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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 1437 / 1438 

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 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



 اخلطح انردرٌظٍح
 هـ 3416/3417 ألولااندراطً  انفصم

 ادلرطهة انظاتق الذصالاعدد طاعاخ  ادلعرًدج عدد انظاعاخ اطى ادلقزر ريش ادلقزر
 ال يوجد 4 4 الرياضيات 10 ريض

 محمد بن جلوي الشدادي يدرص ادلقزر

 حسب الجدول يكاٌ احملاضزج حسب الجدول وقد احملاضزج

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

 : انكراب ادلقزر: 
اضياث الخاص بالدوزة التأهيليت لطالب املعاهد العلميت للدلتىز   للطالبلتاب الٍس

ً
 محمد القاض ي املىشع مجاها

 ذعهًٍاخ:
  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 

 :رسٌع اندرجاخ ذلذا ادلقز ٌىض  ذىانرقىٌى: اجلدول انرايل
 اإلٌضاح اندرجح يهاو انرقىٌى م
 أسبىع دزاس ي. 61هضباط في حضىز املحاضساث خالى مدي الا  درجاخ 31 احلضىر 1

 .ًؤخر املتىسط اختبازاث قطيرة درجاخ 31 ادلشاركح وانرفاعم 2

 مل اسبىع واحب ًؤخر املتىسط درجح 31 واجثاخ 3

 اختباز  أوى ٌعقد في الاسبىع الخامس من الفطل الدزاس ي درجاخ 31 االخرثار انشهزي األول 4

 اختباز  أوى ٌعقد في الاسبىع العاشس من الفطل الدزاس ي درجاخ 31 االخرثار انشهزي انثاًَ 5

 في اسبىع الاختبازاث النهائيت التي جحدده الهليت درجاخ 41 االخرثار انُهائً 6

 دزحت 622جحسب الدزحت الهاملت من  درجح 311 اجملًــــــــــــــــــــــــــــــــىع

 
  

 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعلين العالي

  اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

 كهٍح انعهىو
 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Higher Education 
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نهعاو  األولخالل انفصم اندراطً  األطاتٍعذىسٌع يقزر يهاراخ االذصال عهى 
 هـ3416/3417

 

 واهلل ادلىفق،،،

 المفردات األسابيع

 استقبال وتسجيل الطالب ولاأل

 مراجعة عامة ملنهج الرياضيات ثاًَان

 مجموعات الاعداد والعمليات عليها نثانثا

 مجموعات الاعداد والعمليات عليها زاتع ان

 العبارات الجبرية ايضاخل

 املعادالت واملتباينات ظادصان

 الهندسة التحليلية ظاتعان

 املتتاليات الحسابية والهندسية ثايٍان

 إلاحصاء انراطع

 الاحتماالت انعاشز

 الدوال احلادي عشز

 مدخل لتفاضل الدوال عشز انثاًَ

 مدخل لتكامل الدوال انثانث عشز

 مراجعة عامة انزاتع عشز

 مراجعة اخلايض عشز 

 الاختبارات انظادص عشز



 

 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
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،ذتقىىىذمىى مذمر بىىللذريىىلتىذمرطارىى ذ ار عل ىىىيذمر عاىىىىىذمرعب يىىييعنىىهذىىىلمذمر بىىىللذ ارطب ىىيذمر  سىىى يلذذ  جىىستحذمر ىىلم اذمرس  ىىيلييذ  جىىالذ أهددف ا  رردد     
يىيذرب عبت ىانذمألجاجييذمرسى ذسسعبىبذ  هىاىيمذت مىطب انذسبنيىيذمر عبت ىانذتبجىاذسط يباسيىاذ  ىاذييىسمذ قجىاذمرسط يبىانذمألجاجىييذربيى  يذمرعن  تسيىيذمرعار 

  ىاذيسنىاتأذبجىاذمرسعبىيمذعىلذ عىىذتمرسعبىيمذمالر سلتنى ،ذتبجىاذبنظ ىيذ)مالنسلنن(ذت يهييذمإل اىةذ نياذألغلمضذمرسعبيمذتمر  ثذمرعب  ذتمجسلجاعذمر عبت انذ
مربىىلمنذمرسط يبيىيذمر لسبهىيذالجىسع اأذ ىلمذ ل جيىانذمإلنسىا ذمر عبت انذتب نيسيا،ذتيل لذىلمذمر بللذ  ذمرجان ذمرع ب ذ نوذعبهذإ جىا ذمرطب ىيذمر يىالةذتذ

 .مر  س  ذ  اذيلىمذ جيلسوذمرسعبي ييذتمرتظيهيي

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

  روقع  اللكرتوني 

ذمرجىتأذمرسار ذيت حذستليعذمرىلجانذريلمذمر بلل  لترويه 
 %5 احلضور

 %5 املشاركة

 0%5 التعلم الذاتي  

 % 15 االختبارات القصرية للهظزي 

 % 20 املوحداالختبار الفصلي 

 % 40 االختبار الههائي املوحد

 %100 اجملموع

  تعلينات وتنبيهات ومالحظات

 يثذجيسمذمرس  يلذ  ذمرل اذىقا بذمألترهذ لذمر  ا لةذتقنذمر  ا لةذج يعذمر  ا لمنذتذمر لصذعبهذمر  تلذ  ذذمالرسلممذ   تل  حلضو  
 سغي اذعلذمر  ا لة،ذتعللذمرغيا ذمر ب تأذيج ذبلذيعس ىذ لذرجنيذمألعلملذ ارع اىةذتم   الهذلالأذبج تعيلذ لذساليخذذ/ةمر سقللذىي/تيعس لذمرطار 

 مرغيا .

