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 بحتة )ب(الرياضة مبادئ التوصيف مقرر 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 بحتة )ب(الرياضة بادئ الم :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 المستوى الثاني الفصل الثاني ي:رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات السابقة لد

 وجدت(:
 رياضة بحتة )أ(

 ال يوجد المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(:  .6

 ء واالقتصادحصاالمحاسبة واإل بكالوريوس درس له المقرر:يالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربية    لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي ة:رأسنظام الد  .9

 د. أحمد علي هريرةأ.      معد)ي( مواصفات المقرر:  .10

    تاريخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

نمية المهارات الرياضية عند الطلبة و تمكينهم من موضوعات الرياضيات األساسية يهدف هذا المقرر إلى ت
ها، أنواعالدوال ولعدد من المواضيع الرياضية مثل  لمجاالتهم األكاديمية و تتضمن هذه المادة مزمةو الأل

ة، للوغاريتمينهاية الدالة، نظريات النهايات، الدوال المتصلة، تعريف المشتقة، مشتقات الدوال األسية وا
تطبيقات المشتقات )الدوال التمزايدية والتناقصية وقيم النهايات العظمى والصغرى النسبية، نقاط انقالب 

 ويعتبر المقررالمنحنيات (، التكامل الغير محدود والصيغ األساسية، التكامل المحدود وحساب المساحات. 
 ء والمحاسبة واالقتصادحصامتطلب القسام اإل

 

III. لتعلم:مخرجات ا 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د

 a1 ها المختلفة.أنواعف المعادالت بنيص

 a2 االتصال )االستمرارية( وطريقة اختبار اتصال الدوال.مفهوم  يشرح

 a3 .وكيفية حسابها والمشتقات للدوال المختلفةالنهايات يعرف 

 a4 العظمى أو الصغرى النسبية والمطلقة للدالة. طريقة تحديد النهاياتيبين 

 b1 البياني لكل دالة. شكليستنتج ال

 b2 حساب المساحات.يستخلص الحلول في 

 b3 التكامالت الغير محدود والمحدودة وتطبيقاتها.يميز بين 

 c1 يستخدم الطرق الرياضية المالئمة لحل المشاكل التجارية.  

 c2 ضية معتمدا على نفسه.يحل بعض المشكالت الريا

 c3 تطبيقات التكامل وحساب المساحات.الصياغة الرياضية في  يطبق
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 d1 .يعمل بفعالية ضمن فريق إلنجاز المهام والتكاليف

 d2 يجيد مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية.

 d3 .ينجز المهام والتكاليف الفردية الموكلة إليه بكفاءة

 

I. اءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج:مو 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 

يصف مجموعة من المعارف العامة في  A2 ها المختلفة.أنواعف المعادالت بنيص
المجاالت العلمية والتطبيقية المرتبطة بعلم 

م أهم وأشهر الحزء ويتعلم كيفية استخدام حصااإل
 ئية في تحليل البيانات.حصااإل

a.2 

االتصال )االستمرارية( وطريقة مفهوم  يشرح
 اختبار اتصال الدوال.

A2  يصف مجموعة من المعارف العامة في
المجاالت العلمية والتطبيقية المرتبطة بعلم 

ء ويتعلم كيفية استخدام أهم وأشهر الحزم حصااإل
 انات.ئية في تحليل البيحصااإل

a3 
 والمشتقات للدوال المختلفةالنهايات يعرف 

 .وكيفية حسابها
 A1  يظهر المعرفة والفهم للنظريات واالساليب

ئية المستخدمة في مختلف حصاواالدوات اإل
 ات.رأسالد

a4 

طريقة تحديد النهايات العظمى أو يبين 
 الصغرى النسبية والمطلقة للدالة.

A2 امة في يصف مجموعة من المعارف الع
المجاالت العلمية والتطبيقية المرتبطة بعلم 

ء ويتعلم كيفية استخدام أهم وأشهر الحزم حصااإل
 ئية في تحليل البيانات.حصااإل

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 
يستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت  B3 البياني لكل دالة. شكليستنتج ال

ترح والبيانات للظواهر المختلفة ويق رقاماأل
 المعالجات المناسبة لها.

b.2 
يستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت  B3 حساب المساحات.يستخلص الحلول في 

والبيانات للظواهر المختلفة ويقترح  رقاماأل
 المعالجات المناسبة لها.

b3 

التكامالت الغير محدود والمحدودة يميز بين 
 وتطبيقاتها.

B2 ل ومعالجة يميز بين الطرق المختلفة إلدخا
ة ئيحصاوتحليل البيانات باستخدام الحزم اإل

للوصول الى االستنتاجات الصحيحة والتنبؤات 
 الدقيقة.
 

 c:المهارات المهنية والعملية :  

c.1 
يستخدم الطرق الرياضية المالئمة لحل  

 المشاكل التجارية. 
C2 ئية في صياغة حصايوظف األساليب اإل

عل معها واتخاذ المشكالت التطبيقية والتفا
 القرار.

c.2 
يحل بعض المشكالت الرياضية معتمدا على 

 نفسه.
C1 بإسلووالبيانات ب رقاميجيد التعامل مع األ 

 علمي.



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 

c3 
تكامل تطبيقات الالصياغة الرياضية في  يطبق

 وحساب المساحات.
C3  يطبق مهارات اتخاذ القرارات في مجاالت

ظواهر التي العمل معتمداً على تحليل بيانات ال
 تحدث في المجتمع.

 d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1 
يعمل بفعالية ضمن فريق إلنجامز المهام 

 .والتكاليف 
D1  يعمل ضمن فريق عند ممارسته العمل

 ئي.حصااإل

d.2 
يجيد مهارات االتصال وتقنية المعلومات 

 والمهارات الحسابية.
 

D2 ع لتفاوض ميجيد مهارة االتصال والتأثير وا
اآلخرين والتحسين والتطوير المستمر لمهارته 

 الفردية.

d3 
ينجمز المهام والتكاليف الفردية الموكلة إليه 

 .بكفاءة
D3  يتخذ القرارات الصحيحة لحل المشكالت

 المختلفة التي يواجهها في مجال العمل.

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقييم 

  ات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقييم:أوال: ربط مخرج

 التقويم استراتيجية التدريس استراتيجية والفهم المعرفة (A)/ المقرر مخرجات

a1 ها المختلفة.أنواعف المعادالت بنيص   المحاضرات والعروض
 اإليضاحية.

 .الحوار والمناقشة 

 التعلم الذاتي والتعاوني 
لتكاليف الفردية ة وانشط)األ

 والجماعية المنمزلية(.

 .العصف الذهني 

 .حل المشكالت 

  .االختبارات التحريرية 

  .االختبارات الشفهية 

  تقييم التكاليف الفردية
 والجماعية. 

   االختبارات القصيرة
 )الكومزات(.

 

a2 االتصال )االستمرارية( وطريقة اختبار مفهوم  يشرح
 اتصال الدوال.

a3  وكيفية  والمشتقات للدوال المختلفةيات النهايعرف
 .حسابها

a4  طريقة تحديد النهايات العظمى أو الصغرى النسبية يبين
   والمطلقة للدالة.

 

       ثانيا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقييم:                                               

استراتيجية    استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 
 التقويم

b1 البياني لكل دالة. شكليستنتج ال  المحاضرة 

 .الحوار والمناقشة 

  .العصف الذهني 

  .التطبيق العملي 

  المهام والتكاليف
 ومجموعات العمل.

 االختبارات التحريرية 

 .االختبارات القصيرة 

 الشفهية االختبارات 

  المالحظة وتقييم
مشاركة الطالب في 

 القاعة.

 .تقييم التكاليف 

b2  حساب المساحات.يستخلص الحلول في 

b3  التكامالت الغير محدود والمحدودة يميمز بين
 وتطبيقاتها.

