تحضير مادة

المهارات اإلدارية
التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبدهللا

يهددددددد لمدددددداا الملددددددررات إالمرحدددددددة ال ال يددددددة لدددددد حدددددددا للدددددددة
دددددددداليإ
يا ددددددددد
إ دايدددددددد
ل عيددددددددة يددددددددي التهددددددددديا ال ددددددددال
مضاميل ي ه ل تحليق اآلتي:
الم ا مة يي تحليق مرامي يا ة التهديا يي الممد ة الهرإية ال ه دية
من ذلك:
من التهديا ال ال
 .1تهزيز الهليدة اإل المية التي ت تليا إها لمرة المتهدا لد ن اإلل ان الحياة
يي الدليا اآلخرة.
 .2تهزيز قيا الم اطلة الليا االجتماعية لدى المتهدا.
 .3الم ا مة يي اب المتهدمين اللدر المالئا من المهار المهارات المفيدة
يق تخطيط ملهجي يراعي خصائص المتهدمين يي ذه المرحدة.
 .4تلمية شخصية المتهدا شم لياً؛ تل يع الخإرات التهديمية الملدمة ل .
ذلك إتلديل حاالت الر ب الته ر يي
 .5تلديص الهدر يي ال قت الت الي
الدرا ة ما يترتب عديهما من مش الت لف ية اجتماعية اقتصادية ذلك
عدا عادة الهاا الدرا ي امالً.
 .6تلديل تر يز عدد الملررات الدرا ية التي يدر ها المتهدا يي الفصل الدرا ي
ال احد.
 .7تلمية قدرة المتهدا عد اتخاذ اللرارات الصحيحة إم تلإد مما يهمق لت يي
يزيد قإال عد المدر ة التهديا طالما ل يدرس إلا ًء عد اختياره
لف
يق قدرات يي المدر ة التي يريد ا.
 .8ريع الم ت ى التحصيدي ال د ي من خالل ته يد المتهدا لدجدية الم امإة.
 .9اب المتهدا المهارات األ ا ية التي تم ل من امتالك متطدإات الحياة
الهمدية المهلية من خالل تلديا ملررات مهارية يتطدب درا تها من قإل جميع
المتهدمين.
 .10تحليق مإد التهديا من جل التم ن اإلتلان إا تخداا ا تراتيجيات طرق تهدا
متل عة تتيح لدمتهدا يرصة الإح االإت ار التف ير اإلإداعي.
 .11تلمية المهارات الحياتية لدمتهدا م ل :التهدا الذاتي مهارات التها ن
الت اصل الهمل الجماعي التفاعل مع اآلخرين الح ار الملاقشة قإ ل
الر اآلخر يي طار من الليا المشتر ة المصالح الهديا لدمجتمع ال طن.
 .12تط ير مهارات التهامل مع مصادر التهدا المختدفة التللية الحدي ة
المهد ماتية ت ميفها ايجاإيا يي الحياة الهمدية
 .13تلمية االتجا ات اإليجاإية المتهدلة إحب الهمل المهلي الملتج اإلخالص يي
الهمل االلتزاا إ .

الهد

الهاا

تز يد المتهدا إالمهرية المهارات اإلدارية الضر رية التي تم ل
من ممار ة الهمل اإلدار اإلشرا يي المؤ ات المختدفة
ادر إشرية قادرة عد
إ فاءة يهالية عداد فاءات طلية
الت اصل يي التخصص الدرا ي الهمل يي المجال اإلدار
ال ت مال احتياجات المجتمع ال ه د من ذه ال فاءات.

