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                                                                              الملخص 

 مجموعة حدوثها في وتشارك البعض بعضها مع تترابط التي العمليات من منظومة هي التعليمية العملية أن باعتبار      
 نسبةو , الجيدة النجاح كنسب, نتائجها في وبالتالي التعليمية العملية في رئيس دور اهمن ولكل بها وتتأثر تؤثر ,العوامل من

لحساب نسبة الطالب مما دعانا إلى استنباط أسلوب كمي , الخ..... األعلى الصف إلى( المنقولين)المترفعين
والنظام  الحالي النظام الفصلي مقارنة بين كفاءة كل منلل من سنة دراسية الى سنة اعلى وذلك المترفعين)المنقولين(

 :هيليها ا توصلالنتائج التي تم الاهم ، ومن الفصلي المعدل
 % .60 يقارب ما حاليال الفصلي النظام وفق  j+1 االعلى السنة الى j السنة من الطالب( انتقال)ترفع نسبة بلغت ـ 1
 %.          89.64 المعدل الفصلي النظام وفق  j+1 االعلى السنة الى j الدراسية السنة من الطالب( انتقال)ترفع نسبة بلغت. 2
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The comparison of the present quarterly system efficiency and the 
quarterly average of the ratio during the lift (transmission) students from  
the academic year to year,the highest-An example: Faculty of Economics 
at the University of Tishreen  

 

Dr. Mohamed Mohamed Akrouch  
 

ABSTRACT  
 

 Considering that the educational process is a system of processes that are interconnected 
with each other and participate in the occurrence range of factors, affect and are affected by 
each of which has the role of the president in the educational process and therefore in the 
results, as percentages of good success, the proportion of Almitrfien (transferred) to the top 
grade ..... etc., which invited us to devise a quantitative method to calculate the ratio of 
students Almitrfien (transferred) from one academic year to a year high, and the comparison 
between present quarterly system efficiency and the system's quarterly average, and the 
most important results that have been reached are: 
1. percentage lift (transmission) students of the school year j to year, the Supreme j + 1 
according to the present quarterly system nearly 60%. 
2. accounted lift (transmission) students of the school year j to year, the Supreme j + 1 
according to the quarterly system 89.64% average. 
 
Keywrds: quarterly system,  the average quarterly system,  the success rate , the 
proportion of the transition to the year the Supreme,   The efficiency of the education system 
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 : مقدمة
لعملية التنمية االقتصادية  األساسيالذي هو المحور  اإلنسان بإعداديعنى  ألنه ,التعليم قضية دائمة الحيوية إن      

المؤسسات التعليمية في سورية تسعى جاهدة  كإحدىفان جامعة تشرين  األساسوعلى هذا  واالجتماعية والثقافية, واإلدارية
مستويات  أعلىمن خالل توفير  مستوى ممكن, أفضل إلىجه واالرتقاء بالعملية التعليمية و  أكملبرسالتها على  لإليفاء

العملية التعليمية هي منظومة من العمليات التي  أنوباعتبار  ,الهيئة التدريسية والطالب أعضاءالخدمة لمنتسبيها من 
التي تتفاعل وتؤثر  المادية والبشرية واإلداريةالعوامل ك تترابط مع بعضها البعض وتشارك في حدوثها مجموعة من العوامل,

المستوى  كنسب النجاح الجيدة, ولكل من هذه العوامل دور رئيس في العملية التعليمية وبالتالي في نتائجها, ,بها وتتأثر
 لصف األعلىإلى ا )المنقولين(نسبة المترفعين ,الكفاءة العلمية للمتخرجين ,نسبة الخريجين من المسجلين العلمي للطالب,

نسبة  عند البحث فيو  ,ال بد من تحقيق مستويات متميزة في جودة التعليم العاليومن اجل تحقيق هذه النتائج  .....الخ.
 بعدد من القضايا, ةمرتبط أن هذه النسبةنجد  ,أعلىسنة دراسية  إلىالطالب المترفعين)المنقولين( من سنة دراسية 

 : [1]منها
 بشكل عام .في الجامعات ليمية جودة الخدمات التع –ا 
المشاركة والمهتمة بالعملية  األطرافتوقعات المتعاملين مع الجامعة حول جودة التعليم, ونقصد بالمتعاملين هنا, جميع – ب

