
 جامعة جدارا

 

Jadara University 

 ref# FR/P1/P1/1/v1 

 

 وصف المقرر

 

 

 العلوم التربوية الكلية

 NQF level 9 االدارة التربوية القسم

 الرمز اقتصاديات التعليم اسم المقرر
  

216725 
 ال يوجد متطلب سلبق

 - عملي 3 نظري 3 الساعات المعتمدة

 n.darawsha@jadara.edu.jo االيميل دراوشه نجوى عبد الحميدد. منسق المقرر

 n.darawsha@jadara.edu.jo االيميالت نجوى عبد الحميد دراوشهد.  المدرسون

 وقت المحاضرة
12-3 

 يوم السبت
 نظرية -وجاهي شكل الحضور داخل الجامعة المكان

 الفصل الدراسي
2022-2021 
 األول

 26/9/2021 تاريخ التعديل 9/4/2021 تاريخ االعداد

 

 وصف المقرر المختصر

إلى إكساب الدارس معلومات عامة عن المؤسسات التربوية من حيث: المفاهيم المتعلقة باألطر النظرية التي  المساق التعرف يتضمن

ي، وطرق تمكنه من دراسة بنية المؤسسة التربوية وأهدافها وعملياتها، وتتضمن: تطور نظريات اإلدارة، والسلوك اإلداري، والقياد

 اتخاذ القرار، واالتصاالت اإلدارية، والمناخ الوظيفي ) التنظيمي(، وتطبيقاتها في مجال اإلدارة واإلشراف التربوي.

 اهداف المقرر

وببنية المؤسسة  ،التربوية بمفهوم المؤسسة الطلبةتعريف يتوقع بعد االنتهاء من دراسة المقررات أن يكون الطالب قادراً على  -

وإكساب الطلبة مهارات قيادية فاعلة، وتعريف الدارسين باستراتيجيات اتخاذ القرار،  ،سلوكات إدارية ناجحة همإكساب ،التربوية

 ولمهارات االتصال والتواصل، تعريف الطلبة بالمناخ التنظيمي المناسب/ واستراتيجيات حل الصراع والتغيير.

 مخرجات التعلم

A .النظري الفهم - المعرفة 

 :من الخريج سيتمكن المقرر، متطلبات كمالا عند

-   :  a1المجاالت المعرفية المتضمنه في مفهوموضيح ت ( نظرية المؤسسات والسلوك التنظيميK1) 
  :  a2 المتعلقة بالتطوير التنظيمي وتصنيفها على نحو علميالمفاهيم والنظريات األساسية  ونماذج، واستراتيجياتتبسيط ،  .(K2) 

B -العملي التطبيق - ةالمعرف 

 :من الخريج سيتمكن البرنامج، متطلبات اكمال عند

a3اختيار المعلومات النظرية والنظريات واالستراتيجيات والنماج المتعلقة بالتطوير التنظيمي عن طريق المنهج العلمي :  (K3) 

C .التحليلية والمهارات للمشكالت العام الحل - مهارات 

 :من الخريج سيتمكن برنامج،ال متطلبات اكمال عند

b1  تحليل المعلومات التيي يجمعهيا مين خيمل عمليية التقيييم، وبالتيالي تحدييد التهيخي  النهيا ي للمهيكمت التيي تواجيه تنفيي  نظريية :

 (S1)المؤسسات والسلوك التنظيمي 
 

D .والحسابات واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت - مهارات 

 :من الخريج سيتمكن البرنامج، لباتمتط اكمال عند

  :b2باسييتخدام وسييا ل تكنولوجيييا واسييتخدامها علييى النحييو األم ييلار الموضييوعات ذات العمقيية بمسيياق التطييوير التنظيمييي بيي: اخت ،

 (S3) المعلومات

E .والسياق والمسؤولية الذاتي الحكم: الكفايات 

 من: الخريج سيتمكن اكمال متطلبات البرنامج، عند

c1 : تطييوير مهييارات االتصييال والتواصييل وتحمييل المسييؤولية ذاتييياً عيين حلييول للمهييكمت التييي تواجييه القييا مين علييى تنفييي  نظرييية

 .(C1المؤسسات والسلوك التنظيمي )