 مالحظة:

تسججأذروذعال يذذ%ذ لذعىىذمر  ا لمنذ  ذمرهمأذمرىلمج ذيعس لذ  لت ا ذ20سليىذنج يذغيا وذ ىتلذعللذعلذذ/مرس مرليذ/ىيمرطار  .1
ذ  لتم.

ذ جؤتأذعلذ أذمر اىةذمرس ذسمذسغطيسياذ  ذمر  ا لةذ سهذرتذغا ذعنيا.ذ/ىيمرطار  .2
ذيسمذإعاىةذماللس المنذمربميلذربطب يذمرغيا ذجتمءذ  ذمر اىةذمرنظلييذبتذمرع بييذ.ذال .3

  مز  رر    سه  رر   عفد  لشاعات  رعتنفة عفد ساعات  التصال

 267عال  المعاهد العلميةلمسار  مهارات الحاسب اآللي 3 4

 مش ا  رر   أسامة محمد عبدهللا يوسف

  هلاتف 2666902050

Omyousif@imamu.edu.sa  اللكرتوني لربيف  
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 عىذإ  الذذ،مر اىةع يىذمر لم اذمرس  يلييذت ىلاذمرلطييذ لذ تم بيذمرذيج حذ إعاىةذماللس الذمرنيا  ذتذمرهمب ذربطب يذمرغيا ذ يلط .4
 .مآلر عللذ ب تأ،ذي ىىذ تعىذماللس الذ لذقجمذ يالمنذمر اج ذ

ذعنياذ  لذ اىةذمر  ا لةذ بط، تمإلجا ي مألج بي طلح طليبذعل مر  ا لمن    مر ناقيي    مر يال ي سبتم بل مر ستقع  ل: الصفية املشاركة
 . آىم ذمر تملذتمرجؤمأذتعىمذإثالةذمرهت همر ناءة،ذ عذمالرسلممذ تمرسعبيبان مر ال ظان تسبىيم

ذ/ىي قىمءذمرتمج انذتماللس المنذ نهجوذت ىتلذبيذ جاعىةذت ج ذسعبي انذمرتمج انذتماللس المن،ذت أذطار ذ/ىيبلذيبتمذمرطار ذيج ذ :تعليمات الغش 
  يلمذمرلمتص.ذسعبي انذمر ع تأذ ياذ ارجا عيمريلارفذلركذجسط بذعبيوذ

إغالبذمرجتمأذبتذجعبوذعبهذمرما نذطتمأذ سلةذمر  ا لةذتعىمذمجسلىم وذنيا ياذتأليذج  ،ذت لذ بذمر ىلاذإللم ذذ/ىيمرطار ذيج ذعبه:  انتبه #
  لذقاعيذمر  ا لةذنيا ياذتسججيبوذغا  ذ  ذ اأذ لارهيذسعبي انذإغالبذمرجتمأ.ذ/ىيمرطار 

 تعليمات للمقزر :

 ذ اأذعىمذسجبيمذمرتمج ذ  ذمر  ا لةذمرسارييذرتقنذمرس بيفذ وذيجبمذتذس بيفذ وذ قج تعذيسمذسجبيمذمرتمج ذ  ذمر  ا لةذمرسارييذ عىذمر  
 عىذلركذ سجبيمذمرتمج ذعبهذذ/ىينمفذمرىلجي،ذتالذيج حذربطار ذ/ىيمألج تعذمرليذيبيوذ)بيذ عىذمرس بيفذ قج تعيلذ(ذتسججأذربطار 

 مإلطالب.
  ذ-2002سلليلذ ل يذ لم اذ اي لتجت نذبت ياذإمىملذذ/ىييبلمذمرطار(Microsoft Office 2007)اربغيذمرعل ييذعبهذجيالهذمريلم ذذ 

  سهذيس  لذ لذمرسط يبذمرع ب ذتمرسىل ذ  ذمر نلأذتسنهيلذمرتمج ان.
 ذالذسغلذعلذمر سا ذمر بللذبتذمألتلمبذرإل اطيذ إلذعلتضذمر  ا لمن، 
  ارىلتأذإرهذمر  ا لةذ ىتلذإ  الذ سطب انذمر بللذ لذ س ذتبتلمبذتبقالمذ/ىيالذيج حذربطار . 
  إ  الذذذ/ىييبسلمذمرطار USB Flash Memoryمرلم لةذمر ت يي"ذمرلاميذ وذرسلليلذج يعذ بهاسو.ذ 

   9جدول الموضوعات

weeks 
Lecture Topics 

 

Hours 

 

Exams Practical Topics worksheet  
No From To 

1 
18/09/2016 

17/12/1437 

22/09/2016 

21/12/1437 

 
 لوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلوماتا

 أجيال الحاسب اآللي وتعريفه ومميزاته وأنواعه-1.1

 
 

3  
Introduction to 
computer Labs  

2 
25/09/2016 

24/12/1437 

29/09/2016 

28/12/1437 

 
 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

   الحاسب وكيفية عمل محركات األقراص

 
 

3 
  

Operating system 
features 

  

