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Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 

Imam Islamic University 

Preparatory Year Deanship 

 الوولكة العربية السعودية 

 وزارة التعلين العالي

اإلهام هحود بن سعود اإلسالهيةجاهعة   

 عوادة السنة التحضيرية
 

 

Course Outline 

1st Term, Academic Year 1436/1437 
Course Title English Language 

Course Code ENG 043  - English Language and Translation Stream 

Level  IC 1.  Intensive course 1 

Required Books   Chase, T, B., & Johannsen ,L, K.,  Reading Explorer Intro. 

 Folse ,S, K., & Vokoun, A, & Solomon, V ,E., Great Writing 1 

(2010).(3rd edition). 

 Study Skills ( English vocabulary in Use, Intermediate) 

 Listening and Speaking Q :skills for Success  2  

 Grammar Live English Grammar: pre-intermediate 

Credit hours: 8 hours                   Contact hours: 20 hours 
 

The following course policies and expectations apply to all parts of ENG 043 

 Instructors are expected to: 

1. Be on time and 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.  

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

6. Use instructor’s 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 
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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 10%  

Quizzes  10% 

Midterm Exam 20% 

Final Exam 60% 

Total 100% 

 

  

 

Teaching Time Plan (ENG 043) 
 

Week   Reading 
Reading 
Explorer 

1  
 

Writing 
(Great Writing 

1) 

Study Skills 
( English vocabulary in 

Use, Intermediate) 

 

Listening and 
Speaking  

Q :skills for Success  
2  
 

2nd Edition  

Grammar 
Live English 

Grammar: pre-
intermediate 

1.    
Add/Drop week Add/Drop week Add/Drop week Add/Drop week Add/Drop 

week 

2.    Unit 1 Amazing 

animals 
Unit 1  

Understanding 

Sentence Basics  

 

Unit 1 
Learning Vocabulary  

Unit 2 

 Keeping a vocabulary 

notebook 

Unit 3 Using a dictionary  

Unit 4  

English language words 

 

# Dictionary 

 

Unit  1 

 
 Architecture  

Unit 1 

 

 

Unit 2 

 

 

3.     

Unit 2 Travel 

and adventure 

Unit 1  

Understanding 

Sentence Basics  

 

 

Unit 5 

 Country, nationality and 

language 

 

Unit 6  
The physical world 

 

Unit 7 

Weather 

 

Unit 8 

Animals and insects 

 

# Dictionary 

 Unit  1 

 

 Architecture 

Unit 3 

 

Unit 4 

4.    Unit 3 

Music and 
Unit 2  

Understanding 
Unit 9 

The body and movement 
           Unit 2 

Psychology 

Unit 5 
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Festivals  

 

Paragraph 

Basics 

 

 

Unit 10 
Describing appearance  

 

Unit 11 Describing 

character  

Unit 12 

Feelings 

 

# Dictionary 

  

Unit 6 

5.    Unit 4 

Other Worlds  
 

Unit 2  

Understanding 

Paragraph 

Basics 

 

Unit. 13 Family and 

friends 

Unit 14 

 Growing up 

Unit 15 
Romance, marriage and 

divorce 

Unit 16 

Daily routines  

# Dictionary 

 

Unit 2 

Psychology 

 

Unit 7 

 

Unit 8 

6.    Unit 5 

City Living  

 

 

Unit 3 

Writing about 

the Present 

Unit 17 
The place where you live 

Unit 18 

 Around the home 

Unit 19 

 Everyday problems 

Unit 20 

Money 

# Dictionary 

Unit 3 
Behavioral science 

 

 

 

Unit 9 

 

 

Unit 10 

 

 

 

 

7.   Unit 6 

 

Clothing and 

Fashion  

 

Unit 3 

Writing about 

the Present 

Unit 21 
 Health 

 

Unit 22 Clothes 

  

Unit 23  
Fashion and buying 

clothes 

 

Unit 24  

Shopping 

 

 # Dictionary 

 

 

Unit 3 
Behavioral science 

 

Unit 11 

 

 

Unit 12 
 

Mid-term break  

 

 

8.   Unit 7  

Dinosaurs Come 

Alive 

Unit 4  

Writing about 

the past 

 

Unit 25 

 Food 

Unit 26  

Cooking 

Unit 27 

 City life 

Unit 28 

Life in the country 

# Dictionary 

 

Unit 4 

Game studies  
 

 

Unit 13 

 

Unit 14 
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 9.   Unit 8 
Stories and 

Storytellers  

 

Unit 4  

Writing about 

the past 

Unit 29 

 Transport 

Unit 30 

 On the road 

Unit 31 

Notices and warnings 

Unit 32  

Classroom language 

# Dictionary 

 

Unit 4 

Game studies  

 

Unit 15 

 

Unit 16 

10.   Mid-term 

exams 

Unit 5 

Describing 

Actions 

Mid-term 

exams 

Unit 33  

School education 

Mid-term exams 

Unit 5 

Sociology  

Unit 17 

 

Mid-term 

exams 

 

 

     11.    

 

unit 9 

 

Tough Jobs 

 

 Unit 5 
 

Describing 

Actions 

Unit 34 

 Studying English and 

taking exams 

 

Unit  35 

University education 

Unit 36 

 Jobs 

Unit 37 

 Talking about your work 

# Dictionary 

Unit 5 

Sociology 

Unit 18 

 

 

Unit 19 

12.   Unit 10 

 

Pyramids 

Builders 

Unit 6 

Writing about 

the Future 

Unit 38 

 Making a career  

Unit 39 

 Working in an office 

Unit 40 

Running a company  

Unit 41 

 Business and finance 

 

# Dictionary 

Unit  6 
Business 

Unit 20 

 

 

 

 

13.   Unit 11  

Legends  

of the Sea 

 

Unit 6 

Writing about 

the Future 

Unit 42 

Sport and leisure  

 

Unit 43 

Competitive sport  

Unit 44 

Books and films 

Unit 45 

Music 

 

# Dictionary 

Unit  6 
Business 

Unit 21 

14     
Unit 12  

 

 Vanished  

Unit 7 Writing 

Complex 

sentences with 

Adjective 

Clauses 

 

Unit 46 

Special events 

Unit 47 

Air travel 

Unit 7 

Environmental 

studies  

 

 

 

Unit 8  

 

Unit 22 
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Unit 48 

Hotels and restaurants 

Unit 49 

Sightseeing holidays 

Unit 50 

Holidays by the sea 

 

Public Health  

15   
                   Revision 

16   Final exams 
Note: 

A two-hour final examination will be scheduled by the foundation programs Deanship during the official 

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

 
 

 



 

 الخطة التدريسية 
 هـ 3417/  3416 االولاالفصل الدراسي 

عدد ساعات  عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر المقررورقم رمز 
 االتصال

المتطمب 
 السابق

 االنسانية العموم / مسار036 وقا
 المغات والترجمة/ مسار 037وقا 
 العموم االدارية/ مسار 0 38 وقا
 / مسار العموم الشرعية009وقا 
 / مسار العموم التطبيقية040وقا 

 ال يوجد 0 3 مهارات الثقافة الصحية

 ممقرراالكاديمي لمشرف ال

 شريف محمد عبد الواحدد. 
d_sheref@yahoo.com 

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

 
 : العامة لممقرر هدافاال
 تعزيز تعاليم الدين اإلسالمي المرتبطة بالعادات الصحية والمعارف الجسمية والنشاط البدني. -1
اإليجابيةةة وتعزيز ةةا مةةن خةةالل الجسةةم الصةةحي  والنشةةاط تنميةةة الجوانةةب الن سةةية وايجتما يةةة  -2

