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Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic 

University 

Deanship of Preparatory Programs 

 الوولكت العربيت السعوديت 
 وزارة التعلين 

اإلهام هحود بن سعود اإلسالهيتجاهعت   
التحضيريت البراهجعوادة   

 

Course Syllabus 

Humanities Sciences Stream (ENG 035) 

2nd Term, Academic Year 1439 / 1440  
  

Course Title English Language 

Course Code ENG 035 

Required Textbook   Sarah Philpot&Lesley Curnick“Headway Academic Skills"- Reading, Writing, and 

Study Skills - (Oxford). 

 Sarah Philpot & Lesley Curnick“Headway Academic Skills" – Listening, Speaking, and 

Study Skills - (Oxford). 

Credit hours:  4 hours                    Contact hours: 10 hours 

Course Description 

English Language 035 is a special general English course for Students at the Preparatory Programs 

Deanship. It is an integrated-skill course. It focuses on accuracy and fluency with integrated skills that 

improve student outcomes by integrating language instruction into real-life contexts. It maintains a 

strategy-based curriculum that aims at developing the four language skills - listening, speaking, reading, 

and writing. The textbooks used for this course are characterized by a consistent unit sequence that 

includes vocabulary, life stories, grammar, everyday conversation and real-life reading. The content of 

each unit is carefully presented to develop learners' other skills in pronunciation, vocabulary and idioms 

that provide learners with the tools they need to achieve civic, workplace, life-skills and academic 

competencies. The course, through these textbooks, focuses on reading, writing, grammar and 

vocabulary, listening and speaking. 

Course Objectives  

Upon successful completion of this course, students should be able to: 

1. Use advanced knowledge of word forms, grammar, and discourse markers to follow the flow of 

ideas in a written text. 

2. Identify main ideas, make inferences, and locate details in a written passage. 

3. Summarize information from both oral and written sources.  

4. Write words in blank spaces meaningfully 

5. Associate words to their collocations 

6. Write answers to Yes / No questions and WH-Questions 

7. Write simple sentences and develop a topic sentences 

8. Write supporting sentences towards a short paragraph development 

9. Put ideas together in a short paragraph of 7-10 sentences. 

10. Develop vocabulary and recognize grammatical structures. 

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

12. Recognize the sounds of the English language. 

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

14. Provide students with spoken practice to build up their pronunciation. 
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15. Enable students to comprehend specific information from the spoken words. 

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

Course Policy 

The following course policies and expectations apply to all parts of ENG 035: 

 Students are expected to: 

1. attend all classes except in case of illness or emergency. 

2. prepare for class by completing readings and assigned work in advance. 

3. actively participate in classroom activities.  

4. ask questions if they do not understand.  

5. submit all assignments according to instructions, complete, and on time.  

6. use instructor comments and feedback to improve future work.  

7. cooperate with and act respectfully toward other students and the instructor. 

8. communicate with the instructor about problems or concerns as soon as possible. 

9. put focused and disciplined effort into the course assignments.  

 Attendance 

The university expects students to attend all classes in which they are enrolled. Regular attendance is 

necessary if individuals are to excel.  There is a direct correlation between attendance and academic 

success.  Attendance is mandatory.  All students must arrive on time and prepared to learn at each class 

session.  At the instructor’s discretion, students may be marked absent if they arrive more than 15 

minutes late to any class. 

 Disruptive Behavior 

     Disruptive behavior is an activity that interferes with learning and teaching. Inappropriate talking 

during class, tardiness, cheating, use of cell phone, etc. all disrupt the learning process. Students who are 

found guilty of disruptive behavior face serious consequences. 

 Academic honesty 

The writing students do in ENG 035 must be their own. Presenting the work of others, whether it is used 

without attribution (plagiarism) or submitted by students but written by someone else (cheating), 

violates the university’s policy on academic integrity. Students who are found guilty of plagiarism or 

cheating face serious consequences. According to the university policy, a largely or fully plagiarized 

assignment should result in a grade of F for the course. 

