚصًت ْطب١ غٝاب ايطايب أنجس َٔ  

 ٜٚسصد ي٘ دزد١ " ستسّٚ " يف نػف زصد ايدزدات.

 ميٓع َٓعًا باتًا اضتدداّ ادتٛاٍ أٚ ايتشدخ َع طايب آخس أثٓا٤ غسح األضتاذ داخٌ قاع١ االختباز.

 از ايهتاب املكسز سٝح ٜتِ غساؤٙ َٔ " َسنص بٝع ايهتب يف ايعُاد٠ ".جيب ع٢ً ايطايب إسط

ع٢ً نٌ طايب تكدِٜ ايٛادبات ٚايتهًٝفات ٚاالختبازات بٓفط٘. ٚإذا نإ ٖٓاى أٟ ْٛع َٔ ايػؼ ٚ عدّ املصداق١ٝ ، فطٛف 

 ٜطبل عل ايطايب عكٛب١ ايػؼ ، ٚحياٍ يًذ١ٓ املدتص١ بايعُاد٠ .

دَات أٚ زعا١ٜ خاص١ ، فعًٝ٘ َسادع١ ٚسد٠ اإلزغاد االنادميٞ يف ايعُاد٠ ٚإبالغِٗ بريو.إذا نإ ايطايب حيتاز خ

 خالل األسابيع موضوعات املقررتوزيع 

 ايٓػاط املٛضٛعات  ايتازٜذ األضبٛع
زقِ 

 ايصفش١

ايطاع

 ات

 األٍٚ
5/4/

 ٖــ1436

ايتطذٌٝ 

 ٚايتعازف

املكسز  ايتعسف ع٢ً

 ٚأُٖٝت٘

عٔ املكسز ٚتعسٜف ايطالب ب٘ ٚبأ١ُٖٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚضسٚز٠  َكد١َ

 تعًُٗا، ٚتبصريِٖ بدعِ ادتاَع١ هلا.

 2 

 ايجاْٞ

12/4/

 ٖــ1436

عٔ  متٗٝد

 َفّٗٛ املٗازات

"َٗاز٠ ٚتتطُٔ:-

اإلَال٤، َٚٗاز٠ ايهتاب١، 

ايٓطل ايٓشٟٛ ايطًِٝ، 

 اذتد َٔ األخطا٤ 

حمل١ عٔ ايهتاب١  -

 ايعسب١ٝ ايكدمي١ ٚاذتدٜج١.

 تكدِٜ ٚزق١ عج١ٝ -

تعسٜف ايطالب مبٗازات ايًػ١ ايعسب١ٝ األزبع )االضتُاع، ٚايهالّ، 

 ٚايكسا٠٤ ٚايهتاب١(

أ١ُٖٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ نْٛٗا ص١ً ايٛصٌ بني ايفسد ٚتازخي٘، بني أبٓا٤ 

 اجملتُع.

 ٚايهتاب١.َكد١َ عٔ ايتطٛز ايتازخيٞ يًػ١ ايعسب١ٝ 

 ايدزاض١ٝ. فُٝا ٜساٙ َٓاضبا(ٜهًف املدزع ايطالب ببشح )

2 2 

 ايجايح

19/4/

 ٖــ1436

 ْص  -

)َٔ خطب١ 

 ايٛداع(.

 
حتًٌٝ ايٓص، يػًٜٛا ٚحنًٜٛا 

 ٚأضًٛبًٝا.

املدزع طسفا َٔ ضري٠ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٔ خالٍ  ٜكدّ

ارتطب١، ٚإٔ ايسضٍٛ عًٝ٘ أفطٌ ايصال٠ ٚايطالّ قد مجع أزنإ 

 ايسضاي١ فٝٗا. 

 إىل املٛاطٔ ايبالغ١ٝ ٚادتُاي١ٝ يف ٖرٙ ارتطب١.ٜػري املدزع 

 ٚغسح ايكٛاعد املتط١ُٓ بٗا ٖٚٞ:

ٚأْٛاع٘ ٚإعساب٘، إعساب ايفعٌ املطازع، ايٓٛاضذ، ايبدٍ، )املٓاد٣ 

 .ايتكا٤ ايطانٓني(

3 2 

 ايسابع

26/4/ 

 ٖــ1436

ْص: )ايصال٠( 

 دمحد غٛقٞأل

اهلُص٠ أٍٚ  -

 ايه١ًُ

اهلُص٠ -

 املتٛضط١

اهلُص٠ -

 املتطسف١

ْص: )ايصال٠( أدمحد 

 غٛقٞ.

حتًٌٝ ايٓص، يػًٜٛا  -

 ٚحنًٜٛا ٚأضًٛبًٝا.

 

َفتٛس١، َط١َُٛ، ) -

 َهطٛز٠(.

قٛاعد ضبط اهلُص٠  

 ٚتٓعِٝ نتابتٗا.

املٛاطٔ  َبٝٓاٜكدّ املدزع َكد١َ عا١َ عٔ ايصال٠، ثِ ٜػسح ايٓص 

ُاي١ٝ فٝ٘ ٚخصٛصا أضايٝب ايبدٜع، ٜٚبني األيفاظ ايػاَط١، ادت

 ايسٚس١ٝ ٚايبد١ْٝ.َعسفا بكا٥ٌ ايٓص، َبٝٓا فٛا٥د ايصال٠ 

ٜتٓاٍٚ املدزع نإ ٚاضٗا ٚخربٖا ٚايفٕٓٛ ايبدٜع١ٝ ٚاألفعاٍ ارتُط١ 

ٚغ٦ٝا ُٖص٠ ايٛصٌ ٚايتكا٤ ايطانٓني َٔ خالٍ ايٓص. يف سدٚد َا 

 ذنس َٔ تدزٜبات َٚا حتتاد٘ َٔ إٜطاح. 

ٜعسف املدزع ايطالب بهٝف١ٝ نتاب١ اهلُص٠ يف أٍٚ ايه١ًُ ٚيف  -

تٓاٍٚ أَج١ً نجري٠ َٔ خازز ايهتاب ست٢ ٚضطٗا ٚيف آخسٖا َع 

 .ٜتعٛد ايطالب ع٢ً نٝف١ٝ متٝٝصٖا ٚنتابتٗا يف املٛاضع املدتًف١

5 ،6 2 
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ع٢ً )أيف، ٚٚاٚ،  -

 ٜٚا٤(.

 

 ٞايعسض ايتكدمي -

 

 ارتاَظ

3/5/ 

 ٖــ1436

 -ْص )ايعٝــد(

َصطف٢ صادم 

 ايسافعٞ

ُٖص٠  -

ايٛصٌ ُٖٚص٠ 

 ايكطع

َٔ سٝح  حتًٌٝ ايٓص -

 .ٚاألضًٛب ٚايٓشٛاملع٢ٓ 

 

نتاب١ ُٖص٠ ايكطع  -

 ايٛصٌ.ٚأيف 

َا ٜٛصٌ َٔ اذتسٚف َٚا 

 ٜفصٌ.

  

، ثِ ٜتٓاٍٚ ايٓص بايػسح  بكا٥ٌ ايٓصٜعسف املدزع ايطالب  -

َبٝٓا أ١ُٖٝ ايعٝد يًُطًُني ٚايػسض َٓ٘، َكازْا بني ايعٝد يف 

عصسْا ٖرا ٚيف عصٛز اشدٖاز األ١َ اإلضال١َٝ ، ثِ ٜٛضح أثس ايعٝد 

 ع٢ً ايفسد ٚاجملتُع.

دز، ٚنٝف١ٝ نتاب١ ز ايٓص ايٓٛاضذ، ٚاملصٜتٓاٍٚ املدزع يف إطا -

 اهلُص٠.

ٜػسح املدزع َٛاضع ُٖص٠ ايٛصٌ ايطُاع١ٝ ٚايكٝاض١ٝ َهجسا  -

 َٔ األَج١ً يف ذيو يٝطٌٗ ع٢ً ايطالب متٝٝصٖا

ٚقسا٤تٗا ٚصش١ نتابتٗا. ثِ ٜبني هلِ ُٖص٠ ايكطع ٚايصٛز٠ اييت تأتٞ  

 .عًٝٗا

 

8-12 2 

 ايطادع

10/5/

 ٖــ1436

َكاٍ " يػ١ يف 

سٛاز ايصِ"، 

بٔ  بساِٖٝإل

 عبد ايسدمحٔ

 ايرتنٞ.

حتًٌٝ ايٓص َٔ خالٍ 

 أض١ً٦ املكسز.

 َعادت١ اهلُص٠ يف ايٓص.

 االختباز ايكصري األٍٚ -

 

  

 ٜعسف املدزع بكا٥ٌ ايٓص. -

ٜبني املدزع يًطايب ايتكدّ اهلا٥ٌ ايرٟ اعرت٣ األَِ ٚإٔ األ١َ  -

اإلضال١َٝ ٚغريٖا َٔ األَِ أصبح َٔ ايطٌٗ اخرتاقٗا فًِ ٜعد ٖٓاى 

زتتُع َطٝر، ٚال بد َٔ تػٝري أضايٝب اذتُا١ٜ َٔ االخرتام، 

 أضايٝب ال تعرتض ايتكدّ ٚايٓٗٛض، ٚال تٓايف ايجٛابت.

