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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 1438 / 1439 

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. 

14. Learn vocabulary relevant to practical work situations. 



 2 

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 & 

Writing) 
Unlock 2 (Listening 

& Speaking) 
Science 
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1 
4 / 5 / 1439 

21 / 1 / 2018 

8 / 5 / 1439 

25 / 1 / 2018 
Introduction to the 

Course 

Introduction to the 

Course 

Introduction to the 

Course 

2 
11 / 5 / 1439 

28 / 1 / 2018 

15 / 5 / 1439 

1 / 2 / 2018 

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

Pages (4 : 7) 

3 

18 / 5 / 1439 

4 / 2 / 2018 

22 / 5 / 1439 

8 / 2 / 2018 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Festivals & 

Celebrations) 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Festivals & 

Celebrations) 

Book 1 - Unit  5 & 6 

Pages (12 & 15) 

4 

25 / 5 / 1439 

11 / 2 / 2018 

29 / 5 / 1439 

15 / 2 / 2018 

Unit 2 (con.) 

Unit 3 (School & 

Education) 

Unit 2 (con.) 

Unit 3 (School & 

Education) 

Book 1 - Unit  7 & 8 

Pages (16 & 19) 

5 

2 / 6 / 1439 

18 / 2 / 2018 

6 / 6 / 1439 

22 / 2 / 2018 

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 

9 / 6 / 1439 

25 / 2 / 2018 

13 / 6 / 1439 

1 / 3 / 2018 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Language & 

Communication) 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Language & 

Communication) 

Book 1 - Unit 15 

Pages (32: 33) 

7 
16 / 6 / 1439 

4 / 3 / 2018 

20 / 6 / 1439 

8 / 3 / 2018 

Unit 6 (Weather & 

Climate) 

Unit 6 (Weather & 

Climate) 

Book 2 - Unit 1 & 2  

Pages (4 : 7) 

8 
23 / 6 / 1439 

11 / 3 / 2018 

27 / 6 / 1439 

15 / 3 / 2018 

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

Pages (16 & 19) 

9 
1 / 7 / 1439 

18 / 3 / 2018 

5 / 7 / 1439 

22 / 3 / 2018 

Unit 7 (Sports & 

Competition) 

Unit 7 (Sports & 

Competition) 

Book 2 - Unit 10 & 11 

Pages (22: 25) 

10 
8 / 7 / 1439 

25 / 3 / 2018 

12 / 7 / 1439 

29 / 3 / 2018 

Unit 7 (con.) 

Unit 8 (Business) 

Unit 7 (con.) 

Unit 8 (Business) 

Book 2 - Unit 12 

Pages (26: 27) 

11 
15 / 7 / 1439 

1 / 4 / 2018 

19 / 7 / 1439 

5 / 4 / 2018 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (People) 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (People) 

Book 3 - Unit 3 & 4 

Pages (8: 11) 

12 
22 / 7 / 1439 

8 / 4 / 2018 

26 / 7 / 1439 

12 / 4 / 2018 

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

Pages (18: 21) 

13 
29 / 7 / 1439 

15 / 4 / 2018 

3 / 8 / 1439 

19 / 4 / 2018 

Unit 10 (Space & 

The Universe) 

Unit 10 (Space & 

The Universe) 

Book 3 - Unit 13 & 14 

Pages (28: 31) 

14 
6 / 8 / 1439 

22 / 4 / 2018 

10 / 8 / 1439 

26 / 4 / 2018 

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

Pages (32: 33) 

15 
13 / 8 / 1439 

29 / 4 / 2018 

17 / 8 / 1439 

3 / 5 / 2018 
Final Revision Final Revision Final Revision 

16 
20 / 8 / 1439 

6 / 5 / 2018 
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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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 

Scientific Institutes Stream Level 1 (ENG 01) 

1st  Term, Academic Year 1438 / 1439  

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, 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. Recognize the sounds of the English language. 

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

14. Provide students with spoken practice to build up their pronunciation. 

15. Enable students to comprehend specific information from the spoken context. 

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

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 

Book Title 
Classwork = 30 Mid-Term 

Exam 

Final 

Exam 

Total 

Participation Quizzes Total 

Unlock (Reading & Writing 1) 5 10 15 

30 40 100 Unlock (Listening & Speaking 1) 5 10 15 
 30 

 

 
Course Calendar 

Content to be covered 

Week From To Unlock 1 (Reading & Writing)  
Unlock 1 (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 (People) Unit 1 (People) 
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3 
11 / 1 / 1439 

1 / 10 / 2017 

15 / 1 / 1439 

5 / 10 / 2017 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Season) 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Season) 

4 
18 / 1 / 1439 

8 / 10 / 2017 

22 / 1 / 1439 

12 / 10 / 2017 

Unit 2 (con.) 

Unit 3 (Lifestyle) 

Unit 2 (con.) 

Unit 3 (Lifestyle) 

5 
25 / 1 / 1439 

15 / 10 / 2017 

29 / 1 / 1439 

19 / 10 / 2017 

Unit 3 (con.) 

Unit 4 (Places) 

Unit 3 (con.) 

Unit 4 (Places) 

6 
2 / 2 / 1439 

22 / 10 / 2017 

6 / 2 / 1439 

26 / 10 / 2017 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Sport) 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Sport) 

7 
9 / 2 / 1439 

29 / 10 / 2017 

13 / 2 / 1439 

2 / 11 / 2017 

Unit 5 (con.) 

Unit 6 (Jobs) 

Unit 5 (con.) 

Unit 6 (Jobs) 

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 (Homes & buildings) Unit 7 (Homes & buildings) 

10 
1 / 3 / 1439 

19 / 11 / 2017 

5 / 3 / 1439 

23 / 11 / 2017 

Unit 7 (con.) 

Unit 8 (Food & culture) 

Unit 7 (con.) 

Unit 8 (Food & culture) 

11 
8 / 3 / 1439 

26 / 11 / 2017 

12 / 3 / 1439 

30 / 11 / 2017 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (Animals) 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (Animals) 

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 (Transport) Unit 10   (Transport) 

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 Final Revision 

16 
13 / 4 / 1439 

31 / 12 / 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. 
 



