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Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud 

Islamic University 

Deanship of Preparatory Programs 

 الوولكت العربيت السعوديت 
 وزارة التعلين 

اإلهام هحود بن سعود اإلسالهيتجاهعت   
التحضيريت البراهجعوادة   

 

Course Syllabus 

Scientific Institutions Stream Level 1 (ENG 001) 

1st  Term, Academic Year 1441 H  

Course Title English Language 

Course Code ENG 001 

Required Textbook   Sabina Ostrowska. Unlock (Reading & Writing Skills 1). Cambridge University Press. 

 N.M. White. Unlock (Listening & Speaking Skills 1). Cambridge University Press. 

Credit hours:  5 hours                    Contact hours: 10 hours 

Course Description 
This course, Scientific Institutions Stream, is a special English language course for students at the Preparatory 

Programs Deanship. The focuses on accuracy and fluency in the four language skills(Listening, speaking, reading 

and writing) that improve student outcomes by integrating language instruction into real-life contexts. It 

maintains a strategy-based curriculum that aims at developing the all language skills. The textbooks used for this 

course are characterized by a consistent unit sequence that includes vocabulary, life stories, grammar, everyday 

conversation and real-life reading. The content of each unit is carefully presented to develop learners' other skills 

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

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

listening and speaking, and grammar. 

Course Objectives  

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

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

of ideas in a written text. 

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

3. Summarize information from both oral and written sources.  

4. Write words in blank spaces meaningfully. 

5. Associate words to their collocations. 

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

7. Write simple sentences and develop topic sentences. 

8. Write supporting sentences towards a short paragraph development. 

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

10. Develop vocabulary and recognize grammatical structures. 

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

12. Recognize the sounds of the English language. 

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

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

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

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

The following course policies and expectations apply to all parts of ENG 001: 

 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 001 must be their own. Presenting the work of others, whether it 

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

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

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

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

Grading and Standards of Assessment 

Book Title 
Classwork = 30 Mid-Term 

Exam 

Final 

Exam 

Total 

Participation Quizzes Total 

Unlock (Reading & Writing 1) 10 5 15 

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

 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Course Calendar 

Content to be covered 

Week From To Unlock 1 (Reading & Writing)  
Unlock 1 (Listening & 

Speaking)  

1 
2 / 1 / 1441 

1 / 9 / 2019 

6 / 1 / 1441 

5 / 9 / 2019 Introduction to the Course Introduction to the Course 

2 
9 / 1 / 1441 

8 / 9 / 2019 

13 / 1 / 1441 

12 / 9 / 2019 

Unit 1 (People) Unit 1 (People) 

3 
16 / 1 / 1441 

15 / 9 / 2019 

20 / 1 / 1441 

19 / 9 / 2019 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Season) 

Unit 1 (con.) 

Unit 2 (Season) 

4 
23 / 1 / 1441 

22 / 9 / 2019 

27 / 1 / 1441 

26 / 9 / 2019 

Unit 2 (con.) 

Unit 3 (Lifestyle) 

Unit 2 (con.) 

Unit 3 (Lifestyle) 

5 
30 / 1 / 1441 

29 / 9 / 2019 

4 / 2 / 1441 

3 / 10 / 2019 

Unit 3 (con.) 

Unit 4 (Places) 

Unit 3 (con.) 

Unit 4 (Places) 

6 
7 / 2 / 1441 

6 / 10 / 2019 

11 / 2 / 1441 

10 / 10 / 2019 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Sport) 

Unit 4 (con.) 

Unit 5 (Sport) 

7 
14 / 2 / 1441 

13 / 10 / 2019 

18 / 2 / 1441 

17 / 10 / 2019 

Unit 5 (con.) 

Unit 6 (Jobs) 

Unit 5 (con.) 

Unit 6 (Jobs) 

8 
21 / 2 / 1441 

20 / 10 / 2019 

25 / 2 / 1441 

24 / 10 / 2019 
Unit 6 (con.) Unit 6 (con.) 

9 
28 / 2 / 1441 

27 / 10 / 2019 

3 / 3 / 1441 

31 / 10 / 2019 
Unit 7 (Homes & buildings) Unit 7 (Homes & buildings) 

10 
6 / 3 / 1441 

3 / 11 / 2019 

10 / 3 / 1441 

7 / 11 / 2019 

Unit 7 (con.) 

Unit 8 (Food & culture) 

Unit 7 (con.) 

Unit 8 (Food & culture) 

11 
13 / 3 / 1441 

10 / 11 / 2019 

17 / 3 / 1441 

14 / 11 / 2019 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (Animals) 

Unit 8 (con.) 

Unit 9 (Animals) 

12 
20 / 3 / 1441 

17 / 11 / 2019 

24 / 3 / 1441 

21 / 11 / 2019 
Unit 9 (con.) Unit 9 (con.) 

