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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 1439/1440  

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.  

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

11. Recognize the sounds of the English language. 

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

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

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

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

Course Policy 
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The following course policies and expectations apply to all parts of ENG 046: 

 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 046 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 

Quizzes Participation 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 
22 / 12 / 1439 

2 / 9 / 2018 

26 / 12 / 1439 

6 / 9 / 2018 Introduction to the Course Introduction to the Course 

2 
29 / 12 / 1439 

9 / 9 / 2018 

3 / 1 / 1440 

13 / 9 / 2018 

Unit 1 (People) Unit 1 (People) 

3 
6 / 1 / 1440 

16 / 9 / 2018 

10 / 1 / 1440 

20 / 9 / 2018 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Season) 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Season) 
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4 
14 / 1 / 1440 

24 / 9 / 2018 

17 / 1 / 1440 

27 / 9 / 2018 

Unit 2 (con.) 

Unit 3 (Lifestyle) 

Unit 2 (con.) 

Unit 3 (Lifestyle) 

5 
20 / 1 / 1440 

30 / 9 / 2018 

24 / 1 / 1440 

4 / 10 / 2018 

Unit 3 (con.) 

Unit 4 (Places) 

Unit 3 (con.) 

Unit 4 (Places) 

6 
27 / 1 / 1440 

7 / 10 / 2018 

2 / 2 / 1440 

11 / 10 / 2018 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Sport) 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Sport) 

7 
5 / 2 / 1440 

14 / 10 / 2018 

9 / 2 / 1440 

18 / 10 / 2018 

Unit 5 (con.) 

Unit 6 (Jobs) 

Unit 5 (con.) 

Unit 6 (Jobs) 

8 
12 / 2 / 1440 

21 / 10 / 2018 

16 / 2 / 1440 

25 / 10 / 2018 
Unit 6 (con.) Unit 6 (con.) 

9 
19 / 2 / 1440 

28 / 10 / 2018 

23 / 2 / 1440 

1 / 11 / 2018 

Unit 7 (Homes & 

buildings) 

Unit 7 (Homes & 

buildings) 

10 
26 / 2 / 1440 

4 / 11 / 2018 

30 / 2 / 1440 

8 / 11 / 2018 

Unit 7 (con.) 

Unit 8 (Food & culture) 

Unit 7 (con.) 

Unit 8 (Food & culture) 

11 
3 / 3 / 1440 

11 / 11 / 2018 

7 / 3 / 1440 

15 / 11 / 2018 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (Animals) 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (Animals) 

12 
10 / 3 / 1440 

18 / 11 / 2018 

14 / 3 / 1440 

22 / 11 / 2018 
Unit 9 (con.) Unit 9 (con.) 

13 
17 / 3 / 1440 

25 / 11 / 2018 

21 / 3 / 1440 

28 / 11 / 2018 
Unit 10 (Transport) Unit 10   (Transport) 

14 
24 / 3 / 1440 

2 / 12 / 2018 

28 / 3 / 1440 

6 / 12 / 2018 
Final Revision 

15 
2 / 4 / 1440 

9 / 12 / 2018 

13 / 4 / 1440 

20 / 12 / 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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 جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية
 عوادة البراهج التحضيريت
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 
AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD 
ISLAMIC UNIVERSITY 

Deanship of Preparatory Programs 
 

 

Syllabus 
1stSemester 1439/1440 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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Date 
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Title Sections Contents 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

22-12-1439 H- 

13-01-1440 H 

 

 

 

 

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 

National Day of the Kingdom "Sunday 13/01/1440H, 23/09/2018" 

 

 

 

 

5-7 

 
 
 
 
 
 

20-01-1440H- 
02-02-1440 H  

 

 

 

 

 

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 

Midterm 1 exam 



 
 
 

 

 

8-10 

 

09-02-1440H-

26-02-1440H 

 

 

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 

 

03-03-1440H 

10-03-1440H 

 

4 

Analytic 

Geometry 

-Cartesian Plane 

-Line equation in the Cartesian plane 

-Standard and general equation of the circle 

Midterm 2 exam 

 

13-

14 

 

17-03-1440H-

24-03-1440H 

 

 

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 02-04-1440 H  Final 

Examinations 
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Course Number: Course name : credit hours : Communication hours 

CS 044 
Computer Skills For Preparatory Programs 

"Applied Track (2)" 
3 3 

Prepared by: Ahmed Marzouq Alotaibi 

e-mail: ahalotaibi@imamu.edu.sa 

 This is an introductory course in the first/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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Ex
am

s 

1 06/01/2019 

30/04/1440 

10/01/2019 

04/05/1440 

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 13/01/2019 

07/05/1440 

/01/201917 

/05/144011 

Chapter 2 : Binging Problem-Solving Concept 

2.1). Constant and variable 

2.2). Data types 

2.3). How the computer stored data 

3 

  

3 
 

/01/201920 

14/05/1440 

 
/01/201924 

18/05/1440 

Chapter 2 : Binging Problem-Solving Concept 

2.4). Functions 

2.5).Operators 

2.6). Expressions and Equation 

2 
 

  

Review and questions  ch1 + ch2 1   
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4 /01/201927 

/05/144021 

31/01/2019 

/05/144025 

Chapter 3 : Planning your solution 

3.1). Communicate with the computer 

3.2). Organizing the solution 

3.3). Using the tools 

3 

  

5 03/02/2019 

28/05/1440 

07/02/2019 

02/06/1440 

Chapter 3 : Planning your solution 

3.4). Testing the solution 

3.5). Software Development Cycle 

2 

  

Chapter 4 : An Introduction to Programming 

structure 

4.1). Pointers for structuring a solution 

4.2). The modules and their function 

4.3). Cohesion and Coupling  

4.4). Local and Global variables 

1 

6 10/02/2019 

05/06/1440 

14/02/2019 

09/06/1440 

Chapter 4 : An Introduction to Programming 

structure 

4.5). Parameters 

4.6). Return values 

4.7). Variable Names and the Data Dictionary  

4.8). The Three logic structures 

4.9) Solution Development 

2 

  

Review and questions  1 
 Quiz1 

5marks 

7 17/02/2019 

12/06/1440 

21/02/2019 

16/06/1440 

Chapter 5 : An Introduction to Programming 

structure 

5.1). The Sequential Logic Structure 

5.2).  Solution Development 

5.2.1). Problem Analysis 

3   

8 24/02/2019 

19/06/1440 

28/02/2019 

23/06/1440 Mid-term Exam   ( 30 marks ) 

9 03/03/2019 

26/06/1440 

07/03/2019 

30/06/1440 

Chapter 5 : An Introduction to Programming 

structure 

5.2.2). The Interactivity Chart 

5.2.3). The IPO Chart 

5.2.4). Coupling Diagram and Data Dictionary 

5.2.5). Internal and External Documentation 

5.2.6). The Algorithms and Flowcharts 

3 

  

10 10/03/2019 

03/07/1440 

14/03/2019 

07/07/1440 

Chapter 6: Problem solving with Decisions 

6.1). The decision logical structure 

6.2). Multiple IF / THEN / ELSE instruction 

6.3). Using Straight-Through logic 

3 

  

11 
 

17/03/2019 

10/07/1440 

 
21/03/2019 

14/07/1440 

Chapter 6 : Problem solving with Decisions 

6.6). Logic conversion 

6.7). Which Decision Logic?  

68). Decision Table  

6.9). The Case Logic Structure  

6.10). Codes  

6.11).  Putting it All Together  

6.12). Another Putting It All Together  

2 

  

Review and questions  
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12 24/03/2019 

17/07/1440 

28/03/2019 

21/07/1440 

Chapter 7 : Problem Solving with Loops 

7.1).  The loop logic structure 

7.2). Incrementing 

7.3). Accumulating 

7.4). While/While End 

7.5). Putting All Together 

3 

SL 
10 

marks 

 

 

13 
31/03/2019 

24/07/1440 

04/04/2019 

28/07/1440 

Chapter 7 : Problem Solving with Loops 

7.6). Repeat/Until 

7.7). Putting All Together 

7.8). Automatic-Counter Loop 

7.9).Putting all together 

7.10). Nested Loops  

7.11). Indicators  

7.12)Algorithm Instructions and Flowchart 

Symbols 

7.13). Recursion  

3 

 Quiz2 
5 marks 

14 
07/04/2019 

02/08/1440 

11/04/2019 

06/08/1440 Review And questions 3 
 Attendance 

5 marks 

15 14/04/2019 

09/08/1440 

18/04/2019 

13/08/1440 Final exam ( 40 marks ) 
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،ذٕلىىوذمىىٌيذمهٌمىىطلذهٜىىلٕ ذمهل هىى ذة هٌعط ىىتذمهخذضىىٜطٛتذةٌمىى لذمهٌع ٓىىوذمهعوٌٜىىتٛعِىى٘ذٓىىلمذمهٌمىىطلذة هلوبىىتذمهٌبخىىوىَٜذذةٌمىىخٖٗذمهبىىطمً ذ  أهددف ا  رردد   

ًى ثذةؤسىسذمهخلبٜمى ثذمألس سىٜتذهوةىبلتذمهعِلبٖحٜىتذمهع هٌٜىتذهوٌعوٖذهٌعوًٖ ثذٕأسسذحلبٜم حٔ ذكٌى ذٛخِى ٕممألس سٜتذمهخٚذحخعوكذةٌف ٜٓيذًٕصلوذ ثذحمِٜتذم

أذأسىسذمهىخعو)مالُخطُج(ذٕكٜفٜتذمإل   ةذًِٔ ذألغطمضذمهخعوٜيذٕمهبذثذمهعوٌٚذٕمسىخطا  ذمهٌعوًٖى ثذ يذعىَذةعىوذٕمهخعوىٜيذمالهلخطُٕىٚ،ذٕأسىسذٕذٛخِى ٕمذأٛضى 

خوفتذالسخعٌ مذدلىذةطًجٜى ثذمهمولمثذمهخلبٜمٜتذمهٌخٕذذٌوٚذًِْذعو٘ذإكم بذمهلوبتذمهٌٔ لمثأُظٌتذمهٌعوًٖ ثذٕأًِٜخٔ ،ذٕٛطكلذٓلمذمهٌمطلذ ٚذمهج ُ ذمهع

 .مإلُخ جذمهٌلخبٚذةٌ ذٛخوىذًمٜطحْذمهخعوٌٜٜتذٕمهٖظٜفٜت

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

جامعة اإلماو حمند بً سعود اإلسالمية.

