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أوراق عمل مادة

المهارات اإلدارية
التعليم الثانوي – نظام المقررات
مسار العلوم اإلنسانية
اسم الطالبة .................................... /
الصف .............................. /

مفهوم الإدارة
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س  : 1اذكري عناصر العملية الإدارية .
................................................................................................................................ .................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .................................................................
................................................................................................................................ .................................................................

س  : 2اشرحي مهارة التخطيط ومهارة حل المشكلات .
................................................................................................................................ .................................................................
................................................................................................................................ .................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .................................................................

س  : 3كيف يمكن أن يؤدى العمل الإداري بطريقة متقنة ؟
................................................................................................................................ .................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .................................................................
................................................................................................................................ .................................................................

س  : 4وضحي أهمية الإدارة مع توضيح أهم مجالاتها .
................................................................................................................................ .................................................................
................................................................................................................................ .................................................................
................................................................................................................ .................................................................................
................................................................................................................................ .................................................................
................................................................................................................................ .................................................................
................................................................................................................................ .................................................................
................................................................................................................................ .................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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ن
المعلمي و المعلمات
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضي مناهج المقررات
الدرس 1440ـه –  1441هـ
للعام
ي
أنواع التحاضي
ر
وحدات ر
االسياتيجيات الحديثة  +التعلم
مرسوع الملك عبدهللا +
النشط  +الطريقة البنائية  +المرسد
المرفقات

س  : 4هاتي مثالا ً على التخطيط الروتيني المتكرر ووضحه .
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عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عم ــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
ر ن
ون
الكتاب االلكي ي
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
+
سجل انجاز معلمة
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التوصيل للرياض والخرج مجانا
ر
عي الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لباق مدن المملكة ر
التوصيل ي
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي 50ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
الس دي طباعة عادية 80ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة 120ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس
المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضي الحديثة
===========================
اجح
 / 233608010954856بنك الر ي
اجح
 / SA5780000233608010954856آي بان الر ي
األهىل
 / 27949172000110البنك
ي
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األهىل
 / SA0610000027949172000110آي بان
ي
–———————————————————
العتيب
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن
ري
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
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التاريخ :
 /ن ن
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبي يق أن يكونوا وكالء لتحاضي فواز
ن
الحرن يق مدنهم االتصال بجوال المدير
ري

0554466161
عل
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا ي
الواتس
966558396004
966558396119
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