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Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic 

University 

Deanship of Preparatory Programs 

 الوولكت العربيت السعوديت 
 وزارة التعلين 

اإلهام هحود بن سعود اإلسالهيتجاهعت   
التحضيريت البراهجعوادة    

 

Course Syllabus 

Humanities Sciences Stream (ENG 035) 

2nd Term, Academic Year 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:  5 hours                    Contact hours: 10 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 
4 / 5 / 1439 

21 / 1 / 2018 

8 / 5 / 1439 

25 / 1 / 2018 
Introduction to the 

Course 

Introduction to the Course 

2 
11 / 5 / 1439 

28 / 1 / 2018 

15 / 5 / 1439 

1 / 2 / 2018 
Unit 1 (Meeting people) Unit 1 (A new start) 
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3 
18 / 5 / 1439 

4 / 2 / 2018 

22 / 5 / 1439 

8 / 2 / 2018 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Countries) 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Tourism) 

4 
25 / 5 / 1439 

11 / 2 / 2018 

29 / 5 / 1439 

15 / 2 / 2018 
Unit 2 (con.) 

Unit 3 (Your studies) 

Unit 2 (con.) 

Unit 3 (Your day) 

5 
2 / 6 / 1439 

18 / 2 / 2018 

6 / 6 / 1439 

22 / 2 / 2018 
Unit 3 (con.) 

Unit 4 (Where we work) 

Unit 3 (con.) 

Unit 4 (Work) 

6 

9 / 6 / 1439 

25 / 2 / 2018 

13 / 6 / 1439 

1 / 3 / 2018 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Signs and 

instructions) 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Different kinds of 

language) 

7 

16 / 6 / 1439 

4 / 3 / 2018 

20 / 6 / 1439 

8 / 3 / 2018 

Unit 5 (con.) 

Unit 6 (Health and 

medicine) 

Unit 5 (con.) 

Unit 6 (Importance of 

studying) 

8 
23 / 6 / 1439 

11 / 3 / 2018 

27 / 6 / 1439 

15 / 3 / 2018 
Unit 6 (con.) Unit 6 (con.) 

9 
1 / 7 / 1439 

18 / 3 / 2018 

5 / 7 / 1439 

22 / 3 / 2018 

Unit 7 (The history of 

transport) 
Unit 7 (Developments in 

technology) 

10 
8 / 7 / 1439 

25 / 3 / 2018 

12 / 7 / 1439 

29 / 3 / 2018 

Unit 7 (con.) 

Unit 8 (Doing business) 

Unit 7 (con.)  

Unit 8 (Industry) 

11 
15 / 7 / 1439 

1 / 4 / 2018 

19 / 7 / 1439 

5 / 4 / 2018 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (Water) 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (Astronomy) 

12 
22 / 7 / 1439 

8 / 4 / 2018 

26 / 7 / 1439 

12 / 4 / 2018 

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

13 
29 / 7 / 1439 

15 / 4 / 2018 

3 / 8 / 1439 

19 / 4 / 2018 

Unit 10 (Ambition and 

success) 
Unit 10 (Careers) 

14 
6 / 8 / 1439 

22 / 4 / 2018 

10 / 8 / 1439 

26 / 4 / 2018 
Unit 10 (con.) Unit 10 (con.) 

15 
13 / 8 / 1439 

29 / 4 / 2018 

17 / 8 / 1439 

3 / 5 / 2018 
Final Revision 

16 
20 / 8 / 1439 

6 / 5 / 2018 

 

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 التدريسية
Syllabus Distribution 

      هـ 1438/1439 الثاني الفصل الدراسي 
 املتطلب السابق التصالاعدد ساعات  املعتمدة عدد الساعات اسم املقرر رمز املقرر

 ال يوجد 1 1 ريادة االعمال مهارات  010دار 
                           ا. مجال عبدالعزيز الديسطي        geldeiasti@imamu.edu.sa        مشرف املقرر

 حسب اجلدول مكان احملاضرة حسب اجلدول وقت احملاضرة
 أهداف املقرر:

 التعرف على املشكالت العملية التي قد تواجهه عند التوجه للعمل في قطاعات األعمال املختلفة  -

 اإلملام  باألساليب املتبعة للتطبيق العلمي والواقعي للقواعد اإلدارية -

 تواصل األفراد مع اإلدارة والتعامل معها بفاعليةكيفية  -

هّمة لريادة األعمال: التخطيط، والتنظيم، والقيادة، والرقابة. -
ُ
 التعرف على الوظائف الرئيسّية وامل

 التعرف على مصادر األفكار ملشروع جديد وتطبيق مراحل تحويل الفكرة إلى فرصة عمل -

 بها من مهارات االبتكار واإلبداع ودراسات الجدوى االقتصادية.كيفية إدارة املشروعات الخاصة وما يرتبط  -

 إعداد وكتابة الخطة التشغيلية -

 اكتساب مهارات ريادة األعمال والتسويق -

 تطوير القدرة على إدارة املشاريع الصغيرة. -

 التعرف على أسباب نجاح أو فشل املنشآت الصغيرة وكيفية املعالجة -

 الناجحالتعرف على صفات رائد األعمال  -

 كيفية التعامل مع املشكالت وإدارة األزمات واملخاطر. -

 هـ. 1438، سنة الطبع إصدار عمادة البرامج التحضيرية : الكتاب املقرر

 :التقويم: اجلدول التايل يوضح توزيع الدرجات هلذا املقررآلية  
 الدرجات: توزيع

 (السربع األساوع في)  االول تخبارراال درجة 20 

 ( عشر الرابع األساوع في)  الثرني االتخبارر درجة 20 االختبارات

 (الكبرب من األتخيرة الصفحة في قصير اتخبارر) الثرلث القصير تخبارراال درجة 10

 (الورقي الاحث) درجة 10

 األعمال المشروع
 الفصلية

  الاحث ومنرقشة البقديمي العرض درجة 10

 تطبيق عملي  درجة 10

   الحضور درجة 10

  المشرركة درجة 10

 المجموع درجة 100
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 تعليمات:

  دقائق من بدء املحاضرة. 5الحضور إلزامي لهذا املقرر، وسوف يتم التحضير في بداية أول 

 محروم" في  /ـا،ويرصد لهـ/ــةالطالب% من عدد املحاضرات سوف يتم حرمان 20 ـ/ــةإذا وصلت نسبة غياب الطالب"

 كشف رصد الدرجات.

  استخدام الجوال 
ً
 باتا

ً
 .داخل قاعة االختبار /ةآخر أثناء شرح األستاذ ـ/ـةالتحدث مع طالب أويمنع منعا

  من "مركز بيع الكتب في العمادة" يمكن الحصول عليها والتيإحضار الكتاب املقرر  ـ/ــةالطالبيجب على. 

  التقدم لالمتحان  ـ/ـةلذلك، كما  يجب على الطالبتقديم الواجبات والتكليفات في املوعد املحدد ـ/ــةطالبعلى كل

 للجنة املختصة بالعمادة.إلى اعقوبة الغش ويحال  ه/ـاسوف يطبق بحق الغش حاولـ/ـتبنفسه، وإذا 

  بذلك. رعاية خاصة فعليه مراجعة وحدة اإلرشاد األكاديمي في العمادة وإبالغهم خدمات أو  إلى ـ/ــةالطالب احتاجإذا 

 

 هـ:8143/9143 األول مهارات االتصال على األسابيع خالل الفصل الدراسيتوزيع مقرر 
 

 املوضوع التاريخ األسبوع
 استقبال الطالب 1439/  05/ 04  -  2018/  01/ 21 األول

 ريادة األعمال: املفاهيم والسمات 1439/  05/ 11 - 2018/  01/  28 الثاني

 مهارات رائد االعمال 1439/  05/  18 - 2018/  02/  04 الثالث

 املشاريع الصغرية وريادة األعمال 1439/ 05/  25 - 2018/ 02/  11 الرابع

 اإلبداع وريادة األعمال 1439/  06/  02 - 2018/  02/  18 اخلامس

 حتويل األفكار إىل مشاريع 1439/ 06/  09 - 2018/  02/  25 السادس

 للمشروع الريادياالختبار األول + توزيع املجموعات  1439/  06/  16 - 2018/ 03/  04 السابع

 دراسة اجلدوى للمشاريع الريادية 1439 /06/  23 - 2018/  03/  11 الثامن

 دراسة اجلدوى للمشاريع الريادية 1439/  07/  01 - 2018/  03/  18 التاسع

 للمشاريع الريادية اخلطة التسويقية 1439/  07/  08 - 2018/  03/  25 العاشر

 اخلطة التشغيلية للمشاريع الريادية 1438/ 07/  15 - 2018/  04/  01 احلادي عشر

 إدارة العمليات وتطوير األداء يف املشاريع الصغرية 1439/  07/ 22 - 2018/  04/  08 الثاني عشر

 املشاريع الصغريةإدارة املخاطر يف  1439/  07/  29  -  2018/ 04/  15 الثالث عشر

 االختبار الثاني   -مراجعة علي املنهج  1439/  08/  06 - 2018/  04/  22 الرابع عشر

 استالم الواجبات  08/1439/  13  - 2018/  04/  29 اخلامس عشر

 وباهلل التوفيق

 

 املشرف األكاديمي

 ا. جمال الديسطي
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،ذ قىىوذمىى مذمر بىىططذريىىل وذمرل رىى ذة ر عط ىىئذمرمحضىىيطيئذة مىى طذمرعمىى مذمةنمىى نيئيعنىىهذىىىلمذمر بىىططذة رلمةىىئذمر ةمىىوىينذذة مىىم  ذمرةىىطم  ذ  أهددف ا  رردد    
ةأمىسذمرملةيبى تذمألم مىيئذرمةىةكئذمرعنكة ميىئذمرع ر يىئذرم عم  ى تذذر عم   تذ أمسذملةيب مي ذك ى ذيمنى  لمألم ميئذمرميذممعمقذة ف ىيمذ  ملمح تذمبنيئذم

مذعىىنذةعىىوذ مرمعمىىيمذمالركمط نىىي،ذ أمىىسذ ذيمنىى  لذأيضىى سذأمىىسذمرىىمعم)مالنمطنىىتوذ كيفيىىئذمة ىى و ذ نيىى ذألعىىطموذمرمعمىىيمذ مرةحىىجذمرعم ىىيذ ممىىمط   ذمر عم  ىى تذ
مربوطمتذمرملةيبيئذمر خممفىئذالمىمع  لذحىلمذةط  يى تذ ذذ ميذ نوذعمهذإكم  ذمرلمةئذمر ي طمتأنظ ئذمر عم   تذ أ نيمي ،ذ يطكلذىلمذمر بططذ يذمر  ن ذمرع

 .مةنم جذمر كمةيذة  ذيخومذ ميطموذمرمعمي يئذ مر ظيفيئ

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

د بً سعود اإلسالمية.جامعة اإلماو حمن

  روقع  اللكرتوني 

ذمر و لذمرم ريذي ضحذم ليعذمروط  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

  وتنبيهات ومالحظاتتعلينات 

حيجذميممذمرمحضيطذ يذمرخ سذوق ىقذمأل رهذ نذمر ح ضط ذ قتذمر ح ضط ذ  يعذمر ح ضطمتذ ذمرحطصذعمهذمرحض طذ يذذمالرملممذةحض ط  حلضو  
حض طهذخاللذأمة عينذ نذم طيخذذ/ مر مأخطذىئ/ يعمةطذمرل ر   مغية ذعنذمر ح ضط ،ذ علطذمرغي  ذمر بة لذي  ذأنذيعم وذ نذر نئذمألعلمطذة رع  و ذ م 

 مرغي  .