 والتعليم التعلم طرق

 .المحاضرات النظرية وإشراك الطلبة في العملية التعليمية 
 .التحليل واالستنتاج 
 .العصف ال هني 
 ريع الفردية والتهاركية.المها 
 .استخدام التقنيات الحدي ة في البحث عن المادة العلمية المتخصصة 
 .اإلشراف على مناقهة مخططات الرسا ل للطلبة ومناقهتهم، وآلية كتابة أبحاثهم األكاديمية 
 .تقديم ملف اإلنجاز حسب األسس التي تم تدريسها في المقرر  

 التقييم طرق

 ية والنها ية.االمتحانات الفصل 

 .ملف اإلنجاز والمقاالت الطويلة والقصيرة 

 .عمليات تقويم األقران من خمل  اختبارات معيارية المرجع 

 .التقويم المستمر باستخدام استراتيجيات التقويم الفعلي وأدواته: ملف الطالب، والتقويم المعتمد على األداء، والممحظة 

 
 

 محتوى المقرر

 طرق التقييم طرق التعلم والتعليم المواضيع جاتمخرال ساعات أسبوع

 6 وال اني األول

a1 

a2 
 

علدددددددددم  الوحددددددددددة ا ولددددددددد :

 اقتصاديات التعليم

 نهأته وتطوره -

 تعريف علم اقتصاديات التعليم -

مجيييييييييياالت البحييييييييييث فييييييييييي  -

 اقتصاديات التعليم

عمقييييية اقتصييييياديات التعلييييييم 

  بالعلوم األخرى

  النظرييييييية وإشييييييراك المحاضييييييرة

 لعملية التعليمية.الطلبة في ا

 .التحليل واالستنتاج 

 .العصف ال هني 

  اسييييتخدام التقنيييييات الحدي يييية فييييي

البحيييييييث عييييييين الميييييييادة العلميييييييية 

 المتخصصة

  التقييييييويم المسييييييتمر  أثنيييييياء

المحاضييييييييرات باسييييييييتخدام 

اسيييتراجيات التقيييويم الفعليييي 

وأدواتيييييييه المعتميييييييد عليييييييى 

 ، والممحظة.األداء

 3 ال الث

a 1  
a 2 

 a 3  

 b1 
 

 الثانية:الوحدة 

 التعليم والتنمية االقتصادية -

مفهوم التعليم, التنميية والنميو,  -

التنميييييييييييييييية االقتصيييييييييييييييادية, 

 االجتماعية, الهاملة.

أهييييداف التنميييييية االقتصيييييادية  -

 وعواملها

 معوقات التنمية االقتصادية  -

 عناصر التنميةاالجتماعية -

 التعليم والتنمية االقتصادية -

 تنمية راس المال البهري -

  مار أم استهمكالتربية است

  النظرييييييية وإشييييييراك المحاضييييييرة

 الطلبة في العملية التعليمية.

 .التحليل واالستنتاج 

 .العصف ال هني 

اسييييتخدام التقنيييييات الحدي يييية فييييي 

البحيييييييث عييييييين الميييييييادة العلميييييييية 

 المتخصصة

  التقييييييويم المسييييييتمر  أثنيييييياء

المحاضييييييييرات باسييييييييتخدام 

اسيييتراجيات التقيييويم الفعليييي 

والتقييييييويم المعتمييييييد علييييييى 

 اء، والممحظةاألد

الرابيييييييييييييييييييييييع 

 والخامس
6                      

a 1  
a 2 

 a 3  

 b1 
 

اإلنفدددددداق  الوحدددددددة الثالثددددددة:

 والكلفة في التعليم

أهميييية دراسييية االنفييياق عليييى  -

 التعليم والعوامل المؤثرة فيها

أسييييباب زيييييادة االنفيييياق علييييى  -

 التعليم 

اقسييييام نفقييييات التعليييييم, كلفيييية  -

 التعليم

 تعليموسا ل تخفيض كلفة ال

  النظرييييييية وإشييييييراك المحاضييييييرة

 الطلبة في العملية التعليمية.

