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برانمج مقرتح للمقررات الرايضية الداعمة لطلبة كليات اذلندسة يف ليبيا 
ادللخص 

الرايضيات عبارة عن ىيكل متكامل من ادلعرفة الرايضية تقدم ظلاذج رلردة تفسر بعض الظواىر الطبيعية ادللموسة و غَت   
ادللموسة، تتمثل مشكلة الدراسة يف ىذا البحث ابلشكاوي ادلستمرة والصادرة من القائمُت على تدريس ادلقررات اذلندسية يف 

كليات اذلندسة ومن الطلبة أنفسهم فنجد أهنم غَت مستفيدين من دراستهم ذلذه ادلقررات يف معاجلة مواقف تواجههم يف دراستهم 
ويف حياهتم العملية، أتبعت ىذه الدراسة األسلوب العملي يف الوصول إىل النتائج اليت ربتاجها ، وىذا األسلوب قام على تصميم 

استبيان يتكون من جزئُت، األول عبارة عن رلموعة من االستفسارات حول مدى مالئمة زلتوى ادلقررات الرايضية اليت تدرس 
حالياً لطلبة اذلندسة، واجلزء الثاين ىو استبيان مقًتح يهدف إىل التعرف على مدى مالئمة برانمج مقًتح كبديل للسابق، ونوصي 

بتكليف جلان متخصصة بوضع مفردات ادلقررات وأتليف كتب دراسية واقًتاح برامج بدال من االعتماد على يف ىذه الدراسة 
وتشكيل جلان لتقومي ادلقررات الدراسية وتطويرىا تضم مشرفُت وأساتذة جامعات  ادلذكرات ادلختصرة السائد استعماذلا اآلن،

هبدف ربقيق التكامل والتنسيق بُت ادلواد ادلختلفة أفقياً على مستوى ادلواد العامة ورأسياً على  (تغذية راجعة )لتقدمي تقارير دورية 
. مستوي مواد التخصص، إضافة إىل بعض التوصيات اذلامة ادلذكورة يف الدراسة

Abstract 

    This study is addressed to the problem of constructing a module of mathematics scheme of 

work for engineering students in the Libyan Universities. 

    Thus this study is concerned with investigation of the Mathematical needs of the engineering 

students in the  Libya Universities. The following steps indicate the procedure followed to arrive 

to the above objective: 

1. Collecting information from different sources and references about the mathematics 

programs intended  to the engineering  students followed by different Universities in 

different places inside and outside Libya. 

2. Presenting an exploration of the Libyan engineering mathematics scheme in practice by 

constructing a questionnaire based up the ideas collected from different schemes under 

study and introduced to some staff members teaching engineering students in order to 
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discover whether or not the mathematics scheme intended to these students is relevant to 

them and satisfies their needs during the years of study and their jobs after that. 

3. Designing a model of mathematics scheme for these students the courses selection and 

topics are based  upon the corresponding programs in various Universities under study . 

This suggested scheme was introduced to some staff members concerned with 

engineering students in order to investigate their view points about the course relevance 

and suitability to intended students. 

4. Analyses of the questionnaire responses using statistical models. 

  through this study, we reached some conclusions and recommendations.  
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: خطة الدراسة  -1
: ادلقدمة  1.1

تعترب الرايضيات أم العلوم مجيعاً و ذلك دلساعلتها يف عرض سلتلف العلوم التطبيقية و اجملردة، فنجد الرايضيون يرون أن الرايضيات      
عبارة عن ىيكل متكامل من ادلعرفة الرايضية تقدم ظلاذج رلردة تفسر بعض الظواىر الطبيعية ادللموسة و غَت ادللموسة، و يشَت 

الرايضيون كذلك إىل أن تعلم الرايضيات ال يقتصر على فهم زلتوى مواضيعها و فروعها بل يتعدى ذلك إىل أن اعترب ان كل رلال من 
رلاالت ادلعرفة و التفكَت البشري و نشاطو قد اكتشف و درس و عوجل دبساعدة الرايضيات بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة و الرايضيات 

يف نظر ادلطبقُت ذلا يف رلاالت أخرى ىي عبارة عن أداة خلدمة العلماء و الباحثُت يف دراسة مواضيع اخرى و تفسَت ظواىر معينة و 
و ينظر إليها ايضاً على أهنا أداة لفهم البيئة احمليطة و السيطرة عليها و أداة لتنظيم  ]1[حل مسائل و مشاكل عملية يف رلاالت متعددة

. [2]التفكَت العلمي السليم  

وقد أمجع ادلربُت و القدامى على أن اإلنسان البد أن يتسلح بقسط و لو بسيط من الرايضيات كإحدى مقومات احلياة      
ال "بتعليق شعار على ابب أكادؽليتو يقول  ([3]نقاًل عن - أفالطون)االجتماعية و العملية و لقد أكد على ىذا الفيلسوف الشهَت 

". يدخل ىذه الدار من مل يتعلم الرايضيات

و نريد أن نؤكد ىنا كتأثراً و سباشياً مع ما مت تقدؽلو من أعلية ىذه ادلادة على أن أعلية ىذه ادلادة تظهر من خالل تطبيقاهتا و من      
أىم ىذه التطبيقات ىي استخدامها و توظيفها يف دراسة ادلقررات اذلندسية لطلبة كليات اذلندسة تلك ادلقررات ادلليئة ابلتطبيقات 

اذلندسية يف سلتلف اجملاالت احلياتية واليت يصعب فهمها وإدراكها بدون تدخل رايضي يعمل على ظلذجة تلك ادلواقف وترمجتها إىل 
. عمليات وقوانُت وقواعد وطرق رايضية تساعد على حل ادلشكل اذلندسي  اجملاهبة بطريقة رقمية عملية مبسطة

ومن ىذا ادلنطلق وادلفهوم العملي وجب آن يقدم للمتعلم يف الكليات اذلندسية مقررات رايضية تتضمن زلتوى وطريقة عرض      
مناسبة دلوضوع التعلم حبيث يكون ذلك سلالفاً دلا تعرض بو ىذه ادلقررات لطلبة كليات العلوم حيث نالحظ ىنا آن ما يقدم لطلبة 

اذلندسة من رايضيات يف الغالب ىو نفسو ما يقدم لطلبة كليات العلوم ادلتخصصُت يف الرايضيات وغَت الرايضيات وتقرر عليهم نفس 
ادلراجع وادلذكرات وان من يدرس الرايضيات لطلبة اذلندسة اغلبهم ليس لديهم خلفية دبا يدور يف العامل اخلارجي حول ىذا ادلوضوع ومل 
يكن ىناك اتصال دبراكز حبثية او تربوية خارجية خبصوص ىذا ادلوضوع األمر الذي جعل دراسة الرايضيات دلثل ىؤالء الطلبة ليست 

. بذات جدوى ومل تتم االستفادة من ذلك يف رلال زبصصهم
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فنحن نؤكد ىنا على أن ادلقررات الرايضية دلثل ىؤالء الطلبة البد ان ربتوي على مواقف وتطبيقات ىندسية وتوضيح كيفية      
. النمدجة وحل ادلشاكل

 :   مشكلة الدراسة2.1  

     تتمثل مشكلة الدراسة يف الشكاوي ادلستمرة والصادرة من القائمُت على تدريس ادلقررات اذلندسية يف كليات اذلندسة ومن الطلبة 
أنفسهم ادلتمثلة يف أن طلبة كليات اذلندسة غَت مستفيدين من دراستهم للمقررات الرايضية يف معاجلة مواقف ىندسية تواجههم يف 
دراستهم األكادؽلية ويف حياهتم العملية حيث أشاروا إىل أن ادلقررات الرايضية تطرح وتعاجل مفاىيم وعمليات رايضية حبتة رلردة وال 