 

 ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقييم:

 استراتيجية التدري رجات المقرر/ المهارات المهنية والعمليةمخ
 س

 استراتيجية التقويم
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c1   يستخدم الطرق الرياضية المالئمة لحل
 المشاكل التجارية. 

  التدريبات العملية وحل
 المشكالت.

 .الحوار والمناقشة 

  التكاليف ومجموعات
 العمل.

 .االختبارات التحريرية 

  تقييم الواجبات
 يف التطبيقية.والتكال

  .االختبارات الشفهية 

c2  يحل بعض المشكالت الرياضية معتمدا
 على نفسه.

c3 تطبيقات الصياغة الرياضية في  يطبق
 التكامل وحساب المساحات.

 

                                                            رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقييم:

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

d1  يعمل بفعالية ضمن فريق إلنجامز المهام
 .والتكاليف 

 الحوار والمناقشة 

 التعلم الذاتي والتعاوني 

 ة والمهام نشطاأل
 .والتكاليف

 .المالحظة 

 ليف اتقييم التك
 ة.  نشطواأل

 ةاألسئلة المباشر 

d2  يبرمز مهارات االتصال وتقنية المعلومات
 والمهارات الحسابية.

 

d3  ينجمز المهام والتكاليف الفردية الموكلة
 .إليه بكفاءة
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V. مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع  كتابة
 تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 تابة وحدات /مواضيع محتوى المقررك

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

 مخرجات تعلم المقرر

1 

 الدالة    مفهوم   الدوال الرياضية

 الدالة الخطية  

  الدوال غير الخطية 

  الددددددوال ا سددددددددددديددددة
 واللوغاريتمية 

  المعدددادالت ا سددددددديدددة
 واللوغاريتمية   

 الدالة العكسية 

2 6 
a1,b1, 
,c2,d1, 

 

2 

 مفهوم النهايات   النهايات واالتصال                                

  خصائص النهايات 

 نهايات       طرق إيجاد ال 

  حاالت عدم التعيين 

 لدوال اتصال ا 

2 6 

a2,a3,b2,  
b3,c1,c2,d1, 

3 

 معدل التغير   ألمشتقات 

 تعريف المشتقة  

  بعض القوانين إليجاد
  المشتقة

  المشتقات الجمزئية
 والضمنية  

  المشتقات ومن رتب
 أعلى

2 6 

a1,a4, 
b4,c2,d1, 

4 

تطبيقات على 
 المشتقات

 تحليل منحنيات الدوال 

  ألنهايات العظمى
 والصغرى

 مطلقة والنهايات ال 
 المحلية

  طرق فحص النهايات
 المحلية

 التقعر ونقاط اإلنقالب 

 مخطط الدالة 

  تطبيقات على
النهايات لبعض 
 الدوال التجارية

3 9 

a1,a4, 
b4,c1,c2,d1,d2, 
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5 

 التكامل الغير المحدود               التكامل 

  قواعد التكامل الغير
 محدود

  التكامل بالتعويض 

  التكامل بالتجمزئ 

 كسورالامل بالتك 
 الجمزئية  

 التكامل المحدود 

  خواص التكامل
      المحدود

  المساحة بين
      المنحنيات

3 9 

a1, 
c1,c2,c3,d1,d3, 

6 

 التحليل الحدي  تطبيقات التكامل

  فائض المستهلك
 وفائض المنتج

2 6 

a1, 
c1,c2,d1,d2,d3 

 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

                                            الجانب العملي:  ثانيا:

 تكتب تجارب )مواضيع( العملي

 مخرجات التعلم الساعات الفعلية عدد األسابيع التجارب العملية الرقم

    يوجد ال  .1

    إجمالي األسابيع والساعات

 

I. :استراتيجية التدريس 

 )المحاضرة )االلقاء الفاعل 
  .الحوار والمناقشة 
  العملي.التطبيق 
 .العصف الذهني 
  .حل المشكالت 
 .التكاليف والتطبيقات العملية 
 ة والتكاليف المنمزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقيةنشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ(. 

 

II. ة والتكليفات:نشطاأل 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكليف الرقم
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ماعية التكاليف الفردية والج 1
المتعلقة بالتمارين والتطبيقات 
 .النظرية والعملية والمشاركة

a1,a2,a3,a4,a5,a7, 
a8,a9,b1,b3,b4,b5,b6,b7,c1,c2,d4 10 اسبوعيا 

 10   المجموع 

 

III. :تقييم التعلم 

 الدرجة  األسبوع ة التقييمأنشط الرقم

نسبة الدرجة 
إلى درجة  
التقويم 
  النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 
 والتكاليفالواجبات 

 %10 10 اسبوعيا
a1,a2,a3,a4, , 
b1,b3, ,c1,c2, 

 االمتحان التحريري النصفي 2
W7 

20 20% 
a1,a2,a3,a4, 
,b1,b2,b3,c1,c2, 
c3,d1,d2,d3, 

3 
 W16 االختبار النهائي

70 70% 
a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3, 
c1,c2,c3, ,d1,d2,d3 

  %100 100  المجموع 

 

IV. تعلم:لمصادر ا 

 : ) ال تمزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

، مكتبة الوسطية للنشر ، أساسيات التفاضل والتكامل وتطبيقاتة 2018وعبدالحكيم العبيد ،  أحمد هريرة -
 والتومزيع ،صنعاء.

 المراجع المساعدة

لقاهرة ، إميل شددددكر د ا دوال المتغير الحقيقي وحسدددداب التفاضددددل والتكامل ا دار النشددددر للجامعات ، ا -1
 م.2004مصر ، 

محمد حسين القادري وجمال محمد البستنجي ا التفاضل والتكامل ادار صنعاء للنشر والتومزيع ، عمان  -2
 م .2005،

 مينعلي عمزان وسعيد المعلم ، التفاضل والتكامل وتطبيقاتها في العلوم اإلقتصادية والتجارية ا مركمز األ -3
 م .2014للنشر والتومزيع ،صنعاء ، 

 

 إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت( مواد

1- http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics 
 

 

V. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق با تي:

   ة حضور الفعاليات التعليمية:سياس  .1

http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics


 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

  ( االلتمزام بالمواعيد المحددة للمحاضرات في بدئها وانتهاءها واالنتظام في الحضور، وضرورة حضور
 ( من ساعات المقرر. 75%

 م في المقرر. إال  %25تجاومز نسدددددددبة غياب الطالب عن ) إذا كان  إذا( من سددددددداعات المقرر يعد محروما
 اهر تقبله عمادة الكلية، وبموجب وثائق رسمية ومعمدة.غيابه بسبب مرض أو بعذر ق

 : الحضور المتأخر   .2
  ينبغي على الطالب أن يأتي إلى المحاضددددرات، والمشدددداركة في مناقشددددة موضددددوعات المقرر في

 الوقت المناسب. 
  تأخر في حدود ربع سددداعة فقط وبعذر مقبول لدى  إذايسدددمح للطالب المتأخر بدخول المحاضدددرة

 رر.المق أستاذ
  إلى  % 10الطالب الذي يتكرر تأخره عن بدء المحاضددددددرة دون عذر مقبول سدددددديتم خصددددددم من

 من درجة الحضور.  20%
  الطالب الذي يتكرر وصوله إلى المحاضرة في وقت متأخر أو يغادرها في وقت مبكر سيتم خصم

 .من درجة الحضور 50%

  ضوابط االمتحان:  .3
 تحان في الوقت المحدد.يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االم 
 .عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان 
  ال يسدددددددمح للطالب الخروق من القاعة االمتحانية بعد تومزيع األسدددددددئلة إال  بعد مرور نصدددددددف وقت

 االختبار.
 ي بدرجة كاملةفي حالة تغيب الطالب عن االختبار بعذر مقبول يعاد له االختبار بالدور الثان. 
  م في المقرر الذي تغيب فيهرأسيعد الطالب الغائب في اختبار نهاية الفصل  .با

  التعيينات والمشاريع:  .4
  المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها.  أستاذيحدد 
  المقرر الضوابط والقواعد لتنفيذ التكليفات وتسليمها.  أستاذيبين 
 الب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تأخر الط إذا

 تسليمه.