 مالحظة:

 مم لذروذعال ئذذ%ذ نذعووذمر ح ضطمتذ يذمرفملذمروطمميذيعمةطذ حط   سذ20مليوذنمةئذعي ةوذةو نذعلطذعنذذ/مرميمرليذ/ىئمرل ر  .1
ذ حط م.

ذ مؤ لذعنذكلذمر  و ذمرميذممذمغليمي ذ يذمر ح ضط ذحمهذر ذع  ذعني .ذ/ىئمرل ر  .2

  مز  رر    سه  رر   عفد  لشاعات  رعتنفة عفد ساعات  التصال

 184عال  نسانيةلمسار العلوم اإل مهارات الحاسب اآللي 4 4

 مش ا  رر   أسامة محمد عبدهللا يوسف

  هلاتف 1000371737

Omyousif@imamu.edu.sa  اللكرتوني لربيف  
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ذيممذإع و ذمالخمة طمتذمربميطذرملمةئذمرغي  ذم مءذ يذمر  و ذمرنظطيئذأ ذمرع ميئذ.ذال .3
ةعوذإحض طذذ،مر  و ع يوذمرةطم  ذمرمحضيطيئذ  وطسذمرخليئذ نذ  م بئذمرذيم حذةإع و ذمالخمة طذمرني ىيذ ذمرفمميذرملمةئذمرغي  ذةةطل .4

 .مآلريعلطذ بة ل،ذيحووذ  عوذمالخمة طذ نذقممذ ي طمتذمرح م ذ
ذعني ذض نذ  و ذمر ح ضط ذ بل،  مة  ةئ مألمىمئ لطح لطيقذعن مر ح ضطمت  ي مر ن قةئ  ي مر ة طكئ مب م أن مر م قع  ن: الصفية املشاركة

 .ةآوم ذمرح مطذ مرمؤملذ عومذإث ط ذمرف ضهمرةن ء ،ذ عذمالرملممذ  مرمعميب ت مر الحظ ت  مبويم

ذ/ىئةأومءذمر م ة تذ مالخمة طمتذةنفموذ ةو نذأيذ م عو ذ حم ذمعمي  تذمر م ة تذ مالخمة طمت،ذ كلذل ر ذ/ىئأنذيب مذمرل ر ذي  ذ :تعلينات الغش 
 ةيلمذمرخم ص.ذمعمي  تذمر ع  لذةي ذة ر   عئمريخ رفذلركذمملةقذعميوذ

إعالقذمر  ملذأ ذ عموذعمهذمرم  تذل ملذ مط ذمر ح ضط ذ عومذمممخوم وذني ىي ذ أليذمة ،ذ  نذحقذمر وطسذإخطمجذذ/ىئمرل ر ذي  ذعمه:  اىتبه #
  نذق عئذمر ح ضط ذني ىي ذ مم يموذع ى ذ يذح لذ خ رفئذمعمي  تذإعالقذمر  مل.ذ/ىئمرل ر 

 تعلينات للنقزر :

 يذح لذعومذممميمذمر م  ذ يذمر ح ضط ذمرم ريئذر قتذمرمكميفذةوذيمممذ ذيممذممميمذمر م  ذ يذمر ح ضط ذمرم ريئذةعوذمرمكميفذةوذةأمة  ذ 
ةعوذلركذةممميمذمر م  ذعمهذذ/ىئنمفذمروط ئ،ذ الذيم حذرمل ر ذ/ىئمألمة  ذمرليذيميوذ)أيذةعوذمرمكميفذةأمة عينذوذ مم لذرمل ر 

 مةلالق.
 ذ-2011مخلينذحل ئذةطم  ذ  يكط م  تذأ  يسذإمومطذذ/ىئمرل ر ذيملم(Microsoft Office 2016)عمهذ ي لهذمرةخميذحمهذيم كنذذ

  نذمرملةيقذمرع ميذ مرموط ذ يذمر نللذ منفيلذمر م ة ت.
 ذالذمغنذعنذمركم  ذمر بططذأ ذمأل طمقذرإلح لئذ إنذعط وذمر ح ضطمت، 
  ة روخ لذإرهذمر ح ضط ذةو نذإحض طذ ملمة تذمر بططذ نذكم ذ أ طمقذ أقالمذ/ىئالذيم حذرمل ر. 
  ةإحض طذذذ/ىئيمملمذمرل رUSB Flash Memoryمرلمكط ذمرض ىيئ"ذمرخ مئذةوذرمخلينذ  يعذ مف مو.ذ 

   3جدول الموضوعات

weeks 
Lecture Topics 

 

Hours 

 

Exams Practical Topics worksheet  
No From To 

1 

21/01/2018 

04/05/1439 

25/01/2018 

08/05/1439 

 مقدمة في الحاسب اآلليلوحدة األولى: ا
 تعريف الحاسب اآللي-

 تاريخ الحاسب اآللي-

 اجيال الحاسب اآللي-

 
 