3 
2/10/2016 

1/1/1438 

05/10/2016 

5/1/1438 

 
 األولى: مفاهيم تقنية المعلوماتالوحدة 

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
النوافذ المفتوحة والتنقل بينها وإظهار ترتيب  -1.1

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

 

3 

  1اختبار 

درجات 5  

Windows 7   

4 

98/10/2016 

97/90/1437 

02/09/2016 

01/00/1437 

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

 .الحاسوبية

 
 
 

3 

 

 
    

5 

05/09/2016 

04/00/1437 

19/09/2016 

08/90/1437 

 
 برنامج معالج النصوص: الثالثةالوحدة 

Microsoft Word2007 

 

 

 

2 

 
MsOffice2007 

MS Word 
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6 

12/09/2016 

11/90/1437 

26/09/2016 

15/90/1437 

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

 مجاالت الحياة اليومية.
 

 

3 

 

  

  
  

7 

29/09/2016 

18/90/1437 

02/00/2016 

92/01/1437 

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

اإللكترونية والعالم  ة( والتجارالمستندات اإللكترونية
 .اإللكتروني

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

2اختبار  3  

درجات 5  
  

8 

05/00/2016 

95/91/1437 

09/00/2016 

09/91/1437 

 
 

هـ1438-1437اختبار النصف للفصل الدراسي الثاني للعام   

 

9   
 

 إجــــــــــــــــازة 

02 

20/00/2016 

19/01/1437 

24/00/2016 

13/91/1437 

 
 الوحدة األولى: مفاهيم تقنية المعلومات 

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

 للمصنفات اإللكترونية (

 
 

3   

 

10 

27/00/2016 

16/91/1437 

90/01/2016 

91/02/1437 

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

االنتشار، طرق الوقاية( وأهم  األضرار أسباب
 أخالقيات الحاسب .

 

3 
 

  
 

  

00 

04/01/2016 

94/92/1437 

97/01/2016 

98/02/1437 

 برنامج الجداول اإللكترونية: لرابعةالوحدة ا
 

Microsoft Excel2007 

 

 

2  

MsOffice2007 
Spreadsheet software  

  
 

03 

00/01/2016 

01/02/1437 

04/01/2016 

05/02/1437 

 برنامج الجداول اإللكترونية: لرابعةالوحدة ا
 

Microsoft Excel2007 

 
 

3 
  

MsOffice2007 
Spreadsheet software 

   

05 

07/01/2016 

08/02/1437 

11/01/2016 

12/92/1437 

 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    
  

06 

14/01/2016 

15/92/1437 

18/01/2016 

29/02/1437 

 المعلومات واإلتصاالت: الوحدة االسابعة 

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

 وبعض المفاهيم األساسية .

 

   3اختبار   3

 درجات    5
  

 

07 

14/01/2016 

15/92/1437 

18/01/2016 

 مراجعة عامة  29/02/1437

 

 

   

08 
97/90/2016 

09/93/1437 

08/90/2016 

 اإلختبار النهائي 10/93/1437
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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
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 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

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

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

Deanship of Preparatory Programs 

Development & Quality Assurance Unit 



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...
 



 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعلين 

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

 كهيح انعهىو

 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD 

ISLAMIC UNIVERSITY 
College of Science 

 اخلطح انردريسيح
 هـ 3417/3418 ألولاانفصم اندراسي 

 

 ادلرطهة انساتق يكاٌ احملاضزج ادلعرًدج عدد انساعاخ اسى ادلقزر ريش ادلقزر
 ال يوجد 024-0 4 االحياء 10 حيا

 ash.qurt_doc007@yahoo.com     د.أشرف أحمد عطٌة قرطام يدرص ادلقزر
 

 حسب الجدول وقد احملاضزج

 
 أهداف ادلقزر: 

o وبٌئة ( ، قال هللا تعالى  " وفً أنفسكم أفال تبصرون "  حٌة تطبٌق مبدأ  ) تعرف على نفسك ومن حولك من مخلوقات 

o الرد على أي كافر أو ملحد أو ناكر لوجود هللا من خالل الدالئل البٌولوجٌة والتفكر فً عظمة خلق هللا 

o ت الحٌة من خالل دراسة خصائص الثانٌةالتمٌٌز بٌن األشٌاء الغٌر حٌة والمخلوقا 

o إعطاء فكرة عن الوسائل التكنولوجٌا المساعدة كالمجاهر فً التعرف على الكائنات الدقٌقة الممرضة وغٌر الممرضة وكذلك الخلٌة وتركٌبها 

o توضٌح الفروق بٌن النبات والحٌوان من خالل دراسة خلٌتهما والعالقة بٌنهما 

o لتوازن فً تناوله وكٌفٌة هضمه وإمتصاصه واالستفادة منهأهمٌة الغذاء لالنسان وا 

o ًاألمراض كالبكترٌا  تسبب رفع الوعً الصحً للفرد ومن ثم المجتمع من خالل معرفة الكثٌر عن جسم االنسان والكائنات الدقٌقة الت

 والفٌروسات

o منطلق الحٌاة على هذه البسٌطة دراسة العملٌات الحٌوٌة واآللٌات التً تؤثر على حٌاة ونمو النبات الذي بدوره 

o ات الحٌةــــصنٌف الكائنتـــــس لــــالتعرٌف ببعض األس 

o تحقٌق االكتفاء الذاتً من خالل تحسٌن االنتاج النباتً والحٌوانً المبنً على دراسة مبادئ علم الوراثة الحدٌث 

o  ًالمملكة العربٌة السعودٌةتقدٌم مفهوم التوازن البٌئً  والتعرف على على البٌئات المختلفة ف 
 انكراب ادلقزر:

