المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مدرسة /

الحصة
اليوم
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

األ داا العامة ل مادة
يهددددددددا نقدددددددام الم دددددددررال بالمرح دددددددة الثانويدددددددة لدددددددى حدددددددد اث ن دددددددة نوايدددددددة اددددددده الهع ددددددديم الثدددددددانو
وأساليب ومضامين ويسعى لى هح يق اآلهه:

ب دااددددددد و يا ددددددد

المسا مة اه هح يق مرامه سياسة الهع يم اه المم ة العربية السعودية من الهع يم الثانو ومن ذلك:
 .1هعزيز الع يدة اإلسالمية الهه هسه يم بها نقرة المهع م ل ون واإلنسان والحياة اه الدنيا واآلخرة.
 .2هعزيز قيم المواطنة وال يم االجهمااية لدى المهع م.
 .3المسا مة اه ساب المهع مين ال در المالئم من المعارا والمهارال المفيدة واق هخطيط منهجه يرااه خصائص المهع مين اه ذه المرح ة.
 .4هنمية شخصية المهع م شمولياً؛ وهنويع الخبرال الهع يمية الم دمة ل .
 .5ه يص الهدر اه الوقل واله اليا وذلك به يل حاالل الرسوب والهعثر اه الدراسة وما يهرهب ا يهما من مش الل نفسية واجهمااية واقهصادية
و ذلك ادم اادة العام الدراسه امالً.
 .6ه يل وهر يز ادد الم ررال الدراسية الهه يدرسها المهع م اه الفصل الدراسه الواحد.
 .7هنمية قدرة المهع م ا ى اهخاذ ال رارال الصحيحة بمسه ب مما يعمق ث ه اه نفس ويزيد قبال ا ى المدرسة والهع يم طالما أن يدرس بنا ًء
ا ى اخهياره وواق قدراه واه المدرسة الهه يريد ا.
 .8راع المسهوى الهحصي ه والس و ه من خالل هعويد المهع م ل جدية والمواقبة.
 .9ساب المهع م المهارال األساسية الهه هم ن من امهالك مهط بال الحياة العم ية والمهنية من خالل ه ديم م ررال مهارية يهط ب دراسهها من قبل
جميع المهع مين.
 .10هح يق مبدأ الهع يم من أجل الهم ن واإله ان باسهخدام اسهراهيجيال وطرق هع م مهنواة ههيح ل مهع م ارصة البحث واالبه ار والهف ير اإلبدااه.
 .11هنمية المهارال الحياهية ل مهع م مثل :الهع م الذاهه ومهارال الهعاون والهواصل والعمل الجمااه والهفاال مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول
الرأ اآلخر اه طار من ال يم المشهر ة والمصالح الع يا ل مجهمع والوطن.
 .12هطوير مهارال الهعامل مع مصادر الهع م المخه فة و اله نية الحديثة والمع وماهية و هوقيفها ايجابيا اه الحياة العم ية
 .13هنمية االهجا ال اإليجابية المهع ة بحب العمل المهنه المنهج واإلخالص اه العمل وااللهزام ب .

األ داا الخاصة ل مادة
الهدا العام
هزويد المهع م بالمعراة والمهارال اإلدارية الضرورية الهه هم ن من ممارسة العمل اإلدار واإلشراا اه المؤسسال
المخه فة ب فاءة واعالية و اداد فاءال وطنية و وادر بشرية قادرة ا ى الهواصل اه الهخصص الدراسه أو العمل اه
المجال اإلدار السه مال احهياجال المجهمع السعود من ذه ال فاءال.

األ داا الثانوية
 .1الهعرا ا ى مفهوم اإلدارة.
 .2الهمييز بين مفهوم اإلدارية ممارسة ومفهومها ع م.
 .3الهعرا ا ى م ونال العم ية اإلدارية.
 .4ال درة ا ى هعريا ل م ون من م ونال العم ية اإلدارية.
 .5ال درة ا ى هطبيق الخطوال الع مية لحل المش الل.
 .6ال درة ا ى هطبيق خطوال صنع ال رار.
 .7ا هساب مهارة الهخطيط.
 .8ا هساب مهارة دارة االهصاالل.
 .9ا هساب المهارال األولية ل شراء.
 .10ا هساب المهارة األولية اه الشراء ان طريق اإلنهرنل.
 .11ا هساب المهارال األولية ل هسويق.
 .12ا هساب المهارة األولية اه الهسويق ان طريق اإلنهرنل.

هوزيع منهج مادة (المهارال االدارية)
األسبوع

التاريخ

ل صا (نقام الم ررال)
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

صنع واتخاذ القرار – انواع القرارات  -االبداع في حل المشكالت

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

مفهوم السكرتارية ومهامها – صفات السكرتير الناجح – ترتيب واستقبال الزوار – المكتب
ومحتوياته – تصنيف الملف

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

فهرسة الملفات – االتصال الكتابي – البريد الصادر والوارد – معالجة المكالمات الهاتفية –
البريد االلكتروني

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

العمل المكتبي – العمل المكتبي وتطبيقات الحاسب

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

ادراك الحاجات وجمع المعلومات – تقييم البدائل وقرار الشراء – االستهالك وما بعد االستهالك
– سلوكيات سلبية – عملية البيع وتسويق المبيعات