3  
Introduction to 
computer Labs  

2 

28/01/2018 

11/05/1439 

/02/201810 

/05/143905 

 اآللي مكونات الحاسب: الوحدة الثانية
واإلخراج  المكونات المادية للحاسب )وحدات اإلدخال -

 ، وحدات التخزين ، المعالج ، الذاكرة( .
 وحدات القياس وأقسام اللوحة األم وصندوق الحاسب -

 
 

3   
Operating system 

features 
  

3 

/02/201814 

01/05/1439 

/02/201811 

22/05/1439 

 اآلليالوحدة الثانية: مكونات الحاسب 
للحاسب وتطوير النظم  المكونات البرمجية -

 . والبرمجيات
 

 

  1اختبار  3

درجات 5  
Windows 81   

4 

/02/201800 

/05/143925 

15/02/2018 

/05/143922 

 ة الثالثة : تقنية المعلومات ونظم المعلوماتالوحد
 نظم وتقنية المعلومات   -
 تطبيقات نظم وتقنية المعلومات  -
 وتقنيات في تكنلوجيا المعلوماتمصطلحات -

 
 
 

3 

 

 
    

5 

18/02/2018 

02/06/1439 

22/02/2018 

06/06/1439 

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

 

 

 

3 

   

6 

25/02/2018 

09/06/1439 

01/03/2018 

13/06/1439 

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

 

3 

 

  

  
  



 ةــزبية السعوديـــــــــاملنلكة الع

 وسارة التعليه العالي                

                              اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

  الربامج التحضرييةعمادة 

 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education        

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD         
ISLAMIC UNIVERSITY            

Deanship of Preparatory Programs     

 

7 

04/03/2018 

16/06/1439 

08/03/2018 

20/06/1439 

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

2اختبار  3  

درجات 5  
  

8 

11/03/2018 

23/06/1439 

15/03/2018 

27/06/1439 

 

  ختبار النصف للفصل الدراسي الثانيا

 

4 

18/03/2018 

01/07/1439 

22/03/2018 

05/17/1439 

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

 
 

3 
  

 

81 

25/03/2018 

08/07/1439 

29/03/2018 

12/07/1439 

لسادسة: مقدمة في أمن المعلومات الوحدة ا
 والخصوصية والجرائم المعلوماتية

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

 

3 
 

  
 

  

88 

01/04/2018 

15/07/1439 

05/042018 

19/07/1439 

لسادسة: مقدمة في أمن المعلومات الوحدة ا
 والخصوصية والجرائم المعلوماتية

 تعريف الخصوصية-

 مهددات الخصوصية-

 طرق الوقاية والحماية-

 الجريمة االلكترونية-

 

 

3 

 
  

  
 

87 

08/04/2018 

22/07/1439 

12/04/2018 

26/07/1439 

 Windows10نظام التشغيل : الوحدة االسابعة 

 Windows10مميزات نظام التشغيل -

 Desktopمكونات سطح المكتب -

 ادارة المجلدات والملفات-
 العمل مع الملفات-

 
 

3 

  

 
   

84 

15/04/2018 

29/07/1439 

19/04/2018 

03/08/1439 

      MsOffice2016  MS       : لثامنةالوحدة ا
  Word 

 MsOffice2016 : الوحدة التاسعة
Spreadsheet software 

 

 
 

3   
 

 تعلم ذاتي

درجات   15    
  

83 

22/04/2018 

06/08/1439 

26/04/2018 

10/08/1439 

 MsOffice2016 : الوحدة التاسعة
Spreadsheet software 

 MsOffice2016الوحدة العاشرة : 
Presentation software 

 

   3اختبار   3

 درجات    5
  

 

80 

29/05/2018 

13/08/1439 

03/05/2018 

 مراجعة عامة  17/08/1439

 

 

   

81   
 اإلختبار النهائي

 
 



 اخلطة التدريسية
Syllabus Distribution 

 هـ 1438/1439 الثانيالفصل الدراسي 
 

 املتطلب السابق التصالاعدد ساعات  املعتمدة عدد الساعات اسم املقرر رمز املقرر
 / مسار العلوم االنسانية016وقا 
 / مسار العلوم التطبيقية040وقا 
 / مسار اللغات والرتمجة017وقا 
 / مسار العلوم االدارية018وقا 
 / مسار املعاهد العلمية040وقا 

 مهارات
 الثقافة الصحية

 ال يوجد 1 1

 مشرف املقرر
 أ. سامل صاحل ابوزير

sbawazeer@imamu.edu.sa 
 املكتب: عمادة الربامج التحضريية / الثقافة الصحية

 حسب اجلدول مكان احملاضرة حسب اجلدول وقت احملاضرة
 

 أهداف املقرر:
 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
 على العادات احلميدة وتفسريها بشكل علمي. التأكيد-5
 .وجتنبهالرتكها  ودعوة الطالبخماطر العادات السيئة  بيان-6
 يط به.الطالب ابملعارف الصحية األساسية اليت تعود ابلنفع عليه وعلى من حي تسليح-7
 يدرك الطالب أمهية ومبادئ املمارسات الصحية الوقائية. أن-8
 يتعرف الطالب على كيفية تقييم لياقة جسمه ولياقة غريه ابستخدام معادالت وطرق حسابية خمتلفة. أن-9