 . املىشع مجاها للطالب الخاص بالدوزة التأهليت لطالب املعاهد العلميتلتاب الاحياء 

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

املحاضساث سىف ًتم حسمان الطالب  ،ويسضد له دزحت "محسوم" في % من عدد 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



 "مسلص بيع النتب في العمادة"ًجب على الطالب إحضاز النتاب املقسز حيث ًتم شسائه من  .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.العمطالب ًحتاج خدماث أو زعاًت خاضت فعليه مساحعت وحدة إلازشاد ألامادًمي في إذا مان ال .7

 

 رذىسيع اندرجاخ ذلذا ادلقز
 اإليضاح اندرجح يهاو انرقىيى م
 أسبوع دراس ي. 61مدى انضباط في حضور املحاضزاث خالل  درجاخ 31 ويشاركح احلضىر 1

 ويؤخذ املتوسط. اختباراث قصيرة درجح 31 اخرثاراخ قصريج 3

 .ويؤخذ املتوسطكل اسبوع واجب   درجح 31 ذكهيفاخ واحباز 3

 اختبار  أول يعقد في الاسبوع الخامس من الفصل الدراس ي درجاخ 31 االخرثار انشهزي األول 4

 يعقد في الاسبوع العاشز من الفصل الدراس ي ثانياختبار   درجاخ 31 االخرثار انشهزي انثاني 5

 في اسبوع الاختباراث النهائيت التي جحدده الكليت درجاخ 41 االخرثار اننهائي 6

 درجت 611جحسب الدرجت الكاملت من  درجح 311 اجملًــــــــــــــــــــــىع

 

 هـ3417/3418للعام  األولخالل الفصل الدراسً  األسابٌععلى  حٌاءاالقرر فردات متوزٌع م

 المفردات  األسبوع

 مقدمة حول علم البٌولوجً والهدف من الدراسة.   األول

 الحٌاة وخصائص المخلوقات الحٌة 

 المجاهر وأنواعها والتعامل مع المجهر   الثانً

  وتركٌبها ووظائف العضٌاتمفهوم الخلٌة  –مناقشة التقوٌم 

 فكرة عن الشرائح المجهرٌة    الثالث

 مناقشة التقوٌم – تنوع التغذٌة وأهمٌتها للكائنات الحٌة 

 الجهاز الهضمً   الرابع

  التقوٌممناقشة  -الجهاز الهضمً وأهمٌتهمكونات  

 



 الدم والدورة الدموٌة -أهمٌة ومكونات الجهاز الدوري     الخامس

 التنفس والجهاز التنفسً      -   أول فصلً إختبار 

 الجهاز البولً  -مفهوم وأهمٌة االخراج   السادس

 إستخالص البول وتكوٌن العرق 

 تركٌب ووظائف الهٌكل العظمً - مناقشة التقوٌم   السابع

 الجهاز العضلً وأنواع العضالت 

 وأنواع األعصاب فً جسم االنسان تركٌب الخلٌة العصبٌة –مناقشة التقوٌم    الثامن

   الهرمونات والغدد الصماء -مناقشة التقوٌم 

 النباتات الزهرٌة وتركٌب الزهرة   التاسع

  التغذٌة فً النبات - مناقشة التقوٌم 

 

 عملٌة البناء الضوئً   -  ثانً فصلًإختبار   العاشر

  مناقشة التقوٌم –االخراج فً النبات 

 أسس علم التصنٌف   الحادي عشر

  المملكة النباتٌة –مملكة الفطرٌات  –مملكة الطالئعٌات 

 المملكة الحٌوانٌة –مناقشة التقوٌم    الثانً عشر

 الخلٌة وعالقتها بالوراثة 

 علم الوراثة ووراثة الصفات فً االنسان   الثالث عشر

 االمراض الوراثٌة التً تصٌب االنسان 

 الجماعً والتهجٌنالهندسة الوراثٌة واالنتخاب   –مناقشة التقوٌم    الرابع عشر

  ًالبٌئات الطبٌعٌة فً المملكة )النظم البٌئٌة( –مفهوم النظام البٌئ 

   الخامس عشر

  عمل مراجعة عامة 

 

 ر النهـــــــــائً    اــــاالختب  عشر السادس

 واهلل ادلىفق،،،



 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعلين العالي

  اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

 كهيح انعهىو
 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Higher Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC 

UNIVERSITY 

 
College of Science 

 

 اخلطح انردريضيح
 هـ 3417/3418 ألولااندراصي  انفصم

 

عدد صاعاخ  ادلعرًدج عدد انضاعاخ اصى ادلقرر ريز ادلقرر
 الذصالا

 ادلرطهة انضاتق

 ال يوجد 4 4 الفيزياء 10فيز

 عيسى به سليمان مفرح الفيي يدرس ادلقرر

 كلية العلوم يكاٌ احملاضرج حسب الجدول وقد احملاضرج

 

 
 أهداف ادلقرر: 

 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  -

 

