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Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Imam Islamic University 

Deanship of Preparatory Programs 

English Language Unit 

 الوولكت العربيت السعوديت 

 وزارة التعلين

اإلهام هحود بن سعود اإلسالهيتجاهعت   

التحضيريت البراهجعوادة   

 وحدة اللغت االنجليسيت

Course Outline 

1st Term, Academic Year 1439/1440 
Course Code ENG 043 

Level  
IC 1.  Intensive course 1 
Languages and Translation Stream 

Required Textbooks 

 Reading Explorer 1 

 Writing (Great Writing 1) 

 English vocabulary in Use, pre-intermediate and Intermediate) 

 Listening and Speaking Q :skills for Success  2  2nd Edition 
 Grammar Live English Grammar: pre-intermediate 

Credit hours:  8  Contact hours:  20  

Course Objectives. 

The following course policies and expectations apply to all parts of ENG 043 

 Instructors are expected to: 

1. Be on time and prepared for class. 

2. Teach to the course goals. 

3. Give clear instructions for assignments and exercises. 

4. Advise and support students in their course work. 

5. Treat students with respect. 

6. Act in a fair manner. 

7. Evaluate students fairly and constructively, based on criteria made clear to students beforehand. 

8. Return assignments in a timely manner. 

9. Give useful feedback. 

 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’s 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 
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 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. 

Grading and Standards of Assessment 

 Assignments Participation 5%  

Quizzes  10% 

Midterm Exam 25% 

Final Exam 60% 

Total 100% 
 

 

Teaching Time Plan (ENG 043) 

1st Term, Academic Year 1439/1440 
 

Week From 
To 

 

Reading 
Explorer 

1 
 

Writing 
(Great 
Writing 

1) 

English 
vocabulary in 

Use, pre-
intermediate 

and 
Intermediate) 

Unit 1 to 50 

Listening and 
Speaking 

Q :skills for 

Success  2 

 
2nd Edition 

Grammar 
Live 

English 
Grammar: 

pre-
intermedia

te 

1.   

2 / 9 / 2018 

 

6 / 9 / 2018 

 

Add/Drop 

week 

Add/Drop 

week 

Add/Drop 

week 

Add/Drop 

week 

Add/Drop 

week 

2.  9/ 9 / 2018 13 / 9 / 2018 Unit 1 Amazing 

animals 
Unit 1  

Understandi

ng Sentence 

Basics  

Unit 1 

Unit 2 

 Unit 3  

Unit 4  

# Dictionary 

 

Unit  1 

 
 Architecture  

Unit 1 

 

 

Unit 2 

3.  16 / 9 / 2018 20 / 9 / 2018  

Unit 2 Travel 

and adventure 

Unit 1  

Understandi

ng Sentence 

Basics  

 

Unit 5 

 Unit 6  

Unit 7 

Unit 8 

# Dictionary 

 Unit  1 

 

 Architecture 

Unit 3 

 

Unit 4 

4.  23 / 9 / 2018 27 / 9 / 2018 Unit 3 

Music and 

Festivals  

 

Unit 2  

Understandi

ng 

Paragraph 

Basics 

Unit 9 

Unit 10 

Unit 11  

Unit 12 

# Dictionary 

           Unit 2 

Psychology 
 

Unit 5 

 

 

Unit 6 

5.  30 / 9 / 2018 4 / 10 / 2018 Unit 4 

Other Worlds  
 

Unit 2  

Understandi

ng 

Paragraph 

Basics 

Unit. 13 s 

Unit 14 

Unit 15 

Unit 16 

# Dictionary 

 

Unit 2 

Psychology 

 

Unit 7 

 

Unit 8 

6.  7 / 10 / 2018 11 / 10 / 2018 Unit 5 

City Living  

 

 

Unit 3 

Writing 

about the 

Present 

Unit 17 

Unit 18 

Unit 19 

Unit 20 

# Dictionary 

Unit 3 
Behavioral 

science 

 

 

Unit 9 

 

 

Unit 10 

 

 

7. 14 / 10 /2018 18 / 10 / 2018 Unit 6 Unit 3 Unit 21 Unit 3 Unit 11 
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Clothing and 

Fashion  

 

Writing 

about the 

Present 

Unit 22  

Unit 23  

Unit 24  

 # Dictionary 

Behavioral 

science 

 

 

 

Unit 12 
 

8. 21 / 10 /2018 25 / 10 / 2018 Unit 7  

Dinosaurs 

Come Alive 

Unit 4  

Writing 

about the 

past 

Unit 25 

Unit 26  

Unit 27 

Unit 28 

# Dictionary 

 

Unit 4 

Game studies  
 

 

Unit 13 

 

Unit 14 

 9. 28 / 10 /2018 1 / 11 / 2018 Unit 8 
Stories and 

Storytellers  

 

Unit 4  

Writing 

about the 

past 

Unit 29 

Unit 30 

Unit 31 

Unit 32  

# Dictionary 

 

Unit 4 

Game studies  

 

Unit 15 

 

Unit 16 

10. 4 / 11 / 2018 8 / 11 / 2018  Unit 5 

Describing 

Actions 

Unit 33  Unit 5 

Sociology  

Unit 17 

 

 

 

     11. 11 / 11 /2018 15 / 11 / 2018  

 

unit 9 

 

Tough Jobs 

 Unit 5 
 

Describing 

Actions 

Unit 34 
 

Unit  35 

 

Unit 36  

Unit 37 

# Dictionary 

Unit 5 

Sociology 

Unit 18 

 

 

Unit 19 

12

. 

18 / 11 /2018 22 / 11 / 2018 Unit 10 

 

Pyramids 

Builders 

Unit 6 

Writing 

about the 

Future 

Unit 38 

Unit 39 

Unit 40 

Unit 41 

# Dictionary 

Unit  6 
Business 

Unit 20 

 

 

 

 

13

. 

25 / 11 /2018 29 / 11 / 2018 Unit 11  

Legends  

of the Sea 

 

Unit 12  

 Vanished 

 

Unit 7 

Writing 

Complex 

sentences 

with 

Adjective 

Clauses 

Unit 42 

 

Unit 43-44-45-

46 

 

# Dictionary 

 

Unit 7 

Environmental 

studies  

Unit 8  

 

Public Health 

Unit 21 

 

Unit 22 

14 2 / 12 / 2018 13 / 12 / 2018 Final exams 
 

 

Note: 

A two-hour final examination will be scheduled by the foundation programs Deanship during the official 

exam period. More information about the form of this examination will be provided as the term goes on. 
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Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Imam Islamic University 

Deanship Preparatory programs   

English Language Unit 

 الوولكت العربيت السعوديت 

 وزارة التعلين 

اإلهام هحود بن سعود اإلسالهيتجاهعت   

التحضيريت البراهجعوادة   

 وحدة اللغت االنجليسيت
 

Course Outline 

2nd  Term, Academic Year 1439/14304 
 

Course Code ENG 044 

Level  IC 2  Intensive course 2 

Instructor Name  Instructor Email  

Credit hours 20 Credit hours 8 

Course Objectives. 