 البدني الم يد.
 تنمية  ناصر المياقة البدنية وخاصة المرتبطة بالصحة والمحافظة  ميها. -3
 المشاركة في األنشطة الرياضية. حث الطالب  مى تنمية المهارات الحركية  ن طريق -4
  ممي.التأكيد  مى العادات الحميدة وت سير ا بشكل  -5
 بيان مخاطر العادات السيئة إلرسال رسالة لمطالب لتركها. -6
 من يحيطون به. ىتسمي  الطالب بالمعارف الصحية األساسية التي تعود بالن ع  ميه و م -7
 أن يدرك الطالب أ مية ومبادئ الممارسات الصحية الوقائية. -8
غيةةةرا باسةةةتخدام معةةةاديت وطةةةرق أن يتعةةةرف الطالةةةب  مةةةى كي يةةةة تسيةةةيم لياقةةةة جسةةةمه ولياقةةةة  -9

 حسابية مختم ة.
 التعرف  مى أ م األمراض وأكثر ا شيو ًا ومعرفة التدابير الوقائية. -11

 
  

mailto:d_sheref@yahoo.com
mailto:d_sheref@yahoo.com


 

 syllabus خطة الدراسة

ساعات  الموضوع األسبوع الدراسي
 االتصال

التدريس المستخدمة استراتيجيات  
 عممي نظري

 األول
 ه3416/ 33/ 8-31

 استراتيجية المناقشة - - 3 والتعريف بالمنهج -استقبال الطالب 
 م1032/  11-17/8

 الثاني
 ي(صحالوحدة االولى )الصحة ونمط الحياة ال ه3416/ 33/ 39 -32

Health and Healthy Lifestyle 3 - - العصف الذهني 
 م1/9/1032 – 10/8

 الثالث
 الوحدة الثانية )جسم االنسان( ه3416/ 33/ 16 -11

Human Body 3 - - استراتيجية المحاضرة 
 م1032/ 9/ 30 -6 استراتيجية المناقشة -

 الرابع
 الوحدة الثالثة )الغذاء والتغذية( ه4/31/3416 -19/33

Food and Nutrition 3 - - استراتيجية المحاضرة 
 م1032/ 9/ 37 -31 استراتيجية حل المشكالت -

 واليوم الوطني  -م              إجازة عيد االضحى9/1032/ 19  -38       ه 3416/ 2-36/31
 الخامس

 الوحدة الثالثة )الغذاء والتغذية(تابع  ه38/31/3416 -36
Food and Nutrition  استراتيجية المحاضرة - - 3 43نشاط ص 

 3/30/1032- 19/9 استراتيجية حل المشكالت -

 السادس
 الوحدة الرابعة )العادات الصحية السيئة( ه12/31/3416 -13

Poor Health Habits  استراتيجية المحاضرة - - 3 44نشاط ص 
 م8/30/1032 -4 استراتيجية حل المشكالت -

 السابع
 الوحدة الخامسة )االمراض المنقولة جنسيًا( ه1/3/3417 -31/ 18

Sexually Transmitted Diseases  استراتيجية المحاضرة - - 3 26نشاط ص 
 م1032/ 30/  32-33 استراتيجية حل المشكالت -

 الثامن
 Prevention of الوحدة السادسة )امراض العصر والوقاية منها( ه3417/ 3/ 9 -2

Common Diseases in Today's World 3 - - استراتيجية المحاضرة 
 م1032/ 30/ 38-11

 التاسع
 الوحدة السادسة )امراض العصر والوقاية منها(تابع  ه3417/ 3/ 36 -31

Prevention of Common Diseases in 
Today's World 

quiz  1   - استراتيجية المحاضرة 
 م1032/ 30/ 19 -12 العصف الذهني -

 الوحدة السابعة )الصحة النفسية( ه3417/ 3/ 11 -39 العاشر
Mental Health استراتيجية المحاضرة - - 3 78نشاط ص 

 م1032/ 33/ 2 -3
ادي الح

 عشر
 الوحدة الثامنة )المياقة البدنية( ه3417/ 3/ 16-10

Physical Fitness   - استراتيجية المحاضرة 
 م1032/ 33/ 31 -8

الثاني 
 عشر

 الوحدة التاسعة )االسعافات االولية( ه3417/ 1/ 7 -1
First Aid 3 - -  التدريب العمميطريقة 

 م1032/ 33/ 39 -32 تمثيل االدوار -
الثالث 
 عشر

 استراتيجية التدريب العممي - - 3 عممية اتتطبيق ه3417/ 34/1 -30
 1032/ 33/ 16 -11 التعمم التعاوني -

الرابع 
 عشر

 الوحدة العاشرة )البيئة الصحية( ه3417/ 1/ 13 -37
The Healthy Environment 3 - - استراتيجية المناقشة 

 31/1032_1/ 33/ 19 طريقة المشروع -
الخامس 

 عشر
 م1032/ 31/ 30 -6 تحريري - quiz  2 3 ه3417/ 1/ 14-18

السادس 
 عشر

 م37/31/1032 -31 استراتيجية المناقشة - - 3 تسميم وتقييم الورقة البحثة ه3417/ 1/  6 -1
 م   موعد االختبارات النهاية لمفصل الدراسي االول1032/ 31/ 13 -10ه       3417/ 1/ 10 -9

 



 

 الكتاب المقرر:
ـــارات الثقافـــة الصـــحية ) وقـــا (    ـــة التـــدريس بالقســـممه   عمـــادة البـــرامج التحضـــيرية  إعـــداد أعضـــاء هيئ

 م.1032 -هـ 3416  األولدار صمام محمد بن سعود اإلسالمية  اإلجامعة اإل
 

 آلية التقييم:
 

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

 أداء فردي

درجات 30 الحضور -3  
درجات 30 المشاركة والتفاعل -1  
(1اختبارات قصير ) -1 درجة 20   

 أداء جماعي
والعرض التقديمي ورقة بحثية -4 درجة 10   
درجات 30 تطبيقات عممية -2  

درجة 300 المجموع الكمي  

  
 تعميمات هامة

 الحضور إلزامي لهذا المقرر. 
 حرمان في المقرر /ـهيسجل الطالب% من عدد المحاضرات 10 بدون عذر  / ـهإذا تعدت نسبة غياب الطالب. 
 يمتزم الطالب/ـه بإحضار الكتاب الجامعي معه بالمحاضرة. 
 الواجبات والتكميفات في الموعد المحدد لذلكبتسميم   /ـهالطالب يمتزم. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 د. شريف محمد عبد الواحد :لممـــقرر ميـــاديــــــرف االكــــــالمش
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 جا مــعــة اإلمــــام مـحـمـد بــن سـعـود اإلسـالمـيـة   

 عـمــــادة الـــبـرامـــج الـتـحـضـيـريـة

 قـسـم مهارات اللغة العربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخطة التدريسية لمقرر مهارات اللغة العربية )عرب(

 ه6341/  ىـ6341للفصل الدراسي األول 

 اخلطة انحدريسية

 هـ 6341/6341انفصم اندراسي األول 
 

عدد انساعات  اسم املقزر رمش املقزر
 املعحمدة

عدد ساعات 
 احملاضزة

املحطهة 
 انساتق

 060عزب  
 060عزب 
 061عزب 
 030عزب 

 ال يىجد 0 6 مهارات انهغة انعزتية

 dr-zeed1@hotmail.comد. سيد دتيان انشمزي    مشزف املقزر
 حسة اجلدول          مكان احملاضزة حسة اجلدول وقث احملاضزة