 التعليمية وبمخرجاتها, وهم : 
 المدرسون: وتكون توقعاتهم متناسبة مع طموحاتهم ومتناسبة مع درجة كفاءتهم.  األساتذة -*  
 .درجة معينة من المعرفة والمهارة على أووتكون توقعاتهم محصورة في الحصول على الشهادة  الطالب المستفيدون: -*  
 يحصل عليها من المخرجات المؤهلة. أنوتكون توقعاته حسب المنافع والخدمات التي يمكن  ق:المجتمع والسو -*  

 به البد أن تتوافر في العملية التعليمية عناصر الجودة التي تتمثل فيوحتى يستطيع التعليم العالي أن يحقق الهدف المنوط 
 .تعتمد عليه من قوانين وأنظمة جودة اإلدارة مع ما, جودة المادة التعليمية, جودة عناصر العملية التعليمية :[2]اآلتي

 الدراسات السابقة:
 وتحاولكثيرة جدًا,  جودة الخدمات التعليمية ,أو التعليم جودة التدريس كفاءة العملية التعليمية,إن األدبيات المتوفرة عن 

 األساتذة على وأحيانا, فقط الطالب على أو, فقط األساتذة على توزع التي اإلحصائية االستبيانات خالل من تقييمها
 أنباعتبار اعلى من سنة دراسية الى سنة  المترفعين)المنقولين( الطالب حساب نسبةكيفية ولكنها ال تتطرق إلى , والطالب

وبالتالي تشير الى كفاءة النظام التعليمي المتبع  واألداءمستوى كفاءة العملية التعليمية  إلى بآخر أوهذه النسبة تشير بشكل 
 هي: ومن أهم الدراسات, في الجامعات السورية,

 حالة جامعة الزرقاء,-العالي معايير االعتماد العام والخاص ودورها في رفع جودة خدمات التعليم:[3]دراسة بعنوان-1
 ويذكر عدة اعتبارات لتقويم جودة العملية التعليمية, وهي:  ايير االعتماد في خدمات التعليم,تعرض الباحث إلى مع ,األردن

 تحقيق األهداف األكاديمية والتعليمية للجامعة والكلية. - •
 تحديد أساسيات المناهج التعليمية لتلبية حاجات السوق.  - •
 ورة وضع مقاييس دقيقة وواضحة لجودة الخدمات التعليمية.ضر  - •
 تحديد الطريقة المنهجية لجمع البيانات الالزمة. - •
 تحديد األدوات واألساليب المستخدمة في تقويم جودة الخدمات التعليمية. - •
 تحديد كيفية استخدام نتائج التقويم في دعم وتعزيز األنشطة والعمليات التعليمية . - •
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 النظرية, لمعايير والمقاييسلض قدم الباحث عر تقوم بإجراء التقويم واألطراف المستفيدة منه, د األطراف التي تحدي - •
 كفاءة لبيان من سنة دراسية إلى أخرى  )المنقولين(نسبة الطالب المترفعين ابسلم يتعرض إلى أي مقياس كمي لحو 

 .السورية في الجامعاتالتعليمي المتبع  النظام
التقرير المشترك للجنة التقويم الدائمة لجودة التعليم في الجامعات البريطانية وللمجلس األعلى [4]:بعنوان دراسة –2 

 في جامعة ستانفورد. 1995لتقويم جودة التعليم الجامعي في الجامعات األمريكية الذي اعد في تشرين األول عام 
توفرها في والى المعايير التي يجب  قييم جودة التعليم الجامعي,ها لتوفيه يتعرض الجانبان إلى المعايير التي يجب إتباع 

–لتعليميةاالنتظام في العملية ا–الهدف من أسلوب التدريس–ستوى التعليمي والخلفية المعرفيةالم وهي: األستاذ الجامعي,
تقبل النقد والتغذية –القدرة على توصيل المعلومات بأبسط األساليب وأفضلها–الوعي بدور القدرة العلمية في التدريس

تنمية االتجاه التحليلي في التفكير العلمي –تنمية الحس الوطني والوازع األخالقي –إدراك احتياجات الطالب-الراجعة
االهتمام باألسلوب  –االلتزام بالمنهج العلمي –درجة التفاعل الشخصي مع الزمالء والطالب واإلدارة –والنظرة المتعمقة

