
                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 مواصفات مقرر: اقتصاد رٌاضً
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 اقتصاد رٌاضً

2.  
 رمز المقرر ورقمه

 Course Code and Number 
 

3.  
 المعتمدة للمقررالساعات 

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
الفصل الدراسً األول  -المستوى الثانً   

5.  
 السابقة المقرر )إن وجدت(المتطلبات 

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 المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 اقتصاد + احصاء )بكالورٌوس(تخصص  –االقتصاد والمالية 

8.  

 لغة تدرٌس المقرر
Language of teaching the 

course 
 اللغة العربية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 / انتظامنظام الفصل الدراسي

11.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 د. فضل الشعيبي

 مراجعة: أ.م.د. صالح ياسين المقطري

11.  
 المقررمواصفات تاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

ii.  وصف المقررCourse Description: 

يهدف هذا المقررر الرت تزويرد الطالرب بالمعرارف والمهرارات الالزمرة لتمكينرخ مرن اسرت دام ادوات الرياضريات واالقتصراد او 
فرري تحليررل ودراسررة وبحرر   -مررن  ررالل الرسرروم البيانيررة والنمرراذت والمعررادالت الرياضررية  -ادوات التحليررل االقتصررادي الرياضرري 

 -جانرب الطلرب  -ومعالجة المشكالت والظواهر والنظريات والقضرايا والمواضريا االقتصرادية المتعلقرة بسرلوس المسرتهلس وتوازنرخ 
وتوازن السوق كمحصلة طبيعية للتوازن والتفاعل برين العررض والطلرب او برين المنرتج  -جانب العرض  -وسلوس المنتج وتوازنخ 

واثر تغير العوامل المؤثرة فري الطلرب والعررض علرت تروازن كرل مرن المسرتهلس والمنرتج والسروق فري ظرل كرل مرن   , والمستهلس
 المنافسة الكاملة واالحتكار وبعض توازنات االقتصاد الكلي.

 

iii.  م رجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 الطالب قادرا علت أن:بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون 
 a1-  يوضح بشكل دقيق وتفصيلي المفاهيم  والمصطلحات المتعلقة باالقتصاد الرياضي باست دام ادوات التحليل االقتصادي

 الرياضي 
a2 يبين بشكل دقيق معايير اال تيار بين ادوات التحليل االقتصادي الرياضي ويست دم المالئم منها لتحليل ومعالجة المواضيا )
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 المشكالت االقتصادية موضوع الدراسة التي تواجخ المستهلس والمنتج, وتوازنات الطلب الكلي والعرض الكلي.و
b1 يبتكر االساليب والطرق واالجابات والمقترحات االبداعية المالئمة لمواجهة المواقف والتساؤالت والتغيرات الطارئة او )

 مية المتبعة في مجال االقتصاد الرياضي . االستثنائية بما يتفق ما المنهجية واالسس العل
b2.ي تار الطرق واالدوات واالساليب العلمية المالئمة في مجال االقتصاد ) 
c1 يصمم الطرق واالدوات واالساليب والرسوم والنماذت والمعادالت التعليمية في تحليل ودراسة ومعالجة المواضيا )

 ما مناهج وادوات التحليل االقتصادي الرياضي والمشكالت االقتصادية محل الدراسة بما يتفق
c2 يست دم طرقا واساليب وادوات اقتصادية ورياضية متنوعة  ومناسبة لطبيعة الموضوع او المشكلة االقتصادية محل الدراسة ) 
d1 . .يقدم المشورة والمساعدة في حل المشاكل االقتصادية ذات العالقة 
d2 ما الدارسين والباحثين والزمالء والشركاء في المهنة بما ي دم استيعاب وايصال   -والكترونيا لفظيا  -. يتواصل بفاعلية

 المعرفة المالئمة في مجال االقتصاد الرياضي.

