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 1. المادة اسم اقتصاديات التعليم 

 2. المادة رقم 0803963

 (ة،عمليةالمعتمدة )نظري الساعات 3
.3 

 (ةعملي ة،الفعلية )نظري الساعات 3

 4. المتزامنة المتطلبات/ةالسابق المتطّلبات يوجد ال

 5. البرنامج اسم  دكتوراة

 6. البرنامج رقم 

 7. الجامعة اسم األردنية

 8. الكلية التربوية العلوم

 9. القسم التربوية واألصول اإلدارة

 10. المادة مستوى  دكتوراة

 11. الجامعي/ الفصل الدراسي العام 

 12. العلمية للبرنامج الدرجة  دكتوراة

 13. األخرى المشتركة في تدريس المادة األقسام يوجد ال

 14. التدريس لغة العربية

 تاريخالمادة الدراسية/  مخططاستحداث  تاريخ 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 المادة منّسق .16

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

 المادة مدرسو .17

 .إدراج ما يلي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني الرجاء
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 المادة وصف .18

يبحث هذا المساق في مفهوم اقتصاديات التعليم وحقوله وتطوره وانواعه واصوله وعالقة االقتصاد بالتربية 
نمن االدمغة والعرض والطلب وغيرها  واالنتاجية والطاقة العاملة وتسربواالستثمار التربوي والموارد البشرية 

 موضوعات المتعلقة باالقتصاد التربوي.ال
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 ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.

 ونتائجات التعليم :  األهداف *

 تنمية وعي الطالب بالعالقات المتبادلة فيما بين مجالي االقتصاد والتعليم واستيعاب بعض المفاهيم األساسية  .1

 التعرف على أهم المبادئ واألسس التي يستند عليها علم اقتصاديات التربية  .2
م نظرياته وعالقته بالعلوم االجتماعية يتضمن المقرر أهم مفاهيم علم اقتصاديات التربية وأهدافه،وعملية االستثمار التعليمي ،وأه .3

 األخرى 
 دراسة نماذج لقياس الكلفة والعائد،والكفاءة التعليمية،والفاعلية مع التركيز على اإلنفاق التعليمي في سلطنة عمان  .4
 األساليب والنماذج النظرية المطبقة لقياس تكلفة التعليم والعائد االقتصادي منه  .5

 النتاجات:

  واالستيعابالفهم  : 
 أنواع اقتصاديات التعليم.تعرف مفاهيم وميادين و  .1

  المهارات التحليلية والفكرية : 
 تحليل العالقة بين التعليم واالقتصاد. .1

 تحليل عالقة هجرة العقول باقتصاديات التعليم. .2

 

 المهارات الخاصة / التطبيقية  : 
 معالجة دور التعليم في استثمار العنصر البشري كقوة انتاجية.  -1

 التمكن من التخطيط التربوي في ضوء اقتصاديات التعليم.  -2

 تحليل دراسات في اقتصاديات التعليم.  -3

 
       * المهارات االبداعية/ القابلة للتحول:

 التمويل، العائدات...( القدرة على اجراء العمليات االقتصادية في مجال التعليم ) التكلفة، .1
 القدرة على إجراء دراسات تظهر أهمية االقتصاد للعملية التربوية. .2

  يرصد مفاهيم اقتصاديات التعليم وأبعاده االجتماعية واالقتصادية والسياسية وتنمية الموارد البشرية. .3

  يقارن بين المبادئ واألسس والنظريات التي يستند عليها علم اقتصاديات التربية. .4
يحدددد أسدداليب تمويددل التعلدديم وأسدداليب ترشدديد اإلنفدداق التعليمددي وحسددن اسددتثمار المددوارد الماليددة والبحددث عددن مصددادر بديلددة لتعزيددز تمويددل  .5

  التعليم.
  يحلل العالقات المتبادلة والوثيقة بين مجالي االقتصاد والتعليم وانعكاسها على المجتمع. .6
  ته بالتنمية المجتمعية.يحدد عالقة مجال اقتصاديات التعليم وعالق .7
 6يحلل المهارات األساسية في مجال اقتصاديات التعليم. .8
  يبني نموذج عملي لتطوير ممارسات اقتصاديات التعليم في مجال االستثمار والتمويل وعالج الهدر التعليمي . .9

  التمويل المدرسي والتدريب على كيفية وضع ميزانية المدرسة.يعالج  .11
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 لها والجنول الزم ي المانة الندراسية محتوى 20.