ٓص ٚايتدزٜبات إىل بعض عالَات ٜتطسم املدزع َٔ خالٍ اي -

ايرتقِٝ، ٚزضِ األيف ٜا٤ ٚأيفا يف آخس ايه١ًُ، ٚايفسم بني ايتا٤ 

يف آخس ايه١ًُ، ٚاالضتجٓا٤، ٚايٓٛاضذ، ٚايتٛابع ٚسرف سسف  ٚاهلا٤

ايع١ً ٚإثبات٘ يف ايٓفٞ ٚايٓٗٞ، ٚايفاعٌ املطُس، ٚاأليف ايفازق١، 

 ٚايفعٌ املتعدٟ ٚايفعٌ ايالشّ.

 

13 2 

 ايطابع

17/5/

 ٖــ1436

َكاٍ )ايطسٟ 

٘ تٝيف 

ايطساب(، 

إبساِٖٝ 

 ايرتنٞ.

حتًٌٝ ايٓص َٔ خالٍ 

 أض١ً٦ املكسز.

 

ٜبني املدزع يًطالب اختالف ايعًُا٤ ع٢ً بعض اذتٛادخ  -

 ايتازخي١ٝ امل١ُٗ اييت تتعًل مبصري األ١َ ٚأثس ذيو ع٢ً ايٓاع.

ٜتٓاٍٚ املدزع َٔ خالٍ ايٓص ُٖص٠ ايٛصٌ، ٚإعساب ايفاعٌ  -

ٚاأليف ايفازق١، ٚإعساب األفعاٍ ارتُط١ َع ايٓفٞ  باذتسٚف،ٚايٓعت 

 .ٚايٓٗٞ، ٚادتُع ٚاضِ ادتُع

  

14 2 
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 ايجأَ

24/5/

 ٖــ1436

َكاٍ تابع 

٘ تٝ)ايطسٟ يف 

ايطساب(، 

إبساِٖٝ 

 ايرتنٞ.

 إنُاٍ سٌ ايتدزٜبات 

املدزع َٔ خالٍ ايٓص أخٛات نإ املطبٛقات عسف ٜتٓاٍٚ  -

ْفٞ، ٚاملبين يًُذٍٗٛ ٚاملبين يًُعًّٛ، ٚايفعٌ املتعدٟ يفعًني، 

 ٚاهلُص٠ املتٛضط١ املط١َُٛ.

15 2 

 يتاضعا
2/6/ 

 ٖــ1436

 إداش٠ ايسبٝع إداش٠ َٓتصف ايفصٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ

 ايعاغس

 

9/6/

 ٖــ1436

َكاٍ )تٛط١٦ ملا 

 ،ال جي٤ٞ(

إبساِٖٝ 

 ايرتنٞ.

حتًٌٝ ايٓص َٔ خالٍ 

 أض١ً٦ املكسز. 

َعادت١ اهلُص٠ يف  -

 ايٓص.

ٜهتب ايطايب َكااًل  -

 يف َٛضٛع َا.

ٜبني املدزع يًطالب نٝف اضتػٌ ايػسب ضًُإ زغدٟ َٚٔ ع٢ً  -

غانًت٘ يطعِٓٗ يف اإلضالّ ٚيف زَٛشٙ ٚاضتػالٍ دٚز ايٓػس يبح 

أفهازِٖ ارتبٝج١ ٚنإ جيب ع٢ً املطًُني بدال َٔ إٔ حيعسٚا 

ْػس ٖرٙ ايسٚاٜات نإ ٜٓبػٞ إٔ ٜسدٚا عًٝٗا يٝكٓعٛا أتباع٘ ٚقسا٤ٙ 

 بفطاد فهسٙ ٚضالي٘.

اٍٚ املدزع َٔ خالٍ ايٓص ُٖصتٞ ايٛصٌ ٚايكطع، ٚاضِ نإ، ٜتٓ

ٚإعساب املطاف إيٝ٘ باذتسٚف، ٚايفاعٌ ٚاملفعٍٛ، ٚعال١َ ادتس 

 باذتسف، إعساب ايفاعٌ باذتسٚف، َطتعٝٓا بايتدزٜبات.

15 ،16 2 

اذتادٟ 

 عػس

16/6/

  ٖــ1436

َكاٍ )أخطا٤ 

ايًػ١ ايعسب١ٝ 

املعاصس٠(، 

 أدمحد شتتاز 

ايٓص يبٝإ األخطا٤  حتًٌٝ

 ايًػ١ٜٛ ايهتاب١ٝ.

 ايتطبٝل ايعًُٞ -

ٜعسف املدزع ايطالب بكا٥ٌ ايٓص، ثِ ٜبني هلِ أ١ُٖٝ ايصشف 

 ٚخطٛز٠ إعدادٖا ٚاملطؤٚي١ٝ املًكا٠ ع٢ً ز٥ٝظ حتسٜس ادتسٜد٠.

ٜبني املدزع يًطالب األخطا٤ اإلَال١ٝ٥ ٚايًػ١ٜٛ ايٛازد٠ يف ايٓص  -

 َع تٛضٝشٗا ٚغسسٗا

17 2 

ايجاْٞ 

 عػس

 

23//6/

 ٖــ1436

ْص )ٚص١ٝ ذٟ األصبع  

 ايعدٚاْٞ البٓ٘(

حتًٌٝ ايٓص، يػ١  -

 ٚحنًٛا ٚأضًٛبًا.

ٟ اإلصبع ايعدٚاْٞ ثِ ٜبني ٚصاٜاٙ البٓ٘ ٜعسف املدزع ايطالب بر -

 عٓد َٛت٘ ٚنٝف ٜصري ضٝدا ع٢ً قَٛ٘.

َع ٚايكطع َٔ خالٍ ايٓص ٜبني املدزع يًطالب ُٖصتٞ ايٛصٌ  -

 ضسب األَج١ً، ٚزضِ األيف املتطسف١ ٜا٤ ٚأيفا، ٚاضِ إٕ.

18 2 

ايجايح 

 عػس

30/6/ 

   ٖــ 1436

عالَات  -

 ايرتقِٝ:

 

 ايػسط١، ايكٛضإ...إخل

 ايجاْٞاالختباز ايكصري 

ٜبني املدزع يًطالب عالَات ايرتقِٝ ٖٚٞ أقٛاع االقتباع،  -

ٚايكٛضإ املسنٓإ ٚايػسطتإ، ٚايػسط١، ٚايٓكطتإ، ٚايٓكط 

املتذاٚز٠، ٚايفاص١ً ايسق١ُٝ، ٚاملا٥ٌ،  غازسا َٛاطٔ نٌ ذيو 

 بايتُجٌٝ. 

19 ،20 2 

ايسابع 

 عػس

7/ 7/ 

 ٖــ1436

 عالَات ايٛقف:

 ايفاص١ً،ٚايٓكط١،... إخل

ٜبني املدزع يًطالب عالَات ايٛقف ٖٚٞ ايفاص١ً، ٚايٓكط١، 

ٚايفاص١ً املٓكٛط١، ٚعال١َ االضتفٗاّ، ٚعال١َ االْفعاٍ، ٚبعض 

 ايتٓبٝٗات اييت ختص عالَات ايٛقف ٚايرتقِٝ.

21 2 

ارتاَظ 

 عػس

 

14/7/

 ٖــ1436

 تطبٝكات عا١َ  

 ايهتاب١ ايٛظٝف١ٝ:

ايسضاي١ اإلداز١ٜ ٚتطبٝل 

 عًٝٗا.

ٜبني املدزع يًطالب نٝف١ٝ نتاب١ ايسضاي١ اإلداز١ٜ غازسا  -

خطٛاتٗا َع ايتأنٝد ع٢ً ايطالب ع٢ً َساعات تستٝب خطٛات 

 .ايسضاي١ اإلداز١ٜ نُا ٖٞ بايهتاب

ٜبني املدزع يًطالب نٝف١ٝ نتاب١ ستطس االدتُاع ٚايفا٥د٠  - 

22 2 



5 

 َٓ٘ عطب ارتطٛات ايٛازد٠ يف ايهتاب. ستطس االدتُاع-

 

 

 

ايطادع 

 عػس

 

 

 

 

21/7/

 ٖــ1436

مناذز تطبٝك١ٝ ع٢ً  

 ايهتاب١ ايٛظٝف١ٝ.

 املالسـل:

ًَشٛظات سٍٛ -

 األخطا٤ ايػا٥ع١: ايٓش١ٜٛ،

 ايهتاب١ٝ ايرتنٝب١ٝ،

تطبٝكات عا١َ ع٢ً  -

 ايٓصٛص يف املالسل.

 َسادعات يػ١ٜٛ عا١َ. -

ٜبني املدزع يًطالب َٛاطٔ األخطا٤ ايػا٥ع١ ايهتاب١ٝ،  -

 ٚايٓش١ٜٛ، ٚاألخطا٤ األضًٛب١ٝ َٚكتطٝاتٗا، ٚأخطا٤ ايرتنٝب.

ٜطتعني املدزع مبػازن١ ايطالب يف سٌ َٚسادع١ ايتطبٝكات  -

ايعا١َ ع٢ً ايٓصٛص يف املالسل، ٚنٝف١ٝ اضتدساز األخطا٤ ايٓش١ٜٛ 

 ٚاألضًٛب١ٝ ٚاإلَال١ٝ٥، ٚأخطا٤ ايرتنٝب.