  روقع  اللكرتوني 

ذمهخ هٚذٖٛضخذحٖزٛعذمهولا ثذهٔلمذمهٌمطلمهجوٕمذ  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 

دٜثذسٜخيذمهخذضٜطذ ٚذمهخٌسذ ل ىكذمألٕه٘ذًَذمهٌذ ضطةذٕلجذمهٌذ ضطةذاٌٜعذمهٌذ ضطمثذٕذمهذطصذعو٘ذمهذضٖلذ ٚذذمالهخلمىذةذضٖل  حلضو  

ًخغٜب ذعَذمهٌذ ضطة،ذٕعللذمهغٜ بذمهٌمبٖمذٛج ذأٍذٛعخٌوذًَذهجِتذمألعلملذة هعٌ  ةذٕإدض لّذخالمذأسبٖعَٜذًَذح لٛخذذ/ةمهٌخؤخطذـت/ٕٛعخبطذمهل ه 

 مهغٜ ب.

 مالحظة:

أذٕحمجنذهْذعالًتذ20حلٛوذُمبتذغٜ ةْذةوٍٕذعللذعَذذ/مهخٚمهلٙذ/ـتمهل ه  .1 %ذًَذعو ذمهٌذ ضطمثذ ٚذمهفصنذمهولمسٚذٛعخبطذًذطًٕ 

ذًذطٕى.

ذًمؤٕمذعَذكنذمهٌ  ةذمهخٚذحيذحغلٜخٔ ذ ٚذمهٌذ ضطةذدخ٘ذهٖذغ بذعِٔ .ذ/ـتمهل ه  .2

ذمهِظطٛتذإٔذمهعٌوٜتذ.الذٛخيذإع  ةذمالخخب لمثذمهمصٜطذهولوبتذمهغٜ بذسٖمءذ ٚذمهٌ  ةذ .3

لذٛمٌخذةئع  ةذمالخخب لذمهِٔ ىٚذٕذمهفصوٚذهولوبتذمهغٜ بذةةططذمهٌٖم متذمهخلٜتذًَذعٌٜوذمهبطمً ذمهخذضٜطٛتذًٕولسذمهٌ  ة،ذةعوذإدض لذعل .4

 ًمبٖم،ذٛذو ذًٖعوذمالخخب لذًَذلميذًٔ لمثذمهذ س ذمٝهٚ.

عِٔ ذضٌَذً  ةذمهٌذ ضطةذ مظ،ذ ٕمإلا ةت مألسئوت ططح عَذططٛك مهٌذ ضطمث  ٚ ةتمهٌِ ل  ٚ مهٌة لكت حمٖى أٍ مهٌخٖلع ًَ: املشاركة الصفية

 .مهبِ ءة،ذًعذمالهخلمىذةآ مبذمهذٖملذٕمهمؤممذٕعوىذإث لةذمهفٖض٘ ٕمهخعوٜم ث مهٌالدظ ث ٕحموٛي

  مز  رر    سه  رر   عفد  لشاعات  رعتنفة عفد ساعات  التصال

 118عال  مهارات الحاسب اآللي لمسار المعاهد العلمية 4 4

 مش ا  رر   أسامة دمحم يوسف

Omyousif@imamu.edu.sa لربيف  اللكرتوني  
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ةؤ مءذمهٖماب ثذٕمالخخب لمثذةِفمْذٕةوٍٕذأٙذًم عوةذٕدم ذحعوٌٜ ثذمهٖماب ثذٕمالخخب لمث،ذٕكنذذ/ـتٛج ذذأٍذٛمٖىذمهل ه  :تعلينات الغش 

 ٛخ هفذذهكذسخلبكذعوْٜذمهخعوٌٜ ثذمهٌعٌٖمذةٔ ذة هج ًعتذةٔلمذمهخصٖص.ذ/ـتط ه 

ٔ ىٜ ذٕألٙذسب ،ذًَٕذدكذمهٌولسذإخطمجذإغالقذمهجٖممذإٔذاعوْذعو٘ذمهص ًجذطٖممذ خطةذمهٌذ ضطةذٕعوىذمسخخومًْذُذ/ـتٛج ذعو٘ذمهل ه :  اىتبه #

 ًَذل عتذمهٌذ ضطةذُٔ ىٜ ذٕحمجٜوْذغ ى ذ ٚذد مذًخ هفتذحعوٌٜ ثذإغالقذمهجٖمم.ذ/ـتمهل ه 

 تعلينات للنقزر :

 ٛمويذ ٚذد مذعوىذحموٜيذمهٖما ذ ٚذمهٌذ ضطةذمهخ هٜتذهٖلجذمهخلوٜفذةْذٕٛخيذحموٜيذمهٖما ذ ٚذمهٌذ ضطةذمهخ هٜتذةعوذمهخلوٜفذةْذةؤسبٖ ذ

ةعوذذهكذةخموٜيذمهٖما ذعو٘ذذ/ـتُصفذمهولات،ذٕالذٛمٌخذهول ه ذ/ـتمألسبٖ ذمهلٙذٛوْٜذ)أٙذةعوذمهخلوٜفذةؤسبٖعَٜذ(ذٕحمجنذهول ه 

 مإلطالق.

  ذ-2011حخلَٛذدلًتذةطمً ذً ٛلطٕسٖ جذإٔ ٜسذإموملذذ/ـتٛولىذمهل ه(Microsoft Office 2016)عو٘ذأ زّذمهةخصٚذدخ٘ذٛخٌلَذذ

 هعٌوٚذٕمهخولبذ ٚذمهٌِلمذٕحِفٜلذمهٖماب ث.ًَذمهخلبٜكذم

 ذالذحغَذعَذمهلخ بذمهٌمطلذإٔذمألٕلمقذهإلد طتذ ئٍذعطٕضذمهٌذ ضطمث، 

  ة هوخٖمذإه٘ذمهٌذ ضطةذةوٍٕذإدض لذًخلوب ثذمهٌمطلذًَذكخ ذٕإٔلمقذٕألالىذ/ـتالذٛمٌخذهول ه. 

  ةئدض لذذذ/ـتٛوخلىذمهل هUSB Flash Memoryةْذهخخلَٛذاٌٜعذًوف حْ.ذمهلمكطةذمهضٖىٜت"ذمهخ متذ 

  : جدول الموضوعات

weeks 
Lecture Topics 

 

Hours 

 

Exams Practical Topics worksheet  
No From To 

1 

02/09/2018 

22/12/1439 

06/09/2018 

26/12/1439 

 
 مقدمة في الحاسب اآلليلوحدة األولى: ا
 تعريف الحاسب اآللي-

 تاريخ الحاسب اآللي-

 الحاسب اآللياجيال -

 
 

3 
 

Introduction to 
computer Labs  

2 

09/09/2018 

29/12/1439 

/09/201831 

/01/144031 

 
 مكونات الحاسب اآللي: الوحدة الثانية

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

 وحدات القياس وأقسام اللوحة األم وصندوق الحاسب -

 
 

3   
Operating system 

features 
  

3 

/09/201831 

06/01/1440 

/09/201803 

11/01/1440 

 
 الوحدة الثانية: مكونات الحاسب اآللي

للحاسب وتطوير النظم  المكونات البرمجية -
 . والبرمجيات

 

 

3 
  1اختبار 

درجات 5  

Windows 81   

4 

/09/201801 

/01/144031 

27/09/2018 

/01/144031 

 
 ة الثالثة : تقنية المعلومات ونظم المعلوماتالوحد

 نظم وتقنية المعلومات   -
 تطبيقات نظم وتقنية المعلومات  -

 
 
 

3 

 

 
    

5 

30/09/2018 

20/01/1440 

04/10/2018 

24/01/1440 

 
 تقنية المعلومات ونظم المعلومات: الثالثةالوحدة 

 مصطلحات وتقنيات في تكنلوجيا المعلومات-

 

 

 

1 

 
MsOffice2016 

MS Word 
 

6 

07/10/2018 

27/01/1440 

11/10/2018 

02/02/1440 

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

 

3 

 

  

  
  

7 

14/10/2018 

05/02/1440 

18/10/2018 

09/02/1440 

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

2اختبار  3  

درجات 5  
  

8 

21/10/2018 

12/02/1440 

25/10/2018 

16/02/1440 

 
 