 أساليب المراجع
 التقييم

التعّلم  نتاجات
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

اقتصاديات .2002حجي،أحمد إسماعيل 
التربية والتخطيط التربوي، القاهرة: دار الفكر 

  العربي.
في  2001الرشدان، عبداهلل زاهي 

دار األردن: -اقتصاديات التعليم، عمان
  وائل للطباعة.

استثمار  2002رحمة، أنطون حبيب 
القطاع الخاص في المجال التربوي 
بدول الخليج العربي رؤى مستقبلية، 
  مكتب التربية العربي لدول الخليج.

علم  2004عابدين، محمود عباس 
اقتصاديات التعليم الحديث، القاهرة: 

  الدار المصرية اللبنانية.
 2006  يوسفعيسان، صالحة عبد اهلل

التوافق بين مخرجات التعليم العالي 
ومتطلبات التنمية في سلطنة عمان، 

ورقة عمل مقدمة للورشة اإلقليمية حول 
استجابة التعليم لمتطلبات التنمية 

االجتماعية، مسقط،المنظمة اإلسالمية 
  للتربية والعلوم والثقافة )االسيسيكو(.

اقتصاديات  1996غنيمة،محمد متولي 
يم الكبار، القاهرة: الدار المصرية تعل

  اللبنانية.
اقتصاديات  2003.ُفّليه، فاروق عبده 

األردن: دار المسيرة للنشر -التعليم، عمان
  والتوزيع والطباعة.

 

 الحوار
   1 والمناقشة

 بذة تادريخية عن اقتصانيات التعليم 
 . ومظاهدره

 ظدرياته وأهميته وتتضمن هذه 
المفكدرين الوحنة عدرضا لبعض 

و ظدرياتهم في مجال اقتصانيات 
  التعليم

 

اقتصاديات .2002حجي،أحمد إسماعيل 
التربية والتخطيط التربوي، القاهرة: دار الفكر 

  العربي.
في  2001الرشدان، عبداهلل زاهي 

األردن: دار -اقتصاديات التعليم، عمان
  وائل للطباعة.

استثمار  2002رحمة، أنطون حبيب 

 الحوار
 والمناقشة
 االختبار
 النصفي

   4و 2
التعليم والتنمية االقتصادية 

  واالجتماعية
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الخاص في المجال التربوي القطاع 
بدول الخليج العربي رؤى مستقبلية، 
  مكتب التربية العربي لدول الخليج.

علم  2004عابدين، محمود عباس 
اقتصاديات التعليم الحديث، القاهرة: 

  الدار المصرية اللبنانية.
 2006 عيسان، صالحة عبد اهلل يوسف

التوافق بين مخرجات التعليم العالي 
لتنمية في سلطنة عمان، ومتطلبات ا

ورقة عمل مقدمة للورشة اإلقليمية حول 
استجابة التعليم لمتطلبات التنمية 

االجتماعية، مسقط،المنظمة اإلسالمية 
  للتربية والعلوم والثقافة )االسيسيكو(.

اقتصاديات  1996غنيمة،محمد متولي 
تعليم الكبار، القاهرة: الدار المصرية 

  اللبنانية.
اقتصاديات  2003اروق عبده .ُفّليه، ف

األردن: دار المسيرة للنشر -التعليم، عمان
 والتوزيع والطباعة.