23 2 

25-

46 

2 

 

28/7/

 ٖــ1436

 

 ايدزاضٞ ايجاْٞ ْٗا١ٜ ايفصٌ اختبازات

 

 

 



 ة التدريضيةاخلط
 هـ 3415/3416 ثانيالفصل الدراصي ال

 املتطلب الضابل التصالاعدد صاعات  املعتندة عدد الضاعات اصه املكزر رمش املكزر

 ال يوجد 2 1 موارات االتصال (012,013,014,053,060)  وصل

 صلينان جاسع الشنزيد.  مشزف املكزر

 حضب اجلدول ن احملاضزةمكا حضب اجلدول وقت احملاضزة

 أهداف املكزر: 
 الخعسف على مفهىم الاجصاٌ وآدابه وأهمُخه ومهازاجه وعىاصسه. -

 الخعسف على أهماغ الشخصُاث اإلاحُؼت بىا في اإلاىكف الخىاصلي لخحدًد ألاسالُب وؤلاستراجُجُاث اإلاىاسبت للخىاصل معها.-

ً.الخعسف على آلُت جحسين مهازة الحدًث والاسخماع -  وغيرها مع آلاخٍس

 للخىاصل غير اللغىي وجىظُفها في اإلاىكف الخىاصلي بىجاح.ساسُت ألا إجلان اإلاهازاث -

 بىاء زسالت جىاصلُت صحُحت ودكُلت ومؤزسة.-

 إحساء ملابالث شخصُت ومحادزاث احخماعُت وزسمُت هاجحت.-

 الخحدر بثلت وػالكت أمام الجماهير الىبيرة.-

 وصف املكزر:  
ً, وإعدادهم لالهدماج والخىاغم والخفهم  ج       ىمُت مهازاث الخىاصل لدي الؼلبت وجأهُلهم للخىاصل الجُد والىاجح مع الراث ومع آلاخٍس

والخىاصل وبىاء العالكاث باحترام وسالم مع محُؼهم وما كد ٌشمله  مً مفاهُم وزلافاث مخخلفت , إلى حاهب اهدسابهم الىم اإلاعسفي 

سب عً الاجصاٌ ومىطىعاجه اإلاخعددة واإلاخخلفت, والري ٌساهم في إهجاح حُاتهم الخاصت والعملُت على حد سىاء.   وإلاعلىماحي اإلاىا

غؼي هرا اإلالسز اإلاهازاث اإلاخعللت بالىفاًت الاجصالُت , والتي جدشيل مً مىظىمت هبيرة مً اإلاعازف واإلاهازاث والاججاهاث , جخجمع ف ي َو

 -أزبع هفاًاث أساسُت :

 الىفاًت اإلاعسفُت.    -1

 الىفاًت الاحخماعُت .    -2

 الىفاًت الاسخلبالُت .    -3

 الىفاًت ؤلاهخاحُت .    -4

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

ً, وإعدادهم لالهدماج والخىاغم والخفهم  وجأهُلهم للخىاصل الجُد والىاجح مع الراث ومع آلا  ,جىمُت مهازاث الخىاصل لدي الؼلبت خٍس

والخىاصل وبىاء العالكاث باحترام وسالم مع محُؼهم وما كد ٌشمله  مً مفاهُم وزلافاث مخخلفت , إلى حاهب اهدسابهم الىم اإلاعسفي 

والعملُت على حد سىاء.    واإلاخخلفت, والري ٌساهم في إهجاح حُاتهم الخاصت ةوإلاعلىماحي اإلاىاسب عً الاجصاٌ ومىطىعاجه اإلاخعدد

غؼي هرا اإلالسز اإلاهازاث اإلاخعللت بالىفاًت الاجصالُت , والتي جدشيل مً مىظىمت هبيرة مً اإلاعازف واإلاهازاث والاججاهاث , جخجمع ف ي َو

 -أزبع هفاًاث أساسُت :

 الىفاًت اإلاعسفُت.    -1

 الىفاًت الاحخماعُت .    -2

 الىفاًت الاسخلبالُت .    -3

 الىفاًت ؤلاهخاحُت .   -4

 :تفصيلية اخلربات ال

 ماهس الؼالب ُصبح أه .1
 
 فيو  ,في الخىاصل مع ذاجه ا

 
ً فعاال  .الخىاصل مع آلاخٍس

 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 

 



ً ,و لشخصُت اإلاخىاغمت ألابعادالؼالب ل امخالن .2 اللادزة على العمل بخىاشن السدثماز وعمت هللا علُه في الخفىير ومشازهت آلاخٍس

 .بفعالُت

 .ساعدجه على هشف كدزاجه, ومُىله,والعمل على جىمُتها وجحسُنهاوم البجىحُه الؼ .3

 , وعالج الاوغالق اإلاعسفي "الدوحماجُت" لدي البعع منهم.جىسُع خبراث الؼالبفي مجاالث عدًدة لبىاء شخصُاتهم وجىمُتها .4

 .إلابادأةوالخجدًد والابخياز والروق جىمُت اإلاهازاجىالاججاهاث السلىهُت السلُمت للؼالب واللُم, وجىمُت الاعخماد على الىفس, وا .5

 ة.وزبؽ اإلاادة الدزاسُت بىاكعالحُاألهمُت العالكاث ؤلاوساهُت,  إدزان .6

نهاج, اإلاإهساب الؼالب اللدزة على اإلاالحظت واإلالازهت والعملىاإلاثابسة وألاهاة والدكت مً خالٌ ممازست ألاوشؼت اإلاخخلفت في  .7

 . مساعدة الؼالب

 لعلمي, واللدزة على الحىاز والخفاوض وؤلاكىاع.امخالن مهازاث البحث ا .8

س وجؼبُم ما حعلمه في حُاجه العملُت .9 اللدزة على مخاػبت و  ,جحسين مهازاث الخحّدر, والاسخماع , هخابت السيرة الراجُت والخلٍس

ً والخفاوض معهم م , وومحاوزة وإكىاع آلاخٍس , الث وظُفُت بيل زلتاللدزة على إحساء ملاب, و العمل مع اإلاجمىعاث بسوح الفٍس

ص زوح الاهخماء لدًه.و   حعٍص

 اإلاشازهت في ألاعماٌ الخؼىعُت وخدمت اإلاجخمع. .01

 الخعسفعلى معىكاث الاجصاٌ و هُفُت الخغلب عليها . .00

ب ا .01  على جحدًد الجمهىز الرًدخعامل معه اإلاىظمت , و جصيُفهم. لخدٍز

 على مدلىالث وعىاصس الاجصاٌ الثلافي . ٍب ز دالخ .02

 لى آداب الحىاز , و جؼبُلاتها في الاجصاٌ . الاػالع ع .03

 الخعسف على أسالُب و ػسق الاجصاٌ مع الجماهير اإلاخخلفت .  .04

 اإلاساعدة على خلم زوحالعمل في الجماعت , و آلُاث ؤلاهجاش مً خالٌ فسق العمل .

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

 تعلينات:
  دكائم مً بدء اإلاحاطسة. 5الحظىز إلصامي لهرا اإلالسز, وسىف ًخم الخحظير في بداًت أٌو 

  سصد له دزحت "محسوم" في هشف زصد 02إذا وصلذ وسبت غُاب الؼالب % مً عدد اإلاحاطساث سىف ًخم حسمان الؼالب  ,ٍو

 الدزحاث.

  ٌاسخخدام الجىا 
 
 باجا

 
 ػالب آخس أزىاء شسح ألاسخاذ داخل كاعت الاخخباز الخحدر مع أو ًمىع مىعا

 "ًجب على الؼالب إحظاز الىخاب اإلالسز حُث ًخم شسائه مً "مسهص بُع الىخب في العمادة 

  على ول ػالب جلدًم الىاحباث والخيلُفاث  في اإلاىعد اإلاحدد لرلً , هما  ًجب على الؼالب الخلدم لالمخحان بىفسه, وإذا وان

حاٌ  هىان أي هىع مً  للجىت اإلاخخصت بالعمادة.إلى االغش و عدم اإلاصداكُت, سىف ًؼبم بحم الؼالب علىبت الغش ٍو

 .ًإذا وان الؼالب ًحخاج خدماث أو زعاًت خاصت فعلُه مساحعت وحدة ؤلازشاد ألاوادًمي في العمادة وإبالغهم برل 

 :التكويه: اجلدول التالي يوضح توسيع الدرجات هلذا املكزر

 لدزحـــتا العنل

 دزحاث02   الحظىز 

 دزحاث 02 اإلاشازهت والخفاعل

 دزحت 02 جؼبُم عملي

 تدزح 02 + الىزكت البحثُت  الخلدًميالعسض 

 تدزح 52 (  5)                  عددها الاخخبازاث اللصيرة

 دزحت 022 اإلاجمىع

 
 
 
 



 هـ:1435/1436اصي األول توسيع مكزر موارات االتصال على األصابيع خالل الفصل الدر
 عدد الشاعات الهظاط التدرييب املفزدات ) احملتىى( املىضىع التاريخ األسبىع

 إلى 25/1 األول

29/1/2015 

 استقبال

 الطالب

   

 

 

 الثانٌ

 

 

 

 

 

 

 إلى 1/2

5/2/2015 

 م

 

مفهىم 

االتصال 

وخصائص

 ه

 

+ 

 

وظائف 

 االتصال

خصائص الاجصاٌ )الاجصاٌ عملُت –جصاٌ ؤلاوساوي مفهىم الا

 –الاجصاٌ غير كابل للتراحع  –الاجصاٌ ٌشيل هظاما مخيامال –

 الاجصاٌ ذو إبعاد   مخعددة (

سغب في الالخحاق بجامعت ألامام ,  ت ٍو جخسج محمد مً اإلاسحلت الثاهٍى

كم بدوز محمد وحاٌو جؼبُم السمت الخفاعلُت لالجصاٌ وهُف ًمىً 

 جدلل عملُا أن الاجصاٌ دائسي ومسخمس؟أن 

  

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

وقائف وأػساع مخعللت باالسخجابت للحاحاث الشخطُت  -1

الحاحت إلى ألامان والشعىز –)البلاء والحفاف على الحُاة 

 –ؤلاعاهت على اجخاذ اللساز  –الحاحت إلى ؤلاكىاع –باالؾمئىان 

 الحاحت إلى الخىهُد ( 

ألاػساع اإلاخعللت بالجىاهب الاحخماعُت ) الخعاون مع  -2

ن  اللُام  –الحفاف على اإلاؤسساث اللائمت واإلاجخمع –آلاخٍس

 بالىقُفت أو الدوز (

ألاػساع اإلاخعللت بالجىاهب الاكخطادًت ) الحطٌى على  -3 

 فهم العالم من حىلىا( –اإلاعلىماث 

 لىفسألاػساع اإلاخعللت بجىاهب  الخعبير عن ا -4

جللى محمد خبرا ػير ساز فرهب إلى ضدًله أحمد وأخبره الخبر 

وخفف أحمد عن ضدًله محمد ، ما الؼسع الاجطالي الري حلله 

 هرا اإلاىكف ؟.