  ختبار النصف للفصل الدراسي االولا

 

4 

28/10/2018 

19/02/1440 

01/11/2018 

23/32/1440 

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

 
 

3   
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81 

04/11/2018 

26/02/1440 

08/11/2018 

30/02/1440 

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

 

3 
 

  
 

  

88 

11/11/2018 

03/03/1440 

15/11/2018 

07/03/1440 

لسادسة: مقدمة في أمن المعلومات الوحدة ا
 والخصوصية والجرائم المعلوماتية

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

 

 

1 
 

MsOffice2016 
Spreadsheet software  

  
 

87 

18/11/2018 

10/03/1440 

22/11/2018 

14/03/1440 

لسادسة: مقدمة في أمن المعلومات الوحدة ا
 والخصوصية والجرائم المعلوماتية

 تعريف الخصوصية-

 مهددات الخصوصية-

 طرق الوقاية والحماية-

 االلكترونيةالجريمة -

 
 

3 

  

MsOffice2016 
Spreadsheet software 

   

84 

25/11/2018 

17/03/1440 

29/11/2018 

21/03/1440 

 Windows10نظام التشغيل : الوحدة االسابعة 

 Windows10مميزات نظام التشغيل -

 Desktopمكونات سطح المكتب -

 
 

3   
MsOffice2016 

Presentation software 
 تعلم ذاتي

درجات   15    
  

83 

02/12/2018 

24/03/1440 

06/12/2018 

28/03/1440 

 Windows10الوحدة االسابعة : نظام التشغيل 
 ادارة المجلدات والملفات-
 العمل مع الملفات-

 

   3اختبار   3

 درجات    5
  

 

81 
09/12/2018 

02/04/1440 

13/12/2018 

 اإلختبار النهائي 06/04/1440

 
 

 



 اخلطة التدريضية
 هـ1193/1110 ألولاالفصل الدراصي 

 املتطلب الضابل صتصالاال صاعات املعتندة صاعات اصه املكزر رمش املكزر

 ال يوجد 4 4 االحياء 10 حيا

 حسب اجلدول وقت احملاضزة

 أهداف املكزر: 
o بنى  " ٔفً أَفسكى أفال تبصزٌٔ ".ٔبٍئت( ، لبل اهلل تع حٍت تطبٍك يبذأ  )تعزف عهى َفسك ٔيٍ حٕنك يٍ يخهٕلبث 

o  عهى أي كبفز أٔ يهحذ أٔ َبكز نٕجٕد اهلل يٍ خالل انذالئم انبٍٕنٕجٍت ٔانتفكز فً عظًت خهك اهللانزد. 

o انتًٍٍش بٍٍ األشٍبء انغٍز حٍت ٔانًخهٕلبث انحٍت يٍ خالل دراست خصبئص انثبٍَت. 

o ظت ٔغٍز انًًزظت ٔكذنك انخهٍت ٔتزكٍبٓبإعطبء فكزة عٍ انٕسبئم انتكُٕنٕجٍب انًسبعذة كبنًجبْز فً انتعزف عهى انكبئُبث انذلٍمت انًًز. 

o تٕظٍح انفزٔق بٍٍ انُببث ٔانحٍٕاٌ يٍ خالل دراست خهٍتًٓب ٔانعاللت بًٍُٓب. 

o  ًّٔاالستفبدة يُّ ٔايتصبصّأًٍْت انغذاء نالَسبٌ ٔانتٕاسٌ فً تُبٔنّ ٔكٍفٍت ْع. 

o  األيزاض كبنبكتزٌب  تسبب االَسبٌ ٔانكبئُبث انذلٍمت انتًرفع انٕعً انصحً نهفزد ٔيٍ ثى انًجتًع يٍ خالل يعزفت انكثٍز عٍ جسى

 .ٔانفٍزٔسبث

o دراست انعًهٍبث انحٌٍٕت ٔاَنٍبث انتً تؤثز عهى حٍبة ًَٕٔ انُببث انذي بذٔرِ يُطهك انحٍبة عهى ْذِ انبسٍطت 

o بث انحٍتــــصٍُف انكبئُتـــــس نــــانتعزٌف ببعط األس. 

o سٍٍ االَتبج انُببتً ٔانحٍٕاًَ انًبًُ عهى دراست يببدئ عهى انٕراثت انحذٌثتحمٍك االكتفبء انذاتً يٍ خالل تح. 

o تمذٌى يفٕٓو انتٕاسٌ انبٍئً  ٔانتعزف عهى عهى انبٍئبث انًختهفت فً انًًهكت انعزبٍت انسعٕدٌت. 

 لطالب املعاهد العلميت. تلتاب الاحياء الخاص بالدوزة التأهيلي الكتاب املكزر:

 صتعلينات:
 دقائق من بدء املحاضسة. 5إلزامي لهرا املقسز، وشىف ًتم التحضير في بداًت أول الحضىز  .1

% من عدد املحاضساث شىف ًتم حسمان الطالب  ،ويسضد له دزحت "محسوم" في 22إذا وضلت وصبت غياب الطالب  .2

 لشف زضد الدزحاث.

 الالتزام بالزي السشمي واملظهس الالئق. .3

 اشتخدام الجىال .4
ً
 باجا

ً
 .التحدث مع طالب آخس أجىاء شسح ألاشتاذ داخل قاعت الاختباز أو  ًمىع مىعا

على مل طالب جقدًم الىاحباث والتكليفاث  في املىعد املحدد لرلك ، لما  ًجب على الطالب التقدم لالمتحان بىفصه،  .5

للجىت املختطت إلى اوإذا مان هىاك أي هىع من الغش و عدم املطداقيت، شىف ًطبق بحق الطالب عقىبت الغش ويحال 

 بالعمادة.

 ادة وإبالغهم برلك.العمإذا مان الطالب ًحتاج خدماث أو زعاًت خاضت فعليه مساحعت وحدة إلازشاد ألامادًمي في  .6
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 :رصتوسيع الدرجات هلذا املكز
 احـــــــضـاإلي ةــالدرج هـكويـاو التـمه م
 دراس ي.أسبوع  61مدى انضباط في حضور املحاضزاث خالل  درجات 10 ومشاركة ورـاحلض 0

 ويؤخذ املتوسط. اختباراث قصيرة درجة 10 ارات قصريةـاختب 3

 .ويؤخذ املتوسطكل اسبوع واجب   درجة 10 صتكليفات واحباث 3

 اختبار  أول يعقد في الاسبوع الخامس من الفصل الدراس ي درجات 11 االختبار الشهزي األول 4

 يعقد في الاسبوع العاشز من الفصل الدراس ي ثانياختبار   درجات 11 االختبار الشهزي الثاىي 5

 في اسبوع الاختباراث النهائيت التي جحدده الكليت درجات 10 االختبار اليهائي 6

 درجت 611جحسب الدرجت الكاملت من  درجة 100 اجملنــــــــــــــــــــــوع

  :خالل الفصل الدراسي األسءباععلى  يحاء االقرر فردات متوزيع م

 املوضوع األصبوع

 ألاول 
 .مكدمة حول عله البيولوجي واهلدف مً الدراصة 

 احلياة وخصائص املخلوقات احلية 

 الثاوي
 اجملاٍز وأىواعَا والتعامل مع اجملَز 

  مفَوو اخللية وتزكيبَا ووظائف العضيات –مياقشة التكويه 

 الثالث
  فلزة عً الشزائح اجملَزية 

  مياقشة التكويه –تيوع التغذية وأٍنيتَا لللائيات احلية 

 السابع
 اجلَاس اهلضني 

 ُمياقشة التكويه  -ملوىات اجلَاس اهلضني وأٍنيت 

 الخامض
 الدو والدورة الدموية - أٍنية وملوىات اجلَاس الدوري 

 التيفط واجلَاس التيفضي 

 الصادس
 اجلَاس البولي  -مفَوو وأٍنية االخزاج 

 البول وتلويً العزق اصتخالص 

 الصابع
  تزكيب ووظائف اهليلل العظني -مياقشة التكويه 

 اجلَاس العضلي وأىواع العضالت 

 الثامن
  تزكيب اخللية العصبية وأىواع األعصاب يف جضه االىضاٌ –مياقشة التكويه 

   الصناءاهلزموىات والغدد  -مياقشة التكويه 

 التاشع
 اليباتات الشٍزية وتزكيب الشٍزة 

   التغذية يف اليبات -مياقشة التكويه 

 العاشس
 عنلية البياء الضوئي   -فصلي ثاىي   اختبار 

  مياقشة التكويه –االخزاج يف اليبات 

 الحادي عشس
 أصط عله التصييف 

  املنللة اليباتية –ممللة الفطزيات  –ممللة الطالئعيات 

 عشسالثاوي 
  املنللة احليواىية –مياقشة التكويه 

 اخللية وعالقتَا بالوراثة 

 الثالث عشس
 ٌعله الوراثة ووراثة الصفات يف االىضا 

 ٌاالمزاض الوراثية اليت تصيب االىضا 

 السابع عشس
  اهليدصة الوراثية واالىتخاب اجلناعي والتَجني  –مياقشة التكويه 

  البيئات الطبيعية يف املنللة )اليظه البيئية( –مفَوو اليظاو البيئي 

 عنل مزاجعة عامة    الخامض عشس

 ُٓـــــــــبئًـنا بــــبرـــتــــاالخ الصادس عشس

 ،،، واهلل املوفل
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 اخلطة التدريسية
 هـ 1439/1440 ألولاالفصل الدراسي 

 رقم الشعبة  املتطلب السابق مكان احملاضرة عدد الساعات املعتمدة اسم املقرر رمز املقرر

 191 ال يوجد FR-054 4 الكيمياء 001كيم 

 amsa99@gmail.comأمحد بن معيض بن سليمان العماري                مدرس املقرر

 7:30-9:20  األربعاء12:30-2:20     -      األحد وقت احملاضرة

 

 أهداف املقرر: 
 أن يستوعب الطالب املعلومات واملعارف واملهارات الواردة في املقرر وان يتقن مفرداته 

 

 الكتاب املقرر:
 .لألستاذ سعد النافع   لطالب املعاهد العلمية التأهيليةالخاص بالدورة  الكيمياءكتاب 

 

 تعليمات:
 دقائق من بدء املحاضرة. 5التحضير في بداية أول الحضور إلزامي لهذا املقرر، وسوف يتم  .1

من عدد املحاضرات سوف يتم حرمان الطالب  ،ويرصد له درجة "محروم" في كشف  %20إذا وصلت نسبة غياب الطالب  .2

 رصد الدرجات.