 اخلطح انرذرَظُح
Syllabus Distribution 

      هـ 3418/3419 انثاٍَ انفصم انذراطٍ 
 ادلرطهة انظاتق الذصالاعذد طاعاخ  ادلعرًذج عذد انظاعاخ اطى ادلقزر ريش ادلقزر

 ال َىجذ 3 3 رَادج االعًال يهاراخ  030دار 
                           ا. مجال عثذانعشَش انذَظطٍ        geldeiasti@imamu.edu.sa        يشزف ادلقزر

 حظة اجلذول يكاٌ احملاضزج حظة اجلذول وقد احملاضزج
 أهذاف ادلقزر:

 التعسف على املشكالث العملُت التي قد جىاجهه عىد التىجه للعمل في قطاعاث ألاعمال املختلفت  -

ت -  إلاملام  باألسالُب املتبعت للتطبُق العلمي والىاقعي للقىاعد إلاداٍز

 جىاصل ألافساد مع إلادازة والتعامل معها بفاعلُتكُفُت  -

ادة ألاعمال: التخطُط، والتىظُم، والقُادة، والسقابت. - هّمت لٍس
ُ
ت وامل ُّ  التعسف على الىظائف السئِس

ل الفكسة إلى فسصت عمل -  التعسف على مصادز ألافكاز ملشسوع جدًد وجطبُق مساخل جدٍى

 بها مً مهازاث الابتكاز وإلابداع ودزاساث الجدوي الاقتصادًت.كُفُت إدازة املشسوعاث الخاصت وما ًسجبط  -

 إعداد وكتابت الخطت التشغُلُت -

ق - ادة ألاعمال والتسٍى  اكتساب مهازاث ٍز

ع الصغيرة. - س القدزة على إدازة املشاَز  جطٍى

 التعسف على ؤسباب هجاح ؤو فشل امليشأث الصغيرة وكُفُت املعالجت -

 الىاجحالتعسف على صفاث زائد ألاعمال  -

 كُفُت التعامل مع املشكالث وإدازة ألاشماث واملخاطس. -

ت : انكراب ادلقزر  هـ. 8341، سىت الطبع إصداز عمادة البرامج التدضيًر

 :انرقىَى: اجلذول انرايل َىضح ذىسَع انذرجاخ ذلذا ادلقزرآنُح  
 انذرجاخ: ذىسَع

 (السربع األساوع في)  االول تخبارراال درجة 02 

 ( عشر الرابع األساوع في)  الثرني االتخبارر درجة 02 االخرثاراخ

 (الكبرب من األتخيرة الصفحة في قصير اتخبارر) الثرلث القصير تخبارراال درجة 02

 (الورقي الاحث) درجة 02

 األعًال المشروع
 انفصهُح

  الاحث ومنرقشة البقديمي العرض درجة 02

 المشرركة الحضور درجة 02

 المجموع درجة 022

 
 
 
 
 

 

 حــزتُح انظعىدَـــــــــادلًهكح انع
 وسارج انرعهُى

 جايعح اإلياو حمًذ تٍ طعىداإلطاليُح
 عًادج انربايج انرحضريَح

 
 

Kingdom Of Saudi Arabia 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic 

University 

Deanship of Preparatory Programs 

 



 ذعهًُاخ:
  دقائق مً بدء املداضسة. 5الحضىز إلصامي لهرا املقسز، وسىف ًتم التدضير في بداًت ؤول 

 سصد لهـ/ــتالطالب% مً عدد املداضساث سىف ًتم خسمان 02 ـ/ــتإذا وصلت وسبت غُاب الطالب  /ـا،ٍو

 "مدسوم" في كشف زصد الدزجاث.

  استخدام الجىال 
ً
 باجا

ً
 .داخل قاعت الاختباز /ةآخس ؤجىاء شسح ألاستاذ ـ/ـتالتددث مع طالب ؤو ًمىع مىعا

  مً "مسكص بُع الكتب في العمادة" ًمكً الحصىل عليها والتيإخضاز الكتاب املقسز  ـ/ــتالطالبًجب على. 

  م التقد ـ/ـتجقدًم الىاجباث والتكلُفاث في املىعد املددد لرلك، كما  ًجب على الطالبـ/ــتطالبعلى كل

دال  ه/ـاسىف ًطبق بدق الغش خاولـ/ـتلالمتدان بىفسه، وإذا  للجىت املختصت إلى اعقىبت الغش ٍو

 بالعمادة.

  برلك. زعاًت خاصت فعلُه مساجعت وخدة إلازشاد ألاكادًمي في العمادة وإبالغهم خدماث ؤو  إلى ـ/ــتالطالب اختاجإذا 

 

 هـ:8341/9341 األول انفصم انذراطٍذىسَع يقزر يهاراخ االذصال عهً األطاتُع خالل 
 

 ادلىضىع انرارَخ األطثىع
 استقبال الطالب 3419/  00/ 04  -  1038/  03/ 13 األول

 رَادج األعًال: ادلفاهُى وانظًاخ 3419/  00/ 33 - 1038/  03/  18 انثاٍَ

 يهاراخ رائذ االعًال 3419/  00/  38 - 1038/  01/  04 انثانث

 ادلشارَع انصغريج ورَادج األعًال 3419/ 00/  10 - 1038/ 01/  33 انزاتع

 اإلتذاع ورَادج األعًال 3419/  06/  01 - 1038/  01/  38 اخلايض

 حتىَم األفكار إىل يشارَع 3419/ 06/  09 - 1038/  01/  10 انظادص

اديالاختباز ألاول + جىشَع املجمىعاث  3419/  06/  36 - 1038/ 01/  04 انظاتع  للمشسوع الٍس

 دراطح اجلذوي نهًشارَع انزَادَح 3419 /06/  11 - 1038/  01/  33 انثايٍ

 دراطح اجلذوي نهًشارَع انزَادَح 3419/  00/  03 - 1038/  01/  38 انراطع

 نهًشارَع انزَادَح اخلطح انرظىَقُح 3419/  00/  08 - 1038/  01/  10 انعاشز

 اخلطح انرشغُهُح نهًشارَع انزَادَح 3418/ 00/  30 - 1038/  04/  03 احلادٌ عشز

 إدارج انعًهُاخ وذطىَز األداء يف ادلشارَع انصغريج 3419/  00/ 11 - 1038/  04/  08 انثاٍَ عشز