 انطانة يٍ دراصح ادلقرر: اخلرباخ وادلهاراخ انري يكرضثها
 اخلرباخ انعايح: . أ

ائيت. -        الخػامل مؼ اللىاهين الفيًز

ائيت. -  اطخيخاج الػالكاث بين الىمياث الفيًز

 اهدظاب اللدزة غلى الخدليل والترهيب. -

اضيت الخاضت باإلاادة. -  جىميت اإلاهازاث الٍس

 :اخلرباخ انرفصيهيح
 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

 ًلازن بين أهىاع الحسهت. .32

ائيت لىضف اإلاىحاث العىليت واإلاظخػسضت )العٌى اإلاىجي، التردد( .33  ٌظخيخج الىمياث الفيًز

ائيت التي حػبر غً اللىة والاجصان )اللىة، الىشن، اإلادطلت، اللطىز الراحي،  .34 ًخػسف غلى اإلافاهيم الفيًز

 كىة الاخخيان...(

 ٌظخيخج شسوط الخىاشن وبػض جعبيلاتها. .35

 ظخيخج مفهىم الشغل والعاكت والػالكت بينهما.ٌ .36

 ًفظس كاهىن خفظ العاكت. .37

 للمىحاث الىهسومغىاظيظيت. .38
 
فا  ٌظخيخج حػٍس

 .هىظازٌظخيخج كىاهين الاوػياض والا  .39

 ًعبم كاهىن طىل، واللاهىن الػام للمساًا والػدطاث. .41

 ًطىف اإلاىاد مً خيث جىضيليتها للىهسباء. .41



 مً : فسق ا .42
 
 لجهد الىهسبائي و الخياز الىهسبائي.ٌظخيخج حػٍسف هال

 ٌظخيخج اللىة الىهسبائيت بين الشحىاث. .43

لت زبغ اإلالاوماث الىهسبائيت وفائدتها. .44  ًخػسف إلى ظٍس

 ٌػعي أمثلت للخالًا الىهسوهيميائيت. .45

 ٌظخيخج حػٍسف اإلاجاٌ اإلاغىاظيس ي. .46

لت جطييؼ اإلاغىاظيع. .47  ًخػسف غلى ظٍس

 ٌػدد بػض خىاص اإلاغىاظيع. .48

 ػض اطخخداماث اإلاغىاظيع في الحياة.ٌظخيخج ب .49

 
 أطامت بً غبدالسخمً الداغسي  أ. و   أ.غبدالسخمً بً غبدهللا اإلارن   جأليف:  ،   الفيزياء: انكراب ادلقرر: 

 
 ذعهيًاخ:

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

  سضد له دزحت 21إذا 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.

 

  



 :ر يىض  ذىيي  اندرااخ ذلاا ادلقرانرقىيى: اجلدول انرايل
 اإليضاح اندراح يهاو انرقىيى م
 16في خضىز اإلاداضساث خالٌ  ـ/ـهمدي اهضباط العالب درااخ 5 احلضىر 1

 أطبىع دزاس ي.

ٌ  وجفاغله خالٌ الفطل الدزاس ي ـ/ـهمدي مشازهت العالب درااخ 5 ادلشاركح وانرفاعم 2  .ألاو

3 
 اخخبازاث كطيرة جىشع خالٌ أطابيؼ الفطل الدزاس ي ازبؼ دراح 31 (4اخرثاراخ قصريج  وعددها )

 ٌ ؤخر اإلاخىطغ .( دزحاث11، ليل اخخباز)ألاو  ٍو

  دراح 31 ذكهيفاخ 4

 اخخباز  أٌو ٌػلد في الاطبىع الخامع مً الفطل الدزاس ي درااخ 35 االخرثار انشهري األول 5

 اخخباز  أٌو ٌػلد في الاطبىع الػاشس مً الفطل الدزاس ي درااخ 35 االخرثار انشهري انثاَي 5

 النهائيت التي جددده اليليت في اطبىع الاخخبازاث درااخ 41 االخرثار انُهائي 5

 دزحت 111جدظب الدزحت الياملت مً  دراح 311 اجملًــــــــــــــــــــــــــــــــىع

 
 

 هـ3417/3418نهعاو  األولخالل انفصم اندراصي  األصاتي قرر عه  ادلذىيي  
 المفردات  األسابيع

عدد 

 الساعات

  ولاأل

 الخعرف على طبيعت امللرر الدراس ي

 طبيعت العلم

ائيت  الكمياث الفيًز

4 

  ثاَيان
ائيت ألاصاصيت و املشخلت  كياش الكمياث الفيًز

 

4 

  نثانثا
 اللواهين اشخلاق

 أهميت كخابت اللواهين بصيغت رياضيت

4 

  رات  ان

 حعريف املادة

 حاالث املادة

 حجم املادة

 حضاب حجم الضوائل و الغازاث

4 

   ااايج عيد االضح 
4 

  ايشاخل

 جركيب املادة

 الفصل الثالث: خصائص املادة

 الكثافت –الكخلت 

 

4 

  ضادسان
 الخصائص امليكاهيكيت للمواد الصلبت

 الضائلت الخصائص امليكاهيكيت للمواد

4 

  ضات ان
 الفصل الرابع: الحرارة

 

4 



 

 الضعت الحراريت الىوعيت  ثايٍان

4 

ائيت  انراص   الفصل الخامط: الخغيراث الفيًز

4 

 الفصل الضادش: اللوة والضغط  انعاشر

4 

 الفصل الضابع: وصف الحركت  احلادي عشر

4 

فصل الثامن: اللوة و إلاجسانال  انثاَي عشر  

4 

  عشر انثانث

فصل الخاصع: اللوة الشغل والطاكتال  

فصل العاشر: الضوءال  

 

