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Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud 

Islamic University 

Deanship of Preparatory Programs 

 الوولكت العربيت السعوديت 
 وزارة التعلين 

اإلهام هحود بن سعود اإلسالهيتجاهعت   
التحضيريت البراهجعوادة    

 

Course Syllabus 
Humanities Sciences Stream (ENG 035) 

2nd Term, Academic Year 1437 / 1438 

 Course Title English Language 

Course Code ENG 035 

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

Study Skills - (Oxford). 

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

Study Skills - (Oxford). 

Credit hours:  4 hours                    Contact hours: 8 hours 

Course Description 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vocabulary, listening and speaking. 

Course Objectives  

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

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

ideas in a written text. 

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

3. Summarize information from both oral and written sources.  

4. Write words in blank spaces meaningfully 

5. Associate words to their collocations 

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

7. Write simple sentences and develop a topic sentences 

8. Write supporting sentences towards a short paragraph development 

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

10. Develop vocabulary and recognize grammatical structures. 

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

12. Recognize the sounds of the English language. 

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

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

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

Course Policy 

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

 Students are expected to: 

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

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

3. actively participate in classroom activities.  

4. ask questions if they do not understand.  

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

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

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

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

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

 Attendance 

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

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

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

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

minutes late to any class. 

 Disruptive Behavior 

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

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

found guilty of disruptive behavior face serious consequences. 

 Academic honesty 

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

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

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

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

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

Grading and Standards of Assessment 

Book Title 
Classwork=30 Mid-Term 

Exam 

Final 

Exam 

Total 

Participation Quizzes Total 

Headway Academic Skills 5 10 15 
30 40 100 

Headway (Listening & Speaking) 5 10 15 

 
Course Calendar 

Content to be covered 

Week From To 
Headway Academic Skills 

(Reading & Writing) 
Headway Academic Skills 

(Listening & Speaking) 

1 
8 / 5 / 1438 

5 / 2 / 2017 

12 / 5 / 1438 

9 / 2 / 2017 
Introduction to the 

Course 

Introduction to the Course 

2 
15 / 5 / 1348 

12 / 2 / 2017 

19 / 5 / 1438 

16 / 2 / 2017 
Unit 1 (Meeting people) Unit 1 (A new start) 
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3 
22 / 5 / 1438 

19 / 2 / 2017 

26 / 5 / 1438 

23 / 2 / 2017 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Countries) 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Tourism) 

4 
29 / 5 / 1438 

26 / 2 / 2017 

3 / 6 / 1438 

2 / 3 / 2017 
Unit 2 (con.) 

Unit 3 (Your studies) 

Unit 2 (con.) 

Unit 3 (Your day) 

5 
6 / 6 / 1438 

5 / 3 / 2017 

10 / 6 / 1438 

9 / 3 / 2017 
Unit 3 (con.) 

Unit 4 (Where we work) 

Unit 3 (con.) 

Unit 4 (Work) 

6 

13 / 6 / 1438 

12 / 3 / 2017 

17 / 6 / 1438 

16 / 3 / 2017 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Signs and 

instructions) 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Different kinds of 

language) 

7 

20 / 6 / 1438 

19 / 3 / 2017 

24 / 6 / 1438 

23 / 3 / 2017 

Unit 5 (con.) 

Unit 6 (Health and 

medicine) 

Unit 5 (con.) 

Unit 6 (Importance of 

studying) 

8 
27 / 6 / 1438 

26 / 3 / 2017 

2 / 7 / 1438 

30 / 3 / 2017 
Unit 6 (con.) Unit 6 (con.) 

Mid-Term Vacation 

9 
12 / 7 / 1438 

9 / 4 / 2017 

16 / 7 / 1438 

13 / 4 / 2017 

Unit 7 (The history of 

transport) 
Unit 7 (Developments in 

technology) 

10 
19 / 7 / 1438 

16 / 4 / 2017 

23 / 7 / 1438 

20 / 4 / 2017 

Unit 7 (con.) 

Unit 8 (Doing business) 

Unit 7 (con.)  

Unit 8 (Industry) 

11 
26 / 7 / 1438 

23 / 4 / 2017 

1 / 8 / 1438 

27 / 4 / 2017 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (Water) 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (Astronomy) 

12 
4 / 8 / 1438 

30 / 4 / 2017 

8 / 8 / 1438 

4 / 5 / 2017 

Unit 9 (con.) Unit 9 (con.) 

13 
11 / 8 / 1438 

7 / 5 / 2017 

15 / 8 / 1438 

11 / 5 / 2017 

Unit 10 (Ambition and 

success) 
Unit 10 (Careers) 

14 
18 / 8 / 1438 

14 / 5 / 2017 

22 / 8 / 1438 

18 / 5 / 2017 
Unit 10 (con.) Unit 10 (con.) 

15 
25 / 8 / 1438 

21 / 5 / 2017  

29 / 8 / 1438 

25 / 5 / 2017 
Final Revision 

16 
2 / 9 / 1438 

28 / 5 / 2017 

 

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. 

 

 
 



 

 اخلطح انردرٌسٍح
Syllabus Distribution 

 هـ 3417/3418 انثانًانفصم اندراسً 
 املرطهة انساتق الذصالاعدد ساعاخ  عدد انساعاذاملعرمدج اسم املقزر رمش املقزر

  210وصل  /210وصل
 202وصل  /210وصل 
 271وصل 

 ال ٌىجد 2 3 مهاراخ االذصال

 dr.hayisalshammari@gmail.com د.هاٌس مرعة انشمزي               مشزف املقزر
 حسة اجلدول مكان احملاضزج حسة اجلدول وقد احملاضزج

 أهداف املقزر:

 الخعسف على مفهىم الاجصال وآدابه وأهميخه ومهازاجه وعىاصسه. -

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

 للخىاصل معها.