 .التحليل واالستنتاج 

 .العصف ال هني 

اسييييتخدام التقنيييييات الحدي يييية فييييي 

البحيييييييث عييييييين الميييييييادة العلميييييييية 

 المتخصصة

  التقييييييويم المسييييييتمر  أثنيييييياء

المحاضييييييييرات باسييييييييتخدام 

اسيييتراجيات التقيييويم الفعليييي 

والتقييييييويم المعتمييييييد علييييييى 

 حظةاألداء، والمم

 3  السادس 

a 1  
a 2 

 a 3  

 b1 
 

تمويدددددل الوحددددددة الرابعدددددة:   

 التعليم

مصييييييييادر تمويييييييييل التعليييييييييم  -

 )التقليدية والحدي ة( 

ميزانيييييية التعلييييييم والميزانيييييية  -

 العامة

  ميزانية التعليم والدخل القومي

اليييدخل القيييومي واإلنفييياق  -

  النظرييييييية وإشييييييراك المحاضييييييرة

 الطلبة في العملية التعليمية.

 .التحليل واالستنتاج 

 .العصف ال هني 

اسييييتخدام التقنيييييات الحدي يييية فييييي 

البحيييييييث عييييييين الميييييييادة العلميييييييية 

 المتخصصة

  التقييييييويم المسييييييتمر  أثنيييييياء

المحاضييييييييرات باسييييييييتخدام 

اسيييتراجيات التقيييويم الفعليييي 

التقييييييويم المعتمييييييد علييييييى و

 األداء، والممحظة



 الحكومي.
التموييييييل الخيييييا  مييييين  -

 المواطنين.
التموييييييييييييل المهيييييييييييترك  -

 خا (.– )حكومي
 التمويل ال اتي. -

 التمويل الخارجي

 االسبوع السابع        امتحان منتصف الفصل

 3  ال امن 

  

 
 
 

 الوحدة الخامسة:   

  عوائد التعليم

مفهييوم عوا ييد التعليييم وأهمييية  -

 دراسته، وأنواعه

 طرق قياس عا دات التعليم -

 معدل العا د الداخلي

 

 

  النظرييييييية وإشييييييراك المحاضييييييرة

 الطلبة في العملية التعليمية.

 .التحليل واالستنتاج 

 .العصف ال هني 

اسييييتخدام التقنيييييات الحدي يييية فييييي 

البحيييييييث عييييييين الميييييييادة العلميييييييية 

 المتخصصة

  التقييييييويم المسييييييتمر  أثنيييييياء

المحاضييييييييرات باسييييييييتخدام 

اسيييتراجيات التقيييويم الفعليييي 

والتقييييييويم المعتمييييييد علييييييى 

 األداء، والممحظة

 6 التاسع 

a 1  
a 2 

 a 3  

 b1 
c1 
  

   
الوحدددددة السادسددددة: الكفددددا ة 

  اإلنتاجية في التعليم

مفهيييييوم الكفييييياءة اإلنتاجيييييية :  -

 الداخلية, الخارجية

مكونيييييات الكفييييياءة اإلنتاجيييييية  -

 وطرق تحسنها 

الكفييييييياءة اإلنتاجيييييييية للتعلييييييييم  -

 والهدر التعليمي 

طييرق قييياس الكفيياءة اإلنتاجييية 

 للتعليم

  ك النظرييييييية وإشييييييراالمحاضييييييرة

 الطلبة في العملية التعليمية.

 .التحليل واالستنتاج 

 .العصف ال هني 

اسييييتخدام التقنيييييات الحدي يييية فييييي 

البحيييييييث عييييييين الميييييييادة العلميييييييية 

 المتخصصة

التقييييييويم المسييييييتمر  أثنيييييياء 

المحاضييييييييرات باسييييييييتخدام 

اسيييتراجيات التقيييويم الفعليييي 

والتقييييييويم المعتمييييييد علييييييى 

  األداء، والممحظة

 3 العاشر

a 1 
a 2 
a 3 

b1 
c1 
   

   
الوحددددددة السدددددابعة: أوضددددداع 

اإلنفددددددددداق علددددددددد  التعلددددددددديم 

 ومشكالته:

أوضييييياع اإلنفييييياق عليييييى  -

التعلييييييييم ميييييييا قبيييييييل العيييييييالي 

 ومهكمته.
أوضييييياع اإلنفييييياق عليييييى  -

 التعليم العالي ومهكمته.
 
