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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) 

1st  Term, Academic Year 1438 / 1439  
  

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 10 5 15 
30 40 100 

Headway (Listening & Speaking) 10 5 15 

 
Course Calendar 

Content to be covered 

Week From To 
Headway Academic Skills 

(Reading & Writing) 
Headway Academic Skills 

(Listening & Speaking) 

1 
26 / 12 / 1438 

17 / 9 / 2017 

1 / 1 / 1439 

21 / 9 / 2017 
Introduction to the 

Course 

Introduction to the Course 

2 
4 / 1 / 1439 

24 / 9 / 2017 

8 / 1 / 1439 

28 / 9 / 2017 
Unit 1 (Meeting people) Unit 1 (A new start) 
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3 
11 / 1 / 1439 

1 / 10 / 2017 

15 / 1 / 1439 

5 / 10 / 2017 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Countries) 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Tourism) 

4 
18 / 1 / 1439 

8 / 10 / 2017 

22 / 1 / 1439 

12 / 10 / 2017 
Unit 2 (con.) 

Unit 3 (Your studies) 

Unit 2 (con.) 

Unit 3 (Your day) 

5 
25 / 1 / 1439 

15 / 10 / 2017 

29 / 1 / 1439 

19 / 10 / 2017 
Unit 3 (con.) 

Unit 4 (Where we work) 

Unit 3 (con.) 

Unit 4 (Work) 

6 

2 / 2 / 1439 

22 / 10 / 2017 

6 / 2 / 1439 

26 / 10 / 2017 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Signs and 

instructions) 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Different kinds of 

language) 

7 

9 / 2 / 1439 

29 / 10 / 2017 

13 / 2 / 1439 

2 / 11 / 2017 

Unit 5 (con.) 

Unit 6 (Health and 

medicine) 

Unit 5 (con.) 

Unit 6 (Importance of 

studying) 

8 
16 / 2 / 1439 

5 / 11 / 2017 

20 / 2 / 1439 

9 / 11 / 2017 
Unit 6 (con.) Unit 6 (con.) 

9 
23 / 2 / 1439 

12 / 11 / 2017 

27 / 2 / 1439 

16 / 12 / 2017 

Unit 7 (The history of 

transport) 
Unit 7 (Developments in 

technology) 

10 
1 / 3 / 1439 

19 / 11 / 2017 

5 / 3 / 1439 

23 / 11 / 2017 

Unit 7 (con.) 

Unit 8 (Doing business) 

Unit 7 (con.)  

Unit 8 (Industry) 

11 
8 / 3 / 1439 

26 / 11 / 2017 

12 / 3 / 1439 

30 / 11 / 2017 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (Water) 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (Astronomy) 

12 
15 / 3 / 1439 

3 / 12 / 2017 

19 / 3 / 1439 

7 / 12 / 2017 

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

13 
22 / 3 / 1439 

10 / 12 / 2017 

26 / 3 / 1439 

14 / 12 / 2017 

Unit 10 (Ambition and 

success) 
Unit 10 (Careers) 

14 
29 / 3 / 1439 

17 / 12 / 2017 

3 / 4 / 1439 

21 / 12 / 2017 
Unit 10 (con.) Unit 10 (con.) 

15 
6 / 4 / 1439 

24 / 12 / 2017 

10 / 4 / 1439 

28 / 12 / 2017 
Final Revision 

16 
13 / 4 / 1439 

31 / 12 / 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. 

 

 
 



 اخلطة انحدريسية 
Course Syllabus  

 هـ3658/3659 األولالفصل الدراسي 

املعحمدة عدد انساعات اسم املقرر رمس املقرر الجصالاعدد ساعات    املحطهب انسابق 

012 عرب – 010 عرب  

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

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

 حسب الجدول  مكان احملاضرة حسب الجدول  وقث احملاضرة

 أهداف المقرر:

 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 . 

 .هـ7341/7341كتاب مهارات لغوية, عمادة البرامج التحضيرية, اإلصدار السابع, : الكتاب المقرر  

 

 الجدول التالي يوضح توزيع الدرجات لهذا المقرر: :التقويمآلية   
 

 اندرجـــة انعمم
درجات01   الحضور   

درجات 01 املشاركة والتفاعل  

درجة 01 التطبيقات امليدانية ) الزيارات امليدانية أو ألاعمال التطوعية (  

درجة 01 العرض التقديمي  + الورقة البحثية  

(  3القصيرة  ) الاختبارات  درجة01   

درجة 100 املجموع  

 

  



 خالل األسابيع موضوعات املقررجوزيع 

 المالحظات الموضوع التاريخ االسبوع

 األول
26/12/1438 -17/9/2017 

 

 التسجيل والتعارف واستقبال الطالب
 .الجملة االسمية والجملة الفعلية

 

  الكلمة وأقسامها 24/9/2017 - 4/1/1439 الثاني

    لنواسخ  والنواصب والجوازما 1/10/2017 - 11/1/1439 الثالث

  األلف الفارقة 8/10/2017 - 18/1/1439 الرابع

  الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة 15/10/2017 - 25/1/1439 الخامس

  درجة" 42االختبار القصير األول " 22/10/2017 - 2/2/1439 السادس

  الضمائر 29/10/2017 - 9/2/1439 السابع

 الثامن
16/2/1439 
5/11/2017 

  همزة الوصل وهمزة القطع

 التاسع
32/3/9321 

12/11/2017 
  المبني والمعرب

 العاشر
1/3/1439 

19/11/2017 
   العدد والمعدود

 الحادي عشر
8/3/1439 

26/11/2017 

  عالمات الترقيم

 الثاني عشر
15/3/1439 
3/12/2017 

  المحسنات البديعية + كتابة الرسائل

 الثالث عشر
22/3/1439 

10/12/2017 
  درجة" 02االختبار القصير الثاني "