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

 للخىاصل غير اللغىي وجىظيفها في اإلاىقف الخىاصلي بىجاح.شاشيت إجقان اإلاهازاث ألا  -

 بىاء زشالت جىاصليت صحيدت ودقيقت ومؤجسة. -

 إجساء مقابالث شخصيت ومدادجاث اجخماعيت وزشميت هاجحت. -

 الخددث بثقت وطالقت أمام الجماهير الكبيرة. -

ت: انكراب املقزر  هـ. 3217, شىت الطبع إصداز عمادة البرامج الخدضيًر

 :املقزرانرقىٌم: اجلدول انرايل ٌىضح ذىسٌع اندرجاخ هلذا آنٍح  

 اندرجـــح انرقىٌم آنٍح

 دزجاث31 الحضىز 

 دزجاث 31 اإلاشازكت والخفاعل

ازاث اإلايداهيت أو ألاعمال الخطىعيت (  دزجت 31 الخطبيقاث اإلايداهيت ) الٍز

 تدزج 01 الخقدًمي  + الىزقت البدثيتالعسض 

الاخخباز + دزجت 33كل اخخباز اخخبازاث فعليت   1( : )  2)  الاخخبازاث القصيرة

 (  دزجاث 3مىجىد آخس الكخاب الدزاس ي ألاخير  لسابعا

 تدزج31

 دزجت 311 املجمىع

 ذعهٍماخ:
  دقائق من بدء اإلاداضسة. 3الحضىز إلزامي لهرا اإلاقسز, وشىف ًخم الخدضير في بداًت أول 

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

 كشف زصد الدزجاث.

  اشخخدام الجىال 
ً
 باجا

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

  من "مسكز بيع الكخب في العمادة" والخييمكن الحصىل عليهاإخضاز الكخاب اإلاقسز ـ/ــتالطالبًجب على. 

  الخقدم لالمخدان  ـ/ـتلىاجباث والخكليفاث في اإلاىعد اإلاددد لرلك, كما  ًجب على الطالبجقدًم اـ/ــتطالبعلى كل

دال  ه/ـاشىف ًطبق بدق الغش خاولـ/ـتبىفصه, وإذا   للجىت اإلاخخصت بالعمادة.إلى اعقىبت الغش ٍو

  عمادة وإبالغهم برلك.خدماث أو زعاًت خاصت فعليه مساجعت وخدة ؤلازشاد ألاكادًمي في ال ـ/ــتإلىالطالباخخاجإذا 

 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعليم العالي

 جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية

 عمادج انربامج انرحضريٌح
  وحدج انرطىٌز واجلىدج

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

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

Deanship of Preparatory Programs 

Development & Quality Assurance Unit 

 



 هـ:7341/8341 األولذىسٌع مقزر مهاراخ االذصال عهى األساتٍع خالل انفصم اندراسٍ
 املىضىع انرارٌخ األسثىع
 0525/  50/ 53 ألاول 

56  /53  /2216 
 استقبال الطالب

 0525/  50/  20 الثاوي
23  /53  /2216 

 , عىاصسه, بيئخهالاجصال: أهميخه

 0525/  50/  27 الثالث
00  /53  /2216 

 الاجصال الفسدي والجماعي + الاجصال اللفظي وغير اللفظي

 0525/ 50/  04 السابع
07  /53 /2216 

 مهازاث الخىاصل الراحي.

 0525/  51/  53 الخامض
54  /54  /2216 

الاختبار ألاول + جىزيع املجمىعاث للبحث العلمي والعمل التطىعي 

 وآليته

 0525/  51/  20 الصادس
21  /54 /2216 

س الراث.  مهازة جطٍى

 0525/ 51/  27 الصابع
05  /54  /2216 

 مهازة الاشخماع

 0525/  51/  04 الثامن
05  /54/ 2216 

 مهازة الحدًث. 

 0525/  52/  50 الخاشع
53  /55  /2216 

 بدايت إجازة منتصف العام الدراس ي()

 0525/  52/  57 العاشس
20  /55  /2216 

 مهازة الخىاصل في البيئت الجامعيت

 0525/  52/  24 الحادي عشس
27  /55 /2216 

 الاختبار الثاني + استالم ألاعمال والتكاليف

 0525/  52/  01 الثاوي عشس
04 /55  /2216 

 مهازة القيادة والخأجير+ مهازة الخىاصل الالكترووي

 0525/ 52/  15 الثالث عشس
52  /56  /2216 

 مهازة الحىاز وؤلاقىاع

 0525/  53/  55 السابع عشس
22  /56  /2216 

 مهازة الاجصال الجماهيري 

 0525/  53/  20 الخامض عشس
26  /56/2216 

 + الاختبار الثالث + استالم واجب الكتاب

 0525/  53/ 27 الصادس عشس
03  /56/2216 

 إنهاء كافت ما يتعلق باملنهجو مراجعت نهائيت 

 

 اإلاشسف ألاكادًمي / د. هاٌض الشمسي 

 وباهلل الخىفيق



 

 Syllabus 
 

 هـ 8341 ثانيالالفصل الدراسي 

 (م  22/8/2282( )  ه22/3/8341) اخر تحديث 

عدد ساعات  عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر المقررورقم رمز 
 االتصال

المتطلب 
 السابق

 االنسانية العلوم مسار/ 281 وقا
 مسار اللغات والترجمة/ 282وقا 
 العلوم االداريةمسار / 810 وقا

