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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 

Applied Sciences Stream - Level 2 (ENG 047) 

2nd Term, Academic Year 1436/1437 
 

Course Title English Language 

Course Code ENG 047 

Required Textbook  Richard O'Neill. Unlock (Reading & Writing Skills 2). Cambridge University Press. 

Stephanie Dimond-Bayir. Unlock (Listening & Speaking Skills 2). Cambridge 

University Press. 

Virginia Evans – Jenny Dooley – Elizabeth Norton. Science (Career Paths). Express 

Publishing. 

Credit hours: 8 hours                   Contact hours: 16 hours 

Course Description 

This course, Applied Sciences Stream Level 2, is a special English language course for students at the 

Preparatory Programs Deanship who studied the course of Level 1. This course focuses on accuracy and 

fluency in the four language skills (Listening, speaking, reading and writing) that improve student 

outcomes by integrating language instruction into real-life contexts. It maintains a strategy-based 

curriculum that aims at developing the all language skills. 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 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 and vocabulary, listening and speaking, grammar, and English for Specific Purposes 

(ESP). 

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 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. Develop the students' knowledge in English for specific purposes. 

13. Provide the students with simple grammar presented on a need-to-know basis for immediate 

communication. 
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14. Learn vocabulary relevant to practical work situations. 

15. Provide the students with the criteria that will help them understand technical English. 

16. Build students' confidence through expressing themselves in English. 

17. Use new language in hands-on contexts such as explaining purpose and giving instructions. 

18. Help students in telephoning, socializing, and reading technical information and understand 

technical documentation and emails. 

Course Policy 

The following course policies and expectations apply to all parts of ENG 047: 

 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 047 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 

Unlock (Reading & Writing 2) 5 5 10 

30 40 100 Unlock (Listening & Speaking 2) 5 5 10 

Science 5 5 10 

 

Course Calendar 

Content to be covered 
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Week From To 
Reading & 

Writing Skills 2 
Listening & 

Speaking Skills 2 
Science 

1 
7 / 4 / 1437 

17 / 1 / 2016 

11 / 4 / 1437 

21 / 1 / 2016 
Introduction to 

the Course 

Introduction to 

the Course 

Introduction to the 

Course 

2 
14 / 4 / 1437 

24 / 1 / 2016 

18 / 4 / 1437 

28 / 1 / 2016 

Unit 1 (Places) Unit 1 (Places) Book 1 - Unit 1 & 2  

Pages (4 : 7) 

3 
21 / 4 / 1437 

31 / 1 / 2016 

25 / 4 / 1437 

4 / 2 / 2016 

Unit 2 (Festivals 

& Celebrations) 

Unit 2 (Festivals 

& Celebrations) 

Unit 3 & 4 

Pages (8 : 11) 

4 
28 / 4 / 1437 

7 / 2 / 2016 

2 / 5 / 1437 

11 / 2 / 2016 

Unit 3 (School & 

Education) 

Unit 3 (School & 

Education) 

Unit 5 & 6  

Pages (12 : 15) 

5 
5 / 5 / 1437 

14 / 2 / 2016  

9 / 5 / 1437 

18 / 2 / 2016 

Revision & 

Quizzes 

Revision & 

Quizzes 

Unit 7 & 8 

Pages (16 & 19) 

6 

12 / 5 / 1437 

21 / 2 / 2016 

16 / 5 / 1437 

25 / 2 / 2016 

Unit 4 (The 

Internet & 

Technology) 

Unit 4 (The 

Internet & 

Technology) 

Revision & Quizzes 

7 

19 / 5 / 1437 

28 / 2 / 2016 

23 / 5 / 1437 

3 / 3 / 2016 

Unit 5 (Language 

& 

Communication) 

Unit 5 (Language 

& 

Communication) 

Unit 9 & 10 

Pages (20: 23) 

8 
26 / 5 / 1437 

6 / 3 / 2016 

1 / 6 / 1437 

10 / 3 / 2016 

Unit 6 (Weather 

& Climate) 

Unit 6 (Weather 

& Climate) 
Unit 11 & 12 

Pages (24 : 27) 

Mid-Term Vacation   

9 
11 / 6 / 1437 

20 / 3 / 2016 

15 / 6 / 1437 

24 / 3 / 2016 

Revision & 

Quizzes 

Revision & 

Quizzes 

Unit 13 & 14 

Pages (28 : 31) 

10 
18 / 6 / 1437 

27 / 3 / 2016 

22 / 6 / 1437 

31 / 3 / 2016 

Unit 7 (Sports & 

Competition) 

Unit 7 (Sports & 

Competition) 

Revision & Quizzes 

11 
25 / 6 / 1437 

3 / 4 / 2016 

29 / 6 / 1437 

7 / 4 / 2016 

Unit 8 (Business) Unit 8 (Business) Book 2 - Unit 1 & 2  

Pages (4 : 7) 

12 
3 / 7 / 1437 

10 / 4 / 2016 

7 / 7 / 1437 

14 / 4 / 2016 

Revision & 

Quizzes 

Revision & 

Quizzes 

Unit 3 & 4 

Pages (8 : 11) 

13 
10 / 7 / 1437 

17 / 4 / 2016 

14 / 7 / 1437 

21 / 4 / 2016 

Unit 9 (People) Unit 9 (People) Unit 5 & 6  

Pages (12 : 15) 

14 
17 / 7 / 1437 

24 / 4 / 2016 

21 / 7 / 1437 

28 / 4 / 2016 

Unit 10 (Space & 

The Universe) 

Unit 10 (Space & 

The Universe) 

Unit 7 & 8 

Pages (16 & 19) 

15 
24 / 7 / 1437 

1 / 5 / 2016 

28 / 7 / 1437 

5 / 5 / 2016 

 

General Revision 

  

General Revision 
  

General Revision 

16 1 / 8 / 1437 -  8 / 5 / 2016 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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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 

Preparatory year for students of scientific institutes Stream Level 1 (ENG 01) 

1st Term, Academic Year 1436 / 1437 

Course Title English Language 

Course Code ENG 01 

Required Textbook   Sabina Ostrowska. Unlock (Reading & Writing Skills 1). Cambridge University Press. 

 N.M.White. Unlock (Listening & Speaking Skills 1). Cambridge University Press. 

Credit hours:  5 hours                    Contact hours: 10 hours 

Course Description 

This course, Preparatory year for students of scientific institutes Stream Level 1, is a special English 

language course for students at the Preparatory Programs Deanship. The focuses on accuracy and fluency 

in the four language skills (Listening, speaking, reading and writing) that improve student outcomes by 

integrating language instruction into real-life contexts. It maintains a strategy-based curriculum that 

aims at developing the all language skills. 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 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 and 

vocabulary, listening and speaking, and grammar.  

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 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. Use vocabulary and structure for applied sciences contexts 

Course Policy 

The following course policies and expectations apply to all parts of ENG 01 

 Students are expected to: 

1. attend all classes except in case of illness or emergency. 
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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 01 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 

 
 Assessment task (e.g. essay, test, group project, examination, 

speech, oral presentation, etc.) 
Week Due Proportion of Total 

Assessment 
1 Participation and Quiz All weeks 10 marks 
2 Self-learning All weeks 10 marks 
3 Midterm Assessments Week 6&9 40 marks 
4 Final exam 16th. week 40 marks 
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Course Calendar 

Content to be covered 

 

Week Unlock  Reading & Writing Skills 1 Unlock  Listening & Speaking Skills 1 

1 Introduction to the Course Introduction to the Course 

2 Unit 1 (People) Unit 1 (People) 

3 Unit 2 (Season) Unit 2 (Seasons) 

4 Unit 3 (Lifestyle) Unit 3 (Lifestyle) 

5 Revision & Quizzes Revision & Quizzes 

6 Unit 4 (Places) Unit 4 (Places) 

7 Unit 5 (Sport) Unit 5 (Sport) 

8 Unit 6 (Jobs) Unit 6 (Jobs) 

9 Revision & Quizzes Unit 7 (Homes & buildings) 

10 Unit 7 (Homes & buildings) Unit 8 (Food & culture) 

11 Unit 8 (Food & culture) Revision & Quizzes 

12 Revision & Quizzes Unit 9 (Animals) 

13 Unit 9 (Animals) Unit 10 (Transport) 

14 Unit 10 (Transport) Final Revision 

15 Final Exams 

 

 
 



 

 اخلطح انردريسيح
Syllabus  Course  

 هـ 3416/3417 ثانيانفصم اندراسي ان
 املرطهة انساتق الذصالاػدد ساػاخ  املؼرمدج ػدد انساػاخ اسم املقزر رمش املقزر

 مسار العلوم إلانسانية  – 610وقا 

 اللغات والترجمة  – 610 وقا 

 الاداريةمسار العلوم   – 610وقا  

  الشرعية مسار العلوم  – 660وقا 

 تطبيقيةالمسار العلوم   – 646وقا 

 ال ًىجد 1 1 الثقافة الصحية

 سامي علي الضمري د. مشزف املقزر
 حسب الجدول  مكان احملاضزج حسب الجدول  وقد احملاضزج

 أهداف املقزر:

 حعاليم الدًً إلاشالمي املسجبطت بالعاداث الصحيت واملعازف الجصميت واليشاط البدوي.حعزيز  -1

 جىميت الجىاهب الىفصيت والاجخماعيت إلاًجابيت وحعزيزها مً خالٌ الجصم الصحيذ واليشاط البدوي املفيد. -2

 جىميت عىاصس اللياكت البدهيت وخاصت املسجبطت بالصحت واملدافظت عليها. -3

 املشازهت في ألاوشطت السياضيت. خث الطالب على يت املهازاث الحسهيت عً طسيمجىم -4

 الخأهيد على العاداث الحميدة وجفصيرها بشيل علمي. -5

 بيان مخاطس العاداث الصيئت إلزشاٌ زشالت للطالب لترهها. -6

 مً ًديطىن به. ىحصليذ الطالب باملعازف الصحيت ألاشاشيت التي حعىد بالىفع عليه وعل -7

 أن ًدزن الطالب أهميت ومبادئ املمازشاث الصحيت الىكائيت. -8

 أن ًخعسف الطالب على هيفيت جلييم لياكت جصمه ولياكت غيره باشخخدام معادالث وطسق خصابيت مخخلفت. -9

 ومعسفت الخدابير الىكائيت. -11
ً
 الخعسف على أهم ألامساض وأهثرها شيىعا

تاعضاء هيئت الخدزيض بالعمادة, إعداد ث الثلافت الصحيتمهازا: انكراب املقزر  هـ. 1437, شىت الطبع , إصداز عمادة البرامج الخدضيًر

 :انرقىيم: اجلدول انرايل يىضح ذىسيغ اندرجاخ هلذا املقزرآنيح  
 اندرجـــح انرقىيم آنيح

 دزجاث 01 خضىز املداضساث
 دزجاث 01 املشازهت والخفاعل

 دزجت 51 (2)اخخبازاث كصير 

 دزجاث 11 جطبيلاث عمليت

 دزجت 21 وزكت بدثيت

 دزجت 111 املجمىع

 ذؼهيماخ:
  دكائم مً بدء املداضسة. 5الحضىز إلزامي لهرا امللسز, وشىف ًخم الخدضير في بداًت أٌو 

 مدسوم" في  /ـا,ويسصد لهـ/ــتالطالب% مً عدد املداضساث شىف ًخم خسمان 21 ـ/ــتإذا وصلت وصبت غياب الطالب"

 هشف زصد الدزجاث.