 الرابع عشر
29/3/1439 

17/12/2017 
 .استالم البحوث واألعمال التطوعية ومناقشتها

 درجات" 02االختبار القصير الثالث "
 

 الخامس عشر
6/4/1439 

24/12/2017 
  .استالم البحوث واألعمال التطوعية ومناقشتها

 

 

 

 



 تعليمات عامة  :

 .الحضور إلزامي لهذا المقرر، وسوف يتم التحضير في بداية المحاضرة 
    مللللللللللل  الللللللللللدد المحاضلللللللللللرا   02إذا وصلللللللللللب  لسلللللللللللبة  يلللللللللللا  ال الللللللللللل     لللللللللللر مللللللللللل  %

حرمللللللللللللا  ال اللللللللللللل ، ويرصللللللللللللد للللللللللللل  در للللللللللللة  خللللللللللللرا ال صللللللللللللا الدراسللللللللللللي، فسللللللللللللوف يللللللللللللتم
  شف رصد الدر ا ." في "محروم

   يمللللللللللللا ملسلللللللللللا  باتلللللللللللا  اسلللللللللللتخدام ال لللللللللللواا  و التحلللللللللللد  ملللللللللللا  الللللللللللل   خلللللللللللر   للللللللللللا  شلللللللللللر
 األستاذ داخا قااة االختبار.

 مر للللللللز بيللللللللا ل تللللللللا  المقللللللللرر حيلللللللل  يللللللللتم شللللللللرا   ملللللللل  "ي لللللللل  ابلللللللل  ال اللللللللل  إحضللللللللار ا
 ال ت  في السمادة".

   ذا  للللللللللللا ابلللللللللللل   للللللللللللا  اللللللللللللل  تقللللللللللللديم الوا بللللللللللللا  والت بي للللللللللللا  واالختبللللللللللللارا  بل سلللللللللللل . وا 
فسلللللللللللوف ي بللللللللللل  بحللللللللللل  ال الللللللللللل  ، المصلللللللللللداقية هللللللللللللا   غ للللللللللللو  مللللللللللل  ال للللللللللل  والللللللللللدم

 .اقوبة ال  ، ويحاا لب لة المختصة بالسمادة
  إذا  للللللللللللا  ال اللللللللللللل  يحتللللللللللللا  خللللللللللللدما   و راايللللللللللللة خاصللللللللللللة ، فسبيلللللللللللل  مرا سللللللللللللة وحللللللللللللدة

بر هم بذل .  اإلرشاد األ اديمي في السمادة وا 
 مشرف مقرر مهارات اللغة العربية                                                            

 د/ زيد دبيان الشمري                                                                           

 
 

 وباهلل التوفيق...
 

 



 اخلطح انردريسيح
Syllabus Distribution 

 42/9/4232حتديث يف      هـ 3658/3659 األولانفصم اندراسي 
 املرطهة انساتق الذصالاعدد ساعاخ  املعرمدج عدد انساعاخ اسم املقزر رمش املقزر

 ال يىجد 3 3 ريادج االعمال مهاراخ  232دار 
    gamal.1969@yahoo.comا. مجال عثدانعشيش انديسطي                                              مشزف املقزر

 حسة اجلدول مكان احملاضزج حسة اجلدول وقد احملاضزج
 أهداف املقزر:

 التعسف على املشكالث العملُت التي كد جىاحهه عند التىحه للعمل في كطاعاث ألاعمال املختلفت  -

ت -  إلاملام  باألطالُب املتبعت للتطبُم العلمي والىاكعي لللىاعد إلاداٍز

 كُفُت جىاصل ألافساد مع إلادازة والتعامل معها بفاعلُت -

ادة ألاأ - هّمت لٍس
ُ
ت وامل ُّ  عمالا التخطُ و والتنمُ و واللُادةو والسكابت التعسف على الىظائف السئِظ

ل الفكسة إلى فسصت عمل -  التعسف على مصادز ألافكاز ملشسوع حدًد وجطبُم مساخل جدٍى

 كُفُت إدازة املشسوعاث الخاصت وما ًسجب  بها من مهازاث الابتكاز وإلابداع ودزاطاث الجدوي الاكتصادًت  -

 إعداد وكتابت الخطت التشغُلُت -

م اكتظاب - ادة ألاعمال والتظٍى  مهازاث ٍز

ع الصغيرة  - س اللدزة على إدازة املشاَز  جطٍى

 التعسف على ؤطباب نجاح ؤو فشل املنشأث الصغيرة وكُفُت املعالجت -

 التعسف على صفاث زائد ألاعمال الناجح -

أكُفُت التعامل مع املشكالث وإدازة ألاشماث واملخاطس  -
 

ت إصداز عمادة البرامج ا انكراب املقزر أهـ  8341و طنت الطبع التدضيًر
أ

 :انرقىيم: اجلدول انرايل يىضح ذىسيع اندرجاخ هلذا املقزرآنيح  
 اندرجاخ: ذىسيع

 (الكباب من األتخيرة الصفحة في قصير اتخباار) األول القصير تخبااراال درجات 01 

 (السابع األساوع في) الثاني تخبااراال درجة 01 االخرثاراخ

 ( عشر الرابع األساوع في) الثالث االتخباار درجة 01

 (الورقي الاحث) درجة 02

 األعمال المشروع
 انفصهيح

  الاحث ومناقشة البقديمي العرض درجة 01

 المشاركة الحضور درجة 02

 المجموع درجة 011

 
 
 

 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعليم العالي

 جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية

 عمادج انربامج انرحضرييح
  وحدج انرطىيز واجلىدج

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

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

Deanship of Preparatory Programs 

Development & Quality Assurance Unit 

 

mailto:gamal.1969@yahoo.com


 
 

 ذعهيماخ:
 أدكائم من بدء املداضسة  5إلصامي لهرا امللسزو وطىف ًت  التدضير في بداًت ؤول  الحضىزأ