 مسار العلوم التطبيقية/ 232وقا 

 ال يوجد 8 8 مهارات الثقافة الصحية

 لمقرراالكاديمي لمشرف ال
 سالم صالح باوزير. أ

sbawazeer@imamu.edu.sa 

 الثقافة الصحية/ عمادة البرامج التحضيرية :المكتب

 حسب الجداول الدراسية مكان المحاضرة حسب الجداول الدراسية وقت المحاضرة

 
 : العامة للمقرر هدافاال
 .تعزيز تعاليم الدين اإلسالمي المرتبطة بالعادات الصحية والمعارف الجسمية والنشاط البدني -1
واالجتماعيةةة اإليجابيةةة وتعزيزنةةا مةةن مةةالص الجسةةم الصةةحي  والنشةةاط تنميةةة الجوانةةن الن سةةية  -2

 .البدني الم يد
 .بالصحة والمحافظة عليها ما يرتبط و باألمصتنمية عناصر اللياقة البدنية  -3
 .المشاركة في األنشطة الرياضية حث الطالن على تنمية المهارات الحركية عن طريق -4
 .وت سيرنا بشكص علمي التأكيد على العادات الحميدة -5
 .لتركها و تجنبها لطالنا و دعوةبيان مماطر العادات السيئة  -6
 .به من يحيط ىتسلي  الطالن بالمعارف الصحية األساسية التي تعود بالن ع عليه وعل -7
 .أن يدرك الطالن أنمية ومبادئ الممارسات الصحية الوقائية -8
لياقةةةة جسةةةمه ولياقةةةة خيةةةرع باسةةةتمدام معةةةادالت وطةةةرق أن يتعةةةرف الطالةةةن علةةةى كي يةةةة ت يةةةيم  -9

 .حسابية ممتل ة
 .التعرف على أنم األمراض وأكثرنا شيوعًا ومعرفة التدابير الوقائية -11
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 توزيع مفردات المقرر على الفصل الدراسي

ساعات  الموضوع األسبوع الدراسي
 االتصال

المستخدمةالتدريس  استراتيجيات  
(مالحظات)  

 مالحظات

 عملي نظري

 استراتيجية المناقشة - - 8 و التعريف بالمنهج -استقبال الطالب  ه82/5/8341 -1 األول

 (الصحة ونمط الحياة الصحي)الوحدة االولى  ه81/5/8341 -85 الثاني
Health and Healthy Lifestyle 8 - - استراتيجية المحاضرة 

 العصف الذهني -

 (جسم االنسان)الوحدة الثانية  ه21/5/8341-22 الثالث
Human Body 8 - - استراتيجية المحاضرة 

 استراتيجية المناقشة -

 (جسم االنسان)الوحدة الثانية  ..متابعة ه8341/ 5-3/6 -29 الرابع
Human Body 8 - - استراتيجية المحاضرة 

 استراتيجية المناقشة -

 (الغذاء والتغذية)الوحدة الثالثة  ه8341/ 10/6 -6 الخامس
Food and Nutrition 8 - - استراتيجية المحاضرة 

 استراتيجية حل المشكالت -

 (العادات الصحية السيئة)الوحدة الرابعة  ه17/6/8341 -13 السادس
Poor Health Habits 8 - - استراتيجية المحاضرة 

 استراتيجية حل المشكالت -

 (االمراض المنقولة جنسيا  )الوحدة الخامسة  ه24/6/8341 -20 السابع
Sexually Transmitted Diseases 8 - - استراتيجية المحاضرة 

 استراتيجية حل المشكالت -

 Prevention of (امراض العصر والوقاية منها)الوحدة السادسة  ه7/8341-2/6 -27 الثامن
Common Diseases in Today's World 8 - 

 استراتيجية المحاضرة -
 العصف الذهنياستراتيجية  -

 (8 قصيراختبار )
)Quiz 8) 

 ه88/2/8341-2م       3/2282-1/4-42      الثانياجازة منتصف الفصل الدراسي 

 (امراض العصر والوقاية منها)الوحدة السادسة  ..متابعة ه81/2/8341-82 التاسع
Prevention of Common Diseases in Today's World 8 - - استراتيجية المحاضرة 

 استراتيجية حل المشكالت -

 (الصحة النفسية)السابعة الوحدة  ه24/2/8341-81 العاشر
Mental Health 8 - -  استراتيجية العصف الذهني

 استراتيجية المحاضرة -

ادي الح
 (اللياقة البدنية)الوحدة الثامنة  ه1/8341-8/2-21 عشر

Physical Fitness 8 - - استراتيجية المحاضرة 
 استراتيجية حل المشكالت -

الثاني 
 (االسعافات االولية)الوحدة التاسعة  ه1/1/8341 -3 عشر

First Aid 8 - - طريقة التدريب العملي 
 تمثيل االدوار -

الثالث 
 استراتيجية التدريب العملي - 8 - عملية اتتطبيق ه85/1/8341-88 عشر

 التعلم التعاوني -

الرابع 
 (البيئة الصحية)الوحدة العاشرة  ه22/1/8341-81 عشر

The Healthy Environment 8 - 
 استراتيجية المناقشة -
 استراتيجية حل المشكالت -

 (اق البحثيةتسليم االور )

الخامس 
 - 8 و مناقشتها تسليم وتقييم الورقة البحثة ه21/1/8341 -25 عشر

 المناقشةاستراتيجية  -
 (2 قصيراختبار )

)Quiz  2) 
 



 

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

 .ه 8341 -هـ 8342,  السادس دارصاإل, مام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة اإل
 

 آلية التقييم:
 

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

 أداء فردي

درجات 82 الحضور 8  
درجات 82 المشاركة والتفاعل 2  
قصيرة اختبارات 4 درجة 52   

 أداء جماعي
درجة 22 ورقة بحثية 3  
درجات 82 تطبيقات عملية 5  

درجة 822 المجموع الكلي  

  
 تعليمات هامة

 الحضور إلزامي لهذا المقرر. 
  حرمان في المقرر ـه/يسجل الطالبمن عدد المحاضرات % 22 بدون عذر  ـه/ نسبة غياب الطالب تجاوزتإذا. 
  ـه بإحضار الكتاب الجامعي معه بالمحاضرة/الطالبيلتزم. 
 الواجبات والتكليفات في الموعد المحدد لذلكبتسليم   ـه/الطالب يلتزم. 
 