األ دا

ال ال ية

 .1التهر عد مفه ا اإلدارة.
 .2التمييز إين مفه ا اإلدارية ممار ة مفه مها هدا.
 .3التهر عد م لات الهمدية اإلدارية.
 .4اللدرة عد تهري ل م ن من م لات الهمدية اإلدارية.
 .5اللدرة عد تطإيق الخط ات الهدمية لحل المش الت.
 .6اللدرة عد تطإيق خط ات صلع اللرار.
 .7ا ت اب مهارة التخطيط.
 .8ا ت اب مهارة دارة االتصاالت.
 .9ا ت اب المهارات األ لية لدشراء.
 .10ا ت اب المهارة األ لية يي الشراء عن طريق
اإللترلت.
 .11ا ت اب المهارات األ لية لدت يق.
 .12ا ت اب المهارة األ لية يي الت يق عن طريق
اإللترلت.

مهد مات عن المهدمة
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ا ا الدرس

التاريخ

ت قيع المهدمة

ت قيع المديرة

ت زيع ملهج مادة (المهارات االدارية)
األ إ ع

التاريخ

لدص

(لماا الملررات)

الدر س

من

ل

1

االحد
 1443/5/1ـ

الخميس
 1443/5/5ـ

2

االحد
 1443/5/8ـ

الخميس
 1443/5/12ـ

3

اال لين
 1443/5/16ـ

الخميس
 1443/5/19ـ

4

االحد
 1443/5/22ـ

الخميس
 1443/5/26ـ

صلع اتخاذ اللرار – ال اع اللرارات  -االإداع
يي حل المش الت

5

االحد
 1443/5/29ـ

الخميس
 1443/6/3ـ

مفه ا ال رتارية مهامها – صفات
ال رتير اللاجح – ترتيب ا تلإال الز ار –
الم تب محت يات – تصلي المد

الخميس
 1443/6/3ـ

الخميس
 1443/6/10ـ

جازة ملتص الفصل من
 1443/6/3ـ حت  1443/6/10ـ

6

االحد
 1443/6/13ـ

الخميس
 1443/6/17ـ

7

االحد
 1443/6/20ـ

الخميس
 1443/6/24ـ

8

االحد
 1443/6/27ـ

ال ال اء
 1443/6/29ـ

9

االحد
 1443/7/5ـ

الخميس
 1443/7/9ـ

10

االحد
 1443/7/12ـ

الخميس
 1443/7/16ـ

11

ال ال اء
االحد
 1443/7/19ـ  1443/7/21ــ

12

الخميس
 1443/7/30ـ
الخميس
 1443/8/7ـ

اإلدارة مجاالتها – علاصر الهمدية االدارية –
المهارات الت تل ا إدرا تها  -مفه ا
التخطيط  -التخطيط – ل اع علاصره
مه قات
خط ات التخيط – مفه ا المش دة –
ا تراتيجيات ا إاب حل المش الت – ادراك
ج د المش دة – تحديد اال إاب المحتمد
لدمش دة
تحديد الحد ل الإدائل – اختإار الحل االيضل
– تلفيذ الحل تلييا اللتائج –
االحد اجازة مط لة

يهر ة المدفات – االتصال ال تاإي – الإريد
الصادر ال ارد – مهالجة الم المات الهاتفية
– الإريد االل تر لي
الهمل الم تإي – الهمل الم تإي تطإيلات
الحا ب
عمدية الإيع الشراء – اله امل المؤ رة ي
الشراء – ال د ك الشرائي

األرإهاء الخميس جازة مط ل
ادراك الحاجات جمع المهد مات – تلييا
الإدائل قرار الشراء – اال تهالك ما إهد
اال تهالك – د يات دإية – عمدية الإيع
ت يق المإيهات
الإيع داخل المتاجر – الت يق  – 1الت يق
2
الت

يق  – 3التجارة االل تر لية

األرإهاء الخميس جازة مط ل
االختإارات

 1443/05/01ـ 2021/12/05 -ا
إداية الدرا ة لدطالب لدفصل الدرا ي ال الي
 1443/06/03ـ 2022/01/06 -ا
جازة ملتص الفصل الدرا ي ال الي
إداية الدرا ة إهد اجازة ملتص الفصل الدرا ي ال الي  1443/06/13ـ 2022/01/16-ا
 1443/08/07ـ 2022/03/10 -ا
إداية جازة الفصل الدرا ي ال الي

