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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 امعة ذي قار / كمية اإلدارة واالقترادج انمؤسسخ انزعهيميخ .1
 قدم االقتراد     / انمزكز عهمي انقسم ان .2
 الرياضيات لالقتراديين اسم / رمز انمقزر .3
 محاضرات الكترونية أشكبل انحضىر انمزبحخ .4
 األولالكهرس  انفصم / انسنخ .5
 03 )انكهي(عذد انسبعبد انذراسيخ  .6
 0302 ربريخ إعذاد هذا انىصف  .7
 نمقزرأهذاف ا .8

 تطهير قدرات الطمبة وتشسية مياراتيم  في عسميات الرياضية الخاصة باالقتراديين
تعريف الطمبة بأىسية العسميات الرياضية ونتائجيا في مجال االقتراد كالتكاليف واألرباح واإليراد وغيرىا 

 من السرطمحات الرياضية االقترادية 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 عميم والتعمم والتقييموطرائق الت ات السقررمخرج .23

  األىداف السعرفية  -أ
 تسكين الطالب عمى التعرف  عمى العسميات الرياضية االقترادية  -2أ
الشتائج السرتبطة  واستخراجالعسميات الرياضية  أجراءمن استخدام قدراتو  في  ةتسكين الطمب -0أ

 مدى نجاح او فذل السذروع باالقتراد فسثال عن طريق استخراج االرباح يدتطيع الطالب معرفة
 

  الخاصة بالسقرر. يةالسياراتاألىداف   -ب 
 تدريب الطمبة عمى كيفية تهظيف قدراتيم في العسميات السرتبطة بالرياضيات لالقتراديين  – 2ب
 مشاقذة الطمبة في السهاضيع االقترادية  الستعمقة بدراسة مادة الرياضيات لالقتراديين  - 0ب

 تعميم والتعمم طرائق ال     
 تطبيقات عسمية  -2
 حمقات نقاشية   -0
 األنذطة والتدريب في الرف اإللكتروني  -0
 مذاركة الطمبة في العسميات التطبيقية الرياضية الخاصة بالسادة   -4

 طرائق التقييم      
 التدريب التفاعمي  -2
 السذاركة في القاعة إللكتروني   -0
 تقديم األنذطة والهاجبات  -0
 
 هجدانية والقيسية األىداف ال -ج

 تشسية قدرات الطالب عمى العسل ألداء الهاجبات  وااللتزام في اوقات السحاضرة ومدى تركيزه  -2ج
  اكتداب الطمبة الستسكشين والذين يستمكهن سرعة البديية في السهضهعات الخاصة بالسادة -0ج

  

 طرائق التعميم والتعمم     
 اركين في السحاضرة والهاجبات الخاصة بالسادة تخريص ندبة من الدرجة لمطمبة السذ -2
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 .الهقت بأىسية يذعر نحه عمى السحاضرة إدارة -0

 طرائق التقييم    
 .السدؤولية وتحسمو الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعمة السذاركة -1
 . الهاجبات تقديم أوقات السحاضرة و في السحدد بالسهعد االلتزام -2
 والسيارى  السعرفي والتحريل االلتزام عن والشيائية يةالفرم االختبارات تعبر -3

 
 السشقهلة ) السيارات األخرى الستعمقة بقابمية التهظيف والتطهر الذخري (.التأىيمية العامة و  السيارات -د 

 تشسية قدرة الطمبة في مجال الرياضيات الخاص باالقتراديين -2د
 ف الخاصة باالقتراد بذكل عام تشسية السعار   -0د
تسكين الطالب من حل السدائل الرياضية والهصهل إلى الشتائج ومن ثم تحميل تمك الشتائج من  -0د

 الشاحية االقترادية 
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 ثنيخ انمقزر .11

مخزجبد  انسبعبد األسجىع

 انزعهم انمطهىثخ
طزيقخ  اسم انىحذح / أو انمىضىع

 انزعهيم
 طزيقخ انزقييم

، الثهابت )الستغيرات ،أساسية هيم مفا  2 األول
 ، الدوال وانهاعيا( وأنهاعياالسعادالت 

نزري / 
 عسمي

 

 أسئهخ / مشبركخ

 أنهاعالسرفهفات ) السرفهفة ،   2 الثاني
السرفهفات ، مبدل السرفهفة ، 

 تساثل السرفهفة (

 
 عسمي    

 
 / مذاركة أسئمة

عسميات السرفهفات )جسع   2 الثالث
رح السرفهفات ، السرفهفات ، ط

ضرب السرفهفات  ، محدد 
 السرفهفات (

 
 عسمي    

 
 مذاركة الطالب 

طريقة  )   طرق حل السرفهفات  2 الربع
 السرفهفة ، طريقة كرامر  معكهس

 
 عسمي   

 
 / مذاركة أسئمة

حل السعادالت الخطية بطريقة   2 الخامس
 معكهس السرفهفة وبطريقة كرامر

 / مذاركة أسئمة عسمي

 / مذاركة سئمةأ عسمي مراجعة السحاضرات الدابقة    2 لسادس ا
التحميل الداكن ومفيهم السذتقة   2 السابع

)معدل السذتقة ، السذتقات وميل خط 
 السشحشى، قهاعد التفاضل (

 
 عسمي

 
 / مذاركة أسئمة

   االختبار الفرمي االول  2 الثامن
   التطبيقات االقترادية لمسذتقات     2 التاسع

) السرونة ، مرونة الطمب الدعرية ، 
السشفعة الحدية ، الشاتج الحدي ، 
التكمفة الحدية ، العالقة بين دوال 
التكمفة الحدية ومعدل التكمفة والتكمفة 

 (الكمية 

   
  

 عسمي   

 
 

 / مذاركة  أسئمة

 اإليرادالحدي ، العالقة بين  اإليراد)   2 العاشر
،  اإليرادالكمي وعدل  واإليرادالحدي 

السيل الحدي لالستيالك واالدخار 
 (واالستيراد  

    

 عسمي 
 
 / مذاركة أسئمة 

 اإليرادالحدي ، العالقة بين  اإليراد)  2 الحادي عشر
،  اإليرادالكمي وعدل  واإليرادالحدي 

السيل الحدي لالستيالك واالدخار 
 واالستيراد

  

 عسمي  
 
 / مذاركة أسئمة 
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 انجنيخ انزحزيخ  .12

 ة  أسس وتطبيقات / كامل عالوي / عاطف اليفالرايضيات االقتصادي ـ انكزت انمقزرح انمطهىثخ 1
 االقتصاد الرايضي / عدانن كرمي جنم الدين 

 بعض املواقع االلكرتونية 

  )انمصبدر(  ـ انمزاجع انزئيسيخ 2

               ـ انكزت وانمزاجع انزي يىصى ثهب  ا

 ( انمجالد انعهميخ , انزقبريز ,.... ) 
 

ىاقع االنززنيذ ة ـ انمزاجع االنكززونيخ, م

.... 
 

 

 خطخ رطىيز انمقزر انذراسي  .13

   

 

 

 

 
 

يايات القرهى واستخداماتيا الش  2 الثاني عشر
 االقترادية 

 أسئمة / مذاركة   عسمي  

 / مذاركة  أسئمة  عسمي   مراجعة لمسحاضرات الدابقة     2 الثالث عشر

   االختبار الفرمي الثاني       2 الربع عشر

     2 الخامس عشر