 
 
 
 
 
 

 :المشرف االكاديمي للمقرر
 سالم صالح باوزير   .أ

 
 



 ةــزبية السعوديـــــــــاململكة الع

 وسارة التعليم العالي                

                              اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

  عمادة الربامج التحضريية

 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education        

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD         
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يعنىىهذىىىلمذمر بىىططذة رطمةىىئذمر ةمىىوىياذذة مىىملتذمرةىىطم سذمرملعىىيطيئذة مىى طذمرعمىىلاذمقنمىى نيئ ذلطىىوذبىى اذمر بىىططذريىى لوذمرط رىى ذة ر عط ىىئذ  ملقدد:   أهددف   
رم عمل ى نذذيىئمألم ميئذمرمى ذممعمىبذة هى ىياذل بىطمل نذمبنيىئذمر عمل ى نذلبمىاذمطةيب ميى ذ  ى ذييىماذةقمىاذمرمطةيبى نذمألم مىيئذرميىة ئذمرعن ةلميىئذمرع ر 

لنى  ذلبمىاذبنظ ىئذ)مالنمطنن(ذل يهيئذمق  وةذ ني ذألغطمضذمرمعمياذلمرةلثذمرعم  ذلمممطج عذمر عمل  نذ  ى ذيمنى لأذبمىاذمرمعمىياذعىاذةعىوذلمرمعمىياذمالر مطذ
ر خممهىئذالمىمع  أذلى اذةط جيى نذمقنمى  ذمربىوطمنذمرمطةيبيىئذممر عمل  نذلب نيمي  ذليط  ذىلمذمر بططذ  ذمرج ن ذمرع م ذ نوذعمهذإ مى  ذمرطمةىئذمر يى طةذلذ

 .مر  مة ذة  ذيخواذ ميطموذمرمعمي يئذلمرلظيهيئ

م0202،  السادسة، د. عبداهلل املوسى ، الطبعة  مقدمة يف احلاسب اآللي واإلنرتنت  لكتاب  ملق:  

  ملوقع  اللكرتوني 

ذمرجولأذمرم ر ذيلعحذمل يعذمروطج نذريلمذمر بطط  لتقويه 
 %5 احلضور

 %5 املشاركة

 0%5 التعلم الذاتي  

 % 15 االختبارات القصرية للهظزي 

 % 20 االختبار الفصلي املوحد

 % 40 االختبار الههائي املوحد

 %100 اجملموع

  تعلينات وتنبيهات ومالحظات

مرملعيطذ  ذمرخ اذوط ىبذمأللرهذ اذمر ل عطةذليثذميماذلطنذمر ل عطةذج يعذمر ل عطمنذلذمرلطصذعمهذمرلعلطذ  ذذمالرم ماذةلعلط  حلضو  
لع طهذخالأذبمةلعياذ اذم طيخذذ/ةمر مقخطذىئ/ليعمةطذمرط ر   مغية ذعاذمر ل عطة ذلعلطذمرغي  ذمر بةلأذيج ذباذيعم وذ اذرجنئذمألعلمطذة رع  وةذلم 

 مرغي  .

 مالحظة:

لممجأذروذعال ئذذمر ل عطمنذ  ذمرهبأذمروطمم ذيعمةطذ لطل   ذ%ذ اذعووذ20م يوذنمةئذغي ةوذةولاذعلطذعاذذ/مرم مرليذ/ىئمرط ر  .1
ذ لطلا.

ذ مؤلأذعاذ أذمر  وةذمرم ذماذمغطيمي ذ  ذمر ل عطةذلمهذرلذغ  ذعني .ذ/ىئمرط ر  .2
ذيماذإع وةذمالخمة طمنذمرببيطذرمطمةئذمرغي  ذملمءذ  ذمر  وةذمرنظطيئذبلذمرع ميئذ.ذال .3

  مز  ملق:   سه  ملق:  عفد  لشاعات  ملعتنفة عفد ساعات  التصال

 204عال  لمسار العلوم اإلنسانية مهارات الحاسب اآللي 3 3

 مش:   ملق:  أسامة محمد عبدهللا يوسف

  هلاتف 2000302050

Omyousif@imamu.edu.sa لربيف  اللكرتوني  
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ةعوذإلع طذذ ع يوذمرةطم سذمرملعيطيئذل وطاذمر  وةمرخطيئذ اذ لم بئذمرذرمطمةئذمرغي  ذةيططيم حذةإع وةذمالخمة طذمرني ى ذلذمرهبم ذ .4
 .مآلر علطذ بةلأ ذيلووذ لعوذمالخمة طذ اذطماذ ي طمنذمرل م ذ

ذمر ل عطةذ بط عني ذع اذ  وةذ لمقج ةئ مألمىمئ ططح ططيبذعا مر ل عطمن    مر ن طيئ    مر ي ط ئ مبلا با مر ملطع  ا: الصفية املشاركة
 .مرةن ءة ذ عذمالرم ماذةآوم ذمرللمطذلمرمؤمأذلعواذإث طةذمرهلعه لمرمعميب ن مر اللظ ن لمبويا

ذ/ىئةقومءذمرلمجة نذلمالخمة طمنذةنهموذلةولاذبيذ م عوةذللم ذمعمي  نذمرلمجة نذلمالخمة طمن ذل أذط ر ذ/ىئباذيبلاذمرط ر ذيج ذ :تعليمات الغش 
 ةيلمذمرخبلص.ذمعمي  نذمر ع لأذةي ذة رج  عئمروذيخ رفذلركذممطةبذعمي