أي مقياس كمي لقياس نسبة ولكن التقرير لم يتعرض إلى  هارات الفكرية التنافسية للطالب.تنمية المالعمل على –والمظهر
 .السورية الجامعات في المتبع التعليمي النظام كفاءة لبيان سنة اعلىمن سنة دراسية إلى  ين()المنقولالطالب المترفعين

كلية مثال -لها تحليل التوزيع التكراري  لمقررات باستخدامفي ا تقييم جودة النتائج االمتحانية [5]:دراسة بعنوان –3
هدفت الدراسة إلى إيجاد نموذج كمي لتقييم درجة جودة النتائج االمتحانية لكل مقرر من  ,االقتصاد بجامعة تشرين

ضي يبين درجة وتوصلت الدراسة إلى نموذج ريا المقررات الدرسية بعد تبويبها في جداول توزيعات تكرارية ومن ثم تحليلها,
تم الحصول عليها في المجال القيم التي  جودة النتائج االمتحانية لعينة من المقررات بعد أن تم وضع درجات لتصنيف

 )المنقولين( من سنة دراسية إلى أخرى قياس نسبة الطالب المترفعيننموذج كمي ل إلىولم تتعرض الدراسة  ,[0,100]
 .الفصلي التعليمي المتبع في الجامعات السوريةللتعبير من خاللها عن كفاءة النظام 

 األردنيةالجامعات  ألعمالالجودة الشاملة لتحقيق قيمة عالية  إدارةنموذج مقترح الستخدام  [6]:بعنواندراسة –4
سؤااًل  أوعبارة /50محاور ويتضمن / /9/الموضوع من خالل استبيان مؤلف منوفيها يتناول الباحث معالجة  الخاصة,
, وتوصل إلى بعض القيم المتوسطة والنسب المئوية لتقدير فعالية الجودة في هذه األردنجامعة خاصة في /12/وشملت

الطالب نسبة ولكنها جميعًا ال تتعرض إلى كيفية قياس  وهناك العديد من الدراسات المشابهة, ,الجامعات
 التعليمي الفصلي النظام كفاءةللتعبير عن  ي محددكم نموذجبواسطة  أعلىسنة  إلىمن سنة دراسية  )المنقولين(ينترفعمال

  .السورية الجامعات في المتبع
الكشف عن التصورات  إلىهدفت الدراسة  ,Towards the University in the future: [7]دراسة بعنوان –5

الجامعات  :ون أن تك الجامعات حتى تكون صالحة للمستقبل يجب أن إلىوتوصلت  ,األلمانيةالمستقبلية للجامعات 
 والتدريبية والبحثية رامج العلميةبالتشريعات وال وان تتجه نحو الجودة من حيث: شفافة, تنافسية, ,مبدعة وإداراتها

بحيث تكون موضع اهتمام الطالب  ,تكون عالمية التوجه وان ,واإلداري  واألكاديميالفني  األداءتقويم  وأساليبواالمتحانات 
 سنة اعلى من سنة دراسية إلى )المنقولين(قياس نسبة الطالب المترفعين كيفيةم تتعرض إلى , ولالعالم أنحاءفي كل 

   . السورية الجامعات في المتبع التعليمي الفصلي النظام كفاءة عن للتعبير محدد كمي نموذج بواسطة
وفيها يتناول الباحث  ,سموت م في كلية إدارة األعمال بجامعة بورتتقييم فعالية جودة التعلي [8]:دراسة بعنوان –6 

معالجة الموضوع من خالل االستبيان الموزع على األساتذة, ويتوصل إلى بعض القيم المتوسطة والنسب المئوية لتقدير 
من سنة دراسية إلى  )المنقولين(نسبة الطالب المترفعين حسابولكنها جميعًا ال تتعرض إلى  في هذه الكلية,فعالية الجودة 
 .   السورية الجامعات في المتبع التعليمي الفصلي النظام كفاءة عن للتعبيركمي  ل نموذجأخرى من خال
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: هدفت الدراسة إلى Measuring Student Oriented Quality in Higher Education:] 9[دراسة بعنوان-7
وقد تّم جمع  واالنتماء,تطوير وتطبيق نموذج لمؤسسة بها تعارضات مختلفة مرتبطة بالطلبة من حيث الرضا والجودة 