تقدم أي معاجلات دلواقف ىندسية تطبيقية وان الطلبة تقرر عليهم نفس ادلذكرات اليت تقرر على طلبة كليات العلوم األمر الذي دفعنا 
يف ىذه الدراسة إىل زلاولة اقًتاح برانمج رايضي ؽلكن أن يقدم لطلبة كليات اذلندسة يف اجلامعات الليبية كبديل للربانمج ادلطبق حاليا 

. مبٍت على بعض الربامج العربية والعادلية بقصد معاجلة بعض نقاط الضعف والسلبيات ادلشار إليها

:  أهداف الدراسة3.1

:      هتدف ىذه الدراسة إىل ربقيق ما يلي

 .دراسة الوضع احلايل للمقررات الرايضية لطلبة اذلندسة ابجلامعات الليبية .1
 .دراسة وضع ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة ببعض اجلامعات العربية والعادلية .2
 .والعادلية يف نفس اجملال مقارنة الربانمج اللييب للمقررات الرايضية لكليات اذلندسة ابلربامج العربية .3
 .ربديد أىداف برانمج الرايضيات للكليات اذلندسية يف ليبيا .4
 .وضع مقًتح لربانمج الرايضيات لطلبة اذلندسة يف ليبيا يف ضوء الربامج العربية والعادلية .5

:    أمهية الدراسة4.1

:      تكمن أعلية ىذه الدراسة يف النقاط التالية

تزويد القائمُت على إعداد برانمج الرايضيات بكليات اذلندسة والعلوم لطلبة اذلندسة بتصور خلطة تساعدىم على بناء منهج  .1
 .مناسب ذلؤالء الطلبة وؼلدمهم يف دراستهم وحياهتم العملية ادلستقبلية ويضمن ذلم ربقيق معايَت اجلودة

 .تزويد القائمُت على العملية التعليمية بكليات اذلندسة والعلوم دبعايَت تساعدىم على تقومي برارلهم التعليمية .2
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تزويد القائمُت على العملية التعليمية بكليات اذلندسة والعلوم بتوصيات ومقًتحات تساعدىم على تطوير األداء العلمي  .3
 .وتكون مرشداً ودلياًل ذلم يف العملية التعليمية

 : عينة الدراسة 5.1

     ىي عينة مقصودة تتكون من أعضاء ىيئة تدريس يف كليات اذلندسة ببعض اجلامعات الليبية من البيضاء وبنغازي وطرابلس 
إىل جانب أعضاء ىيئة تدريس من أقسام الرايضيات من نفس اجلامعات شلن قاموا بتدريس ادلقررات    ( 8 )وكان عددىم 

(. 29)الرايضية لطلبة اذلندسة وكان عددىم  

:     منهج الدراسة6.1

     مت استخدام ادلنهج الوصفي من خالل إعداد قائمة ابدلواصفات اليت غلب أن تتوفر يف ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة يف 
صورة استبيان وعرضها على عينة الدراسة للتعرف على رأيهم يف درجة توفرىا وربققها يف ادلقررات الرايضية ادلطبقة حالياً يف 

. كليات اذلندسة بليبيا إىل جانب إبداء رأيهم يف الربانمج البديل ادلقًتح

:   حدود الدراسة7.1

تقتصر ىذه  الدراسة على دراسة ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة ببعض اجلامعات الليبية اليت مت احلصول على معلومات حوذلا 
حسب الظروف ادلتاحة و مقارنتها ببعض الربامج العربية و العادلية اليت مت احلصول عليها ايضاً من بعض ادلصادر ادلتاحة يف شبكة 

. ادلعلومات

:   تساؤالت الدراسة 8.1

: رباول ىذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية            

 ىل ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة بليبيا تليب احتياجات ادلتعلم الدراسية و العملية يف حياتو الوظيفية ؟ -1
 ىل تتوافق الربامج التعليمية الرايضية لطلبة اذلندسة مع الربامج العربية و العادلية ادلماثلة ؟ -2
 ىل ىناك تعاون و تشاور بُت كليات اذلندسة و العلوم يف وضع الربامج التعليمية الرايضية ؟ -3
 ىل ىناك تعاون و تشاور بُت كليات اذلندسة يف ليبيا و ادلناظرة ذلا يف الدول العربية و األجنبية ؟ -4
 ما ىو الربانمج الرايضي ادلناسب إلعداد مهندس لييب جيد يف ضوء ادلعايَت العربية و العادلية ؟ -5
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 :اإلطار النظري للدراسة -2
 :الرايضيات وعالقتها ابلعلوم اذلندسية 1.2

    توصف الرايضيات من قبل العديد من العلماء واخلرباء وادلهتمُت ابجلوانب التطبيقية يف العامل على أهنا أم العلوم 
وأساسها، واليت لو سبكنا من أدراك أعليتها وأعلية تطبيقاهتا واستغالذلا االستغالل األمثل فهي تسهم يف تقدم وتنمية ادلوارد 

البشرية واالقتصادية واستثمارىا يف تنمية اجملتمع، وتوجو الفرد إىل معايشة القرن احلايل ادلتميز ابلتقدم العلمي وادلعلومايت 
منذ زمن بعيد حيث وصف الرايضيات على أهنا  (جاوس)والتكنولوجي السريع والشامل، ولقد أشار إىل ذلك العامل الرايضي 

. [4]ملكة العلوم 
    ونريد أن نشَت ىنا إىل أن الرايضيات تدخل يف كل جوانب العلوم التطبيقية وتساىم يف كل اصلاز علمي واألمثلة متعددة 

على ذلك، ففي اذلندسة تستخدم الرايضيات يف وضع النماذج والرسومات اذلندسية وزلاكاة الواقع ومعرفة مفاىيم القياس 
. [4]ومن دوهنا ال وجود للهندسة وال لتطبيقاهتا 

 إىل أن الرايضيات ذلا جوانب سلتلفة وتطبيقات ىامة يف سلتلف اجملاالت وذكرت بعض التطبيقات [4]    ولقد أشارت 
: وخاصة اذلندسية منها

  عند قياس الطقس فإن مجع ادلعلومات حولو وربليلها واستنباط النتائج وادلعلومات منها ىو أمر مستحيل بدون
 .استخدام ادلعادالت الرايضية

  ويف عامل االتصاالت فإنو دبساعدة الرايضيات ومعادالهتا ونظرية االحتماالت ؽلكن وضع الشبكات اذلاتفية
ادلطلوبة وربسُت أدائها وتقدمي أفضل خدمة للمساعلُت، وأصبح ذلك شلكناً لقدرة الرايضيات على ربويل الكم 

 .اذلائل من ادلعلومات إىل رموز وشفره زبتصرىا يف صوره قابلة للتعامل معها آليا
  ويف عامل صناعة السيارات تلعب الرايضيات دوراً كبَتاً يف تسهيل عملية اإلنتاج والتطوير ودراسة وحل ادلشكالت

 .ادلواجهة وأصبح من ادلمكن دراسة أتثَت كل ادلتغَتات على ىيكل السيارة ابستخدام رلسم على احلاسوب
  ويف رلال الصحة والطب تلعب الرايضيات دوراً فعااًل يف تطوير اجلوانب اذلندسية، ادلتعلقة بتطوير وتصميم أجهزة

دقيقة للتشخيص، وإجراء العمليات اجلراحية، وتظهر أعلية الرايضيات وتطبيقاهتا اذلندسية فيما يتعلق ابلطب 
 .اذلندسي الذي فيو تستخدم أجهزة للرسم والتخطيط اذلندسي ألجزاء من اجلسم مثل القلب وادلخ واألعصاب

  [4]ويف ىذا الشأن تشَت  (التفاضل والتكامل)ويف جانب صناعة الطائرات فهو مل يكتمل لوال تطور علم احلسبان 
إىل أن كل شئ يدور من حولنا ىو رايضيات فكل آلة تدور تعمل بقوانُت أو قاعدة رايضية، والكواكب واألقمار 