 

 أىداف منهج اللغة العربية 

 إلى :  المقررهدف ي

 أن يتمكن الطالب من اإللمام بجملة من قواعد النحو العربي واإلمالء العربي. -
  لغة عربية سليمة.يتمكن الطالب من التعبير عن نفسو من خالل مهارة المحادثة مستعماًل  أن -
الطالب الكتابة الوظيفية )مثل: كتابة التقدم بطلب وظيفة ، وكتابة محضر اجتماع، ورسالة  يتقنأن  -

 إدارية...إلخ (. 
 المتنوعة. أن يتمكن  الطالب من تنمية ثقافتو من خالل تزويده بمجموعة من النصوص  -
 أن يتمكن الطالب من الكتابة بلغة عربية صحيحة.  -
 أن يستطيع الطالب تجنب األخطاء الشائعة في الكتابة .  -
 أن يتمكن الطالب من مواصلة دراستو الجامعية بلغة عربية صحيحة.  -
 واللغوية .أن يستطيع الطالب أداء عبارة خالية من األخطاء اإلمالئية والنحوية والصرفية واألسلوبية  -
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 تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم  التي يتم تقييم الطالب وفقا لها في خالل الفصل الدراسي 

انحقىيم: اجلدول انحايل يىضح جىسيع اندرجات هلذا املقزر حسة جىصية جمهس انعمادة 
 ه(:04/04/6341وجاريخ  66)يف اجلهسة رقم 

 الدرجـــة انعمم

 درجات01   الحضور 

 درجات 01 املشاركة والتفاعل

 درجة 01 التطبيقات امليدانية ) الزيارات امليدانية أو ألاعمال التطوعية (

 درجة 01 العرض التقديمي  + الورقة البحثية

 درجة01 (  3الاختبارات القصيرة                  ) 

 درجة 011 املجموع

 أىم المراجع األساسية للكتاب المقرر    

  :وقرر ههارات اللغة العربيةوراجع األساسية  لوصادر والأهن ال

 القرآن الكريم 
 صحيح البخاري 
 .كتاب الميارات المغوية 
 م.3995مكتبـة األنجمـو المصـرية، : ىارون، عبدالسالم، قواعد اإلمالء، الطبعة األولى، القاىرة 

 خالل األساتيع مىضىعات املقزرجىسيع 

 النشاط وحداتال التاريخ األسبوع
عدد 

 الساعات

 مالحظات

 األول
 هـ11/11/1341إلى 8/11هي 

 م12/8/1112إلى   8/ 14هي
 التسجيل والتعارف

 
2 

 

 نيالثا
 ىـ61/66/6341 إلى61/66 من

 م4/1/2361 إلى  8/ 43من

الجملــــــــة ا ســــــــمية  -

 والجملة الفعلية

 التطبيق على نص: )الحياة فن( لـعبد العزيز القوصي

 لغوياً ونحوياً وأسلوبياً تحليل النص، 
2 

 

 الثالث
 ىـ21/66/6341 إلى22/66 من

 م63/1/2361إلى 1/ 1من
 القراءة الواعية-

)وصـــــــية عمـــــــرو بـــــــن كلثـــــــوم نـــــــص: التطبيـــــــق علـــــــى 

 .لبنيو( 
2 

 

 الرابع
 ىـ3/62/6341 إلى21/66 من

 م61/1/2361إلى 1/ 64من
 2 التطبيق على نص: )جابر عثرات الكرام(. الكلمة وأقسامها
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 إجازة عيد األضحى

 ه61/62/6341إلى 1/62/6341

 الخامس
 ىـ68/62/6341 إلى61/62 من

 م6/63/2361إلى 1/ 21من

لنواســـــــــــــــــــــخ  والنواصــــــــــــــــــــــب ا

 والجوازم

التطبيـق علــى نــص: )معنـى الحريــة( لمصــطفى لطفــي  -
 المنفلوطي.
 كان وأخواتها -

 .أفعال المقاربة والرجاء والشروع -

 .إن وأخواتها -

 أدوات نصب المضارع -

 أدوات جزم المضارع  -

2 

 

 السادس
 ىـ21/62/6341 إلى26/62 من

 م8/63/2361إلى 63/ 3من

 اسم الفاعل

 اسم المفعول

ـــــــــــي  ـــــــــــص: )مـــــــــــن عظمـــــــــــة ا  ف ـــــــــــى ن التطبيـــــــــــق عل

 خلق(.
2 

 

 " درجة61ا ختبار القصير األول "

 سابعال
 ىـ2/6/6341 إلى28/62 من

 م61/63/2361إلى 63/ 66من
 األلف الفارقة.

ـــــــــــص: )أيتـــــــــــام  يـــــــــــروا مجـــــــــــرى التطبيـــــــــــق  علـــــــــــى ن

 التاريخ( لعبد ا  صالح الجمعة

 تحليل النص من خالل أسئلة المقرر.

2 

 

 ثامنال
 ىـ1/6/6341 إلى1/6 من

 م22/63/2361إلى 63/ 68من

ـــــــاء المفتوحـــــــة  ـــــــين الت الفـــــــرق ب

 والتاء المربوطة.

 التطبيق على نص: )اإلعالم الرقمي(

 
2 

 

 تاسعال
 ىـ61/6/6341 إلى 62/6 من

 م21/63/2361إلى 63/ 21من
 2 .التطبيق على نص: )من أقوال الحكماء( الضمائر-

 

 العاشر
 ىـ24/6/6341 إلى 61/6 من

 م1/66/2361إلى 66/ 6من

ىمـــــــــــــزة الوصـــــــــــــل وىمـــــــــــــزة -

 القطع.

التطبيـــــــــق علـــــــــى نـــــــــص: )رســـــــــالة مـــــــــن "عمـــــــــر بـــــــــن 
 2 الخطاب" إلى أبي موسى األشعري(.

العــــــــــــــر  التقــــــــــــــديمي -6

 للورقة البحثية.

 التطبيق الميداني.-2

الحادي 

 العاشر

 

 ىـ43/6/6341 إلى 21/6 من

 م62/66/2361إلى 66/ 8من
 2 التطبيق على نص: )التواضع( المبني والمعرب.-

العــــــــــــــر  التقــــــــــــــديمي -6

 للورقة البحثية.

 التطبيق الميداني.-2

 " درجة61ا ختبار القصير الثاني "



 
4 

 

الثاني 

 عشر

 ىـ1/2/6341 إلى 4/2 من

 م61/66/2361إلى 66/ 61من
 2 التطبيق على نص: )مضار التلوث( العدد والمعدود.-

العر  التقديمي للورقة -6

 البحثية.

 التطبيق الميداني.-2

 الثالث

 عشر

 ىـ63/2/6341 إلى 63/2 من

 م21/66/2361إلى 66/ 22من

 .عالمات الترقيم -

 

 

 التطبيق على نص: )من خطبة الوداع(.

 

2 

التقــــــــــــــديمي العــــــــــــــر  -6

 للورقة البحثية.

