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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ية الحلة الجامعة االهلية كل المؤسسة التعليمية .1

 االقتصاد    القسم العلمي  / المركز .2

   الرياضياالقتصاد  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات  الفصل / السنة .5

 ساعة  78 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 3/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

قتصاد الرياضي واهداه  وكيفية بة بمفهوم االالدراسي هو تعريف الطل الهدف من المقرر

بالعلوم  رياضيومحاولة ههم عالقة االقتصاد ال استخدام المعادالت الرياضية بعلم االقتصاد

 . االخرى

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوهر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من هرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10
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  األهداف المعرهية  -أ

   الرياضيالفروع االساسية لالقتصاد ئ وتزويد الطلبة بأهم المباد -1أ

 القتصاد الرياضيلمين بالجوانب النظرية لتاهيل الطلبة ليكونوا م-2أ

 .اكتساب مهارات البحث العلمي -3أ

من خالل تحليل النتائج التي يتم الحصول عليها واساليب النهوض باالقتصاد تعلم طرق -4أ

   من خالل معادالت االقتصاد الرياضي.

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المهارات االلكترونية  - 1ب

 القابلية على التحليل والمناقشة – 2ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 اعتماد وسائل االيضاح االلكترونية  -1

 االختبارات االسبوعية  -2

 االختبار الفصلي  -3

 هتح مجال المناقشة ضمن حلقة نقاشية حول الموضوع

 

 طرائق التقييم      

 

 اعتماد تقييم مشاركة الطالب  -1

 االختبارات االسبوعية  -2

 االلتزام بالحضور -3

 المسائل الرياضية -4

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  االقتصاد الرياضي ومهام  باالقتصاد الوطني.اساسيات  تعليم الطالب-1ج
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 الحرص على مواظبة الطالب وتشجيعهم -2ج

 التحليل واالستنتاج  القدرة على-3ج

 دقة المالحظة من خالل االسئلة المفاجئة  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اسئلة هكرية  -1

 مسائل تتعلق بواقع االقتصاد الوطني وايجاد الحلول لها. -2

 

 طرائق التقييم    

 

 اختبارات نظرية 

 اسئلة اختبارات هكرية

 اعداد تقارير 

 الواجبات البيتية 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

  .طالب القدرة على التعامل مع االسئلة المطروحةلل -1

 .قدرة الطالب للعمل مع الفريق -2
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

 المفهوم والمراحل 6 االول
االقتصاد  مفهوم

 الرياضي
 الكتروني

المناقشات 

 واالسئلة

 6 الثاني
معرهة مجاالت 

 االقتصاد الرياضي

المواضيع التي 

يتناولها االقتصاد 

 الرياضي

 الكتروني
المناقشات 

 واالسئلة

 6 الثالث
تعلم طرق حساب 

 االيراد

كيفية حساب 

 االيرادات
 الكتروني

المناقشات 

 واالسئلة

 6 الرابع
تعلم طرق حساب 

 االيراد

كيفية حساب 

 االيرادات
 الكتروني

المناقشات 

 واالسئلة

 6 الخامس
التعرف عليها 

 ً  وتحليلها بيانيا
 الكتروني منحنيات االيراد

المناقشات 

 واالسئلة

تعلم طرق حساب  6 السادس

 تكاليفال

كيفية حساب 

 التكاليف
 الكتروني

المناقشات 

 واالسئلة

تعلم طرق حساب  6 السابع

 تكاليفال

كيفية حساب 

 التكاليف
 الكتروني

المناقشات 

 واالسئلة

 6 الثامن
تعلم طرق حساب 

 الربح االقتصادي
 الكتروني كيفية حساب الربح

المناقشات 

 واالسئلة

 6 التاسع
التطبيق الرياضي 

 لحساب الربح 

مسائل رياضية عن 

 ساب الربحكيفية ح
 الكتروني

المناقشات 

 واالسئلة

 6 العاشر
ماهية المشتقات 

 ً  وهائدتها اقتصاديا
 الكتروني المشتقات الرياضية

مناقشات 

 واسئلة

مناقشات  الكترونيعوائد حجم التعرف على   6الحادي 
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 البنية التحتية  .12

 رياضياالقتصاد ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  صادر(  )المـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 البحوث  

 مواكبة التطور العالمي 

 المشاركة هي الندوات والمؤتمرات

 للمادة وال تقتصر على الجوانب النظرية  اضاهة جوانب ميدانية

 

 

مفهوم عوائد  عشر

 الحجم

 –)المفهوم االنتاج

 التطبيق(

 واسئلة

الثاني 

 عشر
6 

عدد االنواع 

 كيفية معرهتها و
 الكتروني انواع عوائد الحجم

 مناقشات

 واسئلة

الثالث 

 عشر 
6 

معرهة ماهية 

المنفعة وحسابها 

 ً  رياضيا

حساب المنفعة الكلية 

 والمنفعة الحدية
 الكتروني

 مناقشات

 واسئلة