The following course policies and expectations apply to all parts of ENG 044 

 Instructors are expected to: 

1. Be on time and prepared for class. 

2. Teach to the course goals. 

3. Give clear instructions for assignments and exercises. 

4. Advise and support students in their course work. 

5. Treat students with respect. 

6. Act in a fair manner. 

7. Evaluate students fairly and constructively, based on criteria made clear to students beforehand. 

8. Return assignments in a timely manner. 

9. Give useful feedback. 

 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’s 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. 

Grading and Standards of Assessment 
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 Assignments Participation 5%  

Quizzes  10% 

Midterm Exam 25% 

Final Exam 60% 

Total 100% 
 

Teaching Time Plan (ENG 044) 

2nd Term, Academic Year 1439/1404 
 

W

ee

k 

From To 

 

Reading 
Explorer 

2  
 

Writing 
Great 

Writing 
2 

(part 1) 

Study Skills 
( English vocabulary in 
Use, pre-intermediate 

and Intermediate) 

 

Listening and 
Speaking  

Q :skills for 
Success  3 

 
2nd Edition  

Live English 
Grammar 

Intermediate  

1.  30 / 04 / 

1440 

06 / 01 / 

2019 

04 / 05 / 

1440 

10 / 01 / 

2019 

Add/Drop 

week 

Add/Drop 

week 

Add/Drop week Add/Drop week Add/Drop week 

2.  07 / 05 / 

1440 

13 / 01 / 

2019 

11 / 05 / 

1440 

17 / 01 / 

2019 

Unit 1 On 

the menu  
Unit 1 

Paragraph

s 
 

Unit  51 Holidays by the sea 

Unit 52 

Newspapers and television 

 

Unit 53 

Phoning and texting 

Unit 54 

Computers 

Unit 55  
Emails and the Internet 

# Dictionary 

Unit  1 

 

 Sociology 

Unit 1 

 

 

Unit 2 

 

 

3.  14 / 05 / 

1440 

20 / 01 / 

2019 

18 / 05 / 

1440 

24 / 01 / 

2019 

 

Unit 2 

Animals and 

Language 

 

Unit 1 

paragraph

s 
 

Unit 56 

 Crime 

Unit 57 
Politics 

Unit 58 

Climate change 

Unit 59 

War and violence 

# Dictionary 

 Unit  1 

 

  

 Sociology 

Unit 3 

 

Unit 4 

4.  21 / 05 / 

1440 

27 / 01 / 

2019 

25 / 05 / 

1440 

31 / 01 / 

2019 

Unit 3 

History 

Detectives 

 

Unit 2 

Developin

g ideas for 

writing a 

paragraph 

 

Unit 60 

Time 

Unit 61 
Numbers 

Unit 62 

Distance, dimensions and 

size3  

Unit 63 

Objects, materials, shapes and 

color 

# Dictionary 

           Unit 2 

Nutritional science 

 

Unit 5 

 

 

Unit 6 

5.  28 / 05 / 

1440 

03 / 02 / 

2019 

02 / 06 / 

1440 

07 / 02 / 

2019 

Unit 4 

Great 

Destinations  

 

Unit 2 

Developin

g ideas for 

writing a 

paragraph 

Unit. 64 containers and 

quantities 

Unit 65 

 Apologies, excuses and 

thanks 

Unit 66 
Requests, permission and 

suggestions. 

Unit 67 

Opinions, agreeing and 

disagreeing 

# Dictionary 

 

Unit 2 

Nutritional science 

 

Unit 7 

 

Unit 8 
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6.  05 / 06 / 

1440 

10 / 02 / 

2019 

09 / 06 / 

1440 

14 / 02 / 

2019 

Unit 5 

Storms 

 

 

Unit 3  

Topic 

Sentences 

Unit 68 
Likes, dislikes, attitudes and 

preferences.  

Unit 69 

 Greetings, farewells and 

special expressions 

Unit 70 

 Prefixes: changing meaning 

Unit 71 

Suffixes: forming nouns 

# Dictionary 

Unit 3 

Psychology  

 

 

 

Unit 9 

 

 

Unit 10 

 

 

 

 

7. 12 / 06 / 

1440 

17 / 02 / 

2019 

16 / 06 / 

1440 

21 / 02 / 

2019 

Unit 6 

 

Reef 

Encounters 

 

Unit 3  

Topic 

Sentences 

 

Unit 72 
 Suffixes: forming adjectives 

Unit 73  
Compound nouns 

Unit 74 word partners 

 # Dictionary 

Unit 3 

Psychology  

 

Unit 11 

 

 

Unit 12 
 

8. 19 / 06 / 

1440 

24 / 02 / 

2019 

23 / 06 / 

1440 

28 / 02 / 

2019 

Unit 7  

Sweet 

Scents 

Unit 4 

Supportin

g and 

concludin

g 

sentences  

Unit 75 

 Fixed phrases 

Unit 76 

 Fixed phrases in conversation 

Unit 77 

 Verb or adjective + 

preposition  

Unit 78 

Prepositional phrase 

# Dictionary 

 

Unit 4 

marketing 

 

Unit 13 

 

Unit 14 

 

 

 

 

9 26 / 06 / 

1440 

03 / 03 / 

2019 

30 / 06 / 

1440 

07 / 03 / 

2019 

Unit 8 
Great 

Explorers  

 

Unit 4  

Supportin

g and 

concludin

g 

sentences 

Unit 79 

 Phrasal verbs 1 

Unit 80 

 Phrasal verbs 2 

Unit 81 

Make. Do. take 

Unit 82  

Key verbs 

# Dictionary 

 

Unit 4 

Marketing  

 

Unit 15 

 

Unit 16 

1

0

. 

03 / 07 / 

1440 

10 / 03 / 

2019 

07 / 07 / 

1440 

14 / 03 / 

2019 

Unit 8 Unit 5 

Paragraph 

review 

Unit 83  

get 

Unit 5 

Behavioral science  

Unit 17 

 

 

 

     

11. 