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

  :املقررالكتاب 
 إلسالمية،اجامعة اإلمام حممد بن سعود  التحضريية،عمادة الربامج  ابلقسم،إعداد أعضاء هيئة التدريس  )وقا(،مهارات الثقافة الصحية 

 ه. 1439 التاسعاإلصدار 

 
 
 
 

 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع
 وزارة التعليم 

 جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية

 عمادة الربامج التحضريية
  

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry Of Education 
AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY 

Deanship of Preparatory Programs 



 
 
 :التقويم: اجلدول التايل يوضح توزيع الدرجات هلذا املقررآلية  
 

 اإليضاح الدرجة آلية التقومي م

  درجات 10 احلضور 1

  درجات 10 املشاركة والتفاعل 2

 اختبارات قصرية وعددها  3
 ( اختبارات3)

 10 اختبار )الكتاب( درجة 50
 20 االختبار االول
 20 االختبار الثاين

 10 بحثيةالورقة ال درجة 20 واملناقشةعرض الورقة حبثية +  4
 10 واملناقشةعرض ال

 الطالب الحقاً يبّلغ  درجات 10 تطبيق عملي 5

 درجة 100حتسب الدرجة الكاملة من  درجة 100 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

 تعليمات:
  دقائق من بدء احملاضرة. 5احلضور إلزامي هلذا املقرر، وسوف يتم التحضري يف بداية أول 
 حمروم" يف كشف رصد  /ـاله دــة، ويرصالطالبـ/من عدد احملاضرات سوف يتم حرمان  %20 ـ/ــةإذا وصلت نسبة غياب الطالب"

 الدرجات.
 داخل قاعة االختبار /ةآخر أثناء شرح األستاذ ـ/ـةمينع منعاً اباتً استخدام اجلوال أو التحدث مع طالب. 
  من "مركز بيع الكتب يف العمادة" ميكن احلصول عليها واليتإحضار الكتاب املقرر  الطالبـ/ــةجيب على. 
  حاولـ/ـت ، وإذا التقدم لالمتحان بنفسه ـ/ـةعلى الطالب كما جيبتقدمي الواجبات والتكليفات يف املوعد احملدد لذلك،   طالبـ/ــةعلى كل

 عقوبة الغش وحيال إىل اللجنة املختصة ابلعمادة. ه/ـاسوف يطبق حبق الغش
  خاصة فعليه مراجعة وحدة اإلرشاد األكادميي يف العمادة وإبالغهم بذلك. أو رعايةخدمات  إىل الطالبـ/ــة احتاجإذا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 هـ:8143/1439 الثاني على األسابيع خالل الفصل الدراسي الثقافة الصحيةتوزيع مقرر مهارات 

 املوضوع التاريخ األسبوع

 األول
 استقبال الطالب والتعريف ابملنهج هـ4/5/1439

 م21/1/2018

 الثاين
 الوحدة االوىل )الصحة ومنط احلياة الصحي( هـ11/5/1439

Health and Healthy Lifestyle 28/1/2018م 

 الثالث
 الوحدة الثانية )جسم االنسان( هـ18/5/1439

Human Body 4/2/2018م 

 الرابع
 متابعة.. الوحدة الثانية )جسم االنسان( هـ25/5/1439

Human Body 11/2/2018م 

 اخلامس
 الوحدة الثالثة )الغذاء والتغذية( هـ2/6/1439

Food and Nutrition 18/2/2018م 

 السادس
 الوحدة الرابعة )العادات الصحية السيئة( هـ9/6/1439

Poor Health Habits 25/2/2018م 

 السابع
 الوحدة اخلامسة )االمراض املنقولة جنسيًا( هـ16/6/1439

Sexually Transmitted Diseases 4/3/2018م 

 الثامن
 الوحدة السادسة )امراض العصر والوقاية منها( هـ23/6/1439

Prevention of Common 
Diseases in Today's World 

 (1)اختبار قصري
Quiz 1)) 11/3/2018م 

 التاسع
 متابعة.. الوحدة السادسة )امراض العصر والوقاية منها( هـ1/7/1439

Prevention of Common Diseases in Today's 
World 18/3/2018م 

 العاشر
 الوحدة السابعة )الصحة النفسية( هـ8/7/1439

Mental Health 25/3/2018م 

 احلادي عشر
 الوحدة الثامنة )اللياقة البدنية( هـ15/7/1439

Physical Fitness 1/4/2018م 

 الثاين عشر
 الوحدة التاسعة )االسعافات االولية( هـ22/7/1439

First Aid 8/4/2018م 

 الثالث عشر
 عملية اتتطبيق هـ29/7/1439
 م15/4/2018

 الرابع عشر
 الوحدة العاشرة )البيئة الصحية( هـ6/8/1439

The Healthy Environment 22/4/2018م 

 (2)اختبار قصري  تقييم الورقة البحثية ومناقشتها هـ13/8/1439 اخلامس عشر
Quiz 2)) 29/4/2018م 

 

 ..وابهلل التوفيق



 

 اخلطة انحدريسية
Syllabus Distribution 

 هـ 3658/3659 انثانيانفصم اندراسي 
 املحطهة انساتق الجصالاعدد ساعات  املعحمدة عدد انساعات اسم املقزر رمش املقزر

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

 ال يىجد 4 3 مهارات االجصال

 tmuqati@hotmail.com            د. طعيس بن مشلش المقاطي     مشزف املقزر
 حسة اجلدول مكان احملاضزة حسة اجلدول وقث احملاضزة

 أهداف املقزر:

 التعرف على مفهىم الاجصال وآدابه وأهميته ومهاراجه وعناصره. -

 معها.التعرف على أنماط الشخصياث اإلاحيطت بنا في اإلاىقف التىاصلي لتحدًد ألاساليب وؤلاستراجيجياث اإلاناسبت للتىاصل  -

 التعرف على آليت جحسين مهارة الحدًث والاستماع وغيرها مع آلاخرين. -

 للتىاصل غير اللغىي وجىظيفها في اإلاىقف التىاصلي بنجاح.ساسيت إجقان اإلاهاراث ألا  -

 بناء رسالت جىاصليت صحيحت ودقيقت ومؤثرة. -

 إجراء مقابالث شخصيت ومحادثاث اجتماعيت ورسميت ناجحت. -

 قت أمام الجماهير الكبيرة.التحدث بثقت وطال -

ت - مهارات الاتصال  :انكحاب املقزر  .هـ 9341, سنت الطبع إصدار عمادة البرامج التحضيًر

 :انحقىيم: اجلدول انحايل يىضح جىسيع اندرجات هلذا املقزرآنية  
 

 يضاحاإل الدرجة آلية التقويم م

فً حضور المحاضرات خالل  ـ/ـهمدى انضباط الطالب درجات 01 الحضور   1
 أسابٌع الدراسة.

 .وتفاعله خالل الفصل الدراسً ـ/ـهمدى مشاركة الطالب درجات 01 المشاركة والتفاعل    2

3 
 درجة 01 اختبارات  (3وعددها )اختبارات قصيرة 

( 21والثانً)درجة  (21) ، األولقصٌرةنهائٌة اختبارات 
 ( درجات.01عن أسئلة نهاٌة الكتاب ) درجة والثالث

ورقة ( فً إعداد 0مع مجموعة عددهم ) ـ/ـهطالبٌشترك كل  درجة 21 ورقة بحثية + عرض تقديمي  4
( الزٌارات المٌدانٌة أو األعمال التطوعٌة تقرٌر عن )بحثٌة

الذي سبق إعداده أمام  التقرٌر ـ/ـهطالبثم ٌعرض كل 
 الطالب/ـات.

الزٌارات مثل) نشاط تطبٌقً حسب المهارة ـ/ـهطالب ٌنفذ كل درجات 01 تطبيق عملي 5
 .األعمال التطوعٌة ( المٌدانٌة أو

 درجة 011تحسب الدرجة الكاملة من  درجة 011 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 تعليمات:

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

 محروم"  /ـا،وٌرصد لهالطالبـ/ــة% من عدد المحاضرات سوف ٌتم حرمان 21 ـ/ــةإذا وصلت نسبة غٌاب الطالب"

 فً كشف رصد الدرجات.

 داخل قاعة االختبار /ةء شرح األستاذآخر أثنا ـ/ـةٌمنع منعاً باتاً استخدام الجوال أو التحدث مع طالب. 

  من "مركز بٌع الكتب فً العمادة" ٌمكن الحصول علٌها والتًإحضار الكتاب المقرر  الطالبـ/ــةٌجب على. 

  التقدم لالمتحان  ـ/ـةتقدٌم الواجبات والتكلٌفات فً الموعد المحدد لذلك، كما  ٌجب على الطالب طالبـ/ــةعلى كل

 عقوبة الغش وٌحال إلى اللجنة المختصة بالعمادة. ه/ـاسوف ٌطبق بحق ـت الغشحاولـ/بنفسه، وإذا 

  رعاٌة خاصة فعلٌه مراجعة وحدة اإلرشاد األكادٌمً فً العمادة وإبالغهم  خدمات أو  إلى الطالبـ/ــة احتاجإذا

 بذلك.

 

 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعلين 

 جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية

 عمادة انربامج انححضريية
  

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry Of Education 
AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY 

Deanship of Preparatory Programs 



 هـ:0438/0431 الثاني توزيع مقرر مهارات االتصال على األسابيع خالل الفصل الدراسي

 الموضوع التاريخ األسبوع

 األول
 استقبال الطلبة هـ4/0/0441

 م20/0/2102 الطالبـ/ـهلمحة تعرٌفٌة موجزة عن مفردات المقرر وآلٌة تقوٌم 

 الثانً
 هـ00/0/0441

 االتصال: أهمٌته، عناصره، بٌئته
 م22/0/2102

 الثالث
 هـ02/0/0441

 االتصال اللفظً وغٌر اللفظً + االتصال الفردي والجماعً
 م4/2/2102

 الرابع
 هـ20/0/0441

 مهارات التواصل الذاتً
 م00/2/2102

 الخامس
 هـ2/6/0441

 مهارة تطوٌر الذات
 م02/2/2102

 السادس
 هـ1/6/0441

 االختبار األول + توزٌع مجموعات لألعمال التطوعٌة
 م20/2/2102

 السابع
 هـ06/6/0441

 مهارة االستماع + مهارة الحدٌث
 م4/4/2102

 الثامن
 هـ24/6/0441

 مهارة التواصل فً البٌئة الجامعٌة
 م00/4/2102

 التاسع
 هـ0/7/0441

 مهارة التواصل االلكترونً
 م02/4/2102

 العاشر
 هـ2/7/0441

 مهارة القٌادة والتأثٌر
 م20/4/2102

 الحادي عشر
 هـ00/7/0441

 االختبار الثانً + استالم األعمال التطوعٌة
 م0/4/2102

 الثانً عشر
 هـ22/7/0441

 مهارة الحوار واإلقناع
 م2/4/2102

 الثالث عشر
 هـ21/7/0441

 مهارة االتصال الجماهٌري + استالم واجب الكتاب
 م00/4/2102

 الرابع عشر
 هـ6/2/0441

 مراجعة أهم الموضوعات
 م22/4/2102

 الخامس عشر
 هـ04/2/0441

 تسلٌم النتائج النهائٌة
 م21/4/2102

 

