
  :الدورةمهية أ  
إن التعلــيم يف معظــم دول العــامل يواجــه أزمــة حقيقيــة وان اختلفــت ابعادهــا وتنوعــت        

وإن هـذه االزمـة مسـت املؤسسـة التعليميـة واملعلـم واملنـهج         ،اشكاهلا من دولة ألخرى 
  والطالب وتأثر متويل التعليم يف معظم دول العامل هبذه التغيريات.

فـة ومتويـل التعلـيم شـتى دول العـامل املتقـدم والنـامي علـى         ومن هنا فقد شـغلت قضـية كل  
املؤثرة فيه وحتليـل   والعواملوزاد حوهلا اجلدل والنقاش من حيث مصادر التمويل  ،سواء

  .الكلفة والعائد املقابل هلا 
إن التحـدي الـذي يواجـه اجملتمعـات يتمثـل يف كيفيـة اسـتخدام مواردهـا املتاحـة بشــكل          

ولعل التحدي الذي يواجه الدول الناميـة اكـرب بسـبب ضـعف      ،ئدأفضل لتحقيق اكرب عا
ومل تعد عملية حساب تكلفة املشروعات تكفي الختاذ القرارات الصحيحة أو  ،مواردها
ومـن   ،فكان البد من دراسة العوائد اليت حنصـل عليهـا مـن هـذه املشـروعات       ،الرشيدة 

من أجـل حسـاب عوائـد    اجل ذلك استخدمت طرق ومناذج رياضية واساليب متعددة 
حيث ميثل التعليم العايل أهم دعائم تطوير اجملتمعات  ،التعليم وحتليل مدخالته وخمرجاته

البشـرية وأدوات النــهوض هبـا وذلــك ملـا حيتلــه مـن مكا�ــة يف هتيئـة وإعــداد األطـر الفنيــة       
اعة والعلمية املؤهلة لتحقيق التنمية االقتصـادية واالجتماعيـة. إضـافة إىل دوره يف صـن    

املعرفة والعلم و�شرها ، وإن اعتماد �ظـم اجلـودة يف التعلـيم اجلـامعي مـا هـو إال اسـتجابة        
ملتطلبات اجملتمع وحتفيز اإلبداع وإجراء البحوث العلمية لتحقيق التنمية املستدامة خدمة 

  .للمجتمع البشري
 :الدورةاملستهدفون يف    

 اءؤسر(�واب  واملدراء يف منظومة التعليم العايل القرار   وومتخذالسياسات  رامسوا اخلطط و      
واجلودة ودعم القرار   يف جماالت االدارة والتخطيط العاملونجامعات، ، رؤساء االدارات الرئيسية ، 

والعاملني الفنيني والتقنيني املعنيني برسم السياسات ودعم متخذي القرار. 
  

  احملاور الرئيسة:    
  .النظرة التحليلية للتعليم - 
  .منهجية تقدير العائد على التعليم - 
  .طرق قياس العائد على التعليم - 
  .التحديات اليت تواجه التعليم - 

  
  :للدورةاألهداف العامة 

ــة    علــى متكــني املشــاركني مــن التعــرف   -  ــاهيم املتعلقــة برأمســال البشــري وأمهي املف
  االستثمار فيه.

والعائد على  ب التكلفة بعملية حساللقيام   املهارات التطبيقية  اكساب املشاركني - 
  .االستثمار يف قطاع التعليم 

 .ومؤشرات العوائديف مفاهيم  معارفاكساب املتدربني  - 

حتياجات والعائد على االستثمار يف التعليم  وتلبيتها  ال  التكلفةحتديد العالقة  بني   - 
  .هاليت تواجها والتحدياتالسوق 

جلنة اإلشراف :
 د. عبد املنري جنم معاون وزير التعليم العايل

أمني اللجنة الوطنية السورية لليو�سكو  د. �ضال حسن
 بسام فليون  مدير املكتب اخلاص

   
  

 
 

   
  

طف الندافعاالدكتور  بــرعايـــة         

وزير التعليم العايل            

   

  تعقـــــــد                                               
  وزارة التعليم العايل  واللجنة الوطنية السورية لليو�سكو   

   بالتعاون مع 
مكتب اليو�سكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية           

 بريوت
 دورة تدريبية حول 

 " قياس العائد على التعليم   "

وزارة التعليم العايل - دمشق  

  2017 أيار  12   – 10



  

  قياس العائد على التعليمعمال  دورةجدول أ
 م10/5/2017اليوم األول    

  الفعاليات التوقيت
 التسجيل 8.30  -9.00

   االفتتاح 9.30-9.00

11.30- 9.30 

 حملة تارخيية عن اقتصاديات التعليم واالستثمار يف رأمسال البشري

 حملة تارخيية 

 مفهوم  رأمسال البشري

 ال البشرياالستثمار يف رأمس

 دور التعليم يف التنمية االقتصادية

 اسرتاحة 11.30-11.00

1.30- 11.30 

االستثمار يف التعليم العايل

 مفهوم  وأمهية االستثمار

 العوامل املؤثرة يف االستثمار

 �ظريات االستثمار يف التعليم

 جلسة �قاش

  ةاسرتاح 1.30 -2.00

4.00-2.00 

 يلعوائد التعليم العا

 مفهوم العوائد

 أ�واع العوائد 

 جلسة �قاش 

  جدول أعمال  دورة قياس العائد على التعليم
  م11/5/2017اليوم الثا�ي    

 الفعاليات التوقيت

11.00-9.00 

 طرق قياس العوائد

 طرق قياس كمية

 طرق قياس �وعية

 جلسة �قاش

 اسرتاحة 11.30-11.00

1.30-11.30 

 اس العوائدمؤشرات قي

 مفهوم املؤشرات

 حتديد مجع البيا�ات

 طرق حتليل املؤشرات

  جلسة �قاش

 اسرتاحة 1.30 -2.00

4.00-2.00 

 للتعليم العايل يف سورية ة�ظرة حتليلي

 متويل التعليم العايل

 حساب تكلفة الطالب

 حمددات حساب التكلفة

  جلسة �قاش

 

  اخلرباء واملدربون:
  الصفة  االسم

 معاون وزير التعليم العايل  بطرس ميالةالدكتور 

 أكرم القش الدكتور
عميد املعهد العايل للدراسات للبحوث والدراسات 

 السكا�ية

  يل مدير التخطيط والتعاون الدو  االستاذ رامي كوجــان 
  يف وزارة التعليم العايل

 

 جدول أعمال  دورة قياس العائد على التعليم

 م12/5/2017اليوم الثالث    

 الفعاليات التوقيت

11.00- 9.00 

  كفاية التعليم العايل
 مفهوم الكفاية

 جوا�ب الكفاية

 الكفاية االقتصادية للتعليم

 جلسة �قاش

 اسرتاحة    11.30-11.00

 التحديات اليت تواجه اقتصاديات التعليم العايل 1.30-11.30

 اسرتاحة 1.30 -2.00

4.00 - 2.00 
 جلسة �قاش

  والتوصيات اخلتام