 

 الثالث

إلى     8/2

12/2 

 م 2015

أنىاع 

 االتصال

+ 

عهاصز 

العنلًُ 

 االتصالًُ

–الاجطاٌ الجمعي –الاجطاٌ الشخص ي  –الاجطاٌ الراحي 

 الاجطاٌ الالىترووي –جطاٌ الجماهيري الا

ًلسم الؿالب إلى مجمىعاث حسب هىع الاجطاٌ بحُث جمثل ول 

( 3مجمىعت واحدا من أهىاع الاجطاٌ ، وحعؿي ول مجمىعت )

 دكائم لخؿبُم مىكف اجطالي ًىاسب  ول هىع من أهىاع الاجطاٌ

 

  0 

 لاإلاخطل أو اإلاسس-1

 السسالت -2 

 الىسُلت أو اللىاة الحاملت للسسالت -3 

 اإلاسخلبل -4 

 زحع الطدي أو الخؼرًت الساحعت  -5 

 ألازس -6 

من خالٌ جمثُل ألادواز ًلسم الؿالب داخل اللاعت إلى مجمىعاث 

ؿلب من ول مجمىعت جمثُل  بعدد عىاضس العملُت الاجطالُت ، ٍو

في العملُت الاجطالُت ومثاٌ  دوز العىطس من حُث مفهىمه ومياهخه

 لخىغُح دوزه.

 

 

 

 الزابع

 

 

 

إلى    15/2

19/2 

 م 2015/

 

 

 

مهارات 

االتصال 

ومتطلبات 

 جناحه

 مفهىم اإلاهازة -1

اإلاهازاث السئِسُت اإلاسجبؿت باإلاسسل )الحدًث ،الىخابت ،  -2

 الخفىير ( واإلاسجبؿت باإلاسخلبل ) الاسخماع ،اللساءة ، الخفىير (

ت -3  التي ًجب جىفسها في اإلاسسل ) مهازاث  اإلاخؿلباث اإلاهاٍز

 اجطالُت / الاججاهاث / مسخىي اإلاعسفت(

 -5الخطائظ اإلاؤزسة في السلىن الاجطالي للمسخلبل  -4 

 السسالت والعىامل اإلاهمت في بىاءها 

زحع الطدي وأهمُخه في  -7معاًير اخخُاز الىسُلت اإلاىاسبت  -6

 عملُت الاجطاٌ

ؿلب  ؤلاوساويٌعد أسخاذ اإلالسز همىذحا فازػا إلاهازاث الاجطاٌ  ٍو

 من الؿالب جحدًد اإلاهازاث على الىمىذج

 

 

 

 

 

 

 

0 

 إلى  22/2 اخلامص

  26/2 

 م 2015/

البًئُ 

 االتصالًُ

 + 

التػذيُ 

 الزاجعُ

 مفهىم بِئت الاجطاٌ-1

 .في الاجطاٌ Brkoهمىذج بسهى    -2 

 .العىامل اإلاؤزسة على اإلاىكف الاجطالي -3  

 .الدشىَش ( –) إؾاز الخبرة اإلاشترهت  

اإلالسز بخىشَع همىذج فازغ إلؾاز الخبرة اإلاشترهت بين  أسخاذًلىم 

ؿلب منهم على شيل  خم جىشَعه على الؿالب ٍو اإلاسسل واإلاسخلبل ٍو

الخبرة اإلاشترهت بالخؿبُم على  إؾاز مجمىعاث جحدًد مفهىم 

اإلاخخلفت  ألاوغاعالىمىذج مع ذهس أمثلت حُت في حُاتهم حعبر عن 

 للخبرة اإلاشترهت وجأزيرها على اجطالهم سلبا أو إًجابا

0 

 

 

 

 شادضال

 

 إلى  1/3

5/ 3 

 م2015/

 

مهارَ 

 االستناع

 سخماعمفهىم الا -1

مساحل عملُت الاسخماع ) السماع/ الفهم / الخفسير / -2

م/ الاسخجابت / الخرهس (  الخلٍى

 جىمُت مهازة الاسخماع  -3 

 معىكاث الاسخماع    ) متزامىت اللىلبت / الخبرة السابلت ( -4

ًيلف أحد الؿالب بلساءة ملاٌ أمام شمالئه وبعد الاهتهاء مىه ًؿلب 

اإلالاٌ ،وذهس اإلافسداث  فياليلماث الطعبت منهم جحدًد  ألاسخاذ

والتراهُب التي أعجبتهم وجحدًد أسلىب الحدًث من حُث ؾٌى 

ت التي  بها الياجب في  اسخعانالجمل وكطسها، والىسائل اللؼٍى

 عسع أفيازه

 

0 



 إلي  3/  8 الشابع

12  /3   /

 م2015

اللػُ 

 اللفعًُ

+ 

 

مهارَ 

 القزاءَ

 

 لؼت ػير لفكُت ( –أهىاع لؼت الاجطاٌ)    لؼت لفكُت  -1

 اللؼت مطدز كىة  -2 

 اللؼت جؤزس على الخفىير -3

مخؿلباث اسخخدام اللؼت اللفكُت بمهازة ) اللؼت جىىن  -4 

ت وشُلت  –لؼت شازحت  –دكُلت   –لؼت مالئمت  –لؼت حٍُى

 اإلاسئىلُت عن الىالم (

 –سىء الفهم  –اللفكُت ) حجب اإلاعنى  عىائم اللؼت -5 

 الخؿسف في اليلماث ( –الخعمُم بدون اسخثىاءاث 

 ألاولىاختر مجمىعخين في ول مجمىعت خمست ؾالب لخمثل 

 ألاخسي مخؿلباث جحسين مهازة اسخخدام اللؼت اللفكُت وجمثل 

عىائم اللؼت اللفكُت ، واؾلب منهم جىلي جحىُم اإلاىاكف الاجطالُت 

يها أمامهم حسب اخخطاص ول مجمىعت ، بحُث جىضح التي ًؤد

معىكاث اللؼت اللفكُت بِىما جىضح اإلاجمىعت الثاهُت  مجمىعت

 اسخخداماث اللؼت اللفكُت بمهازة

0 

 مفهىم مهازة اللساءة-1

 وقائف اللساءة -2 

اث اللساءة  -3   اإلاهازاث واللدزاث الالشمت لللساءة  -4 مسخٍى

اث وألاهداف  -5  عىامل جحسين مهازة اللساءة ) جحدًد ألاولٍى

/ الاهدباه / فهم ما هلسأ / جىفير البِئت اإلاىاسبت / اسخخدام 

 ألاسلىب ألامثل لللساءة وػيرها (

مىحهم ً خمس دكائم  سخاذألا خم جىشَع هظ مىخىب على الؿالب ٍو

ت زم جىحه لهم عددا من ألاسئلت  حٌى اإلاىغىع  للساءجه كساءة سٍس

مثل جلدًم ملخظ ألهم ألافياز السئِسُت وما أهم اإلاعلىماث التي 

 جػمنها اإلاىغىع

 إلي 3/  15 لثاموا

19  /3   

 م2015

ػُ ل

االتصال  

غري 

 اللفعًُ

 

+ 

مهارَ 

 احلديث

 مفهىم الاجطاٌ  ػير اللفكي-1

 سماث الاجطاٌ ػير اللفكي  -2 

 العالكت بين لؼت الاجطاٌ اللفكي وػير اللفكي -3 

ألاوحه التي جسبـ الاجطاٌ اللفكي بؼير اللفكي ) الخأهُد ،  -4 

 ، الاسخعاغت (‘ؤلاجمام ، الخىاكؼ ، الخىكُم ، ؤلاعادة 

ػير الىالم ) لؼت ؤلاشازة ، لؼت الحسهت  أهىاع الاجطاٌ -5 

وألافعاٌ ، لؼت ألاشُاء ، الطىث شبه اللؼت والطمذ ، 

 السوائح ، الىكذ ، حاذبُت البدن (

ختر أحد اإلاىاكف الاجطالُت التي مسث بً أزىاء ججىالً في أحدي ا

وحداث الجامعت ) اليلُت ، اإلاىخبت ،اإلاؿعم وػيرها (،وسجل لؼت 

اللفكُت وهىعها التي ساعدجً في الىضٌى إلى هدفً الاجطاٌ ػير 

 وحدد وقُفتها

0 

 مفهىم مهازة الحدًث-1

ؤلاعداد للحدًث -مساحل الخخؿُـ للحدًث وحشخمل على : أ -2

)جحدًد اإلاىغىع وعىاضسه/ جحدًد الهدف / جحدًد بِئت 

الحدًث) جىحُه  -الحدًث / جحدًد وجحلُل اإلاسخمعين ( ب

اإلاكهس الجُد / وغع الجسم / حعبيراث الىحه / حسن 

الاستهالٌ للحدًث / ججىب ؤلافساؽ في اسخخدام ألاوزاق 

اإلاىخىبت / بدء الحدًث باآلزاء اإلالبىلت / الطىث والىؿم 

 جلُُم الحدًث  -الصحُح ( ج

 كىاعد مهازة الحدًث -1

 