  الغش:  .5
  يلتمزم الطلبة بمبادئ النمزاهة األكاديمية،التي تعني: أن يكون الطالب صدددادقام مع نفسددده، ومع مزمالئه

 ومع أساتذته.
 نظر في ورقة الغير أو اإلشدارة لن يتم التسدامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدي  أو ال

 أو محاولة استخدام أية وسيلة من وسائل الغش.
  م في المقرر.رأسالغش في االمتحان النصفي أو الشروع فيه يجعل الطالب  با
  م فيها والمادة الطالب الذي يغش في االمتحان يحرم من ثال  مواد هي: المادة التي ضددددددبط متلبسددددددا

 تليها.التي قبلها وكذلك المادة التي 
 يه حكم الفصددددددددل من  إذا يارية الواحدة يطبق عل لدورة االخت لب أكثر من مرة في ا تكرر غش الطا

 ة.رأسالد

  االنتحال:  .6
   يعرف االنتحال باسم االنسخ أو سرقة كلمات شخص آخر أو أفكاره ويدعي أنها من إنتاجه أو يقوم

 بتقديمها كأنها خاصة بها .
 يات البح  العلمي، وأال  يلجأ أبدام إلى الغش أو أخالقمانة العلمية وعلى الطلبة ضدددددرورة االلتمزام باأل

 سرقة أعمال غيره.



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

  الطالب الناقل ألفكار ا خرين دون التوثيق يحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلك دون التشدددددددهير
 به أمام مزمالئه.

  الفقرة )و( من الالئحة  (37االمتحان تطبق عليه المادة ) أداءالطالب المنتحل صفة طالب آخر أثناء
الموحدة لشئون الطالب، وهو االفصلا ويكون بقرار من الجهات المعنية ،وتسري العقوبة نفسها 

 على الطالب الذي انتحلت شخصيته لنفس الغرض.

 : آخرىسياسات   .7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم ا تي: 

 الجماعي. تحمل وتقبل ا راء المختلفة أثناء المناقشات والعمل 
 والحوار البناء مع ا خرين. اإليجابيالنقاش  إسلوبالتمزامه ب 
 .ال يسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، أو أثناء سير االمتحان 
 م بتقرير  إذا سددددلك الطالب سددددلوكام غير مقبول فإنه ي حال إلى الجهات المعنية التخاذ الالمزم، مشددددفوعا

 عن ذلك.

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 (بحتة )بالرياضة مبادئ ال خطة مقرر
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية
 االسم أ.د/ أحمد علي هريرة

 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 صنعاء 

777149354 

المكان 
ورقم 
 الهاتف

      hurairah69@yahoo.com 
البريد 
 اإللكتروني

 

II. لمقرر:معلومات عامة عن ا 

 رياضة بحتة )ب( اسم المقرر:  .1

  رممز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 المجموع الساعات

  تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثاني الفصل الثاني ي:رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات السابقة لد

 وجدت(:
 رياضة بحتة )أ(

6.  
ة المقرر )إن رأسلبات المصاحبة لدالمتط

 وجدت(:
 ال يوجد

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس 

 المقرر:
 ء واالقتصادحصابرنامج المحاسبة واإل

 اللغة العربية    لغة تدريس المقرر:  .8

 واالقتصاد كلية التجارة -الحرم الجامعي  مكان تدريس المقرر:   .9

I. ي:رأسالمقرر الد وصف 

ذا المقرر إلى تنمية المهارات الرياضدددددددية عند الطلبة و تمكينهم من موضدددددددوعات الرياضددددددديات يهدف ه
الدوال لعدد من المواضدديع الرياضددية مثل  لمجاالتهم األكاديمية و تتضددمن هذه المادة مزمةاألسدداسددية و الأل

لدوال األسددددية ها، نهاية الدالة، نظريات النهايات، الدوال المتصددددلة، تعريف المشددددتقة، مشددددتقات اأنواعو
واللوغاريتمية، تطبيقات المشدددددددتقات )الدوال التمزايدية والتناقصدددددددية وقيم النهايات العظمى والصدددددددغرى 
النسدددبية، نقاط انقالب المنحنيات (، التكامل الغير محدود والصددديغ األسددداسدددية، التكامل المحدود وحسددداب 

 تصاد.ء والمحاسبة واالقحصاويعتبر المقرر متطلب القسام اإلالمساحات. 

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

II. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د

 a1 ها المختلفة.أنواعف المعادالت بنيص

 a2 االتصال )االستمرارية( وطريقة اختبار اتصال الدوال.مفهوم  يشرح

 a3 .اوكيفية حسابه والمشتقات للدوال المختلفةالنهايات يعرف 

 a4 طريقة تحديد النهايات العظمى أو الصغرى النسبية والمطلقة للدالة.يبين 

 b1 البياني لكل دالة. شكليستنتج ال

 b2 حساب المساحات.يستخلص الحلول في 

 b3 التكامالت الغير محدود والمحدودة وتطبيقاتها.يميمز بين 

 c1 رية. تجا لمالئمة لحل المشاكل ا يستخدم الطرق الرياضية  

 c2 يحل بعض المشكالت الرياضية معتمدا على نفسه.

 c3 تطبيقات التكامل وحساب المساحات.الصياغة الرياضية في  يطبق

 d1 .يعمل بفعالية ضمن فريق إلنجامز المهام والتكاليف

 d2 يجيد مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية.

 d3 .دية الموكلة إليه بكفاءةينجمز المهام والتكاليف الفر

 

 

III. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم
الساعات 
 الفعلية

1 

 الدالة    مفهوم   الدوال الرياضية

  الدالة الخطية 

  الدوال غير الخطية 

  الددددددددوال ا سددددددددددددديدددددددة
 واللوغاريتمية 

  الدددمدددعددددادالت ا سددددددددديددددة
   واللوغاريتمية 

 الدالة العكسية 

والثاني األول  6 

2 

 مفهوم النهايات   النهايات واالتصال                                

  خصائص النهايات 

 نهايات       طرق إيجاد ال 

  حاالت عدم التعيين 

  اتصال الدوال 

 6 الثالث والرابع

3 
 معدل التغير   ألمشتقات 

 تعريف المشتقة  

الخامس 
 والسادس

6 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

  بعض القوانين إليجاد
  المشتقة

  المشتقات الجمزئية
 والضمنية  

  المشتقات ومن رتب
 أعلى

 3 السابع   االمتحان النصفي 

4 

 تحليل منحنيات الدوال  تطبيقات على المشتقات

  النهايات العظمى
 والصغرى

  النهايات المطلقة
 المحليةو

  طرق فحص النهايات
 المحلية

 التقعر ونقاط االنقالب 

 ةمخطط الدال 

  تطبيقات على النهايات
 لبعض الدوال التجارية

الثامن والتاسع 
 والعاشر

9 

5 

 التكامل الغير المحدود               التكامل 

  قواعد التكامل الغير
 محدود

  التكامل بالتعويض 

  التكامل بالتجمزيء 

 الجمزئية كسورالالتكامل ب   

 التكامل المحدود 

  خواص التكامل
      المحدود

 ن المنحنياتالمساحة بي      

الحادي عشر 
والثاني عشر 
 والثالث عشر

9 

6 

 التحليل الحدي  تطبيقات التكامل

  فائض المستهلك وفائض
 المنتج

الرابع عشر 
والخامس 
 عشر

6 

  السادس عشر   االختبار النهائي 

 48 16 إجمالي األسابيع والساعات

 

        الجانب العملي:                                     

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

   اليوجد  .1

   إجمالي األسابيع والساعات

 

IV. استراتيجيات التدريس 

 )المحاضرة )االلقاء الفاعل 
  .الحوار والمناقشة 
 .التطبيق العملي 
 .العصف الذهني 
 كالت. حل المش 
 .التكاليف والتطبيقات العملية 
 ة والتكاليف المنمزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقيةنشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ(. 