  ٌاشخخدام الجىا 
ً
 باجا

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

  مً "مسهز بيع الىخب في العمادة" والخييمىً الحصٌى عليهاإخضاز الىخاب امللسز ـ/ــتالطالبًجب على. 

 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعليم العالي

 جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية

 ػمادج انربامج انرحضرييح
  وحدج انرطىيز واجلىدج

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 
AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY 

Deanship of Preparatory Programs 

Development & Quality Assurance Unit 

 



  الخلدم لالمخدان  ـ/ـتوالخيليفاث في املىعد املددد لرلً, هما  ًجب على الطالبجلدًم الىاجباث ـ/ــتطالبعلى ول

 للجىت املخخصت بالعمادة.إلى اعلىبت الغش ويداٌ  ه/ـاشىف ًطبم بدل الغش خاولـ/ـتبىفصه, وإذا 

  بالغهم برلً.خدماث أو زعاًت خاصت فعليه مساجعت وخدة إلازشاد ألاوادًمي في العمادة وإ ـ/ــتإلىالطالباخخاجإذا 

 هـ:6341/7341 انثاني ذىسيغ مقزر مهاراخ االذصال ػهى األساتيغ خالل انفصم اندراسي
 املالحظاخ املىضىع انراريخ االسثىع
 ٌ   والتعريف بالمنهج -استقبال الطالب  ه00/3/0326 -6 ألاو

 م06-10/0/1105
 ي(الصح ة االولى )الصحة ونمط الحياةالوحد ه0326/ 13/ 07-03 الثاوي

Health and Healthy Lifestyle 
 

 م1105/  10/ 13-17
 الوحدة الثانية )جسم االنسان( ه0326/ 13/ 14 -10 الثالث

Human Body 
 

 م3/1/1105 – 20/0
 الوحدة الثالثة )الغذاء والتغذية( ه1/4/0326 -17/3 السابع

Food and Nutrition 
 

 م1105/ 1/ 00 -6
 الوحدة الرابعة )العادات الصحية السيئة( ه    8/4/0326-4 الخامض

Poor Health Habits 
 

 م03-07/1/1105
 الوحدة الخامسة )االمراض المنقولة جنسيًا( ه05/4/0326-01 الصادس

Sexually Transmitted Diseases 
 

 م10-14/1/1105
  االختبار االول ه12/4/0326-08 الصابع

 م17/1-2/2/1105
 الوحدة السادسة )امراض العصر والوقاية منها( ه0/5/0326-15/4 الثامً

Prevention of Common Diseases in Today's 
World 

 
5-01/2/1105 

 ه1-01/5/0326 
 

  ه0326اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لعام 
 م00-08/2/1105

 السابعة )الصحة النفسية(الوحدة  ه04/5/0326-00 الخاشع
Mental Health 

 تسليم النشاط العملي
 م11-13/2/1105

 الوحدة الثامنة )اللياقة البدنية( ه11/5/0326-07 العاشس
Physical Fitness 

 
 م16-20/2/1105

 الوحدة التاسعة )االسعافات االولية( ه18/5/0326-14 الحادي عشس
First Aid 

 
 م2-6/3/1105

  عملية اتتطبيق ه6/6/0326-2 الثاوي عشس
 م01-03/3/1105

 الوحدة العاشرة )البيئة الصحية( ه03/6/0326-01 الثالث عشس
The Healthy Environment 

 
 م06-10/3/1105

  االختبار الثاني ه10/6/0326-06 السابع عشس
 م13-17/3/1105

  العلمي البحثتسليم وتقييم  ه17/6/0326-13 الخامض عشس
 م0-4/4/1105

 

 وباهلل الخىفيم
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 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعليم العالي

 اإلسالمية جامعة اإلمام محمد بن سعود

 عمادة البرامج التحضيرية
 قسم الرياضيات بكلية العلوم

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD 

ISLAMIC UNIVERSITY 

 
Deanship of Preparatory Programs 

 

 

 
Syllabus 

2
nd

 Semester 1436/1437 Hijri 
Course Code Course Name Credit 

Hours 
Lec Lab Tut. Pre-requisite 

MAT 042 Mathematics-2 
for Applied Sciences 

3 2 0 2 Math 041 

(Precalculus 1) 

Course Supervisor  Dr. Emad Selouma 

e-mail Emadms74@gmail.com 

office SR-58 (94591) 

Class Meetings As scheduled 

 

 

 

Course's Objectives: This is the second course in of Precalculus Track Applied Science for 
Preparatory Year Programs  In this course students will be using  Logic and Fundamental Methods of 
Proofs and trigonometric identities, the law of sines and cosines, and vectors; solving  parametric 
equations, polar equations,   conic sections; using discrete mathematics, including probabilities; and 
applying these skills in real-world situations.  

 Dept of Mathematics, PEARSON Education Precalculus 2 Track of Applied Science: Book Text

Website:  
 

Grading:    

- Attendance and Participation …………………..4% 

- Quizzes (around 4 quizzes, 4% each)……….. 16% 

- Mid-term-1 Exam …….…………………………….. 20% 

- Mid-term-1 Exam …….…………………………….. 20% 

- Final Exam ……………………………………………….. 40% 

100..  …………………………………………………OTALT - 

Classroom Participation:   It is expected that you participate in the discussion at lectures by 
asking and answering questions, raising issues, and making observations and constructive comments.   

Cheating and Dishonesty: Each student should write and submit his own work either on exams 
or on exercises and other course material.  Any kind of cheating or dishonesty throughout the course is 
considered a serious offence and will be dealt with strictness and no mercy. 

Attention:   Don’t use or leave open your mobile phone throughout lectures. Violating this may result in 
lowering your grad or expelling from the classro 
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Course schedule 
  

Week Date Chapter Sections  and topics 
1 07-04-1437 H Registration and Review 

 

 

 

 

 

 

2-4 

 

 

 

 

 

 

14-04-1437 H- 

28-04-1437 H- 

 

 

 

 

 

Chapter 1: 
Elementary 

Mathematical 

Logic and Proofs 

 

 

 

 

Elementary 

Mathematical 

Logic 

Logic Statements 

The Negation of a Statement 

The Disjunction and 

Conjunction of Statements 

The Implication 

More on Implications 

The Biconditional 

Logical Equivalence 

Some Fundamental 

Properties of Logical 

Equivalence 
 

Some 

Methods of 

Proof 

 

Direct Proof and Proof  by 

Contrapositive 

Proof by Cases 

Proof Evaluations 

Counterexamples 

Proof by Contradiction 

 

 

 

5-7 

 

 

 

05-05-1437 H- 

19-05-1437 H- 

 

 

 

Chapter 2: 

Sequences, 

Series, and 

Probability 

Sequences and Arithmetic Sequences 

Series and Arithmetic Series 

Geometric Sequences and Series 

Counting and Permutations 

Combinations, Labeling, and the Binomial 

Theorem 

Mathematical Induction 

Midterm 1 exam 

 

 

 

 

 

8-11 

 

 

 

 

 

 

 

26-05-1437 H-

25-06-1437 H 

 

 

 

 

 

Chapter 3: 
Trigonometry 

 

Angles and Their Measurements 

Right Triangle Trigonometry 

The Sine and Cosine Functions 

The Law of Sines 

The Law of Cosines 

The Graphs of the Sine and Cosine Functions 

The Other Trigonometric Functions and 

Their Graphs 

The Inverse Trigonometric Functions 

Basic Identities 

Verifying Identities 

Sum and Difference Identities 

Double-Angle and Half-Angle Identities 

Product and Sum Identities 

Conditional Trigonometric Equations 

Spring vacation" Friday 02/06/1437H, 10/03/2016 - Saturday 10/06/1437, 

19/03/2016" 
 

 

12-13 

 

 

03-07-1437 H- 

10-07-1437 H 

 

 

Chapter 4: 
Complex 

Numbers 

 

Complex Numbers 

Complex Numbers: Quadratic Equations in 

the 

Complex Number System 

Trigonometric Form of Complex Numbers 

Polar Equations 

Powers and Roots of Complex Numbers 



 

 3 

Midterm 2 exam 

 

 

14-15 

 

 

17-07-1437 H- 

24-07-1437 H 

 

 

 

 

Chapter 6:  
Conic Sections 

 

Conics 

The Parabola 

The Ellipse 

The Hyperbola 

Polar Equations of Conics 

16 01-08-1437 H Final Examinations 
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Course Number: Course name : credit hours : Communication hours 

CS 044 
Computer Skills For Preparatory Programs 

"Applied Track (2)" 
3 3 

Prepared by: Osama Mohamed Yousif 

Mobile  0555820242 

e-mail: Osamamohamed2004@gmail.com 

 This is an introductory course in the second semester of the preparatory program in applied track and designed to 

provide basic knowledge for solving problems using computers and to impart the necessary skills for the 

development of applications. This course is  a one semester course which meets three hours a week. The time is 

divided between lecture and hands-on work in the computer laboratory. After Successful completion of the course, 

the students should be able to:  

• Gain knowledge about problem solving in computers, with the help of problem organization tools . 

• Understand the modular concepts in programming and develop algorithms using sequential and decision logic 

structures. 

• Understand and develop algorithms using various loop logic structures. 

• Obtain knowledge in using various types of arrays and applying the same in searching and sorting 

methodologies. 

• Gain basic knowledge in handling file system in computers. 

Introduction to Computer 2 by Maureen Sprankle and Jim Hubbard, 9th Edition.  

 Computer Skills for Preparatory Programs, CS043. 

 programming1, CS 140. 

5% Attendance 

02% Quizzes " 4 Quizzes during semester " 

51% Worksheets “3 worksheets during semester "  

20% Mid-term Exam   

40% Final Exam 

100% Total 

 

          Attendance will be taken in the first 5 minutes of the lecture (lectures). If you came late, you should remind 

me at the end of the class to consider your attendance for the second lecture, otherwise, you will be marked absent 

for the two lectures. Accepted excuses for absence should be submitted within two weeks after the absent lectures. 
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1. During the semester the maximum percentage of not approved absences are not more than 20%, student exceed 

this percentage is failed. 

2. Students are responsible for all materials and information covered at each class meeting, even if they are absent 

Classroom Participation: It is expected that you participate in the discussion at lectures by asking and answering 

questions, raising issues, and making observations and constructive comments. 

Cheating and Dishonesty: Each student should write and submit his/her own work either on exams or on exercises 

and other course material.  Any kind of cheating or dishonesty throughout the course is considered a serious offence 

and will be dealt with strictness and no mercy. 

Attention: Don’t use or leave open your mobile phone throughout lectures. Violating this may result in lowering 

your grad or expelling from the classroom. 

 No assignments will be accepted more than 2 weeks late.  They will be penalized 50% for each week late. 

 Students are expected to do their own work on assignments and exams. 

 Student responsible to provide a USB to save a copy for all files and documents.  

 Lectures and class notes does not replace textbooks. 

 Assessment tests are not allowed to be redone unless a medical report is provided. And it would be schedule in a 

specific time. 

 MsWindows7 operating system and Microsoft office 2007 must be installed in each student’s laptop, to be able to 

do homework and practice from home. 

 Please turn off all mobile devices or set to silent mode during class. 

 Eating, drinking, reading other course material not allow during class. 

 Student responsible to keeping the PC in LAB. 