 .الصناعية تدور يف الكون ربكمها قواعد وقوانُت رايضية
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وىي  (التفاضل والتكامل) إىل أن ادلعادالت التفاضلية درست من بداية نشوء احلسبان [5](2004،5الكبيسي )     ولقد أشارت 
ضرورية لعلماء الفيزايء واذلندسة، وتشَت أيضا إىل أن ربويالت البالس تعترب طريقة مهمة يف حل عديد من ادلسائل اليت تظهر يف كثَت 

. من التطبيقات اذلندسية

     وتظهر فكرة ادلعادالت التفاضلية اجلزئية يف العديد من ادلواقف الفيزايئية واذلندسية مثل انتقال احلرارة خالل قضيب معدين، 
. واىتزاز السلك والعتبات وغَتىا

 .العديد من التطبيقات الفيزايئية واذلندسية للمعادالت التفاضلية [5](2004،61الكبيسي )     ولقد ذكرت  

 :الرايضيات والتطبيق عند ابلوم 2.2

: ىي (نطاقات) األىداف الًتبوية يف ثالثة رلاالت [6] ( Bloom ,1956)    يصنف ابلوم ورفاقو 

 .وىو يتناول األىداف ادلتعلقة ابدلعرفة والتذكر والقدرات وادلهارات العقلية والذىنية: ادلعريف  (النطاق)اجملال 

 .وىو يتناول األىداف ادلتعلقة ابلعمل وادلهارات اليدوية واحلركية وادليكانيكية: احلركي  (النطاق)اجملال 

ونريد أن . وىو يتناول األىداف ادلتعلقة ابدلشاعر وادليول والرغبات واالذباىات واالىتمامات : الوجداين أو االنفعايل (النطاق)اجملال 
الذي صنفو ابلوم ورفاقو يف ستة مستوايت مرتبة ترتيباً  (ادلعرفة)نشَت ىنا إىل أن اجملال الذي يهمنا يف ىذه الدراسة ىو اجملال األول 

تصاعدايً وذلك حسب الصعوبة وادلتمثلة يف صعوبة السلوك ادلتوقع حدوثو بعد عملية التعلم من قبل ادلتعلم وصعوبة  (سلمياً )ىرمياً 
: احملتوى الذي يظهر فيو ىذا السلوك ويكتسب من خالل دراستو وىذه ادلستوايت ىي كما موضحة يف الشكل التايل
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والذي جاء حسب تصنيف ابلوم بعد مستويُت علا ادلعرفة والفهم  (التطبيق)     والذي يهمنا ىنا يف ىذه الدراسة ىو ادلستوى الثالث 

وهبذا الشكل فإن التطبيق يف الرايضيات يقصد بو القدرة على استخدام وتوظيف ما مت تعلمو واحلصول عليو من معرفة لقوانُت وقواعد 
. وحل مسائل ومشاكل تواجهو جديدة وطرق ومهارات وفهمها واستيعاهبا يف مواقف

فادلتعلم متوقع منو أن ينقل ما تعلمو من قواعد وقوانُت .       أي أن ىذا ادلستوى يشَت إىل انتقال اثر التعلم إىل مواقف أخرى
 التطبيق يف رلاالت [7]ونظرايت وما اكتسبو من مهارات إىل مواقف أخرى شلاثلة وغَت شلاثلة ومألوفة وغَت مألوفة ولقد صنف 

: الرايضيات إىل ثالثة أنواع ىي

وتظهر من خالل القدرة على استخدام ادلفاىيم والعالقات الرايضية يف معاجلة مفاىيم رايضية أخرى وىو : تطبيقات داخلية -
 .(الرايضيات)التكامل بُت وحدات ادلادة 

 .وتظهر من خالل القدرة على استخدام الرايضيات يف حل ومعاجلة مشاكل ومسائل من احلياة اليومية: تطبيقات خارجية -
وتظهر من خالل القدرة على استخدم الرايضيات وتوظيفها يف دراسة مواد منهجية أخرى وحل مسائل : تطبيقات منهجية -

 .(ىندسية مثالً )ومشاكل عملية من رلاالت أخرى 

التقويم

التركيب

التحليل

التطبيق

الفهم

المعرفة
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تظهر من خالل تطبيقاهتا ادلتعددة واليت تزيد من إقبال ادلتعلمُت  (الرايضيات مثالً )     ونريد أن نشَت ىنا إىل أن قيمة ادلادة 
 .عليها واالستفادة منها

ىو الذي يهمنا قي ىذه الدراسة ومن  (ادلنهجية) والذي نريد أن نشَت إليو أيضا ىو أن النوع الثالث من ىذه التطبيقات 
خالل االطالع على برامج اجلامعات ادلتعددة لوحظ أن عدداً كبَتاً من اجلامعات األجنبية تتبٌت فكرة الرايضيات اذلندسية فهي 

تقدم مقررات رايضية خاصة لطلبة اذلندسة سلتلفة يف احملتوى وأسلوب العرض عن تلك اليت تقدم إىل الطلبة يف كليات العلوم فهي 
صفات وخواص كتاب الرايضيات اذلندسية يف رلموعة  [8]تركز على التطبيقات الرايضية يف العلوم اذلندسية، ويف ىذا اجملال عدد 

 : من النقاط نذكر منها ما يلي
 كتاب سهل األسلوب مطعم أبمثلة عديدة مؤيدة ابألدلة والرباىُت. 
 شامل جلميع التخصصات اذلندسية. 
  النظرية بطريقة مبسطة وسهلة بعيدة  (مهارات– طرق حل – عالقات – مفاىيم )يعرض أساسيات الرايضيات

 .عن ادلعاجلات النظرية اجملردة بقدر اإلمكان
  يقدم أمثلة سهلة ومشوقة وتوضيحية لكل مفهوم نظري رلرد مزودة إبرشادات وتوصيات للحل حىت ؽلكن الطالب

 .من التعلم ذاتياً 
  يقدم سبارين يف كل ابب متدرجة يف الصعوبة مع تقدمي األجوبة وادلالحظات وتوضيحات للحل األمر الذي يدفع

 .ادلتعلم ويساعده على التعلم الفردي الذايت
 يقدم أمثلة و سبارين ومسائل ربتوي على حل مشاكل ومواقف ىندسية. 
 يركز على التطبيقات اذلندسية والفيزايئية من خالل األمثلة وادلسائل والتمارين. 
  يقدم ويوفر عرض منطقي مبسط بعيد عن التجريد و الرباىُت واإلثبااتت النظرية للجزء النظري ويقدم طرق

 .وتقنيات حل ادلسائل وادلشاكل حىت ال يضيع ادلتعلم يف خضم التفاصيل الغَت ضرورية
  ومن كل ذلك فإن كتاب الرايضيات اذلندسية يوفر كل متطلبات وتوقعات كل طلبة اذلندسة دبختلف زبصصاهتم

 .الفرعية
 :الدراسات السابقة  .3

    لقد سبت االستعانة ببعض الدراسات السابقة واالستفادة من اإلجراءات اليت اتبعتها والنتائج اليت توصلت إليها ومن 
: بُت ىذه الدراسات ما يلي
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  واليت درست الصعوابت اليت يواجهها طلبة ادلعاىد [9](1973جامعة برونيل بربيطانيا )دراسة قامت هبا 
التقنية العليا وعالقتها دبا يدرسونو من مقررات رايضية ومدى استفادهتم من الرايضيات اليت يدرسوهنا يف حل 
مشاكلهم الدراسية اذلندسية حيث سجلت ىذه الدراسة عالقة مباشرة بُت مستوى إدراك ىؤالء الطلبة لعدد 

 .من ادلهارات الرايضية والضعف يف الرايضيات
  واليت درس فيها االستعداد الرايضي لدراسة ادلواد التقنية و [10](2013عاصم الباروين )دراسة قام هبا 

اذلندسية لدى طلبة ادلعهد العايل للنفط بطرابلس ليبيا واليت سجلت عالقة مباشرة بُت ادلستوى الرايضي لدى 
الطلبة والقدرة على دراسة ادلواد التقنية واذلندسية والقدرة على تطبيق الرايضيات يف حل ادلسائل وادلشاكل 