 إدارج ادلخاطز يف ادلشارَع انصغريج 3419/  00/  19  -  1038/ 04/  30 انثانث عشز

 الاختباز الثاوي  + استالم واجب الكتاب 3419/  08/  06 - 1038/  04/  11 انزاتع عشز

 استالم الىاجباث  08/3419/  31  - 1038/  04/  19 اخلايض عشز

 وباهلل التىفُق

 

 املشسف ألاكادًمي

 ا. جمال الدٌسطي



 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم 

 جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية
 التحضيريتعوادة البراهج 

 قسن الرياضياث بكليت العلوم
 

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

Deanship of Preparatory Programs 
 

 

Syllabus 
1stSemester 1438/1439 Hijri 

Course Code Course Name Credit 
Hours 

Lec Lab Tut. Pre-requisite 

MAT h 01 Mathematics-1 4 2 0 2 None 

Course Supervisor  Dr. EmadSelouma 

e-mail Emadms74@gmail.com 

office FR-58 

Class Meetings As scheduled 

 

Course's Objectives: The main objective of this course is to develop a good grasp and critical thinking 
of the high school mathematics. 
 

Text Book: Mathematics, for Dr. Mohamed Al Qadi. 

 

Website:  
 

Grading: 
- Attendance ……………………………………………..………….4% 
- Quizzes (around 4 quizzes, 4% each)…………….…..16% 
- Mid-term1 Exam …….……………………………………...….20% 
- Mid-term2 Exam …….………………………………………….20% 
- Final Exam …………………………………………………….…….40% 
- TOTAL…………………………………………………………....100 

Attendance: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.

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.Anykind 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. 

 
 



 
 
 

Course schedule 
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Title Sections Contents 

 

 

1-4 

 

 

 

1 

Numbers sets and 

the operations on 

sets 

 

Sets of numbers 
Natural numbers and integers, rational numbers and operations on them, 

irrationals and the real numbers, intervals  and absolute values.  

Exponents and 

Radicals 

The exponential function. The real number  and The exponential function 

logarithmic 

Functions 

The logarithmic function. Exponents, logarithms and their laws. More 

Equations and Applications 

 

 

 

5-7 

 

 

2 
Algebraic 

Expressions 

Algebraic 

Expressions 
Operations on Algebraic Expressions 

Factoring 

 

-Factoring by taking greatest common factor 

-Trinomial 

- Difference of two squares 

- Difference and sum of two cubes 

 

 

8-10 

 

 

3 

 

 

Equations and 

Inequalities 

Equations 

-Linear equations in one variable 

-Two linear equations in two variables 

- Quadratic equation in one variable 

Inequalities  

 

-Linear Inequalities  

 in one variable 

-Linear and Absolute Value Inequalities 

 

11-

12 

 

4 
Analytic Geometry 

-Cartesian Plane 

-Line equation in the Cartesian plane 

-Standard and general equation of the circle 

 

13-

14 

 

 

8 
Functions 

-The functions 

-Functions on real intervals 

-Linear functions 

-Quadratic functions 

-Type of functions, composition of functions 

-One-to-one functions   -Inverse functions 

15  Final Examinations  
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Syllabus 

Hijri 9/1438Semester 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:      

 

- Online homework   ………………………………....4%  

- Online quizzes (around 3 quizzes, 4% each) ……….12% 

- In class quizzes (around 1 quizzes, 4% each) ……….4% 

- 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 
classroomexpelling from the lowering your grad or  

 

 

 



 

 2 

 

 

Course schedule 
  

Week Date Chapter Sections  and topics 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-05-1439 H- 

25-05-1439 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter 3: 
Trigonometry 

 

 

 

Angles and Their Measurements 

Right Triangle Trigonometry 

The Sine and Cosine Functions 

The Law of Sines 

The Law of Cosines 

The Graphs of the Sine and Cosine Functions 

The Other Trigonometric Functions and Their 

Graphs 

The Inverse Trigonometric Functions 

Basic Identities 

Verifying Identities 

Sum and Difference Identities 

Double-Angle and Half-Angle Identities 

Product and Sum Identities 

 

 

 

5-7 

 

 

02-06-1439 H- 

16-06-1439 H- 

 

 

Chapter 2: 

Sequences, 

Series, and 

Probability 

Sequences and Arithmetic Sequences 

Series and Arithmetic Series 

Geometric Sequences and Series 

Counting and Permutations 

Combinations, Labeling, and the Binomial Theorem 

Mathematical Induction 

Midterm 1 Exam 

 

 

8-9 

 

 

23-06-1439 H- 

01-07-1439 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 

 

 

10-13 

 

 

08-08-1439 H 

29-07-1439 H 

 

 

 

 

Chapter 6:  
Conic Sections 

 

Conics 

The Parabola 

The Ellipse 

The Hyperbola 

Rotation of axes; General form of a conic 

Polar Equations of Conics 

Midterm 2 Exam 

 

 

 

 

 

 

14-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementary 

Mathematical 

Logic 
 

Logic Statements 

The Negation of a Statement 

The Disjunction and Conjunction 

of Statements 

The Implication 

More on Implications 

The Biconditional 



 

 3 

 

 

06-08-1439 H- 

13-08-1439 H 

 

 

Chapter 1: 
Elementary 

Mathematical 

Logic and Proofs 

 

 

 

 

 

 

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 20-08-1439 H Final Examinations 

 



 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم العالي

 اإلسالمية سعودجامعة اإلمام حممد بن 

  عمادة الربامج التحضريية

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

Programs 
 

  

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
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o
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t 
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Ex
am

s 

1 21/01/2018 

04/05/1439 

25/01/2018 

08/05/1439 

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 28/01/2018 

11/05/1439 

/02/201810 

/05/143901 

Chapter 2 : Beginning 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 
 

/02/201810 

01/05/1439 

 
/02/201811 

22/05/1439 

Chapter 2 :  Beginning  Problem-Solving Concept 

2.4). Functions 

2.5).Operators 

2.6). Expressions and Equation 

2 
 

  