H
o

u
rs

 

W
o

rk
sh

e
e

t 

(W
S)

 

Ex
am

s 

1 17/01/2016 

07/04/1437 

21/01/2016 

11/04/1437 

Introduction (general overview ) 1   

Chapter 1: General Problem-Solving Concept 

1.1). Problem solving in everyday live. 

1.2). Type of problem. 

1.3). Problem solving with computers. 

1.4). Difficulties with problem solving. 

2 

  

2 24/01/2016 

14/04/1437 

28/01/2016 

18/04/1437 

Chapter 2 : Binging Problem-Solving Concept 

2.1). Constant and variable 

2.2). Data types 

2.3). How the computer stored data 

3 
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3 
31/01/2016 

21/04/1437 

04/02/2016 

25/04/1437 

Chapter 2 : Binging Problem-Solving Concept 

2.4). Functions 

2.5).Operators 

2.6). Expressions and Equation 

2 
 

  

Review and questions worksheet 1 for : 
ch1 + ch2 

1 
WS1 

5 marks 
 

4 
07/02/2016 

28/04/1437 

11/02/2016 

02/05/1437 

Chapter 3 : Planning your solution 

3.1). Communicate with the computer 

3.2). Organizing the solution 

3.3). Using the tools 

3 

 Quiz1 
Ch1+ch2 
5 marks 

5 14/02/2016 

05/05/1437 

18/02/2016 

09/05/1437 

Chapter 3 : Planning your solution 

3.4). Testing the solution 

3.5). Software Development Cycle 

2 

  

Chapter 4 : An Introduction to Programming 

structure 

4.1). Pointers for structuring a solution 

4.2). The modules and their function 

4.3). Cohesion and Coupling (Mention Only) 

4.4). Local and Global variables 

1 

6 21/02/2016 

12/05/1437 

25/02/2016 

16/05/1437 

Chapter 4 : An Introduction to Programming 

structure 

4.5). Parameters 

4.6). Return values 

4.7). Variable Names and the Data Dictionary  

4.8). The Three logic structures 

2 

WS2 
5 marks 

 

Review and questions worksheet 2 1 
 Quiz2 

Ch3+Ch4 
5 marks 

7 28/02/2016 

19/05/1437 

03/03/2016 

23/05/1437 
Mid-term Exam   Ch1+Ch2+Ch3+Ch4 ( 20 marks ) 

8 06/03/2016 

26/05/1437 

10/03/2016 

01/06/1437 

Chapter 5 : An Introduction to Programming 

structure 

5.1). The Sequential Logic Structure 

5.2).  Solution Development 

5.2.1). Problem Analysis 

3 

  

9 13/03/2016 

04/06/1437 

17/03/2016 

08/06/1437 
Spring Vacation 

10 20/03/2016 

11/06/1437 

24/03/2016 

15/06/1437 

Chapter 5 : An Introduction to Programming 

structure 

5.2.2). The Interactivity Chart 

5.2.3). The IPO Chart 

5.2.4). Coupling Diagram(Mention Only) and Data 

Dictionary 

5.2.5). Internal and External Documentation 

5.2.6). The Algorithms and Flowcharts 

3 
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Dean signature 

11 27/03/2016 

18/06/1437 

31/03/2016 

22/06/1437 

Chapter 6: Problem solving with Decisions 

6.1). The decision logical structure 

6.2). Multiple IF / THEN / ELSE instruction 

6.3). Using Straight-Through logic 

3 

 Quiz3 
Ch5 

5 marks 

12 
04/04/2016 

25/06/1437 

07/04/2016 

29/06/1437 

Chapter 6 : Problem solving with Decisions 

6.6). Logic conversion 

6.7). Which Decision Logic? (Mention Only) 

68). Decision Table (Mention Only) 

6.9). The Case Logic Structure (Mention Only) 

6.10). Codes (Mention Only) 

6.11).  Putting it All Together  

6.12). Another Putting It All Together (Mention 

Only) 

2 

  

Review and questions worksheet 3 for : 
( ch6 ) 

1 

WS3 
5 marks 

 

 

13 10/04/2016 

03/07/1437 

14/04/2016 

07/07/1437 

Chapter 7 : Problem Solving with Loops 

7.1).  The loop logic structure 

7.2). Incrementing 

7.3). Accumulating 

7.4). While/While End 

7.5). Putting All Together 

3 

  

14 
17/04/2016 

10/07/1437 

21/04/2016 

14/07/1437 

Chapter 7 : Problem Solving with Loops 

7.6). Repeat/Until 

7.7). Putting All Together 

7.8). Automatic-Counter Loop 

7.9).Putting all together 

7.10). Nested Loops (Mention Only) 

7.11). Indicators (Mention Only) 

7.12)Algorithm Instructions and Flowchart 

Symbols 

7.13). Recursion (Mention Only) 

3 

  

15 24/04/2016 

17/07/1437 

28/04/2016 

21/07/1437 
Review And questions 3 

 Quiz4 
Ch6+ch7 
5 marks 

16 
01/05/2016 

24/07/1437 

05/05/2016 

28/07/1437 
Review And questions 3  

Attendance 

5 marks 

  Final exam 
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، ّكد ضيى اهيلرر هٖززّد اهعبهزة تبهيؾر زج    اهيؾبُد اهؾويٖجٖؾٌٓ ُذا اهيلرر تبهعوتج اهيتخدئًٖ  تيشخّْ اهترايز اهخضظٖرٖج تيشبر  أهداف املكرر:
ٖج هويؾوّيزبح  األشبشٖج اهخٕ خخؾوق تيفبُٖى ّيضعوضبح خلٌٖج اهيؾوّيبح ّأشس خعتٖلبخِب نيب ِٖخى تؤشس اهخعتٖلبح األشبشٖج هوشتنج اهؾٌنتّخٖج اهؾبهي

نيب ٖخٌبّل أشس اهخؾوٖى ؽً تؾد ّاهخؾوٖى االهنخرٌّزٕ، ّأشزس   )االٌخرٌح( ّنٖفٖج اإل بدث يٌِب ألغراط اهخؾوٖى ّاهتضد اهؾويٕ ّاشخرسبػ اهيؾوّيبح 
اهلدراح اهخعتٖلٖزج اهيتخوفزج الشزخؾيبل ضززى     أٌغيج اهيؾوّيبح ّأيٌٖخِب، ّٖرنز ُذا اهيلرر  ٕ اهسبٌة اهؾيوٕ يٌَ ؽوٓ ئنشبة اهعوتج اهيِبرث ّ 

 .تريسٖبح اإلٌخبر اهينختٕ تيب ٖتدى يشٖرخَ اهخؾوٖيٖج ّاهّغٖفٖج

م0202،  السادسة، د. عبداهلل املوسى ، الطبعة  مقدمة يف احلاسب اآللي واإلنرتنت ملكرر:الكتاب ا

 املوقع االلكرتوني:

 اهسدّل اهخبهٕ ّٖظص خّزٖؼ اهدرسبح هِذا اهيلرر التكويه:
 %5 احلضور

 %5 املشاركة

 0%5 التعلم الذاتي  

 % 15 االختبارات القصرية للهظزي 

 % 20 املوحداالختبار الفصلي 

 % 40 االختبار الههائي املوحد

 %100 اجملموع

 :تعلينات وتنبيهات ومالحظات

ضٖد شٖخى اهخضظٖر  ٕ اهتيس دكبئق األّهٓ يً ّكح اهيضبظرث سيٖؼ اهيضبظراح ّ اهضرص ؽوٓ اهضظّر  ٕ  االهخزاى تضظّر:احلضور 
يخغٖتب ؽً اهيضبظرث، ّؽذر اهغٖبة اهيلتّل ٖسة أً ٖؾخيد يً هسٌج األؽذار تبهؾيبدث ّئضظبرٍ تالل  /ثاهيخؤتر زج/اهيضبظرث ّٖؾختر اهعبهة

 أشتّؽًٖ يً خبرٖخ اهغٖبة.

 مالحظة:

ّخشسل هَ ؽاليج  % يً ؽدد اهيضبظراح  ٕ اهفضل اهدراشٕ ٖؾختر يضرّيًب20خزٖد ٌشتج غٖبتَ تدًّ ؽذر ؽً  /اهخٕاهذٔ /زجاهعبهة .1
 يضرّى.

 يشإّل ؽً نل اهيبدث اهخٕ خى خغعٖخِب  ٕ اهيضبظرث ضخٓ هّ غبة ؽٌِب. /زجاهعبهة .2
 ٖخى ئؽبدث االتختبراح اهلضٖر هوعوتج اهغٖبة شّاء  ٕ اهيبدث اهٌغرٖج أّ اهؾيوٖج . ال .3

 رمز املكرر اسه املكرر عدد الشاعات املعتندة عدد ساعات االتصال

 250عال  انًؼبهذ انؼهًيخنًسبر  يهبراد انحبست اآلني 3 4

 مشرف املكرر أسبيخ يحًذ ػجذاهلل يىسف

 اهلاتف 2555202050

Omyousif@imamu.edu.sa الربيد االلكرتوني 
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تؾد ئضظبر  ،اهيبدثؽيٖد اهترايز اهخضظٖرٖج ّيدرس اهتعٖج يً يّا لج اه ٖشيص تاؽبدث االتختبر اهٌِبئٕ ّ اهفضوٕ هوعوتج اهغٖبة تشرع .4
 .اٗهٕؽذر يلتّل، ٖضدد يّؽد االتختبر يً كشى يِبراح اهضبشة 

ؽٌِب ظيً يبدث اهيضبظرث  ّاإلسبتج األشئوج عرش عرٖق ؽً اهيضبظراح  ٕ اهيٌبكشج  ٕ اهيشبرنج خلّى أً اهيخّكؼ يً: الصفية املشاركة
 .تآداة اهضّار ّاهشإال ّؽدى ئذبرث اهفّظٓاهتٌبءث، يؼ االهخزاى  ّاهخؾوٖلبح اهيالضغبح ّخلدٖى  لع،

تؤداء اهّاستبح ّاالتختبراح تٌفشَ ّتدًّ أٔ يشبؽدث ّضشة خؾوٖيبح اهّاستبح ّاالتختبراح، ّنل  /زجأً ٖلّى اهعبهة ٖسة  :تعليمات الغش 
 تِذا اهتضّص. خؾوٖيبح اهيؾيّل تِب تبهسبيؾجاهٖتبهف ذهم شخعتق ؽوَٖ  /زجعبهة

ئغالق اهسّال أّ سؾوَ ؽوٓ اهضبيح عّال  خرث اهيضبظرث ّؽدى اشختدايَ ٌِبئٖب ّألٔ شتة، ّيً ضق اهيدرس  /زجاهعبهة ٖسة ؽوٓ:  انتبه #
 يً كبؽج اهيضبظرث ٌِبئٖب ّخشسٖوَ غبئة  ٕ ضبل يتبهفج خؾوٖيبح ئغالق اهسّال. /زجئترار اهعبهة

 تعليمات للمقزر :

 ضبل ؽدى خشوٖى اهّاسة  ٕ اهيضبظرث اهخبهٖج هّكح اهخنوٖف تَ ٖشوى ّخنوٖف تَ تؤشتّػ ٖخى خشوٖى اهّاسة  ٕ اهيضبظرث اهخبهٖج تؾد اه ٕ 
تؾد ذهم تخشوٖى اهّاسة ؽوٓ  /زجٌضف اهدرسج، ّال ٖشيص هوعبهة /زجاألشتّػ اهذٔ ٖوَٖ )أٔ تؾد اهخنوٖف تؤشتّؽًٖ ( ّخشسل هوعبهة