 

 
 

iv. :مواءمة م رجات تعلم المقرر ما م رجات 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 -  يوضح بشكل دقيق وتفصيلي المفاهيم  والمصرطلحات المتعلقرة
الرياضرررري باسررررت دام ادوات التحليررررل االقتصررررادي باالقتصرررراد 
 الرياضي

A1 .والنظريات االقتصادية  األسس والمبادئ يبين
 والمالية.

a2 
– 

بشكل دقيق معايير اال تيار بين ادوات التحليل  يبين
االقتصادي الرياضي ويست دم المالئم منها لتحليل ومعالجة 
المواضيا والمشكالت االقتصادية موضوع الدراسة التي 
تواجخ المستهلس والمنتج والسوق  وبما يحقق توازن كل من 
 المستهلس والمنتج والسوق, وتوازنات الطلب والعرض الكلي.

A1 .والنظريات االقتصادية  األسس والمبادئ يبين
 والمالية.

 

b1–  يبتكررر االسرراليب والطررررق واالجابررات والمقترحررات االبداعيرررة
المالئمة لمواجهة المواقف والتسراؤالت والتغيررات الطارئرة او 
االستثنائية بما يتفق مرا المنهجيرة واالسرس العلميرة المتبعرة فري 

 مجال االقتصاد الرياضي .

B3 ,يحدد  نظرياً وكمياً العالقات  بين  المتغيرات .
 ويتنبأ بمستقبل الظواهر والعالقات االقتصادية الواقعية.

b2 
- 

ي تار الطرق واالدوات واالسراليب العلميرة المالئمرة فري مجرال 
 االقتصاد.

B4 يقارن بين النظريات والمدارس الفكرية االقتصادية .
االستثماري واالقتصادي والمالية, وينقد ويت ذ  القرار 

 والمالي المناسب.

c1-  يصمم الطرق واالدوات واالساليب والرسوم والنماذت
والمعادالت التعليمية في تحليل ودراسة ومعالجة المواضيا 
والمشكالت االقتصادية محل الدراسة بما يتفق ما مناهج 

 وادوات التحليل االقتصادي الرياضي

C1 الهندسية واالحصاء . يوظف الرياضيات والرسوم
 والمحاسبة والقانون واالدارة في المجال االقتصادي.

c2-   يست دم طرقا واساليب وادوات اقتصادية ورياضية متنوعة
ومناسبة لطبيعة الموضوع او المشكلة االقتصادية محل 

 الدراسة

C1 يوظف الرياضيات والرسوم الهندسية واالحصاء .
 المجال االقتصادي. والمحاسبة والقانون واالدارة في

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

D1 . .يساهم في حل المشكالت االقتصادية للمجتما 

d2-  ما الدارسين والباحثين   -لفظيا والكترونيا  -يتواصل بفاعلية
والزمالء والشركاء في المهنة بما ي دم استيعاب وايصال 

 المالئمة في مجال االقتصاد الرياضي.المعرفة 

D3 يتصل بفعالية ما الوحدات والمؤسسات االقتصادية .
 والمالية والبيئة المحيطة.
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 مواءمة م رجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم والتقوٌم:أوال: مواءمة مخرجات 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

a1 -   يوضرررح بشررركل دقيرررق وتفصررريلي المفررراهيم
والمصطلحات المتعلقة باالقتصاد الرياضي 
باسرررررررت دام ادوات التحليرررررررل االقتصرررررررادي 

 الرياضي

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

 التكاليف والتقارير الفردية -
 والجماعية 

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

a2-  يبرررين بشررركل دقيرررق معرررايير اال تيرررار برررين
ادوات التحليررررررل االقتصررررررادي الرياضرررررري 
ويسرررت دم المالئرررم منهرررا لتحليرررل ومعالجرررة 
المواضيا والمشكالت االقتصادية موضوع 

والمنرررتج الدراسرررة التررري تواجرررخ المسرررتهلس 
والسرررروق  وبمررررا يحقررررق ترررروازن كررررل مررررن 
المسررررتهلس والمنررررتج والسرررروق, وتوازنررررات 

 الطلب والعرض الكلي.

