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Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Imam Islamic University 

Preparatory Year Deanship 

English Language Unit 

 الوولكة العربية السعودية 

 وزارة التعلين 

اإلهام هحود بن سعود اإلسالهيةجاهعة   

 عوادة السنة التحضيرية

 وحدة اللغة االنجليسية

Course Outline 

IC 1.  Intensive course 1 
1st Term, Academic Year 1440/1441 

Course Code ENG 031 

Level  IC 1.  Intensive course 1 

Credit hours:  8 hours                    Contact hours: 20 hours 

Course Objectives. 
 

The following course policies and expectations apply to all parts of ENG 031 

 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 

 Assignments Participation 5%  

Quizzes  10% 

Midterm Exam 25% 

Final Exam 60% 

Total 100% 
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Teaching Time Plan (ENG 031) 
1st Term, Academic Year 1440/1441 

 

Week From 
To 

 

Reading 
Explorer 

1 
 

Writing 
(Great 

Writing 1) 

English 

vocabulary in 
Use, 

intermediate 
Unit 1 to 50 

Listening and 

Speaking 
Q :skills for 

Success  2 

2nd Edition 

Grammar 

Live English 
Grammar: 

pre-
intermediate 

1.  2 / 1 / 1441  

1 / 9 / 2019  

6 / 1 / 1441  

5 / 9 / 2019  
Add/Drop week Add/Drop 

week 

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

2.  9 / 1 / 1441  

8 / 9 / 2019  

13 / 1 / 1441  

12 / 9 / 2019  

Unit 1 Amazing 

animals 
Unit 1  

Understandin

g Sentence 

Basics  

Unit 1 

Unit 2 

Unit 3  

Unit 4  

# Dictionary 

Unit  1 

 
 Architecture  

Unit 1 

 

 

Unit 2 

 

3.  16 / 1 / 1441  

15 / 9 / 2019  
20 / 1 / 1441  

19 / 9 / 2019  

 

Unit 2 Travel 

and adventure 

Unit 1  

Understandin

g Sentence 

Basics  

Unit 5 

Unit 6  

Unit 7 

Unit 8 

# Dictionary 

 Unit  1 

 

 Architecture 

Unit 3 

 

Unit 4 

4.  23 / 1 / 1441  

22 / 9 / 2019  
27 / 1 / 1441  

26 / 9 / 2019  

Unit 3 

Music and 

Festivals  

 

Unit 2  

Understandin

g Paragraph 

Basics 

 

Unit 9 

Unit 10 

Unit 11  

Unit 12 

# Dictionary 

           Unit 2 

Psychology 
 

Unit 5 

 

 

Unit 6 

5.  30 / 1 / 1441  

29 / 9 / 2019  
4 / 2 / 1441  

3 / 10 / 2019  

Unit 4 

Other Worlds  
Unit 2  

Understandin

g Paragraph 

Basics 

Unit. 13 s 

Unit 14 

Unit 15 

Unit 16 

# Dictionary 

 

Unit 2 

Psychology 

 

Unit 7 

 

Unit 8 

6.  7 / 2 / 1441  

6 / 10 / 

2019  

11 / 2 / 1441  

10 / 10 / 2019  

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 / 2 / 

1441  

13 / 10 / 

2019  

18 / 2 / 1441  

17 / 10 / 2019  

Unit 6 

 

Clothing and 

Fashion  

 

Unit 3 

Writing 

about the 

Present 

Unit 21 

Unit 22  

Unit 23  

Unit 24  

 

 # Dictionary 

 

Unit 3 
Behavioral 

science 

 

Unit 11 

 

 

Unit 12 
 

8. 21 / 2 / 

1441  

20 / 10 / 

2019  

25 / 2 / 1441  

24 / 10 / 2019  

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 / 2 / 

1441  

27 / 10 / 

2019  

3 / 3 / 1441  

31 / 10 / 2019  

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 
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10. 6 / 3 / 1441  

3 / 11 / 

2019  

10 / 3 / 1441  

7 / 11 / 2019  
 Unit 5 

Describing 

Actions 

Unit 33  

 

Unit 5 

Sociology  

Unit 17 

 

 