 التطبيق الميداني.-2

 

 الرابع

 عشر

 ىـ26/2/6341 إلى 61/2 من

 م4/62/2361إلى 66/ 21من
 المحسنات البديعية.-

التطبيــــــــــــق علــــــــــــى نــــــــــــص: )رســــــــــــالة إلــــــــــــى ولــــــــــــدي 

 للكاتب أحمد أمين(.
2 

آخــــــــــــر موعــــــــــــد لتســــــــــــليم 

 جميع األنشطة.

الخامس 

 عشر

 ىـ28/2/6341 إلى 23/2 من

 م63/62/2361إلى 62/ 1من
 كتابة الرسائل.-

 الرسائل اإلدارية

 نماذج تطبيقية على الكتابة الوظيفية.
2 

 

 " درجة23ا ختبار القصير الثالث "
السادس 

 عشر

 ىـ1/4/6341 إلى 2/4 من

 م61/62/2361إلى 62/ 64من
 مراجعة نتائج اختبارات وأنشطة التقويم المستمر

 تعليمات عامة  :

 .الحضور إلزامي ليذا المقرر، وسوف يتم التحضير في بداية المحاضرة 
   من عدد المحاضرات خالل الفصل الدراسي،  42إذا وصمت نسبة غياب الطالب أكثر من  %

 " في كشف رصد الدرجات.حرمان الطالب، ويرصد لو درجة "محروم فسوف يتم
   باتا  استخدام الجوال أو التحدث مع طالب آخر أثناء شرح األستاذ داخل قاعة  يمنع منعا

 االختبار.
 مركز بيع الكتب في العمادة ".لكتاب المقرر حيث يتم شراؤه من "يجب عمى الطالب إحضار ا 
  ذا كان ىناك أي نوع من الغش عمى كل طالب تقديم الواجبات والتكميفات واالختبارات بنفسو. وا 

 .فسوف يطبق بحق الطالب عقوبة الغش، ويحال لمجنة المختصة بالعمادة، لمصداقيةا وعدم
  إذا كان الطالب يحتاج خدمات أو رعاية خاصة ، فعميو مراجعة وحدة اإلرشاد األكاديمي في

بالغيم بذلك.  العمادة وا 
 الوهارات اللغىيةهشرف قسن                                                                      

 د/ زيد دبياى الشوري                                                                           



 ةــربٌة السعودٌـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعليم العالي

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود
  عمادة الربامج التحضريية
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 مهارات التعلم  التدريسية ملقررةطة اخل
 هـ 6341/  6341الفصل الدراسً األول  

 المتطلب السابق عدد ساعات االتصال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر
 444نهج  415نهج    414نهج 
   400نهج     401نهج  

 ال يوجد 2 1 مهارات التعلم

 tmuqati@hotmail.comالمقاطي        د. طعيس بن مشلش   مشرف المقرر
  مكان المحاضرة  وقت المحاضرة

 

 : أهداف المقرر

 مهارات التعلم. نتهاء من دراسة مقرربعد اال ـ/ـهبٌتوقع من الطال 

 المهارات التنظٌمٌة ومنها تعلم كٌف تتعلم ثم كٌف تخطط ن ٌكون قادراً على أن ٌتعرف على بعض أ
 لحٌاتك ثم عادات العقل.

 مهارات التفكٌر والبحث  ومنها المهارات الست الكبرى ن ٌكون قادراً على أن ٌتعرف على بعض أ
 لحل المشكالت ثم مهارات البحث ثم استراتٌجٌات سكامبر فً التفكٌر. 

 المهارات األكادٌمٌة ومنها مهارات االستذكار ثم  ن ٌكون قادراً على أن ٌتعرف على بعضأ
 .الكتابة مهارات القراءة ثم مهارات

 أدوات التفكٌر ومنها القبعات الست للتفكٌر ثم أدوات ن ٌكون قادراً على أن ٌتعرف على بعض أ
 .(TRIZ)ترٌز  برنامج الكورت ثم نظرٌة الحل االبتكاري للمشكالت
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 جدول املىضىعات التي سىف نتناوهلا خالل األسابيع

 : التقوٌم المستمر لمهارات التعلم حسب الطرٌقة اآلتٌة:التقويم
 

)مقال، فحص، مشروع بٌن  مهام التقويم م

   مجموعة، اختبار، عرض شفوي، .....الخ(
 االيضاح الدرجة

فً حضور المحاضرات  ـ/ـهمدى انضباط الطالب درجات 61 الحضور   1
 أسبوع دراسً. 61خالل 

وتفاعله خالل الفصل  ـ/ـهمدى مشاركة الطالب درجات 61 المشاركة والتفاعل    2
 .األول الدراسً

3 
 درجة 01 (5اختبارات قصيرة  وعددها )

اختبارات قصٌرة توزع خالل أسابٌع خمسة 
 .( درجات61، لكل اختبار)األول الفصل الدراسً

ورقة بحثٌة ٌصممها وٌناقشها من  ـ/ـهٌعد الطالب درجة 01 ورقة بحثية + عرض تقديمي  4
 -8وُتسلم خالل االسابٌع ) -خالل عرض تقدٌمً 

61.) 
آخر  -سب المهارة نشاط تطبٌقً ح ـ/ـهٌنفذ الطالب درجات 61 تطبيق عملي 5

 العاشر.سبوع موعد بنهاٌة األ

 درجة 144تحسب الدرجة الكاملة من  درجة 144 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 
 تعليمات:

  دقائق من بدء المحاضرة. 0الحضور الزامً لهذا المقرر، وسوف ٌتم التحضٌر فً بداٌة أول 

 وٌرصد له درجة  ـ/ـه% من عدد المحاضرة سوف ٌتم حرمان الطالب01 ـ/ـهإذا وصلت نسبة غٌاب الطالب
 "محروم" فً كشف رصد الدرجات.

 ٌ داخل قاعة و عضو هٌئة التدرٌسآخر أثناء شرح  ـ/ـهو التحدث مع طالبأمنع منعاً باتاً استخدام الجوال
 .االختبار

 احضار الكتاب المقرر حٌث ٌتم شرائه من "مركز بٌع الكتب فً العمادة" ـ/ـهٌجب على الطالب 

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

 ٌحتاج خدمات أو رعاٌة خاصة فعلٌه مراجعة وحدة اإلرشاد االكادٌمً فً العمادة  ـ/ـهإذا كان الطالب
 بذلك. وإبالغهم

 
 تعليمات:

  دقائق من بدء المحاضرة 0الحضور الزامً لهذا المقرر، وسوف ٌتم التحضٌر فً بداٌة أول. 

 وٌرصد له درجة "محروم" فً كشف رصد  ـ/ـه% من عدد المحاضرة سوف ٌتم حرمان الطالب01 ـ/ـهإذا وصلت نسبة غٌاب الطالب
 الدرجات.

