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ا�طار العام
لمادة المهارات التطبيقية
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أهداف مادة المهارات التطبيقية:

الهدف العام لمادة المهارات التطبيقية :


             

            

 

ا�هداف الفرعية :
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الهيكل العام لمادة المهارات التطبيقية في النظام الفصلي:
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مكان تنفيذ مادة المهارات التطبيقية:
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المدخل إلى مادة المهارات التطبيقية
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تعليمات عامة حول مادة المهارات التطبيقية:
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المهام وا�دوار :

              
 

  
أدوار القيادة المدرسية:
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أدوار المتعلم في مادة «المهارات التطبيقية»:
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أدوار المعلم في مادة «المهارات التطبيقية»:
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ما يجب مراعاته عند تطبيق المهارات التطبيقية
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المهارات العامة والمشتركة في الوحدات التطبيقية


         










٢- مهارات القيادة ١- مهارات التخطيط
(قيادة الذات ، وقيادة فرق العمل).

٣- مهارات التفكير اإلبداعي
والتفكير الناقد

٧- مهارات التنظيم

٩- المهارات اللغوية

٤- مهارات العمل في الفريق

٨- مهارات العرض والتقديم

١٠- المهارات التقنية والمعلوماتية

٥- مهارات اإلنجاز والتحسين 
المستمر

٦- مهارات االتصال والحوار 
المنظم



المدخل إلى مادة المهارات التطبيقية
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التقويم في مادة المهارات التطبيقية:
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قضايا مهمة في مجال التقويم:


 
            

            




المدخل إلى مادة المهارات التطبيقية

22

 

Portfolio
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المخطط العام لتنفيذ مادة المهارات التطبيقية ( ٤) :

١- المجاالت والوحدات التطبيقية:















 





 





 
















 


              


المجاالت والوحدات التطبيقية 
في مادة المهارات التطبيقية ٤



24

             


 
         


            
          
           


          
             



٧- أسلوب إسناد تدريس مادة «المهارات التطبيقية «٤»:

           


 



المجاالت والوحدات التطبيقية 
في مادة المهارات التطبيقية ٤



ية
يق

طب
لت

ت ا
ارا

مه
 ال

دة
ما

: ل
م

عا
 ال

طار
ا�

25




















    











     




















       











     



     













   




















26

٩- مخطط تنفيذ الوحدة التطبيقية وتقويم تعلمها:

               
































 






المجاالت والوحدات التطبيقية 
في مادة المهارات التطبيقية ٤



مهارات 
وأخالقيات العمل

الوحدة ا�ولى
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الهدف العام من الوحدة


 

ا�هداف الخاصة من الوحدة

 

 

 



 

أهداف الوحدة
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اعتبارات قبل البدء في تقديم الوحدة
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أهداف الوحدة



تمهيد استهاللي



حالة دراسية (١):


             





 


 




 

 



ا�ثراء المعرفي للوحدة
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أهمية العمل في حياتنا

          



 




 




مفهوم العمل
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واجبات الوظيفة:



١- الواجبات ا�يجابية للوظيفة:


 


 







٢- الواجبات السلبية للوظيفة
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دعم العمل وثقافته في المملكة
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الجهة المسؤولة عن التوظيف في القطاع العام
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الجهة المسؤولة عن التوظيف في القطاع العام

        
         



        




الجهات الداعمة للتوظيف والتأهيل المهني
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سلوكيات العمل



 

 


االنضباط الذاتي
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االتصال ا�داري
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النزاهة ومكافحة الفساد



        

 

أوًال: مفهوم النزاهة


 


               


   ÌË  Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â  Á  À¿     ¾  ½  ¼     »  º﴿

﴾ ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í

1 IóMƒdG
≈dhC’G

ا�ثراء المعرفي للوحدة



43

ل
عم

 ال
ت

قيا
خال

وأ
ت 

ارا
مه

  : 
ى

ول
ا�

ة 
حد

لو
ا





  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °﴿ 

 ﴾Ã  Â         Á  À  ¿¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸








                




 


  .   -   ,   +    *)   (   '   &   %   $   #   "   !﴿
  =  <  ;  :  9  87  6  5  4   3  2  1  0  /

﴾>







  
   
 

 

 
  







44










    5  4  3  2﴿
 ﴾ =    <  ;    :   9  8  7   6






ثانيًا: مفهوم الفساد
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ضغوط العمل
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ا�جراءات التنفيذية للوحدة
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المشروع ا�ول

عنوان المشروع



أهداف المشروع

 
 

 
 

فكرة المشروع


  
           



خطوات المشروع

 
 

مشروعات مقترحة 1 IóMƒdG
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تقويم المشروع

        
            



محتويات المشروع
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المشروع الثاني

عنوان المشروع



أهداف المشروع

 
 

 
 

 
 

فكرة المشروع

   


خطوات المشروع
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تقويم المشروع

              


محتويات المشروع
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المشروع الثالث

عنوان المشروع



أهداف المشروع

 


 
 

 


 
 

فكرة المشروع


   


خطوات المشروع
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حالة دراسية (٢)

 
             







 

حالة دراسية (٣)
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حالة دراسية (٤)







حالة دراسية (٥)
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مقياس رقم (١)

                  
 



وصف االختبار

 
 
√




مقاييس الوحدة
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تحديد نتيجة االختبار:
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تقدير الدرجات








تحديد نتيجة االختبار
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ملحوظات  المعلم



البحث عن وظيفة

الوحدة الثانية
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الهدف العام من الوحدة




اهداف الخاصة للوحدة



أهداف الوحدة





 





 



2  IóMƒdG
á«fÉãdG

75



76

اعتبارات قبل البدء في تقديم الوحدة
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أهداف الوحدة



تمهيد استهاللي



حالة دراسية:
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المرحلة اولى: التعرف والبحث

١-  التعرف:

  
 

 





 


الميل

القدرات

السمات ا�يجابية
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٢- البحث




           





ا�عالنات

الجهات الحكومية

مكاتب التوظيف

التوظيف المباشر

شبكات التواصل 
االجتماعي

معارض التوظيف

ا�عالن الشخصي
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المرحلة الثانية: البناء

ما هو التوظيف؟






السيرة الذاتية

تعبئة النماذج 
الوطنية

الرسالة
 الوظيفية

المقابلة 
الشخصية

االختبارات 
الشخصية
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أنواع السيرة الذاتية
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نماذج السيرة الذاتية










عناصر كتابة السيرة الذاتية

            










النماذج الوظيفية
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الرسالة الوظيفية

 


محتويات الرسالة الوظيفية
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مفهوم المقابلة الشخصية
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االختبارات الشخصية
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المشروع المقترح

عنوان المشروع: كيف تحصل على وظيفتك المناسبة؟

أهداف المشروع

 
 
 

فكرة المشروع



    



خطوات المشروع
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مقياس رقم (١):

   


وصف االختبار:
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مقاييس الوحدة
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تقدير الدرجات
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مقياس رقم (٢):

 


وصف االختبار:
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 •
https://www.mol.gov.sa/

 •
http://www.hrdf.org.sa/ar/Pages/Home.aspx

 •
http://www.alanood.org.sa/Ar/Pages/default_new.aspx

 •
http://www.taqatonline.org.sa/

 •eTree
http://www.etree.com.sa/arabic/

 •
http://www.mihnati.com/

 • 
http://www.retaj-tech.com

 •
http://cymguide.com/ CYM Guide 