 سصد لهـ/ــتالطالب% من عدد املداضساث طىف ًت  خسمان 02 ـ/ــتإذا وصلت نظبت غُاب الطالب  /ـاوٍو

أ"مدسوم" في كشف زصد الدزحاث 

  اطتخدام الجىال 
ً
 باجا

ً
أ داخل كاعت الاختباز /ةآخس ؤجناء شسح ألاطتاذ ـ/ـتالتددث مع طالب ؤوأًمنع منعا

  أ من "مسكص بُع الكتب في العمادة" ًمكن الحصىل عليها والتيإخضاز الكتاب امللسز  ـ/ــتالطالبًجب على

  التلدم  ـ/ـتجلدً  الىاحباث والتكلُفاث في املىعد املددد لرلكو كما  ًجب على الطالبـ/ــتطالبعلى كل

دال  ه/ـاطىف ًطبم بدل الغش خاولـ/ـتلالمتدان بنفظهو وإذا  للجنت املختصت إلى اعلىبت الغش ٍو

 بالعمادة 

  برلك  زعاًت خاصت فعلُه مساحعت وخدة إلازشاد ألاكادًمي في العمادة وإبالغه  خدماث ؤو  إلى ـ/ــتالطالب اختاجإذا 

 

 هـ:8365/9365 األول خالل انفصم اندراسيذىسيع مقزر مهاراخ االذصال عهى األساتيع 
 املىضىع انراريخ األسثىع

 استقبال الطالب 7414/  71/ 12  -  1973/  95/ 73أألاولأ

ادًاا الجصء ألاولا زواد ألاعمال وطسق جفكيره  7415/  97/ 94 - 1973/  95/  14أالثاني أكُف جفكس ٍز

ادًت 7415/  97/  77 - 1973/  79/  97أالثالث ا الجصء الثانيا مكىناث العللُت الٍس
ً
ادًا أكُف جفكس ٍز

 7415/ 97/  74 - 1973/ 79/  94أالسابع
ادة  مهازاث زائد ألاعمالا الجصء ألاولا املهازاث التلنُت والٍس

أالشخصُت

 7415/  97/  11 - 1973/  79/  71أالخامع
الثانيا املهازاث التي ًدتاحها كل  مهازاث زائد ألاعمالا الجصء

أزائد ؤعمال

ع 7415/ 91/  91 - 1973/  79/  11أالظادض ل ألافكاز إلى مشاَز أجدٍى

أللمشروع الرياديالاختبار ألاول + توزيع املجموعات  7415/  91/  95 - 1973/ 79/  15أالظابع

أألاعمال إلابداع وزٍادة 7415 /91/  72 - 1973/  77/  91أالثامن

أدزاطاث الجدوي وإمكانُت التطبُم 7415/  91/  11 - 1973/  77/  71أالتاطع

أدزاطاث الجدوي وإمكانُت التطبُم 7415/  91/  97 - 1973/  77/  75أالعاشس

ادًت 7414/ 91/  94 - 1973/  77/  12أالحادي عشس ع الٍس أالخطت التشغُلُت للمشاَز

س ألاداء 7415/  91/ 71 - 1973/  71/  91أالثاني عشس أإدازة العملُاث وجطٍى

أإدازة املخاطس في املؤطظاث الصغيرة 7415/  91/  1  -  1973/ 71/  79أالثالث عشس

 الاختبار الثاني  + استالم واجب الكتاب 7415/  91/  15 - 1973/  71/  73أالسابع عشس

أنهائُت وإنهاء كافت ما ًتعلم باملنهج مساحعت 94/7415/  92  - 1973/  71/  14أالخامع عشس

أ 94/7415/  71 - 1973/  71/ 17أالظادض عشس

أ

أا  حمال الدٌظطياملشسف ألاكادًمي / 

أوباهلل التىفُم

أ
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Syllabus Distribution 

 هـ 3219/  3218  الفصل الدراسً األول

 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.comد. طعٌس بن مشلش المقاطً          مشرف المقرر

 حسب الجدول مكان المحاضرة حسب الجدول وقت المحاضرة

 أهداف المقرر:

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

 وٌتعرف على عادات العمل التً ٌطبك التخطٌط وإدارة الولت، المهارات التنظٌمٌة التً توضح لـ/ـها أن ٌتعلم كٌف ٌتعلم، و
 بطرٌمة إبداعٌة نالدة، 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

 المختلفة، وتطوٌر مهارة بناء استراتٌجٌة للبحث عن المعلومات تتسم بالفعالٌة.المعلومات 

  المهارات األكادٌمٌة وهً ضرورٌة للطالب الجامعً حتى ٌتمكن من تحسٌن مهاراته فً االستذكار والمراءة والكتابة

 .لالختبارات واالستعدادوتمٌٌمها 

 المتعلم وتجعله ذا نظرة واسعة وحكٌمة، وتمكنه من إنجاز عمله بشكل  أدوات التفكٌر تعمل على تحسٌن مستوى التفكٌر لدى

 أفضل، وتحّسن لدرته على اتخاذ المرار من خالل إٌجاد حلول عملٌه لما ٌواجهه من مشكالت.

عمادة البرامج . خالد البسٌونً. د: د. سعد عبد المجٌد. إعداد  (هـ3219 -3218)اإلصدار الثامن-: مهارات التعلمالكتاب المقرر  

 التحضٌرٌة.