13 
27 / 3 / 1441 

24 / 11 / 2019 

1 / 4 / 1441 

28 / 11 / 2019 
Unit 10 (Transport) Unit 10   (Transport) 

14 
4 / 4 / 1441 

1 / 12 / 2019 

8 / 4 / 1441 

5 / 12 / 2019 
Final Revision 

15 
11 / 4 / 1441 

8 / 12 / 2019 

15 / 4 / 1441 

12 / 12 / 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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Syllabus 
1stSemester 1440/1441 Hijri 

Course Code Course Name Credit 
Hours 

Lec Lab Tut. Pre- 
requisite 

MATH 01 Mathematics-1 4 2 0 2 None 

Course Supervisor  

Class Meetings As scheduled 

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

school mathematics. 

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

Website: 

Grading: 
- Attendance and Participation ..................................... 10% 

- Quizzes (around 4 quizzes, 5% each)… .......................... 20% 

- Mid-term Exam ..................................................... 30% 

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

- TOTAL ....................................................................100 

Attendance:Attendance will be taken in the first 5 minutes of the lecture (lectures). If you came late, you should remind me at 

the end of the class to consider your attendance for the second lecture, otherwise, you will be marked absent for the two lectures. 

Accepted excuses for absence should be submitted within two weeks after the absent lectures. 

Classroom Participation:It is expected that you participate in the discussion at lectures by asking and answering questions, 

raising issues, and making observations and constructive comments. 

Cheating and Dishonesty:Each student should write and submit his own work either on exams or on exercises and other 

course material.Anykind of cheating or dishonesty throughout the course is considered a serious offence and will be dealt with 

strictness and no mercy. 

Attention:Don’t use or leave open your mobile phone throughout lectures. Violating this may result in lowering your grad or 

expelling from the classroom. 

 
 

Course schedule 

 

W
e
e
 k

 

 

Date 

C
h
 a

p
 te

 r 

 

Title 

 

Sections 

 

Contents 

 
 
 
 
 
 

1-4 

 
 
 
 

2-1-1441 H- 

27-01-1441 H 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Sets of Numbers 

and operations 

on them 

 
 

Sets of 

numbers 

Natural numbers and integers, Algebra of 

Sets, Arithmetic on Integers, rational 

numbers and operations on them, 

Percentage, irrationals and the real 

numbers, intervals , absolute values and 

the Distance between two points. 

Exponents 

and Radicals 

Powers And Exponents, Roots, Real 

Exponents. 

 
logarithmic 

Functions 

The logarithmic function. Exponents, 

logarithms and their laws. More 

Equations and Applications 

National Day of the Kingdom "Sunday 23-24/01/1441H, 22-23/09/2019" 

 
 

 

 

 
 

 
 

Algebraic 

Expressions 

Operations on Algebraic Expressions 



2 

 

 
5-7 

30-01-1440H- 

18-02-1440 H 

 
2 

 

 
Algebraic 

Expressions 

 
 

Factoring 

-Factoring by taking greatest common 

factor 

-Trinomial 

- Difference of two squares 

- Difference and sum of two cubes 

Midterm Exam 

 
 
 
 

8-10 

 

21-02-1440H- 

10-03-1440H 

 
 
 

 
3 

 
 

 
Equations and 

Inequalities 

 

Equations 

 
-Linear equations in one variable 

-Two linear equations in two variables 

- Quadratic equation in one variable 

     
 

Inequalities 

-Linear Inequalities 
in one variable 

-Linear and Absolute Value 

Inequalities 

 

11-12 

 
13-03-1440H 

24-03-1440H 

 

4 

 

Analytic 

Geometry 

-Cartesian Plane 
-Line equation in the Cartesian plane 
-Standard and general equation of the circle 

 

 

13-14 
27-03-1440H- 

8-04-1440H 

 
8 

 
Functions 

-The functions 
-Functions on real intervals 
-Linear functions 
-Quadratic functions 
-Type of functions, composition of functions 
-One-to-one functions 
-Inverse functions 

 
15 

11/4/1441H- 

15/4/1441H 

 
Revision 

16 18-04-1440 H Final Examinations 
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مرل رىىبذة ر عط ىىئذ،ذوقىىوذمىى مذمر بىىطلذر ىى و ذمرمحضىى ط ئذة مىى لذمرعمىى رذم  مل ىىئيعنىىهذاىىلمذمر بىىطلذة رلمبىىئذمر بمىىوى اذذة مىىم  ذمربىىطم  ذ  أهددف ا  قرردد   
ةأسىسذمرملب بى تذمألس سى ئذرمةىبلئذمرعنيب ت ىئذمرع ر  ىئذرم عم  ى تذذر عم   تذوأسسذتلب ب ته ذك ى ذتمنى و مألس س ئذمرميذتمعمقذة ف ا مذو صلمح تذتبن ئذم

