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وثيقة تعريف مقرر :الرياضيات االقتصادية واإلدارية
معلومات أساسية:
اسم المقرر

الرياضيات االقتصادية واإلدارية

رمز المقرر

GMA403

ساعات الجلسات المسجلة

 24ساعة

ساعات الجلسات المتزامنة

 24ساعة

ساعات المذاكرة

-

ساعات االمتحان

75 min

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المسجلة

 36ساعة عمل

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المتزامنة

 24ساعة عمل

عدد الساعات المعتمدة

 5ساعة معتمدة

مستوى المقرر

4

 -1المقررات المطلوب دراستها قبل المقرر مباشرًة:
المقرر

الرمز

رياضيات
اإلحصاء واالحتماالت

GMA401
GMA402

 -2الهدف من المقرر:
الفعال ل ألدوات الرياضية المناسبة لفهم وتحليل وتفسير الظواهر االقتصادية ،ويحقق
الغاية من المقرر تمكين الطلبة من االستخدام ّ
األهداف اآلتية:
أ-

امتالك الطالب لمنهجية رياضية ومنطقية وأدواتها في التعامل مع الظواهر االقتصادية.

ب-

امتالك الطالب لمهارات تمييز المشكلة االقتصادية وتحديد متغيراتها ،وصياغة العالقات الرياضية بين هذه المتغيرات.
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ت-

التمكن من البحث عن حلول للمشكلة االقتصادية عبر استخدام ما تعلمه أو البحث في المراجع عن أدوات إضافية أو عبر

ث-

امتالك الطالب لمهارات التواصل لشرح وتفسير الظاهرة االقتصادية لآلخرين بعد معالجتها رياضيًا.

ج-

توجيه الطلبة لالستعانة بالبرمجيات الجاهزة المساعدة في بناء نموذج المشكلة وحلها مثل MS Excel

العمل ضمن فرق عمل متخصصة.

أو .Mat Lab

 -3المحصالت التعليمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الرمز

المحصّالتّالتعليميّة المرجوة

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

يمتلك الطالب فهماً واسعاً لمبادئ وأسس االستخدام الفعال لألدوات الرياضية في العلوم االقتصادية ،ويدرك كيفية توسيع

ILO2
ILO3
ILO4
ILO5

قاعدته المعرفية عند الحاجة.

يستخدم التوابع العددية الصحيحة للتعبير عن العالقات بين متغيرات بعض الظواهر االقتصادية ،ويطبقها على توابع
اإليرادات والتكاليف والربح ،ويحلل ظاهرة العرض والطلب.
يتمكن من استخدام المتراجحات في التعبير عن القيود على الموارد االقتصادية ،ويبحث عن حلول مقبولة أو الحل
األمثل في حاالت محددة.
يميز ويفهم ظاهرة التسلسل الزمني/الوظيفي لقيم بعض المتغيرات االقتصادية ،ويتمكن من استخدام المتتاليات العددية

للتعبير عنها ويبحث عن معالجتها.

يميز ويفهم بعض الظواهر االقتصادية غير الخطية ،ويتمكن من التعبير عنها بتوابع أسية أو لوغارتمية ،ويبحث عن
حلول أو تفسير الظاهرة عبر هذه التوابع.
يتمكن من أسس وقواعد االشتقاق الرياضي ،ويطبقها على ظواهر الحدية والمرونة ،سواء في حاالت تابع وحيد المتغير

ILO6

مثل الدخل الحدي أو الربح الحدي أو التكلفة الحدية  ،أو في حاالت تابع متعدد المتغيرات مثل توابع اإلنتاج والمرونة
الجزئية للطلب أو اإلنتاج.

ILO7
ILO8

يفهم أسس وقواعد التكامل الرياضي ،ويطبقها على الظواهر االقتصادية مثل فائض المستهلك أو فائض المنتج أو إيجاد
توابع اإلنتاج على المدى البعيد وتوابع .Cobb-Douglas
يفهم أسس وقواعد التعامل مع المصفوفات ،ويطبقها على حاالت محددة مثل جداول المدخالت والمخرجات االقتصادية
أو جداول .Leontief
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 -4محتوى المقرر:
( 24ساعة حد أقصى مجموع الساعات المسجلة 24 ،ساعة حد أقصى مجموع الساعات المتزامنة)
المحصال
ت

التعليمية

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن وجدت

ساعات
مسجلة

ساعات
متزامنة

مراجعة تأسيسية:

 .1مجموعات األعداد.
 .2التعبير الرياضي.

