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 اقتصاديات االعمال        كلية :النهرينجامعة :    

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

 : إدارة االستثمار والمواردالبرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

 اقتصاديات إدارة االستثمار والمواردالقسم المسؤول عن المقرر : -3

قسم اقتصاديات إدارة االستثمار والموارد+ القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 قسم الرقابة المحاسبية والمالية قسم المصارف.

 :الثاني   المرحلة: الثانية      الفصل الدراسي2016/2017:السنة الدراسية -5

 2009تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

 : جيد جداً مستويات التقييم -7

 ثانيًا : البيانات األساسية
 :  كود المقرر الدراسي:رياضيات ماليةعنوان المقرر الدراسي -1

 الساعات المعتمدة             -2

عدد الوحدات المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

3 3   3 3 

  م.م عليثامر مطشرالكادر التدريسي : -3

 :ثالثًا : البيانات المهنية

 تقديم المعارف والمفاهيم للطلبة لكي تصبح مخرجات التعليم(الخريجين) األهداف العامة للمقرر: -1

قادرين على العمل في جميع المستويات اإلدارية في المنظمات السلعية او الخدمية ولُه القدرة على 

فهم الغاية من حساب الفوائد في المصارف او على اي مشروع وكيفية وضع دراسة جدوى للمشاريع 

 الصغيره.

 نموذج مواصفات المقرر
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 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 :أ. المعرفة والفهم
 معرفة وفهم األنشطة الرئيسية واألدوار اإلدارية التفاعلية والمعلوماتية والقرارية واألنشطة األساسية أ- 

. في المصارف والمؤسسات الصغيره
 :ب- المهارات الذهنية

 القدرة على التفكير التجريدي أي القابلية الذهنية ألستيعاب عالقات السبب والنتيجة. 1ب-
  القدرة على تحديد المتغيرات األساسية في المواقف وكيفية ترابطها واسبقيات معالجتها.2ب-

 :ج- المهارات المهنية والعلمية
  معرفة المهارات ألنجاز الفعاليات األساسية في المصارف.1جـ-
معرفة المهارات االدراكية والمهارات التحليلية والمهارات الفنية والمهارات التشخيصية والمهارات  2جـ-

 التفاعلية.
 :د- المهارات العامة والمنقولة

  العمل كفريق واحد.1د- 
  الوالء للمنظمة وحب االخرين.2د- 

 :-المحتوى3     

دروس محاضرة عدد الساعات المواضيع 
أكاديمية / عملية / أرشاد 

 أكاديمية محاضرة 3 المقدمة
بعض المفاهيم واألدوات الرياضية 

المستخدمة-أهمية الرياضيات 
 المالية 

 أكاديمية محاضرة 3

القوى والجذور-المعادالت 
الخطية-المعادالت التربيعية-

 المعادالت األنية-

 أكاديمية محاضرة 3

 أكاديمية محاضرة 3 اللوغاريتمات -المتواليات
الفائدة البسيطة-طرق حسابها 
وأنواعها-العالقة بين الفائدتين 

 التجارية والمضبوطة

 أكاديمية محاضرة 3

 أكاديمية محاضرة 3طريقة النمر والقواسم-الدفعات 
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المتساوية المنتظمة-سداد 
القروض القصيرة األجل – خصم 

 الديون بفائدة بسيطة
العالقة بين الخصمين التجاري 

 والمضبوط-استبدال الديون
 أكاديمية محاضرة 3

تعريف الفائدة المركبة وطريقة 
حسابها-معدل الفائدة األسمي 
والحقيقي-حساب القيمة الحالية 

من الجملة – حساب الديون بفائدة 
 مركبه

 أكاديمية محاضرة 3

الدفعات المتساوية المنتظمة –
القيمه الحاليه للدفعات المتساويه 
المنتظمه –استهالك القروض 

 طويلة االجل 

 أكاديمية محاضرة 3

 أكاديمية محاضرة 3 السندات 
 أكاديمية محاضرة 3 تقيم السندات –استهالك السندات
عقود تكوين األموال (صندوق 

 الوفاء)
 أكاديمية محاضرة 3

 أكاديمية محاضرة 3 مجموعه تمارين 
االندثار – طريقه القسط الثابت –
طريقه وحدات اإلنتاج –طريقه 

القسط المتناقص –طريقه مجموع 
 الرتب السنوية 

 أكاديمية محاضرة 3

األسهم –حساب نسبه سعر السهم 
إلى أرباحه ونصيب السهم من 
اإلرباح – الربحية الرأسماليه 

 والربحية الكلية

 أكاديمية محاضرة 3

 

 :- أساليب التعليم والتعلم4  
 اسلوب دراسة الحالة. 4-1
. اسلوب المحاضرة  4-2
  أسلوب العصف الذهني.4-3
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  الحلقات النقاشية.4-4
 :- أساليب تقييم الطلبة5 

 %10 االمتحان األول      التقييم     5-1
 %10 االمتحان الثاني    التقييم       5-2

 %5 المشاركة            التقييم      5-3

 %10 الواجبات            التقييم      5-4

 %5  الحضور والسلوك   التقييم     5-5

 

 جدول التقييم الزمني: -أ

  االمتحان األول   األسبوع الثامن1التقييم 

  االمتحان الثاني   األسبوع الحادي عشر2التقييم 

  الواجب           األسبوع الرابع عشر3التقييم 

 النسبة المئوية لكل تقييم: -ب

% 10األختبار األول                          

% 10              األختبار الثاني            

 %5اعمال الفصل الدراسي                   

 %5االمتحان العملي                         

 %10أنواع التقييم األخرى                     

 % 60الفصل الدراسي األول                        امتحان 
% 100   المجموع                                         

 :- قائمة المراجع6

. مذكرات (اوراق ، ملزمة) المقرر  6-1

 : . الكتب الدراسية6-2

. كتب مقترحة  6-3
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 :. مجالت دورية ، مواقع انترنت ، الخ. 6-4

 :- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم7

 + حاسوب +سبورة مع مستلوماتها. LCDاألدوات والمعدات:  شاشة  -أ

  .(5S)قاعة مكيفة بأستعمال تقنية -ب

 

 م.م علي ثامر مطشر المقرر : مدرس

 أ.د سالم الشاميرئيس القسم: 

    2017    /4 /  10التاريخ :    

 