 

 

ة مباشسة أو وسخمع حمُعا إلى عدد هبير من اإلاخحدزين سىاء بطىز 

.أذهس شخطُت مميزة في مهازة الحدًث  ؤلاعالممن خالٌ وسائل 

وجحدر عن أسباب جفػُلً لها من خالٌ ما حعلمخه عن مهازة 

 الحدًث

 

 

 

0 

 

 التاسع

 

 

 

 

 إلي  3/  29

2  /4   /

 م2015

 

 

 

هارَ م

 الكتابُ

 مفهىم مهازة الىخابت -1

ماث الىخابت ) شخطُت / حعلُمُت / أدبُت / اسخخدا -2

ت (  إعالمُت / إداٍز

أهداف الىخابت ) ؤلاعالم والخحلُل / الخىعُت السُاسُت /  -3 

الدفاع عن الدًن واإلالدساث / الخثلُف / الخىعُت الاحخماعُت 

ت / الدسلُت والترفُه (  بىاء اإلاادة  -4/ أداء ألاعماٌ ؤلاداٍز

 إلالدمت / الجسم / الخاجمت ( اإلاىخىبت ) العىىان / ا

 جىمُت مهازة الىخابت -5

 

 

 

من ول ؾالب أن ًىخب في حدود خمست أسؿس ملاال   ألاسخاذًؿلب 

ٌعبر فُه عن مشاعسه بعد كبىله في الجامعت زم ًىاكش ألاسخاذ 

ىحهها  .هماذج من هخاباث الؿالب  ٍو

 

 

0 

 العاطز

 

 إلي  4/  5

9   /4  

 م2015

التطبًقا

 ت العنلًُ

 

مخابعت الخؿبُلاث العملُت  التي جم جيلُف الؿالب بها خالٌ -1

 الفترة السابلت 

ًؿلب ألاسخاذ من ول مجمىعت عسع ما جىضلذ إلُت اإلاجمىعت في 

 ألاعماٌ التي ولفىا بها والىكىف على السلبُاث اإلاىحىدة في أعمالهم

 

0 

ادٍ احل

 عظز

 إلي 4/  12

16  /4    

 م2015

التطبًقا

 ت العنلًُ

 

اسخىماٌ مخابعت الخؿبُلاث العملُت التي جم جيلُف الؿالب -1

بها ومخابعت الخعدًالث التي جم جيلُف الؿالب بها في الجلست 

 السابلت

ًؿلب ألاسخاذ من ول مجمىعت عسع ما جىضلذ إلُت اإلاجمىعت في 

 حىدة في أعمالهمألاعماٌ التي ولفىا بها والىكىف على السلبُاث اإلاى 

0 

ثانٌ ال

 عظز

 

 إلي 4/  19

23 /

 م4/2015

تػذيُ 

 راجعُ

سه ًلىم أسخاذ اإلالسز -1 بعمل حؼرًت زاحعت على ما سبم جدَز

للؿالب خالٌ الفترة السابلت مع مىاكشت الؿالب في بعؼ 

 اإلالسز  . ءألاسئلت التي حؼؿي أحصا

م ؾسح أسئلت  ًلىم اإلاحاغس  بعمل حؼرًت زاحعت للملسز  عن ؾٍس

حؼؿي اإلالسز بهدف الىكىف على هلاؽ الػعف عىد الؿالب ومن 

 زم مساحعتها مسة أخسي 

0 



الثالث 

 عظز

 

 إلي 4/  26

30 /

 م4/2015

املصطلحا

ت 

االجنلًزي

َ 

ت اإلاسجبؿت -1 ًخعسف الؿالب على مطؿلحاث اللؼت الاهجليًز

 الؿالب فيها بملسز مهازاث الاجطاٌ وعلى معاهيها ومىاكشت

ًؿلب اإلاحاغس من الؿالب الاؾالع على اإلاطؿلحاث والبدء 

بمىاكشتها مع الؿالب مع إعؿاء الؿالب مادة ضىجُت للىؿم 

ت مصحىبت بترحمتها للؼت  الصحُح للمطؿلحاث باللؼت الاهجليًز

 العسبُت.

 

0 

 

الزابع 

 عظز

 

 

 إلي 5/  3

7  /5  

 م2015

 

اإلعالم 

الزقنٌ 

 اجلديد

 

 ًخعسف الؿالب على ماهُت ؤلاعالم السكمي الجدًد -1

الاجطاٌ الحدًثت في العطس ًخعسف الؿالب على وسائل -2

 الحالي

ًدزن الؿالب مدي مساهمت الاهترهذ في جؿىز وسائل -3

 الاجطاٌ الحالُت .

ًبدأ اإلاحاغس بمىاكشت مفهىم ؤلاعالم السكمي الجدًد مع الؿالب 

جطاٌ الحدًثت وإدزان مدي مساهمت الاهترهذ واسخعساع وسائل الا

 في جؿىز وسائل الاجطاٌ الحالُت .

 

 

 

0 

 

 

اخلامص 

 عظز

 

 

 إلي 5/  10

14  /

 م5/2015

 

 

التطبًقا

 ت العنلًُ

 

مخابعت أعماٌ الؿالب العملُت ،  واسخالم أعماٌ الؿالب -1

 ومىاكشتهم بها .

ا ، وعمل عسع ًؿلب اإلاحاغس من اإلاجمىعاث حسلُم أعماله

 جلدًمي عن الىزكت البحثُت ومىاكشتها واسخعساع أهم الىلاؽ بها.

 

 

 

0 

 

 

 وباهلل التىفًق
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 وسارة التعليم العالي
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 خطة دراسية
 سيض انًقشس اعى انًقشس عذد انغبعبد انًعزًذح عذد عبعبد االرصبل

 910عال  لمسار العلوم اإلنسانية مهارات الحاسب اآللي 3 4

 يششػ انًقشس حسن محمد القضاة

Hasan.alqudah@gmail.com َٙٔانجشٚذ االنكزش 
 

ٚعُىٗ ْىزا انًقىشس ثبنةهجىخ انًجزىذبٍٛ  ثًغىزٕٖ انجىشايي انزذمىٛشٚخ ثًغىبس انعهىٕو اقَغىبَٛخل ٔفىذ  ىًى انًقىشس  أهداف المقرزر 

نٛضٔد انةبنت ثبنًعشؽخ األعبعٛخ انزٙ رزعهـ ثًؾبْٛى ٔيصةهذبد رقُٛخ انًعهٕيىبد ٔسعىظ رةجٛقبرٓىب  ًىب ٚٓىزى ثلعىظ انزةجٛقىبد 

بد )االَزشَىىذو ٔ ٛؾٛىىخ اقؽىىبدح يُٓىىب ألعىىشاو انزعهىىٛى ٔانجذىىج انعهًىىٙ ٔاعىىزش ب  األعبعىىٛخ نهشىىجكخ انعُكجٕرٛىىخ انعبنًٛىىخ نهًعهٕيىى

انًعهٕيبد  ًب ٚزُىبٔل سعىظ انزعهىٛى عىٍ ثعىذ ٔانزعهىٛى االنكزشَٔىٙل ٔسعىظ سَلًىخ انًعهٕيىبد ٔسيُٛزٓىبل ٔٚش ىض ْىزا انًقىشس ؽىٙ 

العزعًبل دضو ثشيجٛىبد اقَزىبا انًكزجىٙ ثًىب ٚخىذو انقذساد انزةجٛقٛخ انًخزهؾخ انجبَت انعًهٙ يُّ عهٗ إ غبة انةهجخ انًٓبسح ٔ 

 .يغٛشرّ انزعهًٛٛخ ٔانٕظٛؾٛخ

 .0202ل  انغبدعخيقذيخ ؽٙ انذبعت اٜنٙ ٔاقَزشَذ ل د. عجذهللا انًٕعٗ ل انةجعخ  الكتاب المقزر 

 المىقغ االلكتزوني 

 الجدول التالي يىضح تىسيغ الدرجاث لهذا المقزر التقىيم 

 

 % 5 انذمٕس

 % 20 " سسثعخ سٔساؿ عًم worksheet انزعهى انزارٙ  " 

 % 15 اخزجبساد و 3االخزجبساد انقصٛشح نهُلش٘ )

 % 20 االخزجبس انؾصهٙ انًٕدذ

 % 40 االخزجبس انُٓببٙ انًٕدذ

 %100 المجمىع

 

  تعليماث وتنبيهاث ومالحظاث

دٛج عٛزى انزذمٛش ؽٙ انخًظ ٔفذ انًذبضشح  ًٛع انًذبضشاد ٔ انذشص عهٗ انذمٕس ؽٙ  االنزضاو ثذمٕسالحضىر  

ل ٔعزس انغٛبة انًقجٕل ٚجت سٌ ٚعزًذ يٍ نجُخ دفببـ األٔنٗ يٍ انًذبضشح ٔٚعزجش انةبنت انًزلخش يزغٛجب عٍ انًذبضشح

 األعزاس ثبنعًبدح ٔإدمبسِ خالل سعجٕعٍٛ يٍ ربسٚخ انغٛبة.