     11. 13 / 3 / 

1441  

10 / 11 / 

2019  

17 / 3 / 1441  

14 / 11 / 2019  

 

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. 20 / 3 / 1441  

17 / 11 / 2019  
24 / 3 / 1441  

21 / 11 / 2019  

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. 27 / 3 / 1441  

24 / 11 / 2019  
1 / 4 / 1441  

28 / 11 / 2019  

Unit 11  

Legends  

of the Sea 

 

Unit 12  

 Vanished 

Unit 7 

Writing 

Complex 

sentences 

with 

Adjective 

Clauses 

Unit 42 

 

Unit 43-44-45- 

 

# Dictionary 

 

Unit 7 

Environmental 

studies  

Unit 8  

 

Public Health 

Unit 21 

 

Unit 22 

14 4 / 4 / 1441  

1 / 12 / 2019  
8 / 4 / 1441  

5 / 12 / 2019  Units 46-47-48-49-50 
 

 

15 11 / 4 / 1441  

8 / 12 / 2019  
15 / 4 / 1441  

12 / 12 / 2019  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. 

 



 اخلطة التدريسية
Syllabus Distribution 

 هـ0440/ 0441 االولالفصل الدراسي 

 واللياقة الثقافة الصحية مهارات 101وقا 

3031 واللياكت املىخب: عمادة البرامج الخدظيريت / الثلافت الصحيت

 أهداف املكزر:
 حعاليم الديً إلاسالمي املسجبطت بالعاداث الصحيت واملعازف الجسميت واليشاط البدوي. حعزيز -1

 الجىاهب الىفسيت والاحخماعيت إلايجابيت وحعزيزها مً خالٌ الجسم الصحيذ واليشاط البدوي املفيد. جىميت-2

 يسجبط بالصحت واملدافظت عليها. وباألخص ماعىاصس اللياكت البدهيت  جىميت-3

 املهازاث الحسهيت عً طسيم خث الطالب على املشازهت في ألاوشطت السياطيت. جىميت-4

 عاداث الحميدة وجفسيرها بشيل علمي.على ال الخأهيد-5

 .وججىبهالترهها  ودعىة الطالبمخاطس العاداث السيئت  بيان-6

 الطالب باملعازف الصحيت ألاساسيت التي حعىد بالىفع عليه وعلى مً يديط به. حسليذ-7

 يدزن الطالب أهميت ومبادئ املمازساث الصحيت الىكاايت. أن-8

 يخعسف الطالب على هيفيت جلييم لياكت حسمه ولياكت غيره باسخخدام معادالث وطسق خسابيت مخخلفت. أن-9

 ومعسفت الخدابير الىكاايت. الخعسف-11
ً
 على أهم ألامساض وأهثرها شيىعا

 :املكزرالكتاب 
حامعت إلامام مدمد بً سعىد  الخدظيريت،عمادة البرامج  ،بامللسز إعداد أعظاء هيئت الخدزيس  )وكا(،واللياكت مهازاث الثلافت الصحيت 

 http://shareq.imam.com  بإميان الطالب/ـت الحصٌى على الىخاب امللسز مً خالٌ مىصت شازن 4114 العاشسإلاصداز  إلاسالميت،

 :التكويه: اجلدول التالي يوضح توسيع الدرجات هلذا املكزرآلية 

 في الحظىز خالٌ الفصل الدزاس ي ـ/ ـتالطالبهظباط مدي ا دزحاث 11 الحظىز 

 مدي الخفاعل واملشازهت في املداطسة وألاوشطت دزحاث 11 املشازهت والخفاعل

 على ألاكل 2عدد الاخخبازاث  دزحت 51 اخخبازاث كصيرة 

عسض الوزكت بدثيت + 

 واملىاكشت
 بخيسيم ومخابعت ألاسخاذ/ةوزكت بدثيت  ـ/ ـتالطالبيعّد  دزحت 21

غ الطالب دزحاث 11 جطبيم عملي
ّ
  ـ/ ـتيبل

ً
 الخلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 



 تعلينات:
  دكاام مً بدء املداطسة. 5الحظىز إلزامي لهرا امللسز، وسىف يخم الخدظير في بدايت أٌو 