Grading and Standards of Assessment 

Book Title 
Classwork=30 Mid-Term 

Exam 

Final 

Exam 

Total 

Participation Quizzes Total 

Headway Academic Skills 10 5 15 
30 40 100 

Headway (Listening & Speaking) 10 5 15 

 
Course Calendar 

Content to be covered 

Week From To 
Headway Academic Skills 

(Reading & Writing) 
Headway Academic Skills 

(Listening & Speaking) 

1 
30 / 04 / 1440 

06 / 01 / 2019 

04 / 05 / 1440 

10 / 01 / 2019 
Introduction to the 

Course 

Introduction to the Course 

2 
07 / 05 / 1440 

13 / 01 / 2019 

11 / 05 / 1440 

17 / 01 / 2019 
Unit 1 (Meeting people) Unit 1 (A new start) 
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3 
14 / 05 / 1440 

20 / 01 / 2019 

18 / 05 / 1440 

24 / 01 / 2019 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Countries) 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Tourism) 

4 
21 / 05 / 1440 

27 / 01 / 2019 

25 / 05 / 1440 

31 / 01 / 2019 
Unit 2 (con.) 

Unit 3 (Your studies) 

Unit 2 (con.) 

Unit 3 (Your day) 

5 
28 / 05 / 1440 

03 / 02 / 2019 

02 / 06 / 1440 

07 / 02 / 2019 
Unit 3 (con.) 

Unit 4 (Where we work) 

Unit 3 (con.) 

Unit 4 (Work) 

6 

05 / 06 / 1440 

10 / 02 / 2019 

09 / 06 / 1440 

14 / 02 / 2019 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Signs and 

instructions) 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Different kinds of 

language) 

7 

12 / 06 / 1440 

17 / 02 / 2019 

16 / 06 / 1440 

21 / 02 / 2019 

Unit 5 (con.) 

Unit 6 (Health and 

medicine) 

Unit 5 (con.) 

Unit 6 (Importance of 

studying) 

8 
19 / 06 / 1440 

24 / 02 / 2019 

23 / 06 / 1440 

28 / 02 / 2019 
Unit 6 (con.) Unit 6 (con.) 

9 
26 / 06 / 1440 

03 / 03 / 2019 

30 / 06 / 1440 

07 / 03 / 2019 

Unit 7 (The history of 

transport) 
Unit 7 (Developments in 

technology) 

10 
03 / 07 / 1440 

10 / 03 / 2019 

07 / 07 / 1440 

14 / 03 / 2019 

Unit 7 (con.) 

Unit 8 (Doing business) 

Unit 7 (con.)  

Unit 8 (Industry) 

11 
10 / 07 / 1440 

17 / 03 / 2019 

14 / 07 / 1440 

21 / 03 / 2019 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (Water) 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (Astronomy) 

12 
17 / 07 / 1440 

24 / 03 / 2019 

21 / 07 / 1440 

28 / 03 / 2019 

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

13 
24 / 07 / 1440 

31 / 03 / 2019 

28 / 07 / 1440 

04 / 04 / 2019 

Unit 10 (Ambition and 

success) 
Unit 10 (Careers) 

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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،هوقى همىراهاقررىباهقمىاوطهاقةلقىمهطلقرعب ىمهاقنحضىمبةمهطراىلاهاقع ىرإلهااناىلنمميعنى هذى اهاقررىباهطلقة اىمهاقرانى بمسههطراىنراهاقاىبا  ه  أهداف  فمقرد:: 
ر ىلتهطأسىسهاقنةامرىلتهاألسلسىممهق ةىالمهاقعنيارتمىمهاقعلقرمىمهق رع هقرع ر لتهوأسسهتةامرلتهلهكرىلهتننىلو األسلسممهاقنيهتنع قهطرفلذماهو صة حلتهترنممها