 
 الجدول التالً ٌوضح توزٌع الدرجات لهذا الممرر :التقوٌمآلٌة   

 

 ٌضاحاإل الدرجة آلٌة التقوٌم م

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

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

3 
 درجة 31 اختبارات  (3وعددها )اختبارات قصٌرة 

درجات والثانً ( 31األول)، لصٌرةٌة ئنهااختبارات 
 .(درجة01والثالث)

ورلة ( فً إعداد 3مع مجموعة عددهم ) ـ/ـهطالبٌشترن كل  درجة 01 ورقة بحثٌة + عرض تقدٌمً  4
الجزء من البحث  ـ/ـهطالب)بحث علمً( ثم ٌعرض كل بحثٌة

 .ب/ـاتالذي سبك إعداده أمام الطال

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

 درجة 144تحسب الدرجة الكاملة من  درجة 144 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع



 

2 

 

 تعليمات:

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

المتأخر/ة متغٌباً عن المحاضرة، وعذر الغٌاب الممبول ٌ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 المصٌرة نهائٌاً سواء كان السبب الغٌاب أو غٌره 

 داخل لاعة االختبار.و عضو هٌئة التدرٌسآخر أثناء شرح  ـ/ـهٌمنع منعاً باتاً التحدث مع طالب 

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

 حاولـ/ـت إذا فً الموعد المحدد لذلن، كما ٌجب على الطالبـ/ـه التمدم لالختبار بنفسه، تمدٌم الواجبات والتكلٌفات  ـ/ـهعلى كل طالب

 لجنة المختصة بالعمادة.إلى العموبة الغش وٌحال  ه/ـاالغش سوف ٌطبك بحم

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

 

هـ 1438/1439 ولسابٌع خلال الفصل الدراسً األتوزٌع مقرر مهارات التعلم على األ  

 ملاحظاتال الموضوع التارٌخ بوعاألس

 ولاأل
 لبـ/ـهاستقبال الط هـ3219/ 3/3إلى  30/ 04من 

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

 
 م03/9/0131 إلى  9/ 31من

 ثانًال
تقوٌم  آلٌةلمحة تعرٌفٌة موجزة عن مفردات المقرر و هـ3219/ 8/3إلى  3/ 2من 

 الطالبـ/ـه.
 األولى: تعلم كٌف تتعلم الجلسة

 
 م08/9/0131 إلى  9/ 02من

 لثالثا
الجلسة الرابعة : المهارات الست الكبرى لحل  هـ3219/ 33/3إلى  3/ 33من 

  المشكلات المعلوماتٌة
 

 م3/31/0131 إلى  31/ 3من

 رابعال
 هـ3219/ 00/3إلى  3/ 38من 

  الجلسة الخامسة : مهارات البحث
 عملًالتطبٌق ال  -أ

التدرٌب على طرٌقة  -ب
 م30/31/0131 إلى  31/ 8من إعداد الورقة البحثٌة

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

 خامسال

 هـ3219/ 09/3إلى  3/ 03من 

  الجلسة الثانٌة: التخطٌط وإدارة الوقت

على طرٌقة التدرٌب  -أ
  إعداد الورقة البحثٌة

 م39/31/0131 إلى  31/ 33من تسلٌم التطبٌق العملً -ب

 سادسال

 هـ3219/ 4/0إلى  0/ 0من 

  الجلسة الثالثة: عادات العقل

التدرٌب على طرٌقة  -أ
 إعداد الورقة البحثٌة

 أخر موعد لتسلٌم -ب

 م04/31/0131 إلى  31/ 00من التطبٌق العملً

 سابعال
 هـ3219/ 31/0إلى  0/ 9من 

  الجلسة السادسة : استراتٌجٌة سكامبر فً التفكٌر

العرض التقدٌمً  -أ
 للورقة البحثٌة

 لورقة البحثٌةتسلٌم ا -ب
 م0/33/0131 إلى  31/ 09من 

 سادسةبعد نهاٌة موضوعات الجلسة ال ثانًالقصٌر الالنهائً االختبار 

  الجلسة السابعة : مهارات االستذكار هـ3219/ 01/0إلى  0/ 34من  ثامنال
العرض التقدٌمً  -أ  

 للورقة البحثٌة



 

3 

 

 

 المشرف األكادٌمً/ د. طعٌس المماطً

 وباهلل التوفٌك

 

 م9/33/0131 إلى  33/ 3من

 التاسع

 هـ3219/ 01/0إلى  0/ 01من 

 الجلسة الثامنة : مهارات القراءة

العرض التقدٌمً  -أ
 للورقة البحثٌة

أخر موعد لتسلٌم  -ب
 لورقة البحثٌةا

 م34/33/0131 إلى  33/ 30من

 العاشر
 هـ3219/ 3/1إلى  1/ 3من 

   الجلسة التاسعة : مهارات الكتابة
 م01/33/0131 إلى  33/ 39من

 الحادي عشر
 هـ3219/ 30/1إلى  1/ 8من 

  الجلسة العاشرة : القبعات الست للتفكٌر
 م11/33/0131 إلى  33/ 04من

 الثانً عشر
 هـ3219/ 39/1إلى  1/ 33من 

   الجلسة الحادٌة عشر : أدوات برنامج الكورت

 م1/30/0131 إلى  30/ 1من

 الثالث عشر
 

الجلسة الثانٌة عشر : نظرٌة الحل االبتكاري  هـ3219/ 04/1إلى  1/ 00من 
 (TRIZللمشكلات)ترٌز  

 

 م32/30/0131 إلى  30/ 31من

 نٌة عشربعد نهاٌة موضوعات الجلسة الثا النهائً القصٌر الثالثاالختبار 

 عشر  الرابع
 

 هـ3219/ 1/2إلى  1/ 09من 
 مراجعة أهم الموضوعات

 م03/30/0131 إلى  30/ 31من

 عشر  الخامس
 

 هـ3219/ 31/2إلى  2/ 4من 
  تسلٌم النتائج النهائٌة

 م08/30/0131 إلى  30/ 02من
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مرل رىىبذة ر عط ىىئذيعنىىهذىىىلمذمر بىىططذة رلمةىىئذمر ةمىىوىينذذة مىىملتذمرةىىطم سذمرملعىىيطيئذة مىى طذمرعمىىلمذمقنمىى نيئ ذل ىىوذ ىى مذمر بىىططذريىى لوذ  أهددف ا  رردد    
ةأمىسذمرملةيبى تذمألم مىيئذرمةىةكئذمرعنكةلميىئذمرع ر يىئذرم عمل ى تذذر عمل  تذلأمسذملةيب مي ذك ى ذيمنى للمألم ميئذمرميذممعمقذة ف ىيمذل  لمل تذمبنيئذم