10 / 07 / 

1440 

17 / 03 / 

2019 

14 / 07 / 

1440 

21 / 03 / 

2019 

 

 

unit 9 

 

Traditions 

and Rituals 

 

 Unit 5 
Paragraph 

review 

Unit 84 

 Go  

Unit  85 

The senses  

Unit 86 

Uncountable nouns  

Unit 87 

 Verb construction 1 

# Dictionary 

Unit 5 

Behavioral science 

Unit 18 

 

 

Unit 19 

1

2

. 

17 / 07 / 

1440 

24 / 03 / 

2019 

21 / 07 / 

1440 

28 / 03 / 

2019 

Unit 10 

 

Global 

Warming 

Unit 6 
Definition 

paragraph  

Unit 88 

 Verb constructions 2   

Unit 89 

 adjectives 

Unit 90 

Prepositions: place and 

movement 

Unit 91 

 adverbs 

# Dictionary 

Unit  6 

Philosophy  
Unit 20 

 

 

 

 

1

3

. 

24 / 07 / 

1440 

31 / 03 / 

2019 

28 / 07 / 

1440 

04 / 04 / 

2019 

Unit 11  

Incredible 

Insects 

 

Unit 6 

Definition 

paragraph 

Unit 92 

Time and sequence 

Unit 93 

Addition and contrast  

Unit 94 

Reason, purpose, result and 

condition 

Unit 95 

Unit  6 

Philosophy 
Unit 21 
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Formal and informal English 

# Dictionary 

1

4 

02 / 08 / 

1440 

07 / 04 / 

2019 

06 / 08 / 

1440 

11 / 04 / 

2019 

  

Unit 12  

 

 Going to 

Extremes  

Revision   Unit 96 

Completing forms and CVs 

Unit 97 

Writing an essay 

Unit 98 

Formal letters 

Unit 99 

Informal emails and messages 

Unit 100 

Abbreviations 

Unit 7 

Economics  

 

 

 

Unit 8  

 

Economics  

 

 

Unit 22 

1

5 

09 / 08 / 

1440 

14 / 04 / 

2019 

13 / 08 / 

1440 

18 / 04 / 

2019 

 

 

Revision                     

 

Note: 

A two-hour final examination will be scheduled by the foundation programs Deanship during the official exam period. More information 

about the form of this examination will be provided as the term goes on. 

 

 

 



 اخلطة التدريضية
Syllabus Distribution 

 ٍـ 9341/9331 االولالفصل الدراصي 

 املتطلب الضابل عدد صاعات االتصال املعتندة عدد الضاعات اصه املكزررمش املكزر

 / مضار العلوو االىضاىية610وقا 
 / مضار العلوو التطبيكية646وقا 

 / مضار اللغات والرتمجة610وقا 
 / مضار العلوو االدارية610 وقا
 / مضار املعاٍد العلنية646وقا 

 مغزف املكزر
 

     

 احملاضزة مكاٌ احملاضزةوقت 

 أٍداف املكزر:

 :املكزرالكتاب 

 

 :التكويه: اجلدول التالي يوضح توسيع الدرجات هلذا املكزرآلية 
 التفاصيل الدرجة آلية التكويه و

 توّضح الحكًا درجات 01 احلضور

 توّضح الحكًا درجات 01 املغاركة والتفاعل

 اختبارات قصرية وعددٍا 
 ( اختبارات3)

 01 اختبار )الكتاب( درجة 01

 01 االختبار االول

 01 االختبار الثاىي

 01 الورقة البحثية درجة 01 واملياقغةعزض الورقة حبثية + 

 01 واملياقغةعزض ال

 يبّلغ الطالب الحكًا درجات 01 تطبيل عنلي

 درجة 011حتضب الدرجة الكاملة مً  درجة 011 اجملنــــــــــــــــــــوع

 
 
 

 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم             

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 عنادة الربامج التحضريية    
 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Ministry Of Education 
AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY 

Deanship of Preparatory Programs 

mailto:sbawazeer@imamu.edu.sa


 تعلينات:
 

 

 

 

 

 

 ٍـ:/ االولعلى األصابيع خالل الفصل الدراصي  الثكافة الصحيةتوسيع مكزر مَارات 

 املوضوع التاريخ األصبوع

 اصتكبال الطالب والتعزيف بامليَج 0414/  02/ 22  -  2903/  94/ 2 األول

 الوحدة االوىل )الصحة ومنط احلياة الصحي( 0414/  02/ 24 - 2903/  94/  94 الثاىي
Health and Healthy Lifestyle 

 الوحدة الثاىية )جضه االىضاٌ( 0449/  90/  91 - 2903/  94/  01 الثالث
Human Body 

 متابعة.. الوحدة الثاىية )جضه االىضاٌ( 0449/ 90/  01 - 2903/ 94/  21 الزابع
Human Body 

 الوحدة الثالثة )الغذاء والتغذية( 0449/  90/  29 - 2903/  94/  19 اخلامط
Food and Nutrition 

 الصحية الضيئة(الوحدة الزابعة )العادات  0449/ 90/  22 - 2903/  09/  92 الضادظ
Poor Health Habits 

 الوحدة اخلامضة )االمزاض امليكولة جيضيًا( 0449/  92/  90 - 2903/ 09/  04 الضابع
Sexually Transmitted Diseases 

 (0)اختبار قصري
Quiz 1)) 

  0449 /92/  02 - 2903/  09/  20 الثامً

 Prevention of Common الوحدة الضادصة )امزاض العصز والوقاية ميَا( 0449/  92/  04 - 2903/  09/  23 التاصع
Diseases in Today's World 

 الوحدة الضادصة )امزاض العصز والوقاية ميَا(متابعة  0449/  92/  21 - 2903/  00/  94 العاعز

 الضابعة )الصحة اليفضية(الوحدة  0449/ 91/  94 - 2903/  00/  00 احلادي عغز
Mental Health 

 (البدىية اللياقة) الثامية الوحدة 0449/  91/ 00 - 2903/  00/  03 الثاىي عغز
Physical Fitness 

 (االولية االصعافات) التاصعة الوحدة 0449/  91/  03  -  2903/ 00/  20 الثالث عغز
First Aid 

 عنلية تطبيكات 0449/  91/  20 - 2903/  02/  92 الزابع عغز

 الوحدة التاصعة )االصعافات االولية(متابعة..  94/0449/  92  - 2903/  02/  94 اخلامط عغز
First Aid 

