تحضير مادة

المهارات اإلدارية
التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبدهللا

يهددددددد نظددددددام المقددددددررات بالمرحلددددددة الثانويددددددة لدددددد حدددددددا نقلددددددة
نوعيددددددددة يددددددددي التعلدددددددديم الثددددددددانوي ب دايدددددددد و يا لدددددددد و دددددددداليب
ومضامين وي ع ل تحقيق اآلتي:
الم ا مة يي تحقيق مرامي يا ة التعليم يي الممل ة العربية ال عودية
من التعليم الثانوي ومن ذلك:
 .1تعزيز العقيدة اإل المية التي ت تقيم بها نظرة المتعلم لل ون واإلن ان والحياة
يي الدنيا واآلخرة.
 .2تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى المتعلم.
 .3الم ا مة يي اب المتعلمين القدر المالئم من المعار والمهارات المفيدة
ويق تخطيط منهجي يراعي خصائص المتعلمين يي ذه المرحلة.
 .4تنمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة ل .
 .5تقليص الهدر يي الوقت والت الي وذلك بتقليل حاالت الر وب والتعثر يي
الدرا ة وما يترتب عليهما من مش الت نف ية واجتماعية واقتصادية و ذلك
عدم عادة العام الدرا ي امالً.
 .6تقليل وتر يز عدد المقررات الدرا ية التي يدر ها المتعلم يي الفصل الدرا ي
الواحد.
 .7تنمية قدرة المتعلم عل اتخاذ القرارات الصحيحة بم تقبل مما يعمق ثقت يي
ويزيد قبال عل المدر ة والتعليم طالما ن يدرس بنا ًء عل اختياره
نف
وويق قدرات ويي المدر ة التي يريد ا.
 .8ريع الم توى التحصيلي وال لو ي من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة.
 .9اب المتعلم المهارات األ ا ية التي تم ن من امتالك متطلبات الحياة
العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب درا تها من قبل جميع
المتعلمين.
 .10تحقيق مبد التعليم من جل التم ن واإلتقان با تخدام ا تراتيجيات وطرق تعلم
متنوعة تتيح للمتعلم يرصة البح واالبت ار والتف ير اإلبداعي.
 .11تنمية المهارات الحياتية للمتعلم مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون
والتواصل والعمل الجماعي والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول
الر ي اآلخر يي طار من القيم المشتر ة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
 .12تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة
والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا يي الحياة العملية
 .13تنمية االتجا ات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج واإلخالص يي
العمل وااللتزام ب .

الهد

العام

تزويد المتعلم بالمعرية والمهارات اإلدارية الضرورية التي تم ن
من ممار ة العمل اإلداري واإلشرا يي المؤ ات المختلفة
ب فاءة ويعالية و عداد فاءات وطنية و وادر بشرية قادرة عل
التواصل يي التخصص الدرا ي و العمل يي المجال اإلداري
ال ت مال احتياجات المجتمع ال عودي من ذه ال فاءات.

األ دا

الثانوية

 .1التعر عل مفهوم اإلدارة.
 .2التمييز بين مفهوم اإلدارية ممار ة ومفهومها علم.
 .3التعر عل م ونات العملية اإلدارية.
 .4القدرة عل تعري ل م ون من م ونات العملية اإلدارية.
 .5القدرة عل تطبيق الخطوات العلمية لحل المش الت.
 .6القدرة عل تطبيق خطوات صنع القرار.
 .7ا ت اب مهارة التخطيط.
 .8ا ت اب مهارة دارة االتصاالت.
 .9ا ت اب المهارات األولية للشراء.
 .10ا ت اب المهارة األولية يي الشراء عن طريق
اإلنترنت.
 .11ا ت اب المهارات األولية للت ويق.
 .12ا ت اب المهارة األولية يي الت ويق عن طريق
اإلنترنت.
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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

أغراض ودواعي التخطيط  -التخطيط (أنواعه – عناصره ،معوقاته)  -التخطيط –
خطوات التخطيط  -تحليل المشكلة – مفهوم المشكلة

3

األحد  1442/6/18ـ

الخميس  1442/6/22ـ

4

األحد  1442/6/25ـ

الخميس  1442/6/29ـ

تحليل المشكالت – استراتيجيات حل المشكالت  -أساليب حل المشكالت  -تابع
أساليب حل المشكالت (تحديد البدائل الممكنة) ص  - 41خطوات 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)