 مدسوم" في هشف زصد الدزحاث. /ـاله دــت، ويسصالطالبـ/% مً عدد املداطساث سىف يخم خسمان 21 ـ/ــتإذا وصلت وسبت غياب الطالب" 

 اسخخدام الجىاٌ أو الخددث مع طالب 
ً
 باجا

ً
 .داخل كاعت الاخخباز /ةآخس أجىاء شسح ألاسخاذ ـ/ـتيمىع مىعا

  مً خالٌ مىصت شازنالىخاب امللسز الحصٌى على الطالبـ/ــت بإميانhttp://shareq.imam.com

  خاولـ/ـت الخلدم لالمخدان بىفسه، وإذا  ـ/ـتعلى الطالب هما يجبجلديم الىاحباث والخيليفاث في املىعد املددد لرلً،  طالبـ/ــتعلى ول

 يداٌ إلى اللجىت املخخصت بالعمادة.علىبت الغش و  ه/ـاسىف يطبم بدل الغش

  عليه مساحعت وخدة إلازشاد ألاواديمي في العمادة وإبالغهم برلً.فخاصت  أو زعايتخدماث  إلى الطالبـ/ــت اخخاجإذا 

 : هـ4104/0440 االول على األسابيع خالل الفصل الدراسيواللياقة  الثكافة الصحيةمكزر مهارات مفزدات توسيع 

http://shareq.imam.com/


 اخلطة التدريضية
Syllabus Distribution 

    ٍـ 0441/0440 ولاألالفصل الدراصي 

 املتطلب الضابل التصالاعدد صاعات  املعتندة عدد الضاعات اصه املكزر رمش املكزر

 ال يوجد 0 0 ريادة االعنال مَارات  101دار 

 oalmutairi@imamu.edu.sa                                             / عثناٌ بً حشاو املطرييا مغزف املكزر

 حضب اجلدول مكاٌ احملاضزة حضب اجلدول وقت احملاضزة

 أٍداف املكزر:
 يهدف مقسز زيادة ألاعمال إلى:

 املشكالث العمليت التي قد جىاجهه عىد الخىجه للعمل في قطاعاث ألاعمال املخخلفت بالطالب ف يحعس  -

 والفىيت عىد ممازست العمل الحس املخبعت للخطبيق العلمي والىاقعي للقىاعد إلادازيت إلاملام باألساليب -

هّمت  -
ُ
 .والقيادة، والسقابتط، والخىظيم، الخخطي مثل وظيفت ألاعمال ائدلس الخعسف على الىظائف السئيسّيت وامل

 الخعسف على مصادز ألافكاز ملشسوع جديد وجطبيق مساحل جحىيل الفكسة إلى فسصت عمل -

 كيفيت إدازة املشسوعاث الخاصت وما يسجبط بها مً مهازاث الابخكاز وإلابداع ودزاساث الجدوي الاقخصاديت. -

 إعداد وكخابت الخطت الدشغيليت -

 الدسىيق اكدساب مهازاث  -

 القدزة على إدازة املشازيع الصغيرة.جطىيس  -

 معالجتهاالخعسف على ؤسباب هجاح ؤو فشل امليشأث الصغيرة وكيفيت  -

 الخعسف على صفاث زائد ألاعمال الىاجح -

 في املشازيع السياديت ملشكالث وإدازة ألاشماث واملخاطس كيفيت الخعامل مع ا -

 هـ0440-0441 وسخت إليكتروهيت –زيادة ألاعمال  مهازاث: املكزرالكتاب 
 

 :التكويه: اجلدول التالي يوضح توسيع الدرجات هلذا املكزرآلية  
 

 (الدرجات توسيع جدول)
 

 السابع( لاسبوع)  ول لا  الاختبار  من متعدد( اختيار سؤال ) 52 دزجت 52 

 االختبارات
 ( عشر ثالثال لاسبوع)  الثاني الاختبار  متعدد( من )اختيار  سؤال 52 دزجت 52

 الورقي( )البحث تدزج 51
 الريادي املشروع

 األعنال
 الفصلية

  البحث ومناقشة عرض اثدزج 01

  الحضور  اثدزج 10

 املشاركة اثدزج 01

 املجموع درجة 011

 
 