مذعىىاذةعىىوذومرمعمىى مذمالريمطونىىي،ذوأسىىسذمعموذتمنىى و ذأيضىى سذأسىىسذمرىى)مالنمطنىى وذوك ف ىىئذم  ىى   ذ نهىى ذألعىىطموذمرمعمىى مذومربحىىجذمرعم ىىيذومسىىمط   ذمر عم  ىى تذ
مربولمتذمرملب ب ئذمر خممفىئذالسىمع   ذمى رذجط ج ى تذوذذ ميذ نهذعمهذإكم بذمرلمبئذمر ه لمتأنظ ئذمر عم   تذوأ ن مه ،ذو طك ذالمذمر بطلذ يذمرج نبذمرع

 .م نم جذمر لمبيذة  ذيخورذ م طتهذمرمعم   ئذومر ظ ف ئ

م(، عمادة البرامج التحضيرية، 2018-2017هـ()1439-1438)اإلصدار األول  لحاسب اآلليمقدمة في ا  قكتاب  قرر   

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

  قروقع  القكت وني 

ذمرجوو ذمرم ريذت ضحذت ز عذمرول  تذرهلمذمر بطل  قترويم 
 %5 الحضور

 %5 المشاركة

 1%5 التعلم الذاتي  

 % 15 االختبارات القصيرة للنظري 

 % 20 االختبار الفصلي الموحد

 % 40 االختبار النهائي الموحد

 %100 المجموع

  تعليرات وتنبيهات ورالحظات

م جذس ممذمرمحض طذ يذمرخ سذ ق ىقذمألورهذ اذوق ذمر ح ضط ذ   عذمر ح ضطمتذوذمرحطصذعمهذمرحض لذ يذذمالرم مرذةحض ل  قحضو  
 مغ ب ذعاذمر ح ضط ،ذوعللذمرغ  بذمر بب  ذيجبذأنذيعم وذ اذرجنئذمألعلملذة رع    ذوإمض لهذخال ذأسب ع اذذ/ مر مأخطذىئ/و عمبطذمرل ربذمر ح ضط 

  اذت ل خذمرغ  ب.

 مالحظة:

وتمجلذرهذعال ئذذ%ذ اذعو ذمر ح ضطمتذ يذمرفصلذمرولمسيذيعمبطذ حطو  سذ20ت  وذنمبئذع  ةهذجوونذعللذعاذذ/مرميمرليذ/ىئمرل رب .1
ذ حطور.

ذ مؤو ذعاذكلذمر    ذمرميذتمذتغل مه ذ يذمر ح ضط ذممهذر ذع بذعنه .ذ/ىئمرل رب .2
ذتممذإع   ذمالخمب لمتذمربص طذرملمبئذمرغ  بذس مءذ يذمر    ذمرنظط ئذأوذمرع م ئذ.ذال .3
ةعوذإمض لذذ،ع  وذمربطم  ذمرمحض ط ئذو ولسذمر    مرخل ئذ اذ  م بئذمرذيم حذةإع   ذمالخمب لذمرنه ىيذوذمرفصميذرملمبئذمرغ  بذةةطط .4

 .مآلريعللذ بب  ،ذيحو ذ  عوذمالخمب لذ اذقممذ ه لمتذمرح سبذ
ذعنه ذض اذ    ذمر ح ضط ذ بط، وم   ةئ مألسئمئ ططح طط قذعا مر ح ضطمت  ي مر ن قةئ  ي مر ة لكئ تب ر أن مر م قع  ا: الصفية المشاركة

 .مربن ء ،ذ عذمالرم مرذةآ مبذمرح ملذومرمؤم ذوعورذإث ل ذمرف ضه ومرمعم ب ت مر المظ ت وتبويم

 رمز المقرر اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة عدد ساعات االتصال

3 3 
دارية لمسار العلوم اإل مهارات الحاسب اآللي

 واإلنسانية والمعاهد العلمية
 018عال 

 مشرف المقرر أحمد مرزوق العتيبي

ahalotaibi@imamu.edu.sa البريد االلكتروني 
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ذ/ىئةأ مءذمر م ب تذومالخمب لمتذجنفمهذوبوونذأيذ م عو ذوممبذتعم   تذمر م ب تذومالخمب لمت،ذوكلذط ربذ/ىئأنذيب رذمرل ربذيجبذ :تعليمات الغش 
 جهلمذمرخص ص.ذة رج  عئمعم   تذمر ع   ذجه ذمريخ رفذذركذسملبقذعم هذ

إعالقذمرج م ذأوذ عمهذعمهذمرص   ذط م ذ مط ذمر ح ضط ذوعورذمسمخوم هذنه ى  ذوأليذسبب،ذو اذمقذمر ولسذإخطمجذذ/ىئيجبذعمهذمرل رب:  انتبه# 
  اذق عئذمر ح ضط ذنه ى  ذوتمج مهذع ىبذ يذم  ذ خ رفئذتعم   تذإعالقذمرج م .ذ/ىئمرل رب

 تعليمات للمقرر :