مذعىىنذةعىىوذلمرمعمىىيمذمالركمطلنىىي ذلأمىىسذمرىىمعملىىاذمرعم ىىيذلممىىمطم لذمر عمل ىى تذلذيمنىى للذأيعىى  ذأمىىسذ)مالنمطنىىتوذلكيفيىىئذمق ىى و ذ نيىى ذألعىىطموذمرمعمىىيمذلمرة
مربوطمتذمرملةيبيئذمر خممفىئذالمىمع  لذلى مذةط ميى تذلذذ ميذ نوذعمهذإكم بذمرلمةئذمر ي طمتأنظ ئذمر عمل  تذلأ نيمي  ذليطك ذىلمذمر بططذ يذمرم نبذمرع

 .مقنم جذمر كمةيذة  ذيخومذ ميطموذمرمعمي يئذلمرلظيفيئ

، ، عنادة الربامج التحضرييةو(7183-7182هـ()8344-8343اإلصدار األول ) احلاسب اآللي مقدمة يف  لكتاب  رر   

.جامعة اإلماو حمند بً سعود اإلسالمية

  روقع  اللكرتوني 

ذمرموللذمرم ريذيلعحذمل يعذمروطم تذريلمذمر بطط  لترويه 
 %5 احلضور

 %5 املشاركة

 8%5 التعله الذاتي  

 % 15 االختبارات القصرية لليظزي 

 % 20 االختبار الفصلي املوحد

 % 40 االختبار اليهائي املوحد

 %100 اجملنوع

  تعلينات وتنبيهات ومالحظات

ذلياذميممذمرملعيطذ يذمرخ سذو  ىقذمأللرهذ نذمر ل عط ل تذمر ل عط ذم يعذمر ل عطمتذلذمرلطصذعمهذمرلعلطذ يذذمالرم ممذةلعلط  حلضو  
لع طهذخاللذأمةلعينذ نذم طيخذذ/ مر مأخطذىئ/ليعمةطذمرل رب  مغية ذعنذمر ل عط  ذلعلطذمرغي بذمر بةللذيمبذأنذيعم وذ نذرمنئذمألعلمطذة رع  و ذلم 

 مرغي ب.

 مالحظة:

لممملذروذعال ئذذ%ذ نذعووذمر ل عطمتذ يذمرف لذمروطمميذيعمةطذ لطل   ذ20م يوذنمةئذعي ةوذةولنذعلطذعنذذ/مرميمرليذ/ىئمرل رب .1
ذ لطلم.

ذ مؤللذعنذكلذمر  و ذمرميذممذمغليمي ذ يذمر ل عط ذلمهذرلذع بذعني .ذ/ىئمرل رب .2

  مز  رر    سه  رر   عفد  لشاعات  رعتنفة عفد ساعات  التصال

 184عال  لمسار العلوم اإلنسانية مهارات الحاسب اآللي 4 4

 مش ا  رر   أسامة محمد عبدهللا يوسف

  هلاتف 1000371737

Omyousif@imamu.edu.sa لربيف  اللكرتوني  
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ذيممذإع و ذمالخمة طمتذمرب يطذرملمةئذمرغي بذملمءذ يذمر  و ذمرنظطيئذألذمرع ميئذ.ذال .3
ةعوذإلع طذذ ع يوذمرةطم سذمرملعيطيئذل وطسذمر  و مرخليئذ نذ لم بئذمرذيم حذةإع و ذمالخمة طذمرني ىيذلذمرف ميذرملمةئذمرغي بذةةطل .4

 .مآلريعلطذ بةلل ذيلووذ لعوذمالخمة طذ نذ ممذ ي طمتذمرل مبذ
ذعني ذع نذ  و ذمر ل عط ذ بل  لمقم ةئ مألمىمئ لطح لطيقذعن مر ل عطمت  ي مر ن  ةئ  ي مر ة طكئ مبلم أن مر مل ع  ن: الصفية املشاركة

 .مرةن ء  ذ عذمالرم ممذةآومبذمرللمطذلمرمؤملذلعومذإث ط ذمرفلعه لمرمعميب ت مر اللظ ت لمبويم

ذ/ىئةأومءذمرلممة تذلمالخمة طمتذةنفموذلةولنذأيذ م عو ذللمبذمعمي  تذمرلممة تذلمالخمة طمت ذلكلذل ربذ/ىئأنذيبلمذمرل ربذيمبذ :تعلينات الغش 
 ةيلمذمرخ لص.ذة رم  عئمعمي  تذمر ع للذةي ذمريخ رفذلركذمملةقذعميوذ

إعالقذمرململذألذمعموذعمهذمر   تذللملذ مط ذمر ل عط ذلعومذمممخوم وذني ىي ذلأليذمةب ذل نذلقذمر وطسذإخطمجذذ/ىئيمبذعمهذمرل رب:  اىتبه #
  نذ  عئذمر ل عط ذني ىي ذلممميموذع ىبذ يذل لذ خ رفئذمعمي  تذإعالقذمرململ.ذ/ىئمرل رب

 تعلينات للنقزر :

 يذل لذعومذممميمذمرلممبذ يذمر ل عط ذمرم ريئذرل تذمرمكميفذةوذيمممذلذممميمذمرلممبذ يذمر ل عط ذمرم ريئذةعوذمرمكميفذةوذةأمةللذيممذ 
ةعوذلركذةممميمذمرلممبذعمهذذ/ىئن فذمروطمئ ذلالذيم حذرمل ربذ/ىئمألمةللذمرليذيميوذ)أيذةعوذمرمكميفذةأمةلعينذوذلممملذرمل رب