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

V. ة والتكليفات:نشطاأل 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكليف الرقم

التكاليف الفردية والجماعية  1
ات قالمتعلقة بالتمارين والتطبي

 .النظرية والعملية والمشاركة
 10 اسبوعيا

 10  المجموع 

 

VI. :تقييم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 
 اليوم والتاريخ

 الدرجة
 الومزن النسبي 
)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %10 10 اسبوعيا الواجبات والتكاليف 

 W7 20 20% االمتحان التحريري النصفي 

 W16 70 70% االختبار النهائي 

 %100 100 المجموع 

 

VII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:

، مكتبة ، أساسيات التفاضل والتكامل وتطبيقاتة 2018وعبدالحكيم العبيد ،  أحمد هريرة -
 الوسطية للنشر والتومزيع ، صنعاء.

 المراجع المساعدة:

 ، لحقيقي وحساب التفاضل والتكامل ، دار النشر للجامعات ، م.، دوال المتغير ا2004إميل شكر د
 القاهرة ، مصر.

 ، م ، التفاضددل والتكامل ، دار صددنعاء للنشددر 2005محمد حسددين القادري وجمال محمد البسددتنجي
 والتومزيع ، عمان .

 ، ةم ، التفاضل والتكامل وتطبيقاتها في العلوم اإلقتصادية والتجاري2014علي عمزان وسعيد المعلم 
 للنشر والتومزيع ،صنعاء . مين، مركمز األ

 )إن وجدت(مواد إلكترونية وإنترنت:    

 http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics 

 

VIII. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 ياسة العامة للمقرر فيما يتعلق با تي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة الس

   سياسة حضور الفعاليات التعليمية: . 1
  االلتمزام بالمواعيد المحددة للمحاضرات في بدئها وانتهاءها واالنتظام في الحضور، وضرورة

 ( من ساعات المقرر. %75حضور ) 

http://ar.wikipedia.org/wiki:Mathematics


 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 إذاي المقرر. إال  ( من ساعات المقرر يعد محرومام ف%25تجاومز نسبة غياب الطالب عن ) إذا 
 كان غيابه بسبب مرض أو بعذر قاهر تقبله عمادة الكلية، وبموجب وثائق رسمية ومعمدة.

 : الحضور المتأخر  .2
  ينبغي على الطالب أن يأتي إلى المحاضرات، والمشاركة في مناقشة موضوعات المقرر

 في الوقت المناسب. 
  ر في حدود ربع سددددداعة فقط وبعذر تأخ إذايسدددددمح للطالب المتأخر بدخول المحاضدددددرة

 المقرر. أستاذمقبول لدى 
  10الطالب الذي يتكرر تأخره عن بدء المحاضدرة دون عذر مقبول سديتم خصدم من % 

 من درجة الحضور.  %20إلى 
  الطالب الذي يتكرر وصدددددوله إلى المحاضدددددرة في وقت متأخر أو يغادرها في وقت مبكر

 .من درجة الحضور %50سيتم خصم 

  وابط االمتحان:ض .3
 .يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتحان في الوقت المحدد 
 .عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان 
  ال يسددددمح للطالب الخروق من القاعة االمتحانية بعد تومزيع األسددددئلة إال  بعد مرور نصددددف

 وقت االختبار.
 لة تغيب الطالب ع ثاني بدرجة في حا لدور ال با بار  عاد له االخت بار بعذر مقبول ي ن االخت

 .كاملة
  م في المقرر الذي تغيب فيهرأسيعد الطالب الغائب في اختبار نهاية الفصل  .با

  التعيينات والمشاريع: .4
  المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها.  أستاذيحدد 
  ابط والقواعد لتنفيذ التكليفات وتسليمها. المقرر الضو أستاذيبين 
 تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي  إذا

 تأخر في تسليمه.

  الغش: .5
  ،يلتمزم الطلبة بمبادئ النمزاهة األكاديمية، التي تعني: أن يكون الطالب صدددددادقام مع نفسددددده

 ومع مزمالئه ومع أساتذته.
 تم التسدددددددامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدي  أو النظر في ورقة الغير لن ي

 أو اإلشارة أو محاولة استخدام أية وسيلة من وسائل الغش.
  م في المقرر.رأسالغش في االمتحان النصفي أو الشروع فيه يجعل الطالب  با
 م فيها الطالب الذي يغش في االمتحان يحرم من ثال  مواد هي: المادة الت ي ضددددبط متلبسددددا

 والمادة التي قبلها وكذلك المادة التي تليها.
 تكرر غش الطالب أكثر من مرة في الدورة االختيارية الواحدة يطبق عليه حكم الفصدددل  إذا

 ة.رأسمن الد

  االنتحال: .6
  يعرف االنتحال باسددددم االنسددددخ أو سددددرقة كلمات شددددخص آخر أو أفكاره ويدعي أنها من

 بتقديمها كأنها خاصة بها .  إنتاجه أو يقوم
 يات البح  العلمي، وأال  يلجأ أبدام إلى أخالقعلى الطلبة ضدددددرورة االلتمزام باألمانة العلمية و

 الغش أو سرقة أعمال غيره.
  الطالب الناقل ألفكار ا خرين دون التوثيق يحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلك دون

 التشهير به أمام مزمالئه.
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 ( الفقرة )و( 37االمتحان تطبق عليه المادة ) أداءتحل صدددددفة طالب آخر أثناء الطالب المن
من الالئحة الموحدة لشددددددئون الطالب، وهو االفصددددددلا ويكون بقرار من الجهات المعنية 

 ،وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتحلت شخصيته لنفس الغرض.

 : آخرىسياسات  .7
 هم ا تي: من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوق

 .تحمل وتقبل ا راء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعي 
 والحوار البناء مع ا خرين. اإليجابيالنقاش  إسلوبالتمزامه ب 
 .ال يسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، أو أثناء سير االمتحان 
 ت المعنية التخاذ الالمزم، مشددفوعام سددلك الطالب سددلوكام غير مقبول فإنه ي حال إلى الجها إذا

 بتقرير عن ذلك.
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 مواصفات مقرر: اقتصاد رياضي
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 اقتصاد رياضي

2.  

 رممز المقرر ورقمه
 Course Code and 

Number  

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد
Study Level and 

Semester 
  األولي رأسالفصل الد -المستوى الثاني 

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if 
any) 

 اقتصاد جزئي + اقتصاد كلي+ رياضة بحتة أ

6.  

المتطلبات المصاحبة )إن 
 (وجدت

Co-requisites (if any) 
 رياضة بحتة ب 

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 
Program (s) in which 
the course is offered 

 ء )بكالوريوس(إحصاتخصص اقتصاد +  –االقتصاد والمالية 

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 اللغة العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 / انتظاميرأسنظام الفصل الد

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د. فضل الشعيبي

 مراجعة: أ.م.د. صالح ياسين المقطري

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
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ii. وصف المقرر Course Description: 

هارات الأل بالمعارف والم لب  طا يد ال هذا المقرر الى تزو هدف  خدام  زمةي نه من استتتتتتتت  أدواتلتمكي
من خالل الرستتتتتوم البيانية والنماذ   -التحليل االقتصتتتتتادي الرياضتتتتتي  أدواتالرياضتتتتتيات واالقتصتتتتتاد او 

ة المشتتتتتكالت والظواهر والنظريات والقضتتتتتايا ة وبحث ومعالجرأستتتتتفي تحليل ود -والمعادالت الرياضتتتتتية 
جانب  -وسلوك المنتج وتوازنه  -جانب الطلب  -والمواضيع االقتصادية المتعلقة بسلوك المستهلك وتوازنه 

 وتوازن السوق كمحصلة طبيعية للتوازن والتفاعل بين العرض والطلب او بين المنتج والمستهلك -العرض 
في الطلب والعرض على توازن كل من المستتتتتهلك والمنتج والستتتتوق في ظل  تغير العوامل المؤثرة أثرو  ,

 كل من المنافسة الكاملة واالحتكار وبعض توازنات االقتصاد الكلي.

 

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د
 a1- دواتأضح بشكل دقيق وتفصيلي المفاهيم  والمصطلحات المتعلقة باالقتصاد الرياضي باستخدام يو 

 التحليل االقتصادي الرياضي 
a2 يل التحليل االقتصادي الرياضي ويستخدم المالئم منها لتحل أدوات( يبين بشكل دقيق معايير االختيار بين

ة التي تواجه المستهلك والمنتج, وتوازنات الطلب رأسدومعالجة المواضيع والمشكالت االقتصادية موضوع ال
 الكلي والعرض الكلي.

b1ية المالئمة لمواجهة المواقف والتساؤالت بداعوالمقترحات اإل جاباتوالطرق واإل ساليب( يبتكر األ
لرياضي ا العلمية المتبعة في مجال االقتصاد األسسوالتغيرات الطارئة او االستثنائية بما يتفق مع المنهجية و

 . 
b2العلمية المالئمة في مجال االقتصاد. ساليبواأل دوات( يختار الطرق واأل 
c1الجة ة ومعرأسوالرسوم والنماذ  والمعادالت التعليمية في تحليل ود ساليبواأل دوات( يصمم الطرق واأل

 يقتصادي الرياضالتحليل اال أدواتة بما يتفق مع مناهج ورأسالمواضيع والمشكالت االقتصادية محل الد
c2اقتصادية ورياضية متنوعة  ومناسبة لطبيعة الموضوع او المشكلة  أدواتو أساليب( يستخدم طرقا و

 ة .رأساالقتصادية محل الد
d1 . .يقدم المشورة والمساعدة في حل المشاكل االقتصادية ذات العالقة 
d2 دم ين والزمالء والشركاء في المهنة بما يخمع الدارسين والباحث  -يا إلكترونلفظيا و -. يتواصل بفاعلية

 المعرفة المالئمة في مجال االقتصاد الرياضي. إيصالاستيعاب و

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs 
(Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 -   يوضتتتتتتتح بشتتتتتتتكتتتتل دقيق وتفصتتتتتتتيلي المفتتتتاهيم
والمصتتتتتتطلحات المتعلقة باالقتصتتتتتتاد الرياضتتتتتتي 

 اضيالتحليل االقتصادي الري أدواتباستخدام 

A1 .والنظريات  والمبادئ األسس يبين
 االقتصادية والمالية.

a2 – تأدوابشكل دقيق معايير االختيار بين  يبين 
التحليل االقتصادي الرياضي ويستخدم المالئم منها 
لتحليل ومعالجة المواضيع والمشكالت االقتصادية 

ة التي تواجه المستهلك والمنتج رأسموضوع الد

A1 .والنظريات  والمبادئ األسس يبين
 االقتصادية والمالية.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and 

Understanding CILOs 

 جية التدريساستراتي
Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1 -  يوضتتتتتح بشتتتتتكل دقيق وتفصتتتتتيلي
المفاهيم  والمصتتتتتطلحات المتعلقة 
باالقتصتتتتاد الرياضتتتتي باستتتتتخدام 

ليتتتتل االقتصتتتتتتتتتتادي  أدوات ح ت ل ا
 الرياضي

المحاضرة والعروض  -
 يةيضاحاإل
 الحوار والمناقشة -
 لتعاوني التعلم الذاتي وا-
 العصف الذهني -

 التكاليف والتقارير الفردية -
 والجماعية 

 سريعة امتحانات  -
 المشاركة في قاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

ق توازن كل من المستهلك والسوق  وبما يحق
والمنتج والسوق, وتوازنات الطلب والعرض 

 الكلي.

b1– والمقترحات جاباتوالطرق واإل ستتتتتاليبيبتكر األ 
ية المالئمة لمواجهة المواقف والتستتتتاؤالت بداعاإل

نائية بما ي مع  تفقوالتغيرات الطارئة او االستتتتتتتتث
العلميتتة المتبعتتة في مجتتال  األستتتتتتتسالمنهجيتتة و

 االقتصاد الرياضي .

B3  العالقات  بين ً ً وكميا . يحدد  نظريا
المتغيرات, ويتنبأ بمستقبل الظواهر والعالقات 

 االقتصادية الواقعية.

b2 - العلمية المالئمة  ساليبواأل دواتيختار الطرق واأل
 في مجال االقتصاد.

B4 النظريات والمدارس الفكرية . يقارن بين
االقتصادية والمالية, وينقد ويتخذ  القرار 
 االستثماري واالقتصادي والمالي المناسب.

c1- والرسوم  ساليبواأل دواتيصمم الطرق واأل
ة سرأوالنماذ  والمعادالت التعليمية في تحليل ود

ومعالجة المواضيع والمشكالت االقتصادية محل 
التحليل  أدواتمناهج و ة بما يتفق معرأسالد

 االقتصادي الرياضي

C1 يوظف الرياضيات والرسوم الهندسية .
في  ةداراإلء والمحاسبة والقانون وحصاواإل

 المجال االقتصادي.

c2- اقتصادية ورياضية أدواتو أساليبيستخدم طرقا و 
متنوعة  ومناسبة لطبيعة الموضوع او المشكلة 

 ةرأساالقتصادية محل الد

C1الرياضيات والرسوم الهندسية  . يوظف
في  ةداراإلء والمحاسبة والقانون وحصاواإل

 المجال االقتصادي.

d1-  يقدم المشورة والمساعدة في حل المشاكل
 االقتصادية ذات العالقة.

D1 .  يساهم في حل المشكالت االقتصادية
 للمجتمع.

d2-  لدارسين مع ا  -يا إلكترونلفظيا و -يتواصل بفاعلية
احثين والزمالء والشركاء في المهنة بما يخدم والب

المعرفة المالئمة في مجال  إيصالاستيعاب و
 االقتصاد الرياضي.

D3 يتصل بفعالية مع الوحدات والمؤسسات .
 االقتصادية والمالية والبيئة المحيطة.
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a2-  يبين بشتتتتكل دقيق معايير االختيار
التحليتل االقتصتتتتتتتتادي  أدواتبين 

الرياضتتتتي ويستتتتتخدم المالئم منها 
لتحليتتتتل ومعتتتتالجتتتتة المواضتتتتتتتيع 

لمشتتكالت االقتصتتادية موضتتوع وا
ة التي تواجه المستتتتتتتهلك رأستتتتتتالد

والمنتج والستتتتتتتوق  وبمتتتتا يحقق 
توازن كل من المستتتتتتهلك والمنتج 
لطلتتتتب  والستتتتتتتوق, وتوازنتتتتات ا

 والعرض الكلي.