 .اجملاهبة يف التخصص
  واليت درست فيها العالقة بُت زلتوى كتب الرايضيات [11](2017اخلريف والعريفي )دراسة قام هبا كل من 

 بكليات اذلندسة يف ليبيا و عالقتها وارتباطها ابدلواد 2 ورايضة 1ادلدرسية ابدلرحلة الثانوية وادلقررات رايضة 
 1،2التخصصية، وكشفت نتائج التحليل يف ىذه الدراسة عن وجود قصور واضح يف عدم توظيف رايضة 

 .خلدمة الطالب يف رلال زبصصو اذلندسي
  و اليت سبت فيها دراسة الربامج التعليمية يف [12](2017مبارك – عبَت – العريفي )دراسة قام هبا كل من 

الرايضيات لطلبة كليات الًتبية يف ليبيا واخلارج ومقارنتها ببعض مث التوصل إىل برانمج يناسب طلبة كليات 
الًتبية يف ليبيا كبديل للربانمج األول حيث سجلت ىذه الدراسة قصور يف بعض اجلوانب اذلامة يف إعداد 

 .معلم الرايضيات يف ليبيا
 :إجراءات الدراسة .4

    أتبعت ىذه الدراسة األسلوب العملي يف الوصول إىل النتائج اليت ربتاجها لإلجابة على التساؤالت ادلطروحة، وىذا األسلوب قام 
على تصميم استبيان يتكون من جزئُت، األول عبارة عن رلموعة من االستفسارات حول مدى مالئمة زلتوى ادلقررات الرايضية اليت 

تدرس حالياً لطلبة اذلندسة، واجلزء الثاين ىو استبيان مقًتح يهدف إىل التعرف على رأي أفراد عينة الدراسة حول مدى مالئمة برانمج 
مقًتح كبديل للسابق، وتزويدان أبي اقًتاحات وتعديالت وإضافات يف ىذا الربانمج وادلرفق يف آخر ىذه الدراسة يبُت ىذين اجلزئُت 

. بوضوح
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 : حتليل نتائج اجلزء األول 1.4
  ثبات االستبيان

عشرة من أعضاء ىيئة التدريس من رلتمع الدراسة  (10)     فيما يتعلق بثبات االستبيان قام الباحثون بتطبيقو على عينة مكونة من 
 حلساب XCL Eومت حساب معامل الثبات بطريقة التجزئية النصفية وابستخدام معامل االرتباط ، حيث استخدام الباحثون برانمج

 :معامل ارتباط بَتسون براون على النحو التايل

 
  (1)جدول 

151617181920

151617181920
13233111321122131131919

22212221221223131232018

33221111321323131232218

43322222311223231212320

53133111221223131132217

62223222222333222322322

73333323311232213222325

82222111121322323322019

93231111112223131332317

10333223121221123131122019

91011 12345أفراد العينة     فقرات االستبيان

22

مجموع الدرجات الزوجيةمجموع الدرجات الفردية678121314

22

23

33

22

33

32

22

33
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(2)جدول  

  2ص =  2^ص   ،  2س   =  2^ س : مالحظة

مج  س  مج ص  -   مج س ص                                                                   
=   (½½  ر  )معامل االرتباط 

 2(مج ص) – 2ن مج ص ] [2(مج س)  - 2ن مج س]                                                       
  

                                                                 10×4183   -  215  × 194 
 =                             

                                                   [10 × 4645 – 46225 [ ]10 ×3818 – 37636     ] 
 

                                                    120               120 
                       =                                          =                   =0.343 

                                             [225 [ ]344       ]349.86 

19361361

20400324

22484324

23529400

22484289

23529484

23529625

2019400361

2317529289

20400361

418346453818ضعيف جدا 

X صالدرجات الزوجية صالدرجات الفردية س ص ^ 2س ^ 2سْ 

19361

18360

18396

20460

17374

22506

194                                         215  

25575

380

391

19380



 

Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية                                                                         

2020/  ابري  / الععد اللااب  ااألاععو    

11 
 

 ااعة ابنااز  
المبر  –  لية اللباية  

ISSN 2518-5845 

 

 

University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 0.686             0.343  ×   2½½                 ر      2                                 
 0.51                    =   =                            =               =                             ½½    ر 

                                      1.343             0.343  +   1           (½½  ر   ) + 1                                  
.                                                          وىو معدل متوسط إلجراء الدراسة  

:  عرض نتائج اجلزء األول2.4

ابالستفسارات حول التوزيع التكراري والنسب ادلئوية إلجاابت أفراد عينة الدراسة  حول العبارات ادلتعلقة  (  3  )جدول رقم 
  :حالياً حمتوى ادلقررات الرايضية اليت تدرس لطلبة اذلندسة 

العبارات ت 
قليلة متوسطة كبرية 

النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد
% 

1 Q_1 14 37.84 23 62.16 0 0 
2 Q_2 17 45.95 20 54.05 0 0 
3 Q_3 26 70.27 11 29.729 0 0 
4 Q_4 11 29.729 20 54.05 6 16.216 
5 Q_5 16 43.243 16 43.243 5 13.513 
6 Q_6 17 45.95 13 35.513 7 18.918 
7 Q_7 7 18.918 13 35.513 17 45.95 
8 Q_8 4 10.81 19 51.351 14 37.84 
9 Q_9 3 8.10 11 29.729 23 62.162 

10 Q_10 10 27.027 15 40.541 12 32.432 
11 Q_11 6 16.216 22 59.459 9 24.432 
12 Q_12 1 2.70 6 16.216 30 81.08 
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13 Q_13 13 35.513 17 45.94 7 18.918 
14 Q_14 17 45.95 20 54.05 0 0 
15 Q_15 21 56.757 11 29.729 5 13.513 
16 Q_16 5 13.513 13 35.513 19 51.351 
17 Q_17 17 45.95 8 21.622 12 32.432 
18 Q_18 12 32.432 10 27.027 15 40.541 
18 Q_19 14 37.84 13 35.513 10 27.027 
20 Q_20 16 43.243 14 37.84 7 18.918 

دبحتوى ادلقررات الرايضية لطلبة كلية  العبارات ادلتعلقة حول الدراسةالتوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة يبُت (  3 )جدول رقم 
:  ومن اجلدول يالحظ  مايلي. اذلندسة

  متوازنة ومرتفعة يف فئيت موافق 1,2,3,4,5,6,11,14,15,17,20أن التوزيع التكراري لإلجاابت حول العبارات 
بدرجة كبَتة وموافق بدرجة متوسطة ومنخفضة يف فئة غَت موافق شلا يشَت موافقة أفراد العينة بدرجة فوق ادلتوسط للعبارات 

  .ادلذكورة
  أن التوزيع التكراري لإلجاابت حول العبارات األخرى مرتفع يف فئة اإلجابة متحقق بدرجة قليلة ويتناقص عدد اإلجاابت 

تدرغليا يف فئات اإلجابة متحقق بدرجة متوسطة شلا يشَت إىل درجة ربقق منخفضة دلا ورد يف العبارات األخرى أي أن أفراد 
.   من فقرات االستبيان بدرجة فوق ادلتوسط%55عينة الدراسة وافقوا على 

 إلجاابت إفراد عينة الدراسة حول العبارات ادلتعلقة مبحتوى ادلقررات الرايضية Zمتوسط ونتائج اختبار  (  4 )جدول رقم 
 :اليت تدرس لطلبة اذلندسة