 وباهلل التوفٌق

 

 رئٌس وحدة شؤون الكادر التدرٌسً واإلداري                                                                       

 مشرف مهارات االتصال المكلف                                                                     

                                              

 د. طعٌس المقاطً                                                                 

 

 



 ةــربٌة السعودٌـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعلٌم

 اإلسالمٌة جامعة اإلمام محمد بن سعود

 عمادة الربامج التحضريية
 

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

 

 التدريسية اخلطة 
Syllabus Distribution 

 هـ 3219/  3218  ثانًالفصل الدراسً ال

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

 ال ٌوجد 2 1 مهارات التعلم

 علً حمد السحٌبانً 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، التنظٌمٌة التً توضح لـ/ـها أن ٌتعلم كٌف ٌتعلم، و المهارات
 بطرٌقة إبداعٌة ناقدة، وأن ٌعتمد على نفسه فً اكتساب المعرفة.تساعده على التفكٌر 

  العلمً وطرق جمع المعلومات من مصادر تساعد الطالبـ/ـة على اكتساب مهارات إعداد البحث مهارات التفكٌر والبحث

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

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

 .لالختبارات واالستعدادوتقٌٌمها 

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

 من مشكالت. ٌواجهأفضل، وتحّسن قدرته على اتخاذ القرار من خالل إٌجاد حلول عملٌه لما 

عمادة البرامج . خالد البسٌونً. د: د. سعد عبد المجٌد. إعداد  (هـ3219 -3218)تاسعاإلصدار ال-: 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

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

3 
وعددها اختبارات قصٌرة 

 اختبارات  (3)
 درجة 31

 .(درجة01درجات والثانً والثالث)( 31األول)، قصٌرةٌة ئنهااختبارات 

4 
ورقة بحثٌة + عرض 

 تقدٌمً 
)بحث علمً( ورقة بحثٌة( فً إعداد 3مع مجموعة عددهم ) ـ/ـهطالبٌشترك كل  درجة 01

 .ب/ـاتالذي سبق إعداده أمام الطالالجزء من البحث  ـ/ـهطالبثم ٌعرض كل 

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

 درجة 144الدرجة الكاملة من  تحسب درجة 144 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 تعلٌمات:

  دقائق من  3اٌة أول وسوف ٌتم التحضٌر فً بدااللتزام بحضور جمٌع المحاضرات والحرص على الحضور فً وقت المحاضرة
بالعمادة ار المتأخر/ة متغٌباً عن المحاضرة، وعذر الغٌاب المقبول ٌجب أن ٌعتمد من لجنة األعذ الطالبـ/ـة، وٌعتبر بدء المحاضرة

 من تارٌخ الغٌاب. وإحضاره خالل أسبوع

  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 



 

2 

 

 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
 لعمادة.لجنة المختصة باإلى 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 

هـ1438/1439 الثانًسابٌع خلال الفصل الدراسً توزٌع مقرر مهارات التعلم على األ  

 علً حمد السحٌبانًالمشرف األكادٌمً/ 

 وباهلل التوفٌق

 الملاحظات الموضوع التارٌخ األسبوع

 ولاأل
 استقبال الطلبـ/ـه هـ3219/ 8/3إلى  3/ 2من 

لمحة تعرٌفٌة موجزة عن مفردات المقرر 
 تقوٌم الطالبـ/ـه. آلٌةو

 
 م03/3/0138 إلى  3/ 03 من

 ثانًال
لمحة تعرٌفٌة موجزة عن مفردات المقرر  هـ3219/ 33/3إلى  3/ 33من 

 تعلم كٌف تتعلم تقوٌم الطالبـ/ـه. آلٌةو
 

 م3/0/0138 إلى  3/ 08 من

 لثالثا
 هـ3219/ 00/3إلى  3/ 38 من

    التخطٌط وإدارة الوقت
 م8/0/0138 إلى  0/ 2 من

 المقرر الكتاب القصٌر: اإلجابة على أصل النسخة الموجودة فً نهاٌة ختباراالتسلٌم 

 رابعال
 هـ3219/ 09/3إلى  3/ 03من 

  .مهارات البحث
 زٌارة المكتبة  -أ

 م33/0/0138 إلى  0/ 33 من عملًالتطبٌق ال  -ب

 خامسال
 هـ3219/ 4/4إلى  4/ 0من 

 المهارات الست الكبرى لحل المشكلات المعلوماتٌة
التدرٌب على طرٌقة 
 م00/0/0138 إلى  0/ 38 من  إعداد الورقة البحثٌة

 سادسال
 هـ3219/ 31/4إلى  4/ 9من 

  عادات العقل
 التطبٌق العملً تسلٌم

 م3/1/0138 إلى  0/ 03 من

 سابعال
المهارات الست الكبرى لحل بعد نهاٌة ) ثانًالقصٌر الالنهائً االختبار  هـ3219/ 01/4إلى  4/ 34من 