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

 التكاليف والتقارير الفردية - 
 والجماعية 

 سريعة امتحانات  -
 قاعة الدرسالمشاركة في  -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

b1–  يبتكرررررر االسررررراليب والطررررررق واالجابرررررات
والمقترحرررات االبداعيرررة المالئمرررة لمواجهرررة 
المواقف والتساؤالت والتغيرات الطارئة او 
االستثنائية بما يتفرق مرا المنهجيرة واالسرس 

المتبعرررررة فررررري مجرررررال االقتصررررراد العلميرررررة 
 . الرياضي

 المحاضرة  -
العروض االيضاحية من قبل  -

 الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل )تعلم ذاتي وتعاوني(
 مهام بحثية -

 تقييم التكاليف. -
 تقييم العروض االيضاحية  -
 تقييم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم مشاركة الطالب  -

 في القاعة 
 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -
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b2 
- 

ي تار الطرق واالدوات واالسراليب العلميرة 
 .المالئمة في مجال االقتصاد

 المحاضرة  -
العروض االيضاحية من قبل  -

 الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل )تعلم ذاتي وتعاوني(
 مهام بحثية -

 تقييم التكاليف. -
 تقييم العروض االيضاحية  -
 تقييم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم مشاركة الطالب  -

 في القاعة 
 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة 
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

c1-  يصرررررررمم الطررررررررق واالدوات واالسررررررراليب
والرسوم والنماذت والمعادالت التعليمية في 
تحليررررررل ودراسررررررة ومعالجررررررة المواضرررررريا 
والمشركالت االقتصرادية محرل الدراسرة بمرا 
يتفرررررررق مرررررررا منررررررراهج وادوات التحليرررررررل 

 االقتصادي الرياضي

 العروض العملية والمحاكاة   -
 التطبيق العملي.    -
االنشطة والتكاليف المنزلية   -

 الفردية والجماعية
والتغذية الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 
 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 دراسة الحاالت  -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 والترجمة
 تقييم العروض الفردية والجماعية -
االمتحان العملي ومالحظة  -

 ء.االدا
 المشاركة في قاعة الدرس -

c2-  يسررت دم طرقررا واسرراليب وادوات اقتصررادية
ورياضرررررية متنوعرررررة  ومناسررررربة لطبيعرررررة 
الموضررروع او المشررركلة االقتصرررادية محرررل 

 الدراسة

 العروض العملية والمحاكاة  -
 التطبيق العملي.    -
االنشطة والتكاليف المنزلية   -

 الفردية والجماعية
والتغذية الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 
 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -

 .دراسة الحاالت

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 والترجمة
 تقييم العروض الفردية والجماعية -
االمتحان العملي ومالحظة  -

 االداء.
 المشاركة في قاعة الدرس -

 

     )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

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

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 االنشطة والمهام والتكاليف   -
التدريس المصغر والتغذية  -

 الراجعة
 المفكرة اليومية والتغذية الراجعة -

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات القصيرة  -
 العروض التقديميةتقييم  -
 تقييم التقارير والتكاليف واألنشطة -
 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -
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 التطبيق العملي. -

d2-  ما   -لفظيا والكترونيا  -يتواصل بفاعلية
الدارسين والباحثين والزمالء والشركاء في 
المهنة بما ي دم استيعاب وايصال المعرفة 

 .المالئمة في مجال االقتصاد الرياضي

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 االنشطة والمهام والتكاليف   -
التدريس المصغر والتغذية  -

 الراجعة
 المفكرة اليومية والتغذية الراجعة -
 التطبيق العملي. 

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقييم العروض التقديمية -
 تقييم التقارير والتكاليف واألنشطة -
 ات الشفوية االمتحان -

 تقييم النزول الميداني

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 عدد األسابٌع 
Number 

of 
Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 
تحليل سلوس 

 المستهلس

التعريف بمفهوم االقتصاد الرياضي  -
 والمفاهيم والمصطلحات ذات العالقة

 مشكلة الموازنة بين الد ل واإلنفاق. -
 المجموعة السلعية. -
 الميزانية. ط  -
 المنفعة أو اإلشباع -
 دالة المنفعة -
 نظريات المنفعة -
 مبدأ الرشد االقتصادي -

 منحنيات السواء

1 3 a1 

 توازن المستهلس 2
 التعريف بتوازن المستهلس وشروطخ -
 طرق توازن المستهلس -

1 3 
a1 –a2 –c1 

–c2 

 دالة الطلب 3

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

 منها.

1 3 

 
a1 – c1 

4 
اثر تغير العوامل 

الم تلفة المؤثرة في 
 الطلب

 أثر تغير الد ل. -
 أثر اإلحالل. -
أثر تغير سعر السلعة نفسها علت الكمية  -

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

 أثر تغير سعر السلعة علت الطلب من
السلعة األ رى بافتراض تحسن مستوى 

 اإلشباع.

1 3 

 
 
 
 

a1-b1-c1. 

 دالة اإلنتات 5
مشكلة الموازنة بين اإلنفاق واإلنتات أو  -

السلعية , تعريف دالة  ةالد ل, المجموع
اإلنتات وفروضها و صائصها , 

1 3 a1-a2-c1 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

منحنيات السواء و صائصها , معدل 
اإلحالل الحدي الفني وشروط تناقصخ , 

اإلحالل , دوال ومنحنيات مرونة 
 االنتات.

 اشتقاق دالة اإلنتات. -
 دالة إنتات كوب ودجالس. -
المرونة اإلنتاجية وعالقتها باإلنتاجية  -

الحدية والمتوسطة ومراحل اإلنتات 
 والغلة.

غلة الحجم واإلنتات المشترس , ومنحنت 
 تحويل المنتج.

 دالة تكاليف اإلنتات 6

التكاليف في األجل التعريف, دالة  -
القصير وتأثير المتغيرات األ رى عليها 

 , 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  -
العرض من دوال اشتقاق منحنت  -

ومنحنيات التكاليف في األجلين القصير 
 والطويل.

1 3 

 
a1-a2-c1-c2 

 توازن المنتج 8
 أساليب توازن المنتج الرئيسية -

 .أساليب توازن المنتج الفرعية 
1 3 

 
a1-c1-c2-d1 

 تحليل توازن السوق 9
 مفهوم النموذت االقتصادي -
النموذت ال طي لتوازن السوق في ظل  -

 , وشروط التوازن.سلعة واحدة 
1 3 

 
a1-c1-c2 

11 
اثر تغير العوامل 
األ رى الم تلفة 
 علت توازن السوق

 اثر تغير الفن االنتاجي -

  اثر تغير الضرائب واإلعانات,والمعدل
 األمثل لهما

1 3 

 
b1-b2-c1-c2-

d1 

 توازن المحتكر 11
 مفاهيم االحتكار, وأنواعخ. -

  الفرق يبن التوازن في ظل كل من
 والمنافسة الكاملة االحتكار

1 3 

 
a1 

12 

توازن المحتكر في 
حالة  التمييز السعري 

, وعدم التمييز 
 السعري بين األسواق

أساليب توازن المحتكر المالس لمصنا  -
 في ظل عدم التمييز السعري  واحد

اشتقاق الشروط الكافية والضرورية  -
 للتوازن

توازن المحتكر المالس ألكثر من  -
الشروط الضرورية مصنا, واشتقاق 

 والكافية.

  توازن المحتكر في حالة التمييز
السعري بين األسواق من حي  المفهوم 

 , والشروط الضرورية والكافية.

1 3 

 
 

a1-b1-b2-
c1-c2-d1 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

13 
اثر تغير العوامل 

الم تلفة علت توازن 
 المحتكر

 أثر الضرائب اإلجمالية -
 أثر الضرائب القيمية والنوعية -

  األرباحاثر ضريبة 

1 3 

 
a1-b1-b2-
c1-c2-d1 

14 
توزان االقتصاد 

 الكلي 
 3 1 توازن الطلب والعرض الكلي الكينزي 

a1-b1-b2-
c1-c2-d1 

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابٌع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم

Course 
ILOs 

1 
 8تطبٌقات، ساعاتها  8 -6المعٌد تطبٌقات )تمارٌن( ٌقوم بها 

 ساعات .
=== === === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

 المحاضرة  .1
 المناقشة والحوار .2
 التدريب الميداني )العملي( .3
 العصف الذهني .4
 حل المشكالت  .5
 العروض العملية االيضاحية .6
 المهام والتكاليف واالنشطة والتطبيقات العملية.  .7
 التعلم الذاتي والتعاوني )االنشطة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريا التطبيقية( .8
 التغذية الراجعة. .9
 التدريس المصغر  .11
 المفكرة اليومية  .11
 المهام البحثية .12
 االدوارالمحاكاة ولعب  .13
 الزيارة ال ارجية .14
 دراسة الحاالت .15