اهعىىسهطعىى هواقنع ىىماهاالقينبونىىي،هوأسىىسهوهتننىىلو هأيضىىلسهأسىىسهاقىىنع )االننبنىى وهوكمفمىىمهاا ىىلط ه نهىىلهألعىىباوهاقنع ىىماهواقاحىىجهاقع رىىيهواسىىنب ل هاقرع ر ىىلته
خن فىمهالسىنعرل همىاإلهجب جمىلتهاقر ااتهاقنةامرممهاقروههر يه نههع  هإكالبهاقة امهاقرهلااتأنظرمهاقرع ر لتهوأ نمنهل،هوةبكاهذ اهاقررباه يهاقجلنمهاقع

 .ااننلجهاقرلنايهطرلهيخ إله امبتههاقنع مرممهواقرظمفمم

م(، عمادة البرامج التحضيرية، 2018-2017هـ()1439-1438اإلصدار األول ) مقدمة في الحاسب اآللي فمكتاب فمقر:: 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 فمقوقع فالمكت:وني 

هاقنلقيهترضحهترزةعهاق ا لتهقه اهاقرربااقج و ه فمترويم 
 %5 الحضور

 %5 المشاركة

 1%5 التعلم الذاتي  

 % 15 االختبارات القصيرة للنظري 

 % 20 االختبار الفصلي الموحد

 % 40 االختبار النهائي الموحد

 %100 المجموع

 تعليقات وتنبيهات وقالحظات 

ممجهسمناهاقنحضمبه يهاقخرسهطقلبقهاألوق ه سهوق هاقرحلضب ه رمعهاقرحلضباتهوهاقحبصهع  هاقحضراه يههاالقنااإلهطحضرا فمحضو: 
 نغمالهعسهاقرحلضب ،هوع اهاقغملبهاقررار هيجمهأنهيعنر ه سهقجنمهاألع ااهطلقعرلط هوإمضلاههخال هأسارعمسهه/ اقرنأخبهىم/اقرحلضب هوةعنابهاقةلقم

  سهتلاةخهاقغملب.

 مالحظة:

%ه سهع طهاقرحلضباته يهاقفصلهاق ااسيهيعنابه حبو لسهوتاجلهقههعال مه20تاة هناامهعملطههج ونهع اهعسهه/اقنياق يه/ىماقةلقم .1
ه حبوإل.

ه اؤو هعسهكلهاقرلط هاقنيهتاهتغةمنهله يهاقرحلضب همن هقرهعلبهعنهل.ه/ىماقةلقم .2
هاقنظبةمهأوهاقعر ممه.الهتناهإعلط هاالخنالااتهاقرصمبهق ة امهاقغملبهسراءه يهاقرلط ه .3
يارحهطإعلط هاالخنالاهاقنهلبيهوهاقفص يهق ة امهاقغملبهطةبطهاقررا رمهاقخةممه سهعرم هاقابا  هاقنحضمبةمهو  اسهاقرلط ،هطع هإمضلاه .4

 ع اه رار ،هيح طه رع هاالخنالاه سهقااه هلااتهاقحلسمهاآلقي.
عنهلهضرسه لط هاقرحلضب ه رط،ه واا لطم األسئ م طبح عسهطبةق اقرحلضبات  ي ةماقرنلق  ي اقرةلاكم تررإل أن اقرنرقع  س: المشاركة الصفية

 .اقانلء ،ه عهاالقنااإلهطآطابهاقحرااهواقاؤا هوع إلهإثلا هاقفرض  واقنع مرلت اقرالمظلت وتر يا

 رمز المقرر اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة عدد ساعات االتصال

 019عال  نسانيةمهارات الحاسب اآللي لمسار العلوم اإل 3 3

 مشرف المقرر أحمد مرزوق العتيبي

ahalotaibi@imamu.edu.sa البريد االلكتروني 
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ه/ىمطأطاءهاقرا التهواالخنالااتهجنفاههوب ونهأيه الع  هومامهتع مرلتهاقرا التهواالخنالاات،هوكلهطلقمه/ىميجمههأنهيررإلهاقةلقم :تعليمات الغش 
 يخلقفهذقكهسنةاقهع مههاقنع مرلتهاقرعرر هجهلهطلقجل عمهجه اهاقخصرص.

