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 1. المادة اسم التعليم  اقتصاديات

 2. المادة رقم 7370000

 (ة،عمليةنظري)المعتمدة  الساعات 0
.3 

 (ةعملي ة،نظري)الفعلية  الساعات 0

 4. المتزامنة المتطلبات/ةالسابق المتطّلبات يوجد ال

 5. البرنامج اسم  ماجستير

 6. البرنامج رقم 

 7. الجامعة اسم األردنية

 8. الكلية التربوية العلوم

 9. القسم التربوية واألصول اإلدارة

 10. المادة مستوى  ماجستير

 11. الفصل الدراسي/ الجامعي العام  6700/  6702

 12. العلمية للبرنامج الدرجة  ماجستير

 13. األخرى المشتركة في تدريس المادة األقسام يوجد ال

 14. التدريس لغة العربية

 تاريخ/ المادة الدراسية مخططاستحداث  تاريخ 06/06/6702
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 المادة منّسق .61

 .المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني اعاترقم المكتب، الس: إدراج ما يلي الرجاء
 يوجد ال

 المادة مدرسو .61

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: إدراج ما يلي الرجاء
 A.Awamrah@ju.edu.jo       0795123422     :هاتف،          :الوقت  ،:    المحاضرة  ، -  000: المكتب  رقم  - النمر فهد السالم عبد. د

   : المكتبية  الساعات
 

  



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

2 
 

 المادة وصف .61

 في ماهية اقتصانيات التعليم، ومياني ها، وحنونها، وا واعها، والسس التي تقوم عليها وعالقة االقتصان بالتعليم، تبحث هذه المانة 

 التكلفة ، والتمويل، والعائدات، ) في استثمار العنصر البشري كقوة انتاجية، ومجال االقتصاد في التعليم من حيث ونودر التعليم 

نتاجيته  . واالنفاق، وهجرة العقول، والتوزيع المهني، وتخطيط التعليم وكفاءته وا 
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 ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.

 :  األهداف *

 أن يحدد الطلبة مفهوم االقتصاد، اقتصاديات التعليم . 
 أن يتعرف الطلبة على نشأة علم اقتصاديات التعليم وتطوره. 
 أن يتعرف الطلبة على مفهوم التنمية االقتصادية وأهدافها ومعوقاتها. 
 أن يتعرف الطلبة على دور التعليم في التنمية االقتصادية. 
 لى التعليم والعوامل المؤثرة بهاأن يحدد الطالب أقسام النفقات ع. 
 أن يكتسب الطلبة معلومات حول مصادر تمويل التعليم المختلفة. 
 أن يتعرف الطلبة على طرق قياس عوائد التعليم. 
 أن يحدد الطلبة مفهوم الكفاءة الداخلية والخارجية للتعليم والعوامل المؤثرة فيهما. 

 : التعلم  نتاجات

  الفهم واالستيعاب : 
 .مفاهيم وميادين وأنواع اقتصاديات التعليم تعرف .0

  المهارات التحليلية والفكرية : 
 .تحليل العالقة بين التعليم واالقتصاد .0
 .تحليل عالقة هجرة العقول باقتصاديات التعليم .6

 

  التطبيقية / المهارات الخاصة : 
 . معالجة دور التعليم في استثمار العنصر البشري كقوة انتاجية -0
 . لتخطيط التربوي في ضوء اقتصاديات التعليمالتمكن من ا -6
 . تحليل دراسات في اقتصاديات التعليم -0

 
:القابلة للتحول/ المهارات االبداعية*         
 ...(التكلفة، التمويل، العائدات) القدرة على اجراء العمليات االقتصادية في مجال التعليم  .0
 .للعملية التربويةالقدرة على إجراء دراسات تظهر أهمية االقتصاد  .6
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 لها والجنول الزم ي المانة الندراسية محتوى 20.

 الطدرائق واالساليب التندريسية الساعات الموضوع السبوع
 علم اقتصانيات التعليم  :  الوحنة الولى  1+2

 ـ  شأته وتطودره  
 ـ تعدريف علم اقتصانيات التعليم  
 ـ مجاالت البحث في اقتصانيات التعليم  
   ـ عالقة اقتصانيات التعليم بالعلوم الخدرى  

 عدرض وحوادر 3
 محاضدرة وحوادر 3

3 +4 
+5 

 :الوحنة الثا ية
 ـ التعليم والت مية االقتصانية

 .ـ مفهوم التعليم ، الت مية وال مو ، الت مية االقتصانية، االجتماعية ، الشاملة
 ـ أهناف الت مية االقتصانية وعواملها

 الت مية االقتصانيةـ معوقات 
 ـ ع اصدر الت مية االجتماعية
 ـ التعليم والت مية االقتصانية

 ـ ت مبة دراس المال البشدري
 ـ التدربية استثمادر أم استهالك

 

