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 ـ (ه٤١١٢ )العام الدراسي    -  المشترك البرنامج  - مقــررات، ثانوي(   المهارات الحياتية والتربية األسرية )ادة ـتوزيع م

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

 ( ٤٣/٧ــــ   ٩/٦ ) ( ٦/٧ـــــ   ٢/٧ ) ( ٢٢/٦  ـــــ  ٢١/٦)  ( ٢٢/٦ـــــ    ١٨/٦ ) ( ١١/٦ـــــ    ١١/٦)  ( ٨/٦ـــــ    ٤/٦) 

 ونـــاـــعــتالــ 
 ــ العمل ضمن فريق
 ــ التواصل مع اآلخر

 ــ إدارة الصــراع
ــ بناء العالقات األسرية 

 وصلة األرحام

 ــ تفهم األدوار داخل األسرة
 ـ إدارة شؤون األسرة

 سريــ التخطيط األ

 ــ التنظــــــيم
 إدارة المـوارد األسريـة

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

 ( ٢٦/٨ـــــ  ٢٢/٨ ) ( ١٢/٨ـــــ  ١١/٨)  ( ١٢/٨ـــــ  ٨/٨ ) ( ١/٨ــــ   ١/٨ ) ( ٢٧/٧ـــــ  ٢٢/٧)  ( ٢٢/٧ـــــ   ١٦/٧) 

  مهارة اتخاذ القرارــ 
 ــ مهارة حل وإدارة المشكالت

ــ مهارة تحديد األهداف 
 الشخصية

 مهارة معالجة األفكارــ  
 مهــارة التفكـــير النـــاقـــد

 ــ استثمار الوقـت
 ــ وقــت الفــــراغ

 ــ االستمتاع باإلجازات
 ــ تنظـــيم الرحــالت

  عليهــ تطبيق النظام والمحافظة 
 ــ الذوق العـــام

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

 ( ٢٢/١٢ـــــ  ١٨/١٢ ) ( ١١/١٢ـــــ  ١١/١٢ ) ( ٨/١٢ـــــ  ٦/١٢) ( ١٧/٢ـــــ  ١٢/٢ ) ( ١٢/٢ـــــ  ٦/٢ ) ( ٢/٢ـــــ  ٢٢/٨) 

  ــ الوطنية والمواطنة
 ــ المســــؤوليــة

  نهاية الفصل ختباراتا  مراجعــــــــــــــــة التطــــــــوعــ 

 المشرف التربوي: مدير المدرسة :  معلم المادة :  
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 تم العمل على هذا التوزيع من قبل فريق كتبي المدرسية

 ستخدامه أو التعديل عليه اوهو توزيع مبدئي يمكن 

 ستخدام ملف الوورد المرفق معهاحسب ما يراه المعلم مناسباً له وذلك ب

  ذكر المصدريسمح النقل مع 

 وال نسمح بحذف الحقوق إال لإلستخدام الشخصي فقط

 

 


