


 
 

 
 
 

 التربية المهنية  :المادة األول_السنة المشتركة  :الصف الثانوية  المرحلة:
 موضوعات المحتوى  األسبوع

 ( 1األسبوع )
 م 4/12/2022 - هـ 10/5/1444

 م 8/12/2022 -  هـ14/5/1444إلى

 الوحدة األولى/ ثقافة العمل 

 الدرس األول: التربية املهنية 

 مفهوم وأهداف وأهمية التربية املهنية  -1

 مفهوم العمل، والعمل من املنظور اإلسالمي  -2

 الدرس الثاني: قيم وأخالقيات العمل 

 مفهوم قيم العمل  -3

 ( 2األسبوع )
 م 11/12/2022   - هـ17/5/1444

 م 15/12/2022  - هـ  21/5/1444إلى

 مفهوم أخالقيات العمل  -1

 واالستثمار البشري للشباب   2030الدرس الثالث: رؤية  

 واالستثمار البشري للشباب    2030مفهوم رؤية   -2

 م 2030مشاريع تحقيق رؤية   -3

 ( 3األسبوع )
 م 18/12/2022 - هـ   24/5/1444

 م 22/12/2022  - هـ  28/5/1444إلى
 إجازة مطولة: األحد 

 الدرس الرابع: قطاعات العمل 

 قطاعات العمل  -1

 مجاالت العمل -2

 أنماط العمل  -3

 ( 4األسبوع )
 م 25/12/2022 - هـ  1/6/1444
 م 29/12/2022 - هـ    5/6/1444إلى

 

 مشاريع الوحدة األولى  -1

 الوحدة الثانية/ املهارات الوظيفية والسلوك الوظيفي 

 امليول املهنية الدرس األول:  

 امليول املهنية  -2

 الدرس الثاني: السلوك الوظيفي 

 مفهوم السلوك الوظيفي ومهارات إدارة الذات  -3

 ( 5األسبوع )
 م1/1/2023 - هـ    8/6/1444
 م5/1/2023   - هـ   12/6/1444إلى

 مفهوم مهارات االتصال  -1

 أنواع االتصال  -2

 مفهوم مهارات التفاوض  -3

 ( 6األسبوع )
 م8/1/2023هـ     15/6/1444

 م12/1/2023  - هـ  19/6/1444إلى  

 مستويات التفاوض  -1

 الدرس الثالث: املهارات الوظيفية 

 مفهوم املهارات الوظيفية  -2

 مهارات العمل في الفريق  -3

 ( 7األسبوع )
 م15/1/2023 - هـ   22/6/1444
 م 19/1/2023  - هـ 26/6/1444إلى

 واالثنين إجازة مطولة: األحد  

 مهارات حل املشكالت في بيئة العمل -1

 مفهوم مهارات التطوير الذاتي -2

 الدرس الرابع: السيرة الذاتية

 مفهوم السيرة الذاتية  -3

 ( 8األسبوع )
 م 22/1/2023 - هـ  29/6/1444

 كتابة السيرة الذاتية باللغة العربية -1

 املقابلة الشخصية الدرس الخامس: اجتياز  

 توزيع المحتوى  الدراسي على األسابيع في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1444هـ
 



 التربية المهنية  :المادة األول_السنة المشتركة  :الصف الثانوية  المرحلة:
 موضوعات المحتوى  األسبوع

 م 26/1/2023 - هـ  4/7/1444إلى
 

 مفهوم املقابلة الشخصية وأهميتها  -2

 أنواع املقابالت الشخصية -3

 ( 9األسبوع )
 م29/1/2023 - هـ   7/7/1444
 م2/2/2023  - هـ   11/7/1444إلى

 الدرس السادس: مهارات البحث عن وظيفة

 مفهوم مهارات البحث عن وظيفة  -1

 مصادر البحث عن وظيفة -2

 الثانية مشاريع الوحدة   -3

 ( 10األسبوع )
 م5/2/2023 - هـ    14/7/1444
 م9/2/2023هـ    18/7/1444إلى

 الوحدة الثالثة/ املستقبل املنهي 

 الدرس األول: وظائف املستقبل 

 مفهوم وظائف املستقبل  -1

 مفهوم املهارات  -2

 الدرس الثاني: العمل الحر 

 العمل الحر  -3

 ( 11األسبوع )
 م12/2/2023 - هـ   21/7/1444

 م 16/2/2023  - هـ  25/7/1444إلى

 العمل املرن  -1

 العمل عن بعد  -2

 مفهوم املشاريع الصغيرة  -3

 ( 12األسبوع )
 م19/2/2023   - هـ 28/7/1444
 م 23/2/2023  - هـ  3/8/1444إلى

 إجازة يوم التأسيس: األربعاء والخميس

 الدرس الثالث: الشهادات املهنية االحترافية

 مفهوم الشهادات األكاديمية والشهادات املهنية االحترافية  -1

 مزايا الشهادة املهنية )االحترافية( للموظف أو الباحث عن عمل  -2

 مشاريع الوحدة الثالثة  -3

 ( 13األسبوع )
 االختبارات

 م 26/2/2023 - هـ  6/8/1444
 م 2/3/2023 - هـ   10/8/1444إلى

 اختبارات نهاية الفصل الدراس ي 

 
 

 

فة عموم العلوم اإلدارية/ خديجة فالته  مشر

 

 