 

vi.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 مخرجات التعلم
 CILOs  

(symbols) 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 

التكرررراليف الفرديررررة والجماعيررررة المتعلقررررة باألسررررئلة  1
 والتطبيقات النظرية والعملية والمشاركة 

11 
 

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

W2-W13 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 ==== Total Score 10إجمالً الدرجة  

 

vii. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم 
Assessment Tasks 

 أسوع التقٌٌم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائٌة 

Proportion of 
Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 W1-W14 10 10% التكاليف واألنشطة  1
, 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 اإلجمال% === 

 

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

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 م , اسس االقتصاد الرياضي , دار الجامعات المصرية1979السيد ,  عباس
 ابراهيم العيسوي , بدون , مبادئ التحليل االقتصادي الرياضي , دار النهضة العربية ,

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

 السياسية, جامعة القاهرة , مكتبة نهضة الشرق, االقتصاد الرياضي , كلية التجارة واالقتصاد والعلوم  1991, هناء  ير الدين
 بيروت, م ,مقدمة في االقتصاد التحليلي  , الدار الجامعية1989د.احمد مندور,د.احمد رمضان , 

 Electronic Materials and Web Sitesالمصادر اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت... 
etc. 

المقرر في اإلنترنت.توجيخ الطلبة بالرجوع لمواقا مرتبطة بموضوعات   

 

 Course Policies الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 عدم الوفاء بذلك.% من المحاضرات وٌحرم فً حال 75ٌلتزم الطالب بحضور  -
ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌااب الطا ب للقسام وٌحارم الطالاب مان دخاول االمتحاان فاً حاال تجااوز الغٌااب  -

 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لث ث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ث ث  ٌسمح -
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 21ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

 الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة  -
 إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. -

 :Cheatingالغش  5

 الط ب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون  -
 فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق ال ئحة الخاصة بذلك -

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

 أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأي سٌاسات  -

 
 

  



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 اقتصاد رٌاضً  :خطة مقرر
 

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 
Course 

 االسم
Name 

 د. فضل عبدالكرٌم الشعٌبً
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  

 كلية التجارة واالقتصاد
773587227 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الث ثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

   3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 اقتصاد رٌاضً

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 المستوى الرابع )الفصل الدراسً األول(

5.  
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 مبادئ االقتصاد الجزئي, مبادئ االقتصاد الكلي, رياضة بحتة أ

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

 Co –requisite 
 رياضية بحتة ب 

7.  
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in whichالمقرر 
the course is offered 

 اقتصاد + احصاء )بكالورٌوس(ت صص  -االقتصاد والمالية

8.  

 لغة تدرٌس المقرر
Language of teaching the 

course 
 اللغة العربٌة

9.  

 مكان تدرٌس المقرر
Location of teaching the 

course 
 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة

 الساعة المعتمدة للعملً وللتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خ ل التدرٌس. :م حظة
 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

يهدف هذا المقرر الرت تزويرد الطالرب بالمعرارف والمهرارات الالزمرة لتمكينرخ مرن اسرت دام ادوات الرياضريات واالقتصراد او ادوات 
فري تحليررل ودراسررة وبحرر  ومعالجررة  -مررن  ررالل الرسروم البيانيررة والنمرراذت والمعررادالت الرياضررية  -التحليرل االقتصررادي الرياضرري 

وسررلوس  -جانررب الطلررب  -المشرركالت والظررواهر والنظريررات والقضررايا والمواضرريا االقتصررادية المتعلقررة بسررلوس المسررتهلس وتوازنررخ 
 ازن السوق كمحصلة طبيعية للتوازن والتفاعل بين العرض والطلب او بين المنتج والمستهلسوتو -جانب العرض  -المنتج وتوازنخ 

واثر تغير العوامل المؤثرة في الطلب والعرض علت توازن كل من المستهلس والمنتج والسوق في ظرل كرل مرن المنافسرة الكاملرة   ,



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 واالحتكار وبعض توازنات االقتصاد الكلي.