 يذم  ذعورذتمم مذمر م بذ يذمر ح ضط ذمرم ر ئذر ق ذمرميم فذةهذيمممذوذتمم مذمر م بذ يذمر ح ضط ذمرم ر ئذةعوذمرميم فذةهذةأسب  ذتممذ 
ةعوذذركذجممم مذمر م بذعمهذذ/ىئنصفذمرول ئ،ذوالذيم حذرمل ربذ/ىئمألسب  ذمرليذتم هذ)أيذةعوذمرميم فذةأسب ع اذوذوتمجلذرمل رب

 م طالق.
 ذ-2016تخ  اذم  ئذجطم  ذ  يلطوس   ذأو  سذإموملذذ/ىئمرل ربتم رذ(Microsoft Office 2016)عمهذ ه زهذمرةخصيذممهذتم لاذذ

  اذمرملب قذمرع ميذومرمولبذ يذمر ن  ذوتنف لذمر م ب ت.
 ذالذتغاذعاذمريم بذمر بطلذأوذمألولمقذرإلم طئذ إنذعطووذمر ح ضطمت، 
 ة روخ  ذإرهذمر ح ضط ذجوونذإمض لذ ملمب تذمر بطلذ اذكمبذوأولمقذوأقالرذ/ىئالذيم حذرمل رب. 
 ةإمض لذذذ/ىئتمم رذمرل ربUSB Flash Memoryمرلمكط ذمرض ى ئ"ذمرخ مئذةهذرمخ  اذ   عذ مف ته.ذ 

   :جفول  قروضوعات

weeks 
Lecture Topics 

 

Hours 

 

Exams Practical Topics worksheet  
No From To 

1 

01/09/2019 

02/01/1441 

05/09/2019 

06/01/1441 

 
 ررفرة في  قحاسب  آلقيقوحفة  ألوقى   
 تعريف الحاسب اآللي-

 تاريخ الحاسب اآللي-

 اجيال الحاسب اآللي-

 
 

3 
 

Introduction to 
computer Labs  

2 

08/09/2019 

09/01/1441 

/09/201912 

/01/144113 

 
  قحاسب  آلقيركونات    قوحفة  قثانية

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

 وحدات القياس وأقسام اللوحة األم وصندوق الحاسب -

 
 

3   
Operating system 

features 
  

3 

 

/09/201915 

16/01/1441 

 

/09/201919 

20/01/1441 

 
  قحاسب  آلقي  قوحفة  قثانية  ركونات

للحاسب وتطوير النظم  المكونات البرمجية -
 . والبرمجيات

 

 

3 

  1 ختبا  

ف جات 5  

Windows 10   

4 

/09/201922 

/01/144123 

26/09/2019 

/01/144127 

 
 ة  قثاقثة   ترنية  قرعلورات ونظم  قرعلورات قوحف

 نظم وتقنية المعلومات   -
 تطبيقات نظم وتقنية المعلومات  -

 
 
 

3 

 

 
    

5 

29/09/2019 

30/01/1441 

03/10/2019 

04/02/1441 

 
 ترنية  قرعلورات ونظم  قرعلورات   قثاقثة قوحفة 

 مصطلحات وتقنيات في تكنلوجيا المعلومات-

 

 

 

3 

 
MsOffice2016 

MS Word 
 

6 

06/10/2019 

07/02/1441 

10/10/2019 

11/02/1441 

  قحاسب  آلقية  ق  بعة   ررفرة في شبكات  قوحف
 تعريف شبكات الحاسب اآللي-
 فوائد الشبكات -
 مكونات شبكات الحاسب اآللي-

 

3 

 

  

  
  

7 

13/10/2019 

14/02/1441 

17/10/2019 

18/02/1441 

  قوحفة  ق  بعة   ررفرة في شبكات  قحاسب  آلقي
 الربط في شبكات الحاسب اآللي-
 أنواع الشبكات-
 اآلليمصطلحات في شبكات الحاسب -
 
 

2 ختبا   3  

ف جات 5  
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8 

20/10/2019 

21/02/1441 

24/10/2019 

25/02/1441 

 
 

  ختبا   قنصا قلفصل  قف  سي  الول 

 

9 

27/10/2019 

28/02/1441 

31/10/2019 

03/03/1441 

 ة  قخارسة   ررفرة في شبكة  النت نت قوحف 
 تعريف شبكة االنترنت-
 مكونات شبكة االنترنت-
 االنترنتالوصول الى -

 
 

3   

 

10 

03/11/2018 

06/03/1441 

07/11/2019 

10/03/1441 

 ة  قخارسة  ررفرة في شبكة  النت نت قوحف
 شبكة الويب العالمية-
 تصفح شبكة االنترنت-
 مصطلحات مهمة في شبكة االنترنت-
 التجارة اإللكترونية-

 

3 
 

  
 

  

11 

 

10/11/2019 

13/03/1441 

 

14/11/2019 

17/03/1441 

قسافسة  ررفرة في أرن  قرعلورات  قوحفة  
 و قخصوصية و قج  ئم  قرعلوراتية

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

 