المحاضرة والعروض  - 
 يةيضاحاإل
 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 العصف الذهني  -

ر التكاليف والتقاري - 
 الفردية

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -
 المشاركة في قاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                               

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1– والتتطتترق  ستتتتتتتتتتالتتيتتتتبيتتبتتتتتكتتر األ
 يةبداعوالمقترحات اإل جاباتواإل

التتمتتالئتتمتتتتة لتتمتتواجتتهتتتتة التتمتتواقتتف 
والتستتتتتتتاؤالت والتغيرات الطارئة 

االستتتتتتتتثنتتتائيتتتة بمتتتا يتفق مع  او
العلمية المتبعة  األستتتسالمنهجية و

 . في مجال االقتصاد الرياضي

 المحاضرة  -
ية يضاحالعروض اإل -

 من قبل الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل 
 )تعلم ذاتي وتعاوني(

 مهام بحثية -

 تقييم التكاليف. -
تقييم العروض  -

 ة ييضاحاإل
 تقييم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم مشاركة  -

 الطالب في القاعة 
 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

b2 - ساليبواأل دواتيختار الطرق واأل 
مجتتتتال  في  مالئمتتتتة  ل ميتتتتة ا ل ع ل ا

 .االقتصاد

 المحاضرة  -
ية يضاحالعروض اإل -

 من قبل الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 صف الذهني الع -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل 
 )تعلم ذاتي وتعاوني(

 مهام بحثية -

 تقييم التكاليف. -
تقييم العروض  -

 ية يضاحاإل
 تقييم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم مشاركة  -

 الطالب في القاعة 
 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:ثالثا: مواءمة مخرجات 
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 تيجية التقويماسترا استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

Professional and Practical 
Skills CILOs 

Teaching 
Strategies 

Assessment 
Strategies 

c1- دواتيصتتتتتتتتتتمتتتتم التتتتطتتتترق واأل 
والرستتتتتتوم والنماذ   ستتتتتتاليبواأل

والمعتتادالت التعليميتتة في تحليتتل 
ة ومعالجة المواضتتتتتتتيع رأستتتتتتتود

والمشتتتتتتتكالت االقتصتتتتتتتادية محل 
ة بمتتا يتفق مع منتتاهج رأستتتتتتتتتالتتد
التحليتتتتل االقتصتتتتتتتتتتادي  أدواتو

 الرياضي

العروض العملية   -
 والمحاكاة 

 تطبيق العملي.  ال  -
ة والتكاليف نشطاأل  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

 والتغذيةالحوار والمناقشة  -
 الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 ة الحاالت رأسد -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 والترجمة
تقييم العروض الفردية  -

 والجماعية
لي االمتحان العم -

 .داءومالحظة األ
المشاركة في قاعة  -

 الدرس

c2- أدواتو أستتتتاليبيستتتتتخدم طرقا و 
اقتصتتتتتتتادية ورياضتتتتتتتية متنوعة  
ومناستتتتتتبة لطبيعة الموضتتتتتتوع او 

 ةرأسالمشكلة االقتصادية محل الد

العروض العملية  -
 والمحاكاة 

 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف نشطاأل  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

 والتغذيةلمناقشة الحوار وا -
 الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 .ة الحاالترأسد

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 والترجمة
تقييم العروض الفردية  -

 والجماعية
االمتحان العملي  -

 .داءومالحظة األ
المشاركة في قاعة  -

 الدرس

 

     المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:رابعا: مواءمة مخرجات تعلم 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1- دم المشورة والمساعدة في حل يق
 .المشاكل االقتصادية ذات العالقة

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
ة والمهام نشطاأل   -

 والتكاليف

التدريس المصغر   -
 والتغذية الراجعة

المفكرة اليومية والتغذية   -
 الراجعة

 التطبيق العملي.  -

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
 يم العروض التقديميةتقي -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -

d2-  يا كترونإللفظيا و -يتواصل بفاعلية
مع الدارسين والباحثين والزمالء   -

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

والشركاء في المهنة بما يخدم 
المعرفة المالئمة  إيصالاستيعاب و

 .في مجال االقتصاد الرياضي

ة والمهام نشطاأل   -
 والتكاليف

التدريس المصغر   -
 والتغذية الراجعة

المفكرة اليومية والتغذية   -
 الراجعة

 التطبيق العملي. 

 تقييم العروض التقديمية -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 ةنشطواأل
 انات الشفوية االمتح -

 تقييم النزول الميداني

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic List 
/ Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رمومز 
مخرجات 
 التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 
تحليل سلوك 

 المستهلك

التعريف بمفهوم االقتصاد  -
الرياضي والمفاهيم 

 والمصطلحات ذات العالقة
مشكلة الموازنة بين الدخل  -

 واإلنفاق.
 المجموعة السلعية. -
 لميزانية.خط ا -
 المنفعة أو اإلشباع -
 دالة المنفعة -
 نظريات المنفعة -
 مبدأ الرشد االقتصادي -

 منحنيات السواء

1 3 a1 

2 
توازن 

 المستهلك

التعريف بتوازن المستهلك  -
 وشروطه

 طرق توازن المستهلك -
1 3 

a1 –a2 –
c1 –c2 

 دالة الطلب 3

 تعريف الطلب ودالة الطلب  -
 ميل الطلب. -
 مرونة الطلب. -
مرونة الطلب وطرق  أنواع -

 اشتقاق كل منها.

1 3 

 
a1 – c1 

4 

تغير  أثر
العوامل 
المختلفة 
المؤثرة في 
 الطلب

 تغير الدخل. أثر -
 اإلحالل. أثر -
تغير سعر السلعة نفسها  أثر -

على الكمية المطلوبة من 

1 3 

 
 
 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

السلعة نفسها بافتراض كل من 
 ثبات وتحسن مستوى اإلشباع.

تغير سعر السلعة على الطلب  أثر
بافتراض  خرىالسلعة اآلمن 

 تحسن مستوى اإلشباع.

a1-b1-
c1. 

 دالة اإلنتا  5

مشكلة الموازنة بين اإلنفاق  -
واإلنتا  أو الدخل,المجموعة 
السلعية , تعريف دالة اإلنتا  
وفروضها وخصائصها , 
منحنيات السواء وخصائصها , 
معدل اإلحالل الحدي الفني 
وشروط تناقصه , مرونة 

ل , دوال ومنحنيات اإلحال
 االنتا .

 اشتقاق دالة اإلنتا . -
 دالة إنتا  كوب ودجالس. -
المرونة اإلنتاجية وعالقتها  -

باإلنتاجية الحدية والمتوسطة 
 ومراحل اإلنتا  والغلة.

غلة الحجم واإلنتا  المشترك , 
 ومنحنى تحويل المنتج.

1 3 a1-a2-c1 

6 
دالة تكاليف 

 اإلنتا 

 ف فيالتعريف, دالة التكالي -
األجل القصير وتأثير 

عليها ,  خرىالمتغيرات اآل
 ودوال تكاليف الوحدة.

دالة التكاليف في األجل الطويل  -
ومرونة التكاليف الكلية 
وعالقتها بمراحل التكاليف 

 والغلة.
-  

1 3 

 
 

a1-a2-
c1-d1 

 دالة العرض 7

 تعريف العرض ودالة العرض -
 اشتقاق دالة العرض  -
اشتقاق منحنى العرض من  -

وال ومنحنيات التكاليف في د
 األجلين القصير والطويل.

1 3 

 
a1-a2-
c1-c2 

 توازن المنتج 8
 توازن المنتج الرئيسية أساليب -
 توازن المنتج الفرعية. أساليب -

1 3 
 

a1-c1-
c2-d1 

9 
تحليل توازن 

 السوق
 3 1 مفهوم النموذ  االقتصادي -

 
a1-c1-c2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

النموذ  الخطي لتوازن السوق  -
في ظل سلعة واحدة , وشروط 

 توازن.ال

10 

تغير  أثر
العوامل 

 خرىاآل
المختلفة على 
 توازن السوق

 تغير الفن االنتاجي أثر -
تغير الضرائب  أثر -

 مثلواإلعانات,والمعدل األ
 لهما

1 3 

 
b1-b2-

c1-c2-d1 

 توازن المحتكر 11
 ه.أنواعمفاهيم االحتكار, و -
الفرق يبن التوازن في ظل كل  -

 الكاملة من االحتكار والمنافسة
1 3 

 
a1 

12 

توازن المحتكر 
في حالة  
التمييز السعري 
, وعدم التمييز 
السعري بين 

 األسواق

توازن المحتكر المالك  أساليب -
في ظل عدم  لمصنع واحد

 التمييز السعري 
اشتقاق الشروط الكافية  -

 والضرورية للتوازن
توازن المحتكر المالك ألكثر  -

من مصنع, واشتقاق الشروط 
 ة والكافية.الضروري

توازن المحتكر في حالة التمييز  -
 من حيث األسواقالسعري بين 

المفهوم , والشروط الضرورية 
 والكافية.

