المهارات اإلدارية
التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بطريقة مسرد الليزر 2

يهددددددددا نظدددددددام المقدددددددررات بالمرحلدددددددة الثانويدددددددة الدددددددد احددددددددا نقلدددددددة نو يدددددددة ددددددد التعلددددددديم الثدددددددانوي ب دا ددددددد
و ياكل وأساليب ومضامين ويسعد الد تحقيق اآلت :
المسا مة

تحقيق مرام سياسة التعليم

المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ومن ذلك:
الدنيا واآلخرة.

 .1تعزيز العقيدة اإلسالمية الت تستقيم بها نظرة المتعلم للكون واإلنسان والحياة
 .2تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتما ية لدى المتعلم.
ذه
 .3المسا مة اكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارا والمهارات المفيدة و ق تخطيط منهج يرا خصائص المتعلمين
المرحلة.
 .4تنمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة ل .
 .5تقليص الهدر الوقت والتكاليا وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر الدراسة وما يترتب ليهما من مشكالت نفسية واجتما ية
واقتصادية وكذلك دم ا ادة العام الدراس كامالً.
 .6تقليل وتركيز دد المقررات الدراسية الت يدرسها المتعلم الفصل الدراس الواحد.
نفس ويزيد اقبال لد المدرسة والتعليم طالما أن
 .7تنمية قدرة المتعلم لد اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبل مما يعمق ثقت
يدرس بنا ًء لد اختياره وو ق قدرات و المدرسة الت يريد ا.
 .8ر ع المستوى التحصيل والسلوك من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة.
 .9اكساب المتعلم المهارات األساسية الت تمكن من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب
دراستها من قبل جميع المتعلمين.
 .10تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنو ة تتيح للمتعلم رصة البح واالبتكار والتفكير
اإلبدا .
والتفا ل مع اآلخرين والحوار
 .11تنمية المهارات الحياتية للمتعلم مثل :التعلم الذات ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجما
اطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
والمناقشة وقبول الرأي اآلخر
 .12تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا الحياة العملية
 .13تنمية االتجا ات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهن المنتج واإلخالص العمل وااللتزام ب .

الهدا العام
تزويد المتعلم بالمعر ة والمهارات اإلدارية الضرورية الت تمكن من ممارسة العمل اإلداري واإلشراا المؤسسات
المختلفة بكفاءة و عالية وا داد كفاءات وطنية وكوادر بشرية قادرة لد التواصل التخصص الدراس أو العمل
المجال اإلداري الستكمال احتياجات المجتمع السعودي من ذه الكفاءات.

األ داا الثانوية
 .1التعرا لد مفهوم اإلدارة.
 .2التمييز بين مفهوم اإلدارية كممارسة ومفهومها كعلم.
 .3التعرا لد مكونات العملية اإلدارية.
 .4القدرة لد تعريا كل مكون من مكونات العملية اإلدارية.
 .5القدرة لد تطبيق الخطوات العلمية لحل المشكالت.
 .6القدرة لد تطبيق خطوات صنع القرار.
 .7اكتساب مهارة التخطيط.
 .8اكتساب مهارة ادارة االتصاالت.
 .9اكتساب المهارات األولية للشراء.
 .10اكتساب المهارة األولية الشراء ن طريق اإلنترنت.
 .11اكتساب المهارات األولية للتسويق.
 .12اكتساب المهارة األولية التسويق ن طريق اإلنترنت.
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توزيع منهج مادة المهارات االدارية نظام مقررات
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

الد

1

األحد  1442/6/4ـ

الخميس  1442/6/8ـ

مفهوم اإلدارة  -عناصر العملية اإلدارية  -تابع عناصر العملية اإلدارية (بعض المهارات اإلدارية ص  - )15التخطيط – مفهوم التخطيط

2

األحد  1442/6/11ـ

الخميس  1442/6/15ـ

3

األحد  1442/6/18ـ

الخميس  1442/6/22ـ

4

األحد  1442/6/25ـ

الخميس  1442/6/29ـ

5

األحد  1442/7/2ـ

الخميس  1442/7/6ـ

6
7

األحد  1442/7/9ـ
األحد  1442/7/16ـ

الخميس  1442/7/13ـ
الخميس  1442/7/20ـ

أغراض ودواعي التخطيط  -التخطيط (أنواعه – عناصره ،معوقاته)  -التخطيط – خطوات التخطيط  -تحليل المشكلة – مفهوم المشكلة
تحليل المشكالت – استراتيجيات حل المشكالت  -أساليب حل المشكالت  -تابع أساليب حل المشكالت (تحديد البدائل الممكنة) ص - 41
خطوات حل المشكالت (إدارك وجود المشكلة وتحديدها)
خطوات حل المشكالت (تحديد األسباب المحتملة للمشكلة)  -خطوات حل المشكالت (تحديد الحلول والبدائل)  -خطوات حل المشكالت
(اختيار الحل األفضل)  -خطوات حل المشكالت (تنفيذ الحل وتقييم النتائج)
صنع واتخاذ القرارات-الفرق بين صنع القرار
صنع واتخاذ القرار – مفهوم اتخاذ القرارات  -صنع واتخاذ القرارات -أنواع القرارات  -تابع ُ
واتخاذ القرار اإلبداع في حل المشكالت  -مفهوم السكرتارية ومهامها
صفات السكرتير الناجح  -ترتيب المواعيد واستقبال الزائرين  -المكتب ومحتوياته  -تابع المكتب ومحتوياته (األثاث المكتبي) ص 95