 

3 

 

MsOffice2016 
Spreadsheet software  

  
 

12 

17/11/2019 

20/03/1441 

21/11/2019 

24/03/1441 

 قرعلورات قسافسة  ررفرة في أرن  قوحفة  
 و قخصوصية و قج  ئم  قرعلوراتية

 تعريف الخصوصية-

 مهددات الخصوصية-

 طرق الوقاية والحماية-

 الجريمة االلكترونية-

 
 

3 

  

MsOffice2016 
Spreadsheet software 

   

13 

24/11/2019 

27/03/1441 

28/11/2019 

01/04/1441 

 Windows10نظام  قتشغيل    قوحفة   قسابعة 

 Windows10مميزات نظام التشغيل -

 Desktopمكونات سطح المكتب -

 
 

3   
MsOffice2016 

Presentation software 
 تعلم ذ تي

ف جات   15    
  

14 

1/12/2019 

04/04/1441 

05/12/2019 

08/04/1441 

 Windows10 قوحفة   قسابعة   نظام  قتشغيل 
 ادارة المجلدات والملفات-
 العمل مع الملفات-

 

   3 ختبا    3

 ف جات    5
  

 

15 
08/12/2019 

11/04/1441 

12/12/2019 

  قنهائي  الختبا  15/04/1441

 
 



 اخلطة التدريضية
 هـ1110/1111 ألولاالفصل الدراصي 

 املتطلب الضابل صتصالاال صاعات املعتندة صاعات اصه املكزر رمش املكزر

 ال يوجد 4 4 االحياء 10 حيا

 حسب اجلدول وقت احملاضزة

 أهداف املكزر: 
o أَفسكى أفال تجظزٌٔ ". بنى  " ٔفًٔثٍئخ( ، لبل اهلل تؼ حٍخ تطجٍك يجذأ  )تؼزف ػهى َفسك ٔيٍ حٕنك يٍ يخهٕلبد 

o انزد ػهى أي كبفز أٔ يهحذ أٔ َبكز نٕجٕد اهلل يٍ خالل انذالئم انجٍٕنٕجٍخ ٔانتفكز فً ػظًخ خهك اهلل. 

o انتًٍٍش ثٍٍ األشٍبء انغٍز حٍخ ٔانًخهٕلبد انحٍخ يٍ خالل دراسخ خظبئض انثبٍَخ. 

o ف ػهى انكبئُبد انذلٍمخ انًًزػخ ٔغٍز انًًزػخ ٔكذنك انخهٍخ ٔتزكٍجٓبإػطبء فكزح ػٍ انٕسبئم انتكُٕنٕجٍب انًسبػذح كبنًجبْز فً انتؼز. 

o تٕػٍح انفزٔق ثٍٍ انُجبد ٔانحٍٕاٌ يٍ خالل دراسخ خهٍتًٓب ٔانؼاللخ ثًٍُٓب. 

o  ًّٔاالستفبدح يُّ ٔايتظبطّأًٍْخ انغذاء نالَسبٌ ٔانتٕاسٌ فً تُبٔنّ ٔكٍفٍخ ْؼ. 

o  ٍاأليزاع كبنجكتزٌب  تسجت خالل يؼزفخ انكثٍز ػٍ جسى االَسبٌ ٔانكبئُبد انذلٍمخ انتًرفغ انٕػً انظحً نهفزد ٔيٍ ثى انًجتًغ ي

 .ٔانفٍزٔسبد

o دراسخ انؼًهٍبد انحٌٍٕخ ٔاَنٍبد انتً تؤثز ػهى حٍبح ًَٕٔ انُجبد انذي ثذٔرِ يُطهك انحٍبح ػهى ْذِ انجسٍطخ 

o بد انحٍخــــظٍُف انكبئُتـــــس نــــانتؼزٌف ثجؼغ األس. 

o الكتفبء انذاتً يٍ خالل تحسٍٍ االَتبج انُجبتً ٔانحٍٕاًَ انًجًُ ػهى دراسخ يجبدئ ػهى انٕراثخ انحذٌثتحمٍك ا. 

o تمذٌى يفٕٓو انتٕاسٌ انجٍئً  ٔانتؼزف ػهى ػهى انجٍئبد انًختهفخ فً انًًهكخ انؼزثٍخ انسؼٕدٌخ. 

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

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

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

 لشف زضد الدزحاث.

 الالئق. الالتزام بالزي السشمي واملظهس  .3

 اشتخدام الجىال  .4
ً
 باجا

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

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

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

 بالعمادة.