  داخل قاعة االختبار عضو هٌئة التدرٌسآخر أثناء شرح  ـ/ـهالتحدٌث مع طالبٌمنع منعاً باتاً استخدام الجوال او 

 احضار الكتاب المقرر حٌث ٌتم شرائه من "مركز بٌع الكتب فً العمادة" ـ/ـهٌجب على الطالب 

 قٌة، سوف ٌطبق بنفسه. إذا كان هناك أي نوع من الغش و عدم المصداواالختبارات تقدٌم الواجبات والتكلٌفات  ـ/ـه على كل طالب
 عقوبة الغش وٌحال للجنة المختصة بالعمادة. ـ/ـهبحق الطالب

 ٌحتاج خدمات أو رعاٌة خاصة فعلٌه مراجعة وحدة اإلرشاد االكادٌمً فً العمادة وإبالغهم بذلك. ـ/ـهإذا كان الطالب 
 
 



 جدول املىضىعات التي سىف نتناوهلا خالل األسابيع

 يالحظاخ المفردات انرارَخ األسابيع

 ولاأل
 هـ60/66/6341إلى 8/66من 

  ذُطُق خذاول انًقرر وذخصُصها 
 م01/8/0160 إلى  8/ 04من

 ثاٍَان

وطرَقح نًحح ذعرَفُح يىخسج عٍ يفرداخ انًقرر  هـ61/66/6341إلى 60/66من 

 .ثـ/ـهذقىَى انطان

  اندهطح األونً: ذعهى كُف ذرعهى

 
 م4/1/0160 إلى  8/ 41من

 نثانثا
 هـ01/66/6341إلى 00/66من 

  األونً: ذعهى كُف ذرعهى اندهطح

 م61/1/0160إلى 1/ 1من

  راتعان
 هـ3/60/6341إلى 01/66من 

  اندهطح انثاَُح: كُف ذخطط نحُاذك

 م61/1/0160إلى 1/ 64من

 إخازج عُذ األضحً 

 هـ  2547/  23/  26إنً   23/  6يٍ 

 و 3126/  9/  31إنً  9/  21انًىافق يٍ 

 خايصان
 هـ68/60/6341إلى 61/60من 

 عاداخ انعقم: اندهطح انثانثح
 

 
 م6/61/0160إلى 1/ 01من

 طادشان
 هـ00/60/6341إلى 06/60من 

  اندهطح انثانثح: عاداخ انعقم
 م8/61/0160إلى 61/ 3من

 اتعطان
اندهطح انراتعح : انًهاراخ انطد انكثري نحم  هـ0/6/6341إلى 08/60من 

 انًشكالخ انًعهىياذُح
 

 م60/61/0160إلى 61/ 66من

 راتعحتعذ َهاَح يىضىعاخ اندهطح اناالخرثار انقصُر األول 

 ثايٍان
 هـ1/6/6341إلى 0/6من 

 يهاراخ انثحث اندهطح انخايطح :
 ذطثُق يُذاٍَ -أ

انرذرَة عهً طرَقح  -ب

 م00/61/0160إلى 61/ 68من إعذاد انىرقح انثحثُح

 انراضع
 هـ61/6/6341إلى  60/6من 

 اضرراذُدُاخ ضكايثر فٍ انرفكُر :اندهطح انطادضح 
انرذرَة عهً طرَقح 

 م01/61/0160إلى 61/ 00من إعذاد انىرقح انثحثُح

  َخصص نه درخاخ االخرثار انراتع َهاَح انكرابفٍ انًُىرج عهً  َكىٌكراتح يقال عٍ يذي االضرفادج يٍ كراب يهاراخ انرعهى 

 عاشران

 هـ04/6/6341إلى  61/6من 

 مهارات االستذكار ح :اندهطح انطاتع

انعرض انرقذًٍَ  -أ

 نهىرقح انثحثُح

 م0/66/0160إلى 66/ 6من ذطثُق عًهٍ -ب

 انحادٌ عشر
 هـ41/6/6341إلى  01/6من 

 مهارات القراءة : اندهطح انثايُح
انعرض انرقذًٍَ  -أ

 نهىرقح انثحثُح

 م60/66/0160إلى 66/ 8من ذطثُق عًهٍ -ب

 اندهطح انثايُحتعذ َهاَح يىضىعاخ  نقصُر انثاٍَاالخرثار ا



 جدول املىضىعات التي سىف نتناوهلا خالل األسابيع

 

 انثاٍَ عشر
 هـ1/0/6341إلى  4/0من 

 يهاراخ انكراتح : اندهطح انراضعح

انعرض انرقذًٍَ  -أ

 نهىرقح انثحثُح

 م61/66/0160إلى 66/ 60من ذطثُق عًهٍ -ب

 انثانث عشر
 هـ63/0/6341إلى  61/0من 

 انقثعاخ انطد نهرفكُر : اندهطح انعاشرج

انعرض انرقذًٍَ  -أ

 نهىرقح انثحثُح

 م01/66/0160إلى 66/ 00من ذطثُق عًهٍ -ب

 انراتع عشر

 

 هـ06/0/6341إلى  61/0من 
 أدواخ ترَايح انكىرخ : اندهطح انحادَح عشر

أخر يىعذ نرطهُى خًُع 

 األَشطح 
 م4/60/0160إلى 66/ 01من

  عشر انخايص

 

اندهطح انثاَُح عشر : َظرَح انحم االتركارٌ  هـ08/0/6341إلى  03/0من 

 (TRIZ)ذرَس  نهًشكالخ
 

 م61/60/0160إلى 60/ 1من

 اندهطح انثاَُح عشرتعذ َهاَح يىضىعاخ  نقصُر انثانثاالخرثار ا

 عشر انطادش

 

 

 هـ1/4/6341إلى  0/4من 
 َرائح اخرثاراخ وأَشطح انرقىَى انًطرًريراخعح 

 م61/60/0160إلى 60/ 64من

 يٍ يرىضط االخرثاراخ انثالثح انطاتقح ذكىٌ درخاذه نقصُر انخايص االخرثار ا

 
  



 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعليم العالي

  اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

 ػًبدح انربايج انزحضريٌخ
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 اخلطخ انزدرٌسٍخ
 ْـ 3658/3659 ألٔلاانفصم اندراسً 

 

 ادلزطهت انسبثق الرصبلاػدد سبػبد  ادلؼزًدح ػدد انسبػبد اسى ادلقرر ز ادلقررٕري
 (234)ٔصماإلَسبًَ  -
 (235اإلداري ٔصم) -
 (236)ٔصمانهغبد ٔانرتمجخ  -
 (262)ٔصمانزطجٍقً  -
 (293)ٔصمانصحً  -

يٓبراد 
 االرصبل

 ٌٕجدال  4 3

 dr.hayisalshammari@gmail.com               انشًري ْبٌس يزؼتد.  يشرف ادلقرر

 حست اجلدٔل          يكبٌ احملبضرح حست اجلدٔل ٔقذ احملبضرح
 أْداف ادلقرر: 

 الخعسف على مفهىم الاجصاٌ وآدابه وأهمُخه ومهازاجه وعىاصسه. -

في اإلاىكف الخىاصلي لخحدًد ألاسالُب وؤلاستراجُجُاث الخعسف على أهماغ الشخصُاث اإلاحُؼت بىا -

 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.-

 اخلرباد ٔادلٓبراد انزً ٌكزسجٓب انطبنت يٍ دراسخ ادلقرر:
 اخلرباد انؼبيخ: . أ
ً،  ،جىمُت مهازاث الخىاصل لدي الؼلبت       وجأهُلهم للخىاصل الجُد والىاجح مع الراث ومع آلاخٍس

وإعدادهم لالهدماج والخىاغم والخفهم  والخىاصل وبىاء العالكاث باحترام وسالم مع محُؼهم وما كد ٌشمله  

مً مفاهُم وزلافاث مخخلفت ، إلى حاهب اهدسابهم الىم اإلاعسفي وإلاعلىماحي اإلاىاسب عً الاجصاٌ 

غؼي واإلاخخلفت، والري ٌساهم في إهجاح حُاتهم الخاصت والعملُت على حد سىاء.    ةدومىطىعاجه اإلاخعد َو

