جامع٘ إفسٓكٔا العاملٔ٘
مزنش تزقٔة األداء األنادميٕ املَين
إدارة التقىيم واالعتماد واجلىدة

كليت الرتبٔة
قسم :اإلدارة الرتبْٓة

تىصيف وتنفيذ
ّ
ّ
مقزر دراسي

(أ) التعزٓف باملكزّر الدراصّٕ ّمعلْمات عامّة عيُ:
رقم املقرّر
ورمزه

الىحدات
املعتمَدة

اسم املقرّر

طبًعة الىحدات

ي عمميّ
نظس ّ

اقتصادٓات التعلٔه
الربىامج (أّ الربامج) الرٖ
ٕ
ُٓكدّو ضنيُ املكسّز الدزاض ّ

ماجطتري الرتبية

اضه عضْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ
املطؤّل عً تدزٓظ املكسّز

املشتىى الدراسٌّ
أو الشنة اليت
يُقدّم فًها املقرّر

املتطلّب الشابق
( إن وجد )

املتطلّب املصاحب
( إن وجد )

لفصن الثاني
لغ٘ تدزٓظ املكسّز

مهاٌ تدزٓظ املكسّز

العسبية

كمية الرتبية – قاعة
الوضائن

(ب) أٍداف املكزّر :
1ـ َّصِف مُْجص ليْاتج (أٍداف) التعلّه األضاضّٔ٘ للطالب املطجِّلِني يف املكسّز.
بنواية هرا املكسز ( :يكتطب الدازس أضاضيات ومفاهيم عمم اقتصاديات التعميم بنا ًء عمى التمييص ما بني النظسية
االقتصادية ،والنظسية الرتبوية ،وإمكانية السبط بينوما إلنتاج أفضن خدمة تسبوية وفل معايري اقتصادية ،وذلك
حتكيك ًا ألهداف التعميم وإعماالً لكوانني االقتصاد).
األٍداف اخلاص٘:

2ـ صف بإجياشٍ أّٓ٘ خطط ٓتهّ تيفٔرٍا يف الْقت الساًٍ لتطْٓس املكسّز الدزاضّٕ ّحتطٔيُ.

(ج) ّصف املكزّر:

( وصف موجص لمموضوعاتِ ،واملعكازفِ ،واملوكازاتِ ،واألنصكةةِ الك يبخثوكا املككسّز بعبكازات مُكوجصة دقيككة
وشاممة ،ويكون الوصف ما بني مخطني إىل ضبعني كممةً).

1ـ مفزدات املكزّر الدراصّٕ:



تْسٓع املفزدات ّاألىشطة على أصابٔع الفصل الدراصّٕ

ّ
اجلانب النظزي ( :املىضىعاث التي ينبغي تغطيتها)
تضلضل
املْضْعات

قائنة املْضْعات

املكدمة
عمم االقتصاد
النظسية االقتصادية
مبادئ االقتصاد اجلصئي (الةمب)
مبادئ االقتصاد اجلصئي العسض
نظسية ضموك املطتوم
اقتصاديات التعميم
نفكات وتكمفة التعميم ومتويمى
التعميم والنمو االقتصادي
عائدات التعميم
الكفاء اإلنتاجية يف التعميم
إمجالي األضابيع  /والوحدات الدزاضيّة يف الفصن الدزاضيّ

عدد
األصابٔع

عدد الْحدات
(صاعات االتصال)



ُ
ّ
اجلانب العملي ( إن وجِد )( :املىضىعاث التي ينبغي تغطيتها)
تضلضل
املْضْعات

عدد
األصابٔع

قائنة املْضْعات

عدد الْحدات
(صاعات االتصال)

حكٔبة تدرٓبٔة يف دراصات اجلدّى يف املشزّعات التعلٔنٔة:

.6

2ـ مهّْىات املكزّر :



أّٖ تْشٓع دلنْع الْحدات الدزاضّٔ٘ للنكسّز (حطب طبٔع٘ املكسّز) يف الفصل الدزاضّٕ:
جمنْع
احملاضزات اليظزّٓة



جمنْع
احملاضزات العنلّٔة

جمنْع صاعات
التدرٓب املٔداىّٕ

الطاعات الدزاضّٔ٘ اخلاصّ٘ اإلضافّٔ٘ /أّ ضاعات التعلّه املتْقَّعـ٘ مـً الطـالب أضـبْعّٔا (أّٖ املعـدل اإلضـايف
املتْقَّع للفصل الدزاضّٕ ّلٔظ املتطلّبات احملدَّدٗ يف نلّ أضبْع ):

3ـ تطْٓز ىْاتج التعلّه يف جماالت التعلّه:



جمنْع
الضاعات التدرٓبٔة املباشزة

أخزى إٌ ُّجدت

لهلّ دلالٍ مً دلاالت التعلّه التالٔ٘ جيب تْضٔح ما ٓلٕ:

(أ) دلال املعسف٘:



َّصِف للنعازف املطلْب انتطابَا يف املكسّز الدزاضّٕ:

اصرتاتٔجّٔات التدرٓط املضتخدَمة يف تطْٓز تلو املعارف

طزم تكٔٔه املعارف املهتضَبة

(ب) دلال املَازات اإلدزانّٔ٘:



َّصِف للنَازات اإلدزانّٔ٘ املطلْب تطْٓسٍا:

اصرتاتٔجّٔات التدرٓط املضتخدَمة يف تطْٓز ٍذِ املَارات اإلدرانّٔة

طزم تكٔٔه املَارات اإلدرانّٔة لدى الطلبة

(ج) دلال املَازات الطلْنّٔ٘ ،الكدزٗ عل ٙحتنّل املطؤّلّٔ٘:



َّصِف ملَازات التعامل مع اآلخسًّٓ ،الكدزٗ عل ٙحتنّل املطؤّلّٔ٘ املطلْب تطْٓسٍا:

اصرتاتٔجّٔات التدرٓط املضتخدَمة يف تطْٓز ٍذِ
املَارات ّالكدرات

طزم تكٔٔه مَارات تعامل الطلبة مع اآلخزًّٓ ،قدرتَه على حتنّل
املضؤّلّٔة

Students' Presentations
(د) دلال مَازات االتصالّ ،تكئ٘ املعلْماتّ ،املَازات السقنّٔ٘.



