العلوم اإلدارية 1
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بطريقة مسرد الليزر 1

يهددددددددا مقدددددددلم الة دددددددررال للةرثلدددددددة الفلمويدددددددة الدددددددد اثددددددددا م لدددددددة مو يدددددددة ددددددد ال علددددددديم الفدددددددلمو
و يلكل وأسللي وةضلةيم ويسعد الد ث يق اآل :
الةسل ةة

ث يق ةراة سيلسة ال عليم

الةةلكة العر ية السعودية ةن ال عليم الفلمو

دا ددددددد

وةن ذلك:

الدميل واآلخرة.

 .1عزيز الع يدة اإلسالةية ال س يم هل مقرة الة علم للكون واإلمسلن والثيلة
 .2عزيز قيم الةواطمة وال يم االج ةل ية لدى الة علم.
ذه
 .3الةسل ةة اكسلب الة علةين ال در الةالئم ةن الةعلرا والةهلرال الةفيدة و ق خطيط ةمهج يرا خصلئص الة علةين
الةرثلة.
 .4مةية شخصية الة علم شةوليلً؛ و مويع الخ رال ال عليةية الة دةة ل .
 .5ليص الهدر الوقل وال كلليا وذلك ليل ثلالل الرسوب وال عفر الدراسة وةل ي ر ب ليهةل ةن ةشكالل مفسية واج ةل ية
واق صلدية وكذلك دم ا لدة العلم الدراس كلةالً.
 .6ليل و ركيز دد الة ررال الدراسية ال يدرسهل الة علم الفصل الدراس الواثد.
مفس ويزيد اق لل لد الةدرسة وال عليم طللةل أم
 .7مةية قدرة الة علم لد ا خلذ ال رارال الصثيثة ةس ل ةةل يعةق ف
يدرس مل ًء لد اخ يلره وو ق قدرا و الةدرسة ال يريد ل.
 .8ر ع الةس وى ال ثصيل والسلوك ةن خالل عويد الة علم للجدية والةواق ة.
 .9اكسلب الة علم الةهلرال األسلسية ال ةكم ةن اة الك ة طل لل الثيلة العةلية والةهمية ةن خالل ديم ة ررال ةهلرية ي طلب
دراس هل ةن ق ل جةيع الة علةين.
 .10ث يق ة دأ ال عليم ةن أجل ال ةكن واإل لن لس خدام اس را يجيلل وطرق علم ة مو ة يح للة علم رصة ال ث واال كلر وال فكير
اإل دا .
وال فل ل ةع اآلخرين والثوار
 .11مةية الةهلرال الثيل ية للة علم ةفل :ال علم الذا وةهلرال ال علون وال واصل والعةل الجةل
اطلر ةن ال يم الةش ركة والةصللح العليل للةج ةع والوطن.
والةملقشة وق ول الرأ اآلخر
 .12طوير ةهلرال ال علةل ةع ةصلدر ال علم الةخ لفة و ال مية الثديفة والةعلوةل ية و وقيفهل ايجل يل الثيلة العةلية
 .13مةية اال جل لل اإليجل ية الة عل ة ثب العةل الةهم الةم ج واإلخالص العةل واالل زام .

الهدف العام
زويد الة علم للةعر ة والةهلرال اإلدارية الضرورية ال ةكم ةن ةةلرسة العةل اإلدار واإلشراا الةؤسسلل الةخ لفة كفلءة و عللية
وا داد كفلءال وطمية وكوادر شرية قلدرة لد ال واصل ال خصص الدراس أو العةل الةجلل اإلدار الس كةلل اث يلجلل الةج ةع
السعود ةن ذه الكفلءال.

األهداف الثانوية
 .1ال عرا لد ةفهوم اإلدارة.
 .2ال ةييز ين ةفهوم اإلدارية كةةلرسة وةفهوةهل كعلم.
 .3ال عرا لد ةكوملل العةلية اإلدارية.
 .4ال درة لد عريا كل ةكون ةن ةكوملل العةلية اإلدارية.
 .5ال درة لد ط يق الخطوال العلةية لثل الةشكالل.
 .6ال درة لد ط يق خطوال صمع ال رار.
 .7اك سلب ةهلرة ال خطيط.
 .8اك سلب ةهلرة ادارة اال صلالل.
 .9اك سلب الةهلرال األولية للشراء.
اك سلب الةهلرة األولية الشراء ن طريق اإلم رمل.
.10
اك سلب الةهلرال األولية لل سويق.
.11
اك سلب الةهلرة األولية ال سويق ن طريق اإلم رمل.
.12