 مقلالق.
 ذ-2002مخ ينذل  ئذةطم سذ  يكطلمل تذأل يسذإ ومطذذ/ىئمرل ربيم مذ(Microsoft Office 2007)ة رمغئذمرعطةيئذعمهذمي  هذمرةخ يذذ

 لمهذيم كنذ نذمرملةيقذمرع ميذلمرموطبذ يذمر ن لذلمنفيلذمرلممة ت.
 ذالذمغنذعنذمركم بذمر بططذألذمأللطمقذرإلل لئذ إنذعطلوذمر ل عطمت  
 ة روخللذإرهذمر ل عط ذةولنذإلع طذ ملمة تذمر بططذ نذكمبذلألطمقذلأ المذ/ىئالذيم حذرمل رب. 
 ةإلع طذذذ/ىئيمم مذمرل ربUSB Flash Memoryمرلمكط ذمرعلىيئ"ذمرخ  ئذةوذرمخ ينذم يعذ مف مو.ذ 

   :جدول الموضوعات

weeks 
Lecture Topics 

 

Hours 

 

Exams Practical Topics worksheet  
No From To 

1 
17/09/2017 

26/12/1438 

21/09/2017 

1/01/1439 

 
 مقدمة في الحاسب اآلليلوحدة األولى: ا
 تعريف الحاسب اآللي-

 تاريخ الحاسب اآللي-

 اجيال الحاسب اآللي-

 
 

3 
 

Introduction to 
computer Labs  

2 
24/09/2017 

03/01/1439 

/09/201782 

/01/143982 

 
 الحاسب اآلليمكونات : الوحدة الثانية

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

 وحدات القياس وأقسام اللوحة األم وصندوق الحاسب -

 
 

3   
Operating system 

features 
  

3 
/10/201780 

10/01/1439 
/10/201780 

15/01/1439 

 
 الحاسب اآلليالوحدة الثانية: مكونات 

للحاسب وتطوير النظم  المكونات البرمجية -
 . والبرمجيات

 

 

3 
  1اختبار 

درجات 5  

Windows 81   

4 

/10/201782 

/01/143901 

12/10/2017 

/01/143988 

 
 تقنية المعلومات ونظم المعلومات: الثالثة ة الوحد

 نظم وتقنية المعلومات   -
 تطبيقات نظم وتقنية المعلومات  -

 
 
 

3 

 

 
    

5 

15/10/2017 

24/10/1439 

19/10/2017 

29/10/1439 

 
 تقنية المعلومات ونظم المعلومات: الثالثةالوحدة 

 مصطلحات وتقنيات في تكنلوجيا المعلومات-

 

 

 

3 

 
MsOffice2016 

MS Word 
 

6 
22/10/2017 26/10/2017 

 اآللي ة الرابعة : مقدمة في شبكات الحاسبالوحد
 تعريف شبكات الحاسب اآللي-
 فوائد الشبكات -

 

3 
  

  
  



 ةــزبية السعوديـــــــــاملنلكة الع

 وسارة التعليه العالي                

                              اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

  عمادة الربامج التحضريية

 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education        

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD         
ISLAMIC UNIVERSITY            

Deanship of Preparatory Programs     

 

  مكونات شبكات الحاسب اآللي- 06/02/1439 02/02/1439

7 

29/10/2017 

09/02/1439 

02/11/2017 

13/02/1439 

 الوحدة الرابعة : مقدمة في شبكات الحاسب اآللي
 الربط في شبكات الحاسب اآللي-
 أنواع الشبكات-
 مصطلحات في شبكات الحاسب اآللي-

2اختبار  3  

درجات 5  
  

8 

05/11/2017 

16/02/1439 

09/11/2017 

20/02/1439 

 
 

  ختبار النصف للفصل الدراسي االولا

 

4 

12/11/2017 

23/02/1439 

16/11/2017 

27/82/1439 

 ة الخامسة : مقدمة في شبكة االنترنتالوحد 
 تعريف شبكة االنترنت-
 مكونات شبكة االنترنت-
 الوصول الى االنترنت-

 
 

3   

 

81 

19/11/2017 

01/03/1439 

23/11/2017 

05/03/1439 

 ة الخامسة: مقدمة في شبكة االنترنتالوحد
 شبكة الويب العالمية-
 تصفح شبكة االنترنت-
 مصطلحات مهمة في شبكة االنترنت-
 التجارة اإللكترونية-

 

3 
 

  
 

  

88 

26/11/2017 

08/03/1439 

30/11/2017 

12/03/1439 

لسادسة: مقدمة في أمن المعلومات الوحدة ا
 والخصوصية والجرائم المعلوماتية

 تعريف امن المعلومات-
 عناصر امن المعلومات-
 مهددات امن المعلومات-

 

 

3 
 

MsOffice2016 
Spreadsheet software  

  
 

87 

03/12/2017 

15/03/1439 

07/12/2017 

19/03/1439 

لسادسة: مقدمة في أمن المعلومات الوحدة ا
 والخصوصية والجرائم المعلوماتية

 تعريف الخصوصية-

 مهددات الخصوصية-

 طرق الوقاية والحماية-

 الجريمة االلكترونية-

 
 

3 

  

MsOffice2016 
Spreadsheet software 

   

84 

10/12/2017 

22/03/1439 

14/12/2017 

26/03/1439 

 Windows10نظام التشغيل : الوحدة االسابعة 

 Windows10مميزات نظام التشغيل -

 Desktopمكونات سطح المكتب -

 
 

3   
MsOffice2016 

Presentation software 
 تعلم ذاتي

درجات   15    
  

83 

17/12/2017 

29/03/1439 

21/12/2017 

03/04/1439 

 Windows10نظام التشغيل الوحدة االسابعة : 
 ادارة المجلدات والملفات-
 العمل مع الملفات-

 

   3اختبار   3

 درجات    5
  

 

80 

24/12/2017 

06/04/1439 

28/12/2017 

 مراجعة عامة  10/04/1439

 

 

   

81   
 اإلختبار النهائي

 
 