 ةــزبية الضعوديـــــــــاملنلكة الع

 وسارة التعليه
 جامعة اإلماو حمند بً صعوداإلصالمية

  عنادة الربامج التحضريية

Kingdom Of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Deanship of Preparatory Programs 



 تعلينات:

  دقائق مً بدء املحاضسة. 2الحضىز إلصامي لهرا املقسز، وسىف يخم الخحضير في بدايت ؤول 

  سىف يخم حسمان محاضساث(  2)بىاقع % مً عدد املحاضساث 51 ـ/ــتالطالبإذا وصلذ وسبت غياب

  .النهائيت "محسوم" في كشف الدزجاث /ـاويسصد له ،ـ/ــتالطالب

  اسخخدام الجىال 
ً
 باجا

ً
 .داخل قاعت الاخخباز /ةآخس ؤزىاء شسح ألاسخاذ ـ/ـتالخحدر مع طالب ؤو يمىع مىعا

  الخقدم  ـ/ـتعلى الطالب كما يجبجقديم الىاجباث والخكليفاث في املىعد املحدد لرلك،  ـ/ــتطالبعلى كل

للجىت املخخصت إلى اويحال  عقىبت الغش ه/ـاسىف يطبق بحق الغش حاولـ/ـذلالمخحان بىفسه، وإذا 

 بالعمادة.

  برلك. خاصت فعليه مساجعت وحدة إلازشاد ألاكاديمي في العمادة وإبالغهم ؤو زعايتخدماث  إلى ـ/ــتالطالب احخاجإذا 

 

 ٍـ:0441/0440 ولاأل على األصابيع خالل الفصل الدراصي توسيع مواضيع املكزر
 

 املوضوع التاريخ األصبوع
 اصتكبال الطالب هـ 6/10/0440-5 األول

 ريادة األعنال: املفاٍيه والضنات هـ01/10/0440-9 الثاىي

 مَارات رائد االعنال هـ51/10/0440-06 الثالث

 املغاريع الصغرية وريادة األعنال هـ52/10/0440-51 الزابع

 اإلبداع وريادة األعنال هـ4/5/0440 -11/0 اخلامط

 حتويل األفكار إىل مغاريع هـ00/15/0440-2 الضادظ

 املجمىعاث للمشسوعجىشيع ( دزجت، 52) الاخخباز ألاول  هـ01/15/0440-04 الضابع

 دراصة اجلدوى للنغاريع الزيادية هـ52/15/0440-50 الثامً

 دراصة اجلدوى للنغاريع الزيادية هـ1/1/0440 -51/5 التاصع

 للنغاريع الزيادية اخلطة التضويكية هـ01/11/0440-6 العاعز

 اخلطة التغغيلية للنغاريع الزيادية هـ02/11/0440-01 احلادي عغز

 إدارة العنليات وتطويز األداء  هـ54/11/0440-51 عغزالثاىي 

 ( دزجت52) الاخخباز الثاوي   هـ0/14/0440 -52/1 الثالث عغز

 مياقغة املغاريع الزيادية هـ1/14/0440-4 الزابع عغز

  هـ02/14/0440-00 اخلامط عغز

  هـ55/41/0440-01 الضادظ عغز

 

 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح،،

                

 مشرف املقرر             

 عثمان بن حزام املطيري  .أ  

 



 ةــربية السعوديـــــــــالمملكة 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 

 

  

Course Number: Course name : credit hours : Communication hours 

CS 041 
Computer Skills For Preparatory Programs 

"Applied1 Track, Linguistics and 

Medical Track" 
3 3 

Prepared by: Ahmed Marzouq Alotaibi 

e-mail: ahalotaibi@imamu.edu.sa 

 
Course's Objectives: This is an introductory course in the first semester of the preparatory program 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 three hours a week. The time is divided 

between lecture and hands-on work in the computer laboratory. 
Text Book: ICT For Preparatory Programs, Edited and Supervised by college of computer and information 

science. 
Website:   

Grading:  

5% Attendance 

5% participation  

15% Quizzes  

15% 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 السعوديـــــــــالمملكة 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. 