هلبملهوأليهسام،هو سهمقهاقر اسهإخباجهإعالقهاقجرا هأوه ع ههع  هاقصل  هطرا ه نب هاقرحلضب هوع إلهاسنخ ا ههنه/ىميجمهع  هاقةلقم:  انتبه# 
  سهقلعمهاقرحلضب هنهلبملهوتاجم ههعلبمه يهمل ه خلقفمهتع مرلتهإعالقهاقجرا .ه/ىماقةلقم

 تعليمات للمقرر :

 يا اه يهمل هع إلهتا ماهاقرا مه يهاقرحلضب هاقنلقممهقرق هاقني مفهطههوهتناهتا ماهاقرا مه يهاقرحلضب هاقنلقممهطع هاقني مفهطههطأسار ه
طع هذقكهجنا ماهاقرا مهع  هه/ىمنصفهاق ا م،هوالهيارحهق ةلقمه/ىماألسار هاق يهت مهه)أيهطع هاقني مفهطأسارعمسهوهوتاجلهق ةلقم

 ااطالق.
 ه-2016تخاةسهما مهجبا  ه ليلبوسر  هأو مسهإم ااهه/ىمت اإلهاقةلقم(Microsoft Office 2016)ع  ه هلزههاقةخصيهمن هتنرلسهه

 قعر يهواقن ابه يهاقرنا هوتنفم هاقرا الت. سهاقنةامقها
 هالهتغسهعسهاقينلبهاقررباهأوهاألوااقهقإلملطمه إنهعبووهاقرحلضبات، 
 طلق خر هإق هاقرحلضب هج ونهإمضلاه نة التهاقررباه سهكنمهوأوااقهوأقالإله/ىمالهيارحهق ةلقم. 
 طإمضلاههه/ىمت ناإلهاقةلقمUSB Flash Memoryاق اكب هاقضربمم"هاقخلممهطههقنخاةسه رمعه  فلته.ه 

  : جاول فمقوضوعات

weeks 
Lecture Topics 

 

Hours 

 

Exams Practical Topics worksheet  
No From To 

1 

06/01/2019 

30/04/1440 

10/01/2019 

04/05/1440 

 
 قراقة في فمحاسب فآلميموحاة فألومى  ف
 تعريف الحاسب اآللي-

 تاريخ الحاسب اآللي-

 اجيال الحاسب اآللي-

 
 

3 
 

Introduction to 
computer Labs  

2 

13/01/2019 

07/05/1440 

/01/201917 

/05/144011 

 
 قكونات فمحاسب فآلمي  فموحاة فمثانية

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

 وحدات القياس وأقسام اللوحة األم وصندوق الحاسب -

 
 

3   
Operating system 

features 
  

3 

 

/01/201920 

14/05/1440 

 

/01/201924 

18/05/1440 

 
 فموحاة فمثانية  قكونات فمحاسب فآلمي

للحاسب وتطوير النظم  المكونات البرمجية -
 . والبرمجيات

 

 

3 

  1فختبا: 

ا:جات 5  

Windows 10   

4 

/01/201927 

/05/144021 

31/01/2019 

/05/144025 

 
 ة فمثامثة   ترنية فمقعلوقات ونظم فمقعلوقاتفموحا

 نظم وتقنية المعلومات   -
 تطبيقات نظم وتقنية المعلومات  -

 
 
 

3 

 

 
    

5 

03/02/2019 

28/05/1440 

07/02/2019 

02/06/1440 

 
 فمقعلوقاتترنية فمقعلوقات ونظم   فمثامثةفموحاة 

 مصطلحات وتقنيات في تكنلوجيا المعلومات-

 

 

 