 االلتزام بالزي الرسمي واملظهر الالئق. .3

 استخدام الجوال  .4
ً
 باتا

ً
 شرح األستاذ داخل قاعة االختبارالتحدث مع طالب آخر أثناء  أويمنع منعا

 .الب إحضار الكتاب املقرر يجب على الط .5

على كل طالب تقديم الواجبات والتكليفات  في املوعد املحدد لذلك ، كما  يجب على الطالب التقدم لالمتحان بنفسه، وإذا  .6

للجنة املختصة إلى اكان هناك أي نوع من الغش و عدم املصداقية، سوف يطبق بحق الطالب عقوبة الغش ويحال 

 بالعمادة.

 ادة وإبالغهم بذلك.العمإذا كان الطالب يحتاج خدمات أو رعاية خاصة فعليه مراجعة وحدة اإلرشاد األكاديمي في  .7

 :  رتوزيع الدرجات هلذا املقر
 

 اإليضاح الدرجة مهام التقويم م
 أسبوع دراسي. 16مدى انضباط في حضور المحاضرات خالل  درجات 10 الحضور 1

 ويؤخذ المتوسط. اختبارات قصيرة درجات 10 المشاركة والتفاعل 2

 .ويؤخذ المتوسطواجب  أسبوعكل  درجة 10 واجبات 3

 من الفصل الدراسي السابع األسبوعاختبار  يعقد في  درجات 15 االختبار الشهري األول 4

 من الفصل الدراسي الثالث عشر األسبوعاختبار  يعقد في  درجات 15 االختبار الشهري الثاني 5

 سبوع االختبارات النهائية التي تحدده الكليةأفي  درجات 40 االختبار النهائي 6

 درجة 100تحسب الدرجة الكاملة من  درجة 100 المجمـــــــــــــــــــوع



 هـ1439/1440للعام  األولخالل الفصل الدراسي  األسابيععلى  كيمياءالتوزيع مقرر 

 
 املوفق،،،واهلل 

 األسابيع
 املفردات

  من
 هـ 1439/  12/  22 ولاأل

 م 2017/  9/  2
تسجيل الطالباستقبال و   

 ثانيال
 هـ 1430/  12/  29
 م 2018/  9/  9

 المدخل لعلم الكيمياء

 لثالثا
 هـ 1440/  1/  6

 م 2018/  9/  16

 األدوات الكيميائية في المختبر 

 ومهارات العمل الكيميائي
 رابع ال

 هـ 1440/  1/  13
 م 2018/  9/  23

  المادة وأشكالهاطبيعة 

 امساخل
 هـ 1440/  1/  20
 م 2018/  9/  30

  المتكاتالت( -النظائر  –النظرية الذرية الحديثة )مكونات الذرة 

 الكتلة الذرية والجزيئية 

 هـ 1440/  1/  27 سادسال
 م 2018/  10/  7

  حركة اإللكترونات وتوزيعها

 سابعال
 هـ 1440/  2/  5
 م 2018/  10/  14

الروابط الكيميائية  –الجدول الدوري للعناصر   

 ثامنال
 هـ 1440/  2/  12
 م 2018/  10/  21

 التفاعل الكيميائي والمعادلة الكيميائية 

 التاسع
 هـ 1440/  2/  19
 م 2018/  10/  28

أنواع التفاعالت  –كتابة الصيغ الكيميائية   

 العاشر
 هـ 1440/  2/  26
 م 2018/  11/  4

 الفلزات القلوية والقلوية األرضية 

 احلادي عشر
 هـ 1440/  3/  3

 م 2018/  11 /11
 المجموعة الثالثة والرابعة

 الثاني عشر
 هـ 1440/  3/  10
 م 2018/  11/  18

الحموض والقواعد واألمالح –الماء والمحاليل   

 هـ 1440/  3/  17 الثالث عشر
 م 2018/  11/  25

 الكيمياء العضوية 

 هـ 1440/  3/  24 الرابع عشر
 م 2018/  12/  2

  الكيمياء العضوية

 هـ 1440/  4/  2 اخلامس عشر
 م 2018/  12/  9

 مراجعة

 هـ 1440/  4/  9 السادس عشر
 م 2018/  12/  16

 االختبارات النهائية

 هـ 1440/  4/  16 السابع عشر
 م 2018/  12/  23

 االختبارات النهائية



 التدريضيةاخلطة 
Syllabus Distribution 

 هـ 1439/1440الثاني الفصل الدراصي 

 املتطلب الضابل التصالاعدد صاعات  املعتندة عدد الضاعات اصه املكزر رمش املكزر

 ال يوجد 2 1 موارات االتصال  وصل

  walzahrani@imamu.edu.sa                                                         وليد بن عطيى الشهزاني أ.  مشزف املكزر

 حضب اجلدول مكان احملاضزة حضب اجلدول وقت احملاضزة

 أهداف املكزر:

 . ألاشاشيت الاجصاٌ مهازاثالطالب  ٌعسف

 .اإلاطسوخت ألامثلت من الاجصاٌ أهىاعالطالب  ٌصخخسج

 .الرهني ؤلادزان في اإلاؤجسة العىاملالطالب  ًدلل

 .الفعاٌ الخىاصل مهازاث أهم الطالب ٌعدد

 .السئيصيت الاجصاٌ عىاصس بين الطالب ًفسق 

 .الجامعيت البيئت في الخىاصل وشائلالطالب  ٌعدد

ن مخاطبت في الاجصاٌ مهازاثالطالب  ًىظف  .آلاخٍس

 .بمهازة الحدًثت الخىاصل وشائل عالطالب م ًخعامل

 خسهيت الىفض اإلاهازاث من ًصىف ال الحاشب.....( زشم) خسهيت هفض مهازاث ًىحد ال خسهيت الىفض اإلاهازاث

 .الالىترووي الخىاصل في آلالي الحاشب ًىظف

 .اهفعاالجه عن للخعبير الجصد لغت ٌصخخدم

 ومهازاجه وعىاصسه.الخعسف على مفهىم الاجصاٌ وآدابه وأهميخه  -

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

 للخىاصل معها.

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

 لخىاصلي بىجاح.للخىاصل غير اللغىي وجىظيفها في اإلاىكف اشاشيت إجلان اإلاهازاث ألا  -

 بىاء زشالت جىاصليت صحيدت ودكيلت ومؤجسة. -

 إحساء ملابالث شخصيت ومدادجاث احخماعيت وزشميت هاجحت. -

 الخددث بثلت وطالكت أمام الجماهير الىبيرة. -

ت : الكتاب املكزر  هـ. 1440, شىت الطبع إصداز عمادة البرامج الخدضيًر

 

 :الدرجات هلذا املكزرالتكويه: اجلدول التالي يوضح توسيع آلية  

 الدرجـــة التكويه آلية

 دزحاث01 الحضىز 

 دزحاث 10 اإلاشازهت والخفاعل

ازاث اإلايداهيت أو ألاعماٌ الخطىعيت (  دزحت 01 الخطبيلاث اإلايداهيت ) الٍز

 دزحاث 01  واحب منزلي مىحىد آخس الىخاب الدزاس ي 

 تدزح 50  (  دزحت25 ول اخخباز اخخبازاث فعليت  0: )   الاخخبازاث اللصيرة

 دزحت 011 املجمىع

 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم 

 جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية

 عنادة الربامج التحضريية
 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

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

Deanship of Preparatory Programs 

 

mailto:walzahrani@imamu.edu.sa


 تعلينات:
  دكائم من بدء اإلاداضسة. 5الحضىز إلزامي لهرا اإلالسز, وشىف ًخم الخدضير في بداًت أٌو 

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

 هشف زصد الدزحاث.

  ٌاشخخدام الجىا 
ً
 باجا

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

  من "مسهز بيع الىخب في العمادة" ًمىن الحصٌى عليها والتيإخضاز الىخاب اإلالسز  ـ/ــتالطالبًجب على. 

