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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 امعة ذي قار / كلية اإلدارة واالقتصادج المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد     / المركز علمي القسم ال .2

 الرياضيات لالقتصاديين اسم / رمز المقرر .3

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانيالكورس  الفصل / السنة .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ر قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم  في عمليات الرياضية الخاصة باالقتصاديينتطوي

رها يراد وغيح واإلتعريف الطلبة بأهمية العمليات الرياضية ونتائجها في مجال االقتصاد كالتكاليف واألربا

 من المصطلحات الرياضية االقتصادية 

 
 
 
 
 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 م والتقييموطرائق التعليم والتعل ات المقررمخرج .10

  األهداف المعرفية  -أ

 تمكين الطالب على التعرف  على العمليات الرياضية االقتصادية  -1أ

 لمرتبطةاالنتائج  واستخراجالعمليات الرياضية  أجراءمن استخدام قدراته  في  ةتمكين الطلب -2أ

 روعو فشل المشباالقتصاد فمثال عن طريق استخراج االرباح يستطيع الطالب معرفة مدى نجاح ا

 

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 صاديين تدريب الطلبة على كيفية توظيف قدراتهم في العمليات المرتبطة بالرياضيات لالقت – 1ب

 تصاديينمناقشة الطلبة في المواضيع االقتصادية  المتعلقة بدراسة مادة الرياضيات لالق  - 2ب

 لم طرائق التعليم والتع     

 تطبيقات عملية  -1

 حلقات نقاشية   -2

 الدراسياألنشطة والتدريب في الصف   -3

 مشاركة الطلبة في العمليات التطبيقية الرياضية الخاصة بالمادة   -4

 طرائق التقييم      

 التدريب التفاعلي  -1

  الدراسية المشاركة في القاعة   -2

 تقديم األنشطة والواجبات  -3

 

 ية األهداف الوجدانية والقيم -ج

 كيزه دى ترتنمية قدرات الطالب على العمل ألداء الواجبات  وااللتزام في اوقات المحاضرة وم -1ج

  مادةاكتساب الطلبة المتمكنين والذين يمتلكون سرعة البديهة في الموضوعات الخاصة بال -2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 ضرة والواجبات الخاصة بالمادة تخصيص نسبة من الدرجة للطلبة المشاركين في المحا -1

 .الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة -2

 طرائق التقييم    

 .المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة -1

 . الواجبات تقديم أوقات المحاضرة و في المحدد بالموعد االلتزام -2

 والمهارى المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر -3
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 ية التحتية البن .12

الرياضيات االقتصادية  أسس وتطبيقات / كامل عالوي /  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 عاطف الفي

 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 تنمية قدرة الطلبة في مجال الرياضيات الخاص باالقتصاديين -1د

 تنمية المعارف الخاصة باالقتصاد بشكل عام   -2د

ن نتائج مالطالب من حل المسائل الرياضية والوصول إلى النتائج ومن ثم تحليل تلك التمكين  -3د

 الناحية االقتصادية 

 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

 التعلم المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

مفهوم التكامل والتكامل غير المحدد ،   2 األول

 التكامل غير المحدد قوانين

نضري / 

 عملي

 

 أسئلة / مشاركة

التطبيقات االقتصادية للتكامل غير   2 الثاني

 المحدد

 

 عملي    

 

 / مشاركة أسئلة

  التكامل بطريقة اإلحالل  2 الثالث

 عملي    

 

 مشاركة الطالب 

  التكامل المحدد  2 الربع

 عملي   

 

 / مشاركة أسئلة

 االقتصادية للتكامل المحدد التطبيقات   2 الخامس

 )فائض المستهلك(

 / مشاركة أسئلة عملينضري/

فائض المستهلك وفائض المنتج   2 السادس 

 ومجموع فائض المجتمع
 / مشاركة سئلةأ عملينضري/

         2 السابع

 محاضرة خاصة للمراجعة

 

 عملي

 

 / مشاركة أسئلة

   االختبار الفصلي االول  2 الثامن

معادالت الفروق من الدرجة      2 التاسع

 االولى

طرق حل معادالت الفروق من 

 الدرجة األولى

 

   

  

 عملي   

 

 

 / مشاركة  أسئلة

 معادالت الفروق من الدرجة الثانية   2 العاشر

طرق حل معادالت الفروق من 

 الدرجة الثانية

    
 عملي 

 

 / مشاركة أسئلة 

   (Cobb-Douglasاالمثلية دالة )  2 الحادي عشر
 عملي  

 

 / مشاركة أسئلة 

الدوال غير تمارين خاصة باالمثلية   2 الثاني عشر

 المحددة بقيود

 أسئلة / مشاركة   عملي  

 / مشاركة  أسئلة  عملي   مراجعة للمحاضرات السابقة     2 الثالث عشر

   االختبار الفصلي الثاني       2 الربع عشر
     2 الخامس عشر
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 االقتصاد الرياضي / عدنان كريم نجم الدين 

 بعض المواقع االلكترونية 
  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ت العلمية , التقارير ,.... المجال) 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
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