3 

 
MsOffice2016 

MS Word 
 

6 

10/02/2019 

05/06/1440 

14/02/2019 

09/06/1440 

 ة فم:فبعة   قراقة في شبكات فمحاسب فآلميفموحا
 تعريف شبكات الحاسب اآللي-
 فوائد الشبكات -
 مكونات شبكات الحاسب اآللي-

 

3 

 
  

  
  

7 

17/02/2019 

12/06/1440 

21/02/2019 

16/06/1440 

 فموحاة فم:فبعة   قراقة في شبكات فمحاسب فآلمي
 الربط في شبكات الحاسب اآللي-
 أنواع الشبكات-
 مصطلحات في شبكات الحاسب اآللي-

2فختبا:  3  

ا:جات 5  
  



 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع

 وزارة التعليم 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     

 

8 

24/02/2019 

19/06/1440 

28/02/2019 

23/06/1440 

 
 

ختبا: قنتص  فمفصل ف  

 

9 

03/03/2019 

26/06/1440 

07/03/2019 

30/06/1440 

 ة فمخاقسة   قراقة في شبكة فالنت:نتفموحا 
 تعريف شبكة االنترنت-
 مكونات شبكة االنترنت-
 الوصول الى االنترنت-

 
 

3   

 

10 

10/03/2019 

03/07/1440 

14/03/2019 

07/07/1440 

 ة فمخاقسة  قراقة في شبكة فالنت:نتفموحا
 العالميةشبكة الويب -
 تصفح شبكة االنترنت-
 مصطلحات مهمة في شبكة االنترنت-
 التجارة اإللكترونية-

 

3 
 

  
 

  

11 

 

17/03/2019 

10/07/1440 

 

21/03/2019 

14/07/1440 

مسااسة  قراقة في أقن فمقعلوقات فموحاة ف
 وفمخصوصية وفمج:فئم فمقعلوقاتية

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

 

 

3 

 

MsOffice2016 
Spreadsheet software  

  
 

12 

24/03/2019 

17/07/1440 

28/03/2019 

21/07/1440 

مسااسة  قراقة في أقن فمقعلوقات فموحاة ف
 وفمخصوصية وفمج:فئم فمقعلوقاتية

 تعريف الخصوصية-

 مهددات الخصوصية-

 طرق الوقاية والحماية-

 االلكترونيةالجريمة -

 
 

3 

  

MsOffice2016 
Spreadsheet software 

   

13 

31/03/2019 

24/07/1440 

04/04/2019 

28/07/1440 

 Windows10نظام فمتشغيل   فموحاة ففمسابعة 

 Windows10مميزات نظام التشغيل -

 Desktopمكونات سطح المكتب -

 
 

3   
MsOffice2016 

Presentation software 
 تعلم ذفتي

ا:جات   15    
  

14 

07/04/2019 

02/08/1440 

11/04/2019 

06/08/1440 

 Windows10فموحاة ففمسابعة   نظام فمتشغيل 
 ادارة المجلدات والملفات-
 العمل مع الملفات-

 

   3فختبا:   3

 ا:جات    5
  

 

16 
14/04/2019 

09/08/1440 

18/04/2019 

 فإلختبا: فمنهائي 13/08/1440

 
 

 



 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                                                                      



 اخلطة التدريسية
Syllabus Distribution 

 هـ 1440 الثانيالفصل الدراسي 
 

 املتطلب السابق عدد ساعات االتصال املعتمدة عدد الساعات اسم املقرر رمز املقرر
 / مسار العلوم االنسانية016وقا 
 / مسار العلوم التطبيقية040وقا 
 / مسار اللغات والرتمجة017وقا 
 / مسار العلوم االدارية018 وقا
 / 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
 

 املقرر:أهداف 
 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
 ليت تعود ابلنفع عليه وعلى من حييط به.الطالب ابملعارف الصحية األساسية ا 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 العاشراإلصدار 

 
 
 
 

 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة الع
 وزارة التعليم             

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 عمادة الربامج التحضريية    
  

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry Of Education 
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 :التقويم: اجلدول التايل يوضح توزيع الدرجات هلذا املقررآلية  
 