 اإلعالق.
 2002ختزًٖ ضزيج ترايز يبٖنرّشّ ح أّ ٖس ئضدار  /زجٖوزى اهعبهة- (Microsoft Office 2007)  ٍتبهوغج اهؾرتٖج ؽوٓ سِبز

 اهشتضٕ ضخٓ ٖخينً يً اهخعتٖق اهؾيوٕ ّاهخدرة  ٕ اهيٌزل ّخٌفٖذ اهّاستبح.
 ال خغً ؽً اهنخبة اهيلرر أّ األّراق هإلضبعج  اً ؽرّط اهيضبظراح ، 
 تبهدتّل ئهٓ اهيضبظرث تدًّ ئضظبر يخعوتبح اهيلرر يً نخة ّأّراق ّأكالى /زجال ٖشيص هوعبهة. 
 تاضظبر   /زجٖوخزى اهعبهةUSB Flash Memory .َاهذانرث اهظّئٖج" اهتبضج تَ هختزًٖ سيٖؼ يوفبخ 

   :جدول انًىضىعاث

weeks  
Lecture Topics 

 

Hours 

 

Exams Practical Topics worksheet  
No   

1   
 
 نىحدة األونى: يفاهيى تقنيت انًعهىياثا

 أجيبل انحبست اآلني ورؼزيفه ويًيشاره وأَىاػه-1.1

 
 

3  
Introduction to 
computer Labs  

2   

 
 انىحدة األونى: يفاهيى تقنيت انًعهىياث

واإلخزاج ،  انًكىَبد انًبديخ نهحبست )وحذاد اإلدخبل -1.1
 . وحذاد انزخشيٍ ، انًؼبنج ، انذاكزح(

وحذاد انميبص وألسبو انهىحخ األو وصُذوق انحبست وكيفيخ -1.1

   ػًم يحزكبد األلزاص

 
 

3 
  

Operating system 
features 

  

3   

 
 انىحدة األونى: يفاهيى تقنيت انًعهىياث

 . نهحبست ورطىيز انُظى وانجزيجيبد انًكىَبد انجزيجيخ -1.1
 ( وإدارة انًهفاث7نظاو انتشغيم )ويندوز : B-انثانيت نىحدة ا

 رشغيم انجزَبيج وإغالله وألسبو انشبشخ انزئيسيخ -1.1
 فزح انُىافذ وانزحكى ثهب ورُسيك لبئًخ إثذأ -1.1
رزريت انُىافذ انًفزىحخ وانزُمم ثيُهب وإظهبر وإخفبء ألسبو  -1.1

 )نًحخ سزيؼخ( انُبفذح
 انؼًم ػهى أيمىَبد سطح انًكزت )نًحخ سزيؼخ( -1.1

 

3 

  1اختبار 

درجاث 5  

Windows 7   

4   

 
 ة األونى: يفاهيى تقنيت انًعهىياثانىحد
 (شجكبد انحبست اآلني )أَىاػهب ، وفىائذهب  -1.1
 .اسزخذاو انشجكبد انهبرفيخ في انزؼبيالد انحبسىثيخ  -1.1

 
 
 

3 

 

 
    

5   
 

 برنايج يعانج اننصىص: انثانثتانىحدة 

Microsoft Word2007 

 

 

 

3 

 
MsOffice2007 

MS Word 
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6   

 انىحدة األونى: يفاهيى تقنيت انًعهىياث
يفهىو رمُيخ انًؼهىيبد ويجبالد اسزخذايهب في يجبالد  -7.1

 انحيبح انيىييخ.
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 انىحدة األونى: يفاهيى تقنيت انًعهىياث
يفبهيى )انؼًم ػٍ ثؼذ ، فىائذ اسزخذاو انًسزُذاد  -1.1

 وانزجبرح اإلنكززوَيخ وانؼبنى اإلنكززوَي.اإلنكززوَيخ( 
األيبٌ وانصحخ في انزؼبيم يغ انحبست اآلني وانجيئخ  -1.1

 .اإلنكززوَيخ

2اختبار  3  

درجاث 5  
  

8   

 
 

 اختبار اننصف نهفصم 
 

9   
 

 إجــــــــــــــــازة 

02   

 
 انىحدة األونى: يفاهيى تقنيت انًعهىياث 

حًبيخ رمُيخ انًؼهىيبد ) أيٍ انًؼهىيبد ، انخصىصيخ  -1..1
 وحًبيخ انجيبَبد، حمىق انًهكيخ انفكزيخ نهًصُفبد اإلنكززوَيخ (

 
 

3 
  

 

10   
 انىحدة األونى: يفاهيى تقنيت انًعهىياث

األضزار حًبيخ رمُيخ انًؼهىيبد )انفيزوسبد: األَىاع،  -11.1
 االَزشبر، طزق انىلبيخ( وأهى أخالليبد انحبست . أسجبة

 

3  
  
 

  

00   
 برنايج انجداول اإلنكترونيت: نرابعتانىحدة ا

 

Microsoft Excel2007 

 

 

3  

MsOffice2007 
Spreadsheet software  

  
 

03   
 برنايج انجداول اإلنكترونيت: نرابعتانىحدة ا

 

Microsoft Excel2007 
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MsOffice2007 
Spreadsheet software 

   

05   

 انًعهىياث واإلتصاالث: انىحدة اانسابعت 

يمذيخ ػٍ اإلَززَذ )رؼزيفهب، ربريخهب، خذيبرهب،  -1.7
 أضزارهب (.

 خذع انهبكزس ورىظيف شجكخ اإلَززَذ . -1.7
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 تعهى ذاتي

درجاث   15    
  

05   

 واإلتصاالثانًعهىياث : انىحدة اانسابعت 

 َصبئح نًسزخذو اإلَززَذ . -1.7
أهى يصطهحبد انشجكبد وشجكخ اإلَززَذ وثؼض  -1.7

 انًفبهيى األسبسيخ .

 

   3اختبار   3

 درجاث    5
  

 

  يراجعت عايت    01
    

01   
 اإلختبار اننهائي

 
 



 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود
  عمادة الربامج التحضريية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY 

 
Deanship of Preparatory Programs 

 

 

 التدريسية اخلطة 
Syllabus Distribution 

 هـ 6341/  6341  الفصل الدراسي الثاني

 المتطلب السابق عدد ساعات االتصال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 400نهج   410نهج    410نهج 
 404نهج    401نهج 

 ال يوجد 2 1 مهارات التعلم

 tmuqati@hotmail.comالمقاطي        طعيس بن مشلش . د  مشرف المقرر

 حسب الجدول مكان المحاضرة حسب الجدول وقت المحاضرة

 :أهداف المقرر

 :ـة المهارات األكاديمية والحياتية اآلتية/يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالبـ

 ويتعرف على عادات العقل التي  ـها أن يتعلم كيف يتعلم، ويخطط لحياته ويدير وقته،/المهارات التنظيمية التي توضح لـ
 .بطريقة إبداعية ناقدة، وأن يعتمد على نفسه في اكتساب المعرفةتساعده على التفكير 

  ـة على اكتساب مهارات إعداد البحث العلمي وطرق جمع المعلومات من مصادر /تساعد الطالبـمهارات التفكير والبحث

 .وتطوير مهارة بناء استراتيجية للبحث عن المعلومات تتسم بالفعالية المعلومات المختلفة،

  المهارات األكاديمية وهي ضرورية للطالب الجامعي حتى يتمكن من تحسين مهاراته في االستذكار والقراءة والكتابة

 .وتقييمها واإلستعداد لإلختبارات

  وتجعله ذا نظرة واسعة وحكيمة، وتمكنه من إنجاز عمله بشكل أدوات التفكير تعمل على تحسين مستوى التفكير لدى المتعلم

 .أفضل، وتحّسن قدرته على اتخاذ القرار من خالل إيجاد حلول عمليه لما يواجهه من مشكالت

 .هـ6341إصدار عمادة البرامج التحضيرية سنة الطبع . خالد البسيوني. أ .سعد عبد المجيد. د: إعداد  مهارات التعلم: الكتاب المقرر  

 
 الجدول التالي يوضح توزيع الدرجات لهذا المقرر :التقويمآلية   

 

 يضاحاإل الدرجة آلية التقويم م

في حضور المحاضرات خالل  ـه/ـمدى انضباط الطالب درجات 61 الحضور   1
 .أسابيع الدراسة

 وتفاعله خالل الفصل الدراسي ـه/ـمدى مشاركة الطالب درجات 61 المشاركة والتفاعل    2
 .الثاني

 (3)اختبارات قصيرة  وعددها  3
 اختبارات 

 درجة 01
 جلسات تدريبية اختبار( 3)بعد كلاختبارات قصيرة ، ثالثة 

درجة والثالث ( 60)االختبار األول والثاني من، ودرجاتها 
 درجة( 01)من

ورقة في إعداد ( 0)مع مجموعة عددهم  ـه/ـطالبيشترك كل  درجة 01 عرض تقديمي + ورقة بحثية  4
الجزء من البحث  ـه/ـطالبثم يعرض كل ( بحث علمي)بحثية

 .ـات/بالذي سبق إعداده أمام الطال

 نشاط تطبيقي حسب المهارة ـه/ـطالب كلينفذ  درجات 61 تطبيق عملي 5

 درجة 144من  تحسب الدرجة الكاملة درجة 144 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 :تعليمات

  دقائق من بدء المحاضرة 0لزامي لهذا المقرر، وسوف يتم التحضير في بداية أول إالحضور. 

 في كشف " محروم"درجة  ـا/ويرصد له ـه/ـسوف يتم حرمان الطالب اتمن عدد المحاضر% 01 ـه/ـإذا وصلت نسبة غياب الطالب

 .رصد الدرجات

  ًوداخل قاعة االختبار عضو هيئة التدريسآخر أثناء شرح  ـه/ـطالبالتحدث مع يمنع منعاً باتا. 

 مركز بيع الكتب في العمادة"من  الذي يمكن الحصول عليهحضار الكتاب المقرر إ ـه/ـيجب على الطالب" 

 تـ/حاولـإذا ـه التقدم لالختبار بنفسه، /كما يجب على الطالبـ في الموعد المحدد لذلك،تقديم الواجبات والتكليفات  ـه/ـعلى كل طالب 

 .لجنة المختصة بالعمادةإلى العقوبة الغش ويحال  ـا/هالغش سوف يطبق بحق

  كاديمي في العمادة وإبالغهم بذلكصة فعليه مراجعة وحدة اإلرشاد األعاية خارخدمات أو إلى  ـه/ـالطالب أحتاجإذا. 