قدير مستوى رضا الطلبة عن ( وتّم تAarhus School of Businessبيانات من الطلبة في كلية اورهس إلدارة األعمال)
واالستفادة منه في المقارنات بين المؤسسات  ,مكن تطبيقه في المؤسسات المختلفةتم التوصل إلى نموذج مشترك ي كليتهم,

 نسبة الطالب المترفعين حسابولم تتعرض الدراسة إلى  ,مليات التحسين المستمر في الجودةها تجاه عوالبرامج المختلفة في
 .   السورية الجامعات في المتبع التعليمي الفصلي النظام كفاءة عن للتعبير سنة اعلىمن سنة دراسية إلى 

المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد  تاستخدم السابقة, تبين أن معظم الدراسات ل االطالع على الدراسات السابقةمن خال
نماذج كمية لتقييم  إلىتوصل  اآلخروبعضها  ,واعتمد بعضها على تحليل المضمون وتحليل المفاهيم ,على أداة االستبانة

لتحليل على وان الدراسة التي نقوم بها ابتعدت عن استخدام أداة االستبانة واعتمدت في المناقشة وا ,كفاءة العملية التعليمية
الطالب نسبة  يعتمد علىنموذج رياضي  إلىمن اجل التوصل عدد المقررات التي يجب أن ينجح بها الطالب 

)الفصلي التعليمي النظام كفاءة عن للتعبيركمي  وتحديد مؤشر من سنة دراسية إلى سنة دراسية أعلىالمترفعين)المنقولين( 
 .   ةالسوري الجامعات في المتبع والفصلي المعدل(

 مشكلة البحث: 
كفاءة  توقيت المحاضرة, )عدد الطالب في القاعة,وتتأثر بالعديد من العناصرالعملية التعليمية هي حالة معقدة جدًا  إن

 األداءتعبر عن مستوى وبمجملها  ....(دور االدارة واالمتحانات زام الطالب بالمحاضرات,الت الجامعي, األستاذوالتزام 
ة الطالب الناجحين درجة من خالل نسبال هذه وتظهر ,واإلدارةوالطالب  األستاذ أداءجة ي وتعكس در الجامع

والنظام التعليمي المطبق والمترفعين)المنقولين( من سنة دراسية الى سنة دراسية اعلى وذلك وفق النظام التعليمي الفصلي 
بالتالي تتمثل مشكلة و  ,ع ومتطلبات السوق المجتمالطالب وتطلعات ق رغبات يقحت يتم وفي النهاية ,الفصلي المعدل

 والنظام السورية الجامعات في )الحالي(المطبق الفصلي التعليمي النظامكفاءة  هل يمكن تقييم :اآلتيالسؤال البحث في 
   ؟الطالب المترفعين)المنقولين( من سنة دراسية الى سنة دراسية اعلى من خالل نسبة  المعدل الفصلي التعليمي
 البحث وأهدافه: أهمية 

 الجامعات فيالمطبق  الفصلي التعليمي النظامكفاءة  بيان أهمية هذا البحث في أنه يتناول موضوعًا هامًا جدًا، وهو تكمن
ترفعين)المنقولين( من الم الطالب نسبةحساب وذلك من خالل  ,والمقارنة بينهما المعدل الفصلي التعليمي والنظام السورية

  : االتيتحقيق  إلىالبحث هذا ف ويهد ,ة اعلىسن إلى سنة دراسية
 المختلفة . الدراسية السنوات االقسام العلمية وفي في الطالب من سنة الى سنة اعلى  )انتقال(دراسة وتحليل نسب ترفعـ  1
( )انتقالمن خالل نسب ترفعوالفصلي المعدل  المطبق النظام الفصلين كفاءة عتعبر رياضية  نماذج إلىالتوصل .2 

 .  المختلفة الكليات في الطالب من سنة دراسية الى سنة اعلى
 فرضيات البحث:

 من الفرضيات التالية: ينطلق الباحث
 سنة الى سنة من البالط( انتقال)ترفع نسب باستخدام المعدل والفصلي الفصلي النظامكفاءة  التعبير كميًا عنـ يمكن  1

  . المختلفة الدراسية نواتالس وفي المختلفة العلمية االقسام في اعلى
 الطالب الناجحين والمترفعيننسب باستخدام  المعدل والفصليالمطبق  الفصلي النظامكفاءة اجراء مقارنة بين يمكن ـ  2