 تكييه الورقة البحثية ومياقغتَا 94/0449/  94  - 2903/  02/  01 الضادظ عغز
 (2)اختبار قصري
Quiz 2)) 



 اخلطة التدريضية
Syllabus Distribution 

      هـ 3419/3444  االولالفصل الدراصي 

 املتطلب الضابل التصالاعدد صاعات  املعتندة عدد الضاعات اصه املكزر رمش املكزر

 ال يوجد 1 1 ريادة االعنال موارات  010دار 

    gamal.1969@yahoo.com. مجال عبدالعشيش الديضطي                                             د مغزف املكزر

 حضب اجلدول مكان احملاضزة حضب اجلدول وقت احملاضزة

 أهداف املكزر:

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

ت -  إلاملام  باألسالُب املتبعت للتطبُق العلمي والىاقعي للقىاعد إلاداٍز

 كُفُت جىاصل ألافساد مع إلادازة والتعامل معها بفاعلُت -

ادة ألاأ - هّمت لٍس
ُ
ت وامل ُّ  عمالا التخطُ و والتنمُ و والقُادةو والسقابت التعسف على الىظائف السئِس

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

 كُفُت إدازة املشسوعاث الخاصت وما ًسجب  بها من مهازاث الابتكاز وإلابداع ودزاساث الجدوي الاقتصادًت  -

 إعداد وكتابت الخطت التشغُلُت -

ق اكتساب - ادة ألاعمال والتسٍى  مهازاث ٍز

ع الصغيرة  - س القدزة على إدازة املشاَز  جطٍى

 التعسف على ؤسباب نجاح ؤو فشل املنشأث الصغيرة وكُفُت املعالجت -

 التعسف على صفاث زائد ألاعمال الناجح -

أكُفُت التعامل مع املشكالث وإدازة ألاشماث واملخاطس  -

تإصداز عمادة البرامج  ا الكتاب املكزر أهـ  8341و سنت الطبع التدضيًر

 :التكويه: اجلدول التالي يوضح توسيع الدرجات هلذا املكزرآلية  

 الدرجات: توسيع

 (السربع األساوع في)  االول تخبارراال درجة 02 

 ( عشر الرابع األساوع في)  الثرني االتخبارر درجة 02 االختبارات

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

 (ريردي مشروع الورقي الاحث) درجة 02

 المشروع

 األعنال
 الفصلية

  الاحث ومنرقشة البقذيمي العرض درجة 02

  ريردية شخصية العملي البطايق درجة 02

  الحضور درجة 02

  المشرركة درجة 02

 المجموع درجة 022

 

 ةــزبية الضعوديـــــــــاملنلكة الع

 وسارة التعليه
 جامعة اإلماو حمند بن صعوداإلصالمية

 عنادة الربامج التحضريية
 

 

Kingdom Of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Deanship of Preparatory Programs 

Development & Quality Assurance Unit 

 

mailto:gamal.1969@yahoo.com


 تعلينات:

  أدقائق من بدء املداضسة  5لهرا املقسزو وسىف ًت  التدضير في بداًت ؤول الحضىز إلصامي

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

أ"مدسوم" في كشف زصد الدزجاث 

  استخدام الجىال 
ً
 باجا

ً
أ داخل قاعت الاختباز /ةستاذآخس ؤجناء شسح ألاأ ـ/ـتالتددث مع طالب ؤوأًمنع منعا

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

  التقدم  ـ/ـتجقدً  الىاجباث والتكلُفاث في املىعد املددد لرلكو كما  ًجب على الطالبـ/ــتطالبعلى كل

دال  ه/ـاسىف ًطبق بدق الغش خاولـ/ـتلالمتدان بنفسهو وإذا  للجنت املختصت إلى اعقىبت الغش ٍو

 بالعمادة 

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

 

 هـ:8341/9341 األول توسيع مكزر موارات االتصال على األصابيع خالل الفصل الدراصي
 

 املوضوع التاريخ األصبوع

 اصتكبال الطالب 0414/  02/ 22  -  2003/  04/ 2 األول

أريادة األعنال: املفاهيه والضنات 0414/  02/ 24 - 2003/  04/  04 الثاىي

أموارات رائد االعنال 0440/  00/  01 - 2003/  04/  01 الثالث

أالصغرية وريادة األعنالاملغاريع  0440/ 00/  01 - 2003/ 04/  21 الزابع

أاإلبداع وريادة األعنال 0440/  00/  20 - 2003/  04/  10 اخلامط

أحتويل األفكار إىل مغاريع 0440/ 00/  22 - 2003/  00/  02 الضادظ

اديالاختباز ألاول + جىشَع املجمىعاث  0440/  02/  00 - 2003/ 00/  04 الضابع أللمشسوع الٍس

أدراصة اجلدوى للنغاريع الزيادية 0440 /02/  02 - 2003/  00/  20 الثامن

أدراصة اجلدوى للنغاريع الزيادية 0440/  02/  04 - 2003/  00/  23 التاصع

أللنغاريع الزيادية اخلطة التضويكية 0440/  02/  21 - 2003/  00/  04 العاعز

أللنغاريع الزياديةاخلطة التغغيلية  0440/ 01/  04 - 2003/  00/  00 احلادي عغز

أإدارة العنليات وتطويز األداء يف املغاريع الصغرية 0440/  01/ 00 - 2003/  00/  03 الثاىي عغز

أإدارة املخاطز يف املغاريع الصغرية 0440/  01/  03  -  2003/ 00/  20 الثالث عغز

أاستالم واجب الكتابالاختباز الثاني  +  0440/  01/  20 - 2003/  02/  02 الزابع عغز

أ 04/0440/  02  - 2003/  02/  04 اخلامط عغز

أ 04/0440/  04  - 2003/  02/  01 الضادظ عغز

أ

أاملشسف ألاكادًمي

أ  جمال الدٌسطيد

أوباهلل التىفُق
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Course Number: Course name : credit hours : Communication hours 

CS 029 
Computer Skills For Preparatory Programs 

" languages and translation Track " 
2 2 

Prepared by: Osama Mohamed Abdalla Yousif 

e-mail: Omyousif@imamu.edu.sa 

 
Course's Objectives: This is an introductory course in the first semester of the preparatory program in 

languages and translation Track and designed for beginner students who need enough background and skills in the 

field of computer technology and information systems. This course is a one semester course which meets two hours 

a week. The time is divided between lecture and hands-on work in the computer laboratory. 
Text Book: ICT For Preparatory Programas, Edited and Supervised by college of computer and information 

science. 
Website:  www.pearsoned.com/uk. 