 

iv.  م رجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا علت أن:
a1-  يوضح بشكل دقيق وتفصيلي المفاهيم  والمصطلحات المتعلقة باالقتصاد الرياضي باست دام ادوات التحليل االقتصادي

 الرياضي 
a2ين ادوات التحليل االقتصادي الرياضي ويست دم المالئم منها لتحليل ومعالجة المواضيا ( يبين بشكل دقيق معايير اال تيار ب

والمشكالت االقتصادية موضوع الدراسة التي تواجخ المستهلس والمنتج والسوق  وبما يحقق توازن كل من المستهلس والمنتج 
 والسوق, وتوازنات الطلب الكلي والعرض الكلي.

b1 يبتكر االساليب والطرق واالجابات والمقترحات االبداعية المالئمة لمواجهة المواقف والتساؤالت والتغيرات الطارئة او )
 االستثنائية بما يتفق ما المنهجية واالسس العلمية المتبعة في مجال االقتصاد الرياضي . 

b2 االقتصاد.( ي تار الطرق واالدوات واالساليب العلمية المالئمة في مجال 
c1 يصمم الطرق واالدوات واالساليب والرسوم والنماذت والمعادالت التعليمية في تحليل ودراسة ومعالجة المواضيا والمشكالت )

 االقتصادية محل الدراسة بما يتفق ما مناهج وادوات التحليل االقتصادي الرياضي
c2مناسبة لطبيعة الموضوع او المشكلة االقتصادية محل الدراسة ( يست دم طرقا واساليب وادوات اقتصادية ورياضية متنوعة  و 
d1 . .يقدم المشورة والمساعدة في حل المشاكل االقتصادية ذات العالقة 
d2 ما الدارسين والباحثين والزمالء والشركاء في المهنة بما ي دم استيعاب وايصال   -لفظيا والكترونيا  -. يتواصل بفاعلية

 في مجال االقتصاد الرياضي.المعرفة المالئمة 

 

viii.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

1 
تحليل سلوس 
 المستهلس

التعريف بمفهوم االقتصاد الرياضي والمفاهيم  -
 والمصطلحات ذات العالقة

 مشكلة الموازنة بين الد ل واإلنفاق. -
 المجموعة السلعية. -
  ط الميزانية. -
 المنفعة أو اإلشباع -
 المنفعةدالة  -
 نظريات المنفعة -
 مبدأ الرشد االقتصادي -
 منحنيات السواء -

    W1 3 

 التعريف بتوازن المستهلس وشروطخ - توازن المستهلس 2

 طرق توازن المستهلس -

W2 3 

 دالة الطلب 3

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

W3 3 

4 
اثر تغير العوامل 
الم تلفة المؤثرة في 

 أثر تغير الد ل. -
 أثر اإلحالل. -

W4 3 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

أثر تغير سعر السلعة نفسها علت الكمية المطلوبة من السلعة  - الطلب
 نفسها بافتراض كل من ثبات وتحسن مستوى اإلشباع.

أثر تغير سعر السلعة علت الطلب من السلعة األ رى  -
 بافتراض تحسن مستوى اإلشباع.

 دالة اإلنتات 5

مشكلة الموازنة بين اإلنفاق واإلنتات أو الد ل,المجموعة  -
السلعية , تعريف دالة اإلنتات وفروضها و صائصها , 

منحنيات السواء و صائصها , معدل اإلحالل الحدي الفني 
وشروط تناقصخ , مرونة اإلحالل , دوال ومنحنيات 

 االنتات.
 اشتقاق دالة اإلنتات. -
 ودجالس. دالة إنتات كوب -
المرونة اإلنتاجية وعالقتها باإلنتاجية الحدية والمتوسطة  -

 ومراحل اإلنتات والغلة.
 غلة الحجم واإلنتات المشترس , ومنحنت تحويل المنتج. -

W5 3 

 دالة تكاليف اإلنتات 6

التعريف, دالة التكاليف في األجل القصير وتأثير المتغيرات  -
 األ رى عليها , ودوال تكاليف الوحدة.

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

W6 3 

 دالة العرض 7

 تعريف العرض ودالة العرض -
 اشتقاق دالة العرض  -
اشتقاق منحنت العرض من دوال ومنحنيات التكاليف في  -

 األجلين القصير والطويل.