1 3 

 
 

a1-b1-
b2-c1-
c2-d1 

13 

تغير  أثر
العوامل 

المختلفة على 
 توازن المحتكر

 الضرائب اإلجمالية أثر -
 الضرائب القيمية والنوعية أثر -
 ضريبة األرباح أثر -

1 3 

 
a1-b1-
b2-c1-
c2-d1 

14 
توزان 

 االقتصاد الكلي 
توازن الطلب والعرض الكلي  -

 الكينزي
1 3 

a1-b1-
b2-c1-
c2-d1 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابيع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رمومز 
مخرجات 
 التعلم

Course 
ILOs 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

1 
 8 -6تطبيقات )تمارين( يقوم بها المعيد 

 . ساعات 8تطبيقات, ساعاتها 
=== === === 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحاضرة 
 المناقشة والحوار 
 )التدريب الميداني )العملي 
 العصف الذهني 
  حل المشكالت 
 يةيضاحالعروض العملية اإل 
 ة والتطبيقات العملية. نشطم والتكاليف واألالمها 
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ 
 .التغذية الراجعة 
  التدريس المصغر 
  المفكرة اليومية 
 المهام البحثية 
 دوارالمحاكاة ولعب األ 
 الزيارة الخارجية 
 ة الحاالترأسد 

 

vi. ة والتكليفات نشطاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنشطاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 مخرجات التعلم
 CILOs  

(symbols) 

 أسبوع التنفيذ
Week Due 

 

التكتتتاليف الفرديتتتة والجمتتتاعيتتتة المتعلقتتتة  1
بتاألستتتتتتتئلتة والتطبيقتات النظريتة والعمليتة 

 والمشاركة 

10 
 

a1, a2, b1, b2, 
c1, c2, d1, d2 

W2-W13 

 ==== Total Score 10إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنشط 
Assessment 

Tasks 

 أسبوع
 التقييم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائية 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 علممخرجات الت
CILOs 

(symbols) 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 ة نشطالتكاليف واأل 1
W1-
W14 

10 10% 
, b1,b2, c1, 
c2, d1, d2 

 7W 20 20% امتحان أعمال الفصل 4
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2 

 W16 70 70% االمتحان النهائي  5
a1,a2, b1,b2, 

c1, c2  

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف, سنة النشر, اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 الكتاب, دار النشر, بلد النشر(.

 

 : ) ال تمزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة

 م , اسس االقتصاد الرياضي , دار الجامعات المصرية1979عباس السيد , 
 تحليل االقتصادي الرياضي , دار النهضة العربية ,العيسوي , بدون , مبادئ ال إبراهيم

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

, االقتصاد الرياضي , كلية التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة , مكتبة  1991, هناء خير الدين
 نهضة الشرق

 بيروت, التحليلي  , الدار الجامعية م ,مقدمة في االقتصاد1989رمضان ,  أحمدمندور,د. أحمدد.

 Electronic Materials... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل
and Web Sites etc. 

.اإلنترنتتوجيه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

 Course Policies الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر

 امعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق با تي:بعد الرجوع للوائح الج

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتمزم الطالب بحضور  -
 في المقرر تقريرا بحضدددور وغياب الطالب للقسدددم ويحرم الطالب من دخول االمتحان أسدددتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاومز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثال  مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتمزام يمنع من دخول  أسدددددتاذتأخر مزيادة عن ثال  مرات يحذر شدددددفويا من 

 اضرة.المح

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :ojectsAssignments & Prالتعيينات والمشاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصددددددل ويحدد مواعيد تسددددددليمها وضددددددوابط تنفيذ  أسددددددتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.
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 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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تأخر الطالب في تسدددددددليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئي االمتحان النصدددددددفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شدددددددفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش ف -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

 االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصدددة داءفي حالة وجود شدددخص ينتحل شدددخصدددية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -
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 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 اقتصاد رياضي  :خطة مقرر
 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member 
Responsible for the Course 

 االسم
Name 

 شعيبيد. فضل عبدالكريم ال
 )أسبوعيا(الساعات المكتبية 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone 
No.  

 كلية التجارة واالقتصاد
773587227 

السب
 ت

SA
T 

 األحد
SU
N 

 االثنين
MO
N 

الثال
 ثاء
TU
E 

 األربعاء
WED 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

   3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 اقتصاد رياضي

2.  
 رممز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

(األولي رأسالمستوى الرابع )الفصل الد  

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

 مبادئ االقتصاد الجزئي, مبادئ االقتصاد الكلي, رياضة بحتة أ

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
 رياضية بحتة ب 

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programتدريس المقرر 

(s) in which the 
course is offered 

 ء )بكالوريوس(إحصااقتصاد + تخصص  -االقتصاد والمالية

8.  
 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 اللغة العربية

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة مكان تدريس المقرر  .9



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

Location of teaching 
the course 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii.  وصف المقررCourse Description: 

الرياضتتتتيات  أدواتلتمكينه من استتتتتخدام  زمةيهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الأل
من خالل الرسوم البيانية والنماذ  والمعادالت الرياضية  -التحليل االقتصادي الرياضي  أدواتاالقتصاد او و
ة وبحث ومعالجة المشتتتتكالت والظواهر والنظريات والقضتتتتايا والمواضتتتتيع االقتصتتتتادية رأستتتتفي تحليل ود -

وتوازن  -جانب العرض  -وستتتتتتلوك المنتج وتوازنه  -جانب الطلب  -المتعلقة بستتتتتتلوك المستتتتتتتهلك وتوازنه 
تغير  أثرو  , الستتتتتتوق كمحصتتتتتتلة طبيعية للتوازن والتفاعل بين العرض والطلب او بين المنتج والمستتتتتتتهلك

العوامل المؤثرة في الطلب والعرض على توازن كل من المستهلك والمنتج والسوق في ظل كل من المنافسة 
 الكاملة واالحتكار وبعض توازنات االقتصاد الكلي.

 

iv. خرجات تعلم المقرر مCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د
a1-  دواتأيوضح بشكل دقيق وتفصيلي المفاهيم  والمصطلحات المتعلقة باالقتصاد الرياضي باستخدام 

 التحليل االقتصادي الرياضي 
a2ل التحليل االقتصادي الرياضي ويستخدم المالئم منها لتحلي أدواتمعايير االختيار بين  ( يبين بشكل دقيق

ة التي تواجه المستهلك والمنتج والسوق  وبما رأسومعالجة المواضيع والمشكالت االقتصادية موضوع الد
 يحقق توازن كل من المستهلك والمنتج والسوق, وتوازنات الطلب الكلي والعرض الكلي.

b1ية المالئمة لمواجهة المواقف والتساؤالت بداعوالمقترحات اإل جاباتوالطرق واإل ساليببتكر األ( ي
اضي العلمية المتبعة في مجال االقتصاد الري األسسوالتغيرات الطارئة او االستثنائية بما يتفق مع المنهجية و

 . 
b2قتصاد.العلمية المالئمة في مجال اال ساليبواأل دوات( يختار الطرق واأل 
c1جة ة ومعالرأسوالرسوم والنماذ  والمعادالت التعليمية في تحليل ود ساليبواأل دوات( يصمم الطرق واأل

 التحليل االقتصادي الرياضي أدواتة بما يتفق مع مناهج ورأسالمواضيع والمشكالت االقتصادية محل الد
c2سبة لطبيعة الموضوع او المشكلة اقتصادية ورياضية متنوعة  ومنا أدواتو أساليب( يستخدم طرقا و

 ة رأساالقتصادية محل الد
d1 . .يقدم المشورة والمساعدة في حل المشاكل االقتصادية ذات العالقة 
d2 مع الدارسين والباحثين والزمالء والشركاء في المهنة بما يخدم   -يا إلكترونلفظيا و -. يتواصل بفاعلية