  الخلدم لالمخدان  ـ/ـتلخيليفاث في اإلاىعد اإلاددد لرلً, هما  ًجب على الطالبجلدًم الىاحباث واـ/ــتطالبعلى ول

داٌ  ه/ـاشىف ًطبم بدل الغش خاولـ/ـتبىفصه, وإذا   للجىت اإلاخخصت بالعمادة.إلى اعلىبت الغش ٍو

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

 
 هـ:3914/4014  الثاني توسيع مكزر موارات االتصال على األصابيع خالل الفصل الدراصي

 

 املوضوع التاريخ األصبوع
 ٌ  1608/  60/ 65 ألاو

26  /63  /4114 
 استقبال الطالب

 1608/  60/  02 الثاوي
66  /64  /4114 

 , عىاصسه, بيئخهالاجصاٌ: أهميخه

 1608/  60/  16 الثالث
03  /64  /4114 

 الاجصاٌ الفسدي والجماعي +  الاجصاٌ اللفظي وغير اللفظي

 1608/ 60/  16 السابع
 10  /64  /4114 

 مهازاث الخىاصل الراحي.

 1608/  61/  62 الخامض
17  /64  /4114 

س الراث.  مهازة جطٍى

 1608/  61/  06 الصادس
64  /65  /4114 

املجمىعات للبحث العلمي والعمل التطىعي الاختبار ألاول + ثىزيع 

 وآليته

 1608/ 61/  06 الصابع
01  /65  /4114 

 مهازة الحدًث + مهازة الاشخماع

 1608/  61/  13 الثامن
08  /65 / 4114 

 مهازة الخىاصل في البيئت الجامعيت

 1608/  62/  62  الخاشع
15  /65  /4114 

 مهازة الخىاصل الالىترووي

 1608/  62/  06 العاشس
62  /66  /4114 

 مهازة الليادة والخأجير

 1608/  62/  06 الحادي عشس
06  /66  /4114 

  الاختبار الثاني + استالم ألاعمال والتكاليف

 1608/  62/  13 الثاوي عشس
06  /66  /4114 

 مهازة الحىاز وؤلاكىاع



 1608/ 62/  20 الثالث عشس
13  /66  /4114 

 استالم واجب الكتاب+  الاجصاٌ الجماهيري مهازة 

 1608/  63/  66 السابع عشس
61  /67  /4114 

 مراجعة نهائية

 1608/  63/  03 عشس خامضال
68  /67  /4114 

 إنهاء كافة ما يتعلق باملنهج

 

 وليد الزهساوي أ. اإلاشسف ألاوادًمي / 

 وباهلل الخىفيم

 

 

 

 

 

 

 



 

 ةــية السعوديربـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم 

 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 

 اخلطة التدريسية 

Course Syllabus  

 هـ1439/1440الثانيالفصل الدراسي 
 املتطلب السابق التصالاعدد ساعات  املعتمدة عدد الساعات اسم املقرر رمز املقرر

 ال يوجد 2 1 اللغة العربيةمهارات  040عرب /  016 عرب / 012عرب/  010عرب
 

 مشرف املقرر
 

 
 عبدهللا بن حمود الدوسري

draldosary22@gmail.com 

 حسب اجلدول مكان احملاضرة حسب اجلدول وقت احملاضرة
 أهداف المقرر:

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

  التعبير عن نفسه من خالل مهارة المحادثة مستعمالا لغة عربية سليمةأن يتمكن الطالب من. 

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

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

 لطالب من الكتابة بلغة عربية صحيحةأن يتمكن ا. 

 .أن يستطيع الطالب تجنب األخطاء الشائعة في الكتابة 

 أن يتمكن الطالب من مواصلة دراسته الجامعية بلغة عربية صحيحة. 

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

 .هـ1439/1440ج التحضيرية, كتاب مهارات لغوية, عمادة البرام: الكتاب المقرر  

 : الجدول التالي يوضح توزيع الدرجات لهذا المقرر:آلية التقويم  

 الدرجـــة آلية التقويم

درجات10 الحضور   

درجات 10 املشاركة والتفاعل  

( 2االختبارات القصيرة  )  درجة 50   

الورقة البحثية العرض التقديمي  + درجة 20   

"اختبار الكتاب" التطبيقات امليدانية درجة10   

درجة 100 املجموع  

 تعليمات عامة  :

 .الحضور إلزامي لهذا المقرر، وسوف يتم التحضير في بداية المحاضرة 

   من عدد المحاضرات خالل الفصل الدراسي، فسوف يتم حرمان   % 20إذا وصلت نسبة غياب الطالب أكثر من

 الطالب، ويرصد له درجة "محروم" في كشف رصد الدرجات.

 .ا استخدام الجوال أو التحدث مع طالب آخر أثناء شرح األستاذ داخل قاعة االختبار ا باتا  يمنع منعا

  بيع الكتب في العمادة".يجب على الطالب إحضار الكتاب المقرر حيث يتم شراؤه من "مركز 

  على كل طالب تقديم الواجبات والتكليفات واالختبارات بنفسه. وإذا كان هناك أي نوع من الغش وعدم المصداقية، فسوف

 يطبق بحق الطالب عقوبة الغش، ويحال للجنة المختصة بالعمادة.

 األكاديمي في العمادة وإبالغهم بذلك. إذا كان الطالب يحتاج خدمات أو رعاية خاصة ، فعليه مراجعة وحدة اإلرشاد 



 

 ةــية السعوديربـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم 

 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 

 
 توزيع وحدات المقرر على أسابيع الدراسة

 
 الموضوع التاريخ األسبوع

  هـ30/4/1440 األول
 

 
المهارات 

 اللغوية

 والمعرب المبني+  وأقسامها الكلمة

 الفعلية والجملة االسمية الجملة هـ7/5/1440 الثاني

 والجوازم والنواصب النواسخ هـ14/5/1440 الثالث

 لضمائرا هـ21/5/1440 الرابع

 والمعدود العدد هـ28/5/1440 الخامس

 درجة( 25) األول القصير االختبار هـ5/6/1440 السادس

المهارات  هـ12/6/1440 السابع
 الكتابية

 الفارقة األلف

 اختبارات منتصف الفصل  هـ19/6/1440 الثامن

  هـ26/6/1440 التاسع
 تكملة

المهارات 
 الكتابية

 وحةالمفت والتاء المربوطة التاء بين الفرق

 القطع وهمزة الوصل همزة هـ3/7/1440 العاشر

 الترقيم عالمات هـ10/7/1440 الحادي عشر

 الرسائل كتابة+  البديعية المحسنات هـ17/7/1440 الثاني عشر

 درجة( 25) الثاني القصير االختبار هـ24/7/1440 الثالث عشر

  درجات( 10) الثالث القصير االختبار هـ2/8/1440 عشر الرابع

 ومناقشتها والتطبيقات البحوث ستالما هـ9/8/1440 الخامس عشر

 مناقشة البحوث والتطبيقات هـ 16/8/1440 السادس عشر

 
 
 
 
 

 وباهلل التوفيق..
 
 
 
 

 مشرف مقرر مهارات اللغة العربية 
 

 عبدهللا بن حمود الدوسري                                                                      



 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود
  عمادة الربامج التحضريية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Education 
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قسٌ ٍٖبزاد اىزؼيٌ                        

1 
 

 التدريسية اخلطة 
Syllabus Distribution 

 هـ 3444/  3419  انثاوٍانفصم انذراطٍ 

 اسه املقرر رمز املقرر
عدد الشاعات 

 املعتندة

احملاضرات عدد 

 باألسبوع
 املتطلب الشابق

 ال ٝ٘عد 2 1 ٍٖبزاد اىزؼيٌ

 اىَؾبضسحٍنبُ  ٗقذ اىَؾبضسح

 د . ٕبٝس ثِ ٍزؼت اىشَسٛ ٍشسف اىَقسز

 أهداف املقرر:

 ٖٝدف ٕرا اىَقسز إىٚ إمسبة اىطبىجـ/ـخ اىَٖبزاد األمبدَٝٞخ ٗاىؾٞبرٞخ اٟرٞخ:

       ٗ ٝطجي  اىزططيٞو ٗإدازح اى٘قيذ     اىَٖبزاد اىزْظَٞٞخ اىزيٜ ر٘ضيؼ ىـ/يـٖب يُ ٝيزؼيٌ مٞيل ٝيزؼيٌ  

ثطسٝقيخ إثداػٞيخ ّبقيدح  ٗيُ ٝؼزَيد ػييٚ      ٗٝزؼسف ػيٚ ػبداد اىؼقو اىزٜ رسبػدٓ ػييٚ اىزكنٞيس   

 ّكسٔ فٜ امزسبة اىَؼسفخ.