 م8/1/0138 إلى  1/ 2 من (المشكلات المعلوماتٌة

 الثامن
 هـ3219/ 02/4إلى  4/ 01من 

  استراتٌجٌة سكامبر فً التفكٌر
 لورقة البحثٌةتسلٌم ا  -أ

 م33/1/0138 إلى  1/ 33 من للورقة البحثٌة العرض التقدٌمً  -ب

 التاسع
 هـ3219/ 3/2إلى  2/ 3من 

 مركز الملك سلمان اختبارات منتصف الفصل
 م00/1/0138 إلى  1/ 38 من

 العاشر
 هـ3219/ 30/2إلى  2/ 8من 

 مهارات االستذكار
 لورقة البحثٌة أخر موعد لتسلٌم ا  -أ

 م09/1/0138 إلى  1/ 03 من العرض التقدٌمً للورقة البحثٌة  -ب

 الحادي عشر
 هـ3219/ 39/2إلى  2/ 33من 

 العرض التقدٌمً للورقة البحثٌة مهارات القراءة
 م3/2/0138 إلى  2/ 3 من

 الثانً عشر
 هـ3219/ 04/2إلى  2/ 00من 

 (القراءة مهارات)بعد نهاٌة  ثالثالقصٌر الالنهائً االختبار 
 م30/2/0138 إلى  2/ 8 من

 عشرالثالث 
 هـ3219/ 1/8إلى  2/ 09من 

  مهارات الكتابة
 م39/2/0138 إلى  2/ 33 من

 عشر الرابع
 

 هـ3219/ 31/8إلى  8/ 4من 
  القبعات الست للتفكٌر

 م04/2/0138 إلى  2/ 00 من

 عشر الخامس
 هـ3219/ 32/8إلى  8/ 31من 

 النتائج النهائٌة تسلٌم
 م1/3/0138 إلى  2/ 09 من
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 اخلطة انحدريسية 

Course Syllabus  

 هـ8341/8341 ثانيالفصل الدراسي ال
 املحطهة انساتق الجصالاعدد ساعات  املعحمدة عدد انساعات اسم املقرر رمس املقرر

 ال يىجد 2 0 انهغة انعرتيةمهارات  141عرب /  106 عرب / 102عرب/  101عرب
                   zeed1@hotmail.com-dr                الشمري دبيان زيد. د مشرف املقرر

 حسة اجلدول مكان احملاضرة حسة اجلدول وقث احملاضرة
 أهداف المقرر:

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

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

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

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

 أن ٌتمكن الطالب من الكتابة بلغة عربٌة صحٌحة. 

 .أن ٌستطٌع الطالب تجنب األخطاء الشائعة فً الكتابة 

 أن ٌتمكن الطالب من مواصلة دراسته الجامعٌة بلغة عربٌة صحٌحة. 

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

 .هـ7341/7341كتاب مهارات لغوية, عمادة البرامج التحضيرية, اإلصدار السابع, : الكتاب المقرر  
 : الجدول التالي يوضح توزيع الدرجات لهذا المقرر:آلية التقويم  

 اندرجـــة انعمم

درجات01 الحضور   

درجات 01 املشاركة والتفاعل  

( 2الاختبارات القصيرة  )  درجة 01   

درجة 21 العرض التقديمي  + الورقة البحثية  

"اختبار الكتاب" التطبيقات امليدانية درجة01   

درجة 011 املجموع  

 تعلٌمات عامة  :

 التحضٌر فً بداٌة المحاضرة. الحضور إلزامً لهذا المقرر، وسوف ٌتم 

   من عدد المحاضرات خالل الفصل الدراسً، فسوف ٌتم حرمان  02إذا وصلت نسبة غٌاب الطالب أكثر من  %

 الطالب، وٌرصد له درجة "محروم" فً كشف رصد الدرجات.

 ختبار.ٌمنع منعاا باتاا استخدام الجوال أو التحدث مع طالب آخر أثناء شرح األستاذ داخل قاعة اال 

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

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

 فسوف ٌطبق بحق الطالب عقوبة الغش، وٌحال للجنة المختصة بالعمادة.

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

mailto:dr-zeed1@hotmail.com
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 جىزيع مىضىعات املقرر خالل األساتيع

 الموضوع التاريخ االسبوع

 21/1/2018- 40/40/9042 األول
الجملة االسمية والجملة  التسجٌل والتعارف واستقبال الطالب

 .الفعلية

 الكلمة وأقسامها 28/1/2018-99/40/9042 الثانً

 النواسخ  والنواصب والجوازم 04/02/2018-91/40/9042 الثالث

 األلف الفارقة 11/02/2018-50/40/9042 الرابع

 الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة 18/02/2018-45/40/9042 الخامس

 درجة" 05القصٌر األول " االختبار 25/02/2018-42/40/9042 السادس

 الضمائر 04/03/2018-90/40/9042 السابع

 همزة الوصل وهمزة القطع 11/03/2018-54/40/9042 الثامن

 المبني والمعرب 18/03/2018-49/40/9042 التاسع

 العدد والمعدود 25/03/2018-08/40/9042 العاشر

 عالمات الترقٌم 01/04/2018-40/9042//90 الحادي عشر

 المحسنات البديعية + كتابة الرسائل 08/04/2018-55/40/9042 الثانً عشر

 درجة" 25االختبار القصير الثاني " 15/04/2018-52/40/9042 الثالث عشر

 22/04/2018-06/41/9042 الرابع عشر
 استالم البحوث ومناقشتها.

 درجات" 01االختبار القصير الثالث "

 ومناقشتها.لتطبيقات استالم البحوث وا 29/4/2017-13/41/9042 الخامس عشر

 

 مشرف مقرر مهارات اللغة العربية                                                            

 د/ زيد دبيان الشمري                                                                           

 
 

 وباهلل التوفٌق...
 

 

 