 
هـ 1031/1030التعلم على األسابيع خالل الفصل الدراسي الثاني توزيع مقرر مهارات   

 مالحظاتال الموضوع التاريخ بوعاألس

 ولاأل
  إعداد الخطة التدريسية هـ66/3/6341إلى  3/ 1من 

 تنسيق الجداول
 

 م06/6/0161 إلى  6/ 61من

 ثانيال
 آليةالمقرر ولمحة تعريفية موجزة عن مفردات  هـ68/3/6341إلى  3/ 63من 

 .ـه/تقويم الطالبـ
 تعلم كيف تتعلم: الجلسة األولى

 
 م08/6/0161 إلى  6/ 03من

 لثالثا
 هـ3/6341/ 00إلى  3/ 06من 

  التخطيط وإدارة الوقت: الجلسة الثانية
 م3/0/0161 إلى  6/  46من

 رابع ال
 هـ0/6341/ 0إلى  3/ 08من 

  عادات العقل: الجلسة الثالثة
 م66/0/0161 إلى  0/  1من

 خامسال

 هـ0/6341/ 9إلى  0/ 0من 
 مهارات البحث :الجلسة الخامسة 

 

 تطبيق ميداني -أ
التدريب على طريقة  -ب

 إعداد الورقة البحثية
 

 م68/0/0161 إلى  0/  63من

 االختبار القصير األول بعد نهاية موضوعات الجلسة الخامسة

 سادسال
  هـ0/6341/ 61إلى  0/ 60من 

المهارات الست الكبرى لحل : الجلسة الرابعة 
 المشكالت المعلوماتية

 تطبيق عملي  -أ
التدريب على طريقة  -ب

 م00/0/0161 إلى  0/  06من    إعداد الورقة البحثية

 سابعال
 هـ0/6341/ 04إلى  0/ 69من 

 سكامبر في التفكير استراتيجية: الجلسة السادسة 
التدريب على طريقة إعداد 

 الورقة البحثية 
 م4/4/0161 إلى  0/  08من

 ثامنال
 هـ1/6341/ 6إلى  0/ 01من 

 مهارات االستذكار : الجلسة السابعة 
العرض التقديمي  -أ

 للورقة البحثية
 م61/4/0161 إلى  4/  1من تطبيق عملي  -ب

 

  منتصف الفصل الدراسي الثانيإجازة 

 هـ  0417/  6/  01إلى   6/  2من 
 م  0161/  4/  69إلى  4/  66الموافق من 

 التاسع
 هـ1/6341/ 60إلى  1/ 66من 

 مهارات القراءة: الجلسة الثامنة 
العرض التقديمي  -أ

 للورقة البحثية
 م03/4/0161 إلى  4/  01من تطبيق عملي -ب

 الثامنةاالختبار القصير الثاني بعد نهاية موضوعات الجلسة 
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 وباهلل التوفيق

 العاشر
 هـ1/6341/ 00إلى  1/ 68من 

 مهارات الكتابة: الجلسة التاسعة 
 لورقة البحثيةتسليم ا -أ

 م46/4/0161 إلى  4/  01من عمليالتطبيق تسليم ال -ب

 الحادي عشر
 هـ1/6341/ 09إلى  1/ 00من 

 القبعات الست للتفكير: الجلسة العاشرة 
 لورقة البحثيةتسليم ا -أ

 م0161/ 1/3 إلى  3/  4من عمليالتطبيق تسليم ال -ب

 الثاني عشر

 هـ6341/ 1/ 1إلى  1/ 4من 

 أدوات برنامج الكورت: الجلسة الحادية عشر 

 أخر موعد لتسليم
 لورقة البحثيةا -أ

 م0161/ 63/3 إلى  3/  61من  التطبيق العملي -ب

 الثالث عشر
نظرية الحل االبتكاري : الجلسة الثانية عشر  هـ1/6341/ 63إلى  1/ 61من 

  (TRIZتريز  )للمشكالت
 

 م0161/ 06/3 إلى  3/  61من

 االختبار القصير الثالث بعد نهاية موضوعات الجلسة الثانية عشر

 الرابع عشر
 

 هـ1/6341/ 06إلى  1/ 61من 
   الموضوعات األكثر أهميةشاملة عن مراجعة 

 م0161/ 08/3 إلى  3/  03من

 الخامس عشر 
 

 هـ1/6341/ 08إلى  1/ 03من 
  التقويم المستمر آلية التكليفات حسبختبارات ومراجعة نتائج اال

 م0161/ 0/0 إلى  0/  6من

 عشر  السادس
 

 هـ8/6341/ 0إلى  8/ 6من 
 تسليم النتائج النهائية

 م0161/ 60/0 إلى  0/  8من



 ةــربٌة السعودٌـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعلٌم

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود
  عمادة انربامج انححضريية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 
AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY 
Deanship of Preparatory Programs 

 

 انحدريسية اخلطة 
Course Syllabus  

 هـ6341/6341 الفصل الدراسً الثانً

املعحمدة عدد انساعات اسم املقرر رمز املقرر الجصالاعدد ساعات    املحطهب انسابق 

012 عرب/    010 عرب  

040 عرب/  010 عرب  
 ال يوجد 2 1 العربية اللغة مهارات

 dr-zeed1@hotmail.com         الشمري  دبيان زيد. د  مشرف املقرر

 حسب الجدول  مكان احملاضرة حسب الجدول  وقث احملاضرة

 أهداف المقرر:

 العربً واإلمالء العربً النحو قواعد من بجملة اإللمام من الطالب ٌتمكن أن. 

 سلٌمة عربٌة لغة مستعماًل  المحادثة مهارة خالل من نفسه عن التعبٌر من الطالب ٌتمكن أن. 

 إلخ...إدارٌة ورسالة اجتماع، محضر وكتابة ، وظٌفة بطلب التقدم كتابة: مثل) الوظٌفٌة الكتابة الطالب ٌتقن أن 

  المتنوعة النصوص من بمجموعة تزوٌده خالل من ثقافته تنمٌة من الطالب  ٌتمكن أن. 

 صحٌحة عربٌة بلغة الكتابة من الطالب ٌتمكن أن. 

 الكتابة فً الشائعة األخطاء تجنب الطالب ٌستطٌع أن. 

 صحٌحة عربٌة بلغة الجامعٌة دراسته مواصلة من الطالب ٌتمكن أن. 

 واللغوٌة واألسلوبٌة والصرفٌة والنحوٌة اإلمالئٌة األخطاء من خالٌة عبارة أداء الطالب ٌستطٌع أن . 

 هـ.6341/6341 اإلصدار الخامس, ,عمادة البرامج التحضيريةكتاب مهارات لغوية, : الكتاب المقرر  

 :الجدول التالً ٌوضح توزٌع الدرجات لهذا المقرر :التقوٌمآلٌة   
 

 اندرجـــة انعمم
درجات01   الحضور   

درجات 01 املشاركة والتفاعل  

التطوعية (التطبيقات امليدانية ) الزيارات امليدانية أو ألاعمال  درجة 01   

درجة 01 العرض التقديمي  + الورقة البحثية  

(  3الاختبارات القصيرة  )  درجة01   

درجة 100 املجموع  

 

 

 تعلٌمات عامة: 

 المحاضرة بداٌة فً التحضٌر ٌتم وسوف المقرر، لهذا إلزامً الحضور. 
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 الطالب، حرمان ٌتم فسوف الدراسً، الفصل خالل المحاضرات عدد من%   02  من أكثر الطالب غٌاب نسبة وصلت إذا 

 .الدرجات رصد كشف فً" محروم" درجة له وٌرصد

 االختبار قاعة داخل األستاذ شرح أثناء آخر طالب مع التحدث أو الجوال استخدام باتاً  منعاً  ٌمنع. 

 العمادة فً الكتب بٌع مركز" من شراؤه ٌتم حٌث المقرر الكتاب إحضار الطالب على ٌجب". 

 فسوف المصداقٌة، وعدم الغش من نوع أي هناك كان وإذا. بنفسه واالختبارات والتكلٌفات الواجبات تقدٌم طالب كل على 

 .بالعمادة المختصة للجنة وٌحال الغش، عقوبة الطالب بحق ٌطبق

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

 
 هـ 6341/6341على األسابٌع خالل الفصل الدراسً الثانً  اللغة العربٌة توزٌع مقرر مهارات

 مالحظاتال الموضوع التارٌخ بوعاألس

 ولاأل
  إعداد الخطة التدرٌسٌة هـ11/2/1217إلى  2/ 7من 

 التسجٌل والتعارف
 

 م01/1/0214 إلى  1/ 17من

 ثانًال
 هـ18/2/1217إلى  2/ 12من 

  الفعلٌة والجملة االسمٌة الجملة
 م08/1/0214 إلى  1/ 02من

 لثالثا
 هـ2/1217/ 03إلى  2/ 01من 

  الواعٌة القراءة
 م2/0/0214 إلى  1/  11من

 رابع ال
  التطبيق على نص: )جابر عثرات الكرام(. هـ3/1217/ 0إلى  2/ 08من 
 م11/0/0214 إلى  0/  7من

 درجات( 61رابعة )االختبار القصٌر األول بعد نهاٌة موضوعات الجلسة ال

 خامسال
 لنواسخ  والنواصب والجوازما هـ3/1217/ 9إلى  3/ 3من 

 
 
 م18/0/0214 إلى  0/  12من 

 سادسال
  الفاعل اسم هـ3/1217/ 14إلى  3/ 10من 

 المفعول اسم
 

 م03/0/0214 إلى  0/  01من

 سابعال
  األلف الفارقة. هـ3/1217/ 01إلى  3/ 19من 

 م1/1/0214 إلى  0/  08من

 ثامنال
 هـ4/1217/ 1إلى  3/ 04من 

  الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة.

 م12/1/0214 إلى  1/  4من

  منتصف الفصل الدراسً الثانًإجازة 
 هـ  6341/  1/  61إلى   1/  2من 

 م  2161/  4/  61إلى  4/  66الموافق من 

 التاسع
 هـ4/1217/ 13إلى  4/ 11من 

  الضمائر
 م02/1/0214 إلى  1/  02من

 درجة( 21) االختبار القصٌر الثانً 

 العاشر
 همزة الوصل وهمزة القطع. هـ4/1217/ 00إلى  4/ 18من 

 للورقة التقديمي العرض

 البحثية
 م11/1/0214 إلى  1/  07من .الميداني التطبيق

 الحادي عشر

 هـ4/1217/ 09إلى  4/ 03من 

 المبني والمعرب.

 للورقة التقديمي العرض

 البحثية
 .الميداني التطبيق

 
 م0214/ 7/2 إلى  2/  1من
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 وباهلل التوفٌق...

