
 

    الرياضيات لإلدارة   اسم املقرر: 

 Math 120 رقم املقرر ورمزه: 

 Math 110 املتطلب السابق للمقرر:

 الثاني مستوى املقرر:

  ساعات 3 الساعات املعتمدة 

 العربية لغة تدريس املقرر:

 وصف املقررأ

على اهم عناصر الرياضيات وهو التفاضل والتكامل  كما يحتوي يتناو  هذا املقرر تمهيدا ابتدائيا للرياضيات االقتصادية حيث يركز  

على موضوعات أساسية ومختارة من الرياضيات التطبيقية جاءت لتلبي حاجات الطلبة في جميع التخصصات املختلفة للكلية, بهدف 

تعلم مفهوم الدوا  وانواعها وما  تعميق قدرات الطلبة على حل بعض املسائل واملشكالت االقتصادية رياضيا والتغلب عليها من خال 

يتعلق بها من مواضيع كالنهايات واالتصا  باإلضافة الى التفاضل والتكامل  وما يطبق على الدوا  من بعض املسائل االقتصادية مما 

 يساعد الطلبة على اكتساب املهارة والقدرة على توظيف الرياضيات في مجا  دراستهم. 

 أهداف املقرر :

أقرر سيكون الطالب قادرا على:بنهاية امل

أاستخدام بعض الطرق الرياضية لتنمية القدرة على التفكير والتحليل لدى الطالب من خال  حل املسائل املتنوعة  •

التعرف على مفهوم الدوا  وانواعها بصورة مبسطة وتحليلها واستخدام القوانين وتوظيفها في عدة تطبيقات ومسائل  •

 .اقتصادية متنوعة

 ف على كل من الربح البسيط والربح املركب والتمييز بينهم.التعرأ •

تمييز مفهوم النهايات بشكل عام وتطبيقها على بعض  الدوا  التي تمت تغطيتها في الفصل الو  من خال  نظريات النهايات  •

أوبذلك يكتسب الطالب املهارة في إيجاد النهاية. 

اق وانواعه وتطبيقها اقتصاديا من خال  بعض املسائل وبذلك يكون الطالب التعرف على مفهوم االشتقاق واهم قوانين االشتق •

أ .قادرا على حل بعض املشاكل االقتصادية

التعرف على مفهوم التكامل  واهم قوانين التكامل وانواعه وتطبيقها اقتصاديا من خال  بعض مسائل التكامل املحدود  •

 .وخواصه

 محتويات املقرر :

 أانيا الدوا  وتمثيلها بي

أاملحاور الديكارتية والضرب الديكارتي –املجموعات  -

 تعريف الدالة وتمثيلها بيانيا  -

 انواع الدوا   -

 العمليات الحسابية على الدوا  -

 انواع الدوا  الخطية -

 توازي وتعامد املستقيمات -

 التطبيقات االقتصادية على الدوا  -

 أالرياضيات املالية

أالربح البسيط  -

أالربح املركب. -

 أت واالتصا  النهايا

أمفهوم النهاية وتعريفها -

أنظريات على النهايات -

أخصائص النهايات -

أالتطبيقات االقتصادية. -

  التفاضل 

 تعريف املشتقة  -

أقوانين االشتقاق -

أقاعدة السلسلة -

أاالشتقاق الجزئي -

أمشتقة الدالة السية -

أمشتقة الدالة اللوغاريتمية -

أاملشتقات العليا -

أميل املماس  -

أعلى املشتقات التطبيقات االقتصادية -

  أالتكامل

أتعريف التكامل -

أقواعد التكامل -

طرق التكامل )التكامل بالجزاء والتكامل  -

أ  )بالتعويض

 املساحات والحجوم  -

 على التكامل. التطبيقات االقتصادية