 

 Syllabus 
 

 هـ 1439 - 1438 االولالفصل الدراسي 

 م ( 2017/  9/  12( )  ه21/12/1438اخر تحديث ) 

عدد ساعات  عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر المقررورقم رمز 
 االتصال

المتطلب 
 السابق

 مسار العلوم االنسانية/ 016 وقا
 / مسار العلوم التطبيقية040وقا 
 / مسار اللغات والترجمة017وقا 
 / مسار العلوم االدارية018 وقا
 / مسار المعاهد العلمية040وقا 

 ال يوجد 1 1 مهارات الثقافة الصحية

 لمقررل األكاديميمشرف ال
 سالم صالح باوزير. أ

sbawazeer@imamu.edu.sa 
 عمادة البرامج التحضيرية / الثقافة الصحية المكتب:

 حسب الجداول الدراسية مكان المحاضرة حسب الجداول الدراسية وقت المحاضرة
 : العامة للمقرر هدافاال
 تعاليم الدين اإلسالمي املرتبطة ابلعادات الصحية واملعارف اجلسمية والنشاط البدين. تعزيز-1
 اجلوانب النفسية واالجتماعية اإلجيابية وتعزيزها من خالل اجلسم الصحيح والنشاط البدين املفيد. تنمية-2
 يرتبط ابلصحة واحملافظة عليها. وابألخص ماعناصر اللياقة البدنية  تنمية-3
 املهارات احلركية عن طريق حث الطالب على املشاركة يف األنشطة الرايضية. تنمية-4
 عادات احلميدة وتفسريها بشكل علمي.على ال التأكيد-5
 .وجتنبهالرتكها  ودعوة الطالبخماطر العادات السيئة  بيان-6
 الطالب ابملعارف الصحية األساسية اليت تعود ابلنفع عليه وعلى من حييط به. تسليح-7
 يدرك الطالب أمهية ومبادئ املمارسات الصحية الوقائية. أن-8
 قييم لياقة جسمه ولياقة غريه ابستخدام معادالت وطرق حسابية خمتلفة.يتعرف الطالب على كيفية ت أن-9

 على أهم األمراض وأكثرها شيوعاً ومعرفة التدابري الوقائية. التعرف-10

 
 

  



 

 توزيع مفردات المقرر على الفصل الدراسي

ساعات  الموضوع األسبوع الدراسي
 االتصال

خدمةالمستالتدريس  استراتيجيات  
 عملي نظري 

ه 26/12/1438 األول
 استراتيجية المناقشة - - 1 والتعريف بالمنهجاستقبال الطالب  ه1/1/1439

ه 4/1/1439 الثاني
 ه8/1/1439

 الوحدة االولى )الصحة ونمط الحياة الصحي(
Health and Healthy Lifestyle 1 - - استراتيجية المحاضرة 

 العصف الذهني -

ه 11/1/1439 الثالث
 ه15/1/1439

 الوحدة الثانية )جسم االنسان(
Human Body 1 - - استراتيجية المحاضرة 

 استراتيجية المناقشة -

ه 18/1/1439 الرابع
 ه22/1/1439

 الوحدة الثانية )جسم االنسان(متابعة.. 
Human Body 1 - - استراتيجية المحاضرة 

 استراتيجية المناقشة -

ه 25/1/1439 الخامس
 ه29/1/1439

 (الثالثة )الغذاء والتغذيةالوحدة 
Food and Nutrition 1 - - استراتيجية المحاضرة 

 استراتيجية حل المشكالت -

ه 2/2/1439 السادس
 ه6/2/1439

 الوحدة الرابعة )العادات الصحية السيئة(
Poor Health Habits 1 - - استراتيجية المحاضرة 

 استراتيجية حل المشكالت -

ه 9/2/1439 السابع
 ه13/2/1439

 الوحدة الخامسة )االمراض المنقولة جنسيًا(
Sexually Transmitted Diseases 1 - - استراتيجية المحاضرة 

 استراتيجية المناقشة -

ه 16/2/1439 الثامن
 ه20/2/1439

 Prevention of الوحدة السادسة )امراض العصر والوقاية منها(
Common Diseases in Today's World 1 - 

 استراتيجية المحاضرة -
 استراتيجية حل المشكالت -

 (1)اختبار قصير 
Quiz 1)) 

ه 23/2/1439 التاسع
 ه27/2/1439

 الوحدة السادسة )امراض العصر والوقاية منها( متابعة..
Prevention of Common Diseases in Today's World 1 - 

 استراتيجية المحاضرة -
 استراتيجية حل المشكالت -

ه 1/3/1439 العاشر
 ه5/3/1439

 الوحدة السابعة )الصحة النفسية(
Mental Health 1 - - استراتيجية المحاضرة 

 استراتيجية حل المشكالت -

ه 8/3/1439 ادي عشرالح
 ه12/3/1439

 الوحدة الثامنة )اللياقة البدنية(
Physical Fitness 1 - - استراتيجية المحاضرة 

 استراتيجية حل المشكالت -

ه 15/3/1439 الثاني عشر
 ه19/3/1439

 الوحدة التاسعة )االسعافات االولية(
First Aid 1 - - طريقة التدريب العملي 

 تمثيل االدوار -

ه 22/3/1439 الثالث عشر
 استراتيجية التدريب العملي - 1 - عملية اتتطبيق ه26/3/1439

 التعلم التعاوني -

ه 29/3/1439 الرابع عشر
 ه3/4/1439

 الوحدة العاشرة )البيئة الصحية(
The Healthy Environment 1 - - استراتيجية المناقشة 

 استراتيجية حل المشكالت -

ه 6/4/1439 الخامس عشر
 - 1 تقييم الورقة البحثية ومناقشتها ه10/4/1439

 استراتيجية المناقشة -
 (2)اختبار قصير 
Quiz 2)) 

 



 

