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األ داا العامة ل مادة
يهددددددددا نقدددددددام الم دددددددررال بالمرح دددددددة الثانويدددددددة لدددددددى حددددددددا ن دددددددة نوايدددددددة اددددددده الهع ددددددديم الثدددددددانو
وأساليب ومضامين ويسعى لى هح يق اآلهه:

ب دااددددددد و يا ددددددد

المسا مة اه هح يق مرامه سياسة الهع يم اه المم ة العربية السعودية من الهع يم الثانو ومن ذلك:
 .1هعزيز الع يدة اإلسالمية الهه هسه يم بها نقرة المهع م ل ون واإلنسان والحياة اه الدنيا واآلخرة.
 .2هعزيز قيم المواطنة وال يم االجهمااية لدى المهع م.
 .3المسا مة اه ساب المهع مين ال در المالئم من المعارا والمهارال المفيدة واق هخطيط منهجه يرااه خصائص المهع مين اه ذه المرح ة.
 .4هنمية شخصية المهع م شمولياً؛ وهنويع الخبرال الهع يمية الم دمة ل .
 .5ه يص الهدر اه الوقل واله اليا وذلك به يل حاالل الرسوب والهعثر اه الدراسة وما يهرهب ا يهما من مش الل نفسية واجهمااية واقهصادية
و ذلك ادم اادة العام الدراسه امالً.
 .6ه يل وهر يز ادد الم ررال الدراسية الهه يدرسها المهع م اه الفصل الدراسه الواحد.
 .7هنمية قدرة المهع م ا ى اهخاذ ال رارال الصحيحة بمسه ب مما يعمق ث ه اه نفس ويزيد قبال ا ى المدرسة والهع يم طالما أن يدرس بنا ًء
ا ى اخهياره وواق قدراه واه المدرسة الهه يريد ا.
 .8راع المسهوى الهحصي ه والس و ه من خالل هعويد المهع م ل جدية والمواقبة.
 .9ساب المهع م المهارال األساسية الهه هم ن من امهالك مهط بال الحياة العم ية والمهنية من خالل ه ديم م ررال مهارية يهط ب دراسهها من قبل
جميع المهع مين.
 .10هح يق مبدأ الهع يم من أجل الهم ن واإله ان باسهخدام اسهراهيجيال وطرق هع م مهنواة ههيح ل مهع م ارصة البح واالبه ار والهف ير اإلبدااه.
 .11هنمية المهارال الحياهية ل مهع م مثل :الهع م الذاهه ومهارال الهعاون والهواصل والعمل الجمااه والهفاال مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول
الرأ اآلخر اه طار من ال يم المشهر ة والمصالح الع يا ل مجهمع والوطن.
 .12هطوير مهارال الهعامل مع مصادر الهع م المخه فة و اله نية الحديثة والمع وماهية و هوقيفها ايجابيا اه الحياة العم ية
 .13هنمية االهجا ال اإليجابية المهع ة بحب العمل المهنه المنهج واإلخالص اه العمل وااللهزام ب .

األ داا الخاصة ل مادة
الهدا العام
هزويد المهع م بالمعراة والمهارال اإلدارية الضرورية الهه هم ن من ممارسة العمل اإلدار واإلشراا اه المؤسسال
المخه فة ب فاءة واعالية و اداد فاءال وطنية و وادر بشرية قادرة ا ى الهواصل اه الهخصص الدراسه أو العمل اه
المجال اإلدار السه مال احهياجال المجهمع السعود من ذه ال فاءال.