 الثانً عشر
 العدد والمعدود. هـ1217/ 7/ 7إلى  7/ 1من 

 للورقة التقديمي العرض

 البحثية و التطبيق

.الميداني  م0214/ 12/2 إلى  2/  12من 

 الثالث عشر
 عالمات الترقيم هـ7/1217/ 12إلى  7/ 12من 

 للورقة التقديمي العرض

 البحثية
 م0214/ 01/2 إلى  2/  17من .الميداني التطبيق

 درجة( 21)االختبار القصٌر الثالث 

 الرابع عشر
 

 المحسنات البديعية. هـ7/1217/ 01إلى  7/ 17من 
 جميع لتسليم موعد آخر

 .األنشطة
 م0214/ 08/2 إلى  2/  02من

 الخامس عشر 
 

 كتابة الرسائل. هـ7/1217/ 08إلى  7/ 02من 
اإلدارية الرسائل  

 الكتابة على تطبيقية نماذج

 م0214/ 3/3 إلى  3/  1من .الوظيفية

 عشر  السادس
 

 هـ8/1217/ 3إلى  8/ 1من 
 تسلٌم النتائج النهائٌة

 م0214/ 10/3 إلى  3/  8من



 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم 

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

 كلية العلوو

 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD 

ISLAMIC UNIVERSITY 
College of Science 

 اخلطة التدريضية
 هـ 3416/3417 ألولاالفصل الدراصي 

 

 املتطلب الضابل مكان احملاضزة املعتندة عدد الضاعات اصه املكزر رمش املكزر

 ال يوجد حسب اجلدول 4 االحياء 10 حيا

  مدرس املكزر

 حسب اجلدول وقت احملاضزة

 أهداف املكزر: 
o  ٍٔثٍئخ ( ، لبل اهلل تؼبنى  " ٔفً أَفظكى أفال تجظزٌٔ "  حٍخ حٕنك يٍ يخهٕلبدتطجٍك يجذأ  ) تؼزف ػهى َفظك ٔي 

o انزد ػهى أي كبفز أٔ يهحذ أٔ َبكز نٕجٕد اهلل يٍ خالل انذالئم انجٍٕنٕجٍخ ٔانتفكز فً ػظًخ خهك اهلل 

o انتًٍٍش ثٍٍ األشٍبء انغٍز حٍخ ٔانًخهٕلبد انحٍخ يٍ خالل دراطخ خظبئض انثبٍَخ 

o  ػٍ انٕطبئم انتكُٕنٕجٍب انًظبػذح كبنًجبْز فً انتؼزف ػهى انكبئُبد انذلٍمخ انًًزػخ ٔغٍز انًًزػخ ٔكذنك انخهٍخ ٔتزكٍجٓبإػطبء فكزح 

o تٕػٍح انفزٔق ثٍٍ انُجبد ٔانحٍٕاٌ يٍ خالل دراطخ خهٍتًٓب ٔانؼاللخ ثًٍُٓب 

o  ّٔاالطتفبدح يُّأًٍْخ انغذاء نالَظبٌ ٔانتٕاسٌ فً تُبٔنّ ٔكٍفٍخ ْؼًّ ٔإيتظبط 

o ًاأليزاع كبنجكتزٌب  تظجت رفغ انٕػً انظحً نهفزد ٔيٍ ثى انًجتًغ يٍ خالل يؼزفخ انكثٍز ػٍ جظى االَظبٌ ٔانكبئُبد انذلٍمخ انت

 ٔانفٍزٔطبد

o دراطخ انؼًهٍبد انحٌٍٕخ ٔاَنٍبد انتً تؤثز ػهى حٍبح ًَٕٔ انُجبد انذي ثذٔرِ يُطهك انحٍبح ػهى ْذِ انجظٍطخ 

o  بد انحٍخــــظٍُف انكبئُتـــــض نــــثجؼغ األطانتؼزٌف 

o تحمٍك االكتفبء انذاتً يٍ خالل تحظٍٍ االَتبج انُجبتً ٔانحٍٕاًَ انًجًُ ػهى دراطخ يجبدئ ػهى انٕراثخ انحذٌث 

o تمذٌى يفٕٓو انتٕاسٌ انجٍئً  ٔانتؼزف ػهى ػهى انجٍئبد انًختهفخ فً انًًهكخ انؼزثٍخ انظؼٕدٌخ 

 الكتاب املكزر:
 . املىشع مجاها للطالب الخاص بالدوزة التأهليت لطالب املعاهد العلميتلتاب الاحياء 

 تعلينات:
 دقائق من بدء املحاضسة. 5الحضىز إلصامي لهرا املقسز، وسىف ًتم التحضير في بداًت أوى  .1

"محسوم" في % من عدد املحاضساث سىف ًتم حسمان الطالب  ،ويسضد له دزحت 22إذا وضلت وسبت غياب الطالب  .2

 لشف زضد الدزحاث.

 الالتزام بالصي السسمي واملظهس الالئق. .3

 استخدام الجىاى  .4
ً
 باجا

ً
 التحدث مع طالب آخس أجىاء شسح ألاستاذ داخل قاعت الاختباز أو ًمىع مىعا

 ًجب على الطالب إحضاز النتاب املقسز حيث ًتم شسائه من "مسلص بيع النتب في العمادة" .5



على مل طالب جقدًم الىاحباث والتهليفاث  في املىعد املحدد لرلو ، لما  ًجب على الطالب التقدم لالمتحان بىفسه،  .6

للجىت املختطت إلى اوإذا مان هىاك أي هىع من الغش و عدم املطداقيت، سىف ًطبق بحق الطالب عقىبت الغش ويحاى 

 بالعمادة.

 ادة وإبالغهم برلو.العمضت فعليه مساحعت وحدة إلازشاد ألامادًمي في إذا مان الطالب ًحتاج خدماث أو زعاًت خا .7

 

 رتوسيع الدرجات هلذا املكز
 اإليضاح الدرجة مواو التكويه م
 أسبوع دراس ي. 61مدى انضباط في حضور املحاضزاث خالل  درجات 01 ومشاركة احلضور 1

 ويؤخذ املتوسط. اختباراث قصيرة درجة 01 اختبارات قصرية 3

 .ويؤخذ املتوسطكل اسبوع واجب   درجة 01 تكليفات واحباث 3

 اختبار  أول يعقد في الاسبوع الخامس من الفصل الدراس ي درجات 01 االختبار الشوزي األول 4

 يعقد في الاسبوع العاشز من الفصل الدراس ي ثانياختبار   درجات 01 االختبار الشوزي الثاىي 5

 في اسبوع الاختباراث النهائيت التي جحدده الكليت درجات 01 االختبار اليوائي 6

 درجت 611جحسب الدرجت الكاملت من  درجة 011 اجملنــــــــــــــــــــــوع

 

 هـ3417/3418للعءم  األولخالل الفصل الدراسي  األسءباععلى  يحاء االقرر فردات متوزيع م

 انًفزداد  األطجٕع

 انجٍٕنٕجً ٔانٓذف يٍ انذراطخ.يمذيخ حٕل ػهى    األٔل

 انحٍبح ٔخظبئض انًخهٕلبد انحٍخ 

 انًجبْز ٔإَٔاػٓب ٔانتؼبيم يغ انًجٓز   انثبًَ

  ٔتزكٍجٓب ٔٔظبئف انؼؼٍبديفٕٓو انخهٍخ  –يُبلشخ انتمٌٕى 

 فكزح ػٍ انشزائح انًجٓزٌخ    انثبنث

 يُبلشخ انتمٌٕى – تُٕع انتغذٌخ ٔأًٍْتٓب نهكبئُبد انحٍخ 

 انجٓبس انٓؼًً   انزاثغ

  يُبلشخ انتمٌٕى -انجٓبس انٓؼًً ٔأًٍْتّيكَٕبد  

 

 انذو ٔانذٔرح انذيٌٕخ -أًٍْخ ٔيكَٕبد انجٓبس انذٔري     انخبيض

 انتُفض ٔانجٓبس انتُفظً      -   أٔل فظهً إختجبر 



 انجٓبس انجٕنً  -يفٕٓو ٔأًٍْخ االخزاج   انظبدص

 إطتخالص انجٕل ٔتكٌٍٕ انؼزق 

 تزكٍت ٔٔظبئف انٍٓكم انؼظًً - يُبلشخ انتمٌٕى   انظبثغ

 انجٓبس انؼؼهً ٔإَٔاع انؼؼالد 

 ٔإَٔاع األػظبة فً جظى االَظبٌ تزكٍت انخهٍخ انؼظجٍخ –يُبلشخ انتمٌٕى    انثبيٍ

   انٓزيَٕبد ٔانغذد انظًبء -يُبلشخ انتمٌٕى 

 انُجبتبد انشْزٌخ ٔتزكٍت انشْزح   انتبطغ

  انتغذٌخ فً انُجبد - يُبلشخ انتمٌٕى 

 

 ػًهٍخ انجُبء انؼٕئً   -  ثبًَ فظهًإختجبر   انؼبشز

  يُبلشخ انتمٌٕى –االخزاج فً انُجبد 

 أطض ػهى انتظٍُف   انحبدي ػشز

  انًًهكخ انُجبتٍخ –يًهكخ انفطزٌبد  –يًهكخ انطالئؼٍبد 

 انًًهكخ انحٍٕاٍَخ –يُبلشخ انتمٌٕى    انثبًَ ػشز

  ثبنٕراثخانخهٍخ ٔػاللتٓب 

 ػهى انٕراثخ ٔٔراثخ انظفبد فً االَظبٌ   انثبنث ػشز

 ٌااليزاع انٕراثٍخ انتً تظٍت االَظب 

 انُٓذطخ انٕراثٍخ ٔاالَتخبة انجًبػً ٔانتٓجٍٍ  –يُبلشخ انتمٌٕى    انزاثغ ػشز

  ًانجٍئبد انطجٍؼٍخ فً انًًهكخ )انُظى انجٍئٍخ( –يفٕٓو انُظبو انجٍئ 

   انخبيض ػشز

  ػًم يزاجؼخ ػبيخ 

 

 ر انُٓـــــــــبئً    بــــاالختج  ػشز انظبدص

 واهلل املوفل،،،



 اخلطة التدريضية
 ٍـ 3416/3417 ألولاالدراصي  الفصل

 املتطلب الضابل التصالاعدد صاعات  املعتندة عدد الضاعات اصه املكزر رمش املكزر

 ال يوجد 4 4 الرياضيات 10 ريض

 حسب اجلدول مكاٌ احملاضزة حسب اجلدول وقت احملاضزة

 أٍداف املكزر: 
 ًهىن الطالب ملم ومستىعب للمهازاث الىازدة في مفسداث املقسز وقادز على العمل بها. أن

 : الكتاب املكزر: 
اضياث الخاص بالدوزة التأهيليت لطالب املعاهد العلميت للدلتىز   للطالبلتاب الٍس

ً
 محمد القاض ي املىشع مجاها

 تعلينات:
  دقائق من بدء املحاضسة. 5إلصامي لهرا املقسز، وسىف ًتم التحضير في بداًت أوى  الحضىز 

  سضد له دزحت "محسوم" في لشف زضد 02إذا وضلت وسبت غياب الطالب % من عدد املحاضساث سىف ًتم حسمان الطالب  ،ٍو

 الدزحاث.

 .الالتزام بالصي السسمي واملظهس الالئق 

  
ً
 استخدام الجىاى  ًمىع مىعا

ً
 التحدث مع طالب آخس أجىاء شسح ألاستاذ داخل قاعت الاختباز أو باجا

 "ًجب على الطالب إحضاز النتاب املقسز حيث ًتم شسائه من "مسلص بيع النتب في العمادة 

 حان بىفسه، وإذا مان على مل طالب جقدًم الىاحباث والتهليفاث  في املىعد املحدد لرلو ، لما  ًجب على الطالب التقدم لالمت

حاى   للجىت املختطت بالعمادة.إلى اهىاك أي هىع من الغش و عدم املطداقيت، سىف ًطبق بحق الطالب عقىبت الغش ٍو

  ادة وإبالغهم برلو.العمإذا مان الطالب ًحتاج خدماث أو زعاًت خاضت فعليه مساحعت وحدة إلازشاد ألامادًمي في 

 :رسيع الدرجات هلذا املكزي يوضح توالتكويه: اجلدول التال
 اإليضاح الدرجة مَاو التكويه م
 أسبىع دزاس ي. 61هضباط في حضىز املحاضساث خالى مدي الا  درجات 01 احلضور 1

 .ًؤخر املتىسط اختبازاث قطيرة درجات 01 املغاركة والتفاعل 2

 مل اسبىع واحب ًؤخر املتىسط درجة 01 واجبات 3

 اختباز  أوى ٌعقد في الاسبىع الخامس من الفطل الدزاس ي درجات 01 االختبار الغَزي األول 4

 اختباز  أوى ٌعقد في الاسبىع العاشس من الفطل الدزاس ي درجات 01 االختبار الغَزي الثاىي 5