هرا اإلالسز اإلاهازاث اإلاخعللت بالىفاًت الاجصالُت ، والتي جدشيل مً مىظىمت هبيرة مً اإلاعازف واإلاهازاث 

 -والاججاهاث ، جخجمع في أزبع هفاًاث أساسُت :

 الىفاًت الاسخلبالُت .    -3                                                     الىفاًت اإلاعسفُت.    -1

 الىفاًت ؤلاهخاحُت .    -4                                              الىفاًت الاحخماعُت .    -2

 



 :زفصٍهٍخ اخلرباد ان
 ماهس الؼالب ًصبح أن  .1

 
 فيو  ،في الخىاصل مع ذاجه ا

 
ً فعاال  .الخىاصل مع آلاخٍس

اللادزة على العمل بخىاشن السدثماز وعمت هللا علُه في و  ،لشخصُت اإلاخىاغمت ألابعادالؼالب ل امخالن .2

ً بفعالُت  .الخفىير ومشازهت آلاخٍس

 .والعمل على جىمُتها وجحسُنها ومساعدجه على هشف كدزاجه، ومُىله، البجىحُه الؼ .3

، وعالج الاوغالق اإلاعسفي عدًدة لبىاء شخصُاتهم وجىمُتهافي مجاالث  جىسُع خبراث الؼالب .4

 "الدوحماجُت" لدي البعع منهم.

 والاججاهاث السلىهُت السلُمت للؼالب واللُم، وجىمُت الاعخماد على الىفس، واإلابادأة جىمُت اإلاهازاث .5

 .والخجدًد والابخياز والروق 

 ة.الحُا الدزاسُت بىاكعوزبؽ اإلاادة ألهمُت العالكاث ؤلاوساهُت،  إدزان .6

واإلاثابسة وألاهاة والدكت مً خالٌ ممازست  إهساب الؼالب اللدزة على اإلاالحظت واإلالازهت والعمل .7

 . مساعدة الؼالب نهاج، اإلاألاوشؼت اإلاخخلفت في 

 امخالن مهازاث البحث العلمي، واللدزة على الحىاز والخفاوض وؤلاكىاع. .8

س و  .9 جحسين مهازاث الخحّدر، والاسخماع ، جؼبُم ما حعلمه في حُاجه العملُتهخابت السيرة الراجُت والخلٍس

ً والخفاوض معهمو  ،  العمل مع اإلاجمىعاث بسوح  ، واللدزة على مخاػبت ومحاوزة وإكىاع آلاخٍس

م ص زوح الاهخماء لدًه.، و اللدزة على إحساء ملابالث وظُفُت بيل زلت، و الفٍس  حعٍص

 وخدمت اإلاجخمع.اإلاشازهت في ألاعماٌ الخؼىعُت  .11

 على معىكاث الاجصاٌ و هُفُت الخغلب عليها . الخعسف .11

ب ا .12  جخعامل معه اإلاىظمت ، و جصيُفهم.  على جحدًد الجمهىز الريلخدٍز

 عىاصس الاجصاٌ الثلافي .  على مدلىالث وٍب ز دالخ .13

 الاػالع على آداب الحىاز ، و جؼبُلاتها في الاجصاٌ .  .14

 الخعسف على أسالُب و ػسق الاجصاٌ مع الجماهير اإلاخخلفت .  .15

  :جصاٌ اؤلاصداز السابع  مهازاث الا: انكزبة ادلقرر 

 هـ1436/1437: فرٌق انؼًم 

 سؼد ػجد اجملٍد.د. 
 أ. خبند ثسًٍَٕ. 

 د. ْبٌس انشًري.
 د. طؼٍس ادلقبطً.

 د. أميٍ زٌزٌٕ.
 أ. سؼد انقرػبٔي.

 .أ. ػجد انْٕبة زلًدٌٍ

 
 
 
 



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

  سصد له دزحت 21إذا وصلذ وسبت غُاب الؼالب % مً عدد اإلاحاطساث سىف ًخم حسمان الؼالب  ،ٍو

 "محسوم" في هشف زصد الدزحاث.

 .الالتزام بالصي السسمي واإلاظهس الالئم 

  ٌاسخخدام الجىا 
 
 باجا

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

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

 خلدم على ول ػالب جلدًم الىاحباث والخيلُفاث  في اإلاىعد اإلاحدد لرلً ، هما  ًجب على الؼالب ال

لالمخحان بىفسه، وإذا وان هىان أي هىع مً الغش و عدم اإلاصداكُت، سىف ًؼبم بحم الؼالب 

حاٌ   للجىت اإلاخخصت بالعمادة.إلى اعلىبت الغش ٍو

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

 وإبالغهم برلً.

 

ر حست رٕصٍخ رلهس  ٌٕض  رٕزٌغ اندرجبد ذلاا ادلقرانزبيلانزقٌٕى: اجلدٔل 
 :ه(45/25/3658ٔربرٌخ  33انؼًبدح )يف اجلهسخ رقى 

 اإلٌضبح اندرجخ يٓبو انزقٌٕى م
 16في حظىز اإلاحاطساث خالٌ  ـ/ـهمدي اهظباغ الؼالب درجبد 32 احلضٕر 1

 أسبىع دزاس ي.

 وجفاعله خالٌ الفصل الدزاس ي ـ/ـهالؼالبمدي مشازهت  درجبد 32 ادلشبركخ ٔانزفبػم 2

 ٌ  .ألاو

3 
 اخخبازاث كصيرة جىشع خالٌ أسابُع الفصل الدزاس يخمست  درجخ 72 (7اخزجبراد قصريح  ٔػددْب )

 ٌ  .  دزحاث11، ليل اخخبازاألاو

ىاكشها مً خالٌ  ـ/ـهٌعد الؼالب درجخ 42 ٔرقخ حبثٍخ + ػرض رقدميً 4 وزكت بحثُت ًصممها ٍو

سلم خالٌ  -عسض جلدًمي 
ُ
  .11 -8ا ألاسابُعوح

آخس مىعد  -وشاغ جؼبُلي حسب اإلاهازة  ـ/ـهًىفر الؼالب درجبد 32 رطجٍق ػًهً 5

 العاشس.سبىع بنهاًت ألا 

 دزحت 111جحسب الدزحت الياملت مً  درجخ 322 اجملًــــــــــــــــــــــــــــــــٕع

 

 
 
 
 
 
 



نهؼبو  األٔلخالل انفصم اندراسً  األسبثٍغرٕزٌغ يقرر يٓبراد االرصبل ػهى 
 ْـ3658/3659

 النشاط التدريبي المفردات التاريخ األسابيع
عدد 

 الساعات

 ْـ34/33/3658إىل 33/:يٍ  ٔلاأل
 حعازف مع الؿالب  رُسٍق جدأل ادلقرر ٔختصٍصٓب و4237/:/49 إىل  :/ 45يٍ

 

 ثبًَان
 ْـ33/3658/;3إىل 37/33يٍ 
 و4237/;/5 إىل  :/ 52يٍ

 االرصبل: أًٍْزّ، ػُبصرِ، ثٍئزّ

Communication: Its 
Importance, Elements & 

Environment 

ٌعؿي اإلاداغس الؿالب فسضت للخؤمل والخفكير بطىزة 

عؿي كل ؾالب مثال  فسدًت في أهمُت الاجطال في خُاجىا، َو

خُاجه من خالل بعؼ اإلاىاكف التي ألهمُت الاجطال في 

 حعسع لها.
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 نثانثب
 ْـ48/33/3658إىل 44/33يٍ 