Grading:  

5% Attendance 

5% participation  

51%Quizzes  

51%Self-learning  

20%Mid-term Exam   

40%Final Exam 

100%Total 

 
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. 

Note: 

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.



 ةــربية السعوديـــــــــاململكة 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 

 

  

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 requirement: 
 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. 

 MsWindows10 operating system and Microsoft office 2016 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. 

Course schedule: 

Weeks 

Lecture Topics Sections 

H
o

u
rs

 

 (
SL

) 

Ex
am

s 

N

o 
From To 

1 

02/09/2018 

22/12/1439 

06/09/2018 

26/12/1439 

Introduction   
  

Chapter 1 : Looking at 

Computers 

Understanding the 

Parts 

-Understanding Your 

Computer 

-Input Devices 

- Output Devices 

-Processing and Memory on 

the Motherboard 

2 

  

2 
09/09/2018 

29/12/1439 

/09/201831 

/01/144031 

Chapter 1 : Looking at 

Computers 

Understanding the 

Parts 

-Storing Data and 

Information 

- Connecting Peripherals to 

the Computer 

- Power Management and 

Ergonomics 

-Review and questions 

2 

  

  

3 

 

/09/201831 

06/01/1440 

 

/09/201803 

11/01/1440 

Chapter 2 : System 

Software: The 

Operating System, 

Utility Programs, and 

File Management 

-Operating system 

fundamentals 

-What the operating system 

Does 

-Starting your computer 

 

2 

 Quiz1 

   

(5marks) 
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4 
/09/201801 

/01/144031 

27/09/2018 

/01/144031 

Chapter 2 :Using 

System Software: The 

Operating System, 

Utility Programs, and 

File Management 

-The Windows interface 

-File Management 

-Utility Programs 

-Review and questions 

2 

  

5 
30/09/2018 

20/01/1440 

04/10/2018 

24/01/1440 

Chapter 3 Application 

Software: Programs 

That Let You Work and 

Play 

-Software Basics 

-Managing Your Software 

-Productivity and Business 

Software 

-Multimedia and Educational 

Software 

2 

  

6 
07/10/2018 

27/01/1440 

11/10/2018 

02/02/1440 

Chapter 4 : Networks : 

Connecting Computing 

Devices 

-Networking 

Fundamentals 

-Network Architectures 

-Network Components 

-Connecting to the 

Internet 

2 

  

7 
14/10/2018 

05/02/1440 

18/10/2018 

09/02/1440 

Chapter 4 : Networks : 

Connecting Computing 

Devices 

 

-Installing and Configuring 

home networking 

-Managing and securing 

wireless networks 

2  

Quiz2 

   

(5marks) 

8 
21/10/2018 

12/02/1440 

25/10/2018 

16/02/1440 Mid-term Exam   (20 Marks) 

9 
28/10/2018 

19/02/1440 

01/11/2018 

23/32/1440 

Chapter 5 : Using the 

Internet: Making the 

Most Of the Web’s 

Resources 

-the internet and how it works 

-Collaborating and 

Communicating on the Web 

-Conducting Business on the 

Web 

2 

  

51 
04/11/2018 

26/02/1440 

08/11/2018 

30/02/1440 

Chapter 5 : Using the 

Internet: Making the 

Most Of the Web’s 

Resources 

-Accessing and Moving 

Around the Web 

-Searching the Web 

Effectively 

-Using the Web Ethically 

2 

SL 

15 marks 

 

55 

 

11/11/2018 

03/03/1440 

 

15/11/2018 

07/03/1440 

Chapter 5 : Behind the 

Scenes: How the 

Internet Works 

-Internet Management and 

Networking 

-Internet Identity 

-Web Technologies  

-Communications Over the 

Internet 

2 

  

http://office.microsoft.com/en-001/training/redir/RZ010365154.aspx?CTT=5&origin=HA010215566
http://office.microsoft.com/en-001/training/redir/RZ010365154.aspx?CTT=5&origin=HA010215566
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52 
18/11/2018 

10/03/1440 

22/11/2018 

14/03/1440 

Chapter 6 : Securing 

Your System: 

Protecting Your Digital 

Data and Devices 

-Identity Theft and Hackers 

-Computer Viruses 

-Online Annoyance and Social 

Engineering 

2 

  

51 
25/11/2018 

17/03/1440 

29/11/2018 

21/03/1440 

Chapter 6 : Securing 

Your System: 

Protecting Your Digital 

Data and Devices 

-Restricting Access to Your 

Digital Assets 

-Keeping Your Data Safe 

-Protecting Your Physical 

Computing Assets 

2 

  

51 
02/12/2018 

24/03/1440 

06/12/2018 

28/03/1440 Review and questions 2 

Quiz 3 

 (5 marks) 

51 
09/12/2018 

02/04/1440 

13/12/2018 

06/04/1440 Final Exam (40 marks) 
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Course Syllabus  

 هـ3419/3444 ألولالفصل الدراسي ا
 املتطلب الصابل التصالاعدد شاعات  املعتندة عدد الصاعات اشه املكرر رمس املكرر

 ال يوجد 2 0 اللغة العربيةمهارات  141عرب /  106 عرب / 102عرب/  101عرب

 
 مشرف املكرر

 

 
 عبداهلل بن حمىد الدوسزي
draldosary22@gmail.com 

 حصب اجلدول مكان احملاضرة حصب اجلدول وقت احملاضرة

 :أهداف المقرر

 ًأُ ٌرَنِ اىطاىة ٍِ اإلىَاً تجَيح ٍِ ق٘اعذ اىْح٘ اىعشتً ٗاإلٍالء اىعشت. 

  ٍِ اىرعثٍش عِ ّفضٔ ٍِ خاله ٍٖاسج اىَحادشح ٍضرعًَيا ىغح عشتٍح صيٍَحأُ ٌرَنِ اىطاىة. 

 أُ ٌرقِ اىطاىة اىنراتح اى٘ظٍفٍح )ٍصو: مراتح اىرقذً تطية ٗظٍفح ، ٗمراتح ٍحضش اجرَاع، ٗسصاىح إداسٌح...إىخ 

 أُ  ٌرَنِ  اىطاىة ٍِ ذٍَْح شقافرٔ ٍِ خاله ذزٌٗذٓ تَجَ٘عح ٍِ اىْص٘ص اىَرْ٘عح. 

 ىطاىة ٍِ اىنراتح تيغح عشتٍح صحٍححأُ ٌرَنِ ا. 