إغالبذمرجلمأذبلذجعموذعمهذمرب  نذطلمأذ مطةذمر ل عطةذلعواذمممخوم وذني ىي ذلأليذمة  ذل اذلبذمر وطاذإخطم ذذ/ىئيج ذعمهذمرط ر :  انتبه #
  اذط عئذمر ل عطةذني ىي ذلممجيموذغ ى ذ  ذل أذ خ رهئذمعمي  نذإغالبذمرجلمأ.ذ/ىئمرط ر 

 تعليمات للمقزر :

 ذل أذعواذمممياذمرلمج ذ  ذمر ل عطةذمرم ريئذرلطنذمرم ميفذةوذيمماذلذيماذمممياذمرلمج ذ  ذمر ل عطةذمرم ريئذةعوذمرم ميفذةوذةقمةلعذ  
ةعوذلركذةمممياذمرلمج ذعمهذذ/ىئنبفذمروطجئ ذلالذيم حذرمط ر ذ/ىئةقمةلعياذ(ذلممجأذرمط ر مألمةلعذمرليذيميوذ)بيذةعوذمرم ميفذ

 مقطالب.
  ذ-2002مخ ياذل  ئذةطم سذ  ي طلمل نذبل ياذإبومطذذ/ىئيم اذمرط ر(Microsoft Office 2007)ة رمغئذمرعطةيئذعمهذجي  هذمريخب ذذ

 لمنهيلذمرلمجة ن.لمهذيم  اذ اذمرمطةيبذمرع م ذلمرموط ذ  ذمر ن أذ
 ذالذمغاذعاذمر م  ذمر بططذبلذمأللطمبذرإلل طئذ إاذعطلضذمر ل عطمن  
  ة روخلأذإرهذمر ل عطةذةولاذإلع طذ مطمة نذمر بططذ اذ م ذلبلطمبذلبطالاذ/ىئالذيم حذرمط ر. 
  ةإلع طذذذ/ىئيمم اذمرط رUSB Flash Memoryمرلم طةذمرعلىيئ"ذمرخ بئذةوذرمخ ياذج يعذ مه مو.ذ 

   :جدول الموضوعات

weeks 
Lecture Topics 

 

Hours 

 

Exams Practical Topics worksheet  
No From To 

1 
05/02/2017 

08/05/1438 

09/02/2017 

12/05/1438 

 
 لوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلوماتا

 أجيال الحاسب اآللي وتعريفه ومميزاته وأنواعه-1.1

 
 

3  
Introduction to 
computer Labs  

2 
12/02/2017 

15/05/1438 

/02/201761 

/05/143861 

 
 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات

 المكونات المادية للحاسب )وحدات اإلدخال -1.1
 واإلخراج ، وحدات التخزين ، المعالج ، الذاكرة( .

وحدات القياس وأقسام اللوحة األم وصندوق -1.1

   محركات األقراصالحاسب وكيفية عمل 

 
 

3 
  

Operating system 
features 

  

3 

 
/02/201761 

22/05/1438 

 
/02/201722 

21/05/1438 

 
 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات

للحاسب وتطوير النظم  المكونات البرمجية -1.1
 . والبرمجيات

( وإدارة 7نظام التشغيل )ويندوز : B-الثانية لوحدة ا
 الملفات

 تشغيل البرنامج وإغالقه وأقسام الشاشة الرئيسية -1.1
 فتح النوافذ والتحكم بها وتنسيق قائمة إبدأ -1.1
ترتيب النوافذ المفتوحة والتنقل بينها وإظهار  -1.1

 )لمحة سريعة( وإخفاء أقسام النافذة
 العمل على أيقونات سطح المكتب )لمحة سريعة( -1.1

 

3 

  1اختبار 

درجات 5  

Windows 7   

4 
/02/201721 

/05/143821 

02/03/2017 

/06/143832 

 
 ة األولى: مفاهيم تقنية المعلوماتالوحد
 (شبكات الحاسب اآللي )أنواعها ، وفوائدها  -1.1
استخدام الشبكات الهاتفية في التعامالت   -1.1

 .الحاسوبية

 
 
 

3 

 

 
    

5 
05/03/2017 

06/06/1438 

09/03/2017 

10/06/1438 

 
 برنامج معالج النصوص: الثالثةالوحدة 

Microsoft Word2007 

 

 

 

2 

 
MsOffice2007 

MS Word 
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6 
12/03/2017 

13/06/1438 

16/03/2017 

17/06/1438 

 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات
مفهوم تقنية المعلومات ومجاالت استخدامها في  -7.1

 مجاالت الحياة اليومية.
 

 

3 

 

  

  
  

7 
19/03/2017 

20/06/1438 

23/03/2017 

24/06/1438 

 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات
مفاهيم )العمل عن بعد ، فوائد استخدام  -1.1

اإللكترونية والعالم  ة( والتجارالمستندات اإللكترونية
 .اإللكتروني

األمان والصحة في التعامل مع الحاسب اآللي  -1.1
 .والبيئة اإللكترونية

2اختبار  3  

درجات 5  
  

8 
26/03/2017 

27/06/1438 

30/03/2017 

02/07/1438 

 
 

هـ1438-1437اختبار النصف للفصل الدراسي الثاني للعام   

 

9   
 

 إجــــــــــــــــازة 

02 
09/04/2017 

12/07/1438 

13/04/2017 

16/37/1438 

 
 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات 

حماية تقنية المعلومات ) أمن المعلومات ،  -1..1
الخصوصية وحماية البيانات، حقوق الملكية الفكرية 

 للمصنفات اإللكترونية (

 
 

3   

 

10 
16/04/2017 

19/07/1438 

20/04/2017 

23/07/1438 

 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات
حماية تقنية المعلومات )الفيروسات: األنواع،  -11.1

االنتشار، طرق الوقاية( وأهم  األضرار أسباب
 أخالقيات الحاسب .