 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. 

Course schedule: 

Weeks 

Lecture Topics Sections 

H
o

u
rs

 

 (
SL

) 

Ex
am

s 

N

o 
From To 

1 

01/09/2019 

02/01/1441 

05/09/2019 

06/01/1441 

Introduction   
  

Chapter 1 : 

Information, 

Technology. The 

Internet, and you 

-Information Systems 

-Software. 

- Hardware. 

-Data. 

-Connectivity and the Mobile 

Internet.  

3 

  

2 
08/09/2019 

09/01/1441 

/09/201912 

/01/144113 

Chapter 2 : The 

System Unit. 

-System Unit. 

-System Board. 

- Microprocessor. 

- Memory. 

- Expansion Slots and Cards. 

- Bus Lines. 

-Ports. 

-Power Supply. 

-Electronic Data and 

Instructions. 
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Chapter 3 : Input and 

Output. 

-What is input? 

-Keyboard Entry. 

-Pointing devices. 

- Scanning Devices. 

-Image capturing Devices. 

- Audio input Devices. 
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Chapter 3 : Input and 

Output. 

-What is output? 

-Monitors. 

-Printers 

-Audio-Output Devices. 

-Combination Input and 

Output Devices.  
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Chapter 4: Secondary 

Storage.  

-Storage. 

-Hard Disks. 

-Solid-State Storage. 

-Optical Discs 

-Cloud Storage. 

-Mass Storage Devices. 
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Chapter 5 : 

Application Software. 

-Application Software.  

-General-Purpose 

Applications. 

-Specialized Applications. 

-Mobile Apps. 

-Software Suites. 
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Chapter 6: System 

Software. 

 

-System Software. 

- Operating Systems. 

-Mobile Operating 

Systems. 
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Chapter 6 : System 

Software. 

 

-Desktop Operating Systems. 

 - Utilities. 3 
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Chapter 7 : 

Communications and 

Networks. 

-Communications. 

-Communication Channels. 

-Connection Devices. 

-Data Transmission. 
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Chapter 7 : 

Communications and 

Networks. 

-Networks 

-Network Types.  

-Network Architecture. 

-Organizational Networks. 
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Chapter 8 : The 

Internet, the Web, and 

Electronic Commerce. 

-Internet Access. 

-Web Utilities. 

-Communication 

-Search tools. 

-Electronic Commerce. 

- Cloud Computing. 

-Internet of Things. 
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Chapter 9 : Privacy, 

Security, and Ethics. 

-Privacy. 

-Security 

-Ethics. 
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 اخلطة التدريسية

 هـ1441 -1440الفصل الدراسي األول 

 املتطلب السابق عدد ساعات االتصال عدد الساعات املعتمدة اسم املقرر رمز املقرر
 اليوجد 2 1 املهارات اللغوية 010عرب 

 

 بن حمود الدوسري عبدهللا مشرف املقرر

Draldosary22@gmail.com 
 حسب اجلدول مكان احملاضرة حسب اجلدول وقت احملاضرة

 

 أهداف املقرر:

 النحو واإلمالء العربيبجملة من قواعد  أن يلم الطالب. 

 .أن يتمكن الطالب من الكتابة الصحيحة السليمة األخطاء اإلمالئية واللغوية 

  الصحيحة الخالية من اللحن وعيوب النطق.أن يتقن الطالب القراءة 

  لكلمات الفصيحة مع سالمة التراكيبمستعمالً ا من التحدثأن يتمكن الطلب. 

 .تنمية مهارة االستماع لدى الطالب وزيادة حصيلته اللغوية 

 .أن يتقن الطالب الكتابة الوظيفية مثل الرسائل والتقارير.. إلخ 

  خالل بعض النصوص األدبية الراقية.الذوق األدبي لدى الطالب من تنمية 

  .أن يتقن الطالب كيفية البحث في المعاجم اللغوية 

 الكتاب املقرر:

 هـ1441 -1440كتاب: املهارات اللغوية, عامدة الربامج التحضريية  

 آلية تقويم املقرر

 الدرجة عناصر التقويم
 درجات 10 الحضور

 درجات 10 المشاركة والتفاعل

 درجة 60 (3القصيرة )االختبارات 

 درجة 20 الورقة البحثية + التقديم والمناقشة

 درجة 100 اجملموع
 



 
 