 مالحظت 

% يٍ عذد انًذبضشاد ؽٙ انؾصم انذساعٙ ٚعزجش يذشٔيب ٔرغجم 05نز٘ رضٚذ َغجخ عٛبثّ ثذٌٔ عزس عٍ انةبنت ا .0

 نّ عاليخ يذشٔو.

 انةبنت يغؤٔل عٍ  م انًبدح انزٙ رى رغةٛزٓب ؽٙ انًذبضشح دزٗ نٕ عبة عُٓب. .0

 ٚزى إعبدح االخزجبساد انقصٛش نهةهجخ انغٛبة عٕاء ؽٙ انًبدح انُلشٚخ سٔ انعًهٛخ . ال .3

عًٛذ انجشايي انزذمٛشٚخ ٔيذسط انخةٛخ يٍ ًٕاؽقخ ان ثششطٚغًخ ثئعبدح االخزجبس انُٓببٙ ٔ انؾصهٙ نهةهجخ انغٛبة  .4

 .اٜنٙثعذ إدمبس عزس يقجٕلل ٚذذد يٕعذ االخزجبس يٍ فغى يٓبساد انذبعت  لانًبدح

ضًٍ  عُٓب ٔاق بثخ األعئهخ طشح طشٚـ عٍ انًذبضشاد ؽٙ انًُبفشخ ؽٙ انًشبس خ رقٕو سٌ انًزٕفع يٍ  الصفيت المشاركت

 .ل يع االنزضاو ثآداة انذٕاس ٔانغؤال ٔعذو إثبسح انؾٕضٗانجُبءح ٔانزعهٛقبد انًالدلبد رقذٚىٔ ليبدح انًذبضشح ؽقط



 
 
 

يٍ انًزٕفع سٌ ٚقٕو انةبنت ثلداء انٕا جبد ٔاالخزجبساد ثُؾغّ ٔثذٌٔ س٘ يغبعذح ٔدغت رعهًٛبد انٕا جبد  تعليماث الغش  

 ثٓزا انخصٕص. زعهًٛبد انًعًٕل ثٓب ثبنجبيعخانٔاالخزجبسادل ٔ م طبنت ٚخبنؼ رنك عزةجـ عهّٛ 

اعزخذايّ َٓببٛب ٔأل٘ عجتل ٔيٍ  ٔعذوشح ت عهٗ انةبنت إعالؿ انجٕال سٔ  عهّ عهٗ انصبيذ طٕال ؽزشح انًذبضٚجانتبه   

 دـ انًذسط إخشاا انةبنت يٍ فبعخ انًذبضشح َٓببٛب ٔرغجٛهّ عببت ؽٙ دبل يخبنؾخ رعهًٛبد إعالؿ انجٕال.

 تعليماث للمقزر  

نٕفذ ؽٙ دبل عذو رغهٛى انٕا ت ؽٙ انًذبضشح انزبنٛخ ٔٚزى رغهٛى انٕا ت ؽٙ انًذبضشح انزبنٛخ ثعذ انزكهٛؼ ثّ ثلعجٕ   .0

انزكهٛؼ ثّ ٚغهى األعجٕ  انز٘ ٚهّٛ )س٘ ثعذ انزكهٛؼ ثلعجٕعٍٛ و ٔرغجم نهةبنت َصؼ انذس خل ٔال ٚغًخ نهةبنت ثعذ 

 رنك ثزغهٛى انٕا ت عهٗ اقطالؿ.

ثبنهغخ انعشثٛخ  (Microsoft Office 2007) -0222ٚهضو انةبنت رخضٍٚ دضيخ ثشايي يبٚكشٔعٕؽذ سٔؽٛظ إ ذاس  .0

 دزٗ ٚزًكٍ يٍ انزةجٛـ انعًهٙ ٔانزذسة ؽٙ انًُضل ٔرُؾٛز انٕا جبد.عهٗ  ٓبصِ انشخصٙ 

 ل ال رغٍ عٍ انكزبة انًقشس سٔ األٔساؿ نإلدبطخ ؽئٌ عشٔو انًذبضشاد .3

 .ال ٚغًخ نهةبنت ثبنذخٕل إنٗ انًذبضشح ثذٌٔ إدمبس يزةهجبد انًقشس يٍ  زت ٔسٔساؿ ٔسفالو .4

 انزا شح انمٕبٛخ" انخب خ ثّ نزخضٍٚ  ًٛع يهؾبرّ. USB Flash Memoryٚهزضو انةبنت ثئدمبس   .5

 

 

 جدول الموضوعات التي سوف نتناولها
 

weeks 
Lecture Topics Exams 

Practical 

Topics 
worksheet  

No From To 

1 

25/01/2015 

05/04/1436 

29/01/2015 

09/04/1436 
   مقدمة

Introduction 
to computer 

Labs 
  

2 

01/02/2015 

12/04/1436 

05/02/2015 

16/04/1436 
أجيال الحاسب اآللي وتعريفه ومميزاته 

 وأنواعه
  

Operating 
system 
features 

  

3 

08/02/2015 

19/04/1436 

12/02/2015 

23/04/1436 

المكونات المادية للحاسب )وحدات 
اإلدخال واإلخراج ، وحدات التخزين ، 

 المعالج ، الذاكرة( .
  

Windows 7   

4 

15/02/2015 

26/04/1436 

19/02/2015 

30/04/1436 

وحدات القياس وأقسام اللوحة األم .1
وصندوق الحاسب وكيفية عمل محركات 

 . األقراص
Quiz1 

Text 
processing 
software 

worksheet 1 
for : 

5 

22/02/2015 

03/05/1436 

26/02/2015 

07/05/1436 

شبكات الحاسب اآللي )أنواعها ، .1
 (وفوائدها

استخدام الشبكات الهاتفية في .2
 . التعامالت الحاسوبية

 
MsOffice2007 

MS WinWord  

6 

01/03/2015 

10/05/1436 

05/03/2015 

14/05/1436 
مفهوم تقنية المعلومات ومجاالت 
 استخدامها في مجاالت الحياة اليومية.

  MsOffice2007   

7 

 

08/03/2015 

17/05/1436 

 

 

12/03/2015 

21/05/1436 

 

Mid-term Exam   Ch1+Ch2+Ch3+Ch4 +ch5 + Linux Commands   ( 20 marks ) 



 
 
 

8 
15/03/2015 
24/05/1436 

19/03/2015 
28/05/1436 

.األمان والصحة في التعامل مع الحاسب 2
 اآللي والبيئة اإللكترونية .

  
MsOffice2007 

worksheet 2 
for : 

MS WinWord 
MS WinWord 

9 
22/03/2015 

02/06/1436 

26/03/2015 

06/06/1436 
Spring Vacation 

10 
29/03/2015 

09/06/1436 

2/04/2015 

13/06/1436 

مفاهيم )العمل عن بعد ، فوائد  .1
 ة( والتجاراستخدام المستندات اإللكترونية

 .اإللكترونياإللكترونية والعالم 
Quiz2 MsOffice2007 

 

11 
05/04/2015 

16/06/1436 

09/04/2015 

20/06/1436 

حماية تقنية المعلومات ) أمن المعلومات ، 
الخصوصية وحماية البيانات، حقوق الملكية 

 الفكرية للمصنفات اإللكترونية (
  

Presentation 
Software   

12 
12/04/2015 
23/06/1436 

16/04/2015 
27/06/1436 

حماية تقنية المعلومات )الفيروسات: 
األضرار،أسباب االنتشار، طرق األنواع، 

 الوقاية( وأهم أخالقيات الحاسب .
  MsOffice2007   

13 
19/04/2015 

30/06/1436 

23/04/2015 

04/07/1436 
مقدمة عن اإلنترنت )تعريفها، تاريخها، 

   خدماتها، أضرارها (.
MsOffice2007 

worksheet 3 
for : 

14 
26/04/2015 

07/07/1436 

30/04/2015 

11/07/1436 
   خدع الهاكرز وتوظيف شبكة اإلنترنت .

Spreadsheet 
software   

15 
03/05/2015 

14/07/1436 

07/05/2015 

18/07/1436 
   Quiz3 MsOffice2007 نصائح لمستخدم اإلنترنت .

16 
10/05/2015 

21/07/1436 

14/05/2015 

25/07/1436 
أهم مصطلحات الشبكات وشبكة اإلنترنت 

   المفاهيم األساسية .وبعض 
MsOffice2007 

worksheet 4 
for : 

16 
17/05/2015 

28/07/1436 
Final Exam 

 
 

 عميد البرامج التحضيرية اعتماد



 ةــربٌة السعودٌـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعليم العالي

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود
  عمادة الربامج التحضريية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
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 مهارات التعلم  ملقرر التدريسيةةطة اخل
 هـ3213/3214 الثانًالفصل الدراسً 

 جمٌع المسارات

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر
عدد ساعات 

 االتصال
 المتطلب السابق

 ال يوجد 2 0 مهارات التعلم (300/300/350/305/300) نهج

 د. طعيس بن مشلش المقاطي مشرف المقرر

 حسب الجدول مكان المحاضرة لودحسب الج وقت المحاضرة

 

 : المقرر أهداف

 يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من دراسة المقرر ان يكون قادراً على أن : 

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

 لخعبيق عملي .