اقتصاديات .2002حجي،أحمد إسماعيل 
التربية والتخطيط التربوي، القاهرة: دار الفكر 

  العربي.
في  2001الرشدان، عبداهلل زاهي 

األردن: دار -اقتصاديات التعليم، عمان
  وائل للطباعة.

استثمار  2002رحمة، أنطون حبيب 
القطاع الخاص في المجال التربوي 
بدول الخليج العربي رؤى مستقبلية، 
  مكتب التربية العربي لدول الخليج.

علم  2004عابدين، محمود عباس 
لحديث، القاهرة: اقتصاديات التعليم ا

  الدار المصرية اللبنانية.
 2006 عيسان، صالحة عبد اهلل يوسف

التوافق بين مخرجات التعليم العالي 
ومتطلبات التنمية في سلطنة عمان، 

ورقة عمل مقدمة للورشة اإلقليمية حول 
استجابة التعليم لمتطلبات التنمية 

االجتماعية، مسقط،المنظمة اإلسالمية 

 الحوار
 3 والمناقشة

 

 
اإلنفاق على التعليم، وتكلفته أنماطه 

" نمط االستثمار في  +وأشكاله 
 التعليم الخاص" 
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  لوم والثقافة )االسيسيكو(.للتربية والع
اقتصاديات  1996غنيمة،محمد متولي 

تعليم الكبار، القاهرة: الدار المصرية 
  اللبنانية.

اقتصاديات  2003.ُفّليه، فاروق عبده 
األردن: دار المسيرة للنشر -التعليم، عمان

 والتوزيع والطباعة.

اقتصاديات .2002حجي،أحمد إسماعيل 
التربية والتخطيط التربوي، القاهرة: دار الفكر 

  العربي.
في  2001الرشدان، عبداهلل زاهي 

األردن: دار -اقتصاديات التعليم، عمان
  وائل للطباعة.

استثمار  2002رحمة، أنطون حبيب 
القطاع الخاص في المجال التربوي 
بدول الخليج العربي رؤى مستقبلية، 
  مكتب التربية العربي لدول الخليج.

علم  2004عابدين، محمود عباس 
اقتصاديات التعليم الحديث، القاهرة: 

  الدار المصرية اللبنانية.
 2006 عيسان، صالحة عبد اهلل يوسف

بين مخرجات التعليم العالي  التوافق
ومتطلبات التنمية في سلطنة عمان، 

ورقة عمل مقدمة للورشة اإلقليمية حول 
استجابة التعليم لمتطلبات التنمية 

االجتماعية، مسقط،المنظمة اإلسالمية 
  للتربية والعلوم والثقافة )االسيسيكو(.

اقتصاديات  1996غنيمة،محمد متولي 
الدار المصرية  تعليم الكبار، القاهرة:

  اللبنانية.
اقتصاديات  2003.ُفّليه، فاروق عبده 

األردن: دار المسيرة للنشر -التعليم، عمان
 والتوزيع والطباعة.

 التقارير
 5 واألنشطة

 

 
ترشيد اإلنفاق –العائد من التعليم 

  على التعليم
 

اقتصاديات .2002حجي،أحمد إسماعيل 
القاهرة: دار الفكر التربية والتخطيط التربوي، 

  العربي.
في  2001الرشدان، عبداهلل زاهي 

األردن: دار -اقتصاديات التعليم، عمان

 الحوار
 والمناقشة

 
6 

 

 
الكفاءة اإلنتاجية في التعليم ومفهوم 

  الفاقد أو الهدر التربوي
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  وائل للطباعة.
استثمار  2002رحمة، أنطون حبيب 

القطاع الخاص في المجال التربوي 
بدول الخليج العربي رؤى مستقبلية، 
  مكتب التربية العربي لدول الخليج.

