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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 2 المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى  * متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري *   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 وجدت(  )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 28 المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

     اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 ساعات االتصال 

 28 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

  إضافية دروس  3

  تذكر( )ى أخر 4

 28 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى* 

 90 ساعات االستذكار  1

 20 الواجبات 2

  المكتبة  3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ( )تذكرأخرى  5

 120 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار،  للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم  * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

 

 المدرسة.  فيالتعليم وكيفية تطبيقها  القتصاديات النظرية  المتعلمين باألسسمقرر يهدف إلى تزويد 

 

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

إلى التعرف إلى أهمية اإلنفاق على التعليم و تطوير الموارد البشتتتريةض إضتتتافة إلى تعليم  الطالب الموضتتتوعات  يهدف المقرر 

  تنويع مصادر التمويلض اعداد الميزانيات المدرسية و المدرسة المنتجةالتعليمي،   إلنفاقاترشيد  المتعلقة ب
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 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعارف 1

  التعرف على ابرز النظريات االقتصادية وعالقتها في االسترمار في التعليم  1.1

  التعرف على مفهوم كلفة التعليم وحساب كلفة المتعلم  1.2

  التعرف على أهمية االسترمار في التعليم  1.3

  التعرف على طرق تمويل التعليم   1.4

  التعرف على الخصخصة في التعليم 1.5

  المهارات 2

  إعداد دراسة جدوى للبرامج واألنشطة  داخل المدرسة 2.1

  إعداد ميزانية مدرسية 2.2

  يقدم حلول لمشاكل التمويل في المدارس 2.3

2...   

  الكفاءات 3

  مناقشة الموضوعات االقتصادية المتعلقة بالتعليم 3.1

  اخالقيات البحث العلمي 3.2

   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 4 اقتصاديات التعليم مقدمة في علم االقتصاد و 1

 2 مجاالت واهداف اقتصاديات التعليم  2

 4 العوامل المؤثرة في االنفاق على التعليمكلفة التعليم و  3

 4 تمويل التعليم  4

 4 الخصخصة و التعليم   5

 2 المشاركة المجتمعية ودور مدير المدرسة في كل مفهوم   6.

 4 الميزانية المدرسية 7

 2 المدرسة المنتجة 8

 4 ترشيد اإلنفاق 9

 30 المجموع

 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
التعرف على ابرز النظريات االقتصتتتادية وعالقتها 

 في االسترمار في التعليم 
 االختبار النهائي المناقشات الجماعية

1.2 
كلفتتة   التعليم وحستتتتتاب  كلفتتة  التعرف على مفهوم 

 المتعلم 
  المحاضرة

االختبتار النهتائي و تلخي   

 مقالة علمية

… 
 التعرف على أهمية االسترمار في التعليم 

 العروض الطالبية
  واألستتتت لتة النهتائي    االختبتار

 خالل وقت المحاضرة

 االختبار النهائي المحاضرة التعرف على طرق تمويل التعليم   

 االختبار النهائي النقاش التعرف على الخصخصة في التعليم 

 المهارات 2.0
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 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

2.1 
  واألنشتتتتطتة داختلإعتداد دراستتتتتة جتدوى للبرامج  

 المدرسة
 واجب منزلي تطبيق عملي

 واجب منزلي تطبيق عملي  إعداد ميزانية مدرسية 2.2

 االختبار النهائي  تطبيق عملي يقدم حلول لمشاكل التمويل في المدارس …

 الكفاءات  3.0

3.1 
 مناقشة الموضوعات االقتصادية المتعلقة بالتعليم

 الحوار داخل القاعة
اإلختبتار النهتائي والعروض 

 الطالبية

 مشروع   المشاريع الدراسية اخالقيات البحث العلمي 3.2

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 
 )باألسبوع( 

 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 5 14 الحضور 1

 20 14 المشاركة والتفاعل  2

 10 10 مراجعة كتاب او مقالة علمية 3

 10 12 اعداد الميزانية 4

 15 14 تقديم عرض  5

 40 15 اختبار نهائي 6

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 ض دار المسيرةض عمان ( اقتصاديات المدرسة2012الحاج محمد ) للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

( فاعلية الكلفة التعليمية في مدارس التعليم العام بمنطة الرياض . 1426الضويان ،محمد )

 رسالة دكتوراة ضمكتبة قسم االدارة التربوية .

م(.  البدائل المقترحة لتمويل التعليم العربي في دول غرب أفريقيا 2016أحاندو، سيسي. )

 الناطقة باللغة الفرنسية. قراءات إفريقية. 

م(. استرمار المواهب الطالبية كبديل مساند لتمويل التعليم في مدارس 2018الشهري، زانة. )

 العربية لعلوم اإلعاقة والموهبةالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية. المجلة 

 المكتبة اإللكترونية اإللكترونية المصادر 

    ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 القاعات الدراسية  إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات(  الذكية،السبورة  البيانات، عرض  )جهاز

 السبورة الذكية 

  تبعاً لطبيعة التخص () ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 غير مباشر من خالل االستبيان الختامي الطالب  مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

   

   

   

   

   

   

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هي ة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 اعتماد التوصيف  . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