  رسبػد اىطبىجـ/ـخ ػيٚ امزسيبة ٍٖيبزاد إػيداد اىجؾيش اىؼيَيٜ ٗ يس        ٍٖبزاد اىزكنٞس ٗاىجؾش

رزسييٌ  ىزييٜا اىَؼيٍ٘ييبداىجؾييش ػييِ اىَطزيكييخ  ٗرطيي٘ٝس ٍٖييبزح ٕب عَييغ اىَؼيٍ٘ييبد ٍييِ ٍ ييبدز

 .ثبىغدٝخ ٗدقخ اىز٘صٞ 

  رؾسييِٞ سييبػدٓ ػيييٚ رألّٖييب اىغييبٍؼٜ ٍييِ اىوييسٗزح يُ ٝنزسييجٖب اىطبىييت اىَٖييبزاد األمبدَٝٞييخ

 .الخزجبزادألداء ا ٗرغؼئ ٍسزؼدًافٜ االسزرمبز ٗاىقساءح ٗاىنزبثخ قدزارٔ اىؼقيٞخ 

 ّ ظسح ٗاسؼخ ٗؽنَٞخ  يدٗاد اىزكنٞس رؼَو ػيٚ رؾسِٞ ٍسز٘ٙ اىزكنٞس ىدٙ اىَزؼيٌ ٗرغؼئ ذا

ٗرَنْٔ ٍِ إّغبش ػَئ ثشنو يفوو  ٗرؾّسِ قدزرٔ ػيٚ ارطبذ اىقساز ٍيِ خي ه إٝغيبد ؽيي٘ه     

 ػَيٞٔ ىَب ٝ٘اعٖٔ ٍِ ٍشن د.

 الكتاب املقرر: 

 ٌخبىييد دإػييداد: د. سييؼد ػجييد اىَغٞييد.    (ٕييـ1439 -1438) اىزبسييغاإلصييداز -ٍٖييبزاد اىييزؼي .

 ػَبدح اىجساٍظ اىزؾوٞسٝخ.اىجسّٜٞ٘. 
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اىغدٗه اىزبىٜ ٝ٘ضؼ ر٘شٝغ اىدزعبد ىٖرا اىَقسزالتقويهآلية 

 يضاحاإل الدرجة آلية التقويه و

 اىؾو٘ز
11 

 دزعبد
يسييبثٞغ فييٜ ؽويي٘ز اىَؾبضييساد خيي ه  ـ/ييـٍٔييدٙ اّوييجبط اىطبىج

 .اىدزاسخ

 اىَشبزمخ ٗاىزكبػو
 ٗاىسي٘ك

11 
 دزعبد

ٜ   ـ/ـٍٔدٙ ٍشبزمخ اىطبىج ٗاالىزيصاً   ٗركبػئ خ ه اىك يو اىدزاسي
 .ثبىسي٘ك اىغٞد داخو اىقبػخ

اخزجبزاد ق ٞسح 
 اخزجبزاد (3ٗػددٕب )

 دزعخ 51
ميو   دزعبد ٗاىضبّٜ ٗاىضبىش( 11األٗه)ق ٞسح  ٞخ ئّٖباخزجبزاد 

 .(دزعخ21)ٗاؽد 

ٗزقخ ثؾضٞخ + ػسض 
 رقدَٜٝ

 دزعخ 21
( فيٜ إػييداد  5)ؽيي٘اىٜ ٍيغ ٍغَ٘ػييخ ػيددٌٕ    ـ/ييـٔ بىجٝشيزسك ميو   
اىغييصء ٍييِ  )ثؾش ػيَييٜ( صييٌ ٝؼييسض مييو  بىجـ/ييـٔ    ٗزقييخ ثؾضٞييخ 

 .ة/ـبداىرٛ سج  إػدادٓ يٍبً اىط اىجؾش 

) شٝبزح  رطجٞ  ػَيٜ
 اىَنزجخ(

11 
 دزعبد

 ّشبط رطجٞقٜ ؽست اىَٖبزح ـ/ـٔ بىجمو ْٝكر 

 

 تعلينات:

     ٌاالىزيصاً ثؾويي٘ز عَٞييغ اىَؾبضيساد ٗاىؾييسح ػيييٚ اىؾوي٘ز فييٜ ٗقييذ اىَؾبضيسح ٗسيي٘ف ٝييز 

اىَزييرخس/ح ٍزبٞجييًب ػييِ   اىطبىجـ/ييـخدقييبئ  ٍييِ ثييدء اىَؾبضييسح  ٗٝؼزجييس     5اىزؾوييٞس فييٜ ثداٝييخ يٗه  

از ثبىؼَييبدح ٗإؽوييبزٓ خيي ه  اىَؾبضييسح  ٗػييرز اىبٞييبة اىَقجيي٘ه ٝغييت يُ ٝؼزَييد ٍييِ ىغْييخ األػيير   

 بٞبة.ٍِ ربزٝخ اى يسج٘ع

  ٍييِ ػييدد اىَؾبضييساد فييٜ اىك ييو  21اىييرٛ/اىزٜ رصٝييد ّسييجخ بٞبثيئ ثييدُٗ ػييرز ػييِ  اىطبىجـ/ييـخ %

 اىدزاسٜ ٝؼزجس ٍؾسًٍٗب ٗٝسصد ىٔ/ـب دزعخ "ٍؾسًٗ" فٜ مشل زصد اىدزعبد.

 .اىطبىجـ/ـخ ٍسؤٗه ػِ مو اىَبدح اىؼيَٞخ اىزٜ رٌ ربطٞزٖب فٜ اىَؾبضسح ؽزٚ ى٘ ببة ػْٖب 

 اد اىق ٞسح ّٖبئًٞب س٘اء مبُ اىسجت اىبٞبة يٗ بٞسٓ.ال ٝزٌ إػبدح االخزجبز 

 .َْٝغ ٍْؼًب ثبرًب اىزؾدس ٍغ  بىجـ/ـٔ آخس يصْبء شسػ ػو٘ ٕٞئخ اىزدزٝس ٗداخو قبػخ االخزجبز 

         ٜٝغت ػيٚ اىطبىجـ/ـٔ إؽوبز اىنزبة اىَقسز اىرٛ َٝنِ اىؾ ي٘ه ػيٞئ ٍيِ "ٍسميص ثٞيغ اىنزيت في

 اىؼَبدح"

   عجيبد ٗاىزنيٞكيبد فيٜ اىَ٘ػيد اىَؾيدد ىيرىل  مَيب ٝغيت ػييٚ اىطبىجـ/يـٔ           ػيٚ مو  بىجـ/يـٔ رقيدٌٝ اى٘ا

اىزقيدً ى خزجيبز ثْكسيئ  إذا ؽبٗىـ/يـذ اىبييط سي٘ف ٝطجيي  ثؾقٔ/يـب ػق٘ثييخ اىبيط ٗٝؾييبه إىيٚ اىيغْييخ        

 اىَطز خ ثبىؼَبدح.

      ٜإذا يؽزييبط اىطبىجـ/ييـٔ إىييٚ خييدٍبد يٗ زػبٝييخ خبصييخ فؼيٞيئ ٍساعؼييخ ٗؽييدح اإلزشييبد األمييبدَٜٝ فيي

 اىؼَبدح ٗإث بٌٖ ثرىل.
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 هـ3419/3444 الثاىيمقرر مهارات التعله خالل الفصل الدراسي  خطة
 

 

 املالحظات املوضوع التاريخ األسبوع

 األول
 /انطانثاخاطرقثال انطالب  ٕـ1441/ 4/5إىٚ  4/ 31ٍِ 

  نمحح ذعزَفُح مىجشج عه مفزداخ
 انمقزر وآنُح ذقىَم انطانثـ/ـح.

 

 11/1/2119ًإىٚ   1/ 6ٍِ 

 انثاوٍ

 ٕـ1441/ 11/5إىٚ  5/ 7ٍِ 
   إعااادج / نمحااح ذعزَفُااح مااىجشج عااه

مفاااااازداخ انمقاااااازر وآنُااااااح ذقااااااىَم  
 انطانثـ/ـح.

 ذعهم كُف ذرعهم 

 

 17/1/2119ًإىٚ   1/ 13ٍِ 

 انثانس
 ٕـ1441/ 18/5إىٚ  5/ 14ٍِ 

   انرخطُط وإدارج انىقد 
 

 24/1/2119ًإىٚ   1/ 21ٍِ 

 انزاتع
 ٕـ1441/ 25/5إىٚ  5/ 21ٍِ 

  عاداخ انعقم 
  ذظهُم االخرثار األول: اإلجاتح

عهً أصم انىظخح انمىجىدج 
 31/1/2119ًإىٚ   1/ 27ٍِ  فٍ وهاَح انكراب انمقزر

 انخامض
انمهاااااااراخ انظااااااد انكثاااااازي نحاااااام   ٕـ1441/ 2/6إىٚ  5/ 28ٍِ 

 انمشكالخ انمعهىماذُح
  شزح ذكهُف: انثحس

 7/2/2119ًإىٚ   2/ 3ٍِ  وانعزض

 انظادص
 ٕـ1441/ 9/6إىٚ  6/ 5ٍِ 

 مهاراخ انثحس 

 سَارج انمكرثح  -أ
ذكهُاااااااف انرطثُااااااا  انعمهاااااااٍ    -ب

 14/2/2119ًإىٚ   2/ 11ٍِ  )انمكرثح(  

 انظاتع
االخرثااار انثاااوٍ ) ذعهاام كُااف ذاارعهمو انرخطااُط وإدارج انىقاادو عاااداخ انعقاامو         ٕـ1441/ 16/6إىٚ  6/ 12ٍِ 

 21/2/2119ًإىٚ   2/ 17ٍِ  وانمهاراخ انظد انكثزي نحم انمشكالخ انمعهىماذُحو (

 انثامه
 ٕـ1441/ 23/6إىٚ  6/ 19ٍِ 

  اطرزاذُجُح طكامثز فٍ انرفكُز 

 ذظهُم انرطثُ  انعمهٍ )انمكرثح(
 ذظهُم انثحس -أ
 28/2/2119ًإىٚ   2/ 24ٍِ  عزض انثحىز نهطالب  -ب

