المهارات اإلدارية
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بطريقة مسرد الليزر 1

يهددددددددا مقدددددددام الم دددددددررات المرث دددددددة الفامايدددددددة الدددددددد اثددددددددا م دددددددة ما يدددددددة ددددددد ال ددددددديم الفددددددداما
ا ياك اأسالي امضاميم ايس د الد ث يق اآل :
المسا مة

ث يق مرام سياسة ال يم

المم كة ال ر ية الس ادية من ال يم الفاما

دا ددددددد

امن ذلك:

الدميا ااآلخرة.

 .1زيز ال يدة اإلسالمية ال س يم ها مقرة الم م ل كان ااإلمسان االثياة
 .2زيز قيم المااطمة اال يم االج ما ية لدى الم م.
ذه
 .3المسا مة اكساب الم مين ال در المالئم من الم ارا االمهارات المفيدة ا ق خطيط ممهج يرا خصائص الم مين
المرث ة.
 .4ممية شخصية الم م شمالياً؛ ا مايع الخ رات ال يمية الم دمة ل .
 .5يص الهدر الاقت اال كاليا اذلك يل ثاالت الرساب اال فر الدراسة اما ي ر ب يهما من مشكالت مفسية ااج ما ية
ااق صادية اكذلك دم ا ادة ال ام الدراس كامالً.
 .6يل ا ركيز دد الم ررات الدراسية ال يدرسها الم م الفصل الدراس الااثد.
مفس ايزيد اق ال د المدرسة اال يم طالما أم
مما ي مق ف
 .7ممية قدرة الم م د ا خاذ ال رارات الصثيثة مس
يدرس ما ًء د اخ ياره اا ق قدرا ا المدرسة ال يريد ا.
 .8ر ع المس اى ال ثصي االس اك من خالل ايد الم م ل جدية االمااق ة.
 .9اكساب الم م المهارات األساسية ال مكم من ام الك م ط ات الثياة ال م ية االمهمية من خالل ديم م ررات مهارية ي ط ب
دراس ها من ق ل جميع الم مين.
 .10ث يق م دأ ال يم من أجل ال مكن ااإل ان اس خدام اس را يجيات اطرق م م ما ة يح ل م م رصة ال ث ااال كار اال فكير
اإل دا .
اال فا ل مع اآلخرين االثاار
 .11ممية المهارات الثيا ية ل م م مفل :ال م الذا امهارات ال اان اال ااصل اال مل الجما
اطار من ال يم المش ركة االمصالح ال يا ل مج مع االاطن.
االمماقشة اق ال الرأ اآلخر
 .12طاير مهارات ال امل مع مصادر ال م المخ فة ا ال مية الثديفة االم اما ية ا اقيفها ايجا يا الثياة ال م ية
 .13ممية اال جا ات اإليجا ية الم ة ثب ال مل المهم المم ج ااإلخالص ال مل ااالل زام .

الهدا ال ام
زايد الم م الم ر ة االمهارات اإلدارية الضرارية ال مكم من ممارسة ال مل اإلدار ااإلشراا المؤسسات
المخ فة كفاءة ا الية اا داد كفاءات اطمية اكاادر شرية قادرة د ال ااصل ال خصص الدراس أا ال مل
المجال اإلدار الس كمال اث ياجات المج مع الس اد من ذه الكفاءات.

األ داا الفاماية
 .1ال را د مفهام اإلدارة.
 .2ال مييز ين مفهام اإلدارية كممارسة امفهامها ك م.
 .3ال را د مكامات ال م ية اإلدارية.
 .4ال درة د ريا كل مكان من مكامات ال م ية اإلدارية.
 .5ال درة د ط يق الخطاات ال مية لثل المشكالت.
 .6ال درة د ط يق خطاات صمع ال رار.
 .7اك ساب مهارة ال خطيط.
 .8اك ساب مهارة ادارة اال صاالت.
 .9اك ساب المهارات األالية ل شراء.
 .10اك ساب المهارة األالية الشراء ن طريق اإلم رمت.
 .11اك ساب المهارات األالية ل سايق.
 .12اك ساب المهارة األالية ال سايق ن طريق اإلم رمت.
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اسم الدرس

ال اريخ

اقيع الم مة

اقيع المديرة

ازيع ممهج مادة (المهارات االدارية)
األس اع

ل صا (مقام الم ررات)

ال اريخ

مالثقات

الدراس

1

االثد  1443/5/1ـ

الخميس  1443/5/5ـ

اإلدارة امجاال ها – ماصر ال م ية االدارية – المهارات ال د س ام دراس ها  -مفهام
ماصره م اقا
ال خطيط  -ال خطيط – أماا

2

االثد  1443/5/8ـ

الخميس  1443/5/12ـ

خطاات ال خيط – مفهام المشك ة – اس را يجيات ااس اب ثل المشكالت – ادراك اجاد
المشك ة – ثديد االس اب المث م ل مشك ة

3

االفمين  1443/5/16ـ

الخميس  1443/5/19ـ

4

االثد  1443/5/22ـ

الخميس  1443/5/26ـ

5

االثد  1443/5/29ـ

الخميس  1443/6/3ـ

مفهام السكر ارية امهامها – صفات السكر ير الماجح – ر يب ااس ال الزاار – المك ب
امث ايا – صميا الم ا

الخميس  1443/6/3ـ

الخميس  1443/6/10ـ

اجازة مم صا الفصل من  1443/6/3ـ ث د  1443/6/10ـ

6

االثد  1443/6/13ـ

الخميس  1443/6/17ـ

7

االثد  1443/6/20ـ

الخميس  1443/6/24ـ

8

االثد  1443/6/27ـ

الفالفاء  1443/6/29ـ

9

االثد  1443/7/5ـ

الخميس  1443/7/9ـ

ادراك الثاجات اجمع الم امات – ييم ال دائل اقرار الشراء – االس هالك اما د
االس هالك – س اكيات س ية – م ية ال يع ا سايق الم ي ات

10

االثد  1443/7/12ـ

الخميس  1443/7/16ـ

ال يع داخل الم اجر – ال سايق  – 1ال سايق 2

11

االثد  1443/7/19ـ

الفالفاء  1443/7/21ــ

12

االثد  1443/7/26ـ

الخميس  1443/7/30ـ

13

االثد  1443/8/3ـ

الخميس  1443/8/7ـ

ثديد الث ال اال دائل – اخ ار الثل اال ضل – مفيذ الثل ا ييم الم ائج –
االثد اجازة مطالة
صمع اا خاذ ال رار – امااع ال رارات  -اال داع

هرسة الم فات – اال صال الك ا
ال مل المك

ثل المشكالت

– ال ريد الصادر االاارد – م الجة المكالمات الها فية –
ال ريد االلك رام
– ال مل المك

ا ط ي ات الثاسب

م ية ال يع االشراء – ال اامل المؤفرة د الشراء – الس اك الشرائ

األر اء االخميس اجازة مطال

ال سايق  – 3ال جارة االلك رامية

األر اء االخميس اجازة مطال
االخ ارات

 1443/05/01ـ 2021/12/05 -م
داية الدراسة ل طالب ل فصل الدراس الفام
 1443/06/03ـ 2022/01/06 -م
اجازة مم صا الفصل الدراس الفام
 1443/06/13ـ 2022/01/16-م
داية الدراسة د اجازة مم صا الفصل الدراس الفام
 1443/08/07ـ 2022/03/10 -م
داية اجازة الفصل الدراس الفام

من

الد

مسرد "المهارات اإلدارية
للتعليم الثانوي نظام المقررات"  5حصص أسبوعيا ً
عنوان الوحدة :مهارات تحليل المشكالت واتخاذ القرارات ومهارة التخطيط
الثصة

المكان

األالد

الدرس األال:
مفهام اإلدارة
ريا اإلدارة ا
أ مي ها
الدرس األال:
مفهام اإلدارة
مجاالت اإلدارة
ا ع الدرس األال:
مفهام اإلدارة
ماصر ال م ية اإلدارية

الفصل
الفامية
الفالفة

الرا ة

الخامسة

الهدا

المهارة

اس را يجية
ال دريس




داد ض ريفات اإلدارة.
يان أ مية اإلدارة.

المرامة
ال اضيح

ال م ال اام




ثديد مجاالت اإلدارة شكل مجمل.
اضيح الم صاد إدارة األ مال.

األصالة
ال اضيح

مهارة فكير



داد ماصر ال م ية اإلدارية شكل
مجمل.
ريا م ية ال خطيط.
ريا ال اجي .
اس م اج أ مية الرقا ة ك مصر من
ماصر ال م ية اإلدارية.
داد المهارات الم م دراس ها ذا
الم رر.
يان م مد ال خطيط ال غة.
ريا ال خطيط .
يان أ مية ال خطيط ا اائده.

المرامة
الطالقة

خرائط مفا يم





ا ع الدرس األال:
مفهام اإلدارة
ا ع ماصر ال م ية
اإلدارية



الدرس الفام :
ال خطيط
مفهام ال خطيط





معلمة المادة:

الطالقة
االس م اج
المرامة
ال اضيح
الطالقة
ال اضيح

ال م ال اام

ال م ال اام

قائدةالمدرسة:

اإلجراءات

أداة ال ايم

ص 11ك اب
الطال ة

أاراق قياس

ص 12ك اب
الطال ة

ك يا ممزل

ص 14ك اب
الطال ة

أاراق قياس

ص 14ك اب
الطال ة

ص 19ك اب
الطال ة

ك يا ممزل

أاراق قياس

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