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

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

 .املسلصيت 

 هدفه في الحياة عام يحدد 
ً
لي من خالل شيازة بعض الهلياث الخاصت بمسازه ت وجعبيق عموبعد الدزاست الجامعيت خاص  ا

 للخعسف على خصائص مل جخصص داخل هره الهليت .

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

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

  هازاث الخفنير املخخلفتو م الرماءاث املخعددة لدي العالبينمى. 

 القساز الجيد فيما  اجخاذخعسف على العديد من املهازاث املخخلفت لمهازة القساءة السسيعت والخلخيص وحل املشنالث ومهازة ي

 يخص الاخخبازاث والخجهيز لها وعدم الىقىع  في أخعاء من ألاخعاء الشائعت قبل الاخخبازاث .

 العالقت بين املنهج وهظسياث الخعلم إدزاك .  

 
 

  



سىف نتناوهلا خالل األسابيع التي املىضىعاتجدول   

 هـ3213"مهارات التعلم" ، د. سعود الشمري ، د. اسامة الموسى ، أ. على السحٌبانً ،  :الكتاب المقرر

 ان وجد :الموقع االلكتروني

 

 التقوٌم المستمر لمهارات التعلم حسب الطرٌقة اآلتٌة: :التقويم
 

مشروع بٌن )مقال، فحص،  مهام التقويم م

   مجموعة، اختبار، عرض شفوي، .....الخ(
 الايضاح الدزجت

 33مدى انضباط الطالب فً حضور المحاضرات خالل  درجات 31   الحضور 0
 أسبوع دراسً.

 مدى مشاركة الطالب وتفاعله خالل الفصل الدراسً. درجات 31    المشاركة والتفاعل 2

0 
 درجة 31 (5اختبارات قصيرة  وعددها )

خمسة اختبارات قصٌرة توزع خالل أسابٌع الفصل 
 ( درجات.31الدراسً، لكل اختبار)

ٌعد الطالب ورقة بحثٌة ٌصممها وٌناقشها من خالل  درجة 01  ورقة بحثية + عرض تقديمي 0
 (.31 -7وُتسلم خالل االسابٌع ) -عرض تقدٌمً 

آخر موعد  -المهارة ٌنفذ الطالب نشاط تطبٌقً حسب  درجات 31 تطبيق عملي 5
 بنهاٌة االسبوع الثالث عشر.

 درجة 033تحسب الدرجة الكاملة من  درجة 033 وعــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم

 
 تعليمات:

  دقائق من بدء المحاضرة 3الحضور الزامً لهذا المقرر، وسوف ٌتم التحضٌر فً بداٌة أول. 

 من عدد المحاضرة سوف ٌتم حرمان الطالب وٌرصد له درجة "محروم" فً كشف رصد 01وصلت نسبة غٌاب الطالب  إذا %
 الدرجات.

 ٌمنع منعاً باتاً استخدام الجوال او التحدٌث مع طالب آخر أثناء شرح االستاذ داخل قاعة االختبار 

  بٌع الكتب فً العمادة"ٌجب على الطالب احضار الكتاب المقرر حٌث ٌتم شرائه من "مركز 

  بنفسه. إذا كان هناك أي نوع من الغش و عدم المصداقٌة، سوف ٌطبق بحق واالختبارات على كل طالب تقدٌم الواجبات والتكلٌفات
 الطالب عقوبة الغش وٌحال للجنة المختصة بالعمادة.

 ادٌمً فً العمادة وإبالغهم بذلك.إذا كان الطالب ٌحتاج خدمات أو رعاٌة خاصة فعلٌه مراجعة وحدة اإلرشاد االك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



سىف نتناوهلا خالل األسابيع التي املىضىعاتجدول   

 يالحظاخ المفردات انراسٌخ األسبوعموضوعات 

 يذخم ذؼشٌفً
نًحح ذؼشٌفٍح يىجضج ػن يفشداخ انًقشس وطشٌقح  هـ9/2/3214إلى       2/ 3من 

  .ذقىٌى انطانة
 

 م09/3/0133إلى    3/ 03من 

 ولاأل
 هـ34/2/3214إلى  30/2من 

: ) انرؼشف ػهى خصائص يهاساخ انركٍف انجايؼً 

انًجرًغ انجايؼً ، انرفشٌق تٍن انذساعح انجايؼٍح وقثم 

انجايؼٍح ، أيىس ٌخشاها انطالب انًغرجذٌن ، انرؼشف 

 ػهى  األنظًح انجايؼٍح  (

 ذطثٍق ػًهً

 م3/0/0133إلى    0/ 3من 

 نًانثا

 هـ01/2/3214إلى  39/2من 
: ) انرؼشف ػهى ] انًكرثح  انًكرثحيهاساخ انثحث فً 

انًشكضٌح، أنىاع انًصادس ، نظاو انرصنٍف انًرثغ ، 

خذياخ انًكرثح االنٍكرشونٍح ، يؼهىياخ خاصح تًكرثح 

 جايؼرك [ (

 ذطثٍق يٍذانً

 م30/0/0133إلى   0/ 8من 

  نهاٌح يىضىػاخ األعثىع انثانً تؼذ االخرثاس انقصٍش األول

 ثانثان
: ) انرؼشٌف تانهذف ، انحاجح يهاساخ ذحذٌذ األهذاف   هـ11/2/3214إلى   2/ 04من 

نرحذٌذ األهذاف ، هشو األهذاف ، أنىاع األهذاف ، كٍفٍح 

 ذحذٌذ انهذف انجٍذ ، نصائح رهثٍح نرحقٍق األهذاف (

 

 ذطثٍق ػًهً
 م39/0/0133إلى    0/ 33من 

 شاتغان
:  ) ذحذٌذ األونىٌاخ ، انرؼايم يغ يهاساخ إداسج انىقد   هـ7/3/3214إلى     3/ 1من 

 يشكهح ذأجٍم انًزاكشج ، وضغ انجذاول (
 ذطثٍق ػًهً

 م04/0/0133إلى    0/ 00من 

 تؼذ نهاٌح يىضىػاخ األعثىع انشاتغ االخرثاس انقصٍش انثانً

 خايظان

 هـ32/3/3214إلى   3/ 31من 
) ذؼشٌف انرؼهى انزاذً ، أهًٍح   : يهاساخ انرؼهى انزاذً

 انرؼهى انزاذً ، أعانٍة

انرؼهى انزاذً ] انرؼهى انًثشيج ، انرؼهى تانحاعة اَنً ، 

 انحقٍثح انرؼهًٍٍح [ (

ذطثٍق ػًهً 

ثاخ ذذىظٍف انًغرح)

انركنىنىجٍح فً 

 ػًهٍه ذؼهى انطالب (
 م3/1/0133إلى    1/ 3من 

 دطانغا
)التعريف بنظرية الذكائات ،  :مهارات الذكاءات المتعددة هـ03/3/3214إلى   3/ 37من 

المتعددة ، مهارات الذكائات المتعددة ، الفروقات بين 

 (وظائف الفص األيمن واأليسر  من الدماغ اإلنساني
 ذطثٍق ػًهً

 م30/1/0133إلى    1/ 8من 

 غادطتؼذ نهاٌح يىضىػاخ األعثىع ان نقصٍش انثانثاالخرثاس ا

 غاتغان
اإلبداعي : ) التعرف على التفكير اإلبداعي مهارات التفكير  هـ08/3/3214إلى   3/ 02من 

، مهارات التفكير اإلبداعي ، استراتيجيات التفكير اإلبداعي 
) 

انؼشض انرقذًًٌ  -أ

 نهىسقح انثحثٍح

 م39/1/0133إلى    1/ 33من  ذطثٍق ػًهً -ب

 ينرصف انفصم انذساعً انثانً  إجاصج

 هـ  6346/  6/  8إنى   5/  92ين 

 و 9265/  4/  98إنى  4/  92ين 

 ثاينان

) التعريف  والترميز : مهارات استخدام الخرائط الذهنية هـ31/4/3214إلى   4/ 9من 
بالخرائط الذهنية ، كيف تستخدم الخرائط الذهنية ، مكونات 

 (الخرائط الذهنية ، فوائد استخدام الخرائط الذهنية 

 

انؼشض انرقذًًٌ  -أ

 نهىسقح انثحثٍح

 م0/2/0133إلى    1/ 09من  ذطثٍق ػًهً -ب

 راعغان
 هـ01/4/3214إلى   4/ 34من 

) التعريف بالقراءة ،  :مهارات القراءة والتلخيص 
، فوائد التلخيص ،  SQ3Rاالستعداد للقراءة ، إستراتيجية 

 خطوات التلخيص (

انؼشض انرقذًًٌ  -أ

 نهىسقح انثحثٍح

 م9/2/0133إلى    2/ 3من  ذطثٍق ػًهً -ب

 راعغتؼذ نهاٌح يىضىػاخ األعثىع ان نقصٍش انشاتغاالخرثاس ا



سىف نتناوهلا خالل األسابيع التي املىضىعاتجدول   

 
 
التً ٌتم بها تنفٌذ هذه التحسٌنات فً طرق تدرٌس المقرر باالتفاق فٌما بٌن أعضاء  اإللٌةوتم تحدٌد  

 القسم على النحو التالً :

  ٌة التحضٌرٌة لمخاطبة الجهات المعنمخاطبة الجهات المختصة من خالل طلب ٌقدم لسعادة عمٌد البرامج
 ( .ناٌف للبحوث األمٌرمركز عمادة المكتبات ، مثل )

  بالنسبة للتطبٌق العملً لمهارات التكٌف الجامعً ٌتم تكلٌف الطالب بتنفٌذ مشروع مصور ٌوضح بعض
 والسلوكٌات الخاطئة . الجٌدةالسلوكٌات 

  كلٌات فً كل مسار للسماح للطالب للتعرف على ٌتم مخاطبة بعض ال األهدافبالنسبة لمهارة تحدٌد
أهداف كل كلٌة والتخصصات المناسبة وإن لم نستطع ٌمكن إحضار مندوب من كل كلٌه لتعرٌف 

  الطالب بهذه المعلومات .