 انراطع
 ٕـ1441/ 31/6إىٚ  6/ 26ٍِ 

 مزكش انمهك طهمان اخرثاراخ مىرصف انفصم
 7/3/2119ًإىٚ   3/ 3ٍِ 

 انعاشز
 ٕـ1441/ 7/7إىٚ  7/ 3ٍِ 

 مهاراخ االطرذكار 
 أخز مىعذ نرظهُم انثحس  -أ
 14/3/2119ًإىٚ   3/ 11ٍِ  عزض انثحىز نهطالب  -ب

 انحادٌ عشز
 ٕـ1441/ 14/7إىٚ  7/ 11ٍِ 

  عزض انثحىز نهطالب انقزاءجمهاراخ 
 21/3/2119ًإىٚ   3/ 17ٍِ 

 انثاوٍ عشز
مهااراخ   مهااراخ انثحاسو اطارزاذُجُح طاكامثز فاٍ انرفكُازو       االخرثار انثاناس )  ٕـ1441/ 21/7إىٚ  7/ 17ٍِ 

 28/3/2119ًإىٚ   3/ 24ٍِ  ومهاراخ انقزاءج(و االطرذكار

 انثانس عشز
 ٕـ1441/ 28/7إىٚ  7/ 24ٍِ 

 مهاراخ انكراتح 
 

 4/4/2119ًإىٚ   3/ 31ٍِ 

 انزاتع عشز
 ٕـ1441/ 6/8إىٚ  8/ 2ٍِ 

 انقثعاخ انظد نهرفكُز 
 

 11/4/2119ًإىٚ   4/ 7ٍِ 

 انخامض عشز
 ٕـ1441/ 13/8إىٚ  8/ 9ٍِ 

 ذظهُم انىرائج انىهائُح
 18/4/2119ًإىٚ   4/ 14ٍِ 

 ته مرعة انشمزٌد . هاَض / عهً مهاراخ انرعهم انمشزف 

 وتاهلل انرىفُ 



 اخلطة التدريسية
Syllabus Distribution 

 هـ2/5/1440حتديث يف      هـ 1439/1440 ثانيالالفصل الدراسي 
 املتطلب السابق التصالاعدد ساعات  املعتمدة عدد الساعات اسم املقرر رمز املقرر

 ال يوجد 1 1 ريادة االعمال مهارات  010دار 
 oalmutairi@imamu.edu.sa                                             عثمان بن حزام املطريي /ا مشرف املقرر

 حسب اجلدول مكان احملاضرة حسب اجلدول وقت احملاضرة
 أهداف املقرر:

 يهدف مقرر ريادة األعمال إلى:

 على املشكالت العملية التي قد تواجهه عند التوجه للعمل في قطاعات األعمال املختلفة الطالب ف يتعر  -

 والفنية عند ممارسة العمل الحر املتبعة للتطبيق العلمي والواقعي للقواعد اإلدارية اإلملام باألساليب -

هّمة  -
ُ
 .يم، والقيادة، والرقابةط، والتنظالتخطي مثل وظيفة األعمال ائدلر التعرف على الوظائف الرئيسّية وامل

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

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

 إعداد وكتابة الخطة التشغيلية -

 التسويق اكتساب مهارات  -

 القدرة على إدارة املشاريع الصغيرة.تطوير  -

 معالجتهاالتعرف على أسباب نجاح أو فشل املنشآت الصغيرة وكيفية  -

 التعرف على صفات رائد األعمال الناجح -

 في املشاريع الريادية ملشكالت وإدارة األزمات واملخاطركيفية التعامل مع ا -

 هـ. 9143، سنة الطبع إصدار عمادة البرامج التحضيرية : الكتاب املقرر

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

 

 السابع( األسبوع )في  االول  االختبار  درجة 20 

 ( عشر  الرابع األسبوع )في  الثاني االختبار  درجة 20 االختبارات

 الكتاب( من األخيرة الصفحة في قصير  )اختبار  الثالث القصير  االختبار  اتدرج 10

 الورقي( )البحث اتدرج 10
 الريادي املشروع

 األعمال
 الفصلية

  البحث ومناقشة التقديمي العرض اتدرج 10

  (ريادية شخصية) العملي التطبيق اتدرج 10

  الحضور  اتدرج 10

 املشاركة اتدرج 10

 املجموع درجة 100

 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم العايل
 جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية

 عمادة الربامج التحضريية
 وحدة التطوير واجلودة

 

Kingdom Of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Deanship of Preparatory Programs 

Development & Quality Assurance Unit 

 



 

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

 ـ/ــةالطالبسوف يتم حرمان محاضرات(  5)بواقع من عدد املحاضرات  %20 ـ/ــةإذا وصلت نسبة غياب الطالب، 

  "محروم" في كشف رصد الدرجات. ـا/ويرصد له

  استخدام الجوال 
ً
 باتا

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

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

  التقدم لالمتحان  ـ/ـةعلى الطالب كما يجبتقديم الواجبات والتكليفات في املوعد املحدد لذلك، ـ/ــةطالبعلى كل

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

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

 

 هـ:9143/4014 ثانيال توزيع مقرر مهارات االتصال على األسابيع خالل الفصل الدراسي
 

 املوضوع التاريخ األسبوع
 استقبال الطالب م06/01/2019هـ ، 30/04/1440 األول

 ريادة األعمال: املفاهيم والسمات م13/01/2019هـ ، 07/05/1440 الثاني

 مهارات رائد االعمال م20/01/2019هـ ، 14/05/1440 الثالث

 وريادة األعمال املشاريع الصغرية م27/01/2019هـ ، 21/05/1440 الرابع

 اإلبداع وريادة األعمال م03/02/2019هـ ، 28/05/1440 اخلامس

 حتويل األفكار إىل مشاريع م10/02/2019هـ ، 05/06/1440 السادس

 درجة( ، توزيع املجموعات للمشروع 20) االختبار األول  م17/02/2019هـ ، 12/06/1440 السابع

 دراسة اجلدوى للمشاريع الريادية م24/02/2019هـ ، 19/06/1440 الثامن

 دراسة اجلدوى للمشاريع الريادية م03/03/2019هـ ، 26/06/1440 التاسع

 للمشاريع الريادية اخلطة التسويقية م10/03/2019هـ ، 03/07/1440 العاشر

 اخلطة التشغيلية للمشاريع الريادية م17/03/2019هـ ، 10/07/1440 احلادي عشر

 إدارة العمليات وتطوير األداء  م24/03/2019هـ ، 17/07/1440 الثاني عشر

 إدارة املخاطر يف املشاريع الصغرية م31/03/2019هـ ، 24/07/1440 الثالث عشر

 درجة( + تسليم الورقة األخيرة 20) االختبار الثاني   م07/04/2019هـ ، 02/08/1440 الرابع عشر

  م14/04/2019هـ ، 09/08/1440 اخلامس عشر

  م21/04/2019هـ ، 16/08/1440 السادس عشر

 

 مشرف املقرر                            

 عثمان بن حزام املطيري  .أ            

 ،،وباهلل التوفيق



 اخلطُ التدريضًُ
 ٍـ 1433/1440 ألولاالفصل الدراصٌ 

 املتطلب الضابل التصالاعدد صاعات  الضاعات املعتندَعدد  اصه املكزر رمش املكزر

 ال يوجد 4 4 الفيسياء 10فيس

 حصب اجلدول مكاٌ احملاضزَ حصب اجلدول وقت احملاضزَ

 أٍداف املكزر: 
 .فهم الظىاهس العبُػُت املدُعت وجفظيرهاو  مهازاث الخفىير الػلمي.جىمُت  -

 .اث بين الظىاهس واملخغيراثكاطت اللىاهين التي حػبر غً الػالدز -

 .وجعبُلاتهاالظىاهس البُئُت إهظاب العالب اللدزة غلى جفظير بػض  -

 اخلربات واملَارات اليت يكتضبَا الطالب مً دراصُ املكزر:
 العامُ:اخلربات  . أ

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

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

 :اخلربات التفصًلًُ . ب
اء وأهمُتها.أن ٌظخيخج حػٍسف  .1 ائُت املخىىغت. الفيًز ل بين الىخداث الفيًز  والخدٍى

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– إلاحهاد-ًخػسف إلى الخىاص املُياهُىُت للمىاد الطلبت )املسوهت .4

 ًخػسف إلى جدىالث العاكت. .5

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

ائُت امل .7  الاهطهاز..و الخىثُففت والغلُان و الخبخس و خلخًلازن بين الظىاهس الفيًز

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

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

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

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

 الاخخيان...(كىة 

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

 للمىحاث الىهسومغىاظِظُت. .13
ً
فا  ٌظخيخج حػٍس

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

 للىهسباء. جىضُلتهاًطىف املىاد مً خُث  .15

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

 ةــربية الصعوديـــــــــاملنلكة الع

 وزارة التعليه 

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

 التحضرييُ الربامجعناده 
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Ministry of Education 
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 .ٌظخيخج حػٍسف املجاٌ املغىاظِس ي .17

 الكتاب املكزر:

 .الداغسي  غبدا لسخمًأ.أطامت بً و   املرن غبدا هللبً  غبدا لسخمًجألُف: أ.،  الفيزياء

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

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

 "مدسوم" في هشف زضد الدزحاث.