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

البيع داخل المتاجر – التسويق  – 1التسويق 2

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

اإلدارة ومجاالتها – عناصر العملية االدارية – المهارات التى ستقوم بدراستها  -مفهوم
التخطيط  -التخطيط – أنواعه ،عناصره  ،معوقاته
خطوات التخيط – مفهوم المشكلة – استراتيجيات واسباب حل المشكالت – ادراك وجود
المشكلة – تحديد االسباب المحتمله للمشكلة
تحديد الحلول والبدائل – اختبار الحل االفضل – تنفيذ الحل وتقييم النتائج –
االحد اجازة مطولة

عملية البيع والشراء – العوامل المؤثرة فى الشراء – السلوك الشرائي

األربعاء والخميس إجازة مطوله

التسويق  – 3التجارة االلكترونية

األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

مهارال دارية

المادة

مفهوم اإلدارة
هعريا اإلدارة.

موضوع الدرس
الهمهيد
سهراهيجية الهع يم

أن هحدد الطالبة هعريا اإلدارة.
أن هعدد الطالبة بعض الهعريفال
الموضواة لإلدارة.
أن هذ ر الطالبة أ مية اإلدارة.
أن هحدد الطالبة مجاالل اإلدارة
األساسية.
أن هناقش الطالبة الم صود باإلدارة
اإلق يمية والدولية.
أن هحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن هنمه الطالبة من مهاراهها اإلدارية.

األربعاء

الهاريخ
الحصة

□ الهع م الهعاونه□ الن اش والحوار□ الهف ير الناقد□ حل المش الل□ اال هشاا□ اله ين

األ داا الس و ية

الواجب

نقام الم ررال

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

الوسائل المساادة

ال هاب  +ال وحال الورقية  +السبورة  +البروج هور.

جراءال الهع يم والهع م
المحهوى الهع يمه
اسهنادا لى طري ة الهع م الذاهه أحث الطالبال ا ى امل
بحث ال يهجاوز الصفحة حول هعريا اإلدارة ويحدث ذلك
من خالل االسهعانة بالم هبة المدرسية أو الشب ة
العن بوهية أطالع اإلبحاث وأخهار منها أاض ها نوع من
الم اا ة لمن أاده
هعريا اإلدارة  :ه خدمة الغير أو ه ديم العون لآلخرين.
أقوم بهس يط الضوء ا ى بعض الهعريفال الموضواة
وا ى ذا النحو اإن من يعمل باإلدارة ي وم بخدمة
لإلدارة من خالل مناقشة شي ة هجذب انهباه الطالبال لى
اآلخرين أو يصل ان طريق اإلدارة لى أداء الخدمة..
الموضوع ثم أس ل طالبة منهن بش ل اشوائه ان هعدد
س
ار
أ مية اإلدارة  :اه وقهنا الحاضر نجد أن اإلدارة ُه َم َ
ذه الهعريفال ألهبين مدى اهمهن لم صد .
المسهويال
اه جميع مجاالل الحياة وا ى مخه ا
أجذب انهباه طالبال الصا من خالل هوجيهه السؤال
االمدرسة البد لها من شخص ليدير شؤونها وا ى رأس الهاله لهن( :ما أ مية اإلدارة؟) أهابع أداء ن واجاباههن
ل مؤسسة ح ومية بمخه ا مسهوياهها ال بد من وجود
المخه فة ألهبين مدى اهمهن واسهيعابهن لهذه األ مية.
شخص يهولى هوزيع األامال ا ى مرؤوسي ويحاول
أقوم باخهبار مع ومال الطالبال حول مجاالل اإلدارة
واه
هح يق األ داا الهه أنشئل من أج ها ذه المؤسسة
األساسية من خالل ج سة حوار مفهوح هنمه مهاراههن
المنشآل الهجارية والصنااية نجد أن ل ل منش ة من
وال أهدخل ال لهعزيز اإلجابال وهشجيع المجههدال منهن.
يهرأسها ليدير شؤونها بش ل ي فل هح يق األ داا
أهرك الطالبال لفهرة قصيرة ه هه م ن السؤال الهاله:
الموضواة.
(ما الم صود باإلدارة اإلق يمية والدولية؟) ثم أحفز ن
:
اإلدارة
مجاالل
ا ى الدخول اه مناقشة صفية الهدا منها الوصول
األامال
دارة
2
 -1اإلدارة العامة
لإلجابة الصحيحة مع هشجيع الخامالل منهن ا ى
 -3دارة الهيئال والمنقمال المهخصصة
االنخراط اه النشاط الصفه.
العامة
المؤسسال
 -4اإلدارة اإلق يمية و الدولية  -5دارة
أوزع ا ى الطالبال ورقة العمل الخاصة بالدرس ثم
ل اإلدارة ا م أم ان ؟  :اإلدارة ا م وان اه آن واحد .
أ فهن ب راءهها والهف ير اه مضمونها وح ها ثم أقوم
بالهع يق وهصحيح األخطاء.

ما الم صود باإلدارة اإلق يمية و الدولية؟

اله ويم

حدد هعريا اإلدارة.
ادد بعض الهعريفال الموضواة
لإلدارة.
اذ ر أ مية اإلدارة.
حدد مجاالل اإلدارة األساسية.
ناقشه الم صود باإلدارة اإلق يمية
والدولية.
ح ه ورقة العمل الخاصة بالدرس.

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
إلكتروني ًا 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

