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 اقتصاديات االعمال        كلية :النهرينجامعة : 

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

 البرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

 اقتصاديات االستثمارالقسم المسؤول عن المقرر : -3

 القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 :الثانيةلمرحلة: االوال                 الفصل الدراسي2017-2106:السنة الدراسية -5

 تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

 :مستويات التقييم -7
 

 ثانيًا : البيانات األساسية
 :   كود المقرر الدراسي:الرياضيات لالقتصاديينعنوان المقرر الدراسي -1

 الساعات المعتمدة             -2

عدد الوحدات المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

3 3   3  
 

 د.عصام حسين خضرالكادر التدريسي : -3

 

 نموذج مواصفات المقرر
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ثالثًا : البيانات المهنية 
 

 األهداف العامة للمقرر: -1

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 أ. المعرفة والفهم 
تمكين الطالب من قراءة ادبيات المادة العلمية     ..........1               أ- 

.................... المتخصصة
من تقنيات الرياضيات اكتساب الطالب اكبر قدر    .........2               أ- 

........................ في االقتصاد
 ...................

ب- المهارات الذهنية 
ضخ قدر البأس به من معلومات ومصطلحات متخصصة في الحقل  1ب-

 العلمي
                   2ب-

ج- المهارات المهنية والعلمية 
تطوير قابليتهم الرياضية الى المستوى المطلوب في التطبيق في المجال 1جـ-

 االقتصادي
جـ-  

            د- المهارات العامة والمنقولة  
 لمعالجة المشاكل في االققتصاد باستخدام هذه التقنيات1               د- 

 
 2               د- 

-المحتوى 3     
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دروس محاضرة عدد الساعات المواضيع 
أكاديمية / عملية / أرشاد 

introduction 3  أكاديمية 
Arithmetic 3  اكاديمية 

Introduction to algebra 3  = 
Graph and functions 3  = 

Linear equations 3  = 
        Quadratic equation   3  = 

Exponentialequation 3  = 
Logarithmic equation  3  = 

Financial mathematics  3  = 
Differentiation and application 3  = 

Partial differentiation 3  = 
Unconstrained optimization 3  = 

Integration as the reverse of 
differentiation 3  = 

Integration of natural exponential 
function  3  = 

Integration by algebraic substitution 3  = 
 

 

- أساليب التعليم والتعلم 4 
............ عرض على الشاشة ..............4-1
4-2 ........................  

- أساليب تقييم الطلبة  5 
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  %10       األختبار األول     

 %10نشاطات وحضور                                            

 % %20       األختبار الثاني        

 % 40السعي                     
 % 60نهاية الكورس       امتحان 

% 100                   المجموع                  

- قائمة المراجع  6

. مذكرات (اوراق ، ملزمة) المقرر  6-1

 Basic mathematics for economists. الكتب الدراسية 6-2

,MikeRosser 2003 

. كتب مقترحة  6-3

. مجالت دورية ، مواقع انترنت ، الخ.            6-4

- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم  7

 ......................          

 
 

 د.عصام حسين خضر  المقرر : مدرس

 د.سالم الشاميرئيس القسم: 
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