االحنراف ادلعياري ادلتوسط العبارات ت 
قيمة 

اختبار  
Z 

مستوى الداللة 

 P

1 Q_1 2.38 0.484 4.773 000 
2 Q_2 2.46 0.50 5.60 0.000 
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3 Q_3 2.7 0.48 8.870 000 
4 Q_4 2.16 0.59 1.65 0.0495 
5 Q_5 2.3 0.69 2.645 0.004 
6 Q_6 2.27 0.56 2.93 0.0129 
7 Q_7 1.73 0.56 -2.93 0.9983 
8 Q_8 1.73 0.65 - 2.52 0.9941 
9 Q_9 1.784 0.81 - 3.75 0.999 
10 Q_10 1.95 0.92 - 0.33 0.6293 
11 Q_11 1.92 0.64 - 0.76 0.7764 
12 Q_12 1.23 0.47 -10.13 1.000 
13 Q_13 2 1.81 0.0 0.500 
14 Q_14 2.68 1.64 2.3 0.0.0212 
15 Q_15 2.43 0.74 2.89 0.0002 
16 Q_16 1.62 0.49 - 4.94 1.000 
17 Q_17 2.14 0.87 0.98 0.8365 
18 Q_18 1.92 0.86 - 0.57 0.7157 
19 Q_19 2.11 0.0.36 1.69 0.0455 
20 Q_20 2.24 077 1.9 0.0287 

 ىي فوق 19,18,17,20، ،1,2,3,4,5,6,14,15من اجلدول نالحظ ان متوسط درجة االستجابة حول فقرات االستبيان 
 شلا يشَت إىل ارتفاع درجة إجاابت أفراد العينة  حول العبارات ادلذكورة أما بقية الفقرات فان 2ادلتوسط حيث أن ادلتوسط يساوي 

ويشَت االضلراف ادلعياري ابجلدول أعاله إىل ذبانس أي توافق أفراد عينة الدراسة حول آراءىم  ( 2اقل من  )إجاابهتم اقل من ادلتوسط  
  .حول زلتوى ادلقررات الرايضية اليت تدرس لطلبة اذلندسة

والختبار الفرضية اليت تقول أن متوسط إجاابت أفراد اجملتمع الدراسي حول العبارات ادلتعلقة دبحتوى ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة 
 = 0.05 عند مستوى معنوية Z لذلك مت إجراء اختبار 30 درجة ربقق منخفضة وحيث أن حجم عينة الدراسة اكرب من 2اقل من 
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 وىي اقل من القيمة احلسابية شلا يشَت إىل درجة ربقق عالية 1.65 وحيث أن االختبار من طرف واحد فان القيمة اجلدولية تساوي
أي فوق ادلتوسط أي رفض الفرضية اليت تقول أن ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة ال تليب حاجات ادلتعلم وقبول الفرضية البديلة ابن 

 لبقية الفقرات تقع اقل من القيمة Zادلقررات ادلذكورة تليب حاجات ادلتعلم بدرجة فوق ادلتوسط  للفقرات ادلذكورة أعاله ،أم قيمة 
. اجلدولية أي تقع يف منطقة القبول لذلك أي أن ىذه الفقرات ال تليب حاجات ادلتعلمُت بكليات اذلندسة

: مدى تلبية ادلقررات الرايضية حاجات ادلتعلمني بكليات اذلندسة بصفة عامة حول متوسط Zنتائج اختبار ( 5 )جدول رقم 

ادلتوسط 
االحنراف 
ادلعياري 

الفرضية 
 الصفرية

الفرضية 
 Zاختبار  البديلة

مستوى 
 القرار ادلعنوية

2= ادلتوسط  0.743 2.088 2>ادلتوسط   0.515 0.302 

اطلفاض درجة موافقة 
إفراد العينة على مدى 
تلبية ادلقررات الرايضية 

 حاجات ادلتعلمُت 

: اإلجابة عن تساؤالت الدراسة 3.4
وىو ىل ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة بليبيا تليب احتياجات ادلتعلم الدراسية والعملية يف : اإلجابة عن التساؤل األول .1

 حياتو الوظيفية؟
من خالل اجلداول نالحظ بصفة عامة أن ادلقررات الرايضية بكليات اذلندسة ال تليب حاجات ادلتعلمُت بكليات اذلندسة 

. بدرجة كبَتة فإن التوافق  مائل بدرجة متوسطة
وىو ىل تتوافق الربامج التعليمية الرايضية لطلبة اذلندسة يف ليبيا مع الربامج العربية والعادلية : اإلجابة عن التساؤل الثاين .2

 ادلماثلة؟
ومن خالل اجلداول نالحظ بصفة عامة انو كذلك الربامج الرايضية يف ليبيا لطلبة اذلندسة مل تكن متوافقة بدرجة كبَتة مع 

. تلك الربامج العربية العادلية فإن التوافق ىنا جاء بدرجة متوسطة
 وىو ىل ىناك تعاون  وتشاور بُت كليات اذلندسة والعلوم يف وضع الربامج التعليمية الرايضية؟: اإلجابة عن التساؤل الثالث .3
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من خالل اجلداول نالحظ أن معظم أفراد عينة الدراسة أقروا أبنو ال يوجد مثل ىذا التعاون والتشاور بُت كليات العلوم 
. واذلندسة يف وضع الربامج التدريسية

وىو ىل ىناك تعاون وتشاور بُت كليات اذلندسة يف ليبيا وادلناظرة ذلا يف الدول العربية : اإلجابة عن التساؤل الرابع .4
 واألجنبية؟ 

. تشَت النتائج إىل انو ال يوجد مثل ىذا التعاون والتشاور بُت الداخل واخلارج
 وىو ما الربانمج الرايضي ادلناسب إلعداد مهندس لييب جيد يف ضوء ادلعايَت العربية والعادلية؟: اإلجابة عن التساؤل اخلامس .5

لقد مت وضع مقًتح دلثل ىذا الربانمج مبٍت على نتائج ىذه الدراسة وابلرجوع إىل الربامج العربية واألجنبية ادلناظرة واليت مت 
احلصول عليها من مواقع تلك اجلامعات يف شبكة ادلعلومات الدولية، وىذا الربانمج ؽلكن االطالع عليو يف ادللحق آخر 

  .ىذه الدراسة
 :توصيف ادلقررات ادلقرتحة 5

: مسيت ادلقررات الرايضية ادلقًتحة يف ىذا الربانمج برايضيات ىندسية وذلك ألهنا

تعرض مفاىيم وعالقات وطرق حل ومهارات رايضية مثل تلك اليت تعرض لطلبة ابقي التخصصات مع مراعاة عدم الًتكيز  .1
. على الرباىُت وادلعاجلات الرايضية اجملردة

 .نعرض أمثلة ىندسية تعاجل مواقف وربل مشكالت ىندسية وفيزايئية مل تكن موجودة يف ادلقررات لباقي التخصصات .2
تساعد طلبة اذلندسة وادلهندسُت أثناء عملهم يف اشتقاق ومعرفة وإدراك القواعد والقوانُت اذلندسية اليت تواجههم يف دراستهم  .3

 .وأثناء عملهم بعد زبرجهم
 .تقدم ذلم قاعدة وخلفية رايضية مبسطة تساعدىم يف دراسة واستيعاب مقرراهتم اذلندسية وتطبيقاهتا يف رلال عملهم .4
تعرض ادلادة الرايضية بطرق ومداخل سهلة وميسر استيعاهبا وذلك ابالبتعاد عن ادلعاجلات الرايضية اجملردة اليت تركز على  .5

 .الربىنة واإلثبات اجملرد حيث الًتكيز ىنا سيكون على الفهم العالقي للمادة ومهارات تطبيقاهتا يف رلاالت زبصصية
: وفيما يلي سوف نقدم توصيف لبعض ادلقررات ادلقًتحة يف ىذا الربانمج
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  ( pre-calculus-ما قبل احلسبان ): 1رايضة هندسية 

 :وػلتوي على ادلفردات اآلتية

- رلموعات األعداد - العمليات على اجملموعات - طرق التعبَت عن اجملموعة - أنواع اجملموعات - مفهوم اجملموعة :  اجملموعات
. رلموعة األعداد احلقيقية وخواصها