 

3 
 

  
 

  

00 

 
23/04/2017 

26/07/1438 

 
27/04/2017 

01/08/1438 

 برنامج الجداول اإللكترونية: لرابعةالوحدة ا
 

Microsoft Excel2007 

 

 

2  

MsOffice2007 
Spreadsheet software  

  
 

03 
30/04/2017 

04/08/1438 

04/05/2017 

08/08/1438 

 برنامج الجداول اإللكترونية: لرابعةالوحدة ا
 

Microsoft Excel2007 

 
 

3   

MsOffice2007 
Spreadsheet software 

   

05 
07/05/2017 

11/08/1438 

11/05/2017 

15/08/1438 

 المعلومات واإلتصاالت: الوحدة االسابعة 

مقدمة عن اإلنترنت )تعريفها، تاريخها،  -1.7
 خدماتها، أضرارها (.

 خدع الهاكرز وتوظيف شبكة اإلنترنت . -1.7

 
 

3   
 

 تعلم ذاتي

درجات   15    
  

00 
14/05/2017 

18/08/1438 

18/05/2017 

22/08/1438 

 المعلومات واإلتصاالت: الوحدة االسابعة 

 نصائح لمستخدم اإلنترنت . -1.7
أهم مصطلحات الشبكات وشبكة اإلنترنت  -1.7

 المفاهيم األساسية .وبعض 

 

   3اختبار   3

 درجات    5
  

 

01 
21/05/2017 

25/08/1438 

25/05/2017 

 مراجعة عامة  29/08/1438
 

 
   

02   
 اإلختبار النهائي
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 التدريسية اخلطة 
Syllabus Distribution 

 هـ 3218/  3217 الفصل الدراسً الثانً

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

 400نهج   415نهج    414نهج 
 444نهج    401نهج 

 ال ٌوجد 2 1 مهارات التعلم

 tmuqati@hotmail.comالمقاطً        د. طعٌس بن مشلش   مشرف المقرر

 حسب الجدول مكان المحاضرة حسب الجدول وقت المحاضرة

 أهداف المقرر:

 ٌهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالبـ/ـة المهارات األكادٌمٌة والحٌاتٌة اآلتٌة:

 وٌتعرف على عادات العقل التً ٌطبق التخطٌط وإدارة الوقت، المهارات التنظٌمٌة التً توضح لـ/ـها أن ٌتعلم كٌف ٌتعلم، و
 بطرٌقة إبداعٌة ناقدة، وأن ٌعتمد على نفسه فً اكتساب المعرفة.تساعده على التفكٌر 

  تساعد الطالبـ/ـة على اكتساب مهارات إعداد البحث العلمً وطرق جمع المعلومات من مصادر مهارات التفكٌر والبحث
 ، وتطوٌر مهارة بناء استراتٌجٌة للبحث عن المعلومات تتسم بالفعالٌة.المعلومات المختلفة

  المهارات األكادٌمٌة وهً ضرورٌة للطالب الجامعً حتى ٌتمكن من تحسٌن مهاراته فً االستذكار والقراءة والكتابة
 .لالختبارات واالستعدادوتقٌٌمها 

 التفكٌر تعمل على تحسٌن مستوى التفكٌر لدى المتعلم وتجعله ذا نظرة واسعة وحكٌمة، وتمكنه من إنجاز عمله بشكل  أدوات
 أفضل، وتحّسن قدرته على اتخاذ القرار من خالل إٌجاد حلول عملٌه لما ٌواجهه من مشكالت.

 

عمادة البرامج . خالد البسٌونً. د: د. سعد عبد المجٌد. إعداد  (هـ3218 -3217)اإلصدار السابع-: مهارات التعلمالكتاب المقرر  
 التحضٌرٌة.

 
 الجدول التالً ٌوضح توزٌع الدرجات لهذا المقرر :التقوٌمآلٌة   

 

 ٌضاحاإل الدرجة آلٌة التقوٌم م

 .أسابٌع الدراسةفً حضور المحاضرات خالل  ـ/ـهمدى انضباط الطالب درجات 31 الحضور   1

 .الثانً وتفاعله خالل الفصل الدراسً ـ/ـهمدى مشاركة الطالب درجات 31 والتفاعل   المشاركة  2

 .(درجة01درجات والثانً والثالث)( 31األول)، قصٌرةٌة ئنهااختبارات  درجة 31 اختبارات  (3وعددها )اختبارات قصٌرة  3

)بحث ورقة بحثٌة( فً إعداد 3مع مجموعة عددهم ) ـ/ـهطالبٌشترك كل  درجة 01 ورقة بحثٌة + عرض تقدٌمً  4
الذي سبق إعداده أمام الجزء من البحث  ـ/ـهطالبعلمً( ثم ٌعرض كل 

 .ب/ـاتالطال

 نشاط تطبٌقً حسب المهارة ـ/ـهطالب كلٌنفذ  درجات 31 تطبٌق عملً 5

 درجة 144الدرجة الكاملة من  تحسب درجة 144 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 تعلٌمات:

  دقائق من  3اٌة أول وسوف ٌتم التحضٌر فً بدااللتزام بحضور جمٌع المحاضرات والحرص على الحضور فً وقت المحاضرة

المتأخر/ة متغٌباً عن المحاضرة، وعذر الغٌاب المقبول ٌجب أن ٌعتمد من لجنة األعذار بالعمادة  الطالبـ/ـة، وٌعتبر بدء المحاضرة

 وإحضاره خالل أسبوعٌن من تارٌخ الغٌاب.

  ـاوٌرصد لهفً الفصل الدراسً ٌعتبر محروماً  ات% من عدد المحاضر01الذي/التً تزٌد نسبة غٌابه بدون عذر عن الطالبـ/ـة/ 

 درجة "محروم" فً كشف رصد الدرجات.

