مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :العلوم التربوية والنفسية
المرحلة  :الرابع
اسم المحاضر الثالثي  :د .قحطان فضل راهي
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :
مكان العمل  :جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
االسم

د .قحطان فضل راهي الحسيني

البريد االلكتروني

gahtanf.rahi@uokufa.edu.iq

اسم المادة

اقتصاديات التعلم

مقرر الفصل

سنوي /اقتصاديات التعلم

أهداف المادة

إكساب المتعلمين معلومات ومبادئ وأسس ومهارات ونظريات ومفاهيم
اقتصاديات التعلم على وفق المجاالت المعرفية والوجدانية والنفس حركية

التفاصيل األساسية للمادة

المواضيع التي تقع ضمن مفردات المادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات إضافية

%

النشاطات
%

االمتحانات
اليومية
%

المشروع
%

االمتحان النهائي
%
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جدول الدروس األسبوعي
التاريخ

المادة النظرية

األسبوع
1

نظرة تاريخية القتصاديات التعليم.

2

عالقة اقتصاديات التعليم بالعلوم األخرى

3

عوامل االهتمام المتزايد باقتصاديات التعليم

4

اقتصاديات التعليم:المفهوم ومجاالت البحث

5

 -بعض المفاهيم األساسية في مجال اقتصاديات التعليم :االستثمار

6

رأس المال البشري

7

اإلنتاجية

8

الدخل القومي

9

التعليم والنمو االقتصادي

11

التعليم واعداد القوى العاملة.

11

العائد من االستثمار في التعليم

12

التعليم وتكوين رأس المال البشري

13

العائد االقتصادي للتعليم

14

طبيعة العائد االقتصادي للتعليم أنواع العائد االقتصادي
للتعليم(الفردي-االجتماعي-المادي -المعنوي)

15

أساليب قياس العائد االقتصادي في التعليم.

16

امتحان الفصل الدراسي األول
كلفة التعليم
مفهوم الكلفة في التعليم

19

المباشرة

21

غير المباشرة

21

الجارية

22

 -الثابتة (الرأسمالية

23

كلفة الفرص االقتصادية

24

أساليب الكلفة في التعليم

25

تمويل التعليم :أهمية تمويل التعليم

26

أنواع التمويل في التعليم -.الكفاءة اإلنتاجية للتعليم

27

أنواع الكفاءة اإلنتاجية للتعليم

28

واقع كفاءة النظام التعليمي في البلدان العربية

17
18

المالحظات

29

دور التعليم في التنمية االقتصادية

31

واقع التعليم بالعراق

31

رؤية مستقبلية للتعليم في العراق

32

توقيع األستاذ :

امتحان الفصل الدراسي الثاني
توقيع العميد :