 . السنوات الدراسية المختلفةالمختلفة وفي  الكليات في األعلىالسنة  إلى
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 منهجية البحث:
 في ينلدراسة أعداد الطالب المسجلالوصفي  ياسيين هما: المنهج التحليليعتمد هذا البحث على الجمع بين منهجين أس

المنهج االستقرائي إلى السنة األعلى, وكذلك من سنة دراسية  )المنقولين(المترفعينأعداد الطالب , و السنوات الدراسية
لتعبير من لة اعلى الطالب من سنة دراسية الى سن (نتقالا)ترفع نسب حسابتعتمد على  رياضية نماذجالستخالص 

  . المعدل والفصلي الفصلي النظامكفاءة  خاللها عن
 مجتمع وعينة البحث:
ين إلى السنوات الناجحين والمترفعو  الدراسية السنوات مختلف من المسجلين الطالبأعداد  يتألف مجتمع البحث من

 في اعلى دراسية سنة الى( المنقولين)المترفعينو  الطالب المسجلين داعدا فهي  عينة البحث أما ,في الكلية الدراسية األعلى
 حتى 2012/2013 منو  2008/2009 حتى2005/2006 من خالل الفترة االقتصادكلية  االقسام العلمية في

2014/2015.  
     :اإلطار النظري للبحث

من  ,الجامعاتفي  j+1 أعلىسنة دراسية  إلى jمن سنة دراسية  )المنقولين(الطالب المترفعينهذا البحث قضية  يتناول
وحتى تكون , في مختلف السنوات الدراسية والنجاح فيها الطالب المتقدمين إلى امتحانات المقررات الدرسية داعدا  خالل

من سنة دراسية ما إلى سنة دراسية أعلى)ما عدا  )االنتقال(قواعد وشروط النجاح والترفعسنقوم بعرض  األمور واضحة
خالل اشتراكه في من ( والحصول على درجة اإلجازة الجامعيةالتخرج الطالب في مرحلة السنة األخيرة حيث يكون 

 وفق اآلتي:وذلك في كل عام دراسي امتحانات المقررات الدراسية والنجاح بها 
في مقررات  6مقررًا ,موزعة على فصلين دراسيين)/12/الدراسية في كل سنة دراسية يساوي عدد المقررات  إنسنعتبر  -1

  .(مقررات في الفصل الثاني 6و األولالفصل 
 .األولىالدورة االمتحانية في  مقررات /6/ وعددها األساسية الفصل األول مقررات امتحانات إلىللطالب بالتقدم يسمح -2
باإلضافة إلى المقررات  ,مقررات /6/ وعددهاامتحانات مقررات الفصل الثاني األساسية  إلىبالتقدم  يسمح للطالب -3

لطالب أن يتقدم إلى امتحانات مقررات سنته الدراسية في الفصلين يمكن لوبالتالي  ,األولرسب فيها في الفصل التي 
ان وجدت السابقة الدراسية المقررات المحمولة من السنوات  إلى باإلضافة ,مقرراً  /12/ والبالغةوالثاني  األولالدراسيين 

وبالرغم , يكون اكثر المحمولةفان عدد المقررات  المقررات االدارية , واذا وجدت بعضاألكثرمقررات على  /4/ وعددها
  .الطالب الى السنة الدراسية االعلى نتقالال تؤثر على عمليات حساب نسب اهي من ذلك ف

 الدرجة على المقرر امتحان في حصل إذا المقرر في ناجحاً  الطالب يعتبر-4 
100

     . التطبيقية لياتللك بالنسبة أكثر أو 60

مقررات /4من/ أكثركان ال يحمل  إذا j+1إلى السنة الدراسية األعلى jيعتبر الطالب مترفعًا)منقواًل(من السنة الدراسية -5
 j+1, وقد تم السماح مؤخرًا للطالب المترفعين)المنقولين( إلى السنة الدراسية األعلى من جميع السنوات الدراسية السابقة

خالل  المحمولةمقررات البان يتقدموا المتحانات بنتيجة امتحانات الدورة الفصلية الثانية  jين في سنتهم الدراسية أو الراسب
بل تحسن من  الدورة االمتحانية األولى, ولكن نتائجها ال تنعكس على ترفعهم)انتقالهم( إلى السنة الدراسية األعلى