4 

  عشر انرات 

 البصرياث

فصل الحادي عشر: الكهرباءال  

 

 

4 

  عشر اخلايش
 امللاومت الكهربائيت و كاهون أوم

 

4 

  عشر انضادس
فصل الثاوي عشر: املغىاطيضيتال  

 

4 



 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعليم 

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

 كهٍح انعهىو

 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD 

ISLAMIC UNIVERSITY 
College of Science 

 اخلطح انردرٌظٍح
 هـ 3417/3418 ألولاانفصم اندراطً 

 رقى انشعثح  ادلرطهة انظاتق يكاٌ احملاضزج عدد انظاعاخ ادلعرًدج اطى ادلقزر ريش ادلقزر

 191 ال يىجذ 313A-2-31A 4 انكيميبء 000كيم 

 amsa99@gmail.comأمحد تٍ يعٍض تٍ طهًٍاٌ انعًاري                يدرص ادلقزر

 11:50-10:00اخلًٍض  9:20-7:30     -     انثالثاء  وقد احملاضزج

 

 أهداف ادلقزر: 
 أن ٌستىعب الطالب املعلىماث واملعازف واملهازاث الىازدة في املقسز وان ًتقن مفسداجه 

 

 انكراب ادلقزر:
 املىشع مجاها للطالب.لألستاذ سعد الىافع   لطالب املعاهد العلميت التأهيليتالخاص بالدوزة  النيمياءلتاب 

 

 ذعهًٍاخ:
 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

 :  رذىسٌع اندرجاخ ذلذا ادلقز
 

 اإلٌضاح اندرجح يهاو انرقىٌى و
 أسجىع دراسي. 01مذي انضجبط في حضىر انمحبضزاد خالل  درجات 01 الحضور 1

 ويؤخذ انمتىسظ. اختجبراد قصيزح درجات 01 المشاركة والتفاعل 2

 .ويؤخذ انمتىسظواجت  أسجىعكم  درجة 01 واجبات 3

 من انفصم انذراسي انسبثغ األسجىعاختجبر  يؼقذ في  درجات 04 االختبار الشهري األول 4

 من انفصم انذراسي انثبنث ػشز األسجىعاختجبر  يؼقذ في  درجات 04 االختبار الشهري الثاني 5

 سجىع االختجبراد اننهبئيخ انتي تحذده انكهيخأفي  درجات 31 االختبار النهائي 6

 درجة 111تحسب الدرجة الكاملة من  درجة 011 المجمـــــــــــــــــــوع



 هـ3417/3418نهعاو  األولخالل انفصم اندراطً  األطاتٍععهى  كًٍٍاءانذىسٌع يقزر 

 
 واهلل ادلىفق،،،

 األطاتٍع
 انرارٌخ

 ادلفزداخ
 إىل يٍ

 هـ 0321/  01/  01 ولاأل
 م 1105/  9/  01

 هـ 0321/  01/  10
 م 1105/  9/  11

تسجيم انطالةاستقجبل و   

 ثاًَان
 هـ 0321/  01/  13

 م 1105/  9/  14
 هـ 0321/  01 / 11

 م 1105/  9/  19
 انمذخم نؼهم انكيميبء

 نثانثا
 هـ 0321/  0/  0
 م 1105/  01/  1

 هـ 0321/  0/  4
 م 1105/  01/  5

 األدواد انكيميبئيخ في انمختجز 

 ومهبراد انؼمم انكيميبئي
 زاتع ان

 هـ 0321/  0/  1
 م 1105/  01/  9

 هـ 0321/  0/  01
 م 1105/  01/  02

  طجيؼخ انمبدح وأشكبنهب

 ايضاخل
 هـ 0321/  0/  04
 م 1105/  01/  05

 هـ 0321/  0/  09
 م 1105/  01/  11

 -اننظبئز  –اننظزيخ انذريخ انحذيثخ )مكىنبد انذرح 

انكتهخ انذريخ وانجشيئيخ  – انمتكبتالد(  

 هـ 0321/  0/  11 ظادصان
 م 1105/  01/  12

 هـ 0321/  0/  15
 م 1105/  01/  11

  حزكخ اإلنكتزونبد وتىسيؼهب

 ظاتعان
 هـ 0321/  0/  19
 م 1105/  01/  21

 هـ 0321/  1/  2
 م 1105/  00/  2

انزواثظ انكيميبئيخ  –انجذول انذوري نهؼنبصز   

 ثايٍان
 هـ 0321/  1/  5
 م 1105/  00/  5

 هـ 0321/  1/  01
 م 1105/  00/  01

انكيميبئي وانمؼبدنخ انكيميبئيخ  انتفبػم  

 هـ 0321/  1/  02 
 م 1105/  00/  02

 هـ 0321/  1/  01
 م 1105/  00/  01

 إجاسج يُرصف انفصم

 انراطع
 هـ 0321/  1/  11
 م 1105/  00/  11

 هـ 0321/  1/  13
 م 1105/  00/  13

انتفبػالد  أنىاع –كتبثخ انصيغ انكيميبئيخ   

 انعاشز
 هـ 0321/  1/  11
 م 1105/  00/  11

 هـ 0321/  2/  1
 م 1105/  01/  0

 انفهشاد انقهىيخ وانقهىيخ األرضيخ 

 احلادي عشز
 هـ 0321/  2/  4
 م 1105/  01/  3

 هـ 0321/  2/  9
 م 1105/  01/  1

تجبرة وأنشطخ  –انمجمىػخ انثبنثخ وانزاثؼخ 

 كيميبئيخ
 انثاًَ عشز

 هـ 0321/  2/  01
 م 1105/  01/  00

 هـ 0321/  2/  05
 م 1105/  01/  04

واألمالحانحمىض وانقىاػذ  –انمبء وانمحبنيم   

 