- حل ادلتباينات من الدرجة األوىل يف رلهول واحد - حل ادلعادالت من الدرجة األوىل يف رلهول واحد :حل ادلعادالت وادلتباينات
حل متباينات الدرجة الثانية يف - حل ادلعادالت من الدرجة الثانية يف رلهول واحد مع الًتكيز على استخدام القانون العام يف احلل 

. رلهول واحد مع الًتكيز على استخدام طريقة القيم احلرجة

أمثلة على مواقف ىندسية  - (التعبَت العلمي عن العدد)األرقام ادلعيارية - التناسب - النسبة - اللوغاريتمات - اجلذور - األسس 
. تتضمن النسبة والتناسب واألرقام ادلعيارية

أمثلة ىندسية على - قياس احلجم ووحداتو - قياس ادلساحة ووحداتو - قياس الطول ووحداتو يف أنظمة سلتلفة :مفاهيم القياس
. قياس احلرارة مع تطبيقات عليها- قياس الزمن - قياس الزوااي مع تطبيقات ىندسية عليها - مفاىيم القياس ووحداتو ادلختلفة 

 .(calculus 1  )     ( 1حسبان )   :2رايضة هندسية

التمثيل البياين - العمليات على الدوال - النطاق وادلدى - طرق التعبَت عن الدالة - الدالة كحالة خاصة من العالقات :  الدوال
تطبيقات على استخدامات التمثيل البياين يف التعبَت عن بعض العالقات اذلندسية ومدى االستفادة - للدالة من الدرجة األوىل والثانية 

 .من ذلك يف دراسة بعض الظواىر والعمليات اذلندسية

- هناية الدوال اجلربية - قواعد وقوانُت حساب النهاية - مفهوم هناية الدالة مع مراعاة االبتعاد عن التعريف اجملرد للنهاية  :هناية الدالة
 .  ادلستمرةالدالة– تطبيقات ىندسية وفيزايئية - هناية الدوال ادلثلثية 
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تطبيقات ىندسية وفيزايئية على معدل التغَت والسرعة والعجلة - مفهوم ادلشتقة ابستخدام معدل التغَت - معدل التغَت : مشتقة الدالة
تطبيقات - مشتقة الدوال اجلربية و ادلثلثية و اآلسية و اللوغاريتمية - قواعد حساب مشتقة الدالة بدون استخدام التعريف اجملرد - 

 .ىندسية وفيزايئية على التفاضل وال داعي للتطبيقات على ميل ادلماس والدوال التزايدية والتناقصية ورسم ادلنحنيات

 (   ( calculus 2         (2حسبان      ) :3رايضة هندسية

طرق - قواعد وقوانُت التكامل  -مفهوم عملية التكامل كعملية عكسية للتفاضل بدون اخلوض يف التعريف اجملرد : تكامل الدالة
تطبيقات ىندسية وفيزايئية على التكامل  - (التعويض، التجزئة، الكسور اجلزئية وال داعي للتعويضات ادلعقدة)التكامل ادلألوفة وىي 

. وال داعي للتطبيقات الرايضية األخرى

  (Advanced Calculus    )(حسبان متقدم )     :4رايضة هندسية

- متسلسلة اتيلور وماكلورين - متسلسالت القوى - اختبارات التقارب - ادلتتاليات وادلتسلسالت الالهنائية - التكامالت ادلعتلة 
االشتقاق - االتصال - النهاايت - دوال ادلتغَتات ادلتعددة - اإلحداثيات القطبية ورسم ادلنحنيات - متسلسالت فورير وتطبيقاهتا 

الدوال - التكامالت الثنائية والثالثية وتطبيقاهتا - حساب التكامل للدوال يف أكثر من متغَت– ادلشتقات من الرتب العليا - اجلزئي 
االضلدار والتباعد و االلتفاف - تكامل الدوال االذباىية - التفاضل اجلزئي للدوال االذباىية - مشتقات الدوال االذباىية - االذباىية 

. نظرايت جرين و جاوس و ستوكس- 

 :التوصيات .6

:     بناء على نتائج ىذه الدراسة والتوصيات الواردة يف دراسات شلاثلة نوصي دبا يلي
تكليف جلان متخصصة بوضع مفردات ادلقررات وأتليف كتب دراسية واقًتاح برامج بدال من االعتماد على ادلذكرات  (1

 .ادلختصرة السائد استعماذلا اآلن
االستمرار يف توصيف اجملاالت وادلقررات ادلستجدة دلسايرة ادلستجدات يف اجملال العلمي و الًتبوي وتنمية قدرات أعضاء  (2

 .ىيئة التدريس اجلامعيُت دلواكبة ىذه التغَتات ادلستمرة
اختيار الطلبة ادلنسبُت إىل كليات اذلندسة من بُت ادلتفوقُت يف الثانوية العامة وإخضاعهم المتحان قبول فعلي دقيق يركز  (3

 .على ادلستوى العلمي يف الرايضيات والفيزايء والكيمياء
 .تزويد ادلكتبات يف كليات اذلندسة ابدلراجع والدورايت واجملالت العلمية والًتبوية (4
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 .توفَت مصادر ادلعلومات الالزمة للطلبة وأعضاء ىيئة التدريس ابجلامعات واالرتباط دبكتبات ومراكز الكًتونية عادلية وعربية (5
إىل  (تغذية راجعة )تشكيل جلان لتقومي ادلقررات الدراسية وتطويرىا تضم مشرفُت وأساتذة جامعات لتقدمي تقارير دورية  (6

اللجان العليا لإلشراف على تطوير ادلناىج بصفة مستمرة هبدف ربقيق التكامل والتنسيق بُت ادلواد ادلختلفة أفقياً على 
 .مستوى ادلواد العامة ورأسياً على مستوي مواد التخصص

الربط بُت ما يدرس يف الرايضة العامة وما يدرس أبقسام الكلية حىت يتحقق مفهوم التكامل والتوازن بُت جوانب ادلناىج  (7
 .ادلختلفة

عقد ادلؤسبرات والندوات و إقامة ورش عمل دلناقشة نقاط القوة والضعف يف ادلقررات الدراسية اجلامعية، ومشاكل تطبيقها  (8
 .من قبل اخلرباء والقائمُت على التعليم العايل

تطوير ادلقررات الدراسية اجلامعية بصورة مستمرة، ومراجعة أىدافها، وربديث طرق تدريسها، ونظم التقومي، والقياس لضمان  (9
 .جودة سلرجات ادلؤسسات التعليمية

القيام بنشر رللة أو صحيفة علمية خاصة أبعضاء ىيئة التدريس داخل الكلية يتبادلون فيها آرائهم وآراء حباث آخرون حول  (10
 .التطورات احلديثة وما يواجهونو من مشاكل عند التطبيق

تشكيل جلان مشًتكة بُت أعضاء ىيئة التدريس من قسم الرايضيات ومن قسم الفيزايء واألقسام اذلندسية لتأليف كتب  (11
ىندسية، اليت ربتوي تطبيقات التخصص، دبا ػلقق استمرارية زلتوى الرايضيات بُت التعليم اجلامعي و -فيزايئية- رايضية

 .التعليم ما قبل اجلامعي
تعرض فيو ادلفاىيم، والعالقات،  (ما قبل احلسبان)وضع مقرر يدرسو الطالب قبل دراسة مقرر حساب التفاضل يسمى  (12

والطرق، وادلهارات اليت ػلتاجها لدراسة ادلقررات الالحقة ويكون ىذا ادلقرر عبارة عن مراجعة دلا سبق دراستو من ىذه 
، فهو يهدف اىل الرفع من درجة استعداد ادلتعلم لدراسة (اثنوي-أساسي)األساسيات يف ادلراحل التعليمية السابقة 

 .الرايضيات اذلندسية وادلقررات اذلندسية التخصصية
 .إعادة زبطيط ادلقررات الرايضية ذلؤالء الطلبة على النحو ادلذكور يف ادلقًتح يف ىذه الدراسة (13
عقد دراسات وحبوث وندوات لوضع مفردات الرايضيات ذلؤالء الطلبة على صورة أكثر مالئمة لظروفهم والتعرف على ما  (14