Review and questions: 
ch1 + ch2 

1 
  

4 
/02/201800 

/05/143921 

15/02/2018 

/05/143922 

Chapter 3 : Planning your solution 

3.1). Communicate with the computer 

3.2). Organizing the solution 

3.3). Using the tools 

3 

  

5 18/02/2018 

02/06/1439 

22/02/2018 

06/06/1439 

Chapter 3 : Planning your solution 

3.4). Testing the solution 

3.5). Software Development Cycle 

3 

  

6 25/02/2018 

09/06/1439 

01/03/2018 

13/06/1439 

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 

4.5). Parameters 

4.6). Return values 

4.7). Variable Names and the Data Dictionary  

2 

  

Review and questions  1 
 Quiz1 

5marks 

7 04/03/2018 

16/06/1439 

08/03/2018 

20/06/1439 

Chapter 4 : An Introduction to Programming 

structure 

4.8). The Three logic structures 

4.9) Solution Development 

4.10). The Sequential Logic Structure 

3   

8 11/03/2018 

23/06/1439 

15/03/2018 

27/06/1439 Mid-term Exam   ( 30 marks ) 

9 
18/03/2018 

01/07/1439 

22/03/2018 

05/17/1439 

Chapter 5: Problem solving with Decisions 

5.1). The decision logical structure 

5.2). Multiple IF / THEN / ELSE instruction 

5.3). Using Straight-Through logic 

3 

  

11 25/03/2018 

08/07/1439 

29/03/2018 

12/07/1439 

Chapter 6 : Problem solving with Decisions 

5.6). Logic conversion 

5.7). Which Decision Logic?  

5.8). Decision Table  

5.9). The Case Logic Structure  

3 

  

11 
 

01/04/2018 

15/07/1439 

 
05/042018 

19/07/1439 

 5.10). Codes  

5.11).  Putting it All Together  

5.12). Another Putting It All Together 

2 

  

Review and questions:( ch5) 1 

SL 
11 

marks 
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11 08/04/2018 

22/07/1439 

12/04/2018 

26/07/1439 

Chapter 6 : Problem Solving with Loops 

6.1).  The loop logic structure 

6.2). Incrementing 

6.3). Accumulating 

6.4). While/While End 

6.5). Putting All Together 

3 

  

13 15/04/2018 

29/07/1439 

19/04/2018 

03/08/1439 

 Chapter 6 : Problem Solving with Loops 

6.6). Repeat/Until 

6.7). Putting All Together 

6.8). Automatic-Counter Loop 

6.9).Putting all together 

6.10). Nested Loops  

6.11). Indicators  

6.12)Algorithm Instructions and Flowchart 

Symbols 

6.13). Recursion 

3 

 Quiz2 
5 marks 

11 
22/04/2018 

06/08/1439 

26/04/2018 

10/08/1439 Review And questions 3 
 Attendance 

5 marks 

11 
29/05/2018 

13/08/1439 

03/05/2018 

17/08/1439 Review And questions    

11   Final exam ( 41 marks ) 
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ة ر عطفىىئذ،ذ قىىوذمىى مذمر بىىططذريىىل وذمرل رىى ذمرمحضىىيطيئذة مىى طذمر ع ىىىوذمرعم يىىئيعنىىهذىىىلمذمر 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

ةعىىوذ مرمعمىىيمذمالركمط نىىي،ذ أمىىسذذمذعىىن ذيمنىى  لذأيضىى سذأمىىسذمرىىمعم)مالنمطنىىتوذ كيفيىىئذمةفىى 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 بططذفيذمر  ن ذمرع

 .مةنم جذمر كمةيذة  ذيخومذ ميطموذمرمعمي يئذ مر ظيفيئ

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

جامعة اإلماو حمند بً سعود اإلسالمية.

  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

  تعلينات وتنبيهات ومالحظات

حيجذميممذمرمحضيطذفيذمرخ سذوق ىقذمأل رهذ نذمر ح ضط ذ قتذمر ح ضط ذ  يعذمر ح ضطمتذ ذمرحطصذعمهذمرحض طذفيذذمالرملممذةحض 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 ضطمتذفيذمرفملذمروطمميذيعمةطذ حط   سذ20مليوذنمةئذعي ةوذةو نذعلطذعنذذ/مرميمرليذ/ىئمرل ر  .1
ذ حط م.

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

  مز  رر    سه  رر   عفد  لشاعات  رعتنفة عفد ساعات  التصال

 158عال  المعاهد العلميةلمسار  مهارات الحاسب اآللي 4 4

 مش ا  رر   أسامة محمد عبدهللا يوسف

  هلاتف 1555371737

Omyousif@imamu.edu.sa لربيف  اللكرتوني  
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ذيممذإع و ذمالخمة طمتذمربميطذرملمةئذمرغي  ذم مءذفيذمر  و ذمرنظطيئذأ ذمرع ميئذ.ذال .3
ةعوذإحض طذذ،مر  و ع يوذمرةطم  ذمرمحضيطيئذ  وطسذمرخليئذ نذ  مفبئذمرذيم 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 ذفبل،  مة  ةئ مألمىمئ لطح لطيقذعن مر ح ضطمت في مر ن قةئ في 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 ملذفمط 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 ذفيذح لذ خ رفئذمعمي  تذإعالقذمر  مل.ذ/ىئمرل ر 

 تعلينات للنقزر :

 فيذح لذعومذممميمذمر م  ذفيذمر ح ضط ذمرم ريئذر قتذمرمكميفذةوذيمممذ ذيممذممميمذمر م  ذفيذمر 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 فتذأ فيسذإمومطذذ/ىئمرل ر ذيملم(Microsoft Office 2016)عمهذ ي لهذمرةخميذحمهذيم كنذذ

  نذمرملةيقذمرع ميذ مرموط ذفيذمر نللذ منفيلذمر م ة ت.
 ذالذمغنذعنذمركم  ذمر بططذأ ذمأل طمقذرإلح لئذفإنذعط 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 