 هـ 0321/  2/  09 انثانث عشز
 م 1105/  01/  01

 هـ 0321/  2/  12
 م 1105/  01/  11

 انكيميبء انؼضىيخ 

 هـ 0321/  2/  15 انزاتع عشز
 م 1105/  01/  14

 هـ 0321/  2/  21
 م 1105/  01/  19

  انكيميبء انؼضىيخ

 هـ 0321/  3/  2 اخلايض عشز
 م 1101/  0/  0

 هـ 0321/  3/  1
 م 1101/  0/  4

 مزاجؼخ

 هـ 0321/  3/  01 انظادص عشز
 م 1101/  0/  1

 هـ 0321/  3/  03
 م 1101/  0/  01

 االختجبراد اننهبئيخ
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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 1437 / 1438 

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= 30 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 

 30 

 

Course Calendar 

Content to be covered 
Week From To Unlock 2 (Reading & Unlock 2 (Listening & Science 
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Writing) Speaking) 

1 
8 / 5 / 1438 

5 / 2 / 2017 

12 / 5 / 1438 

9 / 2 / 2017 
Introduction to the 

Course 

Introduction to the 

Course 

Introduction to the 

Course 

2 
15 / 5 / 1348 

12 / 2 / 2017 

19 / 5 / 1438 

16 / 2 / 2017 

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

Pages (4 : 7) 

3 

22 / 5 / 1438 

19 / 2 / 2017 

26 / 5 / 1438 

23 / 2 / 2017 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Festivals & 

Celebrations) 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Festivals & 

Celebrations) 

Book 1 - Unit  5 & 6 

Pages (12 & 15) 

4 

29 / 5 / 1438 

26 / 2 / 2017 

3 / 6 / 1438 

2 / 3 / 2017 

Unit 2 (con.) 

Unit 3 (School & 

Education) 

Unit 2 (con.) 

Unit 3 (School & 

Education) 

Book 1 - Unit  7 & 8 

Pages (16 & 19) 

5 

6 / 6 / 1438 

5 / 3 / 2017 

10 / 6 / 1438 

9 / 3 / 2017 

Unit 3 (con.) 

Unit 4 (The Internet 

& Technology) 

Unit 3 (con.) 

Unit 4 (The Internet 

& Technology) 

Book 1 - Unit 10 & 11 

Pages (22: 25) 

6 

13 / 6 / 1438 

12 / 3 / 2017 

17 / 6 / 1438 

16 / 3 / 2017 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Language & 

Communication) 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Language & 

Communication) 

Book 1 - Unit 15 

Pages (32: 33) 

7 
20 / 6 / 1438 

19 / 3 / 2017 

24 / 6 / 1438 

23 / 3 / 2017 

Unit 6 (Weather & 

Climate) 

Unit 6 (Weather & 

Climate) 

Book 2 - Unit 1 & 2  

Pages (4 : 7) 

8 
27 / 6 / 1438 

26 / 3 / 2017 

2 / 7 / 1438 

30 / 3 / 2017 

Unit 6 (con.) Unit 6 (con.) Book 2 - Unit 7 & 8 

Pages (16 & 19) 

Mid-Term Vacation 

9 
12 / 7 / 1438 

9 / 4 / 2017 

16 / 7 / 1438 

13 / 4 / 2017 

Unit 7 (Sports & 

Competition) 

Unit 7 (Sports & 

Competition) 

Book 2 - Unit 10 & 11 

Pages (22: 25) 

10 
19 / 7 / 1438 

16 / 4 / 2017 

23 / 7 / 1438 

20 / 4 / 2017 

Unit 7 (con.) 

Unit 8 (Business) 

Unit 7 (con.) 

Unit 8 (Business) 

Book 2 - Unit 12 

Pages (26: 27) 

11 
26 / 7 / 1438 

23 / 4 / 2017 

1 / 8 / 1438 

27 / 4 / 2017 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (People) 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (People) 

Book 3 - Unit 3 & 4 

Pages (8: 11) 

12 
4 / 8 / 1438 

30 / 4 / 2017 

8 / 8 / 1438 

4 / 5 / 2017 

Unit 9 (con.) Unit 9 (con.) Book 3 - Unit 8 & 9 

Pages (18: 21) 

13 
11 / 8 / 1438 

7 / 5 / 2017 

15 / 8 / 1438 

11 / 5 / 2017 

Unit 10 (Space & 

The Universe) 

Unit 10 (Space & The 

Universe) 

Book 3 - Unit 13 & 14 

Pages (28: 31) 

14 
18 / 8 / 1438 

14 / 5 / 2017 

22 / 8 / 1438 

18 / 5 / 2017 

Unit 10 (con.) Unit 10 (con.) Book 3 - Unit 15 

Pages (32: 33) 

