العلوم اإلدارية 1
الصف الثاني الثانوى
التحضير بطريقة التعلم النشط

 .1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتتعلم للتى الكتوا واإلنستاا والحيتاة وت ويتده بالماتاايم األساستية التتي تجعلته معتت ا بدينته
قادرا على الدعوة لليه والدفاع عنه.
 .3تمكيا االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد .
 .4تحقيق الوفاء للوطا اإلسالمي العام والوطا الخاص المملكة العربية السعودية.
 .5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أاداف التربية اإلسالمية.
 .6تنمية التاكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
 .7لعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلاة في مختلف التخصصات.
 .8تهيئة سائر المتعلميا للعمل في مياديا الحياة بمستوى الئق.
 .9تخريج عددا ما المتعلميا والمؤاليا مسلكيا وفنيا لسد حاجة البالد.
 .11تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة لسالمية سليمة.
 .11رعاية المتعلميا على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الاكرية واالناعاليتة ومستاعدتهم علتى اجتيتا اتمه المرحلتة متا حيتاتهم بنجتاح
وسالم.
 .12لكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة ما اال دياد ما العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الاراغ على وجه مايد ت دار به
شخصية الارد وأحوال المجتمع .
 .13تكويا الوعي اإليجابي المي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجااات المضللة.

الهدف العام
ت ويد المتعلم بالمعرفة والمهارات اإلدارية الضرورية التي تمكنته متا ممارستة العمتل اإلداري واإلشتراف فتي المؤسستات المختلاتة بكاتاءة
وفعالية ولعداد كااءات وطنية وكوادر بشرية قادرة على التواصل في التخصص الدراسي أو العمل فتي المجتال اإلداري الستتكمال احتياجتات
المجتمع السعودي ما امه الكااءات.

األاداف الثانوية













التعرف على ماهوم اإلدارة.
التميي بيا ماهوم اإلدارية كممارسة وماهومها كعلم.
التعرف على مكونات العملية اإلدارية.
القدرة على تعريف كل مكوا ما مكونات العملية اإلدارية.
القدرة على تطبيق الخطوات العلمية لحل المشكالت.
القدرة على تطبيق خطوات صنع القرار.
اكتساب مهارة التخطيط.
اكتساب مهارة لدارة االتصاالت.
اكتساب المهارات األولية للشراء.
اكتساب المهارة األولية في الشراء عا طريق اإلنترنت.
اكتساب المهارات األولية للتسويق.
اكتساب المهارة األولية في التسويق عا طريق اإلنترنت..
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األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

ماهوم اإلدارة وأاميتها  -أاداف اإلدارة
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األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

خصائص اإلدارة  -مجاالت اإلدارة

3
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الخميس1441/5/18

اإلدارة بيا العلم والمهارة  -أبعاد العملية اإلدارية

4

األحد1441/5/21
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5
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التنظيم (تعرياه -أنواعه ،مبادئه)  -التنظيم (خصائصه ،تصميمه)
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الخميس 1441/6/9

مراجعة عامة
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التوجيه (تعرياه ،أاميته ،جوانبه)  -أدوات التوجيه

8

األحد 1441/6/19

الخميس1441/6/23

الرقابة (تعرياها ،أاميتها ،أادافها)  -الرقابة (أنواعها ،خطواتها)

9

األحد1441/6/26

الخميس 1441/6/31

وظياة التمويل  -وظياة اإلنتاج

11

األحد1441/7/3

الخميس 1441/7/7

العمليات اإلنتاجية  -وظياة التسويق
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األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

مراجعة عامة

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

عناصر التسويق  -التسويق اإللكتروني

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

وظياة تنمية الموارد البشرية  -ماهوم القيادة
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الخميس1441/8/6
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األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13

أامية القيادة وصااتها  -نظريات القيادة
ماهوم العالقات اإلنسانية  -نظريات العالقات اإلنسانية

 17+16اآلحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

مااايم اإلدارة اإللكترونية  -تطبيقات اإلارة اإللكترونية في المملكة
االختبارات

مالحظات

علوم لدارية 1

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

سبورة مكية
 تعلم تعاوني

موضوع الدرس

ماهوم اإلدارة وأاميتها

عرفي اإلدارة
شرائح للكترونية
عرض مرئي
 قطع الورق والاليا
تجارب عملية

أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الاصل

تاكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ماني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :

أا تنمي الطالبة معارفها في مجال اإلدارة.
الخبرات السابقة

أطرح عددا ما األسئلة الشاهية حول أامية اإلدارة في تطوير مجال الصحة ،أستمع ما
الطالبات لإلجابات الواحدة تلو األخرى مع لشادتي باإلجابات المتمي ة ،ثم أطلب ما
األخريات تلخيص ما فهما ما المناقشة في كراساتها .

مراجعة ما سبق دراستة

معلومة لثرائية
الواجبات المن لية
أنشطة ملف اإلنجا
أدوات التقويم

رابط تااعلي

تقويم ختامي

أو ع على الطالبات ورقة العمل الخاصة بالدرس ،ثم أكلاها بقراءتها والتاكير في
مضمونها وحلها ثم أقوم بالتعليق ،وتصحيح األخطاء.

تقويم بنائي

أا تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

أكلف الطالبات بعمل بحث مبسط ال ي يد عا صاحة حول أامية اإلدارة في حياتنا،
ما خالل اإلستعانة بالمكتبة المدرسية أو الشبكة العنكبوتية وأقوم بتقييم اإلبحاث
وأختيار بحثيا وأشيد بأداء ما قدمتها.

نشاط لثرائي

حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

أا تحدد الطالبة أامية اإلدارة في حياتنا

أتناقش مع الطالبات حول أبر التعرياات الخاصة باإلدارة ،وأعمل على توضيح
التعرياات للطالبات بشكل مبسط ،ثم أستمع منها للتعرياات ألضما تحقق االستاادة.

التقويم

تقويم قبلي

نواتج التعلم المخطط لها (األاداف)
أا تعدد الطالبة أبر التعرياات التي تناولت
ماهوم اإلدارة.

لجراءات تحقيق النواتج ما المعلمة والمتعلمة

أا تناقش الطالبة أامية اإلدارة في تطوير
المجال الصحة.

األحد

االثنيا

الثالثاء

األربعاء

الخميس

عددي أبر التعرياات التي تناولت ماهوم
اإلدارة.

حددي أامية اإلدارة في حياتنا

ناقشي أامية اإلدارة في تطوير مجال الصحة.
الروابط التااعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

الرجوع للى مصادر البحث وجمع معلومات لثرائية عا الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تاكير
كتابة
قراءة
تحدث
استماع
تنايم حقيبة اإلنجا
الواجبات المن لية ⃝
األنشطة ⃝
التدريبات ⃝
المناقشة ⃝
المالحظة ⃝
االختبارات التحريرية ⃝
االختبارات الشاوية ⃝
⃝
أخرى..............

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب
+
الكتاب االلكتروني

+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  42ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  05لاير للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا

سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