 . ػلتاجونو فعاًل ولتحديد التطبيقات الالزمة واليت ؽلكن معاجلتها رايضياً 
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وزلتوى  (لكليات اذلندسة)II وI ربليل زلتوى مقررات رايضة .2017.على اخلريف و أمحد العريفي [11] 
 .اجمللة الليبية للدراسات . القسم العلمي ابلزاوية(مرحلة التعليم التانوي)مقررات الرايضيات اااااااااااا

        برانمج مقًتح ألعداد معلم الرايضيات ابدلرحلة  . 2017- رمضان مبارك- عبَت خليل- أمحد العريفي[12] 
 . اجلامعة االمسرية. ادلؤسبر األول للرايضيات. الثانوية بكليات الًتبيةالالالال
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ادللحق 

 :........................................................... (حسب الرغبة)االسم 

:............................................................................. الكلية 

:................................................................... الدرجة العلمية 

:................................................................ التخصص العلمي 

:................................................................... سنوات اخلربة 

: األستاذ الفاضل بعد التحية 

 نقدم إليكم استبيان يتكون من جزأين، يف اجلزء األول أمامك رلموعو من االستفسارات حول زلتوى ادلقررات الرايضية اليت تدرس 
. ، ادلطلوب ىو إبداء رأيك حول كل منها وذلك بتحديد درجة ادلوافقة لديكم حالياً لطلبة اذلندسة 

ويف اجلزء الثاين مت دراسة برامج تعليمية يف جامعات عربية وأجنبية وبناء على ذلك مت اقًتاح برانمج للمقررات الرايضية لطلبة اذلندسة 
يكون مناسب لطلبتنا أكثر من الربانمج السابق، وحسب خربتكم التدريسية أرجو إبداء الرأي حول زلتوايت ىذا الربانمج من حيث 

. ادلوافقة او التعديالت إن وجدت على ىذا ادلقًتح 

.                                                                    ىذا ولكم منا جزيل الشكر والتقدير
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: اجلزء األول

  ، ادلطلوب ىو  إبداء رأيك حول حالياً أمامك رلموعة من االستفسارات حول زلتوى ادلقررات الرايضية اليت تدرس لطلبة اذلندسة 
: كل منها وذلك بتحديد درجة ادلوافقة لديكم بوضع عالمة يف العمود ادلناسب لكل من الفقرات اآلتية

 
 ت

 
فقرة االستبيان 

موافق 
بدرجة 
كبرية 

موافق 
بدرجة 
متوسطة 

 
غري موافق 

   ىل ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة مرتبطة ابدلقررات اذلندسية ؟  1
   ىل ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة ذلا عالقة دبا يدرسونو يف الكليات اذلندسية ؟  2
   ىل ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة تساعدىم على دراسة ادلقررات اذلندسية ؟  3
   ىل ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة تعرض أمثلة ومسائل ىندسية ؟  4
   ىل ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة تعاجل مشكالت ومواقف ىندسية ؟  5
ىل ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة تساعدىم يف إثبات القوانُت والقواعد اليت  6

يتعرضون ذلا يف ادلقررات اذلندسية ؟ 
   

ىل ىناك تشاور وتنسيق بُت أعضاء ىيئة التدريس الذين يدرسون ادلقررات الرايضية  7
واألقسام اذلندسية فيما ؼلص جل ادلشكالت اليت تواجو الطلبة ؟ 

   

ىل ىناك تشاور وتنسيق بُت أقسام الرايضيات واألقسام اذلندسية فيما ؼلص زلتوى  8
ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة ؟ 

   

ىل ىناك اتصال بُت أعضاء ىيئة التدريس الذين يدرسون ادلقررات الرايضية  9
واألقسام اذلندسية خبصوص احلصول على أمثلة ومواقف ىندسية ؽلكن عالجها 

رايضياً ؟ 

   

ىل يستخدم أعضاء ىيئة التدريس الذين يدرسون ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة  10
كتب ومراجع مؤلفة خصيصاً لطلبة اذلندسة ؟ 
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ىل يستخدم أعضاء ىيئة التدريس لطلبة اذلندسة مذكرات معدة من قبلهم لتدريس  11
ادلقررات الرايضية بداًل من مراجع خاصة بذلك ؟ 

   

ىل ىناك تعاون بُت أقسام الرايضيات يف اجلامعات الليبية ونظَتاهتا يف الدول  12
األخرى خبصوص ادلراجع واخلطط الدراسية لطلبة اذلندسة ؟ 

   

ىل الوعاء الزمٍت ادلخصص لتدريس ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة كايف لتغطية  13
مفردات ىذه ادلقررات ؟ 

   

ىل ترتيب ادلقررات الرايضية يف اخلطة مالئم إلحتياجات ومتطلبات الطلبة الدراسية  14
؟ 

   

ىل تفضل تدريس ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة من قبل أعضاء ىيئة تدريس من  15
قسم الرايضيات بكليات العلوم ؟ 

   

ىل تفضل تدريس ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة من قبل أعضاء ىيئة تدريس من  16
األقسام اذلندسية ؟ 

   

ىل تفضل أن يكون اإلشراف على ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة اتبعاً لقسم  17
الرايضيات بكلية العلوم ؟ 

   

ىل تفضل أن يكون اإلشراف على ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة اتبعاً لألقسام  18
ادلتخصصة بكلية اذلندسة ؟ 

   

ىل ترغب أن تكون أمساء ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة ربت عنوان الرايضيات  19
اذلندسية ؟ 

   

ىل ترغب أن تكون أمساء ادلقررات الرايضية لطلبة اذلندسة ربت مسميات ادلواد  20
الرايضية كما بقسم الرايضيات بكلية العلوم ؟ 
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: اجلزء الثاين

أمامك جدول يبُت ادلقررات الدراسية ادلقًتحة يف ىذا الربانمج وتوصيفاهتا أرجو إبداء الرأي من حيث مناسبتها أو اقًتاح ألي 
:  تعديالت عليها

 
ت 

 
أسم ادلقرر 

 
التوصيف 

عدد 
الساعا
ت 

عدد 
الوحدات 

 
مالحظات 

طرق التعبَت عن - أنواع اجملموعات - مفهوم اجملموعة :اجملموعاترايضة عامة  1
رلموعة - رلموعات األعداد - العمليات على اجملموعات - اجملموعة 

. األعداد احلقيقية وخواصها 
حل ادلعادالت من الدرجة األوىل يف رلهول :حل ادلعادالت وادلتباينات

حل - حل ادلتباينات من الدرجة األوىل يف رلهول واحد - واحد 
ادلعادالت من الدرجة الثانية يف رلهول واحد مع الًتكيز على استخدام 

حل متباينات الدرجة الثانية يف رلهول واحد - القانون العام يف احلل 
. مع الًتكيز على استخدام طريقة القيم احلرجة

األرقام - التناسب - النسبة - اللوغاريتمات - اجلذور - األسس 
أمثلة على مواقف ىندسية  - (التعبَت العلمي عن العدد)ادلعيارية 

. تتضمن النسبة والتناسب واألرقام ادلعيارية
قياس ادلساحة - قياس الطول ووحداتو يف أنظمة سلتلفة :مفاهيم القياس

أمثلة ىندسية على مفاىيم القياس - قياس احلجم ووحداتو - ووحداتو 
قياس - قياس الزوااي مع تطبيقات ىندسية عليها - ووحداتو ادلختلفة 

. قياس احلرارة مع تطبيقات عليها - الزمن 
- طرق التعبَت عن الدالة - الدالة كحالة خاصة من العالقات :الدوال

التمثيل البياين للدالة من - العمليات على الدوال - النطاق وادلدى 

4 3  
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تطبيقات على استخدامات التمثيل البياين يف - الدرجة األوىل والثانية 
التعبَت عن بعض العالقات اذلندسية ومدى االستفادة من ذلك يف 