15 
25 / 8 / 1438 

21 / 5 / 2017  

29 / 8 / 1438 

25 / 5 / 2017 
Final Revision Final Revision Final Revision 

16 
2 / 9 / 1438 

28 / 5 / 2017 
Final Exams 

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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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: Omyousif@imamu.edu.sa 

 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 

5% participation  

10%Quizzes  

10%Self-learning  

30%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 05/02/2017 

08/05/1438 

09/02/2017 

12/05/1438 

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 12/02/2017 

15/05/1438 

/02/201761 

/05/143861 

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 
 

/02/201761 

22/05/1438 

 
/02/201722 

21/05/1438 

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 
  

4 
/02/201721 

/05/143821 

02/03/2017 

/06/143832 

Chapter 3 : Planning your solution 

3.1). Communicate with the computer 

3.2). Organizing the solution 

3.3). Using the tools 

3 

  

5 05/03/2017 

06/06/1438 

09/03/2017 

10/06/1438 

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  

4.4). Local and Global variables 

1 

6 12/03/2017 

13/06/1438 

16/03/2017 

17/06/1438 

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 

4.9) Solution Development 

2 

  

Review and questions worksheet 2 1 
 Quiz1 

5marks 

7 19/03/2017 

20/06/1438 

23/03/2017 

24/06/1438 

Chapter 5 : An Introduction to Programming 

structure 

5.1). The Sequential Logic Structure 

5.2).  Solution Development 

5.2.1). Problem Analysis 

 

3   

8 26/03/2017 

27/06/1438 

30/03/2017 

02/07/1438 Mid-term Exam   Ch1+Ch2+Ch3+ch4 ( 30 marks ) 

9   Vacation 

10 09/04/2017 

12/07/1438 

13/04/2017 

16/37/1438 

Chapter 5 : An Introduction to Programming 

structure 

5.2.2). The Interactivity Chart 

5.2.3). The IPO Chart 

5.2.4). Coupling Diagram and Data Dictionary 

5.2.5). Internal and External Documentation 

5.2.6). The Algorithms and Flowcharts 

3 
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11 16/04/2017 

19/07/1438 

20/04/2017 

23/07/1438 

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 

  

12 
 

23/04/2017 

26/07/1438 

 
27/04/2017 

01/08/1438 

Chapter 6 : Problem solving with Decisions 

6.6). Logic conversion 

6.7). Which Decision Logic?  

68). Decision Table  

6.9). The Case Logic Structure  

6.10). Codes  

6.11).  Putting it All Together  

6.12). Another Putting It All Together  

2 

  

Review and questions worksheet 3 for : 
( ch6 ) 

1 

SL 
11 

marks 

 

 

13 30/04/2017 

04/08/1438 

04/05/2017 

08/08/1438 

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 07/05/2017 

11/08/1438 

11/05/2017 

15/08/1438 

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  

7.11). Indicators  

7.12)Algorithm Instructions and Flowchart 

Symbols 

7.13). Recursion  

3 

 Quiz2 
5 marks 

15 14/05/2017 

18/08/1438 

18/05/2017 

22/08/1438 Review And questions 3 
 Attendance 

5 marks 

16 21/05/2017 

25/08/1438 

25/05/2017 

29/08/1438 Review And questions    

17   Final exam 
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Higher Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD 

ISLAMIC UNIVERSITY 

 
Deanship of Preparatory Programs 

 

 

 
Syllabus 

Hijri 8/1437Semester 143 nd2 
Course Code Course Name Credit 

Hours 
Lec Lab Tut. Pre-requisite 

MAT 042 Mathematics-2 
for Applied Sciences 

4 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: Text Book

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 
classroomlowering your grad or expelling from the  

 

 

 

 



 

 2 

 

Course schedule 
  

Week Date Chapter Sections  and topics 
 

 

 

1-3 

 

 

08-05-1438 H- 

22-05-1438 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 

 

 

4-7 

 

 

29-05-1438 H 

20-06-1438 H 

 

 

 

 

Chapter 6:  
Conic Sections 

 

Conics 

The Parabola 

The Ellipse 

The Hyperbola 

Rotation of axes; General form of a conic 

Polar Equations of Conics 

Combinations, Labeling, and the Binomial Theorem 

Mathematical Induction 

Midterm 1 exam 

 

8 

 

 

 

 

27-06-1438 H 

 

 

 

 

Chapter 3: 
Trigonometry 

 

 

 

Angles and Their Measurements 

Right Triangle Trigonometry 

The Sine and Cosine Functions 

The Law of Sines 

Spring vacation" Friday 03/07/1438H, 31/03/2017 - Saturday 11/07/1438, 

08/04/2017" 

9-10 

 

 

 

12-07-1438 H-

19-07-1438 H 

 

 

 

 

 

Chapter 3: 
Trigonometry 

 

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 
 

 

11-12 

 

 

26-07-1438 H- 

04-08-1438 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 

Midterm 2 exam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementary 

Mathematical 

Logic Statements 

The Negation of a Statement 

The Disjunction and Conjunction 

of Statements 

The Implication 



 

 3 

 

13-15 

 

 

 

11-08-1438 H- 

25-08-1438 H 

 

 

 

 

Chapter 1: 
Elementary 

Mathematical 

Logic and Proofs 

 

Logic 
 

 

 

 

 

 

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 

16 02-09-1438 H Final Examinations 

 