ةعلوةلل ن الةعلةة
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اسم الدرس

ال لريخ

وقيع الةعلةة

وقيع ال لئدة

وزيع ةمهج ةلدة (العلوم االدارية )1
األس وع

( مقلم الة ررال )

ال لريخ

الدروس

ةن

الد

1

االثد  1443/5/1ـ

الخيس  1443/5/5ـ

2

االثد  1443/5/8ـ

الخةيس  1443/5/12ـ

3

االفمين  1443/5/16ـ

الخةيس  1443/5/19ـ

4

االثد  1443/5/22ـ

الخةيس  1443/5/26ـ

ة لدئ ال مقيم – خصلئص ال مقيم  +ال صةيم ال مقية  +الهيكل ال مقية –
الخريطة والدليل ال مقيةية

5

االثد  1443/5/29ـ

الخةيس  1443/6/3ـ

االشراا االدار – ال وجي – الثفز

الخةيس  1443/6/3ـ

الخةيس  1443/6/10ـ

اجلزة ةم صا الفصل ةن  1443/6/3ـ ث د  1443/6/10ـ

6

االثد  1443/6/13ـ

الخةيس  1443/6/17ـ

ال دريب – ال يلدة – مقريلل ال يلدة – ال يلدة االو وقراطية – ال يلدة ال رسلية

7

االثد  1443/6/20ـ

الخةيس  1443/6/24ـ

ال يلدة الدية راطية – الرقل ة – ة لدئ وامواع الرقل ة

8

االثد  1443/6/27ـ

الفالفلء  1443/6/29ـ

9

االثد  1443/7/5ـ

الخةيس  1443/7/9ـ

10

االثد  1443/7/12ـ

الخةيس  1443/7/16ـ

11

االثد  1443/7/19ـ

الفالفلء  1443/7/21ــ

12

االثد  1443/7/26ـ

الخةيس  1443/7/30ـ

13

االثد  1443/8/3ـ

الخةيس  1443/8/7ـ

ةالثقلل

عريا االدارة واه\ةي هل وخصلئصهل – ل االدارة لم ام ن  +ا داا االدارة –
ةجلالل االدارة – ملصر العةلية االدارية
صفلل ال خطيط الفعلل وةعوقل – دور ال خطيط وا رز االجهزة د الةةلكة – عريا
ال مقيم واموا
االثد اجلزة ةطولة

الةمشآل الصغيرة – خطوال الةمشآل الصغيره
ةعوقلل الةمشآل الصغيرة
األر علء والخةيس اجلزة ةطول
االخ لرال

 1443/05/01ـ 2021/12/05 -م
 1443/06/03ـ 2022/01/06 -م
 1443/06/13ـ 2022/01/16-م
 1443/08/07ـ 2022/03/10 -م

خطوال الرقل ة – طرق الرقل ة – الرقل ة د االسالم – ا م االجهزة الرقل ية
األر علء والخةيس اجلزة ةطول
اال صلل وا ةي و ملصره – ا داا اال صلل واموا – وسلئل اال صلل – ة لدئ
وةعوقلل اال صلل

داية الدراسة للطالب للفصل الدراس الفلم
اجلزة ةم صا الفصل الدراس الفلم
داية الدراسة عد اجلزة ةم صا الفصل الدراس الفلم
داية اجلزة الفصل الدراس الفلم

خصلئص ال خطيط واموا

– ملصر ال خطيط – خطوال ال خطيط

بسم هللا الرحمن الرحيم
عنوان الوحدة :أساسيات اإلدارة

الثصة

الةكون

األولد
الفصل
عريا اإلدارة
الفلمية

الخلةسة




عريا اإلدارة.
يلن أ ةية اإلدارة.

الطالقة
ال وضيح

ال عليم ال علوم

ص  6ك لب
الطلل ة

كليا ةمزل
أوراق قيلس

الفللفة
الرا عة

الهدا

الةهلرة

اس را يجية
ال دريس

اإلجراءال

أداة ال ويم

خصلئص اإلدارة
ةجلالل اإلدارة

 ذكر خصلئص اإلدارة.
 ثديد ل اإلدارة لم أم ن.
 وضيح أ داا اإلدارة.


عداد ةجلالل اإلدارة.

معلمة المادة:

ال ذكر
األصللة
ال وضيح

ةهلرة فكير

ص  9ك لب
الطلل ة

الةرومة

خرائط الةفل يم

ص  12ك لب
الطلل ة

قائدة المدرسة:

كليا ةمزل
أوراق قيلس
كليا ةمزل

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