 الكتاب المقرر:
  عماااااالءا ق ااااااايقم  ق   ئااااااا ي ق  إعااااااضقء هعئااااااالس ب لااااااق ق  ااااااضث    ل ل ااااااا مهاااااالثقا ق اللحااااااق ق ,ااااااا  ق     اااااال     

 .ه 1439 -با 1438   ق المن ضقثصجلمعق قإلملم م مض بن سعوء قإلسالم ق  قإل
 

 آلية التقييم:
 

 الجدول التالي يوضح توزيع الدرجات لهذا المقرر
المستحقةالدرجة  نوع المتطلب م نوع المتطلب  

 أداء فردي

درجات 10 الحضور -1  
درجات 10 المشاركة والتفاعل -2  
درجة 50  قصيرة اختبارات -3  

 أداء جماعي
درجة 20  ورقة بحثية -4  
درجات 10 تطبيقات عملية -5  

درجة 100 المجموع الكلي  

  
 تعليمات هامة

 ق  ئوث إ زقمي  هذق ق مليث. 
 ي جل ق طل ب/اه حيملن حي ق مليثمن عضء ق م لضيقا  %20 بض ن عذث  / اهإذق تعضا ن اق غ لب ق طل ب. 
 يل زم ق طل ب/اه  إحئلث ق ك لب ق جلمعي معه  ل م لضيا. 
 ق وقجالا  ق  كل فلا حي ق موعض ق م ضء  ذ كب  ل     يل زم ق طل ب/اه. 
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 اخلطح انردرٌسٍح
Syllabus Distribution 

 هـ 3658/3659 األولانفصم اندراسً 
 املرطهة انساتق الذصالاعدد ساعاخ  املعرمدج عدد انساعاخ اسم املقزر رمش املقزر

 وصم/  236 وصم  235وصم/  234وصم
 273 وصم/   262

 ال ٌىجد 4 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. -

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

 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. -

 ث احخماعيت وزشميت هاجحت.إحساء مقابالث شخصيت ومدادجا -

 الخددث بثقت وطالقت أمام الجماهير الكبيرة. -

ت : انكراب املقزر  هـ. 9341, شىت الطبع إصداز عمادة البرامج الخدضيًر

 :انرقىٌم: اجلدول انرايل ٌىضح ذىسٌع اندرجاخ هلذا املقزرآنٍح  

 اندرجـــح انرقىٌم آنٍح

 دزحاث91 الحضىز 

 دزحاث 91 اإلاشازكت والخفاعل

ازاث اإلايداهيت أو ألاعمال الخطىعيت (  دزحت 91 الخطبيقاث اإلايداهيت ) الٍز

 تدزح 01 الخقدًمي  + الىزقت البدثيتالعسض 

 لسابع+ الاخخباز ادزحت 91كل اخخباز اخخبازاث فعليت   4( : )  3)   الاخخبازاث القصيرة

 (  دزحاث 1 مىحىد آخس الكخاب الدزاس ي ألاخير 

 تدزح11

 دزحت 911 املجمىع

 ذعهٍماخ:
  دقائق من بدء اإلاداضسة. 1الحضىز 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 الدزحاث.

  اشخخدام الجىال 
ً
 باجا

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

  من "مسكز بيع الكخب في العمادة" ًمكن الحصىل عليها والتيإخضاز الكخاب اإلاقسز  ـ/ــتالطالبًجب على. 

  الخقدم لالمخدان  ـ/ـتلرلك, كما  ًجب على الطالبجقدًم الىاحباث والخكليفاث في اإلاىعد اإلاددد ـ/ــتطالبعلى كل

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

  زعاًت خاصت فعليه مساحعت وخدة ؤلازشاد ألاكادًمي في العمادة وإبالغهم برلك. خدماث أو  إلى ـ/ــتالطالب اخخاجإذا 

 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:8365/3659 األول مهاراخ االذصال عهى األساتٍع خالل انفصم اندراسًذىسٌع مقزر 

 املىضىع انرارٌخ األسثىع
 6116/  9/ 17 ألاول 

66  /16  /3418 
 استقبال الطالب

 6116/  9/  64 الثاوي
16  /11  /1419 

 , عىاصسه, بيئخهالاجصال: أهميخه

 6116/  11/  11 الثالث
19 /11 /3411 

 الاجصال الفسدي والجماعي +  اللفظي وغير اللفظيالاجصال 

 6116/ 11/  18 السابع
16  /11  /3411 

 مهازاث الخىاصل الراحي.

 6116/  11/  15 الخامض
61  /11  /3411 

الاختبار ألاول + ثىزيع املجمىعات للبحث العلمي والعمل التطىعي 

 وآليته

 6116/  11/  66 الصادس
11  /11 /3411 

س الراث.مهازة   جطٍى

 6116/ 11/  69 الصابع
17  /16  /3411 

 مهازة الحدًث + مهازة الاشخماع

 6116/  11/  15 الثامن
11  /16/ 3411 

 مهازة الخىاصل في البيئت الجامعيت

 6116/  11/   16 الخاشع
61  /16  /3411 

  الاختبار الثاني + استالم ألاعمال والتكاليف

 6116/  11/  19 العاشس
67  /16  /3411 

 مهازة القيادة والخأجير+ مهازة الخىاصل الالكترووي 

 6116/  11/  66 الحادي عشس
14  /11  /3411 

 مهازة الحىاز وؤلاقىاع

 6116/  16/  11 الثاوي عشس
11  /11  /3411 

 مهازة الاجصال الجماهيري 

 6116/ 16/  11 الثالث عشس
18  /11  /3411 

 استالم واجب الكتاب+ الاختبار الثالث + 

 6116/  16/  17 السابع عشس
65  /11  /3411 

 مراجعة نهائية

 6116/  16/  64 عشس خامضال
16  /14  /3411 

 إنهاء كافة ما يتعلق باملنهج

 

 اإلاشسف ألاكادًمي / د. هاٌض الشمسي 

 وباهلل الخىفيق
 