  السطمي واملظهس الالئم. بالصي الالتزام 

  ٌاطخخدام الجىا 
ً
 باجا

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

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

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 الػمضت فػلُه مساحػت وخدة إلازشاد ألاوادًمي في إذا وان العالب ًدخاج خدماث أو زغاًت خا

 وإبالغهم برلً.

 :رٌ يىضح تىسيع الدرجات هلذا املكزالتكىيه: اجلدول التال

 اإليضاح الدرجُ مَاو التكىيه و
 أطبىع دزاس ي. 16في خضىز املداضساث خالٌ  ـ/ـهمدي اهضباط العالب درجات 5 احلضىر 0

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

  درجات10 تكلًفات  3

 اخخباز  أٌو ٌػلد في ألاطبىع الخامع مً الفطل الدزاس ي ألاٌو  درجات 10 االختبار الغَزّ األول  4

ٌ اخخباز  مىخطف  ٌػلد في ألاطبىع الثامً  مً الفطل   درجات 20 اختبار  امليتصف 5  الدزاس ي ألاو

 اخخباز  زاوي ٌػلد في ألاطبىع الحادي غشس  مً الفطل الدزاس ي ألاٌو  درجات 10 االختبار  الغَزّ الثاىِ  6

 في اطبىع الاخخبازاث النهائُت التي جددده الػمادة  درجات  40 االختبار  اليَآِ  7

  دزحت 111الدزحت الياملت مً جدظب   درجُ 100  اجملنــــــــــــــــــــــــــــــــىع

 
 
 
 
 
 
 



 علِ األصابًع  فًشياْتىسيع مكزر ال

 

 املفزدات األصابًع

 ولاأل
وطبيعة العله  الدراشي الفصل األول : التعرف على طبيعة املكرر

 الكنيات الفيسيائية

 واملعتكة قياط الكنيات الفيسيائية االشاشية ثاىٌال

 لثالثا
ب حجه احص حجه املادة : تعريف املادة حاالت املادة، الثاىيالفصل 

 الصوائل والغازات

 زابع ال
 ةتركيب املاد

 الكثافة -الكتلة  الفصل الثالث : خصائص املادة

 امطاخل
للنواد الصلبة واخلصائص امليكاىيكية للنواد  اخلصائص امليكاىيكا

 الصائلة

 الفصل الرابع : احلرارة ضادظال

 الفصل اخلامض : التغريات الفيسيائية ضابعال

 والضغط الفصل الصادط : الكوة ثامًال

 وصف احلركةالفصل الصابع :  التاصع

 واالتساٌ الفصل الثامً : الكوة العاعز

 الطاقةالعغل  الكوةالفصل التاشع :  احلادٍ عغز

 البصريات  الضوء: الفصل العاظر الثاىٌ عغز

 الفصل احلادي ععر : الكهرباء املكاومة الكهربائية وقاىوٌ اوو الثالث عغز

 ةاملغياطيصيالفصل الثاىي ععر:  الزابع عغز

 مراجعة اخلامط عغز

 االختبارات اليهائية الضادظ عغز
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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 1439 / 1440 

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. 

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. 
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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 

1 
30 / 04 / 1440 
06 / 01 / 2019 

04 / 05 / 1440 
10 / 01 / 2019 

Introduction to the 

Course 
Introduction to the 

Course 
Introduction to the 

Course 

2 
07 / 05 / 1440 
13 / 01 / 2019 

11 / 05 / 1440 
17 / 01 / 2019 

Unit 1 (Places) Unit 1 (Places) Book 1 - Unit 1 & 2  
Pages (4 : 7) 

3 
14 / 05 / 1440 
20 / 01 / 2019 

18 / 05 / 1440 
24 / 01 / 2019 

Unit 1 (con.) 
Unit 2 (Festivals & 

Celebrations) 

Unit 1 (con.) 
Unit 2 (Festivals & 

Celebrations) 

Book 1 - Unit  5 & 6 
Pages (12 & 15) 
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4 
21 / 05 / 1440 
27 / 01 / 2019 

25 / 05 / 1440 
31 / 01 / 2019 

Unit 2 (con.) 
Unit 3 (School & 

Education) 

Unit 2 (con.) 
Unit 3 (School & 

Education) 

Book 1 - Unit  7 & 8 
Pages (16 & 19) 

5 
28 / 05 / 1440 
03 / 02 / 2019 

02 / 06 / 1440 
07 / 02 / 2019 

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 
05 / 06 / 1440 
10 / 02 / 2019 

09 / 06 / 1440 
14 / 02 / 2019 

Unit 4 (con.) 
Unit 5 (Language & 

Communication) 

Unit 4 (con.) 
Unit 5 (Language & 

Communication) 

Book 1 - Unit 15 
Pages (32: 33) 

7 
12 / 06 / 1440 
17 / 02 / 2019 

16 / 06 / 1440 
21 / 02 / 2019 

Unit 6 (Weather & 

Climate) 
Unit 6 (Weather & 

Climate) 
Book 2 - Unit 1 & 2  

Pages (4 : 7) 

8 
19 / 06 / 1440 
24 / 02 / 2019 

23 / 06 / 1440 
28 / 02 / 2019 

Unit 6 (con.) Unit 6 (con.) Book 2 - Unit 7 & 8 
Pages (16 & 19) 

9 
26 / 06 / 1440 
03 / 03 / 2019 

30 / 06 / 1440 
07 / 03 / 2019 

Unit 7 (Sports & 

Competition) 
Unit 7 (Sports & 

Competition) 
Book 2 - Unit 10 & 11 

Pages (22: 25) 

10 
03 / 07 / 1440 
10 / 03 / 2019 

07 / 07 / 1440 
14 / 03 / 2019 

Unit 7 (con.) 
Unit 8 (Business) 

Unit 7 (con.) 
Unit 8 (Business) 

Book 2 - Unit 12 
Pages (26: 27) 

11 
10 / 07 / 1440 
17 / 03 / 2019 

14 / 07 / 1440 
21 / 03 / 2019 

Unit 8 (con.) 
Unit 9 (People) 

Unit 8 (con.) 
Unit 9 (People) 

Book 3 - Unit 3 & 4 
Pages (8: 11) 

12 
17 / 07 / 1440 
24 / 03 / 2019 

21 / 07 / 1440 
28 / 03 / 2019 

Unit 9 (con.) Unit 9 (con.) Book 3 - Unit 8 & 9 
Pages (18: 21) 

13 
24 / 07 / 1440 
31 / 03 / 2019 

28 / 07 / 1440 
04 / 04 / 2019 

Unit 10 (Space & The 

Universe) 
Unit 10 (Space & The 

Universe) 
Book 3 - Unit 13 & 14 

Pages (28: 31) 

14 
02 / 08 / 1440 
07 / 04 / 2019 

06 / 08 / 1440 
11 / 04 / 2019 

Final Revision 

15 
09 / 08 / 1440 
14 / 04 / 2019 

13 / 08 / 1440 
18 / 04 / 2019 

Final Revision 

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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 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع
 وزارة التعليم 

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود
 عمادة البرامج التحضيرية

 قسم الرياضيات بكلية العلوم
 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry of Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD 

ISLAMIC UNIVERSITY 

 
Deanship of Preparatory Programs 

 

 

 
Syllabus 

 Second semester 1439/1440 Hijri 
Course Code Course Name Credit 

Hours 
Lec Lab Tut. Pre-requisite 

MAT 042 Mathematics-2 
for Applied Sciences 

    Math 041 

(Precalculus 1) 

Course Supervisor  Dr. Eitigani Ismail  

e-mail EIAbdalla@imamu.edu.sa 

office FR-56 (94578) 

Class Meetings As scheduled 

 

 

Course's Objectives: This is the second course in of Precalculus Track Applied Science for 
Preparatory Year Programs  In this course students will be using  Logic and Fundamental Methods of 
Proofs and trigonometric identities, the law of sines and cosines, and vectors; solving  parametric 
equations, polar equations,   conic sections; using discrete mathematics, including probabilities; and 
applying these skills in real-world situations.  

 Dept of Mathematics, PEARSON Education Precalculus 2 Track of Applied Science: Text Book

Website:  
 

Grading:  

- Attendance ……………………………………………………….4% 

- Quizzes (around 4 quizzes, 4% each)……………………….…..16% 

- Mid-term1 Exam …….……………………………………...….20% 

- Mid-term2 Exam …….………………………………………….20% 

- Final Exam …………………………………………….….…….40% 

- TOTAL…………………………………………………….…....100 

   

- TOTAL……………………………………….……. 100 

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 
lowering your grad or expelling from the classroom 
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Course schedule 
  

Week Date Chapter Sections  and topics 

1-5 

 

30/4/1440 H. – 

2/6/1440 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 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

5/6/1440 H.- 

7/7/1440 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 

Midterm 1 exam 

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 
 

 

11-13 10/7/1440 H.- 

28/7/1440 H. 

 

 

Chapter 4: 
Complex 

Numbers 

 

Complex Numbers 

Complex Numbers: Quadratic Equations in the 

Complex Number System 

Trigonometric Form of Complex Numbers 

Polar Equations 

Powers of Complex Numbers 

Midterm 2  exam 

Revision 

15  Final Examinations 

 


