العلوم اإلدارية 2
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بطريقة مسرد الليزر 2

يهددددددد لمددددددبم الحلددددددرراة إبلحرحلددددددة العبلويددددددة ملددددددي محددددددداه لللددددددة لو يددددددة دددددد ال علدددددديم العددددددبلو
وأسبليإ وحضبحيل ويسعي ملي حليق اآل :

إ دا دددددد و يب لدددددد

حليق حراح سيبسة ال عليم الححل ة العرإية السعودية حن ال عليم العبلو وحن ذلك:
الحسب حة
 .1عزيز العليدة اإلسالحية ال س ليم إهب لمرة الح علم لل ون واإللسبن والحيبة الدليب واآلخرة.
 .2عزيز قيم الحواطلة والليم االج حب ية لدى الح علم.
ذه
 .3الحسب حة م سبب الح علحين اللدر الحالئم حن الحعبر والحهبراة الحفيدة و ق خطيط حلهج يرا خصبئص الح علحين
الحرحلة.
 .4لحية شخصية الح علم شحوليبً؛ و لويع الخإراة ال عليحية الحلدحة ل .
 .5لليص الهدر الوقة وال بلي وذلك إ لليل حبالة الرسوب وال ععر الدراسة وحب ي ر ب ليهحب حن حش الة لفسية واج حب ية
واق صبدية و ذلك دم م بدة العبم الدراس بحالً.
 .6لليل و ر يز دد الحلرراة الدراسية ال يدرسهب الح علم الفصل الدراس الواحد.
لفس ويزيد مقإبل لي الحدرسة وال عليم طبلحب أل يدرس
 .7لحية قدرة الح علم لي ا خبذ اللراراة الصحيحة إحس لإل ححب يعحق عل
إلب ًء لي اخ يبره وو ق قدرا و الحدرسة ال يريد ب.
 .8ر ع الحس وى ال حصيل والسلو حن خالل عويد الح علم للجدية والحوامإة.
 .9م سبب الح علم الحهبراة األسبسية ال ح ل حن اح الك ح طلإبة الحيبة العحلية والحهلية حن خالل لديم حلرراة حهبرية ي طلب دراس هب حن
قإل جحيع الح علحين.
 .10حليق حإدأ ال عليم حن أجل ال ح ن واإل لبن إبس خدام اس را يجيبة وطرق علم ح لو ة يح للح علم رصة الإحه واالإ بر وال ف ير
اإلإدا .
وال فب ل حع اآلخرين والحوار والحلبقشة
 .11لحية الحهبراة الحيب ية للح علم حعل :ال علم الذا وحهبراة ال عبون وال واصل والعحل الجحب
مطبر حن الليم الحش ر ة والحصبلح العليب للحج حع والوطن.
وقإول الرأ اآلخر
 .12طوير حهبراة ال عبحل حع حصبدر ال علم الحخ لفة و ال للية الحديعة والحعلوحب ية و وميفهب ايجبإيب الحيبة العحلية
 .13لحية اال جب بة اإليجبإية الح عللة إحب العحل الحهل الحل ج واإلخالص العحل واالل زام إ .

الهدف العام
الحؤسسبة الحخ لفة إ فبءة و عبلية وم داد فبءاة
زويد الح علم إبلحعر ة والحهبراة اإلدارية الضرورية ال ح ل حن ححبرسة العحل اإلدار واإلشرا
وطلية و وادر إشرية قبدرة لي ال واصل ال خصص الدراس أو العحل الحجبل اإلدار الس حبل اح يبجبة الحج حع السعود حن ذه ال فبءاة.

األهداف الثانوية
لي حفهوم اإلدارة.
 .1ال عر
 .2ال حييز إين حفهوم اإلدارية ححبرسة وحفهوحهب علم.
لي ح ولبة العحلية اإلدارية.
 .3ال عر
 .4اللدرة لي عري ل ح ون حن ح ولبة العحلية اإلدارية.
 .5اللدرة لي طإيق الخطواة العلحية لحل الحش الة.
 .6اللدرة لي طإيق خطواة صلع اللرار.
 .7ا سبب حهبرة ال خطيط.
 .8ا سبب حهبرة مدارة اال صبالة.
 .9ا سبب الحهبراة األولية للشراء.
ا سبب الحهبرة األولية الشراء ن طريق اإلل رلة.
.10
ا سبب الحهبراة األولية لل سويق.
.11
ا سبب الحهبرة األولية ال سويق ن طريق اإلل رن
.12

حعلوحبة ن الحعلحة
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 حواد ال دريس:
 أسم الحدرسة:
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اسم الدرس

