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:الصف الثانوية المرحلة: إدارة  
 المادة: األعمال

مقدمة في 

-1) األعمال
2)  

األسبوعفي  عدد الحصص  5 

 ات المحتوىموضوع األسبوع

 (1األسبوع )
 - هـ10/5/1444
 م4/12/2022

 إلى
 - هـ14/5/1444
 م8/12/2022

 تمهيد المقرر

 مشروع خطة لمدى الحياة

 دور المديرين ومهامهم

 مستويات اإلدارة

 أساليب اإلدارة

 (2األسبوع )
   -هـ17/5/1444
 م11/12/2022

 إلى
  -  هـ21/5/1444

 م15/12/2022

  القيادة

 خصائص القيادة

 االستعداد لتولي القيادة

 1أهمية العالقات اإلنسانية 

 2أهمية العالقات اإلنسانية 

 (3األسبوع )
 -   هـ24/5/1444

 م18/12/2022
 إلى

  -  هـ28/5/1444
 م22/12/2022
 مطولة: األحد إجازة

 توزيعال يدرج فيه :                            األحد

  1على األشخاص  التأثير

  2على األشخاص  التأثير

 2030اإلدارة والقيادة في تحقيق رؤية المملكة  دور

 ريادة األعمال؟ ماهي

 (4األسبوع )
 -  هـ1/6/1444

 م25/12/2022
 إلى

 -    هـ5/6/1444
 م29/12/2022

 

 رواد األعمال خصائص

 رواد األعمال أنواع

 أعمال؟تصبح رائد  كيف

 2030إنشاء منشآت جديدة ورؤية السعودية  فرص

 األعمال واالقتصاد ريادة

 (5األسبوع )
 م1/1/2023 -    هـ8/6/1444

 إلى
   -   هـ12/6/1444

 م5/1/2023

 1المتاحة لرواد األعمال السعوديين  الموارد

 2المتاحة لرواد األعمال السعوديين  الموارد

 متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةالمنشآت  ماهية

 التنافسية للمنشآت الصغيرة المزايا

 التي تواجه المنشآت الصغيرة التحديات

 (6األسبوع )
     هـ15/6/1444
 م8/1/2023

 إلى 

 الشركات الناشئة/فرص األعمال التجارية  تحديد

 افكار الشركات الناشئة أنواع

 الشائعة ألفكار الشركات الناشئة المصادر

 هـ1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
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  -  هـ19/6/1444
 م12/1/2023

 الرئيسة لخطة العمل التجاري العناصر

 خطة العمل التجاري استخدام

 (7األسبوع )
 -   هـ22/6/1444

 م15/1/2023
 إلى

  - هـ26/6/1444
 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين

 ال يدرج فيه توزيع:                            األحد

 ال يدرج فيه توزيع:                            االثنين

 1ومصادر التمويل  انواع

 2ومصادر التمويل  انواع

 المشروع للمستثمرين عرض

 (8األسبوع )
 -  هـ29/6/1444

 م22/1/2023
 إلى

 م26/1/2023 -  هـ4/7/1444

 

 نظم المعلومات اإلدارية ومكوناته

 في القطاعات الخدميةنظم المعلومات اإلدارية 

  تعريف األعمال اإللكترونية

 1نماذج األعمال المعتمدة في األعمال اإللكترونية 

 2نماذج األعمال المعتمدة في األعمال اإللكترونية 

 (9األسبوع )
 -   هـ7/7/1444

 م29/1/2023
 إلى

  -   هـ11/7/1444
 م2/2/2023

 1الصناعية الرابعة مستقبل األعمال اإللكترونية والثورة 

 2مستقبل األعمال اإللكترونية والثورة الصناعية الرابعة 

 أدوات التواصل اإلجتماعي المتاحة لألعمال

  1تطبيق ادوات التواصل االجتماعي في األعمال 

 2تطبيق ادوات التواصل االجتماعي في األعمال 

 (10األسبوع )
 -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023
 إلى

 م9/2/2023    هـ18/7/1444

 تحقيق اهداف األعمال من خالل التواصل اإلجتماعي

 التسويق عبر منصات التواصل اإلجتماعي

 مشروع اعداد خطة عمل المقدمة

 محتوى خطة العمل

 1تفاصيل خطة العمل 

 (11األسبوع )
 -   هـ21/7/1444

 م12/2/2023
 إلى

  -  هـ25/7/1444
 م16/2/2023

 

 2خطة العمل تفاصيل 

 3تفاصيل خطة العمل 

 1إعداد خطة عمل تجاري جديد 

 2إعداد خطة عمل تجاري جديد 

 3إعداد خطة عمل تجاري جديد 

 (12األسبوع )
   - هـ28/7/1444

 م19/2/2023

 إلى
  -  هـ3/8/1444

 م23/2/2023
األربعاء : يوم التأسيسإجازة 

 الخميسو

 1إثراء 

 2إثراء 

 3إثراء 

 ال يدرج فيه توزيع:                            األربعاء

 ال يدرج فيه توزيع:                            الخميس
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 (13األسبوع )
 االختبارات

 م26/2/2023 -  هـ6/8/1444
 إلى

 -   هـ10/8/1444
 م2/3/2023

 االختبارات النهائية