5

األحد  1442/7/2ـ

الخميس  1442/7/6ـ

صنع واتخاذ القرار – مفهوم اتخاذ القرارات  -صنع واتخاذ القرارات -أنواع
صنع واتخاذ القرارات-الفرق بين صنع القرار واتخاذ القرار اإلبداع
القرارات  -تابع ُ
في حل المشكالت  -مفهوم السكرتارية ومهامها

6

األحد  1442/7/9ـ

الخميس  1442/7/13ـ

صفات السكرتير الناجح  -ترتيب المواعيد واستقبال الزائرين  -المكتب
ومحتوياته  -تابع المكتب ومحتوياته (األثاث المكتبي) ص 95

7

األحد  1442/7/16ـ

الخميس  1442/7/20ـ

تصنيف الملفات  -فهرسة الملفات  -تابع فهرسة الملفات (حفظ الملفات) ص
 - 104االتصال الكتابي

8

األحد  1442/7/23ـ

الخميس  1442/7/27ـ

تابع االتصال الكتابي (تعريف المراسالت) ص  - 109البريد الوارد والصادر -
تابع البريد الوارد والصادر (إجراءات البريد الصادر) ص 116
معالجة المكالمات الهاتفية

9

األحد  1442/8/1ـ

الخميس  1442/8/5ـ

البريد اإللكتروني  -مكننة العمل المكتبي وإدارته إلكترونيا  -تابع مكننة العمل
المكتبي وإدارته إلكترونيا (اإلدارة اإللكترونية) ص -132العمل المكتبي
وتطبيقات الحاسب

10

األحد  1442/8/8ـ

الخميس  1442/8/12ـ

تابع العمل المكتبي وتطبيقات الحاعغسب (مجاالت استخدام الحاسب اآللي ص
 - )138عملية البيع والشراء  -العوامل المؤثرة في الشراء
السلوك الشرائي وصفات المشتري المثالي

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

ت التسويق  - 2ابع التسويق (2أساليب اإللقاء البيعي ص  - )205التسويق
3

15

األحد  1442/9/13ـ

الخميس  1442/9/17ـ

تابع التسويق ( 3الخطوة الخامسة ص  - )212تابع التسويق ( 3الخطوة
السادسة ص  - )214التجارة اإللكترونية  -تابع التجارة اإللكترونية (معوقات
البيع والشراء عبر اإلنترنت ص )220

16

الثالثاء
 1442/10/6ـ

الخميس  1442/10/8ـ

18-17

األحد  1442/10/11ـ الخميس  1442/10/22ـ

خطوات العملية الشرائية :إدارك الحاجات وجمع المعلومات  -تابع خطوات العملية
الشرائية :إدارك الحاجات وجمع المعلومات (أنواع البحث عن المعلومات ص - )163
خطوات 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

مراجعة

االختبارات

مالحظات

مادة :مهارات إدارية

العنوان :الوحدة األولى
الموضوع :مهارة تحليل المشكالت واتخاذ القرارات ومهارة
التعليم الثانوي – نظام المقررات – مسار العلوم اإلنسانية
التخطيط
الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تعرف اإلدارة.
 تعدد عناصر العملية اإلدارية.
 تذكر أهمية التخطيط وفوائده.
 تبين عناصر التخطيط.
 تلخص خطوات عملية التخطيط.
 توضح خصائص المشكالت وأنواعها.
 تحدد استراتيجيات حل المشكالت.
 تستنتج الفرق بين أعراض المشكلة والمشكلة.
 تفرق بين صنع القرار واتخاذ القرار.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
ستفهم الطالبة أن:
الفكرة الكبرى :عرفت اإلدراة منذ وجدت المجتمعات البشرية،
فاإلنسان منذ القدم كان يقوم بالعمل اإلداري ويمارس اإلدارة على
 اذكري ثالثا من فوائد التخطيط.
أكثر من مستوى ،فاألسرة تحتاج لمن يدير شؤونها ،والقبيلة
 عددي األنواع التي تقسم إليها الخطط حسب الفترة
تحتاج لشخص تسند إليه مسئولية إدارة شؤونها.
الزمنية.
األفهام الباقية:
 هاتي تعريفا من عندك لمفهوم المشكلة.
 التخطيط هو عملية تحديد األهداف المستقبلية ،وتحديد
 ما المقصود باألسلوب التقليدي لحل المشكالت؟
الوسائل المختلفة لتحقيق هذه األهداف ،وإعداد البرامج
 اشرحي الفكرة التي يقوم عليها قانون (الجبل الجليدي).
التفصيلية ألداء النشاطات الضرورية لتحقيق هذه
 ما الطريقة المناسبة لنتعرف على أسباب المشكالت؟
األهداف بطريقة تحقق الكفاءة والفاعلية.
 وضحي العالقة بين مرحلة إيجاد الحلول والبدائل وبين
 إن مفهوم حل المشكالت ال نستخدمه في المواقف السيئة
المراحل السابقة لحل المشكلة.
والمكدرة فقط ،بل يتعدى ذلك ويساعدنا في أي عمل
 ما المراحل التي تمر بها عملية اختيار البديل األفضل؟
نريد أن نقوم به ،وتواجهنا صعوبة في اختيار األسلوب
 ما األسباب التي يمكن أن تؤدي للفشل في حل
األفضل لتحقيقة.
المشكالت؟
 يقصد باإلبداع في التفكير وضع الذهن في حالة من
 ما المقصود بالقرار من الناحية اإلدارية؟
اإلثارة والجاهزية للتفكير في كل االتجاهات ،لتوليد أكبر
قدر ممكن من األفكار حول المشكلة أو الموضوع
المطروح.








المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
 تعريف اإلدارة.
ستعرف الطالبة...:
 تعداد عناصر العملية اإلدارية.
 ذكر أهمية التخطيط وفوائده.
مفهوم اإلدارة.
 بيان عناصر التخطيط.
التخطيط.
 تلخيص خطوات عملية التخطيط.
مفهوم المشكالت.
 توضيح خصائص المشكالت وأنواعها.
استراتيجيات وأساليب حل المشكالت.
 تحديد استراتيجيات حل المشكالت.
خطوات التعامل مع المشكالت.
 استنتاج الفرق بين أعراض المشكلة والمشكلة.
صنع واتخاذ القرارات.
 التفريق بين صنع القرار واتخاذ القرار.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن مهارة تحليل المشكالت واتخاذ القرارات ومهارة التخطيط تتمثل مهمتك في كتابة
بحث عن أهمية التخطيط وفوائده.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات)"...
سيعرضن الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة الثالثة :خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
 أبدأ بسؤال تمهيدي (عرفي اإلدارة؟).
 أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (مهارة تحليل المشكالت واتخاذ القرارات
ومهارة التخطيط).
 مالحظة /أقوم بتقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (اإلدارة –
التخطيط – المشكلة – اتخاذ القرار.)...
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن مجاالت اإلدارة ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية،
ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح أهمية اإلدارة.
 يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن عناصر التخطيط ،ثم أقوم بطرح عدة أسئلة
للمناقشة منها( :بيني أهم عناصر التخطيط؟) ،أكلف الطالبات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة
للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن خطوات عملية التخطيط ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية
تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل استيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية
للخروج بمفهوم شامل عن الفكرة محل النقاش.
 أقدم للطالبات فيديو تعليمي عن أنواع المشكالت ،يشاهدن الطالبات العرض بتركيز وانتباه ،ومن ثم يقمن
بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح خصائص المشكالت ،مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح
األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرض.
 يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقالة عن استراتيجيات حل
المشكالت ،يصنفن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها
في مقال بشكل منظم ودقيق.
 أعرض على الطالبات فيلم وثائقي يوضح أساليب حل المشكالت ،أكلف الطالبات بعد االنتهاء من مشاهدة الفيلم
بكتابة تقريرا عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم والتي تخدم الهدف التربوي المخطط له.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن أهمية التخطيط وفوائده ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.
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+

خرائط ومفا يم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
جل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
من  48اعة ال (لمن م خارج مدينة الرياض يضا

قيمة االر الية  50لاير للفيد س

) 72اعة
ويم ن م ذالك ت جيل الطلب
ل ترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ذلك يم ننا التوصيل عن االيميل او الفيد س لجميع مدن الممل ة
) ي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( ح ب طلب م
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير  50عر المادة عل

ي دي

لاير  20عر المادة عن طريق االيميل
لاير  80عر المادة مع ال ي دي طباعة عادية
لاير  120عر المادة مع ال ي دي طباعة ملونة

لمن م خارج مدينة الرياض يضا

قيمة االر الية  50لاير للفيد س الم تعجل

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

و نا رقام ح ابات المؤ

ة للمعلمين

–———————————————————
”ح ابات بنوك بإ م “مؤ ة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”ح ابات بنوك بإ م “ عد 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