 جال االقتصاد الرياضي.المعرفة المالئمة في م إيصالاستيعاب و

 

viii.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات
Topic 
List / 
Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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1 
تحليل سلوك 
 المستهلك

التعريف بمفهوم االقتصاد الرياضي  -
 والمفاهيم والمصطلحات ذات العالقة

 مشكلة الموازنة بين الدخل واإلنفاق. -
 المجموعة السلعية. -
 خط الميزانية. -
 المنفعة أو اإلشباع -
 دالة المنفعة -
 المنفعة نظريات -
 مبدأ الرشد االقتصادي -
 منحنيات السواء -

    W1 3 

توازن  2
 المستهلك

 التعريف بتوازن المستهلك وشروطه -
 طرق توازن المستهلك -

W2 3 

 دالة الطلب 3

 تعريف الطلب ودالة الطلب  -
 ميل الطلب. -
 مرونة الطلب. -
 مرونة الطلب وطرق اشتقاق كل منها. أنواع -

W3 3 

4 

تغير  أثر
العوامل 

مختلفة ال
المؤثرة في 
 الطلب

 تغير الدخل. أثر -
 اإلحالل. أثر -
تغير سعر السلعة نفسها على الكمية  أثر -

المطلوبة من السلعة نفسها بافتراض كل من 
 ثبات وتحسن مستوى اإلشباع.

تغير سعر السلعة على الطلب من السلعة  أثر -
 بافتراض تحسن مستوى اإلشباع. خرىاآل

W4 3 

 دالة اإلنتا  5

الموازنة بين اإلنفاق واإلنتا  أو  مشكلة -
الدخل,المجموعة السلعية , تعريف دالة 

اإلنتا  وفروضها وخصائصها , منحنيات 
السواء وخصائصها , معدل اإلحالل الحدي 
الفني وشروط تناقصه , مرونة اإلحالل , 

 دوال ومنحنيات االنتا .
 اشتقاق دالة اإلنتا . -
 دالة إنتا  كوب ودجالس. -
نتاجية وعالقتها باإلنتاجية الحدية المرونة اإل -

 والمتوسطة ومراحل اإلنتا  والغلة.
غلة الحجم واإلنتا  المشترك , ومنحنى  -

 تحويل المنتج.

W5 3 

6 
دالة تكاليف 
 اإلنتا 

التعريف, دالة التكاليف في األجل القصير  -
عليها , ودوال  خرىوتأثير المتغيرات اآل

 تكاليف الوحدة.
ألجل الطويل ومرونة دالة التكاليف في ا -

التكاليف الكلية وعالقتها بمراحل التكاليف 
 والغلة

W6 3 
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 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 دالة العرض 7

 تعريف العرض ودالة العرض -
 اشتقاق دالة العرض  -
اشتقاق منحنى العرض من دوال ومنحنيات  -

 التكاليف في األجلين القصير والطويل.

W7  3 

 توازن المنتج 8
 توازن المنتج الرئيسية أساليب -
 توازن المنتج الفرعية. يبأسال -

W8 3 

9 
تحليل توازن 

 السوق

 مفهوم النموذ  االقتصادي -
النموذ  الخطي لتوازن السوق في ظل سلعة  -

 واحدة , وشروط التوازن.
W9 

3 
 
 

 W10 3 امتحان أعمال الفصل 10

11 

تغير  أثر
العوامل 

 خرىاآل
المختلفة على 
 توازن السوق

 تغير الفن االنتاجي أثر -
الضرائب واإلعانات, والمعدل  تغير أثر -

 لهما مثلاأل
W11 

3 
 
 

12 
توازن 
 المحتكر

 ه.أنواعمفاهيم االحتكار, و -
الفرق يبن التوازن في ظل كل من االحتكار  -

 والمنافسة الكاملة
W12 

       3 
 
 

13 

توازن 
المحتكر في 
حالة  التمييز 
السعري , 
وعدم التمييز 
السعري بين 
 األسواق

 حتكر المالك لمصنع واحدتوازن الم أساليب -
 في ظل عدم التمييز السعري 

 اشتقاق الشروط الكافية والضرورية للتوازن -
توازن المحتكر المالك ألكثر من مصنع,  -

 واشتقاق الشروط الضرورية والكافية.
توازن المحتكر في حالة التمييز السعري بين  -

من حيث المفهوم , والشروط  األسواق
 الضرورية والكافية.

W13 

3 
 

 
 

14 

تغير  أثر
العوامل 

المختلفة على 
توازن 
 المحتكر

 الضرائب اإلجمالية أثر -
 الضرائب القيمية والنوعية أثر -
 ضريبة األرباح أثر -

W14 
3 
 
 

15 
توزان 
االقتصاد 
 الكلي 

 W15 3 توازن الطلب والعرض الكلي الكينزي -

 W16 3 االمتحان النهائي 16

ليةعدد األسابيع والساعات الفعاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
16 48 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابيع

Number 
of 

Weeks 

ساعات ال
 الفعلية

Contact 
Hours 

1 
تطبيقات, ساعاتها  8 -6تطبيقات )تمارين( يقوم بها المعيد 

 مضمنة في ساعات المحاضرة النظرية
=== === 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  

 

v.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 محاضرة ال -
 المناقشة والحوار -
 التدريب الميداني )العملي( -
 العصف الذهني -
 حل المشكالت  -
 يةيضاحالعروض العملية اإل -
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل -
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المفكرة اليومية  -
 المهام البحثية -
 دوارالمحاكاة ولعب األ -
 الزيارة الخارجية -
 ة الحاالترأسد -
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 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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i. ة والتكليفات نشطاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنشطاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفيذ
Week Due 

الجماعية المتعلقة باألستتتتتتتئلة والتطبيقات التكاليف الفردية و 1
 النظرية والعملية والمشاركة

10 W2-W13 

 ==== Total Score 10إجمالي الدرجة  

 

vi. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 التقويم أساليب
Assessment Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الومزن النسبي%
Proportion 

of Final 
Assessment 

 W1-W13 10 10% ة نشطالتكاليف واأل 1

 11W 20 20% االمتحان الفصلي 2

 W16 70 70% االمتحان النهائي  3

 % Total  100 100المجموع  

 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف, سنة النشر, اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 .الكتاب, دار النشر, بلد النشر(

 

: ) ال تمزيد عن Required Textbook(s) المراجع الرئيسة
 مرجعين(

 م , اسس االقتصاد الرياضي , دار الجامعات المصرية1979عباس السيد , 
 العيسوي , بدون , مبادئ التحليل االقتصادي الرياضي , دار النهضة العربية , إبراهيم

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

, االقتصاد الرياضي , كلية التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة , مكتبة  1991, خير الدينهناء 
 نهضة الشرق

 بيروت, م ,مقدمة في االقتصاد التحليلي  , الدار الجامعية1989رمضان ,  أحمدمندور,د. أحمدد.

 Electronic Materials... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل
and Web Sites etc. 

.اإلنترنتتوجيه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق با تي:

 : ss AttendanceClaسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتمزم الطالب بحضور  -



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

المقرر تقريرا بحضدددور وغياب الطالب للقسدددم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أسدددتاذيقدم  -
 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاومز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثال  مرات في الفصل الد إذاطالب حضور المحاضرة لل يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتمزام يمنع من دخول  أسدددددتاذتأخر مزيادة عن ثال  مرات يحذر شدددددفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) ذاإال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصددددددل ويحدد مواعيد تسددددددليمها وضددددددوابط تنفيذ  أسددددددتاذيحدد  -
 تكليفات وتسليمها.ال
تأخر الطالب في تسدددددددليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -

 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصدددددددفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شددددددد -
 الطالب.

نقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او ال -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصدددة  داءفي حالة وجود شدددخص ينتحل شدددخصدددية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 تكليفات ..... الخمثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم ال آخرىأي سياسات  -

 


