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األهداف العامة للمادة
 .1تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 .2تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى المتعلم.
 .3المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص المتعلمين
في هذه المرحلة.
 .4تنمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له.
 .5ت قليص 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.
 .6تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي يدرسها المتعلم في الفصل الدراسي الواحد.
 .7ت نمية 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.
 .8رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة.
 .9إكساب 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
.10
واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للمتعلم ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين
.11
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
.12
تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به.
.13

األهداف الخاصة للمادة
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.
 .12اكتساب المهارة األولية في التسويق عن طريق اإلنترنت.

توزيع منهج مادة (العلوم االدارية )2
األسبوع

التاريخ

( نظام المقررات )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

تعريف االقتصاد – االقتصاد الجزئي والكلي – السلع والخدمات واالسواق

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الحاجات االنسانية – الموارد االقتصادية – المشكلة االقتصادية – النظم
االقتصادية – النظام الرأسمالي

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

تطبيقات على العرض والطلب – الناتج القومي

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

تابع الناتج القومي – الدخل القومي – التوازن فى االقتصاد القومي

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

التجارة الدولية
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

ميزان المدفوعات – سعر الصرف – منظمة التجارة العالمية – التضخم

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

الركود االقتصادي – البطالة – الفقر

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

النظام االشتراكي – النظام االسالمي – الطلب
االحد اجازة مطولة
تابع الطلب – العرض
توازن السوق – مرونة الطلب – مرونة العرض
إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

الركود االقتصادي – البطالة – الفقر
األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

األحد

اليـوم
نظام المقررات
علوم إدارية 2
المادة
التاريخ
تعريف االقتصاد
موضوع الدرس
الحصة
ما علم االقتصاد ؟
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
إستراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
 تعريف علم االقتصاد :
يهتم علم االقتصاد بدراسة أنشطة المجتمع في مجاالت
اإلنتاج واالستهالك ؛ بهدف إشباع حاجات المجتمع المتعددة أتناقش مع الطالبات حول المقصود بعلم االقتصاد،
حاضرا ومستقبال باستخدام ما لديه من موارد .
أعمل على توضيح مضمون الفكرة للطالبات بشكل
مبسط ،ثم أسمح لهن بطرح مجموعة من األسئلة
بدراسة هذا التعريف يمكن التعرف على خصائص علم
حول الموضوع ،ومن خالل التفاعل بين الطالبات في
االقتصاد على النحو التالي :
محاولة اإلجابة على تلك األسئلة يتوصلن لتكوين
 -1علم االقتصاد علم إنساني .
مفهوم شامل عن الفكرة
 -2علم االقتصاد معني بكيفية تعظيم الثروة عن طريق
تطوير األنشطة اإلنتاجية في المجاالت الزراعية والصناعية محل النقاش.
أن تعرف الطالبة علم
أوزع طالبات الفصل على ثالث مجموعات بحيث
والخدمية
االقتصاد.
عرفي علم االقتصاد.
تشمل كل مجموعة نفس العدد من الطالبات
التصرف
وكيفية
الدخل
تحقيق
بكيفية
االقتصاد
علم
يهتم
3
المتفوقات والمتوسطات دراسياً ،ثم أطلب من كل
أن توضح الطالبة
وضحي عالقة علم
فيه
مجموعة التعاون فيما بينها لشرح وتوضيح أبرز
االقتصاد بالعلوم األخرى
عالقة علم االقتصاد  -4يدرس علم االقتصاد آلية تحقيق األهداف االقتصادية
خصائص علم االقتصاد ،بحيث تقوم كل مجموعة
بالعلوم األخرى.
للفرد والمجتمع
باختيار طالبة تعبر عن رأيها ،وأقوم بتحية
 عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى :
المجموعات الثالث على نشاطهن.
علم الجغرافيا  :يسهم في مجال دراسة الموارد الطبيعية
أكلف الطالبات بعمل بحث بسيط ال يزيد عن صفحة
المتاحة .
حول أبرز مواضيع التي يهتم بدراستها علم
االقتصاد ،من خالل اإلستعانة بالمكتبة المدرسية أو
علم التاريخ  :نتعلم منه تطور االثنيناث االقتصادية
الشبكة العنكبوتية وأقوم بتقييم األبحاث وأختيار
وارتباطها ببعضها البعض .
علم االجتماع  :يساعدنا على فهم هيكل المجتمع اإلنساني  .بحثين ومناقشتهم مع الطالبات.
علم النفس  :يقدم عديدًا من األدوات لتفسير وتحليل السلوك
اإلنساني .

الواجب

حل أسئلة الكتاب

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

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
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
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 "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان

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
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