ILO1

 .3الرسم البياني.

2

2

 .4التعامل مع النسب المئوية.

التوابع الصحيحة من الدرجتين األولى والثانية:
 .2حل جملة معادالت من الدرجة األولى.

4

 .3التوابع من الدرجة الثانية.

2

 .4توابع اإليرادات ،التكاليف ،الربح.

 حلقات بحث

المحاضر على الطلبة،

مشاريع

ويستعرض حلولها في



جلسة الحقة.

 تمارين )(TD

وظيفة (:)1

 حلقات بحث

توابع العرض والطلب،



مشاريع

تحليل حالة عملية عن

أو عن توابع الربح.

 أخرى ....

المتراجحات وتطبيقاتها:

 .1خصائص المتراجحات.
 .2حل المتراجحة.

2

 .3حل جملة متراجحات خطية بيانياً وجبرياً.

2

 .4صياغة قيود على الموارد االقتصادية.

 تمارين )(TD

تمارين

ووظائف

 وظائف

تدريبية،

يوزعها

 حلقات بحث

المحاضر على الطلبة،

مشاريع

ويستعرض حلولها في



 تجارب

 أخرى ....

المتتاليات العددية وتطبيقاتها:

 .1مفاهيم السلسلة الرياضية.

ILO4

 وظائف

تدريبية،

يوزعها

 تجارب

 .5تحليل العرض والطلب.

ILO3

 تمارين )(TD

 وظائف

 .1التوابع من الدرجة األولى.

إن وجدت

تمارين

 أخرى ....

 .6تطبيقات أولية ذات طابع تعليمي.

مالحظات وتوضيحات

ووظائف

 تجارب

 .5بعض القواعد األساسية في الحساب.

ILO2

أنماط المهام

القسم العملي مع

 تمارين )(TD

وظيفة (:)2

 حلقات بحث

حول القيمة الحالية

 وظائف

 .2المتتالية الحسابية.

4

2

 .3المتتالية الهندسية.



 .4نهاية متتالية.

 تجارب
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 أخرى ....

 .5تطبيق ااات :القيما ااة المس ااتقبلية والقيما ااة الحاليا ااة
لمجموعة تدفقات مالية.
التوابع اللغارتمية واألسية:
 .1مفاهيم وقواعد.

ILO5

 .2تحليل التابع اللغاريتمي
 .3اس ا ااتخدام الت ا ااابع اللغ ا اااريتمي لح ا اال مع ا ااادالت

2

4

معقدة.

 تمارين )(TD

تمارين

ووظائف

 وظائف

تدريبية،

يوزعها

 حلقات بحث

المحاضر على الطلبة،

مشاريع

ويستعرض حلولها في



 تجارب

 أخرى ....

 .4توابع النمو واالنكماش االقتصادي.
المشتقات وتحليل ظاهرة الحدية:
 .1مفاهيم وقواعد االشتقاق.

 تمارين )(TD

 .2التواب ااع الحدي ااة ل اابعض الظا اواهر االقتص ااادية:

 وظائف

الدخل الحدي ،التكلفة الحدية ،الربح الحدي
ILO6

 .3إيجا ا ا ا اااد القيما ا ا ا ااة المثلا ا ا ا ااى لا ا ا ا اابعض التوابا ا ا ا ااع

4

6

االقتصادية.

 حلقات بحث


مشاريع

جلسة الحقة.
تمارين

ووظائف

تدريبية،

يوزعها

المحاضر على الطلبة،
ويستعرضها في جلسة

الحقة.

 تجارب

 .4االشتقاق الجزئي لتوابع متعددة المتغيرات.

 أخرى ....

 .5تحلي اال ظ اااهرة المرون ااة الحدي ااة لتواب ااع الطل ااب
واإلنتاج.

وظيفة ( )3أو حلقة

التكامل الرياضي وتطبيقاتها:

 .1التكامالت غير المنتهية.

ILO7

من

بحث

 .2التكامالت المنتهية.

 تمارين )(TD

 .3التواب ا ا ااع األص ا ا االية ل ا ا اابعض التواب ا ا ااع الحدي ا ا ااة:

 وظائف

صفحات:

 حلقات بحث

األصلية

مشاريع

(تكامل

التكاليف الكلية ،اإليرادات الكلية.
 .4تحليا اال بعا ااض الظ ا اواهر االقتصا ااادية :فا ااائض

4

4

المستهلك ،فائض المنتج.