علم  2004عابدين، محمود عباس 
اقتصاديات التعليم الحديث، القاهرة: 

  الدار المصرية اللبنانية.
 2006 عيسان، صالحة عبد اهلل يوسف

التوافق بين مخرجات التعليم العالي 
ومتطلبات التنمية في سلطنة عمان، 

ورقة عمل مقدمة للورشة اإلقليمية حول 
استجابة التعليم لمتطلبات التنمية 

مسقط،المنظمة اإلسالمية االجتماعية، 
  للتربية والعلوم والثقافة )االسيسيكو(.

اقتصاديات  1996غنيمة،محمد متولي 
تعليم الكبار، القاهرة: الدار المصرية 

  اللبنانية.
اقتصاديات  2003.ُفّليه، فاروق عبده 

األردن: دار المسيرة للنشر -التعليم، عمان
 والتوزيع والطباعة.

اقتصاديات .2002حجي،أحمد إسماعيل 
التربية والتخطيط التربوي، القاهرة: دار الفكر 

  العربي.
في  2001الرشدان، عبداهلل زاهي 

األردن: دار -اقتصاديات التعليم، عمان
  وائل للطباعة.

استثمار  2002رحمة، أنطون حبيب 
القطاع الخاص في المجال التربوي 
بدول الخليج العربي رؤى مستقبلية، 
  مكتب التربية العربي لدول الخليج.

علم  2004عابدين، محمود عباس 
اقتصاديات التعليم الحديث، القاهرة: 

  الدار المصرية اللبنانية.
 2006 عيسان، صالحة عبد اهلل يوسف

التوافق بين مخرجات التعليم العالي 
ومتطلبات التنمية في سلطنة عمان، 

ورقة عمل مقدمة للورشة اإلقليمية حول 

 الحوار
 والمناقشة

 
 4و 2

 

 مصادر تمويل التعليم  
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استجابة التعليم لمتطلبات التنمية 
االجتماعية، مسقط،المنظمة اإلسالمية 

  للتربية والعلوم والثقافة )االسيسيكو(.
اقتصاديات  1996غنيمة،محمد متولي 

لقاهرة: الدار المصرية تعليم الكبار، ا
  اللبنانية.

اقتصاديات  2003.ُفّليه، فاروق عبده 
األردن: دار المسيرة للنشر -التعليم، عمان

 والتوزيع والطباعة.

 واالستدراتيجيات التندريسية ال شاطات .21

 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 .23

 والغياب. سياسة الحضور -أ

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

 .المحدد الوقتفي  توتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 الغياب عن االمتحانات بدون عذر رسمي بحسب انظمة الجامعة  لطالبل اليسمح

 مة والصحة العامة.السال 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
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 مختبرات الحاسوب المكيبة الرئيسية في الجامعة ، مكتبة الكلية ،

 المعنات والجهزة المطلوبة .24

 .والحاسوب البيانات عرض وجهاز والذكية العادية السبورة

 

 المدراجع .25

 
 

 والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة. المقررة،الكتب  -أ
  التربوي، القاهرة: دار الفكر العربي.اقتصاديات التربية والتخطيط .2002حجي،أحمد إسماعيل  .1
  األردن: دار وائل للطباعة.-في اقتصاديات التعليم، عمان 2001الرشدان، عبداهلل زاهي  .2
استثمار القطاع الخاص في المجال التربوي بدول الخليج العربي رؤى مستقبلية، مكتب التربية العربي  2002رحمة، أنطون حبيب  .3

  لدول الخليج.
  علم اقتصاديات التعليم الحديث، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. 2004مود عباس عابدين، مح .4
التوافق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية في سلطنة عمان، ورقة عمل مقدمة  2006 عيسان، صالحة عبد اهلل يوسف .5

  االجتماعية، مسقط،المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )االسيسيكو(.للورشة اإلقليمية حول استجابة التعليم لمتطلبات التنمية 
  اقتصاديات تعليم الكبار، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. 1996غنيمة،محمد متولي  .6
  األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.-اقتصاديات التعليم، عمان 2003.ُفّليه، فاروق عبده  .7
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