W7  3 

 توازن المنتج 8
 المنتج الرئيسيةأساليب توازن  -

 .أساليب توازن المنتج الفرعية 
W8 3 

 تحليل توازن السوق 9
 مفهوم النموذت االقتصادي -
النموذت ال طي لتوازن السوق في ظل سلعة واحدة ,  -

 وشروط التوازن.
W9 

3 
 
 

 W10 3 امتحان أعمال الفصل 10

11 
اثر تغير العوامل 

األ رى الم تلفة علت 
 توازن السوق

 الفن االنتاجياثر تغير  -

 اثر تغير الضرائب واإلعانات, والمعدل األمثل لهما 
W11 

3 
 
 

 توازن المحتكر 12
 مفاهيم االحتكار, وأنواعخ. -

  الفرق يبن التوازن في ظل كل من االحتكار والمنافسة
 الكاملة

W12 
       3 

 
 

13 

توازن المحتكر في 
حالة  التمييز السعري 

, وعدم التمييز 
 األسواقالسعري بين 

في ظل عدم  أساليب توازن المحتكر المالس لمصنا واحد -
 التمييز السعري 

 اشتقاق الشروط الكافية والضرورية للتوازن -
توازن المحتكر المالس ألكثر من مصنا, واشتقاق الشروط  -

 الضرورية والكافية.

  توازن المحتكر في حالة التمييز السعري بين األسواق من
 الضرورية والكافية. حي  المفهوم , والشروط

W13 

3 
 

 
 

14 
اثر تغير العوامل 
الم تلفة علت توازن 

 المحتكر

 أثر الضرائب اإلجمالية -
 أثر الضرائب القيمية والنوعية -

 اثر ضريبة األرباح 

W14 
3 
 
 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 W15 3 توازن الطلب والعرض الكلي الكينزي  توزان االقتصاد الكلي  15

 W16 3 االمتحان النهائً 16

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 48 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابٌع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

1 
تطبٌقات، ساعاتها مضمنة فً ساعات  8 -6تطبٌقات )تمارٌن( ٌقوم بها المعٌد 

 المحاضرة النظرٌة
=== === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  

v.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المناقشة والحوار -
 التدريب الميداني )العملي( -
 العصف الذهني -
 حل المشكالت  -
 العروض العملية االيضاحية -
 المهام والتكاليف واالنشطة والتطبيقات العملية.  -
 والجماعية والمشاريا التطبيقية(التعلم الذاتي والتعاوني )االنشطة والتكاليف المنزلية الفردية  -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المفكرة اليومية  -
 المهام البحثية -
 المحاكاة ولعب االدوار -
 الزيارة ال ارجية -
 دراسة الحاالت -

 

i.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

التكررراليف الفرديرررة والجماعيرررة المتعلقرررة باألسرررئلة والتطبيقرررات النظريرررة  1
 والعملية والمشاركة

10 W2-W13 

 ==== Total Score 10إجمالً الدرجة  
 

vi. التعلم  تقوٌم Learning Assessment: 

 م
No 

 أسالٌب التقوٌم
Assessment Method 

 موعد)أسبوع( التقوٌم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً%
Proportion of Final 

Assessment 

 W1-W13 10 10% التكاليف واألنشطة  1



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 11W 20 20% االمتحان الفصلي 2

 W16 70 70% االمتحان النهائي  3

 % Total  100 100المجموع  
 

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

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

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

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

 , االقتصاد الرياضي , كلية التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة , مكتبة نهضة الشرق 1991, هناء  ير الدين
 بيروت, م ,مقدمة في االقتصاد التحليلي  , الدار الجامعية1989د.احمد مندور,د.احمد رمضان , 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت... 

 توجيخ الطلبة بالرجوع لمواقا مرتبطة بموضوعات المقرر في اإلنترنت.

 

i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 فٌما ٌتعلق باآلتً: بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.75ٌلتزم الطالب بحضور  -
ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌااب الطا ب للقسام وٌحارم الطالاب مان دخاول االمتحاان فاً حاال تجااوز الغٌااب  -

 الحرمان من مجلس القسم.% وٌتم اقرار 25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لث ث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ث ث  ٌسمح -
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 : Attendance/PunctualityExamضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 21ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

 نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر  -
 إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. -

 :Cheatingالغش  5

 تطبق علٌه الئحة شؤون الط ب. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً -
 فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق ال ئحة الخاصة بذلك -

 : policiesOtherسٌاسات أخرى  7

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ -

 