 التفاصيل الدرجة آلية التقومي م

 درجات 10 احلضور 1
يف احلضور خالل الفصل  ـ/ ـةالطالبنضباط مدى ا

 الدراسي
 مدى التفاعل واملشاركة يف احملاضرة واألنشطة درجات 10 املشاركة والتفاعل 2

 على األقل 2عدد االختبارات  درجة 50 اختبارات قصرية  3

 ستا//ةبتنسيق ومتابعة األورقة حبثية  ـ/ ـةالطالبيعّد  درجة 20 واملناقشةعرض الورقة حبثية +  4

 الحقاً  ـ/ ـةيبّلغ الطالب درجات 10 تطبيق عملي 5
 درجة 100حتسب الدرجة الكاملة من  درجة 100 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 تعليمات:
  بدء احملاضرة. دقائق من 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/ــةإ/ا وصلت نسبة غياب الطالب"

 الدرجات.
 داخل قاعة االختبار /ةآخر أثناء شرح األستا/ 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 ، وإ/ا التقدم لالمتحان بنفسه ـ/ـةعلى الطالب كما جيبتقدمي الواجبات والتكليفات يف املوعد احملدد لذلك،   طالبـ/ــةعلى كل

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 : هـ4014 الثاني على األسابيع خالل الفصل الدراسي الثقافة الصحيةتوزيع مقرر مهارات 

 املوضوع التاريخ األسبوع

 األول
 استقبال الطالب والتعريف ابملنهج هـ30/4/1440
 م6/1/2019

 الثاين
 الوحدة االوىل )الصحة ومنط احلياة الصحي( هـ7/5/1440

Health and Healthy Lifestyle 13/1/2019م 

 الثالث
 الوحدة الثانية )جسم االنسان( هـ14/5/1440

Human Body 20/1/2019م 

 الرابع
 الوحدة الثانية )جسم االنسان( ..متابعة هـ21/5/1440

Human Body 27/1/2019م 

 اخلامس
 الوحدة الثالثة )الغذاء والتغذية( هـ28/5/1440

Food and Nutrition 3/2/2019م 

 السادس
 الوحدة الرابعة )العادات الصحية السيئة( هـ5/6/1440

Poor Health Habits 10/2/2019م 

 السابع
 الوحدة اخلامسة )االمراض املنقولة جنسيًا( هـ12/6/1440

Sexually Transmitted Diseases 
 (1)اختبار قصري

)Quiz 1) 17/2/2019م 

 الثامن
 Prevention of الوحدة السادسة )امراض العصر والوقاية منها( هـ19/6/1440

Common Diseases in Today's World 24/2/2019م 

 التاسع
 Prevention متابعة.. الوحدة السادسة )امراض العصر والوقاية منها( هـ26/6/1440

of Common Diseases in Today's World 3/3/2019م 

 العاشر
 الوحدة السابعة )الصحة النفسية( هـ3/7/1440

Mental Health 10/3/2019م 

 احلادي عشر
 الوحدة الثامنة )اللياقة البدنية( هـ10/7/1440

Physical Fitness 17/3/2019م 

 الثاين عشر
 الوحدة التاسعة )االسعافات االولية( هـ17/7/1440

First Aid 24/3/2019م 

 الثالث عشر
 عمليةال اتتطبيقال هـ24/7/1440
 م31/3/2019

 الرابع عشر
 الوحدة التاسعة )االسعافات االولية(متابعة..  هـ2/8/1440

First Aid 7/4/2019م 

 اخلامس عشر
 (2)اختبار قصري  تقييم الورقة البحثية ومناقشتها هـ9/8/1440

)2 Quiz) 14/4/2019م 
 

 ..وابهلل التوفيق



 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود
  عمادة الربامج التحضريية
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قسٌ ٍٖبزاد اىزؼيٌ                        
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 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. 



 

2 

 

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