 و4237/;/32إىل ;/ 8يٍ
 االرصبل انهفظً ٔغري انهفظً.
Verbal and non-verbal 

لعىامل اإلاؤزسة على امجمىعاث ضغيرة ًؿسح الؿالب 

الكفاءة والفعالُت الاجطالُت، وجدىاكش كل مجمىعت فُما 

ؿسح كائد اإلاجمىعت ما  خطظ لها من هره العىامل، ٍو

لُم الؿالب  جىضلذ له اإلاجمىعت من وجهاث هظس، ٍو

 واإلاداغس أداء اإلاجمىعت وما جىضلذ له من معلىماث.
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 راثغ ان
 ْـ6/34/3658إىل 33/;4يٍ 
 و4237/;/39إىل ;/ 35يٍ

 االرصبل انفردي ٔاجلًبػً
Individual and collective 

communication 
 

ًلسم الؿالب داخل اللاعت إلى مجمىعاث زم ًددد  .1

زالزت أشخاص من كل مجمىعت، ومن خالل جمثُل 

 ألادواز خسب آلاحي:

 اإلاسسل: ًؿسح زأًه في مىغىع مثير للجدل. .2

 اإلاسخلبل: ًلخظ ما ؾسخه اإلاسسل أمام اإلاجمىعت. .3

 اإلالُم: ًلىم بخلُُم عملُت الاجطال التي جسث. .4
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 راثؼخاألٔل ثؼد َٓبٌخ يٕضٕػبد اجلهسخ ان االخزجبر انقصري

 إجبزح ػٍد األضحى 

 ْـ  3658/  34/  37إىل   34/  7يٍ 
 و 4237/  ;/  :4إىل  ;/  :3ادلٕافق يٍ 

 بيساخل
 ْـ34/3658/:3إىل 38/34يٍ 
 و3/32/4237إىل ;/ ;4يٍ

 يٓبراد انزٕاصم اناارً.
Self- communication skills . 

 

 الخىاضل الراحي.جؿىٍس مهازاث 

ًلسم الؿالب داخل اللاعت إلى مجمىعاث زم ًؿلب من  -أ

كل واخد الخفكير في مىغىع معين، واجخاذ مىكف وكساز 

 هدى ذلك اإلاىغىع كبل ؤلافطاح عىه لؿالب اإلاجمىعت.

ًىاكش الؿالب أفػل البدائل والؿسق التي جم -ب

اسخخدامها للىضىل إلى هخائج مىاسبت وخلىل جدلم 

 اث اإلاشازكينمخؿلب
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 ْـ47/34/3658إىل 43/34يٍ  سبدسان
 و32/4237/:إىل 32/ 6يٍ

 يٓبرح رطٌٕر انااد.
The skill of self-development 

 

فػل أن  ًلسم الؿالب إلى مجمىعاث ضغيرة، ٍو

جكىن هره اإلاجمىعاث ذاث ضلت وجىاضل فُما 

سخعسع الؿالب مفهىم الراث العام  بُنها، َو

وجىاهب الىفس ألازبعت وهي الظاهسة، والخاص، 

لدم الؿالب  والغير مسئُت، واإلاخبؤة، واإلاجهىلت، ٍو

 من هره الجىاهب من خالل 
ً
لبعؼ البعؼ بعػا

معسفت سابلت ومن خالل مىاكف ًؤٍد بها كل وجهت 

هظسه، للىكىف على جىاهب الىفس اإلاخخلفت، في 

سها وجىمُتها.  مداولت لخؿٍى
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 سبثغان
 ْـ4/3/3659إىل 34/:4يٍ 
 و37/32/4237إىل 32/ 33يٍ

 .يٓبرح االسزًبع

Listening skill 
 

هظ   كساءةمن عدد معين من الؿالب  ألاسخاذًؿلب 

ؿلب من بلُت  ،كل على خده  ،بطىث مسجفع مددد ٍو

أسئلت خىل ما ًؿسح عيهم زم  ،الؿالب الاسخماع باهدباه

 سمعىه.
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  َٓبٌخ يٕضٕػبد اجلهسخ انسبثؼخاالخزجبر انقصري انثبًَ ثؼد 

 ثبيٍان
 ْـ3/3659/;إىل 7/3يٍ 
 و44/32/4237إىل 32/ :3يٍ

 يٓبرح احلدٌث

speech skill 
 

ًخعسع ؤلاوسان إلى العدًد من اإلاىاكف في خُاجه التي 

كالخددر للؿالب في ، حسخدعي الحدًث مع الجمهىز 

ؤلاذاعت اإلادزسُت أو الخددر في اإلاىاسباث الاجخماعُت 

ن وجخددر في  والسُاسُت. جخُل هفسك جلف أمام آلاخٍس

 أخد هره اإلاىاسباث.
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 انزبسغ
 ْـ38/3/3659إىل  34/3يٍ 
 و32/4237/;4إىل 32/ 47يٍ

 يٓبرح انزٕاصم يف انجٍئخ اجلبيؼٍخ

Communication skill in the 
university environment 
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 انؼبشر
 ْـ45/3/3659إىل  3/;3يٍ 
 و7/33/4237إىل 33/ 3يٍ

 يٓبرح انزٕاصم االنكرتًَٔ
Skill of mail communication 

 –ألاكادًمُت  –هاكش مع الزمالء: ما اإلاىاكع )الخعلُمُت 

 الثلافُت( التي جىصح الزمالء بخطفدها
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 احلبدي ػشر
 ْـ52/3/3659إىل  48/3يٍ 
 و34/33/4237إىل 33/ :يٍ

 يٓبرح انقٍبدح ٔانزأثري
The skill of leadership and 

influence 

ًلسم الؿالب إلى مجمىعاث ضغيرة، ولكل مجمىعت كائد، 

دىاكشىن في أهماؽ اللُادة اإلاخخلفت. جخخاز كل مجمىعت  ٍو

دًس الىلاش داخل اإلاجمىعت كائدها،  همـ من ألاهماؽ ٍو

زم ًخخاز اللائد من ًلىم بعسع مميزاث وخطائظ كل 

 همـ وعُىبه.
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 ٔاهلل ادلٕفق،،،

  انقصري انثبنث ثؼد َٓبٌخ يٕضٕػبد اجلهسخ احلبدٌخ ػشراالخزجبر 

 انثبًَ ػشر
 ْـ9/4/3659إىل  5/4يٍ 
 و33/4237/;3إىل 33/ 37يٍ

 يٓبرح احلٕار ٔاإلقُبع
 

The skill of discussion and 
persuasion 

بين هخائج ذلك على هجاح عملُت الحىاز. -أ  الحىاز، ٍو

ت لم -ب ًلتزم فيها اإلاخداوزٍن ًركس الؿالب مىاكف خىاٍز

بين هخائج ذلك على فشل عملُت الحىاز.  بآداب الحىاز، ٍو
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 انثبنث ػشر
 ْـ36/4/3659إىل  32/4يٍ 
 و48/33/4237إىل 33/ 44يٍ

