جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي 2203:

اسم المقرر  :رياضيات التمويل

التخصص  :نظم المعلومات اإلدارية .

 – 2أهداف المقرر :

عدد الوحدات الدراسية 2 :

الفرقة  /المستوي  :االثانية
نظري√

عملي

 تعريف الطالب بالمفاهيم واألسس الرياضيةالهامة. تنمية مهارات الطالب فى استخدام األساليب واألدوات المختلفة . -تنمية مهارات الطالب الفنية فى مجال الرياضيات المالية.

 –3المستهدف من تدريس المقرر :
أ – المعلومات والمفاهيم :

أ -1التعرف على النماذج المختلفة المستخدمة فى مجال الرياضة المالية.
أ -2فهم أهمية مراحل علم الرياضة المالية.

ب – المهارات الذهنية :

ب -1يطبق نظريات ومبادئ الرياضيات على الواقع العملي.
ب -2تنمية مهارات التحليل والتعامل مع البيانات والمعلومات.

جـ  -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر :

ج -1كيفية اختيار األساليب الرياضية المناسبة لحل المشكالت.
ج -2يجيد األستفادة بالطرق الرياضية.

د – المهارات العامة :

د-1تنمية مهارات القدرة على التفكير السليم وطرح األستفسارات.
د -2يتعلم كيف يديرالوقت بفاعلية وإنهاء األعمال فى الوقت المحدد.

.
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 - 4محتوي
المقرر :

حماضرة

املوضوع

ساعات إرشاد /

إمجاىل عدد

دروس أكادميية /

الساعات

عملية
 .1الفائدة البسيطة وإستهالك
القروض قصيرة األجل
 .2الفائدة المركبة وإستهالك
26
القروض طويلة األجل
 -5أساليب التعليم والتعلم  -1 :محاضرات .
-2قاعات بحث(سكاشن للتمارين والتدريبات) .
26

 -6أساليب التعليم والتعلم
للطالب ذوي القدرات
المحدودة :

13

39

13

39

ساعات مكتبية – ارشاد اكاديمي – ملف المتعثرين و ذوي اإلحتياجات الخاصة –
مجموعات تقوية.

 – 7تقويم الطالب :
أ  -األساليب المستخدمة :
ب – التوقيت :
جـ  -توزيع الدرجات :

التقييم األول  :امتحان أعمال السنة فى األسبوع الثامن .
التقييم الثانى :امتحان نهاية الفصل الدراسى فى األسبوع السادس عشر .
التقييم الثالث  :حضور محاضرات وسكاشن.
االسبوع 8 :
 -1التقييم 1
االسبوع 16:
 -2التقييم 2
إسبوعيا
 -3التقييم 3
امتحان نهاية الفصل الدراسى
امتحان نصف الفصل الدراسى
انواع التقييم األخرى
(حضور – حل التمارين المقدمة من الطالب)
المـجموع

% 75
% 15
%10
% 100

 – 8قائمة الكتب الدراسية
والمراجع :
أ – مذكرات :
ب – كتب ملزمة :
جـ كتب مقترحة :

كتاب"رياضيات المال واالستثمار "أ.د /محمد توفيق البلقينى "(دار النشر لم يتم ذكر دار
النشر )
ا.د  /محمود توفيق البلقيني "رياضيات المال واإلستثمار " لم يتم ذكر دار النشر
.2015

د – دوريات علمية أو
نشرات......الخ
أستاذ المادة:د /محمود فاروق

رئيس مجلس القسم العلمي:أ.م.د/إيمان وديع عبد الحليم

التاريخ 2015/ 8/10 :
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