. دراسة بعض الظواىر والعمليات اذلندسية 

حساب  2
التفاضل 
والتكامل 

مفهوم هناية الدالة مع مراعاة االبتعاد عن التعريف اجملرد :هناية الدالة
هناية - هناية الدوال اجلربية - قواعد وقوانُت حساب النهاية - للنهاية 

.         الدالة ادلستمرة - تطبيقات ىندسية وفيزايئية - الدوال ادلثلثية 
                                                              

- مفهوم ادلشتقة ابستخدام معدل التغَت - معدل التغَت : مشتقة الدالة
قواعد - تطبيقات ىندسية وفيزايئية على معدل التغَت والسرعة والعجلة 

مشتقة الدوال - حساب مشتقة الدالة بدون استخدام التعريف اجملرد 
تطبيقات ىندسية وفيزايئية على - اجلربية وادلثلثية واألسية واللوغاريتمية 

التفاضل وال داعي للتطبيقات على ميل ادلماس والدوال التزايدية 
: تكامل الدالة.                          والتناقصية ورسم ادلنحنيات 

مفهوم عملية التكامل كعملية عكسية للتفاضل بدون اخلوض يف 
طرق التكامل ادلألوفة وىي - قواعد وقوانُت التكامل  -التعريف اجملرد 

 - (التجزئة،الكسور اجلزئية وال داعي للتعويضات ادلعقدة،التعويض)
تطبيقات ىندسية وفيزايئية على التكامل وال داعي للتطبيقات الرايضية 

.                                       األخرى   

4 3  

اذلندسة  3
التحليلية 

اإلحداثيات الكارتيزية واإلحداثيات : اذلندسة التحليلية يف ادلستوى
- الزاوية بُت مستقيمُت – اخلط ادلستقيم يف صوره ادلختلفة - القطبية 
- القطوع ادلخروطية يف الصورة العامة - نقل ودوران احملاور - الدائرة 

اإلحداثيات الكارتيزية : اذلندسة التحليلية يف الفراغ- ادلتجهات 
اخلط ادلستقيم يف الفراغ - ادلسافة بُت نقطتُت - واألسطوانية والكروية 

.السطوح الثنائية- ادلستوى يف الفراغ -   

4 3  
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معكوس ادلصفوفة - مجع ادلصفوفات - جرب احملددات وادلصفوفات اجلرب اخلطي  4
خصائص الدوال - مصفوفات ىَتمت وادلصفوفات الوحيدة - ادلربعة 

- حل ادلعادالت غَت ادلتجانسة ابستخدام طريقة كرامر- ومكوانهتا 
- رتبة ادلصفوفة وادلصفوفات ادلتكاملة - أشكال إيشلون واختزاذلا 

الفراغات - طريقة جاوس ومصفوفات خطية متجانسة وغَت متجانسة 
ادلتجهات - االرتباط واالستقالل اخلطي - الفراغات اجلزئية - ادلتجهة 
- مسائل القيم الذاتية - األساس والبعد - الفئة ادلولدة - الذاتية 

. كابالي ىاملتون - ادلتجهات الذاتية 

4 3  

حساب  5
التفاضل 
والتكامل 
ادلتقدم 

- ادلتتاليات وادلتسلسالت الالهنائية - التكامالت ادلعتلة 
متسلسلة اتيلور - متسلسالت القوى - اختبارات التقارب 

اإلحداثيات القطبية - متسلسالت فورير وتطبيقاهتا - وماكلورين 
- النهاايت - دوال ادلتغَتات ادلتعددة - ورسم ادلنحنيات 

– ادلشتقات من الرتب العليا - االشتقاق اجلزئي - االتصال 
التكامالت الثنائية - حساب التكامل للدوال يف أكثر من متغَت

مشتقات اللدوال - الدوال االذباىية - والثالثية وتطبيقاهتا 
تكامل الدوال - التفاضل اجلزئي للدوال االذباىية - االذباىية 
نظرايت جرين - االضلدار والتباعد وااللتفاف - االذباىية 

.وجاوس وستوكس   

4 3  

6 
 
 
 

ادلعادالت 
التفاضلية 
العادية 

حل ادلعادالت التفاضلية العادية من - مقدمة يف ادلعادالت التفاضلية 
- تطبيقات على ادلعادالت التفاضلية من الرتبة األوىل - الرتبة األوىل 

االرتباط - زبفيض الرتب - معادالت تفاضلية خطية من الرتب العليا 
حل ادلعادالت التفاضلية ذات ادلعامالت الثابتة - واالستقالل اخلطي 

ادلعادالت التفاضلية - ادلعادالت التفاضلية ادلتجانسة وغَت ادلتجانسة - 
تطبيقات على - ذات ادلعامالت الثابتة وادلتغَتة من الرتب العليا 

حل ادلعادالت التفاضلية من - ادلعادالت التفاضلية من الرتبة الثانية 

4 3  
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معادالت بسل وجلندر - الرتبة الثانية ابستخدام متسلسالت القوى 
ربويالت البالس وخصائصها وتطبيقاهتا حلل ادلعادالت - والجَت

. أنظمة ادلعادالت التفاضلية وتطبيقاهتا - التفاضلية   
التحليل  7

ادلركب 
سبثيل األعداد ادلركبة – جرب األعداد ادلركبة – األعداد ادلركبة وعملياهتا 

نظرية دؽلوافر – الصورة القطبية لألعداد ادلركبة - يف ادلستوى الكارتيزي 
ادلناطق يف ادلستوى - اجلذور النونية لألعداد ادلركبة - وصيغة أويلر

- ادلشتقات - األستمرارية - النهاايت - الدوال ادلركبة - ادلركب 
الدوال التحليلية - معادالت كوشي رؽلان يف الصورة الكارتيزية والقطبية 

الدوال ،الدوال األسية)الدوال ادلركبة األولية - الدوال التوافقية - 
معكوس الدوال ،الدوال الزائدية،الدوال ادلثلثية،األسس ادلركبة،اللوغاريتمية

. التكامل ادلركب - التحويالت ابستخدام دوال مركبة أولية  - (ادلثلثية

4 3  

التحليل  8
العددي 

- احللول التقريبية لنظم ادلعادالت اخلطية – أنواع اخلطأ - التقريب 
التقريب لكثَتات - االستكمال - إغلاد جذور ادلعادالت بطرق عددية 

- االشتقاق العددي من رتب عليا - االشتقاق العددي - احلدود 
احللول -  طريقة كوازي الًتبيعية - قاعدة مسبسون - التكامل العددي 

بعض الطرق العددية حللول - التقريبية دلنظومات ادلعادالت اخلطية 
طريقة - (الضمنية والصرػلة)طريقة أويلر - ادلعادالت التفاضلية العادية 

حل مسائل القيم االبتدائية دلعادالت - طريقة رانج كوات -  اتيلور
.توفيق ادلنحنيات - تفاضلية من الرتبة األوىل ورتب عليا   

   

ادلعادالت  9
التفاضلية 
اجلزئية 

ادلعادالت - أنواعها - رتبتها - تعريف ادلعادلة التفاضلية اجلزئية 
طريقة - طريقة الجرانج - اخلطية وشبو اخلطية من الرتبة األوىل 

- ادلعادالت اخلطية وشبو اخلطية من الرتبة الثانية - جاكوب 
اختزال ادلعادالت إىل الصورة القانونية واحللول يف بعض احلاالت 

حل مسألة كوشي ابستخدام صيغة دادلربت واحلل - اخلاصة 
مسائل القيم - معادلة احلرارة - معادلة اجلهد - بفصل ادلتغَتات 

4 3  
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 - (ادلميزة)االبتدائية والقيم احلدية واحلل بطريقة الدوال الذاتية 
.حلول عددية للمعادالت التفاضلية اجلزئية   

 

 


