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

تحضير وحدات لمادة العلوم
اإلدارية 1
التعليم الثانوي (نظام المقررات)

األهداف العامة لمرحلة المقررات















تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى المتعلم.
المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص المتعلمين
في هذه المرحلة.
تنمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له.
تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية
واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامالً.
تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي يدرسها المتعلم في الفصل الدراسي الواحد.
تنمية قدرة المتعلم على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله ،مما يعمق ثقته في نفسه ،ويزيد إقباله على المدرسة والتعليم،
طالما أنه يدرس بنا ًء على اختياره ووفق قدراته ،وفي المدرسة التي يريدها.
رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة.
إكساب المتعلم المهارات األساسية التي تمكنه من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية
يتطلب دراستها من قبل جميع المتعلمين.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للمتعلم فرصة البحث واالبتكار
والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للمتعلم ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين
والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به.

األهداف العامة لمادة علوم إدارية1
الهدف العام
تزويد المتعلم بالمعرفة والمهارات اإلدارية الضرورية التي تمكنه من ممارسة العمل اإلداري واإلشراف في
المؤسسات المختلفة بكفاءة وفعالية وإعداد كفاءات وطنية وكوادر بشرية قادرة على التواصل في التخصص
الدراسي أو العمل في المجال اإلداري الستكمال احتياجات المجتمع السعودي من هذه الكفاءات.
األهداف الثانوية
 .1التعرف على مفهوم اإلدارة.
 .2التمييز بين مفهوم اإلدارية كممارسة ومفهومها كعلم.
 .3التعرف على مكونات العملية اإلدارية.
 .4القدرة على تعريف كل مكون من مكونات العملية اإلدارية.
 .5القدرة على تطبيق الخطوات العلمية لحل المشكالت.
 .6القدرة على تطبيق خطوات صنع القرار.
 .7اكتساب مهارة التخطيط.
 .8اكتساب مهارة إدارة االتصاالت.
 .9اكتساب المهارات األولية للشراء.
 .10اكتساب المهارة األولية في الشراء عن طريق اإلنترنت.
 .11اكتساب المهارات األولية للتسويق.
اكتساب المهارة األولية في التسويق عن طريق اإلنترنت.

التاريخ

األسبوع

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3
4

األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

مبادئ التنظيم  -تابع مبادئ التنظيم (سادساً :مبدأ تكافؤ السلطة)  -خصائص التنظيم الجيد

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

مراجعة عامة
تابع خصائص التنظيم الجيد (الخطوة الرابعة)  -الخريطة التنظيمية  -تعريف اإلشراف
اإلداري
التوجيه  -الحفز  -التدريب

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

القيادة  -نظريات القيادة  -أنماط القيادة

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

القيادة الترسلية  -القيادة الديموقراطية  -تعريف الرقابة
مراجعة عامة

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

خطوات الرقابة  -تابع خطوات الرقابة (تصحيح االنحراف)  -طرق الرقابة

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

أهم األجهزة الرقابية في المملكة  -تعريف االتصال  -أهداف االتصال اإلداري

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس
1442/10/22هـ

تعريف اإلدارة  -خصائص اإلدارة  -مجاالت اإلدارة
تابع مجاالت اإلدارة (إدارة الهيئات والمنظمات الخاصة)  -عناصر العملية اإلدارية  -مفهوم
وتعريف التخطيط
أنواع التخطيط  -عناصر التخطيط  -خطوات التخطيط
صفات التخطيط الفعال  -دور التخطيط في الحياة  -تعريف التنظيم

وسائل االتصال اإلداري  -تابع وسائل االتصال اإلداري ( -الخطابات)  -مبادئ االتصال
اإلداري
معوقات االتصال اإلداري  -تابع معوقات االتصال اإلداري (العوامل التنظيمية)  -تعريف
المنشآت الصغيرة
خطوات تأسيس المنشآت الصغيرة  -تابع خطوات تأسيس المنشآت الصغيرة (الخطوة الثالثة)
تابع خطوات تأسيس المنشآت الصغيرة (الخطوة الرابعة)
االختبارات

مالحظات

الصف

مقررات

الدرس
تمهيد

المــــادة
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األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

أساسيات اإلدارة

ما اإلدارة ؟

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :

-

تعرف علم اإلدارة.
توضح أهمية اإلدارة.
تحدد أهم العوامل التي ساهمت في زيادة أهمية اإلدارة.
توضح خصائص اإلدارة.
تحدد أهداف اإلدارة .
تقارن بين مجاالت اإلدارة.
تحدد عناصر العملية اإلدارية ( وظائف اإلدارة ) .

الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على أساسيات اإلدارة .
ستفهم المتعلمات أن :
 تعريف علم اإلدارة. أهمية اإلدارة. أهم العوامل التي ساهمت في زيادة أهمية اإلدارة. خصائص اإلدارة. أهداف اإلدارة . المقارنة بين مجاالت اإلدارة. -عناصر العملية اإلدارية ( وظائف اإلدارة ) .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:

السؤال األول  :ما أهمية اإلدارة ؟
السؤال الثاني  :اذكري خصائص اإلدارة .
السؤال الثالث  :ما أهداف اإلدارة ؟

ستعرف المتعلمات :
-

تعريف علم اإلدارة.
أهمية اإلدارة.
أهم العوامل التي ساهمت في زيادة أهمية اإلدارة.
خصائص اإلدارة.
أهداف اإلدارة .
المقارنة بين مجاالت اإلدارة.
عناصر العملية اإلدارية ( وظائف اإلدارة ) .

ستكون المتعلمات قادرات على :
-

معرفة علم اإلدارة.
توضيح أهمية اإلدارة.
تحديد أهم العوامل التي ساهمت في زيادة
أهمية اإلدارة.
توضيح خصائص اإلدارة.
تحديد أهداف اإلدارة .
المقارنة بين مجاالت اإلدارة.
تحديد عناصر العملية اإلدارية ( وظائف
اإلدارة ) .

الخطوووة  : 2تحديوود البووراهين واألدلووة علووى تحقووق نووواتج
التعلم

المهمة
األدائية

المحكات
الرئيسية

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات
عمل
أبحاث من
االنترنت
عن
مجاالت
اإلدارة .
أن تحضر
الطالبات
قصة
توضح
وظائف
اإلدارة .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم

أدلة أخرى

األنشطة التعليمية التعلمية
األنشطة التعليمية :
 -مووودخل وتمهيووود إلثوووارة انتبووواه الطالبوووات بعووورئ بعوووئ األسوووئلة واألنشوووطة

من خالل
األدلة التالية:

-

القدرة على
حل أسئلة
التدريبات
بالكتاب
المدرسي
يتم من خالل
جدول
المتابعة
المعد (
مبتدئ  -نام
– كفء –
متميز ) .

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات
طويلة -
التذكير
األكاديمي –
المفكرات -
األسئلة
الفجائية -
تقويم األقران
– المطويات -
ملف اإلنجاز.

-

-

-

-

المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقيوة للوحودة بتقوديم األسوئلة األساسوية موع مناقشوة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرئ المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب
الكتوواب لهووا بقصوود تحقيقهووا واحوودة تلووو األخوورى وذلووك حسووب إسووتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرئ أهوداف الوحودة ،
أطلب من الطالبات توضيح تعريف اإلدارة وأهميتها .
أقدم للطالبوات عورئ بوور بوينوت عون أهميوة اإلدارة وخصائصوها  ،أطلوب
من الطالبات قراءة العورئ جيوداً ومناقشوة المعلوموات التوي وردت فيوه فوي
محاولة منهن لتوضيح أهميوة اإلدارة وخصائصوها موع توضويح الهودف منوه
ومبرراته.
أقدم للطالبوات مطويوة عون مجواالت اإلدارة ووظائفهوا  ،اطلوب مون الطالبوات
قراءة المطويوة بطريقوة عمليوة مركوزة تعتمود علوى تحليول المعلوموات التوي
وردت بهووا موون خووالل إسووتيعاب العالقووات بووين العنوواوين الرئيسووة والفرعيووة
للخروج بمفهوم شامل عن مجاالت اإلدارة ووظائفها .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن العملية اإلداريوة ويوتم ذلوك مون خوالل
االسووتعانة بشووبكة االنترنووت أو موون خووالل مكتبووة المدرسووة  ،أقوودم الطالبووات
المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصويرة عون اإلدارة موع توضويح الهودف مون
كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
اسم الوحدة

الصف

أساسيات اإلدارة

مهمتك :

مقررات

المادة
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أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب .
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرئ

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

 تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
 اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )
 أساسيات اإلدارة

اليوم

التاريخ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

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
إلكترونياً 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