 

  النظرييييييية وإشييييييراك المحاضييييييرة

 الطلبة في العملية التعليمية.

 .التحليل واالستنتاج 

 .العصف ال هني 

قنيييييات الحدي يييية فييييي اسييييتخدام الت

البحيييييييث عييييييين الميييييييادة العلميييييييية 

 المتخصصة

التقييييييويم المسييييييتمر  أثنيييييياء 

المحاضييييييييرات باسييييييييتخدام 

اسيييتراجيات التقيييويم الفعليييي 

والتقييييييويم المعتمييييييد علييييييى 

  األداء، والممحظة

 3 الحادي عهر

a 1 
a 2 
a 3 

b1 
c1 

 

الوحدة الثامنة. كفاية التربية 

 والتعليم:

معنييييييى كفاييييييية التربييييييية  -

 م.والتعلي
تحليييييييل كفاييييييية التربييييييية  -

 والتعليم.
عواميييييل كفايييييية التربيييييية  -

 والتعليم.
 قياس كفاية التربية والتعليم.

  النظرييييييية وإشييييييراك المحاضييييييرة

 الطلبة في العملية التعليمية.

 .التحليل واالستنتاج 

 .العصف ال هني 

اسييييتخدام التقنيييييات الحدي يييية فييييي 

البحيييييييث عييييييين الميييييييادة العلميييييييية 

 المتخصصة

أثنيييييياء  التقييييييويم المسييييييتمر 

المحاضييييييييرات باسييييييييتخدام 

اسيييتراجيات التقيييويم الفعليييي 

والتقييييييويم المعتمييييييد علييييييى 

  األداء، والممحظة

 3 ال اني عهر

a 1 
a 2 
a 3 

b1 
c1 

 

الوحددددددة التاسدددددعة: أوضددددداع 

كفايددددددددة الددددددددنظم التعليميددددددددة 

المعاصددددددددددددرة وات اهددددددددددددات 

 تحسينها:

أوضييييياع التسيييييرب مييييين  -

 التعليم وسبل الوقاية والعمج.
م وسييبل الهييدر فييي التعلييي -

 الوقاية والعمج.

  النظرييييييية وإشييييييراك المحاضييييييرة

 الطلبة في العملية التعليمية.

 .التحليل واالستنتاج 

 .العصف ال هني 

اسييييتخدام التقنيييييات الحدي يييية فييييي 

البحيييييييث عييييييين الميييييييادة العلميييييييية 

 المتخصصة

التقييييييويم المسييييييتمر  أثنيييييياء 

المحاضييييييييرات باسييييييييتخدام 

تراجيات التقيييويم الفعليييي اسييي

والتقييييييويم المعتمييييييد علييييييى 

  األداء، والممحظة



كفايييية التعلييييم المعاصييير  -

 في اإلعداد للعمل.

 3 ال الث عهر

a 1 
a 2 
a 3 

b1 
c1 

 

االسددتثمار  : الوحدددة العاشددرة

 في الم االت التربوية:

مفهوم االست مار في  -

المجاالت التربوية 

 ووجهات النظر فيه.
أهداف االست مار في  -

 المجاالت التربوية.
ي مجاالت االست مار ف -

 المجاالت التربوية.
مردود االست مار في  -

 المجاالت التربوية.
إيجابيات االست مار في  -

 المجاالت التربوية.
أنظمة االست مار في  -

 المجاالت التربوية.
عوا ق االست مار في  -

المجاالت التربوية 

 وميسراته.
تطوير االست مار في  -

 المجاالت التربوية.

  النظرييييييية وإشييييييراك المحاضييييييرة

 العملية التعليمية. الطلبة في

 .التحليل واالستنتاج 

 .العصف ال هني 

اسييييتخدام التقنيييييات الحدي يييية فييييي 

البحيييييييث عييييييين الميييييييادة العلميييييييية 

 المتخصصة

التقييييييويم المسييييييتمر  أثنيييييياء 

المحاضييييييييرات باسييييييييتخدام 

اسيييتراجيات التقيييويم الفعليييي 

والتقييييييويم المعتمييييييد علييييييى 

  األداء، والممحظة

 تسليم ومناقشة واجبات الرابع عهر 

 االمتحانات النهائية

 