 ادة وإبالغهم برلك.العمإذا مان الطالب ًحتاج خدماث أو زعاًت خاضت فعليه مساحعت وحدة إلازشاد ألامادًمي في  .6

 

 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم 

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

 كلية العلوو

      KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD 

ISLAMIC UNIVERSITY 
College of Science 



 رصتوسيع الدرجات هلذا املكز
 اإليضاح الدرجة مهاو التكويه م
 أسبوع دراس ي. 61مدى انضباط في حضور املحاضزاث خالل  درجات 10 ومشاركة احلضور 0

 ويؤخذ املتوسط. اختباراث قصيرة درجة 10 اختبارات قصرية 3

 .ويؤخذ املتوسطكل اسبوع واجب   درجة 10 صتكليفات واحباث 3

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

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

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

 درجت 611جحسب الدرجت الكاملت من  درجة 100 اجملنــــــــــــــــــــــوع

 

 خالل الفصل الدراسي  األسءباععلى  يحاء االقرر فردات متوزيع م

 املوضوع األصبوع

 يمذيخ حٕل ػهى انجٍٕنٕجً ٔانٓذف يٍ انذراسخ.  ألاول 
 انحٍبح ٔخظبئض انًخهٕلبد انحٍخ 

 ٔانتؼبيم يغ انًجٓز انًجبْز ٔإَٔاػٓب  الثاوي

  يفٕٓو انخهٍخ ٔتزكٍجٓب ٔٔظبئف انؼؼٍبد –يُبلشخ انتمٌٕى 

 فكزح ػٍ انشزائح انًجٓزٌخ   الثالث

  يُبلشخ انتمٌٕى –تُٕع انتغذٌخ ٔأًٍْتٓب نهكبئُبد انحٍخ 

 انجٓبس انٓؼًً  السابع

 يُبلشخ انتمٌٕى  -انجٓبس انٓؼًً ٔأًٍْتّ يكَٕبد 

 انذو ٔانذٔرح انذيٌٕخ -أًٍْخ ٔيكَٕبد انجٓبس انذٔري            الخامض

 انتُفس ٔانجٓبس انتُفسً                

 انجٓبس انجٕنً  -يفٕٓو ٔأًٍْخ االخزاج  الصادس

 إستخالص انجٕل ٔتكٌٍٕ انؼزق 

 تزكٍت ٔٔظبئف انٍٓكم انؼظًً -يُبلشخ انتمٌٕى   الصابع

 انجٓبس انؼؼهً ٔإَٔاع انؼؼالد 

 تزكٍت انخهٍخ انؼظجٍخ ٔإَٔاع األػظبة فً جسى االَسبٌ –يُبلشخ انتمٌٕى   الثامن

   انٓزيَٕبد ٔانغذد انظًبء -يُبلشخ انتمٌٕى 

 انُجبتبد انشْزٌخ ٔتزكٍت انشْزح  التاشع

   انتغذٌخ فً انُجبد -يُبلشخ انتمٌٕى 

 ػًهٍخ انجُبء انؼٕئً   -ثبًَ   فظهً اختجبر  العاشس
  يُبلشخ انتمٌٕى –االخزاج فً انُجبد 

 أسس ػهى انتظٍُف  الحادي عشس

  انًًهكخ انُجبتٍخ –يًهكخ انفطزٌبد  –يًهكخ انطالئؼٍبد 

 انًًهكخ انحٍٕاٍَخ –يُبلشخ انتمٌٕى   الثاوي عشس

 انخهٍخ ٔػاللتٓب ثبنٕراثخ 

 ػهى انٕراثخ ٔٔراثخ انظفبد فً االَسبٌ  الثالث عشس

 ٌااليزاع انٕراثٍخ انتً تظٍت االَسب 

 انُٓذسخ انٕراثٍخ ٔاالَتخبة انجًبػً ٔانتٓجٍٍ  –يُبلشخ انتمٌٕى   السابع عشس

  ًانجٍئبد انطجٍؼٍخ فً انًًهكخ )انُظى انجٍئٍخ( –يفٕٓو انُظبو انجٍئ 

 ػًم يزاجؼخ ػبيخ   الخامض عشس

 انُٓـــــــــبئً االختجــــبر الصادس عشس

 واهلل املوفل،،،



 اخلط٘ التدرٓضٔ٘
 ٍـ 1110/1111 ألّلاالفصل الدراصٕ 

 املتطلب الضابل التصالاعدد صاعات  الضاعات املعتندٗعدد  اصه املكزر رمش املكزر

 ال يىجد 4 4 الفًسياء 10فًس

 ابىبكر حمند رمحه اهلل حصًا.  مدرظ املكزر

 حصب اجلدول مكاٌ احملاضزٗ حصب اجلدول ّقت احملاضزٗ

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

 .اث بين الظىاهس واملخغيراثكاطت اللىاهين التي حػبر غً الػالدز -

 .وجعبُلاتهاالظىاهس البُئُت إهظاب العالب اللدزة غلى جفظير بػض  -

 اخلربات ّاملَارات اليت ٓكتضبَا الطالب مً دراص٘ املكزر:
 العام٘:اخلربات  . أ

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

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

 :اخلربات التفصٔلٔ٘ . ب

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

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

 ٌظخيخج حػسف ول مً الىخلت والىثافت للمادة. .3

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

 ًخػسف إلى جدىالث العاكت. .5

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

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

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

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

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

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

 الاخخيان...(كىة 

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

 ُــربًُ الصعىديـــــــــاملنلكُ الع

 وزارَ التعلًه 

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

 عنادِ الضي٘ التحضريُٓ

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 
AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY 
Dean ship of preparatory programs 