   :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
  

 

85 

24/12/2017 

06/04/1439 

28/12/2017 

 مراجعة عامة  10/04/1439

 

 

   

81   
 اإلختبار النهائي

 
 



 اخلطح انردرٌضٍح
 هـ 3418/3419 ألولاانفصم اندراصً 

 ادلرطهة انضاتق الذصالاعدد صاعاخ  ادلعرًدج عدد انضاعاخ اصى ادلقرر ريز ادلقرر
 ال يوجد 4 4 الفيزياء 10فيز
 ا. ٌحً مشلوي خبرانً يدرس ادلقرر

 حسب الجدول يكاٌ احملاضرج حسب الجدول وقد احملاضرج

 أهداف ادلقرر: 
 .العبُػُت املدُعت وجفظيرهافهم الظىاهس و  جىمُت مهازاث الخفىير الػلمي. -

 .اث بين الظىاهس واملخغيراثكاطت اللىاهين التي حػبر غً الػالدز -

 .وجعبُلاتهاالظىاهس البُئُت إهظاب العالب اللدزة غلى جفظير بػض  -

 اخلرباخ وادلهاراخ انرً ٌكرضثها انطانة يٍ دراصح ادلقرر:
 اخلرباخ انعايح: . أ

ائُت.الخػامل مؼ اللىاهين  -  ائُت. -                              الفيًز  اطخيخاج الػالكاث بين الىمُاث الفيًز

اضُت الخاضت باملادة. -                     اهدظاب اللدزة غلى الخدلُل والترهُب. -  جىمُت املهازاث الٍس

 :اخلرباخ انرفصٍهٍح . ب
اء وأهمُتها. .1 ل بين  و أن ٌظخيخج حػٍسف الفيًز ائُت املخىىغت.الخدٍى  الىخداث الفيًز

ميز بين خالتها. .2 ت الحسهُت للمادة. أن ٌظخيخج حػٍسف املادة ٍو خػسف إلى جسهُب الرزة والىظٍس  ٍو

 ٌظخيخج حػسف ول مً الىخلت والىثافت للمادة. .3

 مػامل ًىوغ(.-الاهفػاٌ–الاحهاد -ًخػسف إلى الخىاص املُياهُىُت للمىاد الطلبت )املسوهت .4

 الث العاكت.ًخػسف إلى جدى  .5

لازن بين ملاًِظها،ًخػسف غلى العا .6 ت ٍو ت. كت الحساٍز  ٌظخيخج مفهىم وكاهىن الظػت الحساٍز

ائُت امل .7  الاهطهاز..فت والغلُان و الخبخس و الخىثف وخلخًلازن بين الظىاهس الفيًز

ظخيخج كاهىن الضغغ في الاحظام الطلبت والظائل. ٌظخيخج مفهىم الضغغ، .8  َو

 وضف الحسهت، ًلازن بين أهىاع الحسهت.ًخػسف غلى غىاضس  .9

ائُت لىضف املىحاث العىلُت واملظخػسضت )العٌى املىجي، التردد( .11  ٌظخيخج الىمُاث الفيًز

ائُت التي حػبر غً اللىة والاجصان )اللىة، الىشن، املدطلت، اللطىز الراحي،  .11 ًخػسف غلى املفاهُم الفيًز

 كىة الاخخيان...(

 ًفظس كاهىن خفظ العاكت. و ت والػالكت بُنهما.ٌظخيخج مفهىم الشغل والعاك .12

 للمىحاث الىهسومغىاظِظُت. .13
ً
فا  ٌظخيخج حػٍس

 ًعبم كاهىن طىل، واللاهىن الػام للمساًا والػدطاث. ، وهىظازٌظخيخج كىاهين الاوػياض والا  .14

 ًطىف املىاد مً خُث جىضُلُتها للىهسباء. .15

 مً : فسق الجهد الىهسبائي و  .16
ً
 الخُاز الىهسبائي.ٌظخيخج حػٍسف هال

 .ٌظخيخج حػٍسف املجاٌ املغىاظِس ي .17

 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 

 



 انكراب ادلقرر: 
 .أطامت بً غبدالسخمً الداغسي  أ. و   غبدالسخمً بً غبدهللا املرن جألُف: أ.،   الفٌزٌاء

 :ذعهًٍاخ
  دكائم مً بدء املداضسة. 5الحضىز إلصامي لهرا امللسز، وطىف ًخم الخدضير في بداًت أٌو 

  سضد له دزحت 21غُاب العالب إذا وضلذ وظبت % مً غدد املداضساث طىف ًخم خسمان العالب  ،ٍو

 "مدسوم" في هشف زضد الدزحاث.

 .الالتزام بالصي السطمي واملظهس الالئم 

  ٌاطخخدام الجىا 
ً
 باجا

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

  الخيلُفاث  في املىغد املددد لرلً، هما  ًجب غلى العالب الخلدم غلى ول ظالب جلدًم الىاحباث و

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

داٌ   للجىت املخخطت بالػمادة.إلى اغلىبت الغش ٍو

  ادة الػمألاوادًمي في إذا وان العالب ًدخاج خدماث أو زغاًت خاضت فػلُه مساحػت وخدة إلازشاد

 وإبالغهم برلً.

 :ر ٌىض  ذىيٌ  اندرااخ ذلاا ادلقرانرقىٌى: اجلدول انرايل
 اإلٌضاح اندراح يهاو انرقىٌى م
 أطبىع دزاس ي. 16في خضىز املداضساث خالٌ  ـ/ـهمدي اهضباط العالب درااخ 5 احلضىر 0

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

اخرثاراخ قصريج  وعددها  3
(4) 

ٌ  اخخبازاث كطيرة جىشع خالٌ أطابُؼ الفطل الدزاس ي ازبؼ دراح 31 ، ليل ألاو

ؤخر املخىطغ .( دزحاث11اخخباز)  ٍو

  دراح 31 ذكهٍفاخ 4

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

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

 في اطبىع الاخخبازاث النهائُت التي جددده اليلُت درااخ 41 االخرثار انُهائً 5

 دزحت 111جدظب الدزحت الياملت مً  دراح 311 اجملًــــــــــــــــــــــــــــــــىع

 