ال بريخ

وقيع الحعلحة

وقيع اللبئدة

وزيع حلهج حبدة (العلوم االدارية )1
األسإوع

ال بريخ

2

االحد  1443/5/8ـ

الخحيس  1443/5/12ـ

3

االعلين  1443/5/16ـ

الخحيس  1443/5/19ـ

4

االحد  1443/5/22ـ

الخحيس  1443/5/26ـ

5

االحد  1443/5/29ـ

الخحيس  1443/6/3ـ

الخحيس  1443/6/3ـ

الخحيس  1443/6/10ـ

6

االحد  1443/6/13ـ

الخحيس  1443/6/17ـ

7

االحد  1443/6/20ـ

الخحيس  1443/6/24ـ

8

االحد  1443/6/27ـ

العالعبء  1443/6/29ـ

9

االحد  1443/7/5ـ

الخحيس  1443/7/9ـ

10

االحد  1443/7/12ـ

الخحيس  1443/7/16ـ

11

االحد  1443/7/19ـ

العالعبء  1443/7/21ــ

12

االحد  1443/7/26ـ

الخحيس  1443/7/30ـ

13

االحد  1443/8/3ـ

الخحيس  1443/8/7ـ

عري االدارة واه\حي هب وخصبئصهب – ل االدارة لم ام ن  +ا دا
االدارة – حجبالة االدارة – لبصر العحلية االدارية
خصبئص ال خطيط والوا – لبصر ال خطيط – خطواة ال خطيط
صفبة ال خطيط الفعبل وحعوقب – دور ال خطيط واإرز االجهزة ي الححل ة
– عري ال لميم والوا
االحد اجبزة حطولة
حإبدئ ال لميم – خصبئص ال لميم  +ال صحيم ال لميح  +الهي ل ال لميح
– الخريطة والدليل ال لميحية
االشرا االدار – ال وجي – الحفز
مجبزة حل ص الفصل حن  1443/6/3ـ ح ي  1443/6/10ـ
ال دريب – الليبدة – لمريبة الليبدة – الليبدة االو وقراطية – الليبدة
ال رسلية
الليبدة الديحلراطية – الرقبإة – حإبدئ والواع الرقبإة
خطواة الرقبإة – طرق الرقبإة – الرقبإة ي االسالم – ا م االجهزة الرقبإية
األرإعبء والخحيس مجبزة حطول
اال صبل وا حي و لبصره – ا دا اال صبل والوا – وسبئل اال صبل –
حإبدئ وحعوقبة اال صبل
الحلشآة الصغيرة – خطواة الحلشآة الصغيره
حعوقبة الحلشآة الصغيرة
األرإعبء والخحيس مجبزة حطول
االخ إبراة

إداية الدراسة للطالب للفصل الدراس العبل
مجبزة حل ص الفصل الدراس العبل
إداية الدراسة إعد اجبزة حل ص الفصل الدراس العبل
إداية مجبزة الفصل الدراس العبل

1

االحد  1443/5/1ـ

الخيس  1443/5/5ـ

الدروس

حالحمبة

 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

حن

ملي

( لمبم الحلرراة )

مسرد علوم إدارية ( 2علم االقتصاد)
التعليم الثانوي نظام المقررات
مفاهيم اقتصادية عامة
األسإوع

اليوم وال بريخ

الحصة

الهد

دد
الحصص

مس را يجية
ال دريس

لم االق صبد.
 عري
 إيبن القة لم االق صبد
إبلعلوم األخرى.

حصة

ال علم
ال عبول

أسئلة للحلبقشة

 حل أسئلة الحلبقشة.

حصة

حل
الحش الة

االق صبد الجزئ
وال ل

 عري الحلصود إ ل حن:
لم
لم االق صبد الجزئ
االق صبد ال ل .
 وضيح العالقة إين
االق صبد ال ل واالق صبد
الجزئ .

حصة

أسئلة للحلبقشة

 حل أسئلة الحلبقشة.

حصة

السلع والخدحبة
واألسواق

 عري السلعة.
 ذ ر ألواع السلع حن حيه
القة االر إبط إهب.

حصة

الح ون

الفصل
عري

معلمة المادة:

االق صبد

قائدة المدرسة:

خرائط
الحفب يم

اإلجراءاة
واأللشطة

أداة ال لويم

الحالحمة –
ص  8بب
أوراق قيبس –
الطبلإة
لي حلزل
الحالحمة –
ص  11بب
أوراق قيبس –
الطبلإة
لي حلزل
الحالحمة –
ص  12بب
أوراق قيبس –
الطبلإة
لي حلزل

الحالحمة –
ص  14بب
حل
أوراق قيبس –
الطبلإة
الحش الة
لي حلزل
الحالحمة –
ص  15بب
أوراق قيبس –
حهبرة ف ير
الطبلإة
لي حلزل

مشرفة المدرسة:

وقيع
اللبئدة

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