 



 للمىحاث الىهسومغىاظِظُت. .13
ً
فا  ٌظخيخج حػٍس

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

 للىهسباء. جىضُلتهاًطىف املىاد مً خُث  .15

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

 .ٌظخيخج حػٍسف املجاٌ املغىاظِس ي .17

 الكتاب املكزر:

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

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

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

 "مدسوم" في هشف زضد الدزحاث.

  السطمي واملظهس الالئم. بالصي الالتزام 

  ٌاطخخدام الجىا 
ً
 باجا

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

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

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

داٌ   للجىت املخخطت بالػمادة.إلى اغلىبت الغش ٍو

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

 وإبالغهم برلً.

 :رٕ ْٓضح تْسٓع الدرجات هلذا املكزالتكْٓه: اجلدّل التال

 اإلٓضاح الدرج٘ مَاو التكْٓه و
 أطبىع دزاس ي. 16في خضىز املداضساث خالٌ  ـ/ـهمدي اهضباط العالب درجات 5 احلضْر 0

ٌ  وجفاغله خالٌ الفطل الدزاس ي ـ/ـهمدي مشازهت العالب درجات 5 املغارك٘ ّالتفاعل 2  .ألاو

  درجات10 تكلٔفات  3

 اخخباز  أٌو ٌػلد في ألاطبىع الخامع مً الفطل الدزاس ي ألاٌو  درجات 10 االختبار الغَزٚ األّل  4

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

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

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

  دزحت 111الدزحت الياملت مً جدظب   درج٘ 100  اجملنــــــــــــــــــــــــــــــــْع

 
 
 



 و2019/2020 علٙ األصابٔع خالل الفصل األّل للعاو فٔشٓاٛتْسٓع مكزر ال

 

 األصابٔع
 التارٓخ

 املفزدات
 إىل مً

 8/9/2019 1/9/2019 ّلاأل
الفصل األول : التعرف علِ طبًعُ املكررالدراشِ 

 وطبًعُ العله الكنًات الفًسيائًُ

 قًاط الكنًات الفًسيائًُ االشاشًه واملعتكُ 8l9l2019 15l9l2019 ثاىٕال

 22/9/2019 15/9/2019 لثالثا
: تعريف املاده حاالت املاده،حجه املاده  الثاىٌالفصل 

 حصب حجه الصىائل والغازات

 29/9/2019 22/9/2019 زابع ال
 َتركًب املاد

 الكثافُ -الفصل الثالث : خصائص املاده الكتلُ 

 29l9l2019 6l10l2019 امطاخل
اخلصائص املًكاىًكه للنىاد الصلبُ واخلصائص 

 املًكاىًكًُ للنىاد الصائلُ

 الفصل الرابع : احلرارَ 6l10l2019 13l10l2019 ضادظال

 الفصل اخلامض : التغريات الفًسيائًُ 20/10/2019 13/10/2019 ضابعال

 والضغط الفصل الصادط : الكىه 27/10/2019 20/10/2019 ثامًال

 وصف احلركُالفصل الصابع :  3/11/2019 27/10/2019 التاصع

 الفصل الثامً : الكىه واالتساٌ 10/11/2019 3/11/2019 العاعز

 الطاقُالكىه العغل الفصل التاشع :  17l11l2019 10/11/2019 احلادٖ عغز

 البصريات  الضىء: الفصل العاظر 24/11/2019 17/11/2019 الثاىٕ عغز

 1/12/2019 24/11/2019 الثالث عغز
الفصل احلادٍ ععر : الكهرباء املكاومُ الكهربائًُ 

 وقاىىٌ اوو

 ُاملغياطًصًالفصل الثاىٌ ععر:  8/12/2019 1/12/2019 الزابع عغز

 مراجعُ 15/12/2019 8/12/2019 اخلامط عغز

 اليهائًُاالختبارات  22/12/2019 15/12/2019 الضادظ عغز



 اخلطة التدريضية
 ٍـ 4114/4114 ألولاالفصل الدراصي 

 رقه الغعبة  املتطلب الضابل مهاٌ احملاضزة عدد الضاعات املعتندة اصه املكزر رمش املكزر

 193-192-191 ال يوجد حضب اجلدول 4 الكينياء 01كيه 

 tesra6@yahoo.com               أمحد طارم عبد اللطيف علي مدرظ املكزر

 حضب اجلدول وقت احملاضزة

 أٍداف املكزر: 
 أن ٌستىعب الطالب املعلىماث واملعازف واملهازاث الىازدة في املقسز وان ًتقن مفسداجه 

 الهتاب املكزر:
 املىشع مجاها للطالب.لألستاذ سعد الىافع   لطالب املعاهد العلميت التأهيليتالخاص بالدوزة  النيمياءلتاب 

 تعلينات:
 دقائق من بدء املحاضسة. 5بداًت أوى الحضىز إلصامي لهرا املقسز، وسىف ًتم التحضير في  .1

سضد له دزحت "محسوم" في لشف زضد 22إذا وضلت وسبت غياب الطالب  .2 % من عدد املحاضساث سىف ًتم حسمان الطالب  ،ٍو

 الدزحاث.