 

  
 
 
 
 
 

 توزيع وحدات املقرر على أسابيع الدراسة
 املوضوع                 التاريخ األسبوع
  هـ2/1/1441 األول

 

 
وحدة 

 المهارات

 تعارف واختبار تحديد مستوى

 والجملةالكلمة  هـ9/1/1441 الثاني

 عالمات إعراب االسم هـ16/1/1441 الثالث

 بناء الفعل وإعرابه هـ23/1/1441 الرابع

 النواسخ هـ30/1/1441 الخامس

 كتابة األعداد هـ7/2/1441 السادس

 ( درجة25االختبار القصير األول ) هـ14/2/1441 السابع

 الهمزة  هـ21/2/1441 الثامن

 اختبارات منتصف الفصل                 هـ28/2/1441 التاسع

المهارات  هـ6/3/1441 العاشر
 الكتابية

 األلف والتاء والهاء في آخر الكلمة

 عالمات الترقيم هـ13/3/1441 الحادي عشر

 وجوه تحسين الكالم  هـ20/3/1441 الثاني عشر

 ( درجة25االختبار القصير الثاني ) هـ27/3/1441 الثالث عشر

المهارات  هـ4/4/1441 عشرالرابع 
 التطبيقية

 

 الكشف في المعاجم الكتابة الوظيفية +

 ( درجات10) اختبار حفظ النصوص هـ11/4/1441 الخامس عشر

 الرصد وترحيل الدرجات          هـ18/4/1441 السادس عشر

 

 تعليمات عامة:

 ,وسيكون التحضير في بداية كل ساعة في المحاضرة. الحضور إلزامي لهذا المقرر 

  في الفصل الدراسي الواحد. %20سيحرم الطالب الذي تبلغ نسبة غيابه في المقرر أكثر من 

 نشغال بالجوال ونحوه أثناء المحاضرة.ويمنع االيكون حاضر الذهن,  على الطالب أن 

 ويمكن لكل طالب تحميله   إلكترونية(تاحاً على موقع العمادة )نسخة سيكون الكتاب المقرر م

 على جهازه الخاص.

  يجب على كل طالب كتابة ورقته البحثية بنفسه, ومن يثبت عليه كتابة الورقة البحثية بواسطة

 شخص آخر فسيطبق عليه عقوبة الغش, ويحال للجنة المختصة بالعمادة.

 ألكاديمي في العمادة.إذا كان الطالب يحتاج رعاية خاصة فعليه إبالغ وحدة اإلرشاد ا 

 

 مشرف مقرر المهارات اللغوية                                                              

 

 ريــود الدوســعبدهللا بن حم                                                             



 اخلطة التدريضية
Syllabus Distribution 

 هـ1440/1441 األولالفصل الدراصي 

 املتطلب الضابل التصالاعدد صاعات  املعتندة عدد الضاعات اصه املكزر رمش املكزر

 ال يوجد 3 2 الدراصة اجلامعيةموارات   010نوج 

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

 حضب اجلدول مكان احملاضزة حضب اجلدول وقت احملاضزة

 أهداف املكزر:

 .اوعىاصسه اومهازاته اوأهميته اوآدابه مهازاث الدزاشت الجامعيتالتعسف على مفهىم  -

 معها. للتعامل املىاشبت  والاشتراجيجياثلتددًد ألاشاليب مهازاث التكيف مع الحياة الجامعيت التعسف على  -

 .أدواث التعلم الفعال التعسف على  -

جىميت مهازاث البدث العلمي (، واجه ومجاالث البدث عن املعلىماثفىياث كتابت البدث العلمي )أدو هازاث مإجقان  -

 .دي الطالبل

 .(اشازكت املجتمعيت )العمل التطىي املمن خالل  إحساء مقابالث شخصيت ومدادجاث احتماعيت وزشميت هاجحت -

 .مهازاث العسض والتقدًمو  مهازاث الاجصال الفعالمن خالل  قت وطالقت أمام الجماهير الكبيرةالتددث بث -