8

األحد  1442/7/23ـ

الخميس  1442/7/27ـ

9

األحد  1442/8/1ـ

الخميس  1442/8/5ـ

10

األحد  1442/8/8ـ

الخميس  1442/8/12ـ

11

األحد  1442/8/15ـ

الخميس  1442/8/19ـ

12

األحد  1442/8/22ـ

الخميس  1442/8/26ـ

13

األحد  1442/8/29ـ

الخميس  1442/9/3ـ

البيع داخل المتاجر  -تابع البيع داخل المتاجر (بعض العوامل المؤثرة في المشتري داخل المتجر ص  - )193التسويق 1

14

األحد  1442/9/6ـ

الخميس  1442/9/10ـ

15

األحد  1442/9/13ـ

الخميس  1442/9/17ـ

ت التسويق  - 2ابع التسويق (2أساليب اإللقاء البيعي ص  - )205التسويق 3
تابع التسويق ( 3الخطوة الخامسة ص  - )212تابع التسويق ( 3الخطوة السادسة ص  - )214التجارة اإللكترونية  -تابع التجارة
اإللكترونية (معوقات البيع والشراء عبر اإلنترنت ص )220

الخميس  1442/10/8ـ

مراجعة

الخميس  1442/10/22ـ

االختبارات

16
18-17

الثالثاء
 1442/10/6ـ
األحد
 1442/10/11ـ

تصنيف الملفات  -فهرسة الملفات  -تابع فهرسة الملفات (حفظ الملفات) ص  - 104االتصال الكتابي
تابع االتصال الكتابي (تعريف المراسالت) ص  - 109البريد الوارد والصادر -تابع البريد الوارد والصادر (إجراءات البريد الصادر) ص
116
معالجة المكالمات الهاتفية
البريد اإللكتروني  -مكننة العمل المكتبي وإدارته إلكترونيا  -تابع مكننة العمل المكتبي وإدارته إلكترونيا (اإلدارة اإللكترونية) ص -132
العمل المكتبي وتطبيقات الحاسب
تابع العمل المكتبي وتطبيقات الحاعغسب (مجاالت استخدام الحاسب اآللي ص  - )138عملية البيع والشراء  -العوامل المؤثرة في الشراء
السلوك الشرائي وصفات المشتري المثالي
خطوات العملية الشرائية :إدارك الحاجات وجمع المعلومات  -تابع خطوات العملية الشرائية :إدارك الحاجات وجمع المعلومات (أنواع
البحث عن المعلومات ص  - )163خطوات العملية الشرائية العقالنية :تقييم البدائل وقرار الشراء  -تابع خطوات العملية الشرائية
العقالنية :تقييم البدائل وقرار الشراء (بعض المعايير المستخدمة في التقييم والشراء ص )169
خطوات العملية الشرائية العقالنية :االستهالك وسلوك ما بعد االستهالك  -تابع خطوات العملية الشرائية العقالنية :االستهالك وسلوك ما
بعد االستهالك (سلوكيات ما بعد االستهالك ص  - )176سلوكيات سلبية في الشراء واالستهالك  -عمليات البيع وتسويق المبيعات

مالحظات

مسرد "المهارات اإلدارية
للتعليم الثانوي نظام المقررات"  5حصص أسبو يا ً
نوان الوحدة :مهارات تحليل المشكالت واتخاذ القرارات ومهارة التخطيط
األسبوع

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

المكون
الدرس األول:
مفهوم اإلدارة
تعريا اإلدارة
وأ ميتها
الدرس األول:
مفهوم اإلدارة
مجاالت اإلدارة

الهدا
 تعداد بعض تعريفات اإلدارة.
 بيان أ مية اإلدارة.




تابع الدرس األول:
مفهوم اإلدارة
اإلدارية
ناصر العملية


تابع الدرس األول:

مفهوم اإلدارة
تابع ناصر العملية

اإلدارية
الدرس الثان :
التخطيط
مفهوم التخطيط

معلمة المادة:





تحديد مجاالت اإلدارة بشكل
مجمل.
توضيح المقصود بإدارة
األ مال.
تعداد ناصر العملية اإلدارية
بشكل مجمل.
تعريا ملية التخطيط.
تعريا التوجي .
استنتاج أ مية الرقابة كعنصر
من ناصر العملية اإلدارية.
تعداد المهارات المعن بدراستها
ذا المقرر.
بيان معند التخطيط اللغة.
تعريا التخطيط .
بيان أ مية التخطيط و وائده.

قائدة المدرسة:
األخوة المعلمين و المعلمات

اإلجراءات
واألنشطة

أداة التقويم

دد
الحصص

ص11
كتاب
الطالبة

المالحظة – أوراق
قياس – تكليا
منزل

ص12
كتاب
الطالبة

المالحظة – أوراق
قياس – تكليا
منزل

حصة

خرائط مفا يم

ص14
كتاب
الطالبة

المالحظة – أوراق
قياس – تكليا
منزل

حصة

التعلم
التعاون

ص14
كتاب
الطالبة

المالحظة – أوراق
قياس – تكليا
منزل

التعلم
التعاون

ص19
كتاب
الطالبة

المالحظة – أوراق
قياس – تكليا
منزل

حصة

حصة

حصة

استراتيجية
التدريس
التعلم
التعاون

مهارة تفكير

مشرفة المدرسة:

توقيع
القائدة

السالم ليكم ورحمة هللا وبركات
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير منا ج المقررات
للعام الدرس  1442ـ

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

المر قات
روض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق مـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكترون

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

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48سا ة الد  72سا ة(لمن م خارج مدينة الرياض يضاا قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
الكترونيا ً ن طريق الرابط

www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل ن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)س دي _ طبا ة ملونة _ طبا ة ادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 50سعر المادة لد س دي
لاير 20سعر المادة ن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع الس دي طبا ة ادية
لاير 120سعر المادة مع الس دي طبا ة ملونة
لمن م خارج مدينة الرياض يضاا قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

و نا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————

”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد بدالرحمن العتيب
=======================
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