13

االحد
 1443/7/26ـ
االحد
 1443/8/3ـ

مالحمات

مادة :مهارات إدارية

العنوان :الوحدة األولى
الموضوع :مهارة تحليل المشكالت واتخاذ القرارات ومهارة
التعليم الثانوي – نظام المقررات – مسار العلوم اإلنسانية
التخطيط
الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تعرف اإلدارة.
 تعدد عناصر العملية اإلدارية.
 تذكر أهمية التخطيط وفوائده.
 تبين عناصر التخطيط.
 تلخص خطوات عملية التخطيط.
 توضح خصائص المشكالت وأنواعها.
 تحدد استراتيجيات حل المشكالت.
 تستنتج الفرق بين أعراض المشكلة والمشكلة.
 تفرق بين صنع القرار واتخاذ القرار.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
ستفهم الطالبة أن:
الفكرة الكبرى :عرفت اإلدراة منذ وجدت المجتمعات البشرية،
فاإلنسان منذ القدم كان يقوم بالعمل اإلداري ويمارس اإلدارة على
 اذكري ثالثاً من فوائد التخطيط.
أكثر من مستوى ،فاألسرة تحتاج لمن يدير شؤونها ،والقبيلة
 عددي األنواع التي تقسم إليها الخطط حسب الفترة
تحتاج لشخص تسند إليه مسئولية إدارة شؤونها.
الزمنية.
األفهام الباقية:
ً
 هاتي تعريفا من عندك لمفهوم المشكلة.
 التخطيط هو عملية تحديد األهداف المستقبلية ،وتحديد
 ما المقصود باألسلوب التقليدي لحل المشكالت؟
الوسائل المختلفة لتحقيق هذه األهداف ،وإعداد البرامج
 اشرحي الفكرة التي يقوم عليها قانون (الجبل الجليدي).
التفصيلية ألداء النشاطات الضرورية لتحقيق هذه
 ما الطريقة المناسبة لنتعرف على أسباب المشكالت؟
األهداف بطريقة تحقق الكفاءة والفاعلية.
 وضحي العالقة بين مرحلة إيجاد الحلول والبدائل وبين
 إن مفهوم حل المشكالت ال نستخدمه في المواقف السيئة
المراحل السابقة لحل المشكلة.
والمكدرة فقط ،بل يتعدى ذلك ويساعدنا في أي عمل
 ما المراحل التي تمر بها عملية اختيار البديل األفضل؟
نريد أن نقوم به ،وتواجهنا صعوبة في اختيار األسلوب
 ما األسباب التي يمكن أن تؤدي للفشل في حل
األفضل لتحقيقة.
المشكالت؟
 يقصد باإلبداع في التفكير وضع الذهن في حالة من
 ما المقصود بالقرار من الناحية اإلدارية؟
اإلثارة والجاهزية للتفكير في كل االتجاهات ،لتوليد أكبر
قدر ممكن من األفكار حول المشكلة أو الموضوع
المطروح.








المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
 تعريف اإلدارة.
ستعرف الطالبة...:
 تعداد عناصر العملية اإلدارية.
 ذكر أهمية التخطيط وفوائده.
مفهوم اإلدارة.
 بيان عناصر التخطيط.
التخطيط.
 تلخيص خطوات عملية التخطيط.
مفهوم المشكالت.
 توضيح خصائص المشكالت وأنواعها.
استراتيجيات وأساليب حل المشكالت.
 تحديد استراتيجيات حل المشكالت.
خطوات التعامل مع المشكالت.
 استنتاج الفرق بين أعراض المشكلة والمشكلة.
صنع واتخاذ القرارات.
 التفريق بين صنع القرار واتخاذ القرار.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن مهارة تحليل المشكالت واتخاذ القرارات ومهارة التخطيط تتمثل مهمتك في كتابة
بحث عن أهمية التخطيط وفوائده.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات)"...
سيعرضن الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة الثالثة :خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
 أبدأ بسؤال تمهيدي (عرفي اإلدارة؟).
 أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (مهارة تحليل المشكالت واتخاذ القرارات
ومهارة التخطيط).
 مالحظة /أقوم بتقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (اإلدارة –
التخطيط – المشكلة – اتخاذ القرار.)...
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن مجاالت اإلدارة ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية،
ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح أهمية اإلدارة.
 يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن عناصر التخطيط ،ثم أقوم بطرح عدة أسئلة
للمناقشة منها( :بيني أهم عناصر التخطيط؟) ،أكلف الطالبات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة
للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن خطوات عملية التخطيط ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية
تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل استيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية
للخروج بمفهوم شامل عن الفكرة محل النقاش.
 أقدم للطالبات فيديو تعليمي عن أنواع المشكالت ،يشاهدن الطالبات العرض بتركيز وانتباه ،ومن ثم يقمن
بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح خصائص المشكالت ،مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح
األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرض.
 يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقالة عن استراتيجيات حل
المشكالت ،يصنفن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها
في مقال بشكل منظم ودقيق.
 أعرض على الطالبات فيلم وثائقي يوضح أساليب حل المشكالت ،أكلف الطالبات بعد االنتهاء من مشاهدة الفيلم
بكتابة تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم والتي تخدم الهدف التربوي المخطط له.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن أهمية التخطيط وفوائده ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :مهارة تحليل المشكالت واتخاذ القرارات ومهارة
التخطيط
التعليم الثانوي – نظام المقررات – مسار العلوم اإلنسانية
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن :أهمية التخطيط وفوائده
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
مهمتك :أن تكتبين بحث.
الهدف :كتابة بحث عن أهمية التخطيط وفوائده.
ف
المشكلة والتحدي :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
الدور:
أنت باحثة مدققة.
ر لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة؛ لتتناولي أهمية التخطيط وفوائده ،على شكل بحث
علمي دقيق.
وظيفتك :بيان أهمية التخطيط وفوائده.
الجمهور :الطالبات أو المجتمع.
و
تحتاج إلى :توعية الجمهور بأهمية التخطيط وفوائده.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة.
ق التحدي :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعي
القارئ وتجعلينه ملما ً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
ا الناتج واألداء والغرض :بحث علمي توضحين فيه أهمية التخطيط وفوائده.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2

كفء 3

متميز 4

اللغة

لغة طغت
عليها األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
متعددة

لغة شابتها
بعض األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
قليلة

لغة صحيحة
خالية من
األخطاء
اإلمالئية

لغة فصيحة خالية
من األخطاء
النحوية

عناصر البحث

تناول بعض
عناصر البحث
وإهمال الباقي
 افتقاد الربطالجيد بين
عناصر البحث

تناول أغلب
عناصر البحث
 لم يكن الربطبين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

تناول جميع
عناصر
البحث  -لم
يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

تناول جميع
عناصر البحث -
الربط بين جميع
العناصر بنفس
القوة

األسلوب

أسلوب غير
علمي –
ركاكة في
الصياغة

أسلوب علمي
– ركاكة في
الصياغة

أسلوب
علمي –
صياغة
بشكل جيد

أسلوب علمي
مشوق – صياغة
راقية إبداعية

المحتوى

تناول
الموضوع من
جانب واحد

تناول
الموضوع من
أكثر من جانب

تناول أغلب
جوانب
الموضوع
مع إهمال
تفاصيل
دقيقة
وحيوية

تناول جميع
جوانب الموضوع
بشكل دقيق
ومنضبط مع
تضمين البحث
لكافة التفاصيل
المطلوبة
والمهمة

األخوة المعلمين و المعلمات

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

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