 انؼاشش
: ) التعريف بالمشكلة ، مفهوم حل  مهارات حل المشكالت هـ07/4/3214إلى   4/ 01من 

 المشكالت ، أنواع المشكالت ، استراتيجيات حل المشكالت (

انؼشض انرقذًًٌ  -أ

 نهىسقح انثحثٍح

 م34/2/0133إلى    2/ 30من  ذطثٍق يٍذانً -ب

 انحادي ػشش
: ) مفهوم اتخاذ القرارات ، أنواع مهارات اتخاذ القرارات  هـ2/7/3214 إلى   4/ 11من 

القرارات ، خطوات اتخاذ القرارات ، استراتجيات اتخاذ 
 القرارات (

 ذطثٍق ػًهً

 م01/2/0133إلى    2/ 39من 

 ػشش انثانً
: ) األخطاء الشائعة أثناء مهارات االستعداد لالختبارات  هـ33/7/3214 إلى   7/ 7من 

المراجعة ، االستعداد المباشر لالختبار ، استراتجيات 
 اإلجابة عن األسئلة ، قلق االختبار  وعالجه (

 ذطثٍق ػًهً
 م11/2/0133إلى    2/ 04من 

 ثانً ػششتؼذ نهاٌح يىضىػاخ األعثىع ان نقصٍش انخايظاالخرثاس ا

 ػشش انثانث
 هـ38/7/3214إلى   32/7من 

 آخش يىػذ نرغهٍى انرطثٍق انؼًهً

 م7/3/0133إلى  3/ 1من 

 ػشش  انشاتغ
 هـ03/7/3214 إلى  03/7من 

 انرقىٌىيهاو يشاجؼح 
 م32/3/0133إلى    3/ 31من 

 ػششانخايظ 
 هـ1/8/3214 إلى   7/ 08من 

  انرقىٌى اننهائً نهفصم انذساعً انثانً
 م03/3/0133إلى    3/ 37من 

 ػششانغادط 
 هـ31/8/3214 إلى  8/ 4من 

 م08/3/0133إلى    3/ 02من 



 

 الخطة التدريسية 
 هـ 3416/  3415 ثانيالالفصل الدراسي 

 م ( 1435/  1/  3هـ ( ) 6/44/3416اخر تحديث ) 

 اسم المقرر رمز المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة
عدد ساعات 

 المتطمب السابق االتصال

 ال يوجد 3 3 مهارات الثقافة الصحية 38، 37، 36وقا 

 مشرف المقرر

 د. راجح سعدي حرب
rajehh@yahoo.com 

 المكتب: عمادة البرامج التحضيرية
 حسب الجداول الدراسية مكان المحاضرة حسب الجداول الدراسية وقت المحاضرة

 
 أىداف المقرر: 

 تعاليم الدين اإلسالمي المرتبطة بالعادات الصحية والمعارف الجسمية والنشاط البدني. تعزيز -1
تنمية الجوانب النفسية واالجتماعية اإليجابية وتعزيزىا من خالل الجسم الصحيح والنشاط  -2

 البدني المفيد.
 تنمية عناصر المياقة البدنية وخاصة المرتبطة بالصحة والمحافظة عمييا. -3
 المشاركة في األنشطة الرياضية. حث الطالب عمى مية الميارات الحركية عن طريقتن -4
 التأكيد عمى العادات الحميدة وتفسيرىا بشكل عممي. -5
 بيان مخاطر العادات السيئة إلرسال رسالة لمطالب لتركيا. -6
 تعميم الطمبة قواعد النظافة الشخصية. -7
 األساسية التي تعود بالنفع عميو وعل من يحيطون بو.تسميح الطالب بالمعارف الصحية  -8
 أن يدرك الطالب أىمية ومبادئ الممارسات الصحية الوقائية. -9

أن يتعرف الطالب عمى كيفية تقييم لياقة جسمو ولياقة غيره باستخدام معادالت وطرق  -11
 حسابية مختمفة.

 ابير الوقائية.التعرف عمى أىم األمراض وأكثرىا شيوعًا ومعرفة التد -11
 

, عمادة البرامج راجح سعدي حربالدكتور  إعداد) وقا (, ميارات الثقافة الصحية الكتاب المقرر:
 م. 2115 -ىـ  1436, الثالثالتحضيرية, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية, اإلصدار 
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  آلية التقييم
 

 الجدول التالي يوضح توزيع الدرجات لهذا المقرر
المتطمبنوع   الدرجة المستحقة نوع المتطمب م 

 أداء فردي

درجات 34 حضور المحاضرات -3  
درجات 34 المشاركة والتفاعل -1  
(5اختبارات قصير ) -1 درجة 54   

 أداء جماعي
درجة 14 ورقة بحثية -4  
درجات 34 تطبيقات عممية -5  

درجة 344 المجموع الكمي  
 

 
 

:تعميمات هامة  
 ليذا المقرر الحضور إلزامي. 
 تطبيـق نظـام % من عدد المحاضرات سوف يـتم 21 بدون عذر إذا تعدت نسبة غياب الطالب

 الحرمان عميو.
  يمنــع منعــًا باتــًا اســتخدام الجــوال او التحــدث مــع طالــب سخــر أثنــاق شــرح األســتاذ داخــل القاعــة

 التدريسية.
  بيـــع الكتـــب بعمـــادة يجــب عمـــى الطالـــب إحضـــار الكتـــاب المقـــرر حيـــث يـــتم شـــرائو مـــن  مركـــز

 البرامج التحضيرية.
  عمـى كــل طالـب تقــديم الواجبـات والتكميفــات فـي الموعــد المحـدد لــذلك, كمـا يجــب عمـى الطالــب

ذا كــان ىنــاك أي نــوع مــن اللــد و عــدم المصــداقية, ســوف يطبــق  ختبــارالتقــدم لال بنفســو, واا
 بحق الطالب عقوبة اللد ويحال لمجنة المختصة بالعمادة.

  الطالــب يحتــاج خــدمات أو رعايــة خاصــة فعميــو مراجعــة وحــدة اإلرشــاد األكــاديمي فــي إذا كــان
بالغيم بذلك.  العمادة واا

 
 
 



 

 رابعًا/ خطة الدراسة 

 الموضوع األسبوع الدراسي

 األول
 الوحدة األولى / الصحة ونمط الحياة الصحي. هـ4/3416/  36 – 31

Health and Healthy Lifestyle 
 م1435/ 1/  5 – 3

 الثاني
 .جسم اإلنسانالوحدة الثاني /  هـ3416/ 4/  11 -39

Human Body 8 – 31  /1  /1435م 

 الثالث
 .جسم اإلنسان/  الثانيةالوحدة تابع  هـ3416/ 4/  14 – 16

Human Body  35- 39 /1 /1435م 

 لرابعا
 / الغذاء والتغذية. الوحدة الثالثة هـ3416/ 5/  7- 1

Food and Nutrition 
 (3تقييم مرحمي اختبار قصير )

 م 1435/ 1/  16 -11

 الخامس
 ./ الغذاء والتغذية تابع الوحدة الثالثة هـ3416/ 5/  34 -34

Food and Nutrition 
 م1435/  1/  5 – 3

 السادس
  السيئة.العادات الصحية الوحدة الرابعة /  هـ3416/ 5/  13 - 37

Poor Health Habits 8 – 31  /1  /1435م 

 السابع
 .األمراض المنقولة جنسياالوحدة الخامسة / هـ3416/ 5/  18 -14

Sexually Transmitted Diseases 35 – 39  /1  /1435م 

 إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
 هـ3416/  6/ 8.....  5/  19

 م1435/  1/  18 – 14

 الثامن
 .أمراض العصر والوقاية منهاالوحدة السادسة /  هـ3416/ 6/  31 -9

Prevention of Common Diseases in Today's World 
 م1435/ 1/4/1- 19/1

 التاسع
 .الصحة النفسيةالوحدة السابعة / هـ3416/ 6/  14 -36

Mental Health 
 (1تقييم مرحمي اختبار قصير )

 م1435/  4/  9 – 5

 العاشر
 Physical Fitnessالوحدة الثامنة / المياقة البدنية. ه3416/ 6/  17 – 11
 م1435/ 4/  36 – 31

الحادي 
 عشر

 تطبيقات عممية ه7/3416/ 4 -14/6
 م1435/ 4/ 11 – 39

 الثاني عشر
  First Aid   .اإلسعافات األولية/  التاسعةالوحدة   ه3416/  7/  33 – 7

 م1435/  4/  14 – 16

الثالث  
 عشر

 الوحدة العاشرة/ البيئة الصحية. ه3416/ 7/  38 -34
The Healthy Environment 

 (1تقييم مرحمي اختبار قصير )
 م1435/  5/  7 – 1

 الرابع عشر
 تسميم وتقييم األوراق البحثية ه3416/ 7/  15 – 13
 م1435/  5/  34 – 34

 د. راجح سعدي حرب