األ داا الثانوية
 .1الهعرا ا ى مفهوم اإلدارة.
 .2الهمييز بين مفهوم اإلدارية ممارسة ومفهومها ع م.
 .3الهعرا ا ى م ونال العم ية اإلدارية.
 .4ال درة ا ى هعريا ل م ون من م ونال العم ية اإلدارية.
 .5ال درة ا ى هطبيق الخطوال الع مية لحل المش الل.
 .6ال درة ا ى هطبيق خطوال صنع ال رار.
 .7ا هساب مهارة الهخطيط.
 .8ا هساب مهارة دارة االهصاالل.
 .9ا هساب المهارال الثانيية ل شراء.
 .10ا هساب المهارة الثانيية اه الشراء ان طريق اإلنهرنل.
 .11ا هساب المهارال الثانيية ل هسويق.
 .12ا هساب المهارة الثانيية اه الهسويق ان طريق اإلنهرنل.
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مفهوم اإلدارة  -اناصر العم ية اإلدارية  -هابع اناصر العم ية اإلدارية (بعض المهارال اإلدارية ص )15
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خطوال حل المش الل (هحديد األسباب المحهم ة ل مش ة)  -خطوال حل المش الل (هحديد الح ول والبدائل)
 خطوال حل المش الل (اخهيار الحل األاضل)  -خطوال حل المش الل (هنفيذ الحل وه ييم النهائج)صنع واهخاذ ال رارال-
صنع واهخاذ ال رار – مفهوم اهخاذ ال رارال  -صنع واهخاذ ال رارال -أنواع ال رارال  -هابع ُ
الفرق بين صنع ال رار واهخاذ ال رار اإلبداع اه حل المش الل  -مفهوم الس رهارية ومهامها
صفال الس رهير الناجح  -هرهيب المواايد واسه بال الزائرين  -الم هب ومحهوياه
 -هابع الم هب ومحهوياه (األثا الم هبه) ص 95

االختبارات

مالحقال

مهارال دارية

األسبوع/اليوم

نقام الم ررال

المهارة

-1الهرهيب(

العام 1442 /

الوسي ة

)

( الم ون ) موضوع
الدرس

أن هحدد الطالبة هعريا اإلدارة.

السبورة

أن هعدد الطالبة بعض الهعريفال
الموضواة لإلدارة.
أن هذ ر الطالبة أ مية اإلدارة.

-2هحديد الهدا ( )

-4اإلل اء (

)

-5الهذ ر(

)

-6االسهيعاب (

)

-7اإلل اء ( )

-9ال هابة (

)

 -10ال راءة ( )
-11الفهم ( )

جهاز العرض

أن هحدد الطالبة مجاالل اإلدارة
األساسية.
أن هناقش الطالبة الم صود
باإلدارة اإلق يمية والدولية.
أن هحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن هنمه الطالبة من مهاراهها
اإلدارية.

ال هاب المدرسه
أن ه خص الطالبة اناصر
العم ية اإلدارية بش ل مجمل.

شرائح
الباوربوينل

اناصر العم ية اإلدارية

-8اله ويم (

)

مفهوم اإلدارة

-3االهصال (

)

ألقالم الم ونة

األ داا

هعرا الطالبة الهخطيط.
أن ِّ
أن هحدد الطالة الم صود
بالهوجي .
أن هحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن هزيد الطالبة من معاراها
حول اناصر العم ية اإلدارية..

سهراهيجية الهدريس

الحوار
والمناقشة
حل المش الل
الهع م الهعاونه
االسه شاا
واالسه صاء
همثيل الدوار
ال صة
أرى
العصا الذ نه
ام يال الهف ير
اإلبدااه
الهف ير الناقد

آداه اله ويم
حدد هعريا اإلدارة.

(

)

( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

ادد بعض الهعريفال
الموضواة لإلدارة.
اذ ر أ مية اإلدارة.
حدد مجاالل اإلدارة
األساسية.
ناقشه الم صود باإلدارة
اإلق يمية والدولية.
ح ه ورقة العمل
الخاصة بالدرس.

لخصه اناصر العم ية اإلدارية
بش ل مجمل.
اراه الهخطيط.
ِ
حدد الم صود بالهوجي .
ح ه ورقة العمل الخاصة
بالدرس

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني

+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________

”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001

____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