 .أُ ٌضرطٍع اىطاىة ذجْة األخطاء اىشائعح فً اىنراتح 

 أُ ٌرَنِ اىطاىة ٍِ ٍ٘اصيح دساصرٔ اىجاٍعٍح تيغح عشتٍح صحٍحح. 

 أُ ٌضرطٍع اىطاىة أداء عثاسج خاىٍح ٍِ األخطاء اإلٍالئٍح ٗاىْحٌ٘ح ٗاىصشفٍح ٗاألصي٘تٍح ٗاىيغٌ٘ح . 

 . :لكتاب المقررا

 الجدول التالي يىضح تىسيع الدرجات لهذا المقزر: :آلية التقىيم

 الدرجـــة آلية التكويه

درجات01 الحضور   

درجات 01 املشاركة والتفاعل  

( 2الاختبارات القصيرة  )  درجة 01   

درجة 21 العرض التقديمي  + الورقة البحثية  

"اختبار الكتاب" التطبيقات امليدانية درجة01   

درجة 011 املجموع  

 تعليمات عامة  :

 .اىحض٘س إىزاًٍ ىٖزا اىَقشس، ٗص٘ف ٌرٌ اىرحضٍش فً تذاٌح اىَحاضشج 

   ٍِ عذد اىَحاضشاخ خاله اىفصو اىذساصً، فض٘ف ٌرٌ حشٍاُ  00إرا ٗصيد ّضثح غٍاب اىطاىة أمصش ٍِ  %

 اىطاىة، ٌٗشصذ ىٔ دسجح "ٍحشًٗ" فً مشف سصذ اىذسجاخ.

 .ٌَْع ٍْعًا تاذًا اصرخذاً اىج٘اه أٗ اىرحذز ٍع طاىة آخش أشْاء ششح األصرار داخو قاعح االخرثاس 

  تٍع اىنرة فً اىعَادج".ٌجة عيى اىطاىة إحضاس اىنراب اىَقشس حٍس ٌرٌ ششاؤٓ ٍِ "ٍشمز 

  ،عيى مو طاىة ذقذٌٌ اى٘اجثاخ ٗاىرنيٍفاخ ٗاالخرثاساخ تْفضٔ. ٗإرا ماُ ْٕاك أي ّ٘ع ٍِ اىغش ٗعذً اىَصذاقٍح

 فض٘ف ٌطثق تحق اىطاىة عق٘تح اىغش، ٌٗحاه ىيجْح اىَخرصح تاىعَادج.

 األمادًٌَ فً اىعَادج ٗإتالغٌٖ تزىل. إرا ماُ اىطاىة ٌحراض خذٍاخ أٗ سعاٌح خاصح ، فعئٍ ٍشاجعح ٗحذج اإلسشاد 
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 توزيع موضوعات املكرر خالل األشابيع

 المىضىع التاريخ االسبىع

  2/09/2018- 22/12/1431 األٗه

 9/09/2018-21/12/1431 اىصاًّ

 16/09/2018-6/01/1440 اىصاىس

  23/09/2018-13/01/1440 اىشاتع

  30/09/2018-20/01/1440 اىخاٍش

 07/10/2018-22/01/1440 اىضادس

 52 14/10/2018-5/02/1440 اىضاتع

 اخرثاساخ ٍْرصف اىفصو 21/10/2018-12/02/1440 اىصاٍِ

  10/201822/-11/02/1440 اىراصع

 4/11/2018-26/02/1440 اىعاشش

  11/11/2018-3/03/1440 اىحادي عشش

  18/11/2018-10/03/1440 اىصاًّ عشش

  25/11/2018-12/03/1440 اىصاىس عشش

 
 اىشاتع عشش

 

24/03/1440 

2/12/2012 
52

 6/12/2018-02/04/1440 عشش اىخاٍش
34 

  13/12/2018-9/04/1440 عشش اىضادس

 

 مشرف مقرر مهارات اللغة العربية                                                            

 عبداهلل بن حمىد الدوسري                                                         

 

 

 ٗتاهلل اىر٘فٍق...



 

 اخلطة التدريضية
Syllabus Distribution 

 هـ 3419/3444 األولالفصل الدراصي 

 املتطلب الضابل التصالاعدد صاعات  املعتندة عدد الضاعات اصه املكزر رمش املكزر
 /210 وصل  210وصل/  210وصل

 271 وصل/   202 وصل  
 ال يوجد 0 1 موارات االتصال

               وليد عطيى الشهزاني                                                                   مشزف املكزر

walzahrani@imamu.edu.sa 
 حضب اجلدول مكان احملاضزة حضب اجلدول وقت احملاضزة

 أهداف املكزر:

 الخعسف على مفهىم الاجصال وآدابه وأهميخه ومهازاجه وعىاصسه. -

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

 الخعسف على آليت جدصين مهازة الحدًث والاشخماع وغيرها مع آلاخسين. -

 للخىاصل غير اللغىي وجىظيفها في اإلاىقف الخىاصلي بىجاح.شاشيت إجقان اإلاهازاث ألا  -

 جىاصليت صحيدت ودقيقت ومؤجسة.بىاء زشالت  -

 إحساء مقابالث شخصيت ومدادجاث احخماعيت وزشميت هاجحت. -

 الخددث بثقت وطالقت أمام الجماهير الكبيرة. -

ت : الكتاب املكزر  هـ. 4114, شىت الطبع إصداز عمادة البرامج الخدضيًر

 :التكويه: اجلدول التالي يوضح توسيع الدرجات هلذا املكزرآلية  

 الدرجـــة التكويه آلية

 دزحاث10 الحضىز 

 دزحاث 10 اإلاشازكت والخفاعل

 دزحت20 الخطبيقاث اإلايداهيت ) الزيازاث اإلايداهيت أو ألاعمال الخطىعيت (

 دزحاث 10  مىحىد آخس الكخاب الدزاس ي واحب منزلي

 تدزح00 (  دزحت25كل اخخباز اخخبازاث فعليت  2: )   الاخخبازاث القصيرة

 دزحت 100 املجمىع

 تعلينات:
  دقائق من بدء اإلاداضسة. 5الحضىز إلزامي لهرا اإلاقسز, وشىف ًخم الخدضير في بداًت أول 

 مدسوم" في كشف زصد الدزحاث. /ـا,ويسصد لهـ/ــتالطالب% من عدد اإلاداضساث شىف ًخم خسمان 04 ـ/ــتإذا وصلت وصبت غياب الطالب" 