 في اسبىع الاختبازاث النهائيت التي جحدده الهليت درجات 41 االختبار اليَائي 6

 دزحت 611جحسب الدزحت الهاملت من  درجة 011 اجملنــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 
  

 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم العالي

  اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

  كلية العلوو

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Higher Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC 

UNIVERSITY 

 
College of Science 

 



 خالل الفصل الدراصي  األصابيعتوسيع مكزر مَارات االتصال على 

 

 واهلل املوفل،،،

 المفردات األسابيع

 استقبال وتسجيل الطالب ولاأل

 مراجعة عامة ملنهج الرياضيات ثاىيال

 مجموعات الاعداد والعمليات عليها لثالثا

 مجموعات الاعداد والعمليات عليها زابع ال

 العبارات الجبرية امطاخل

 املعادالت واملتباينات ضادظال

 الهندسة التحليلية ضابعال

 املتتاليات الحسابية والهندسية ثامًال

 إلاحصاء التاصع

 الاحتماالت العاعز

 الدوال احلادي عغز

 مدخل لتفاضل الدوال عغز الثاىي

 مدخل لتكامل الدوال الثالث عغز

 مراجعة عامة الزابع عغز

 مراجعة اخلامط عغز 

 الاختبارات الضادظ عغز



 ةــربية الصعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم العالي

  اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

  كلية العلوو

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Higher Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC 

UNIVERSITY 

 
College of Science 

 

 اخلطة التدريضية
 ٍـ 3416/3417 ألولاالدراصي  الفصل

 

عدد صاعات  املعتندة عدد الضاعات اصه املكزر رمش املكزر
 التصالا

 املتطلب الضابل

 ال يوجد 4 4 الفيسياء 10فيس

 عيصى بن شليمان مفرح الفيي مدرظ املكزر

 – 03:61األثنني  وقت احملاضزة

04:41 

 04:61اخلميض 

– 03:61 

 كلية العلوم مكاٌ احملاضزة

 124قاعة 

 
 أٍداف املكزر: 

 جىميت مهازاث الخفىير الػلمي. -

 .فهم الظىاهس العبيػيت اإلاديعت وجفظيرها-

 .اث بين الظىاهس واإلاخغيراثكاطت اللىاهين التي حػبر غً الػالدز -

 .وجعبيلاتهاالظىاهس البيئيت إهظاب العالب اللدزة غلى جفظير بػض  -

 

 الطالب مً دراصة املكزر: اخلربات واملَارات اليت يكتضبَا
 اخلربات العامة: . أ

ائيت. -        الخػامل مؼ اللىاهين الفيًز

ائيت. -  اطخيخاج الػالكاث بين الىمياث الفيًز

 اهدظاب اللدزة غلى الخدليل والترهيب. -

اضيت الخاضت باإلاادة. -  جىميت اإلاهازاث الٍس

 :اخلربات التفصيلية

 ماهس العالب ًطبذ أن  .1
 
 فيو  ،في الخىاضل مؼ ذاجه ا

 
ً فػاال  .الخىاضل مؼ آلاخٍس

اء وأهميتها. .2  أن ٌظخيخج حػٍسف الفيًز

 الخػسف غلى وخداث اللياض وهمياتها ألاطاطيت واإلاشخلت. .3

 ًخػسف غلى أهظمت اللياض. .4



ائيت اإلاخىىغت. .5 ل بين الىخداث الفيًز  الخدٍى

اضيت. .6  ٌظخيخج أهميت هخابت اللىاهين بطيغت ٍز

ميز بين خالتها. أن .7  ٌظخيخج حػٍسف اإلاادة ٍو

ت الحسهيت للمادة. .8  ًخػسف إلى جسهيب الرزة والىظٍس

 ٌظخيخج حػسف ول مً الىخلت والىثافت للمادة. .9

 ًدل مظائل جعبيليت باطخخدام كاهىن الىثافت..11

 مػامل ًىوغ(.-الاهفػاٌ–الاحهاد -ًخػسف إلى الخىاص اإلايياهيىيت للمىاد الطلبت )اإلاسوهت.11

 يخج مفهىم اللصوحت والخىجس الظعحي.ٌظخ.12

 ٌظخيخج أزس دحت الحسازة غلى ول مً اللصوحت والخىجس الظعحي..13

 ًخػسف إلى جدىالث العاكت..14

لازن بين ملاًيظها..15 ت ٍو  ًخػسف غلى العاكت الحساٍز

ت..16  ٌظخيخج مفهىم وكاهىن الظػت الحساٍز

 ٌػدد ظسق اهخلاٌ الحسازة..17

ائيت..18  ًخػسف غلى الخغيراث الفيًز

ائيت اإلاً.19  الاهطهاز..فت والغليان و الخبخس و الخىثف وخلخلازن بين الظىاهس الفيًز

 ًفظس الخمدد العىلي لألحظام الجامدة..21

 ٍخػسف غلى اللىاهين التي جسبغ بين هره الػىامل.لػىامل اإلاؤزسة غلى ضغغ الغاش، و ٌظخيخج ا.21

ائيت..22  ٌػدد ضفاث الخغيراث الفيًز

 ٌظخيخج مفهىم الضغغ..23

 الظائل.اهىن الضغغ في الاحظام الطلبت و كٌظخيخج .24

 ٌظخيخج ميشأ الضغغ الجىي..25

. حػيين الضغغ الجىي هيفيت ًخػسف غلى .26
 
 غمليا

 ٌشسح مبدأ ازخميدض..27

 ٌظخيخج كاهىن العفى..28

 ٌشسح مبدأ غمل الهيدزومتر..29

 ًخػسف غلى غىاضس وضف الحسهت..31

ائيت.ٌظخخدم كىاهين الظسغت و .31  الدظازع في خل اإلاظائل الفيًز
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 كىة الاخخيان...(
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 أطامت بً غبدالسخمً الداغسي  أ. و   أ.غبدالسخمً بً غبدهللا اإلارن   جأليف:  ،   الفيزياء: الكتاب املكزر: 

 
 تعلينات:

  دكائم مً بدء اإلاداضسة. 5الحضىز إلصامي لهرا اإلالسز، وطىف ًخم الخدضير في بداًت أٌو 

  سضد له دزحت 20إذا وضلذ وظبت غياب العالب % مً غدد اإلاداضساث طىف ًخم خسمان العالب  ،ٍو

 "مدسوم" في هشف زضد الدزحاث.

 .الالتزام بالصي السطمي واإلاظهس الالئم 

  ٌاطخخدام الجىا 
 
 باجا

 
 الخددر مؼ ظالب آخس أزىاء شسح ألاطخاذ داخل كاغت الاخخباز أو ًمىؼ مىػا

  إخضاز الىخاب اإلالسز خيث ًخم شسائه مً "مسهص بيؼ الىخب في الػمادة"ًجب غلى العالب 

  غلى ول ظالب جلدًم الىاحباث والخيليفاث  في اإلاىغد اإلاددد لرلً ، هما  ًجب غلى العالب الخلدم

لالمخدان بىفظه، وإذا وان هىان أي هىع مً الغش و غدم اإلاطداكيت، طىف ًعبم بدم العالب 

داٌ   للجىت اإلاخخطت بالػمادة.ى اإلغلىبت الغش ٍو

  ادة الػمإذا وان العالب ًدخاج خدماث أو زغاًت خاضت فػليه مساحػت وخدة ؤلازشاد ألاوادًمي في

 وإبالغهم برلً.

 

  



 :ري يوضح توسيع الدرجات هلذا املكزالتكويه: اجلدول التال
 اإليضاح الدرجة مَاو التكويه م
 11في خضىز اإلاداضساث خالٌ  ـ/ـهمدي اهضباط العالب درجات 1 احلضور 1

 أطبىع دزاس ي.

ٌ  وجفاغله خالٌ الفطل الدزاس ي ـ/ـهمدي مشازهت العالب درجات 1 املغاركة والتفاعل 2  .ألاو

3 
 درجة 01 (4اختبارات قصرية  وعددٍا )

 اخخبازاث كطيرة جىشع خالٌ أطابيؼ الفطل الدزاس ي ازبؼ

 ٌ ؤخر اإلاخىطغ .( دزحاث10، ليل اخخباز)ألاو  ٍو

  درجة 01 تكليفات 4

 اخخباز  أٌو ٌػلد في الاطبىع الخامع مً الفطل الدزاس ي درجات 01 االختبار الغَزي األول 5

 اخخباز  أٌو ٌػلد في الاطبىع الػاشس مً الفطل الدزاس ي درجات 01 االختبار الغَزي الثاىي 5

 النهائيت التي جددده اليليت في اطبىع الاخخبازاث درجات 41 االختبار اليَائي 5

 دزحت 100جدظب الدزحت الياملت مً  درجة 011 اجملنــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 
 

 ٍـ6341/6341للعاو  األولخالل الفصل الدراصي  األصابيعكزر عل  املتوسيع 

 المفردات التاريخ األسابيع
عدد 

 الساعات

 هـ12/11/1436إلى 8/11من  ولاأل
 م27/8/2015إلى   8/ 23من

 الخعرف على طبيعت امللرر الدراس ي

 طبيعت العلم

ائيت  الكمياث الفيًز

4 

 ثاىيال
 هـ19/11/1436إلى 15/11من 

 م3/9/2015إلى   8/ 30من

ائيت ألاصاصيت و املشخلت  كياش الكمياث الفيًز

 

4 

 لثالثا
 هـ26/11/1436إلى 22/11من 

 م10/9/2015إلى 9/ 6من

 اللواهين اشخلاق

 أهميت كخابت اللواهين بصيغت رياضيت

4 

 زابع ال
 هـ4/12/1436إلى 29/11من 
 م17/9/2015إلى 9/ 13من

 حعريف املادة

 حاالث املادة

 حجم املادة

 حضاب حجم الضوائل و الغازاث

4 

  إلى .... 5/12/1436من  اجاسة عيد االضح 
4 

 امطاخل
 هـ18/12/1436إلى 16/12من 

 م1/10/2015إلى 9/ 29من

 جركيب املادة

 الفصل الثالث: خصائص املادة

 الكثافت –الكخلت 

 

4 

 هـ25/12/1436إلى 21/12من  ضادظال
 م8/10/2015إلى 10/ 4من

 الخصائص امليكاهيكيت للمواد الصلبت

 الضائلت الخصائص امليكاهيكيت للمواد

4 

 ضابعال
 هـ2/1/1437إلى 28/12من 

 م15/10/2015إلى 10/ 11من

 الفصل الرابع: الحرارة

 

4 



 

 هـ9/1/1437إلى 5/1من  ثامًال
 م22/10/2015إلى 10/ 18من

 الضعت الحراريت الىوعيت

4 

 التاصع
 هـ16/1/1437إلى  12/1من 
 م29/10/2015إلى 10/ 25من

ائيت  الفصل الخامط: الخغيراث الفيًز

4 

 العاعز
 هـ23/1/1437إلى  19/1من 
 م5/11/2015إلى 11/ 1من

 الفصل الضادش: اللوة والضغط

4 

 احلادي عغز
 هـ30/1/1437إلى  26/1من 
 م12/11/2015إلى 11/ 8من

 الفصل الضابع: وصف الحركت

4 

 الثاىي عغز
 هـ7/2/1437إلى  3/2من 

 م19/11/2015إلى 11/ 15من
فصل الثامن: اللوة و إلاجسانال  

4 

 هـ14/2/1437إلى  10/2من  عغز الثالث
 م26/11/2015إلى 11/ 22من

فصل الخاصع: اللوة الشغل والطاكتال  

فصل العاشر: الضوءال  

 

