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Course Objective

Identify the role of financial mathematics being occupies an important
aspect of life in the banking and financial life in general, and their
active role in the resolution of the banking and financial First to
increase such transactions in our economic transactions both
quantitatively and quantitatively second.

Course Description Basics of simple interest, Instant payments equal, Repay short-term
loans, Debt and commercial paper discount cut.

Textbook

Financial Mathematics – Abdul Salam Lafta Saed - 2005

Course Assessments Term Tests
(30%)

General Notes

Laboratory

Quizzes
(10%)

Project

Final Exam
(60%)

Type here general notes regarding the course

جمهورية العراق

بسم هللا الرحمن الرحيم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم الجامعة:
اسم الكلية:
اسم القسم:
المرحلة:
اسم المحاضر الثالثي:
اللقب العلمي:
المؤهل العلمي:
مكان العمل:

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
االسم

علي غانم شاكر

البريد االلكتروني

Kanem_a@yahoo.com

اسم المادة

الرياضيات المالية

مقرر الفصل
اهداف المادة
التفاصيل االساسية للمادة
الكتب المنهجية

جانب مهما ً في الحياة
التعرف على دور الرياضيات المالية كونها تحتل
ً
المصرفية والحياة المالية على وجه العموم لما لها من دور فاعل ومهم في
تسوية المعامالت المصرفية والمالية.
اساسيات الفائدة البسيطة ,الدفعات الفورية المتساوية ,تسديد القروض
قصيرة االجل ,خصم الديون وقطع االوراق التجارية.
الرياضيات المالية – الدكتور عبد السالم لفته سعيد 2005 -

المصادر الخارجية
تقديرات الفصل

الفصل الدراسي
%30

معلومات اضافية

المختبر

االمتحانات اليومية
%10

المشروع

االمتحان النهائي
%60

جمهورية العراق

اسم الجامعة:
اسم الكلية:
اسم القسم:
المرحلة:
اسم المحاضر الثالثي:
اللقب العلمي:
المؤهل العلمي:
مكان العمل:

بسم هللا الرحمن الرحيم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية للمادة
االسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

التاريخ
2015/10/5
2015/10/12
2015/10/19
2015/10/26
2015/11/3
2015/11/10
2015/11/18
2015/12/10
2015/12/16
2015/12/20
2016/12/23
2016/1/3
2016/1/20
2016/1/27
2016/2/3
2016/2/4

المادة النظرية
مفهوم الرياضيات المالية
قانون الفائدة البسيطة
تمارين حول الفائدة البسيطة
قانون الجملة
تمارين حول قانون الجملة
كيفية استخراج عامل الزمن
تمارين حول الزمن القياسي والزمن الفعلي
الفائدة التجارية والصحيحة والقياسية
العالقة بين الفائدتين التجارية والصحيحة
امتحان الشهر االول
أنواع الفائدة البسيطة
جملة الدفعات
تمارين حول جملة الدفعات
الدفعات المتساوية بفائدة بسيطة
أنواع جملة الدفعات المتساوية
تسديد الديون قصيرة االجل في حالة الفائدة البسيطة

المادة العملية

المالحظات

عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة

2016/2/24

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
توقيع االستاذ:

طرائق سداد القروض قصيرة االجل

توقيع العميد:

