
  كتبي

*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 (هــ  1441العام الدراسي  )   -مقررات    ( 1 العلوم اإلدارية )توزيع منهج مادة 

 األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

 ( 11/2ــــ   7/2)  ( 4/2ـــــ   30/1)  ( 27/1  ـــــ  23/1)  ( 20/1ـــــ    16/1)  ( 13/1ـــــ    9/1)  ( 6/1ـــــ    2/1) 

 تعريف اإلدارة
  أهمية اإلدارة

 خصائص اإلدارة

  أهداف اإلدارة

 .مجاالت اإلدارة

  عناصر العملية اإلدارية 

  التخطيط عريفت

 التخطيط فوائد

 خصائص التخطيط

  التخطيط أنواع

  التخطيط عناصر

 .التخطيط خطوات

 الفعال التخطيط صفات

 التخطيط معوقات

 الحياة في التخطيط دور

 المملكة في التخطيط أجهزة أبرز

 .التنظيم تعريف

  التنظيم نواعأ
 اإلداري التنظيم مبادئ

 الجيد التنظيم خصائص

 التصميم التنظيمي للمنشآت
الخريطة  أشكالالهيكل التنظيمي 

 التنظيمية

 عشر الثاني األسبوع عشر الحادي األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن األسبوع السابع األسبوع

 ( 24/3ـــــ  20/3) ( 17/3ـــــ  13/3)  ( 10/3ـــــ  6/3) ( 3/3ــــ   28/2)   ( 25/2ـــــ  21/2)  ( 18/2ـــــ   14/2) 

 الدليل التنظيمي 
 اإلداري اإلشراف تعريف
  .اإلداري اإلشراف أهمية
 اإلداري اإلشراف أدوات

 اإلداري اإلشراف أدوات
 التوجيه
 الحفز

 التدريب
 القيادة

 الرقابة تعريف
 الرقابة أهمية
 لرقابةا مبادئ
 الرقابة أنواع

 الرقابة خطوات

 الرقابة طرق
 الرقابة في اإلسالم هدي

 المملكة في الرقابية األجهزة أهم

 اإلداري صالتاال تعريف
 اإلداري االتصال أهمية
 اإلداري االتصال عناصر
 اإلداري االتصال أهداف

 اإلداري االتصال أنواع
 اإلداري االتصال وسائل
 اإلداري االتصال مبادئ

 اإلداري االتصال اتمعوق

 عشر ثامناألسبوع ال األسبوع السابع عشر األسبوع السادس عشر األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر

 ( 7/5ـــــ  3/5) ( 29/4ـــــ  25/4) ( 22/4ـــــ  18/4) ( 15/4ـــــ  11/4) ( 8/4ـــــ  4/4) ( 1/4ـــــ  27/3) 

 وسيرة االتصاالت من جماذن
 وسلم عليه هللا صلى المصطفى

 الصغيرة تالمنشآ عريفت

 الصغيرة المنشآت أهداف
 في توفرها الواجب الخصائص
 تأسيس يف لينجح الشخص

 صعيره منشأة

 الصغيرة تشآالمن تأسيس خطوات

 يرةالصغ تشآالمن تواجه معوقات
  ولختبارات الفصل الدراسي االا عــــــــــــــــةـــمراج

 المشرف التربوي: مدير المدرسة :  معلم المادة :  

 



    / مدرسةال                                                                          المملكة العربية السعودية      

 وزارة التعليم            

            الصف /                                                                                                                                                            التعليم إدارة             

 مكتب التعليم             
 

 

 تم العمل على هذا التوزيع من قبل فريق كتبي المدرسية

 توزيع مبدئي يمكن إستخدامه أو التعديل عليه وهو 

 حسب ما يراه المعلم مناسباً له وذلك بإستخدام ملف الوورد المرفق معه

  ذكر المصدريسمح النقل مع 

 وال نسمح بحذف الحقوق إال لإلستخدام الشخصي فقط
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