
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 األسبوعيجدول الدروس 
 

 محمود خضير أميرةد. االسم
 Am8r9a@yahoo.com البريد االلكتروني

 اقتصاديات التعليم اسم المادة
 سنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
تعرف الطلبة على العالقة المتبادلة بين التعليم واالقتصاد ودور التعليم في 

 النمو االقتصادي
 التفاصيل االساسية للمادة

 
 

 
 الكتب المنهجية

 

 كتاب اقتصاديات التعليم

 
 المصادر الخارجية

 

 ستراك، رياض، تخطيط التعليم واقتصادياته  

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  نشاطات الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %60مثالا  - %5مثالا  %5مثال %30مثالا 
 

 معلومات اضافية
 

 توجد ال

 
 

 

 

 مجهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 استاذ مساعدالعلمي :اللقب 
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كلية التربية للعلوم \جامعة ديالى مكان العمل  :
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   هجرة  العقول 6/5/2015 28

   االثار السلبية لهجرة العقول  13/4/2015 29
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