َّصِف للنَازات املطلْب تطْٓسٍا يف ٍرا اجملال (التْاصل ،الكدزات التكئ٘ ،قدزات التعامل مع األزقاو:

PowerPoint

اصرتاتٔجّٔات التدرٓط املضتخدَمة يف تطْٓز ٍذِ املَارات

طزم تكٔٔه مَارات االتصال ّتكئة املعلْمات ّاملَارات
العددّٓة لدى الطلبة

PowerPoint

(ھ) دلال املَازات احلسنّٔ٘ اليفطّٔ٘ ( إٌ ُّجدت ).



َّصِف للنَازات احلسنّٔ٘ اليفطّٔ٘ املطلْب تطْٓسٍا ّمطتْ ٚاألدا ٛاملتْقَّع مً الطالب (اإلتكاٌ،
التخهه ،احلرم):

ال يوجد

اصرتاتٔجّٔات التدرٓط املضتخدَمة يف تطْٓز ٍذِ املَارات

ال يوجد

طزم تكٔٔه املَارات احلزنّٔة اليفضّٔة لدى الطلبة

ال يوجد

 )4اجلدّل الشمينّ لتكٔٔه الطالب يف املكزّر خالل الفصل الدراصّٕ
ىْع التكٔٔه

التكٔٔه

األصبْع
احملدَّد لُ

الدرجة

ىضبة الدرجة إىل درجة
التكٔٔه اليَائّٕ

PowerPoint

اجملنْع

(د) الدّعه املكدّو للطالب:



اإلجساٛات املتّبَع٘ لْجْد عضْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ مع نلّ طالبٍ لتكدٓه املشْزٗ لُ ّاإلزشاد األنادميّٕ مً خالل:
الضاعات املهتبّٔة

صاعات التْجُٔ
ّاإلرشاد األنادميّٕ

صاعات التْاصل االلهرتّىّٕ

إجزاءات أُخزى

(ِ) مصادر التعلُّه ّمزاجعُ:



تُهتب َّفْل ما ٓلٕ( :اضه املؤلِّف ،ضي٘ اليشس ،عيْاٌ الهتاب ،احملكِّل إٌ ُّجد ،الطبع٘  ،مهاٌ اليشس  ،الياشس)

1ـ الهتاب أّ الهتب املكسّزٗ ( ال تصٓد عً اثيني ).

2ـ املساجـع األضـاضّٔ٘ يف تدزٓظ املكسّز:

http://www.unicef.org/arabic/

4ـ مْاد التعلّه االلهرتّىّٔ٘ ّمْاقع الشبه٘ العيهبْتّٔ٘ (االىرتىت) ...إخل:

5ـ مْاد تعلُّه أُخس( ٚمجل :الربامج اليت تعتند عل ٙاحلاضب اآللـٕ أّ األقـسا
اللْاٜح التيظٔنٔ٘ الفئّ٘):

املددلـ٘ أّ املعـآ املَئـ٘ أّ

(ّ) املزافل املطلْبة للنكزّر :



ُٓخدَّد ىْع املسافل املطلْب٘ يف تدزٓظ املكسّز ّالتجَٔصات الالشم٘ بْضع إشازٗ ( ّ ) عدد الطلب٘ إٌِ لصو:
املزفل املطلْب يف تدرٓط املكزّر
قاعة حماضسات

التجَٔشات الالسمة



جواش عسض

دائس تمفصيونيّة

ضبوز ذكيّة

معامن /خمتربات /مساضم

أجوص حاضب آليّ

وزشة تدزيب (عممي)



أجوص تدزيب خاصّة بالتخصص

مسفل زياضيّ

إمكانات ،معدات ومطتمصماتوا

ميدان عمن

شزاعي ،صناعي ،صخي ،تعميمي....

أُخسى (حدّدها):

عدد الطالب


(س) تكٔٔه املكزّر الدراصّٕ ّعنلّٔات حتضٔيُ:
1ـ اضرتاتٔجّٔات احلصْل عل ٙالتغرٓ٘ الساجع٘ مً الطلب٘ عً فعالّٔ٘ التدزٓظ:

2ـ اضرتاتٔجّٔات أُخس ٚلتكٔٔه عنلّٔ٘ التدزٓظ مً قِبل أضتاذ املكسّز أّ الكطه (مقوم خارجي مثالً):




3ـ العنلّٔات املتبع٘ لتخطني التدزٓظ (حضور الدورات ،والورش مثالً):





4ـ عنلّٔات التخكّل مً معآ إجناش الطالب ( .مجل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب منن قبنل عضنو
هيئنة تنندري مسننتقل ،والتبننادل النندور لتصننحيح عينننة مننن الواجبننات أو االختبننارات من عضننو هيئننة
تدري في مؤسسة أخرى):



5ـ صف اإلجساٛات املخطط هلا للنساجع٘ الدّزّٓ٘ ملد ٚفاعلّٔ٘ املكسّز الدزاضّٕ ّالتخطٔط لتطْٓسِ:



