اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

األ داا العامة للمرثلة الفاماية
يهددددددددا مقدددددددام الم دددددددررال المرثلدددددددة الفامايدددددددة الدددددددد اثددددددددا م لدددددددة ما يدددددددة ددددددد التعلددددددديم الفددددددداما
اأسالي امضاميم ايسعد الد تث يق اآلت :

دا ددددددد ا يا لددددددد

المسا مة تث يق مرام سياسة التعليم الممل ة العر ية السعادية من التعليم الفاما امن ذلك:
 .1تعزيز الع يدة اإلسالمية الت تست يم ها مقرة المتعلم لل ان ااإلمسان االثياة الدميا ااآلخرة.
 .2تعزيز قيم المااطمة اال يم االجتما ية لدى المتعلم.
ذه المرثلة.
 .3المسا مة ا ساب المتعلمين ال در المالئم من المعارا االمهارال المفيدة ا ق تخطيط ممهج يرا خصائص المتعلمين
 .4تممية شخصية المتعلم شمالياً؛ اتمايع الخ رال التعليمية الم دمة ل .
 .5ت ليص الهدر الاقل االت اليا اذلك ت ليل ثاالل الرساب االتعفر الدراسة اما يترتب ليهما من مش الل مفسية ااجتما ية ااقتصادية
ا ذلك دم ا ادة العام الدراس امالً.
 .6ت ليل اتر يز دد الم ررال الدراسية الت يدرسها المتعلم الفصل الدراس الااثد.
مفس ايزيد اق ال لد المدرسة االتعليم طالما أم يدرس ما ًء
 .7تممية قدرة المتعلم لد اتخاذ ال رارال الصثيثة مست ل مما يعمق ف ت
لد اختياره اا ق قدرات ا المدرسة الت يريد ا.
 .8ر ع المستاى التثصيل االسلا من خالل تعايد المتعلم للجدية االمااق ة.
 .9ا ساب المتعلم المهارال األساسية الت تم م من امتالك متطل ال الثياة العملية االمهمية من خالل ت ديم م ررال مهارية يتطلب دراستها من ق ل
جميع المتعلمين.
 .10تث يق م دأ التعليم من أجل التم ن ااإلت ان استخدام استراتيجيال اطرق تعلم متما ة تتيح للمتعلم رصة ال ث ااال ت ار االتف ير اإل دا .
االتفا ل مع اآلخرين االثاار االمماقشة اق ال
 .11تممية المهارال الثياتية للمتعلم مفل :التعلم الذات امهارال التعاان االتااصل االعمل الجما
اطار من ال يم المشتر ة االمصالح العليا للمجتمع االاطن.
الرأ اآلخر
 .12تطاير مهارال التعامل مع مصادر التعلم المختلفة ا الت مية الثديفة االمعلاماتية ا تاقيفها ايجا يا الثياة العملية
 .13تممية االتجا ال اإليجا ية المتعل ة ثب العمل المهم الممتج ااإلخالص العمل اااللتزام .

األ داا العامة لمادة المهارال اإلدارية
الهدا العام
تزايد المتعلم المعر ة االمهارال اإلدارية الضرارية الت تم م من ممارسة العمل اإلدار ااإلشراا المؤسسال
المختلفة فاءة ا عالية اا داد فاءال اطمية ا اادر شرية قادرة لد التااصل التخصص الدراس أا العمل
المجال اإلدار الست مال اثتياجال المجتمع السعاد من ذه ال فاءال.

األ داا الفاماية
 .1التعرا لد مفهام اإلدارة.
 .2التمييز ين مفهام اإلدارية ممارسة امفهامها علم.
 .3التعرا لد م امال العملية اإلدارية.
 .4ال درة لد تعريا ل م ان من م امال العملية اإلدارية.
 .5ال درة لد تط يق الخطاال العلمية لثل المش الل.
 .6ال درة لد تط يق خطاال صمع ال رار.
 .7ا تساب مهارة التخطيط.
 .8ا تساب مهارة ادارة االتصاالل.
 .9ا تساب المهارال األالية للشراء.
 .10ا تساب المهارة األالية الشراء ن طريق اإلمترمل.
 .11ا تساب المهارال األالية للتسايق.
 .12ا تساب المهارة األالية التسايق ن طريق اإلمترمل.
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الخطاة :1تثديد متائج التعلم المرغا ة
األ ار ال رى (اإل هام ال اقية)

األ داا الرئيسية

ذه الاثدة لد مهارة التخطيط امهارة تثليل المش الل

الف رة ال رى :سمتعرا
ااتخاذ ال رارال .
ستفهم المتعلمال :
معمد اإلدارة اأ ميتها
مجاالل اإلدارة
ماصر تخطيط العملية اإلدارية  -مفهام التخطيط .
خطاال ا داد الخطة  -مفهام المش لة
خصائص المش لة  -أمااع المش الل
استراتيجيال ثل المش الل
أساليب ثل المش الل  -خطاال التعامل مع المش الل
خطاال صمع ال رار  -خطاال اتخاذ ال رار

األ داا العامة  :يتاقع من الطال ة عد دراسة ذه الاثدة أن :
تتعرا لد معمد اإلدارة اأ ميتها
تذ ر مجاالل اإلدارة
تعدد ماصر تخطيط العملية اإلدارية
تشرح مفهام التخطيط .
تعدد خطاال ا داد الخطة  -تشرح مفهام المش لة
تثدد خصائص المش لة  -تعدد أمااع المش الل
تتعرا لد استراتيجيال ثل المش الل  -تثدد أساليب ثل المش الل
تذ ر خطاال التعامل مع المش الل  -تفرق ين اتخاذ ال رار اصمع ال رار
تذ ر خطاال صمع ال رار  -تاضح خطاال اتخاذ ال رار