 
 
 
 
 
 
 



 هـ3418/3419 عهى األصاتٍ  خالل انفصم األول نهعاو فٍزٌاءذىيٌ  يقرر ان

 
 

 إىل يٍ ادلفرداخ انرارٌخ األصاتٍ 

 هـ 2541/  23/  37 ولاأل
 م 3121/  9/  21

 هـ 2549/  2/  2
 م 3121/  9/  32

 العلم طبٌعة الدراسً المقرر طبٌعة على التعرف
الفٌزٌائٌة الكمٌات  

 ثاًَان
 هـ 2549/  2/  5

 م 3121/  9/  35
 هـ 2549/  2/  1

المشتقة و األساسٌة الفٌزٌائٌة الكمٌات قٌاس م 3121/  9/  31  

 نثانثا
 هـ 2549/  2/  22
 م 3121/  21/  2

 هـ 2549/  2/  26
 م 3121/  21/  6

 حجم حساب المادة حجم المادة حاالت المادة تعرٌف
الغازات و السوائل  

 رات  ان
 هـ 2549/  2/  21
 م 3121/  21/  1

 هـ 2549/  2/  33
 م 3121/  21/  23

المادة تركٌب  
الكثافة – الكتلة المادة خصائص: الثالث الفصل   

 ايشاخل
 هـ 2549/  2/  36
 م 3121/  21/  26

 هـ 2549/  2/  39
 م 3121/  21/  29

 الخصائص الصلبة للمواد المٌكانٌكٌة الخصائص
السائلة للمواد المٌكانٌكٌة  

 هـ 2549/  3/  3 ضادسان
 م 3121/  21/  33

 هـ 2549/  3/  7
الحرارة: الرابع الفصل م 3121/  21/  37  

 ضات ان
 هـ 2549/  3/  9
 م 3121/  21/  39

 هـ 2549/  3/  24
الفٌزٌائٌة التغٌرات: الخامس الفصل م 3121/  22/  3  

 ثايٍان
 هـ 2549/  3/  27
 م 3121/  22/  6

 هـ 2549/  3/  31
والضغط القوة: السادس الفصل م 3121/  22/  9  

 انراص 
 هـ 2549/  3/  34
 م 3121/  22/  23

 هـ 2549/  3/  31
الحركة وصف: السابع الفصل م 3121/  22/  27  

 انعاشر
 هـ 2549/  4/  2
 م 3121/  22/  29

 هـ 2549/  4/  6
االتزان و القوة: الثامن الفصل م 3121/  22/  34  

 احلادي عشر
 هـ 2549/  4/  1
 م 3121/  22/  37

 هـ 2549/  4/  23
  الفصل والطاقة الشغل القوة: التاسع الفصل م 3121/  22/  41

 انثاًَ عشر
 هـ 2549/  4/  26
 م 3121/  23/  4

 هـ 2549/  4/  29
الضوء  البصرٌات: الفصل العاشر م 3121/  23/  1    

 هـ 2549/  4/  33 انثانث عشر
 م 3121/  23/  21

 هـ 2549/  4/  37
 م 3121/  23/  25

الكهرباء: عشر الحادي الفصل  
أوم قانون و الكهربائٌة المقاومة  

 هـ 2549/  4/  39 انرات  عشر
 م 3121/  23/  21

 هـ 2549/  5/  4
 الفصل الثانً عشر: المغناطسٌة م 3121/  23/  32

 هـ 2549/  5/  7 عشراخلايش 
 م 3121/  23/  35

 هـ 2549/  5/  21
 مراجعة م 3121/  2/  31

 هـ 2549/  5/  24 انضادس عشر
 م 3121/  2/  42

 هـ 2549/  5/  21
 االختبارات النهائٌة م 3121/  2/  5



 اخلطة التدريضية
 ٍـ 3418/3419 ألولاالفصل الدراصي 

 املتطلب الضابل التصالاعدد صاعات  املعتندة عدد الضاعات اصه املكزر رمش املكزر

 ال يوجد 4 4 الفيسياء 10فيس

 ا. حيي معلوي خرباىي مدرظ املكزر

 حصب اجلدول مكاٌ احملاضزة حصب اجلدول وقت احملاضزة

 أٍداف املكزر: 
 .العبُػُت املدُعت وجفظيرهافهم الظىاهس و  جىمُت مهازاث الخفىير الػلمي. -

 .اث بين الظىاهس واملخغيراثكاطت اللىاهين التي حػبر غً الػالدز -

 .وجعبُلاتهاالظىاهس البُئُت إهظاب العالب اللدزة غلى جفظير بػض  -

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

ائُت.الخػامل مؼ اللىاهين  -  ائُت. -                              الفيًز  اطخيخاج الػالكاث بين الىمُاث الفيًز

اضُت الخاضت باملادة. -                     اهدظاب اللدزة غلى الخدلُل والترهُب. -  جىمُت املهازاث الٍس

 :اخلربات التفصيلية . ب

اء وأهمُتها. .1 ل بين  و أن ٌظخيخج حػٍسف الفيًز ائُت املخىىغت.الخدٍى  الىخداث الفيًز

ميز بين خالتها. .2 ت الحسهُت للمادة. أن ٌظخيخج حػٍسف املادة ٍو خػسف إلى جسهُب الرزة والىظٍس  ٍو

 ٌظخيخج حػسف ول مً الىخلت والىثافت للمادة. .3

 مػامل ًىوغ(.-الاهفػاٌ–الاحهاد -ًخػسف إلى الخىاص املُياهُىُت للمىاد الطلبت )املسوهت .4

 الث العاكت.ًخػسف إلى جدى  .5

لازن بين ملاًِظها،ًخػسف غلى العا .6 ت ٍو ت. كت الحساٍز  ٌظخيخج مفهىم وكاهىن الظػت الحساٍز

ائُت امل .7  الاهطهاز..فت والغلُان و الخبخس و الخىثف وخلخًلازن بين الظىاهس الفيًز