4 

 هـ21/2/1437إلى  17/2من  عغز الزابع
 م3/12/2015إلى 11/ 29من

 البصرياث

فصل الحادي عشر: الكهرباءال  

 

 

4 

 هـ28/2/1437إلى  24/2من  عغز اخلامط
 م10/12/2015إلى 12/ 6من

 امللاومت الكهربائيت و كاهون أوم

 

4 

 هـ6/3/1437إلى  2/3من  عغز الضادظ
 م17/12/2015إلى 12/ 13من

فصل الثاوي عشر: املغىاطيضيتال  

 

4 



 ُــزبًُ الضعىديـــــــــاملنلكُ الع

 وسارَ التعلًه 

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

 كلية العلوو

 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD 

ISLAMIC UNIVERSITY 
College of Science 

 اخلطة التدريضية
 ٍـ 3416/3417 ألولاالفصل الدراصي 

  املتطلب الضابل مكاٌ احملاضزة عدد الضاعات املعتندة اصه املكزر رمش املكزر

  ال يىجد 313A-2-31A 4 الكًنًاء 000كًه 

 حسب الجدول وقت احملاضزة

 أٍداف املكزر: 
 أن ٌستىعب الطالب املعلىماث واملعازف واملهازاث الىازدة في املقسز وان ًتقن مفسداجه 

 

 الكتاب املكزر:
 املىشع مجاها للطالب.لألستاذ سعد الىافع   لطالب املعاهد العلميت التأهيليتالخاص بالدوزة  النيمياءلتاب 

 تعلينات:
 دقائق من بدء املحاضسة. 5إلصامي لهرا املقسز، وسىف ًتم التحضير في بداًت أوى  الحضىز  .1

سضد له دزحت "محسوم" في 22إذا وضلت وسبت غياب الطالب  .2 % من عدد املحاضساث سىف ًتم حسمان الطالب  ،ٍو

 لشف زضد الدزحاث.

 الالتزام بالصي السسمي واملظهس الالئق. .3

 استخدام الجىا .4
ً
 باجا

ً
 التحدث مع طالب آخس أجىاء شسح ألاستاذ داخل قاعت الاختباز أو ى ًمىع مىعا

 ًجب على الطالب إحضاز النتاب املقسز حيث ًتم شسائه من "مسلص بيع النتب في العمادة" .5

على مل طالب جقدًم الىاحباث والتهليفاث  في املىعد املحدد لرلو ، لما  ًجب على الطالب التقدم لالمتحان بىفسه،  .6

حاى وإذا مان  للجىت املختطت إلى اهىاك أي هىع من الغش و عدم املطداقيت، سىف ًطبق بحق الطالب عقىبت الغش ٍو

 بالعمادة.

 ادة وإبالغهم برلو.العمإذا مان الطالب ًحتاج خدماث أو زعاًت خاضت فعليه مساحعت وحدة إلازشاد ألامادًمي في  .7

 :  رتوسيع الدرجات هلذا املكز
 

 اإليضاح الدرجة مَاو التكويه و

 أصبىع دراصٌ. 02مدى انضباط يف حضىر احملاضزات خالل  درجات 01 انحضىر 1

 ويؤخذ املتىصط. اختبارات قصريَ درجات 01 انمشاركة وانتفاعم 2

 .ويؤخذ املتىصطواجب  أصبىعكل  درجة 01 واجبات 3

 من الفصل الدراصٌ الضابع األصبىعاختبار  يعقد يف  درجات 01 االختبار انشهري األول 4

 من الفصل الدراصٌ الثالث عشز األصبىعاختبار  يعقد يف  درجات 01 االختبار انشهري انثاني 5

 صبىع االختبارات النهائًُ اليت حتدده الكلًُأيف  درجات 01 االختبار اننهائي 6

 درجة 111تحسب اندرجة انكامهة من  درجة 011 المجمـــــــــــــــــــوع

 



  األولخالل الفصل الدراصي  األصابيععلى  كينياءالتوسيع مكزر 

 
 واهلل املوفل،،،

 املفزدات األصابيع

تضجًل الطالباصتقبال و  ولاأل  

 املدخل لعله الكًنًاء ثاىيال

 لثالثا
 األدوات الكًنًائًُ يف املدترب 

 ومهارات العنل الكًنًائٌ

  طبًعُ املادَ وأشكاهلا زابع ال

 امطاخل
 – املتكاتالت( -النظائز  –النظزيُ الذريُ احلديثُ )مكىنات الذرَ 

 الكتلُ الذريُ واجلشيئًُ 

  حزكُ اإللكرتونات وتىسيعها ضادظال

الزوابط الكًنًائًُ  –اجلدول الدورٍ للعناصز  ضابعال  

الكًنًائٌ واملعادلُ الكًنًائًُ  التفاعل ثامًال  

 إجاسة ميتصف الفصل 

التفاعالت  أنىاع –كتابُ الصًغ الكًنًائًُ  التاصع  

 الفلشات القلىيُ والقلىيُ األرضًُ  العاعز

جتارب وأنشطُ كًنًائًُ –اجملنىعُ الثالثُ والزابعُ  احلادي عغز  

 الثاىي عغز
واألمالحاحلنىض والقىاعد  –املاء واحملالًل   

 

 الكًنًاء العضىيُ  الثالث عغز

  الكًنًاء العضىيُ الزابع عغز

 مزاجعُ اخلامط عغز

 االختبارات النهائًُ الضادظ عغز



 اخلطح انردريسيح
Syllabus Course 

 هـ 3416/3417 ثانيانفصم اندراسي ان
 املرطهة انساتق الذصالاػدد ساػاخ  ػدد انساػاذاملؼرمدج اسم املقزر رمش املقزر

 020 وصل/ 021 وصل

 000 وصل/ 020 وصل

 072 وصل

 

 الاجصال مهازاث

 

2 

 

 

1 

 

 ال ًىجد

 dr.hayisalshammari@gmail.comهاٌس متعب الشمسي  د. مشزف املقزر
 حسب الجدول  مكان احملاضزج حسب الجدول  وقد احملاضزج

 أهداف املقزر:

 الخعزف على مفهىم الاجصال وآدابه وأهميخه ومهاراجه وعناصزه. -

الخىاصلي لخحدًد ألاساليب  الخعزف على أنماط الشخصياث اإلاحيطت بنا في اإلاىقف -

 وؤلاستراجيجياث اإلاناسبت للخىاصل معها.

ن. -  الخعزف على آليت جحسين مهارة الحدًث والاسخماع وغيرها مع آلاخٍز

 للخىاصل غير اللغىي وجىظيفها في اإلاىقف الخىاصلي بنجاح.ساسيت إجقان اإلاهاراث ألا  -

 بناء رسالت جىاصليت صحيحت ودقيقت ومؤثزة. -

 الث شخصيت ومحادثاث اجخماعيت ورسميت ناجحت.إجزاء مقاب -

 الخحدث بثقت وطالقت أمام الجماهير الكبيرة. -

ت: انكراب املقزر  هـ. 3417, سنت الطبع إصدار عمادة البرامج الخحضيًر

 :انرقىيم: اجلدول انرايل يىضح ذىسيغ اندرجاخ هلذا املقزرآنيح
 اندرجـــح انرقىيم آنيح

 دزجاث20  الحضىز 

 دزجاث 20 املشازكت والتفاعل

ازاث املُداهُت أو ألاعمال التطىعُت (  دزجت 20 التطبُقاث املُداهُت ) الٍص

 تدزج 10 التقدًمي  + الىزقت البحثُتالعسض 

دزجت+ الاختباز الثالث ألاخير  10اختبازاث فعلُت كل اختباز   1( : )  0 )  الاختبازاث القصيرة

 دزجاث  ( 20مىجىد آخس الكتاب الدزاس ي 

 تدزج00

 درجح 311 اجملمىع
 ذؼهيماخ:

  دقائق من بدء املحاضسة. 0الحضىز إلصامي لهرا املقسز، وسىف ًتم التحضير في بداًت أول 

 سصد لهـ/ــتالطالب% من عدد املحاضساث سىف ًتم حسمان 10 ـ/ــتإذا وصلت وسبت غُاب الطالب "محسوم"  ـاله/،ٍو

 في كشف زصد الدزجاث.

  استخدام الجىال 
ً
 باجا

ً
 .داخل قاعت الاختباز /ةآخس أجىاء شسح ألاستاذ ـ/ـتالتحدث مع طالب أو ًمىع مىعا

  من "مسكص بُع الكتب في العمادة" والتُِمكن الحصىل عليهاإحضاز الكتاب املقسز ـ/ــتالطالبًجب على. 

 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعليم العالي

 جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية

 ػمادج انربامج انرحضرييح
  وحدج انرطىيز واجلىدج

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 
AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY 

Deanship of Preparatory Programs 

Development & Quality Assurance Unit 

 



  التقدم لالمتحان  ـ/ـتجقدًم الىاجباث والتكلُفاث في املىعد املحدد لرلك، كما  ًجب على الطالبـ/ــتطالبعلى كل

حال  ه/ـاسىف ًطبق بحق الغش حاولـ/ـتبىفسه، وإذا   للجىت املختصت بالعمادة.إلى اعقىبت الغش ٍو

  خدماث أو زعاًت خاصت فعلُه مساجعت وحدة إلازشاد ألاكادًمي في العمادة وإبالغهم برلك. ـ/ــتإلىالطالباحتاجإذا 

 
 

 هـ:6341/7341 انثاني ذىسيغ مقزر مهاراخ االذصال ػهى األساتيغ خالل انفصم اندراسي
 

 املالحظاخ املىضىع انراريخ االسثىع
  اسخقبال الطالب هـ7/4/3417 - م2636/  3/ 37 ألاول 

  الاجصال: أهميخه, عناصزه, بيئخه هـ34/4/3417 -م2636/  3/  24 الثاني

  الاجصال اللفظي وغير اللفظي. هـ23/4/3417 –2636/  3/  13 الثالث

  الاجصال الفزدي والجماعي هـ28/4/3417–2636/ 2/  7 الزابع

  مهاراث الخىاصل الذاحي. هـ5/5/3417 –2636/  2/  34 الخامس

+ جىشَع املجمىعاث للبحث العلمي  الاختباز ألاول  هـ32/5/3417 - 2636/  2/  23 السادس

 والعمل التطىعي وآلُته
 

ز الذاث. هـ39/5/3417–2636/  2/  28 السابع   مهارة جطٍى

  .مهارة الحدًث + مهارة الاسخماع هـ26/5/3417–2636/  1/  6 الثامن

 م  39/1/2636م إلى  36/1/2636من  إجاسة منخصف الفصل                                          الخاسع        

  مهارة الخىاصل في البيئت الجامعيت هـ33/6/3417 –2636/  1/  26 العاشز

  الاختباز الثاوي + استالم ألاعمال والتكالُف 2636/  1/  27 الحادي عشز

  مهارة الخىاصل الالكتروني 2636/  4/  1 الثاني عشز

  مهارة القيادة والخأثير 2636/  4/  36 الثالث عشز

  مهارة الحىار وؤلاقناع 2636/  4/  37 الزابع عشز

  مهازة الاجصال الجماهيري + الاختباز الثالث 2636/  4/  24 الخامس عشز

  باإلانهجإنهاء كافت ما ًخعلق و مزاجعت نهائيت  2636/  5/  3 السادس عشز
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