 تجارب

 أخرى ....

 .5تحليل تدفقات استثمارية.

 .6توابااع اإلنتاااج علااى الماادى البعيااد وتوابااع كااوب

حالة

ألحد

تعالج

عدة

التوابع

والحدية

وتفاضل)،
أنواع

التوابع

وينصح بتابع اإلنتاج.

دوغالس.
المصفوفات واستخدام الجداول االقتصادية:

ILO8

 .1العمليات على المصفوفات :منقول مصفوفة،
الجمع والطرح ،ضرب مصفوفات.
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4

2

 تمارين )(TD

تمارين

ووظائف

 وظائف

تدريبية،

يوزعها

 حلقات بحث
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 .2مقلوب مصفوفة.



 .3تمثيل وحل جملة معادالت خطية عبر

 تجارب

المصفوفات.

ويستعرض حلولها في

مشاريع

جلسة الحقة.

 أخرى ....

 .4تطبيقات :جداول المدخالت والمخرجات.

 -5معايير التقويم:
معايير التقييم لتحقيق المحصالت

ILO
Code

المحصالت التعليمية

يمتلك الطالب فهم ًا

واسع ًا لمبادئ وأسس
االستخدام الفعال

ILO1

لألدوات الرياضية في
العلوم االقتصادية،

ويدرك كيفية توسيع

قاعدته المعرفية عند
الحاجة.

على الطالب أن يظهر اإلمكانيات الالزمة
للقيام باألنشطة التالية:

نمط التقويم
تفاعل في
الجلسات
المتزامنة

عملي

امتحانات

عروض

ومقابالت

تقارير

أ  -تمييز طبيعة األعداد خصوصاً األعداد
الحقيقية.

ب -كيفية ترميز المتغيرات االقتصادية والتمييز
بين التابع الرياضي ومتغيراته.
ت -رسم جملة إحداثيات والخط البياني لتابع

√

√

√

عددي من متغير واحد.

ث -استخراج بعض النسب المئوية وتفسيرها.
ج -استعمال قواعد الحساب األساسية (جمع،
ضرب ،طرح ،األقواس ،الرفع لقوة.)... ،
أ  -حل معادلة الدرجة األولى ،ورسم الخط

يستخدم التوابع

الصحيحة للتعبير عن
العالقات بين متغيرات

ILO2

بعض الظواهر

االقتصادية ،ويطبقها
على توابع اإليرادات

والتكاليف والربح ،ويحلل
ظاهرة العرض والطلب

البياني ،ودراسة إشارة كثير حدود من
الدرجة األولى.
ب -حل جملة معادالت من الدرجة األولى
بطريقة التعويض ( 3متغيرات).
ت -حل معادلة من الدرجة الثانية باستخدام

الدلتا .ودراسة إشارة كثير حدود من الدرجة

الثانية.
ث -صياغة توابع اإليرادات ،والتكاليف،
والربح .ورسم خطوها البيانية ،والبحث على
الشكل عن أفضل القيم.
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ج -صياغة توابع العرض والطلب والبحث عن

يتمكن من استخدام

المتراجحات في التعبير

نقطة التوازن بيانياً.

أ  -صياغة متراجحات من الدرجة األولى
والثانية للموارد االقتصادية.

عن القيود على الموارد ب -البحث عن حل ول المتراجحة عبر دراسة
ILO3

االقتصادية ،ومحالة

إشارتها.

√

√

√

البحث عن حلول مقبولة ت -البحث عن حلول جملة متراجحات من
أو الحل األمثل في
حاالت محددة.

الدرجة األولى جبرياً وبيانياً.

أ  -تمييز سلسلة زمنية أو منطقياة مان األعاداد
يميز ويفهم ظاهرة

التسلسل الزمني أو

الوظيفي لقيم بعض

ILO4

المتغيرات االقتصادية،
ويتمكن من استخدام

المتتاليات العددية في
التعبير عنها ومعالجتها.

الحقيقية.
ب -إيجاااد الحااد العااام لمتتاليااة حسااابية أو إيجاااد
حد من حدودها.
ت -إيجاااد الحااد العااام لمتتاليااة هندسااية أو إيجاااد
حد من حدودها.

√

√

√

ث -إيجاد مجموع متتالية حسابية أو هندسية.

ج -إيج ا ا اااد نهاي ا ا ااة متتالي ا ا ااة ،وت ا ا ااذكر نهاي ا ا ااات
المتتالي ااات الش ااهيرة ،وبع ااض قواع ااد البح ااث
عن النهاية.
أ  -تذكر مفهوم األس واللغااريتم ،وتميياز التاابع

يفهم بعض الظواهر
االقتصادية غير

ILO5

الخطية ،ويتمكن من
التعبير عنها بتوابع
أسية أو لوغارتمية

اللغ ا ا ا ا اااريمتي أو األس ا ا ا ا ااي ع ا ا ا ا اان التواب ا ا ا ا ااع
الصحيحة.
ب -تا ا ا ااذكر اللغا ا ا اااريتم الطبيعا ا ا ااي أو العشا ا ا ااري،
واستخدامات العدد النيبري .e

√

√

√

ت -دراسة تابع لغاريتمي في حاالت محددة.

ث -اسااتخدام التاااربع اللغاااريتمي لحاال معااادالت
معقدة.

يتمكن من أسس وقواعد أ  -تذكر مفهوم المشتق وربطه بمفهوم الحدية.
ILO6

االشتقاق الرياضي،

ويطبقها على ظواهر

ب -تذكر قواعد االشتقاق األساسية وتطبيقها.

ت -إيجاد التوابع الحدية لبعض التوابع األصالية
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الحدية والمرونة ،سواء
في حاالت تابع وحيد
المتغير مثل الدخل

الحدي أو الربح الحدي
أو التكلفة الحدية ،أو

في حاالت تابع متعدد
المتغيرات مثل توابع

اإلنتاج والمرونة الجزئية

مثاال الاادخل الحاادي ،التكلفااة الحديااة ،ال اربح
الحدي.
ث -رسا اام الخا ااط البيا اااني للتا ااابع و يجا اااد القيما ااة
المثلى لبعض التوابع االقتصادية.
ج -تذكر مفهوم المشتق الجزئاي لمتغيار ماا فاي
حالة تابع متعدد المتغيرات.
ح -حساب المرونة الحدية ألحد متغيرات تابع
الطلب أو اإلنتاج متعدد المتغيرات.

للطلب أو اإلنتاج.

أ  -تذكر العالقة بين التابع األصلي ومشتقه.

يفهم أسس وقواعد
التكامل الرياضي،

ILO7

ب -التمييا ا ااز با ا ااين التكا ا ااامالت غيا ا اار المنتهيا ا ااة
والتكامالت المنتهية.
ت -تذكر القواعد األساسية في التكامل.

ويطبقها على الظواهر ث -إيج ا ا اااد تواب ا ا ااع أص ا ا االية لتواب ا ا ااع التك ا ا اااليف
االقتصادية مثل فائض
واإليرادات.
المستهلك أو فائض

المنتج أو إيجاد توابع
اإلنتاج على المدى

البعيد وتوابع Cobb-
Douglas

ج -اسااتخدام التكاماال لتحلياال فااائض المسااتهلك،

√

√

√

أو فائض المنتج.
ح -اس ااتخدام التكاما اال إليج اااد مجما ااوع تا اادفقات
استثمارية في المستقبل.

خ -تمييز توابع اإلنتاج على المدى البعيد
وتوابع كوب دوغالس.
أ  -تذكر مفهوم المصفوفة وصياغتها.

يفهم أسس وقواعد

التعامل مع المصفوفات،
ILO8

ويطبقها على حاالت
محددة مثل جداول

المدخالت والمخرجات

ب -حساب منقول مصفوفة ،جمع وطرح عدة
مصفوفات ،ضرب مصفوفتين من بعدين.
ت -حساب محدد ومقلوب مصفوفة.
ث -حل جملة معادالت خطية من ثالثة
متغيرات عبر المصفوفات.
ج -تطبيق قاعدة كرامر في حاالت خاصة.
ح -التعامل مع جداول المدخالت والمخرجات.
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√

√

√

√
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 -6أدوات ومختبرات القسم العملي:
إسم األداة

توصيفها

برمجية MS Excel

برمجية جداول إلكترونية مفيدة للمساعدة في بناء نموذج المشكلة والبحث عن الحل.

أو برنامج Mat Lab

برمجية موجهة للتطبيقات الرياضية.

(مالحظة :هذه البرمجيات مساعدة وليست جوهرية لمتابعة مواضيع المقرر).
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