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  :أهداف السقرر  -9
بسبادئ الخياضيات الزخورية لمجراسة الجامعية االولية وبسا يحقق الغاية السظمهبة التي تعميم الظمبة 

 تتمخص ضسن استخجام مبادئ واساسيات الخياضيات في حل السذاكل الستعمقة بعمم االدارة العامة.
 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11
 السعخفة والفيم  - أ

 والتفاضل وتهعيفيا في مجال اإلدارة. استيعاب الجهانب الجبخية 
  .ادراك  دور ىحه الجهانب في معالجة السذاكل االدارية 
 القجرة عمى تفديخ وتحميل ومعالجة االزمات االدارية بذكل كسي عمسي سميم. 

 الخاصة بالسهضهع  السيارات  - ب
   .القجرة عمى مهاجية السذاكل ومعالجتيا باألساليب العمسية 
   السعادالت والظخائق الجبخية في مجال اإلدارةتهعيف. 

 طخائق التعميم والتعمم
  .محاضخات 
 .مشاقذات 

 طخائق التقييم
  السذاركة في قاعة الجرس 
  اختبارات فرمية ونيائية وانذظة صفية اخخى 
 ميارات التفكيخ -ج
  اساليب الحهار والسشاقذة الشاجعةتظهيخ قجرة الظالب عمى. 
  السثابخة والججية لجى الظالب في اداء العسل وانجازه بالذكل السظمهبتشسية روح.  



 طخائق التعميم والتعمم
  عمى نحه تظبيقي مختبط بهاقع الحياة اليهمية لجحب الظالب الى مهضهع الجرس السحاضخةادارة.  
  ببعض االنذظة والهاجبات الجساعيةتكميف الظالب. 
  واالختبارات لألنذظةتخريص ندبة من الجرجة. 

 طخائق التقييم
  السذاركة الفاعمة في قاعة الجرس دليل التدام الظالب لسهضهع الجرس وتحسمو السدؤولية 
  االختبارات األسبهعية والذيخية والفرمية 
  االلتدام بالهقت السحجد لمسحاضخات و تقجيم التقاريخ البحثية 

 (العامة والسشقهلة ) السيارات األخخى الستعمقة بقابمية التهعيف والتظهر الذخري  السيارات -د 
  فيم واستيعاب اسذ الخياضيات. 
 تهعيف الجانب الكسي في مجال االعسال. 
 تذخيص وتحميل ومعالجة السذاكل واتخاذ القخارات الدميسة. 

 التحتيةة البشي -11

 :القراءاخ المطلوتح 
 كتة المقرر ▪

 اخرى ▪

(. مثادئ الرياضياخ 1111ظافر حسين. )رشيد،  -1

لطالب اإلدارج. الدار الجامعيح للطثاعح والنشر 

 والترجمح.

 يوجد  ال   متطلثاخ خاصح 
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 بشية السقرر -12

 مخرجات التعلم الداعات األسبهع
اسم الهحدة / السداق أو 

 السهضهع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 األول
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
السجسهعات، تعريف ومفاهيم 

 أساسية
 إمتحان + نذاط محاضرات

 3 الثاني
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
العسليات الجبرية على 

 السجسهعات
 إمتحان + نذاط محاضرات

 3 الثالث
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
أمثلة تطبيقية على السجسهعات 

 في مجال اإلدارة
 إمتحان + نذاط محاضرات

 3 الرابع
طرق  تعلم ومعرفة
 الحل

الدوال، تعريف الدالة، انهاع 
 الدوال

 إمتحان + نذاط محاضرات

 3 الخامس
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
أمثلة تطبيقية على الدوال في 

 مجال اإلدارة
 إمتحان + نذاط محاضرات

 3 الدادس
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
الغايات، خهاص الغايات، 

 اإلستسرارية
 إمتحان + نذاط محاضرات

 3 الدابع
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
 إمتحان + نذاط محاضرات أمثلة تطبيقية في مجال اإلدارة

 3 الثامن
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
التفاضل، السذتقة، قهانين 

 السذتقة
 إمتحان + نذاط محاضرات

 3 التاسع
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
أمثلة تطبيقية على إستعساالت 

 السذتقة في مجال اإلدارة
 إمتحان + نذاط محاضرات

 إمتحان  إمتحان شهري   3 العاشر



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 الحادي عذر
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
القيم القرهى، التقعر ونقاط 

 االنقالب
 إمتحان + نذاط محاضرات

 3 الثاني عذر
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
 إمتحان + نذاط محاضرات أمثلة تطبيقية في مجال اإلدارة

 3 الثالث عذر
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
 إمتحان + نذاط محاضرات السرفهفات وانهاعها

 3 الرابع عذر
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
أمثلة تطبيقية على السرفهفات 

 في مجال اإلدارة
 إمتحان + نذاط محاضرات

الخامس 
 إمتحان  اإلمتحان الشهائي للسادة  3 عذر