ظخيخج كاهىن الضغغ في الاحظام الطلبت والظائل. ٌظخيخج مفهىم الضغغ، .8  َو

 وضف الحسهت، ًلازن بين أهىاع الحسهت.ًخػسف غلى غىاضس  .9

ائُت لىضف املىحاث العىلُت واملظخػسضت )العٌى املىجي، التردد( .11  ٌظخيخج الىمُاث الفيًز

ائُت التي حػبر غً اللىة والاجصان )اللىة، الىشن، املدطلت، اللطىز الراحي،  .11 ًخػسف غلى املفاهُم الفيًز

 كىة الاخخيان...(

 ًفظس كاهىن خفظ العاكت. و ت والػالكت بُنهما.ٌظخيخج مفهىم الشغل والعاك .12

 ةــربية الصعوديـــــــــاملنلكة الع

 وزارة التعليه 

  اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

 كلية العلوو

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 
AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY 
College of Science 

 



 للمىحاث الىهسومغىاظِظُت. .13
ً
فا  ٌظخيخج حػٍس

 ًعبم كاهىن طىل، واللاهىن الػام للمساًا والػدطاث. ، وهىظازٌظخيخج كىاهين الاوػياض والا  .14

 ًطىف املىاد مً خُث جىضُلُتها للىهسباء. .15

 مً : فسق الجهد الىهسبائي و  .16
ً
 الخُاز الىهسبائي.ٌظخيخج حػٍسف هال

 .ٌظخيخج حػٍسف املجاٌ املغىاظِس ي .17

 الكتاب املكزر: 

 .أطامت بً غبدالسخمً الداغسي  أ. و   غبدالسخمً بً غبدهللا املرن جألُف: أ.،   الفيزياء

 :تعلينات
  دكائم مً بدء املداضسة. 5الحضىز إلصامي لهرا امللسز، وطىف ًخم الخدضير في بداًت أٌو 

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

 "مدسوم" في هشف زضد الدزحاث.

 .الالتزام بالصي السطمي واملظهس الالئم 

  ٌاطخخدام الجىا 
ً
 باجا

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

  الخيلُفاث  في املىغد املددد لرلً، هما  ًجب غلى العالب الخلدم غلى ول ظالب جلدًم الىاحباث و

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

داٌ   للجىت املخخطت بالػمادة.إلى اغلىبت الغش ٍو

  ادة الػمألاوادًمي في إذا وان العالب ًدخاج خدماث أو زغاًت خاضت فػلُه مساحػت وخدة إلازشاد

 وإبالغهم برلً.

 :ري يوضح توسيع الدرجات هلذا املكزالتكويه: اجلدول التال

 اإليضاح الدرجة مَاو التكويه و
 أطبىع دزاس ي. 11في خضىز املداضساث خالٌ  ـ/ـهمدي اهضباط العالب درجات 5 احلضور 1

ٌ  وجفاغله خالٌ الفطل الدزاس ي ـ/ـهمدي مشازهت العالب درجات 5 املغاركة والتفاعل 2  .ألاو

اختبارات قصرية  وعددٍا  3
(4) 

 درجة 01
ٌ  اخخبازاث كطيرة جىشع خالٌ أطابُؼ الفطل الدزاس ي ازبؼ ، ليل ألاو

ؤخر املخىطغ .( دزحاث10اخخباز)  ٍو

  درجة 01 تكليفات 4

 مً الفطل الدزاس ياخخباز  أٌو ٌػلد في الاطبىع الخامع  درجات 05 االختبار الغَزي األول 5

 اخخباز  أٌو ٌػلد في الاطبىع الػاشس مً الفطل الدزاس ي درجات 05 االختبار الغَزي الثاىي 5

 في اطبىع الاخخبازاث النهائُت التي جددده اليلُت درجات 41 االختبار اليَائي 5

 دزحت 100جدظب الدزحت الياملت مً  درجة 011 اجملنــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 
 



 ٍـ0441/0449 على األصابيع خالل الفصل األول للعاو فيشياءتوسيع مكزر ال

 
 

 األصابيع
 التاريخ

 املفزدات
 إىل مً

 هـ 2549/  23/  37 ولاأل
 م 3128/  :/  28

 هـ :254/  2/  2
 م 3128/  :/  32

 العله طبيعة الدراشي املكرر طبيعة على التعرف

الفيسيائية الكنيات  

 ثاىيال
 هـ :254/  2/  5

 م 3128/  :/  35
 هـ :254/  2/  9

 م 3128/  :/  39
املعتكة و األشاشية الفيسيائية الكنيات قياط  

 لثالثا
 هـ :254/  2/  22
 م 3128/  21/  2

 هـ :254/  2/  26
 م 3128/  21/  6

 حجه حصاب املادة حجه املادة حاالت املادة تعريف

الغازات و الصوائل  

 زابع ال
 هـ :254/  2/  29
 م 3128/  21/  9

 هـ :254/  2/  33
 م 3128/  21/  23

املادة تركيب  

الكثافة – الكتلة املادة خصائص: الثالث الفصل   

 امطاخل
 هـ :254/  2/  36
 م 3128/  21/  26

 هـ :254/  2/  :3
 م 3128/  21/  :2

 اخلصائص الصلبة للنواد امليكاىيكية اخلصائص

الصائلة للنواد امليكاىيكية  

 هـ :254/  3/  3 ضادظال
 م 3128/  21/  33

 هـ :254/  3/  7
 م 3128/  21/  37

احلرارة: الرابع الفصل  

 ضابعال
 هـ :254/  3/  :
 م 3128/  21/  :3

 هـ :254/  3/  24
 م 3128/  22/  3

الفيسيائية التغريات: اخلامض الفصل  

 ثامًال
 هـ :254/  3/  27
 م 3128/  22/  6

 هـ :254/  3/  31
 م 3128/  22/  :