المعر ة االمهارال الرئيسية الت سي تس ها المتعلمال عد تعلم الاثدة ؟
األسئلة األساسية:

السؤال األال  :ما مجاالل اإلدارة ؟
السؤال الفام  :اذ ر خطاال ا داد الخطة .
السؤال الفال  :ما أساليب ثل المش الل ؟
السؤال الرا ع  :اذ ر خطاال اتخاذ ال رار .
السؤال الخامس  :ما مفهام المش لة ؟

ستعرا المتعلمال :
معمد اإلدارة اأ ميتها  -مجاالل اإلدارة
ماصر تخطيط العملية اإلدارية  -مفهام التخطيط .
خطاال ا داد الخطة  -مفهام المش لة
خصائص المش لة  -أمااع المش الل
استراتيجيال ثل المش الل
أساليب ثل المش الل  -خطاال التعامل مع المش الل
خطاال صمع ال رار  -خطاال اتخاذ ال رار

ست ان المتعلمال قادرال لد :
معر ة معمد اإلدارة اأ ميتها  -ذ ر مجاالل اإلدارة
تاضيح ماصر تخطيط العملية اإلدارية
شرح مفهام التخطيط  - .ذ ر خطاال ا داد الخطة
شرح مفهام المش لة
تثديد خصائص المش لة  -ذ ر أمااع المش الل
معر ة استراتيجيال ثل المش الل – تثديد أساليب ثل المش الل
ذ ر خطاال التعامل مع المش الل
الفرق ين اتخاذ ال رار اصمع ال رار  -ذ ر خطاال صمع ال رار
تاضيح خطاال اتخاذ ال رار

-

الخطاة  : 2تثديد ال را ين ااألدلة لد تث ق مااتج التعلم
المهمة األدائية

المث ال الرئيسية

أدلة أخرى

الخطاة  : 3خ رال التعليم االتعلم
األمشطة التعليمية التعلمية

ست ام المتعلمال
ماي ت

ست ام المعلمة ما
يت
ي دم التمهيد .
* يثدد
استراتيجية

تث يق درجال
مت دمة
االخت ارال
* مددل أ ثددا مددن
االمترمدددددددل دددددددن
التخطيط .
*أن تثضر
الطال ال قصة
تاضح المش الل
اخصائصها .

ال درة لد ثل
أسئلة التدري ال
ال تاب المدرس
يتم من خالل جدال
المتا عة المعد (
م تدئ  -مام –
اء – متميز ) .

من خالل األدلة
التالية:
م اشال الزميالل -
اخت ارال قصيرة -
اخت ارال طايلة -
التذ ير األ اديم –
المف رال  -األسئلة
الفجائية  -ت ايم
األقران – المطايال
 -ملا اإلمجاز.

األمشطة التعليمية :
 مدخل اتمهيد إلفارة امت اه الطال ال عرض عض األسئلة ااألمشطة المتعل ة ماضاع الاثدة . ا راز األ ار ااإل هام ال اقية للاثدة ت ديم األسئلة األساسية مع مماقشة المهمال األدائية التدتعمل لد تث يق ذه األ داا ااإل هام .
رض المعر ة االمهارة االخ رة التعليمية المراد ا سدا ها للطال دال ترتيدب ال تداب لهدا صدد
التال :
تث ي ها ااثدة تلا األخرى اذلك ثسب استراتيجية التدريس المماس ة ا
 من خالل ال عمل لد ش ل مجما ال تعاامية ا عد رض أ داا الاثددة أطلدب مدن الطال دالتاضيح التخطيط االمش الل .
 أقدم للطال ال رض ار ايمل ن استراتيجيال اأساليب ثل المش الل أطلب من الطال المثاالة ممهن لتاضيح استراتيجيال
قراءة العرض جيداً امماقشة المعلامال الت اردل ي
اأساليب ثل المش الل مع تاضيح الهدا مم ام ررات .
 أقدم للطال ال مطاية ن خطاال التعامدل مدع المشد الل اطلدب مدن الطال دال قدراءة المطايدةطري ة ملية مر زة تعتمد لد تثليل المعلامال الت اردل ها مدن خدالل اسدتيعاب العالقدال
ين العمااين الرئيسة االفر ية للخراج مفهام شامل ن خطاال التعامل مع المش الل .
 أطلدب مدن الطال دال جمدع معلامدال دن صددمع ااتخداذ ال درارال ايدتم ذلدك مدن خدالل االسددتعامةش ة االمترمل أا من خدالل م ت دة المدرسدة أقددم الطال دال المعلامدال د شد ل م دال تيدب
صغير ال يزيد ن شرين سطراً.
 أطلب من الطال دال تا دة م الدة قصديرة دن مهدارة التخطديط امهدارة تثليدل المشد الل ااتخداذال رارال مع تاضيح الهدا من تا ة الم الة ام رراتها.
 تازيع أاراق العمل امماقشة المجما ال يها .تختتم الاثدة ت ييم ذات للطال ال تلك الاثدة .

التدريس( تعلم
* المماقشة االثاار.
* تا ة ال ث .

أل اءي – تعلم
مشط – ثاار

* مل مطاية .

امماقشة – تف ير

* تا ة قصة.
* تمفيذ مشاطال تا
الطال ة االمشاط.
* ثل أاراق العمل.
* المشار ة

تعاام – طري ة

رسم

خرائط ذ مية أا خرائط
مفا يم .
* جمع المعلامال

ماقد
* قراءة مماذجية
للمصاص.
* التعزيز المماسب
* ت سيم
المجما ال.
*ا داد أارق
العمل.
*ا داد
الخرائط
الذ مية
اخرائط
المفا يم

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