  اشخخدام الجىال 
ً
 باجا

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

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

  الغش خاولـ/ـتالخقدم لالمخدان بىفصه, وإذا  ـ/ـتلرلك, كما  ًجب على الطالبجقدًم الىاحباث والخكليفاث في اإلاىعد اإلاددد ـ/ــتطالبعلى كل 

 للجىت اإلاخخصت بالعمادة.إلى اعقىبت الغش ويدال  ه/ـاشىف ًطبق بدق

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

 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم 

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

 عنادة الربامج التحضريية
 وحدة التطويز واجلودة
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 هـ:9341/4434 األول موارات االتصال على األصابيع خالل الفصل الدراصي توسيع مكزر
 املوضوع التاريخ األصبوع

 ألاول 
02 /09  /8102 
88  /08  /0419 

 استقبال الطالب

 الثاوي
09  /09  /8102 
89  /08  /0419 

 , عىاصسه, بيئخهالاجصال: أهميخه

 الثالث
16  /09  /8102 
06 /10 /0441 

 الاجصال الفسدي والجماعي +  اللفظي وغير اللفظيالاجصال 

 السابع
23  /09 /8102 
13  /10  /0441 

 مهازاث الخىاصل الراحي.

 الخامض
30  /09  /8102 
20  /10  /0441 

 مهازة جطىيس الراث.

 الصادس
07  /01  /8102 
27  /10 /0441 

 التطىعي وآليتهالاختبار ألاول + ثىزيع املجمىعات للبحث العلمي والعمل 

 الصابع
14  /01 /8102 
05  /18  /0441 

 مهازة الحدًث + مهازة الاشخماع

 الثامن
21  /10  /8102 
12  /18/ 0441 

 مهازة الخىاصل في البيئت الجامعيت

 الخاشع
28   /10  /8102 
19  /18  /0441 

 مهازة الخىاصل الالكترووي

 العاشس
04  /00  /8102 
26  /18  /0441 

 مهازة القيادة والخأجير

 الحادي عشس
11  /00  /8102 
03  /11  /0441 

 الاختبار الثاني + استالم ألاعمال والتكاليف

 الثاوي عشس
18  /11  /8102 
10  /11  /0441 

 مهازة الحىاز وؤلاقىاع

 الثالث عشس
25  /11 /8102 
17  /11  /0441 

 الكتاباستالم واجب +  مهازة الاجصال الجماهيري 

 السابع عشس
02  /08  /8102 
24  /11  /0441 

 مراجعة نهائية

 عشس خامضال
09  /08  /8102 
18  /14  /0441 

 إنهاء كافة ما يتعلق باملنهج

 

 وليد الزهساوي اإلاشسف ألاكادًمي / 

 وباهلل الخىفيق

 

 

 



 زابط العسوض الخقدًميت إلاادة مهازاث الاجصال
Code: QR 
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 ةــربٌة السعودٌـــــــــالمملكة الع
 وزارة التعلٌم

 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 

 

قسم مهارات التعلم                        

1 
 

 التدريسية اخلطة 
Syllabus Distribution 

 هـ 3444/  3419  األولالفصل الدراسً 

 اسم المقرر رمز المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

عدد ساعات 

 االتصال

المتطلب 

 السابق

 400هنج  - 415هنج   - 414هنج 
 ال يوجد 2 1 مهارات التعلم 444هنج   -  401هنج 

  مكان احملاضرة  وقت احملاضرة
 علي محد السحيباين مشرف املقرر

 

 أهداف المقرر:

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

 ٌطبيق التططيٌط وإدارة الوقيت  المهارات التنظٌمٌة التيً توحيل لـ/يـها أت ٌيتعلم كٌيف ٌيتعلم  و
بطرٌقية إبداعٌية ناقيدة  وأت ٌعتميد عليى وٌتعرف على عادات العقل التً تساعده عليى التككٌير 

 نكسه فً اكتساب المعرفة.

  تساعد الطالبـ/ـة على اكتسياب مهيارات إعيداد البحيث العلميً وطير  مهارات التككٌر والبحث
تتسييم  التييً المعلوميياتالبحييث عييت المطتلكيية  وتطييوٌر مهييارة ها جمييا المعلومييات مييت مصييادر

 .بالجدٌة ودقة التوثٌق

  تحسييٌت سيياعده علييى تألنهييا الجييامعً مييت الحييرورة أت ٌكتسييبها الطالييب المهييارات األكادٌمٌيية
 .الطتباراتألداء ا وتجعله مستعدا  فً االستذكار والقراءة والكتابة قدراته العقلٌة 

   أدوات التككٌر تعمل على تحسٌت مستوى التككٌر لدى المتعلم وتجعله ذا نظرة واسعة وحكٌمة
از عمله بشكل أفحل  وتحّست قدرته على اتطاذ القرار ميت طي ل إٌجياد حليول وتمكنه مت إنج

 عملٌه لما ٌواجهه مت مشك ت.
 الكتاب المقرر: 

 طالييد دإعييداد: د. سييعد عبييد المجٌييد.   (هييـ3213 -3218) التاسييااإلصييدار -مهييارات الييتعلم .
 عمادة البرامج التححٌرٌة.البسٌونً. 
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 ٌوحل توزٌا الدرجات لهذا المقررالجدول التالً  :التقوٌمآلٌة 
 

 ٌحاحاإل الدرجة آلٌة التقوٌم م
1 

 الححور
31 

 درجات
أسييابٌا فييً ححييور المحاحييرات طيي ل  ـ/ييـهمييدى انحييباط الطالب

 .الدراسة
 المشاركة والتكاعل 2

 والسلوك
31 

 درجات
وااللتيزام  وتكاعله ط ل الكصيل الدراسيً ـ/ـهمدى مشاركة الطالب

 .بالسلوك الجٌد داطل القاعة
اطتبارات قصٌرة  3

 اطتبارات (1وعددها )
 درجة 31

درجييييييات والثيييييييانً ( 31األول)قصييييييٌرة  ٌيييييية ئنهااطتبييييييارات 
 .(درجة01والثالث)

4 
ورقة بحثٌة + عرض 

 تقدٌمً
 درجة 01

ورقيية ( فييً إعييداد 3مييا مجموعيية عييددهم ) ـ/ييـهطالبٌشييترك كييل 
الذي الجزء مت البحث )بحث علمً( ثم ٌعرض كل طالبـ/ـه بحثٌة

 .ب/ـاتسبق إعداده أمام الط 
) زٌارة  تطبٌق عملً 5

 المكتبة(
31 

 درجات
 نشاط تطبٌقً حسب المهارة ـ/ـهطالبكل ٌنكذ 

 درجة 144حتسب الدرجة الكاملة من  درجة 144 ــوعاجملمــ
 تعلٌمات:

  االلتيزام بححييور جمٌييا المحاحيرات والحييرح علييى الححيور فييً وقييت المحاحيرة وسييوف ٌييتم

المتييرطر/ة متبٌبييا  عييت  الطالبـ/ييـةدقييائق مييت بييدء المحاحييرة  وٌعتبيير  3التححييٌر فييً بداٌيية أول 

ار بالعمييادة وإححيياره طيي ل المحاحييرة  وعييذر البٌيياب المقبييول ٌجييب أت ٌعتمييد مييت لجنيية األعييذ

 مت تارٌخ البٌاب. أسبوع

  مييت عييدد المحاحييرات فييً الكصييل 01الييذي/التً تزٌييد نسييبة بٌابييه بييدوت عييذر عييت الطالبـ/ييـة %

 الدراسً ٌعتبر محروما  وٌرصد له/ـا درجة "محروم" فً كشف رصد الدرجات.

 .الطالبـ/ـة مسؤول عت كل المادة العلمٌة التً تم تبطٌتها فً المحاحرة حتى لو باب عنها 

 ادة االطتبارات القصٌرة نهائٌا  سواء كات السبب البٌاب أو بٌره.ال ٌتم إع 

 .ٌمنا منعا  باتا  التحدث ما طالبـ/ـه آطر أثناء شرح عحو هٌئة التدرٌس وداطل قاعة االطتبار 

  ًٌجب على الطالبـ/ـه إححار الكتاب المقرر الذي ٌمكت الحصيول علٌيه ميت "مركيز بٌيا الكتيب في

 العمادة"

 ه تقيدٌم الواجبيات والتكلٌكيات فيً الموعيد المحيدد ليذلك  كميا ٌجيب عليى الطالبـ/يـه على كل طالبـ/يـ

التقيدم ل طتبيار بنكسييه  إذا حاولـ/يـت البييط سيوف ٌطبييق بحقه/يـا عقوبيية البيط وٌحييال إليى اللجنيية 

 المطتصة بالعمادة.

 ٌمً فييً إذا أحتيياا الطالبـ/ييـه إلييى طييدمات أو رعاٌيية طاصيية فعلٌييه مراجعيية وحييدة اإلرشيياد األكيياد

 العمادة وإب بهم بذلك.
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 هـ3213/3221 الثانًتوزٌا مقرر مهارات التعلم على األسابٌا ط ل الكصل الدراسً 
 
 

 الم حظات الموحوع التارٌخ األسبوع

 األول
 /الطالباتاستقبال الطالب  هـ3213/ 04/30إلى  30/ 00مت 

  لمحة تعرٌفٌة موجزة عن مفردات
 الطالبـ/ـة.المقرر وآلٌة تقوٌم 

 

 م4/3/0138إلى   3/ 0مت 

 الثانً

 هـ3221/ 1/3إلى  30/ 03مت 
  إعااادة / لمحااة تعرٌفٌااة مااوجزة عاان

مفااااااردات المقاااااارر وآلٌااااااة تقااااااوٌم 
 الطالبـ/ـة.

 تعلم كٌف تتعلم 

 

 م31/3/0138إلى   3/ 3مت 

 الثالث
 هـ3221/ 31/3إلى  3/ 4مت 

   التخطٌط وإدارة الوقت 
 

 م01/3/0138إلى   3/ 34مت 

 الرابع
 هـ3221/ 31/3إلى  3/ 31مت 

  عادات العقل 
  تسلٌم االختبار األول: اإلجابة

على أصل النسخة الموجودة 
 م01/3/0138إلى   3/ 01مت  فً نهاٌة الكتاب المقرر

 الخامس
المهااااااارات الساااااات الكباااااار  لحاااااال   هـ3221/ 02/3إلى  3/ 01مت 

 المشكالت المعلوماتٌة
  تكلٌف: البحث شرح

 م2/31/0138إلى   3/ 11مت  والعرض

 السادس
 هـ3221/ 0/0إلى  3/ 01مت 

 مهارات البحث 

 زٌارة المكتبة  -أ
تكلٌاااااااف التطبٌااااااا  العملاااااااً  -ب

 م33/31/0138إلى   31/ 1مت  )المكتبة( 

 السابع
وإدارة الوقاات  عااادات العقاال   االختبااار الثااانً ) تعلاام كٌااف تااتعلم  التخطااٌط  هـ3221/ 3/0إلى  0/ 3مت 

 م38/31/0138إلى   31/ 32مت  والمهارات الست الكبر  لحل المشكالت المعلوماتٌة  (

 الثامن
 هـ3221/ 34/0إلى  0/ 30مت 

  استراتٌجٌة سكامبر فً التفكٌر 

 تسلٌم التطبٌ  العملً )المكتبة(
 تسلٌم البحث -أ
 م03/31/0138 إلى  31/ 03مت  عرض البحوث للطالب  -ب

 التاسع
 هـ3221/ 01/0إلى  0/ 33مت 

 مركز الملك سلمان اختبارات منتصف الفصل
 م3/33/0138إلى   31/ 08مت 

 العاشر
 هـ3221/ 11/0إلى  0/ 04مت 

 مهارات االستذكار 
 أخر موعد لتسلٌم البحث  -أ
 م8/33/0138إلى   33/ 2مت  عرض البحوث للطالب  -ب

 الحادي عشر
 هـ3221/ 1/1إلى  1/ 1مت 

 عرض البحوث للطالب مهارات القراءة 
 م33/33/0138إلى   33/ 33مت 

 الثانً عشر
مهاارات  مهاارات البحاث  اساتراتٌجٌة ساكامبر فاً التفكٌار  االختبار الثالاث ) هـ3221/ 32/1إلى  1/ 31مت 

 م00/33/0138إلى   33/ 38مت  ومهارات القراءة(  االستذكار

 الثالث عشر
 هـ3221/ 03/1إلى  1/ 31مت 

 مهارات الكتابة 
 

 م03/33/0138إلى   33/ 03مت 

 الرابع عشر
 هـ3221/ 08/1إلى  1/ 02مت 

 القبعات الست للتفكٌر 
 

 م4/30/0138إلى   30/ 0مت 

 الخامس عشر
 هـ3221/ 4/2إلى  2/ 0مت 

 تسلٌم النتائج النهائٌة
 م31/30/0138إلى   30/ 3مت 

 علً حمد السحٌبانًالمشرف األكادٌمً/ 

 وباهلل التوفٌ 


