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 اهداف المادة:

الهدف من المادة توضيح طبيعة العالقات االقتصادية من خالل العالقات الرمزية و  

الكمية ألثباات الراروو و الاتااال التاص توصال اليهاا الاالرياة االقتصاادية   و  اص 

الحاضر  إن تكميم العالقات االقتصاادية و قوااياهاا و االرياتهاا قاد اصابحت الوقت  

حاجة ضرورية ليواكب االقتصاد مسيرة التقدم العلمص و التكاولوجص و االسترادة من 

 ثروة المعلومات.

الاربح و   مرهاوم    ) رماز  و رقماص ن اندقيا   بشكل محدد و    تعبر و  الرياضيات  

 مستقبلية ....الخ   و اسلوب حل المشكالت االقتصادية .والقيمة الحالية و الالخسارة 

والمواضيع االساسية المتعلقاة   أغااء معلومات ومعر ة  طالب االقتصاد بالمبادىءو  

بالرياضيات لالقتصاديين بشكل ترصيلص  سب  للطالب ان اطلع  ليهاا بشاكل ماوجز 

  ص المرحلة االولى.

ضاية المتعلقاة باالقتصااد كالمصارو ات و ويتكون هذه المادة  اص المواضايع الريا   

الدوال والمشتقات و التكامل والقيمة الحالية والمستقبلية للمبالغ الاقدية كيرياة تطبيقهاا 

  ص االقتصاد.  

 

                          2:30—8:30:  االثنينساعات التدريس:
 2:30—11:30: ثالثاءال

            

 العلميةأسلوب تدريس المادة 

يستخدم تدريسي المادة وسائل عدة من اجل ايصال المادة للطلبة و تحقيق اكبر افادة  

 منها. 

   -ومن هذه الوسائل:

 Power Point Presentationالعرض االلكتروني من خالل استخدام برنامج  •

  -ويتضمن هذا العرض االلكتروني على:
 للمواضيع.ة عناوين االساسية والفرعية الرئيسال -

 ملخص للمادة العلمية.   -

 . و حل االمثلة  مناقشات الطلبة و مداخلتهم في الموضوع •
   واجبات البيتية . •



  Quiz.  االمتحانات القصيرة  •

 

 طريقة تقييم المادة )درجة المادة(:

 ن  لى الاحو اآلتص:100سيتم تقسيم درجة المادة وهص )   

 % لألمتحان الرصل الدراسص األول.30 .1

 .  االمتحااات القصيرةلمشاركة الصف )واجب بيتصن  10 .2
 % لألمتحان الاهااص.60 .3

 

 

 

 محتويات المادة: 

 المادة االسبوع
الفصل االول: العالقات و الدوال   1

 االقتصاد و استخداماتها في 

 تعاريف اساسية  - 
 الرسم البياني للدالة - 

 الدالة المعكوسة  -1 2

 الدالة الضمنية -2   
 الدالة الخطية -3   

 الدالة التربيعية  -4 3

 الدالة التكعيبية -5   
 الدالة النسبية -6   
 الدالة االسية  -7   
 الدالة اللوغارتمية -8   

 الفصل الثالث: الدوال االسية و اللوغارتمية  4

 الدوال االسية:   -1



 النمو المتقطع  -أ         
 النمو المستمر -ب       5
 القيمة الحالية لمبالغ مستقبلية -2 6
 الدوال اللوغارتمية  -3   7
 : المشتقاتثالثالفصل ال   8

 قوانين المشتقات -1
مشتتتتتتقة الدالتتتتتة المرةبتتتتتة ) قاعتتتتتدة  -2 9

 السلسلة(
 (درجة15االمتحان الشهري الثاني ) 10
 المشتقات الجزئية -3 11
 المشتقات من المراتب العليا -4 12
 استخدام المشتقات في االقتصاد -5 13
 : التكامل  رابعالفصل ال   14

 مفهوم التكامل   -1
 قواعد التكامل  -2

 التكامل المحدد -3 15
 :  الجبر الخطيالخامسالفصل    16

 المصفوفات -1    
 بعض انواع المصفوفات -2    

 المصفوفاتو طرح جمع  -3 17

 الضرب الكمي للمصفوفات -4    
 ضرب المصفوفات -5 18
 مبدلة المصفوفة -6 19
 المصفوفات المتماثلة -7 20
 المحددات -8 21



 طرق حساب المحددات  -9 22

 الطريقة الخاصة      -أ       
 طريقة المحدد والمرافق -ب        23
 المصفوفة المرافقة -10 24
 معكوس المصفوفة -11 25
 المعادالت الخطية -12 26
 (درجة15االمتحان الشهري االول ) 27

 طرق حل المعادالت الخطية: -13 28
 (   طرميرالمحددات)طريقة  -أ 29
 طريقة المعكوس     -ب 29
 طريقة المبدلة -ج 30
 

 المراجع:

العااالص  م  وزارة التعلااي1988لالقتصاااديين   ااداان جااابر   الرياضاايات  -1

 والبحث العلمص  بيت الحكمة  جامعة بغداد  بغداد.

م التعلاي  وزارة  1988القتصاادية    اثيل الجومرد  مقدمة  ص الرياضايات ا  -2

 العالص والبحث العلمص  مديرية دار الكتب للطبا ة والاشر  جامعة الموصل.

زكيااة احمااد مشااعل و وليااد اسااما يل الساايرو  الرياضاايات  ااص العلااوم  -3

  االصلية للاشر والتوزيع بيروت. 1  الطبعة2004االقتصادية والتجارية 

  2009د.  ااادل احمااد هاادو  الرياضاايات لالقتصاااد و العلااوم االداريااة    -4

 الطبعة االولى  دار المسيرة للاشر والتوزيع و الطبا ة   مان  االردن. 

 االاترايت.  -5

 

 مع تماياتص للجميع بالاجاح

 مظفر حمد مصطفىمدرس مسا د : 