 المكونات

 الكتاب

 , عمان, األردن, دار وا ل للنهر والتوزيع. 1. طاقتصاديات التعليم (.2015الرشدان, عبدهللا.)  -

 , عمان, األردن, إثراء للنهر والتوزيع.1. طتخطيط التعليم واقتصادياته (.2019ستراك, رياض.) -

 , عمان, األردن, دار المسيرة للطباعة والنهر. 1. طإقتصاديات المدرسة(. 2012محمد, أحمد.) -

 ,عمان, األردن, دار المسيرة للطباعة والنهر1. طإقتصاديات التعليم (.2012فليه, فاروق.) -

 موص  به للقرا ة

 , عمان, األردن, دار وا ل للنهر والتوزيع. 1. طاقتصاديات التعليم (.2015الرشدان, عبدهللا.) -

 , عمان, األردن, إثراء للنهر والتوزيع.1. طيط التعليم واقتصادياتهتخط (.2019ستراك, رياض.) -

 , عمان, األردن, دار المسيرة للطباعة والنهر. 1. طإقتصاديات المدرسة(. 2012محمد, أحمد.) -

 ,عمان, األردن, دار المسيرة للطباعة والنهر1. طإقتصاديات التعليم (.2012فليه, فاروق.) -
 

 مادة الكترونية

 , عمان, األردن, دار وا ل للنهر والتوزيع. 1. طاقتصاديات التعليم (.2015, عبدهللا.)الرشدان -

 , عمان, األردن, إثراء للنهر والتوزيع.1. طتخطيط التعليم واقتصادياته (.2019ستراك, رياض.) -

 أعمال الطلبة )عرض البور بونت( -

 وا بحاث المنشورةاالنترنت ورسائل الماجستير واطروحات الدكتوراه،  مواقع اخرى

 

 خطة تقييم المقرر

 الدرجة طرق التقييم

 المخرجات  

a1 2a a 3 1b 2b 1c 

 -  5 5 10 10 30  االمتحان ا ول )المنتصف(

 -   - - - - االمتحان الثاني )اذا توفر(

 13 - - 9 9 9 40 االمتحان النهائي

    30 اعمال الفصل

ت 
ددا
دددد
مدد
يي
تق

ل 
ددا
دددد
مددد
ع
ال
ا

ية
صل

لف
ا

 

 5  - 5 5 5 20  فالوظا

 - - - - - - - حاالت دراسية



 2  - 2 2 4 10 المناقهة والتفاعل

 - - - - - -  أنهطة جماعية

 - - - - - -  امتحانات مختبرات ووظا ف

        عروض تقديمية

 - - - - - -  امتحانات قصيرة

 20 0 5 21 26 28 100 الم موع

 

 االنتحال

 بهيأن صيارمة سياسيةيوجيد فيي الجامعية . ما عمم لهيخ  اخير وييدعي انيه عمليه شخ يأخ  هو ان األدبية  قةاو السراالنتحال 

 آخير اً شخصي يسياعد شيخ  أي عليى أيًضيا تنطبيق العقوبيات. السياسة ه ه تطبيق سيتم بالفعل، االنتحال اكتهاف تم وإذا االنتحال،

 .(علم عن بك الخاصة البرمجية التعليمات بنسخ ما لهخ  حالسما طريق عن الم ال سبيل على) االنتحال ارتكاب على

 عليى بهيدة نهجعك. الدراسية لمقرراتا تنفي  كيفية حول األفكار األفراد من عدد يهارك حيث الجماعي العمل عن االنتحال يختلف

ً  العمل يمكنك أنه يعني ه ا. ذلك على معاقبتك تتم لن وبالتأكيد مجموعات، في العمل  المهيم. مهروع او انجياز وظيفية عمل في معا

 بمتطلبيات بدقية االلتيزام علييك يجيب الصيحيح بالتقييم السماح أجل من. المكمل البرنامج جوانب لجميع كامل فهم لديك يكون أن هو

 الفييردي،الفهييم العمييل الجميياعي، و لتهييجيع موجييودة المتطلبييات هيي ه. ومفصييل أعييمه موضييح هييو كمييا المهييروع او الوظيفيية عمييل

 .االنتحال منعو الفردي، التقييم لوتسهي

 