ت : الكتاب املكزر  هـ. 4114، شىت الطبع إصداز عمادة البرامج التدضيًر

 

 :التكويه: اجلدول التالي يوضح توسيع الدرجات هلذا املكزرآلية  

 الدرجـــة التكويه آلية

 دزحاث41 الحضىز 

 تدزح 41 املاشازكت والتفاعل

 دزحت 41 التطبيقاث امليداهيت ) الزيازاث امليداهيت أو ألاعمال التطىعيت (

 دزحت 51 البدث العلمي

 تدزح 11  (  دزحت51 كل اختباز اختبازاث فعليت  5: )   القصيرةالاختبازاث 

 دزحت 411 ىعـــمـــجــامل

 تعلينات:
  دقائق من بدء املداضسة. 1الحضىز إلزامي لهرا املقسز، وشىف ًتم التدضير ف  بداًت أول 

 مدسوم" ف   /ـاويسصد له ،ـ/ــتالطالب% من عدد املداضساث شىف ًتم خسمان 51 ـ/ــتإذا وصلت وصبت غياب الطالب"

 كاشف زصد الدزحاث.

  اشتخدام الجىال 
ً
 باجا

ً
 .داخل قاعت الاختباز /ةآخس أجىاء شسح ألاشتاذ ـ/ـتالتددث مع طالب أو ًمىع مىعا

  التقدم لالمتدان  ـ/ـتجقدًم الىاحباث والتكليفاث ف  املىعد املددد لرلك، كما  ًجب على الطالب ـ/ــتطالبعلى كل

 للجىت املختصت بالعمادة.إلى اعقىبت الغش ويدال  ه/ـاشىف ًطبق بدق الغش خاولـ/ـت بىفصه، وإذا

  زعاًت خاصت فعليه مساحعت وخدة إلازشاد ألاكادًمي ف  العمادة وإبالغهم برلك. خدماث أو  إلى ـ/ــتالطالب اختاجإذا 
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 هـ:1414  األول الدراصيعلى األصابيع خالل الفصل  موارات الدراصة اجلامعيةتوسيع مكزر 

 

 املوضوع التاريخ األصبوع
 1108/  18/ 10 ألاول 

11  /10  /1441 
 + الجلسة التمهيدية استلبال الطالب

 2019/  09/  08 الثاوي
09  /01  /1441 

 الجامعية الحياة مع التكيف مهارات

 1108/  18/  04 الثالث 
05  /10  /1441 

 (1)   الفعال التعلم أدوات

 1108/ 18/  11 السابع
 12  /10  /1441 

 (2)   الفعال التعلم أدوات

 1108/  18/  18 الخامض
21  /10  /1441 

 )املعلىمات عن البحث ومجاالت العلمي )أدواثه البحث

 1108/  01/  15 الصادس
16  /11  /1441 

 ومهاراثه العلمي البحث كتابة فنيات

 1108/ 01/  02 الصابع
03  /11  /1441 

الاختبار ألاول + ثىزيع املجمىعات للبحث العلمي والعمل التطىعي 

 وآليته

 1108/  01/  11 الثامن
10  /11 / 1441 

 )العلمي  إلابداعي  الناكد) التفكير مهارات

 1108/  01/  16  التاشع
17  /11  /1441 

 )التطىعي املجتمعية )العمل املشاركة

 1108/  00/  12 العاشس
15  /12  /1441 

 الفعال الاثصال مهارات

 1108/  00/  01 الحادي عاشس
02  /12  /1441 

 والتلديم العرض مهارات

 1108/  00/  06 الثاوي عاشس
11  /12  /1441 

 الاختبارات في التفىق 

 1108/ 00/  13 الثالث عاشس
16  /12  /1441 

 الثانيالاختبار 

 1108/  01/  10 السابع عاشس
13  /13  /1441 

 استالم ألاعمال والتكاليف

 1108/  01/  17 عاشس خامضال
00  /13  /1441 

 إنهاء كافة ما يتعلم باملنهج

 

 وليد الزهساوي . داملاشسف ألاكادًمي / 

 وباهلل التىفيق

 

 