والضغط الكوة: الصادط الفصل  

 التاصع
 هـ :254/  3/  34
 م 3128/  22/  23

 هـ :254/  3/  38
 م 3128/  22/  27

احلركة وصف: الصابع الفصل  

 العاعز
 هـ :254/  4/  2
 م 3128/  22/  :2

 هـ :254/  4/  6
 م 3128/  22/  34

االتساٌ و الكوة: الثامً الفصل  

 احلادي عغز
 هـ :254/  4/  9
 م 3128/  22/  37

 هـ :254/  4/  23
 م 3128/  22/  41

  الفصل والطاقة العغل الكوة: التاشع الفصل

 الثاىي عغز
 هـ :254/  4/  26
 م 3128/  23/  4

 هـ :254/  4/  :2
 م 3128/  23/  8

الضوء  البصريات: الفصل العاظر    

 هـ :254/  4/  33 الثالث عغز
 م 3128/  23/  21

 هـ :254/  4/  37
 م 3128/  23/  25

الكهرباء: ععر احلادي الفصل  

أوو قاىوٌ و الكهربائية املكاومة  

 هـ :254/  4/  :3 الزابع عغز
 م 3128/  23/  28

 هـ :254/  5/  4
 م 3128/  23/  32

 الفصل الثاىي ععر: املغياطصية

 هـ :254/  5/  7 عغزاخلامط 
 م 3128/  23/  35

 هـ :254/  5/  21
 م 3128/  2/  39

 مراجعة

 هـ :254/  5/  24 الضادظ عغز
 م 3128/  2/  42

 هـ :254/  5/  28
 م 3129/  2/  5

 االختبارات اليهائية



 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



 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 3418/3419 ألولاانفصم اندراطً 

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

 191 ال يوجد 313A-2-52A 4 الكيمياء 000كيم 

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

 10:00-11:50  األرتعاء2:30-4:40     -      األحد 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

4.  
 
 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" .5

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

حاى  للجىت املختطت إلى اوإذا مان هىاك 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
 أسبوع دراسي. 02مدى انضباط في حضور المحاضرات خالل  درجات 00 الحضور 1

 ويؤخذ المتوسط. اختبارات قصيرة درجات 00 المشاركة والتفاعل 2

 .ويؤخذ المتوسطواجب  أسبوعكل  درجة 00 واجبات 3

 من الفصل الدراسي السابع األسبوعاختبار  يعقد في  درجات 01 االختبار الشهري األول 4

 من الفصل الدراسي الثالث عشر األسبوعاختبار  يعقد في  درجات 01 االختبار الشهري الثاني 5

 سبوع االختبارات النهائية التي تحدده الكليةأفي  درجات 00 االختبار النهائي 6

 درجة 111الدرجة الكاملة من  تحسب درجة 000 المجمـــــــــــــــــــوع



 هـ3418/3419نهعاو  األولخالل انفصم اندراطً  األطاتٍععهى  كًٍٍاءانذىسٌع يقزر 

 
 واهلل ادلىفق،،،

 األطاتٍع
 انرارٌخ

 ادلفزداخ
 إىل يٍ

 هـ 0018/  06/  62 ولاأل
 م 6001/  9/  01

 هـ 0019/  0/  0
 م 6001/  9/  60

تسجيل الطالباستقبال و   

 ثاًَان
 هـ 0019/  0/  0

 م 6001/  9/  60
 هـ 0019/  0/  8

 م 6001/  9/  68
 المدخل لعلم الكيمياء

 نثانثا
 هـ 0019/  0/  00
 م 6001/  00/  0

 هـ 0019/  0/  01
 م 6001/  00/  1

 األدوات الكيميائية في المختبر 
 ومهارات العمل الكيميائي

 زاتع ان
 هـ 0019/  0/  08
 م 6001/  00/  8

 هـ 0019/  0/  66
 م 6001/  00/  06

  طبيعة المادة وأشكالها

 ايضاخل
 هـ 0019/  0/  61
 م 6001/  00/  01

 هـ 0019/  0/  69
 م 6001/  00/  09

 -النظائر  –النظرية الذرية الحديثة )مكونات الذرة 
الكتلة الذرية والجزيئية  – (المتكاتالت  

 هـ 0019/  6/  6 ظادصان
 م 6001/  00/  66

 هـ 0019/  6/  2
 م 6001/  00/  62

  حركة اإللكترونات وتوزيعها

 ظاتعان
 هـ 0019/  6/  9
 م 6001/  00/  69

 هـ 0019/  6/  01
 م 6001/  00/  6

الروابط الكيميائية  –الجدول الدوري للعناصر   

 ثايٍان
 هـ 0019/  6/  02
 م 6001/  00/  1

 هـ 0019/  6/  60
 م 6001/  00/  9

 التفاعل الكيميائي والمعادلة الكيميائية 

 انراطع
 هـ 0019/  6/  61
 م 6001/  00/  06

 هـ 0019/  6/  61
 م 6001/  00/  02

التفاعالت  أنواع –كتابة الصيغ الكيميائية   

 انعاشز
 هـ 0019/  1/  0
 م 6001/  00/  09

 هـ 0019/  1/  1
 م 6001/  00/  61

القلوية والقلوية األرضية  الفلزات  

 احلادي عشز
 هـ 0019/  1/  8
 م 6001/  00/  62

 هـ 0019/  1/  06
 م 6001/  00/  10

تجارب وأنشطة كيميائية –المجموعة الثالثة والرابعة   

 انثاًَ عشز
 هـ 0019/  1/  01
 م 6001/  06/  1

 هـ 0019/  1/  09
 م 6001/  06/  1

واألمالحالحموض والقواعد  –الماء والمحاليل   

 هـ 0019/  1/  66 انثانث عشز
 م 6001/  06/  00

 هـ 0019/  1/  62
 م 6001/  06/  00

 الكيمياء العضوية 

 هـ 0019/  1/  69 انزاتع عشز
 م 6001/  06/  01

 هـ 0019/  0/  1
 م 6001/  06/  60

  الكيمياء العضوية

 هـ 0019/  0/  2 اخلايض عشز
 م 6001/  06/  60

 هـ 0019/  0/  00
 م 6001/  06/  68

 مراجعة

 هـ 0019/  0/  01 انظادص عشز
 م 6001/  06/ 10

 هـ 0019/  0/  01
 م 6008/  0/  0

 االختبارات النهائية



 

 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



 
 ةــربٌة السعودٌـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعليم 

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

  عمادة انربامج انححضريية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry Of Education 
AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY 
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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 
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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...
 

 

 