 مسؤول عن كل المادة العلمٌة التً تم تغطٌتها فً المحاضرة حتى لو غاب عنها. الطالبـ/ـة 

 .ال ٌتم إعادة االختبارات القصٌرة نهائٌاً سواء كان السبب الغٌاب أو غٌره 

 وداخل قاعة االختبار. عضو هٌئة التدرٌسآخر أثناء شرح  ـ/ـهٌمنع منعاً باتاً التحدث مع طالب 

 من "مركز بٌع الكتب فً العمادة" الذي ٌمكن الحصول علٌهحضار الكتاب المقرر إ ـ/ـهٌجب على الطالب 

 حاولـ/ـت إذا فً الموعد المحدد لذلك، كما ٌجب على الطالبـ/ـه التقدم لالختبار بنفسه، تقدٌم الواجبات والتكلٌفات  ـ/ـهعلى كل طالب

 لجنة المختصة بالعمادة.إلى العقوبة الغش وٌحال  ه/ـاالغش سوف ٌطبق بحق

  كادٌمً فً العمادة وإبالغهم بذلك.صة فعلٌه مراجعة وحدة اإلرشاد األعاٌة خارخدمات أو إلى  ـ/ـهالطالب أحتاجإذا 

 

هـ1430/1438 ثانًسابٌع خلال الفصل الدراسً التوزٌع مقرر مهارات التعلم على األ  

 ملاحظاتال الموضوع التارٌخ بوعاألس

 ولاأل
 لبـ/ـهاستقبال الط هـ3218/ 30/3إلى  3/ 8من 

تقوٌم  آلٌةلمحة تعرٌفٌة موجزة عن مفردات المقرر و
 الطالبـ/ـه.

 
 م9/0/0137 إلى  0/ 3من

 ثانًال
تقوٌم  آلٌةلمحة تعرٌفٌة موجزة عن مفردات المقرر و هـ3218/ 39/3إلى  3/ 33من 

 الطالبـ/ـه.
 األولى: تعلم كٌف تتعلم الجلسة

 
 م34/0/0137 إلى  0/ 30من

 لثالثا
الجلسة الرابعة : المهارات الست الكبرى لحل  هـ3218/ 04/3إلى  3/ 00من 

  المشكلات المعلوماتٌة
 

 م01/0/0137 إلى  0/ 39من

 رابعال
 هـ3218/ 1/4إلى  3/ 09من 

  الجلسة الخامسة : مهارات البحث
 عملًالتطبٌق ال  -أ

التدرٌب على طرٌقة  -ب
 م0/1/0137 إلى  0/ 04من إعداد الورقة البحثٌة

 كتاب المقررالنهاٌة فً الموجودة نسخة أصل الاإلجابة على  :القصٌر األولالنهائً االختبار 

 خامسال

 هـ3218/ 31/4إلى  4/ 4من 

  الجلسة الثانٌة: التخطٌط وإدارة الوقت

التدرٌب على طرٌقة  -أ
  إعداد الورقة البحثٌة

 م9/1/0137 إلى  1/ 3من تسلٌم التطبٌق العملً -ب

 سادسال

 هـ3218/ 37/4إلى  4/ 31من 

  الجلسة الثالثة: عادات العقل

التدرٌب على طرٌقة  -أ
 إعداد الورقة البحثٌة

 أخر موعد لتسلٌم -ب

 م34/1/0137 إلى  1/ 30من التطبٌق العملً

 سابعال
 هـ3218/ 02/4إلى  4/ 01من 

  الجلسة السادسة : استراتٌجٌة سكامبر فً التفكٌر

العرض التقدٌمً  -أ
 للورقة البحثٌة

 لورقة البحثٌةتسلٌم ا -ب
 م01/1/0137 إلى  1/ 39من 

 سادسةبعد نهاٌة موضوعات الجلسة ال ثانًالقصٌر الالنهائً االختبار 

 ثامنال
 هـ3218/ 0/7إلى  4/ 07من 

  السابعة : مهارات االستذكارالجلسة 

العرض التقدٌمً  - أ
 للورقة البحثٌة

 
 م11/1/0137 إلى  1/ 04من
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 المشرف األكادٌمً/ د. طعٌس المقاطً

 وباهلل التوفٌق

 

 إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني هـ3218/ 9/7إلى  7/ 3من  التاسع

 م4/2/0137 إلى  2/  0من

 العاشر

 هـ3218/ 34/7إلى  7/ 30من 

 الجلسة الثامنة : مهارات القراءة

العرض التقدٌمً  -أ
 للورقة البحثٌة

أخر موعد لتسلٌم  -ب
 لورقة البحثٌةا

 م31/2/0137 إلى  2/  9من

 الحادي عشر
 هـ3218/ 01/7إلى  7/ 39من 

   الجلسة التاسعة : مهارات الكتابة
 م01/2/0137 إلى  2/  34من

 الثانً عشر
 هـ3218/ 3/8إلى  7/ 04من 

  القبعات الست للتفكٌر الجلسة العاشرة :
 م07/2/0137 إلى  2/  01من

 الثالث عشر
 

 هـ3218/ 8/8إلى  8/ 2من 
   الجلسة الحادٌة عشر : أدوات برنامج الكورت

 م2/3/0137 إلى  2/  11من

 عشر  الرابع
 

الجلسة الثانٌة عشر : نظرٌة الحل االبتكاري  هـ3218/ 33/8إلى  8/ 33من 
 (TRIZللمشكلات)ترٌز  

 

 م33/3/0137 إلى  3/  7من

 نٌة عشربعد نهاٌة موضوعات الجلسة الثا النهائً القصٌر الثالثاالختبار 

 عشر  الخامس
 

 هـ3218/ 00/8إلى  8/ 38من 
 مراجعة أهم الموضوعات

 م38/3/0137 إلى  3/  32من

 عشر  السادس
 

 هـ3218/ 09/8إلى  8/ 03من 
  تسلٌم النتائج النهائٌة

 م03/3/0137 إلى  3/  03من



 اخلطة انحدريسية 
Course Syllabus  

 هـ7341/7341 الثانيالفصل الدراسي 

املعحمدة عدد انساعات اسم املقرر رمس املقرر الجصالاعدد ساعات    املحطهب انسابق 

 012عرب      /     010عرب 

040عرب       /     010عرب   
 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:

 العربي واإلمالء العربي النحو قواعد من بجملة اإللمام من الطالب يتمكن أن. 