 يٓبرح االرصبل اجلًبْريي
Skill of Mass Communication 

ًلسم الؿالب داخل اللاعت إلى مجمىعاث، ومن خالل 

ًلىمىن بخؿبُم عملُت الاجطال الجماهيري جمثُل ألادواز 

 خسب عىاضسه.
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 انراثغ ػشر
 

 ْـ43/4/3659إىل  39/4يٍ 
 و5/34/4237إىل 33/ ;4يٍ

هخابت ملاٌ عً مدي الاسخفادة مً هخاب مهازاث 

ًيىن على الىمىذج في نهاًت الىخاب  جصاٌالا

 االخزجبر انراثغ ًخصص له دزحاث
 األَشطخأخر يٕػد نزسهٍى مجٍغ 

 اخلبيس ػشر 
 

 ْـ4/3659/:4إىل  46/4يٍ 
 يراجؼخ َٓبئٍخ و32/34/4237إىل 34/ 8يٍ

 االخزجبر انقصري اخلبيس ركٌٕ درجبرّ يٍ يزٕسط االخزجبراد األرثؼخ انسبثقخ

 انسبدس ػشر
 
 

 ْـ8/5/3659إىل  4/5يٍ 
 و39/34/4237إىل 34/ 35يٍ

 ادلسزًريراجؼخ َزبئج اخزجبراد ٔأَشطخ انزقٌٕى 
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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 

 جاهعت اإلهام هحود بن سعود اإلسالهيت

التحضيريت البراهجعوادة   

 

Course Syllabus 

2nd Term - Academic Year 1436/1437 
Course Title English Language 

Course Code ENG 044 

Level  IC 2.  Intensive course 2 

Required Books   Chase, T, B., & Johannsen ,L, K.,  Reading Explorer 1. 

 Pavlik, K, S., Grammar Sense 1, Second edition. Oxford University press. 

 Unlock. Listening and speaking 2. Cambridge University press. 

 McCarthy , M.,(2010). English vocabulary in Use, Pre-intermediate& Intermediate  (2nd 

ed). Cambridge University Press 

 Folse ,S, K., & Vokoun, A, & Solomon, V ,E., Great Writing 1 (2010).(3 rd. edition). 

Credit hours: 8 hours                   Contact hours: 20 hours 

Course Description 

The following course policies and expectations apply to all parts of ENG 044: 

 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’s 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 disrupts the learning process. Students who are found 

guilty of disruptive behavior face serious consequences. 

Grading and Standards of Assessment: 

 Assignments Participation 10%  

Quizzes  10% 

Midterm Exam 20% 

Final Exam 60% 

Total 100% 
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                                            Teaching Time Plan (ENG 044) 

Content to be covered 
 

W
ee

k
 

From To 

Reading 

Reading Explorer 

1 

Writing 

Great 

Writing 1 

Study Skills 

( English 

vocabulary in 

Use, Pre-

Intermediate & 

Intermediate 

2nd edition) 

Listening 

(Unlock. 

Listening and 

speaking 2) 

Grammar 

(Grammar 

sense 1) 

1.  7 / 4 / 1437 

17 / 1 / 2016 

11 / 4 / 1437 

21 / 1 / 2016 
REGISTRATION 

2.  14 / 4 / 1437 

24 / 1 / 2016 

18 / 4 / 1437 

28 / 1 / 2016 

Unit 1 
Amazing animals 

 

Unit 4 

Page 93 to 

102 

Unit 3, 5, 7, 8 

 

Dictionary  

Unit 1 

places 

Part 5   

Chapter 10 

3.  21 / 4 / 1437 

31 / 1 / 2016 

25 / 4 / 1437 

4 / 2 / 2016 

Unit 2 
Travel and 

Adventure 

Unit 4 

 

Page 103 to 

115 

Units 11, 14, 

18, 19, 21 

Dictionary 

Unit 1  

Places 

Unit 2: 
festivals and 

celebrations. 

Part 5 

 

Chapter 11  

4.  28 / 4 / 1437 

7 / 2 / 2016 

2 / 5 / 1437 

11 / 2 / 2016 

Unit 3 

Music and 

Festivals 

Unit 5 

Page 118 to 

130 

Units 26, 30, 

31, 33 

Dictionary 

Unit 2 

festivals and 

celebrations 

Part 5 

Chapter 12 

5. 5 / 5 / 1437 

14 / 2 / 2016  

9 / 5 / 1437 

18 / 2 / 2016 

Unit 4  

Other Worlds 

 

Unit 5 

Page to 131 

to 138 

Units 35, 36 , 

38, 42,46 

Dictionary 

Unit 3  

School and 

education 

 

Part 5 

Chapter 13 

6. 12 / 5 / 1437 

21 / 2 / 2016 

16 / 5 / 1437 

25 / 2 / 2016 

Unit 5 

City living 

 

Unit 6 

 

Page 139 to 

148 

Units 47, 48, 

49, 50 

Dictionary 

Unit 3 

School and 

education 

Unit 4: the 

internet and 

technology 

Part 6 

Chapter 14 

 

7. 19 / 5 / 1437 

28 / 2 / 2016 

23 / 5 / 1437 

3 / 3 / 2016 

Unit 6  

Clothing and 

Fashion 

Unit 6 
page 149 to 

155 

Units 52, 53, 

54, 55 

Dictionary 

Unit 4: the 

internet and 

technology 

Part 6 

Chapter 15 

 

8. 26 / 5 / 1437 

6 / 3 / 2016 

1 / 6 / 1437 

10 / 3 / 2016 

Unit 6  

Clothing and 

Fashion 

 

Unit 6 page 

156 to 165 

Units 56, 58, 

59, 61 

Dictionary 

Unit: 5 
Language and 

communication 

 

Review 

 

Spring break 
9. 11 / 6 / 1437 

20 / 3 / 2016 

15 / 6 / 1437 

24 / 3 / 2016 

review  

Review 
Units 64, 65, 

66, 68 

 

Dictionary 

Unit 5 
Language and 

communication

. Unit 6: 

weather and 

climate 

Review 

10. 18 / 6 / 1437 

27 / 3 / 2016 

22 / 6 / 1437 

31 / 3 / 2016 

Unit 7 

Dinosaurs come 

alive 

Unit 7 

 

166 to 176 

Units 74, 75, 81 

 

Dictionary 

Unit 6: 
weather and 

climate 

Part 7 

Chapter 17 
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11. 25 / 6 / 1437 

3 / 4 / 2016 

29 / 6 / 1437 

7 / 4 / 2016 

 

Unit 7 

Dinosaurs come 

alive 

Unit 7 

 

166 to 176 

Units 74, 75, 

81 

Dictionary 

 

Unit 7: 

Sports and 

competition. 

 

Part 7 

Chapter 17 

 

12. 3 / 7 / 1437 

10 / 4 / 2016 

7 / 7 / 1437 

14 / 4 / 2016 

Unit 8 

Story and story 

tellers  

Unit 7 

Page 177 to 

185 

Units 96, 100 

 

Dictionary 

Unit 7: 

Sports and 

competition 

Review 

 

 

13. 10 / 7 / 1437 

17 / 4 / 2016 

14 / 7 / 1437 

21 / 4 / 2016 

Unit 8 

Story and story 

tellers 

Unit 7 

Page 177 to 

185 

Units 96, 100 

 

Dictionary 

Unit 8: 

business 

Part 7  

Chapter 18 

 

14. 17 / 7 / 1437 

24 / 4 / 2016 

21 / 7 / 1437 

28 / 4 / 2016 

Review Review Review Unit 8: 

business 

Part 7  

Chapter 18 

 

15. 24 / 7 / 1437 

1 / 5 / 2016 

28 / 7 / 1437 

5 / 5 / 2016 

Review 

16.  Final exams 
Note: 

A two-hour final examination will be scheduled by the foundation programs Deanship during the official 

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

 

 
 