 محاضدرة وحوادر 3
 محاضدرة وحوادر 3

 عدرض وم اقشة

 اإل فاق والكلفة في التعليم: الوحنة الثالثة 6+7+8
 التعليم والعوامل المؤثدرة فيهاـ أهمية ندراسة اإل فاق على  
 ـ أسباب زيانة اإل فاق على التعليم 
 ـ أقسام  فقات التعليم ، كلفة التعليم 
 ـ وسائل تخفيض كلفة التعليم 
 

 محاضدرة وحوادر 3
  محاضدرة وحوادر 3

 عدرض وم اقشة

تمويل التعليم: الوحنة الدرابعة 9+11  
(     التقلينية والحنيثة) ـ مصاندر تمويل التعليم          

 ـ ميزا ية التعليم والميزا ية العامة
  ـ ميزا ية التعليم والنخل القومي

 

 عدرض وم اقشة 3
 عدرض وم اقشة 3

 عوائن التعليم: الوحنة الخامسة  11+12
 ـ مفهوم عوائن التعليم وأهمية ندراسته 
  التعليمـ طدرق قياس عائنات  
 ـ معنل العائن الناخلي 
 

 

 عدرض وم اقشة 3
 عدرض وم اقشة 3

 اختبادر كتابي 3 اختبادر  صف الفصل 13
 الكفاءة اإل تاجية في التعليم: الوحنة السانسة  14+15

 الناخلية ، الخادرجية: ـ مفهوم الكفاءة اإل تاجية  
 ـ مكو ات الكفاءة اإل تاجية وطدرق تحسي ها 
 اإل تاجية للتعليم والهندر التعليميـ الكفاءة  
 ـ طدرق قياس الكفاءة اإل تاجية للتعليم 

 عدرض من احن الطلبة وم اقشة 3
 عدرض وم اقشة 3

 كل المواضيع: االختبادر 3 اختبادر  هائي 16
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 واالستدراتيجيات التندريسية ال شاطات .12

 :واالستراتيجيات التدريسية التالية النشاطاتتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 .والحوار والنقاش، العصف الذهني، البحث واالستقصاء، االنشطة البحثية والمكتبية المحاضرة

 
 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليب خالل من المستهدفةنتاجات التعلم  تحققإثبات  يتم
،االختباراتواالنشطة، والتقارير والعروض التقديمية ، و  المشاركة   . 

 

 بالمادة المتبعة السياسات .22

 .والغياب سياسة الحضور -أ

 الطالب االلتزام بالحضوربالوقت المحدد للمحاضرة وعدم تجاوز النسبة المقررة للغياب بحسب قوانين الجامعة بدون عذر رسمي على

 .المحدد الوقت في توتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 الغياب عن االمتحانات بدون عذر رسمي بحسب انظمة الجامعة  لطالبل اليسمح

 .السالمة والصحة العامة إجراءات -ج

 .والخروج عن النظام الصفي الغش -د

 الطالب االلتزام بأنظمة وتعليمات الجامعة فيما يتعلق بالغش والخروج عن النظام الصفي  على

 .الدرجات إعطاء -ه

 .في دراسة المادة تسهم التيو  الجامعةب المتوفرة الخدمات -و

 المكيبة الرئيسية في الجامعة ، مكتبة الكلية ، مختبرات الحاسوب

 المعنات والجهزة المطلوبة .12

 .والحاسوب البيانات عرض وجهاز والذكية العادية السبورة
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 المدراجع .22

 
 

 .والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة المقررة،الكتب  -أ
     دار وائل للطباعة والنشر، عمان ، األردنفي اقتصانيات التعليم،  (.1002) الرشدان، عبداهلل ـ 

والتوزيع ، عمان ، األردندار المسيرة للنشر . اقتصانيات التعليم ـ مبانئ دراسخة واتجاهات حنيثة (.1002)ـ فليه، فاروق  
، الطبعة الخامسة،منشورات جامعة دمشق اقتصانيات التعليم.(1000)ـ رحمة، انطوان  
، المركز العربي لتنمية الموارد البشريةاقتصانيات التعليم والتندريب المه ي(. 1002)ـ المصري،منذر  
، وزارة الثقافة م مع التطبيق على الجمهودرية العدربية السودريةقياس العائن االقتصاني من اإل فاق على التعلي(.2991)ـ البان، غادة

 في الجمهورية العربية السورية ،دمشق
، ترجمة عبد الرحمن أحمد صائغ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندريةاقتصانيات التدربية(.2992)ب.ـ أتكنسون،ج  

التعليم والتنمية االقتصادية(. 1000)ـ حبيب،مصدق  

-  Psacharopoulos, George(  (2991 . Economics of education : research and studies,       Oxford:Pergamon 

Press,1987 
- Wykstra, Ronald A(1971). Education and the economics of human, London:Collier-
Macmillan,1971 

 
 

 معلومات إضافية .12
 ال يوجد 
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       :إلى  سخة
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