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التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بطريقة مسرد الليزر 2

يهددددددم الدددددتم المردددددرران يتلمرىلدددددة الةتاويدددددة للدددددا لىدددددداه ارلدددددة اوويدددددة ددددد ال علددددديم الةدددددتاو
ومضتميا وي عا للا ىريق اآل :
الم ت مة

ىريق مرام

يت ة ال عليم

الممل ة العريية ال عودية من ال عليم الةتاو

ي دا ددددد و يت لددددد و دددددتليي

ومن ذلك:

الدايت واآلخرة.

ريم يهت الرة الم علم لل ون واإلا تن والىيتة
 .1عزيز العريدة اإل المية ال
 .2عزيز قيم المواطاة والريم االج متوية لدى الم علم.
ذه
 .3الم ت مة ل تب الم علمين الردر المالئم من المعترم والمهتران المفيدة و ق خطيط ماهج يراو خصتئص الم علمين
المرىلة.
 .4امية شخصية الم علم شموليتً؛ و اويع الخيران ال عليمية المردمة ل .
 .5رليص الهدر الوقن وال تليم وذلك ي رليل ىتالن الر وب وال عةر الدرا ة ومت ي ر ب وليهمت من مش الن اف ية واج متوية
تمالً.
واق صتدية و ذلك ودم لوتدة العتم الدرا
 .6رليل و ر يز ودد المررران الدرا ية ال يدر هت الم علم الفصل الدرا الواىد.
ويزيد لقيتل ولا المدر ة وال عليم طتلمت ا
اف
 .7امية قدرة الم علم ولا ا ختذ الرراران الصىيىة يم ريل ممت يعمق ةر
يدرس يات ًء ولا اخ يتره وو ق قدرا و المدر ة ال يريد ت.
 .8ر ع الم وى ال ىصيل وال لو من خالل عويد الم علم للجدية والموالية.
 .9ل تب الم علم المهتران األ ت ية ال م ا من ام الك م طليتن الىيتة العملية والمهاية من خالل رديم مررران مهترية ي طلب
درا هت من قيل جميع الم علمين.
 .10ىريق ميد ال عليم من جل ال م ن واإل رتن يت خدام ا را يجيتن وطرق علم م اووة يح للم علم رصة اليىه واالي تر وال ف ير
اإليداو .
 .11امية المهتران الىيت ية للم علم مةل :ال علم الذا ومهتران ال عتون وال واصل والعمل الجمتو وال فتول مع اآلخرين والىوار
لطتر من الريم المش ر ة والمصتلح العليت للمج مع والوطن.
والماتقشة وقيول الر اآلخر
 .12طوير مهتران ال عتمل مع مصتدر ال علم المخ لفة و ال راية الىديةة والمعلومت ية و وليفهت ايجتييت الىيتة العملية
 .13امية اال جت تن اإليجتيية الم علرة يىب العمل المها الما ج واإلخالص العمل واالل زام ي .

الهدف العام
زويد الم علم يتلمعر ة والمهتران اإلدارية الضرورية ال م ا من ممتر ة العمل اإلدار واإلشرام المؤ تن المخ لفة ي فتءة و عتلية
و العمل المجتل اإلدار ال متل اى يتجتن المج مع
ولوداد فتءان وطاية و وادر يشرية قتدرة ولا ال واصل ال خصص الدرا
ال عود من ذه ال فتءان.

األهداف الثانوية
 .1ال عرم ولا مفهوم اإلدارة.
 .2ال مييز يين مفهوم اإلدارية ممتر ة ومفهومهت علم.
 .3ال عرم ولا م واتن العملية اإلدارية.
 .4الردرة ولا عريم ل م ون من م واتن العملية اإلدارية.
 .5الردرة ولا طييق الخطوان العلمية لىل المش الن.
 .6الردرة ولا طييق خطوان صاع الررار.
 .7ا تب مهترة ال خطيط.
 .8ا تب مهترة لدارة اال صتالن.
 .9ا تب المهتران األولية للشراء.
ا تب المهترة األولية الشراء ون طريق اإلا ران.
.10
ا تب المهتران األولية لل ويق.
.11
ا تب المهترة األولية ال ويق ون طريق اإلا ران.
.12
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ال تريخ

وقيع المعلمة

وقيع الرتئدة

مسرد علوم إدارية ()1
وزيع ماهج متدة (العلوم االدارية )1

عريم االدارة واه\مي هت وخصتئصهت – ل االدارة ولم ام ن  +ا دام االدارة –
مجتالن االدارة – واتصر العملية االدارية
خصتئص ال خطيط وااواو – واتصر ال خطيط – خطوان ال خطيط
صفتن ال خطيط الفعتل ومعوقت – دور ال خطيط وايرز االجهزة ا الممل ة – عريم
ال اليم وااواو
االىد اجتزة مطولة
ميتدئ ال اليم – خصتئص ال اليم  +ال صميم ال اليم  +الهي ل ال اليم –
الخريطة والدليل ال اليمية
االشرام االدار – ال وجي – الىفز
لجتزة ما صم الفصل من  1443/6/3ـ ى ا  1443/6/10ـ

2

االىد  1443/5/8ـ

الخميس  1443/5/12ـ

3

االةاين  1443/5/16ـ

الخميس  1443/5/19ـ

4

االىد  1443/5/22ـ

الخميس  1443/5/26ـ

5

االىد  1443/5/29ـ
الخميس  1443/6/3ـ

الخميس  1443/6/3ـ
الخميس  1443/6/10ـ

6

االىد  1443/6/13ـ

الخميس  1443/6/17ـ

ال دريب – الريتدة – الريتن الريتدة – الريتدة االو وقراطية – الريتدة ال ر لية

7

االىد  1443/6/20ـ

الخميس  1443/6/24ـ

8

االىد  1443/6/27ـ

الةالةتء  1443/6/29ـ

9

االىد  1443/7/5ـ

الخميس  1443/7/9ـ

10

االىد  1443/7/12ـ

الخميس  1443/7/16ـ

11

االىد  1443/7/19ـ

الةالةتء  1443/7/21ــ

الريتدة الديمرراطية – الرقتية – ميتدئ وااواع الرقتية
خطوان الرقتية – طرق الرقتية – الرقتية ا اال الم – ا م االجهزة الرقتيية
األريعتء والخميس لجتزة مطول
اال صتل وا مي وواتصره – ا دام اال صتل وااواو – و تئل اال صتل – ميتدئ
ومعوقتن اال صتل
الماشآن الصغيرة – خطوان الماشآن الصغيره
معوقتن الماشآن الصغيرة
األريعتء والخميس لجتزة مطول

12

االىد  1443/7/26ـ

الخميس  1443/7/30ـ

13

االىد  1443/8/3ـ

الخميس  1443/8/7ـ

االخ يتران

الةتا

1

االىد  1443/5/1ـ

الخيس  1443/5/5ـ

 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

من

للا

الةتا

الدروس

مالىلتن

يداية الدرا ة للطالب للفصل الدرا
لجتزة ما صم الفصل الدرا الةتا
يداية الدرا ة يعد اجتزة ما صم الفصل الدرا
يداية لجتزة الفصل الدرا الةتا

األ يوع

ال تريخ

( التم المررران )

التعليم الثانوي – نظام المقررات
الوحدة األولى :أساسيات اإلدارة
األ يوع

اليوم وال تريخ الىصة الفصل

الهدم

الم ون

ل را يجية
ودد
الىصص ال دريس
ىصة

عريم اإلدارة

ال عليم
ال عتوا

 عريم اإلدارة.
 ييتن مية اإلدارة.
ىصة

 ذ ر خصتئص اإلدارة.
 ىديد ل اإلدارة ولم م
خصتئص اإلدارة
ن.
 وضيح دام اإلدارة.
مجتالن اإلدارة

معلمة المادة:



عداد مجتالن اإلدارة.

قائدة المدرسة:

ىصة

ص6
تب
الطتلية

مهترة ف ير

ص9
تب
الطتلية

خرائط
المفت يم

ص 12
تب
الطتلية

ىصة
ىصة

اإلجراءان
واألاشطة

داة ال رويم
المالىلة –
وراق قيتس –
ليم مازل
المالىلة –
وراق قيتس –
ليم مازل
المالىلة –
وراق قيتس –
ليم مازل
المالىلة –
وراق قيتس –
ليم مازل
المالىلة –
وراق قيتس –
ليم مازل

مشرفة المدرسة:

وقيع
الرتئدة

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