 سليمة عربية لغة مستعماًل  المحادثة مهارة خالل من نفسه عن التعبير من الطالب يتمكن أن. 

 ورسالة اجتماع، محضر وكتابة ، وظيفة بطلب التقدم كتابة: مثل) الوظيفية الكتابة الطالب يتقن أن 

 إلخ...إدارية

  المتنوعة النصوص من بمجموعة تزويده خالل من ثقافته تنمية من الطالب  يتمكن أن. 

 صحيحة عربية بلغة الكتابة من الطالب يتمكن أن. 

 الكتابة. في الشائعة األخطاء تجنب الطالب يستطيع أن 

 صحيحة عربية بلغة الجامعية دراسته مواصلة من الطالب يتمكن أن. 

 واللغوية واألسلوبية والصرفية والنحوية اإلمالئية األخطاء من خالية عبارة أداء الطالب يستطيع أن . 

 هـ.7341/7341كتاب مهارات لغوية, عمادة البرامج التحضيرية, اإلصدار السابع,  : الكتاب المقرر  

 

 الجدول التالي يوضح توزيع الدرجات لهذا المقرر:  :التقويمآلية   
 

      اندرجـــة انعمم
دزحاث01   الحضىز   

دزحاث 01 املشازهت والتفاعل  

ازاث امليداهيت أو ألاعماٌ التطىعيت ( التطبيلاث امليداهيت ) الٍص دزحت 01   

دزحت 01 العسض التلدًمي  + الىزكت البحثيت  

(  3الاختبازاث اللصيرة  )  دزحت01   

درجة 100 املجموع  

 

 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعليم العالي

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

 عمادة انربامج انححضريية
 وحدة انحطوير واجلودة
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خالل األسابيع موضوعات املقررجوزيع   

 الموضوع التاريخ االسبوع
 التسجيل والتعازف واستلباٌ الطالب 2216/  53/  56               0525/  50/ 53 األول

 الجملت الاسميت والجملت الفعليت. 2216/  53/  23               0525/  50/  20 الثاني

 اللساءة الىاعيت + اليلمت وأكسامها 2216/  53/  00               0525/  50/  27 الثالث

   لىىاسخ  والىىاصب والجىاشما 2216/ 53/  07              0525/ 50/  04 الرابع

 اسم الفاعل واسم املفعٌى  2216/  54/  54              0525/  51/  53 الخامس

 دزحت" 01الاختباز اللصير ألاٌو " 2216/ 54/  21            0525/  51/  20 السادس

 الفازكت  ألالف 2216/  54/  05              0525/ 51/  27 السابع

 الفسق بين التاء املفتىحت والتاء املسبىطت  2216 /54/  05             0525/  51/  04 الثامن

 إحاشة مىصف الفصل الدزاس ي الثاوي 2216/  55/  53               0525/  52/  50 التاسع

 الضمائس 2216/  55/  20              0525/  52/  57 العاشر

 همصة الىصل وهمصة اللطع + املبني واملعسب 2216/ 55/  27            0525/  52/  24 الحادي عشر

 العدد واملعدود + عالماث التركيم 2216/  55/ 04             0525/  52/  01 الثاني عشر

 دزحت" 01الاختباز اللصير الثاوي " 2216/  56/  52            0525/ 52/  15 الثالث عشر

 املحسىاث البدٌعيت + هتابت السسائل 2216/  56/  22            0525/  53/  55 الرابع عشر

 دزحاث" 01الاختباز اللصير الثالث " 56/2216/  26            0525/  53/  20 الخامس عشر

 ومىاكشتها.استالم البحىث وألاعماٌ التطىعيت  56/2216/  03             0525/  53/ 27 السادس عشر

 تعليمات عامة  :

 .الحضىز إلصامي لهرا امللسز، وسىف ًتم التحضير في بداًت املحاضسة 

   حسمان الطالب،  %  من عدد املحاضساث خالٌ الفصل الدزاس ي، فسىف ًتم 01إذا وصلت وسبت غياب الطالب أهثر من

سصد له دزحت "محسوم  " في هشف زصد الدزحاث.ٍو

  
 
 استخدام الجىاٌ أو التحدث مع طالب آخس أجىاء شسح ألاستاذ داخل كاعت الاختباز. ًمىع مىعا

 
 باجا

 مسهص بيع الىتب في العمادة".لىتاب امللسز حيث ًتم شساؤه من "ًجب على الطالب إحضاز ا 

 صداكيتامل على ول طالب جلدًم الىاحباث والتيليفاث والاختبازاث بىفسه. وإذا وان هىان أي هىع من الغش وعدم ،

حاٌ للجىت املختصت بالعمادة  .فسىف ًطبم بحم الطالب علىبت الغش، ٍو

 .ًإذا وان الطالب ًحتاج خدماث أو زعاًت خاصت ، فعليه مساحعت وحدة إلازشاد ألاوادًمي في العمادة وإبالغهم برل 

 مشرف مقرر مهارات اللغة العربية

      د/ زيد دبيان الشمري

 وباهلل التوفيق...
 