 الالتزام بالصي السسمي واملظهس الالئق. .3

 استخدام الجىاى  .4
ً
 باجا

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

 ًجب على الطالب إحضاز النتاب املقسز حيث ًتم شسائه من "مسلص بيع النتب في العمادة" .5

على مل طالب جقدًم الىاحباث والتهليفاث  في املىعد املحدد لرلو ، لما  ًجب على الطالب التقدم لالمتحان بىفسه، وإذا مان  .6

حاى هىاك أي هىع من الغش و عدم املطداقيت، سىف   للجىت املختطت بالعمادة.إلى اًطبق بحق الطالب عقىبت الغش ٍو

 برلو.ادة وإبالغهم العمإذا مان الطالب ًحتاج خدماث أو زعاًت خاضت فعليه مساحعت وحدة إلازشاد ألامادًمي في  .7

 :  رتوسيع الدرجات هلذا املكز
 اإليضاح الدرجة مَاو التكويه و
 أسبىع دزاس ي. 16في حضىز املحاضساث خالى  ـ/ـهالطالبمدي اهضباط  درجات 5 احلضور 1

 .ألاوى  وجفاعله خالى الفطل الدزاس ي ـ/ـهمدي مشازلت الطالب درجات 45 واجباتالو املغارنة 2

 اختباز  أوى ٌعقد في ألاسبىع الخامس من الفطل الدزاس ي ألاوى  درجات 44 األول  الكصرياالختبار  3

 اختباز  مىتطف  ٌعقد في ألاسبىع الثامن  من الفطل الدزاس ي ألاوى   درجات 04 اختبار  امليتصف 4

 اختباز  جاوي ٌعقد في ألاسبىع الحادي عشس  من الفطل الدزاس ي ألاوى  درجات 44 الثاىى  الكصرياالختبار   5

 في اسبىع الاختبازاث النهائيت التي جحدده العمادة  درجات  14 االختبار  اليَائى  6

  دزحت 122جحسب الدزحت الهاملت من   درجة 444  اجملنــــــــــــــــــــــــــــــــوع 7

 

 ةــزبية الضعوديـــــــــاملنلكة الع

 وسارة التعليه 

 اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود

 نلية العلوو

 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
Ministry of Education 

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD 

ISLAMIC UNIVERSITY 
College of Science 



 ٍـ4114/4114للعاو  األولخالل الفصل الدراصي  األصابيععلى  هينياءالتوسيع مكزر 

 
 واهلل املوفل،،،

 األصابيع
 التاريخ

 املفزدات
 إىل مً

 تضجيل الطالباصتقبال و  8/9/2019 1/9/2019 ولاأل

 املدخل لعله الكينياء 8l9l2019 15l9l2019 ثاىيال

 22/9/2019 15/9/2019 لثالثا
 األدوات الكينيائية يف املدترب 

 ومهارات العنل الكينيائي

  طبيعة املادة وأشكاهلا 29/9/2019 22/9/2019 زابع ال

 29l9l2019 6l10l2019 امطاخل
اليظائز  –اليظزية الذرية احلديثة )مكوىات الذرة 

 الكتلة الذرية واجلشيئية  – املتكاتالت( -

  حزكة اإللكرتوىات وتوسيعها 6l10l2019 13l10l2019 ضادظال

 الزوابط الكينيائية  –اجلدول الدوري للعياصز  20/10/2019 13/10/2019 ضابعال

 التفاعل الكينيائي واملعادلة الكينيائية  27/10/2019 20/10/2019 ثامًال

 أىواع التفاعالت  –كتابة الصيغ الكينيائية  3/11/2019 27/10/2019 التاصع

 الفلشات القلوية والقلوية األرضية  10/11/2019 3/11/2019 العاعز

 17l11l2019 10/11/2019 احلادي عغز
جتارب وأىشطة  –اجملنوعة الثالثة والزابعة 

 كينيائية

 24/11/2019 17/11/2019 الثاىي عغز
 احلنوض والقواعد واألمالح –املاء واحملاليل 

 

 الكينياء العضوية  1/12/2019 24/11/2019 الثالث عغز

  الكينياء العضوية 8/12/2019 1/12/2019 الزابع عغز

 مزاجعة 15/12/2019 8/12/2019 اخلامط عغز

 االختبارات اليهائية 22/12/2019 15/12/2019 الضادظ عغز


