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 اململكة العربية السعودية

 كلية الرتبية –جامعة امللك سعود 

 قسم اإلدارة الرتبوية

 

 "إدت 504 اقتصاديات املدرسة"توصيف مقرر 

 هـ1436/1437الدرايس الثاين  الفصل

 : ررـف املقـوص

ة السنوية تزويد طالب برنامج املاجستري يف جمال اإلدارة الرتبوية باألسس النظرية القتصاديات التعليم وكيفية تطبيقها يف إعداد ميزانية املدرس

 وتعزيز مفهوم املدرسة املنتجة. ومتابعة تنفيذها، وترشيد اإلنفاق التعليمي، وتنويع مصادر التعليم،

  :ررـداف املقـأه

 هدف عام 

تعريف الطالب بأسباب نشأة وتطور علم اقتصاديات التعليم وتطبيقاته، وعالقته بالعلوم ذات الصلة، وترشيد اإلنفاق هيدف هذا املقرر إىل 

ومقارنة ذلك مع التجارب العاملية والعربية يف ضوء التحديات التي تواجه املدرسة يف جمال التمويل، خاصة ترشيد  التعليمي، وتنويع مصادر متويل التعليم،

 ي.واإلنفاق ومعاجلة اهلدر الرتب

 أهداف خاصة: 

 تعريف الطلبة بأسس ومبادئ اقتصاديات املدرسة، وتطوره، وعالقته بالعلوم األخرى. 

 عداد ميزانية املدرسة السنوية، وتقدير الكلفة.إكساب الطلبة املهارات الالزمة إل 

 .تنمية التوجه اإلجيايب نحو االستثامر يف رأس املال البرشي، وتقليل اهلدر الرتبوي 

 .تنويع مصادر التمويل واالطالع عىل التجارب العاملية والعربية يف ذلك 

 .إدراك أمهية املشاركة املجتمعية يف متويل املدرسة 

 رر:ـردات املقـمف

 وعـــــــــــــــاملوض اللقاء
 عدد

 األسابيع 

 ساعات

 االتصال

 2 1 االتفاق مع الطالب )املاجستري( عىل تنفيذ فعاليات املقرر. األول

 2 1 اقتصاديات التعليم )مفهومه، نشأته وتطوره، رواده، جماالته، عالقته بالعلوم األخرى(. الثاين

 2 1 االقتصادي، التنمية االقتصادية، التنمية االجتامعية، املوارد البرشية(.التعليم والتنمية )النمو  الثالث

 2 1 اقتصاديات املدرسة والسياسة التعليمية يف اململكة )متويل التعليم، العوامل املؤثرة عىل اإلنفاق عىل التعليم(. الرابع

 2 1 جتارب يف متويل التعليم )عامليًا، عربيًا، حمليًا(. اخلامس

 2 1 اإلنفاق عىل التعليم )مفهومه، أنواعه، مصادره األساسية والثانوية(. السادس

 2 1 املشاركة املجتمعية يف متويل التعليم. السابع

 اختبار منتصف الفصل الدرايس الثامن

 2 1 الكلفة املدرسية )مفهومها، أنواعها، طرق حساهبا، وسائل ختفيضها(. التاسع

 2 1 ميزانية املدرسة )مفهومها، عنارصها، كيفية إعدادها(. العارش

 2 1 القيام بزيارة ميدانية إلحدى مدارس التعليم العام لالطالع عىل كيفية إعداد ميزانيتها. احلادي عرش
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 وعـــــــــــــــاملوض اللقاء
 عدد

 األسابيع 

 ساعات

 االتصال

 2 1 أساليب زيادهتا(. الكفاءة اإلنتاجية يف التعليم )مفهومها، أبعادها، مكوناهتا األساسية، عوامل ختفيضها، الثاين عرش

 2 1 مناقشة عامة لبعض قضايا التمويل املدريس يف ضوء مفهوم املدرسة املنتجة. الثالث عرش

 2 1 حتديات متويل التعليم يف نظام التعليم باململكة، وُسبل التغلب عليها. الرابع عرش

 اختبار هناية الفصل الدرايس عرشخلامس ا

 نظام تقويم املقرر: 

  درجات(.  10) تأخرات عن املحارضة ستحتسب كغياب( "3"احلضور املنتظم للمحارضات )مع مالحظة أن كل 

  ،نتائج إعداد ورقة عمل لكل حمور من حماور املقرر وعرضها مدعاًم بـ)املقالت يف الصحف واملجالت واإلنرتنت، آراء العلامء الرواد يف املجال

 درجات(. 10) (عمل منها هناية الفصل ي، وتقديم ورقتالعالقة سات ذاتالبحوث والدرا

  :الذي تنظمه اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية  "التكامل بني التعليم العام والعايل"حضور فعاليات اللقاء السنوي السابع عرش بعنوان

 (.اتدرج 10)هـ، وكتابة تقرير عنه 25/5/1437هـ إىل 21/5/1437من 

 ( منتصف الفصل يف األسبوع الثامن )درجة(. 20اختبار حتريري )مقايل 

 ( هناية الفصل )درجة(. 40اختبار حتريري )مقايل 

 ع: ــاملراج

ن، األردن.2012احلاج حممد، أمحد عيل ) .1  م(: اقتصاديات املدرسة، دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة، عاما

 اقتصاديات الرتبية والتخطيط الرتبوي، دار الفكر العريب، القاهرة. م(:2004حجي، أمحد إسامعيل ) .2

ن.2001الرشدان، عبد اهلل زاهي ) .3  م(: يف اقتصاديات التعليم، دار وائل للنرش، عاما

 ة.م(: قضايا ختطيط التعليم واقتصادياته بني العاملية واملحلية، الدار املرصية اللبنانية، القاهر2003عابدين،  عباس حممود ) .4

 م(: اإلهدار الرتبوي يف التعليم بالدول األعضاء، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياض.1990غنايم، مهني حممد إبراهيم ) .5

 م(: ختطيط التعليم واقتصادياته، النهضة العربية، القاهرة.1977مريس، حممد منري والنوري، عبد الغني ) .6

 بية واألجنبية املوضوعة عىل الشبكة العنكبوتية.يمكن االستفادة من املراجع واألبحاث العر .7