 . اوضاعهم الدراسية وتخفف من اعبائهم
مقرر  بأيولم يرسب  والثاني األولنجح في جميع مقررات الفصل  إذا j+1 األعلىالسنة  إلىالطالب ناجحًا  يعتبر-6

 .والثاني األولين الدراسيين بنتيجة امتحانات الفصل
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 جميع السنوات من و, ا jسنته الدراسية  مقررات من/4من/ أكثركان يحمل  إذا سنته الدراسيةيعتبر الطالب راسبًا في -7 
 .خالل السنة الدراسية الواحدة بنتيجة امتحانات الدورتين االمتحانيتين األولى والثانية وذلكالدراسية السابقة 

عدد  خالل قسمةمن  j+1إلى السنة األعلى jمن السنة الدراسية  الطالب الترفع)انتقال( نسبةيمكن الحصول على -8
  jلطالب المسجلين في السنة عدد ا علىnلهم بونرمز  (ترفعاً أو  نجاحاً ) j+1 إلى السنة jالطالب المترفعين من السنة 

 او على مستوى السنة الدراسيةعلى مستوى كل قسم  ويمكن حساب هذه النسبة ,Nونرمز لهم ب ,الراسبين(و )المستجدين 
   :وتعطى بالعالقة اآلتية,  Q بويرمز لها عام,  لعلى مستوى الجامعة بشك أو, أو على مستوى الكلية ككل

                 (1)                                                          
N

n
Q =            

 .والنظام الفصلي المعدلالمطبق  لفصلياالتعليمي كفاءة النظام  التعبير عنفي  األساسيةوتعتبر هذه النسبة من المعايير 
 النتائج والمناقشة:

درجات الطالب في المقررات الدرسية  أنافتراض  إلىوالذي يستند  من الدراسات السابقة [5]سننطلق من حيثيات البحث
,)(تخضع لتوزيع بيتا  xqp           :المعرف بالعالقة( ) 10;1

),(

1
)(

11

, −=
−− xxx

qp
x

qp

qP


 

 :اآلتيةالصيغة  يأخذ وبالتالي q=2 و p=3فيه الذي و  
               (2           )                ( ) 10;112)( 2

2,3 −= xxxx 
 والذي يتميز بان توقعه الرياضي يساوي: 

         )     3(                                        60.0
5

3

23

3
)( ==

+
=

+
=

qp

p
xE              

  وان تباينه يساوي:      

              (4)                  
( )

04.0
31

6

6.5

2.3

)1()(

.
)(

22

2 ===
+++

=
qpqp

qp
x 

 من المقررات الدرسية وفي مختلف السنوات واالختصاصات في كل مقرر المتوقعة نسبة النجاح إنف وبناًء على ما تقدم,
 :أي, p=53.0 :تساوي 

               (5)            53.0528.0)1(12.)(

1

60.0

2

2,3

1

60.0

=−==  dxxxdxxp  

 المذكور في البحث إليهاالتي تم التوصل في كل مقرر من المقررات الدرسية نسبة النجاح المتوقعة  علىاعتمادًا و 
53.0=p, الطالب من السنة الدراسية)انتقال(سنقوم بحساب احتماالت ترفع j  امتحانات  لىإفيها الطالب التي تقدم

 .,وذلك بحسب قواعد وشروط االمتحانات المذكورة سابقاً )نجاحًا أو ترفعًا(j+1 األعلىالسنة الدراسية  إلىمقرراتها 
 :باستخدام نسبة الترفع)االنتقال( الى السنة االعلى المطبق الفصلي النظام كفاءة دراسة-اوالا 
مقررات في الفصل الثاني )واالستثناء  /6و/ األولررات في الفصل مق /6/المناهج الدراسية الجامعية تتضمنمعظم  أنبما 

, وبناًء حكمهومن في  األولىبدراسة نتائج الطالب المستجد في السنة  , وحتى تكون دراستنا واقعية سنبدأال يشكل مشكلة(
 األولىالفصليتين امتحانات جميع المقررات المطالب بها خالل الدورتين  إلىسيتقدم  الطالب أنعلى ذلك سنفترض 

ينجح في  أو األولينجح في جميع مقررات الفصل  أن إما, فان الطالب األولىوالثانية, وبنتيجة امتحان الدورة الفصلية 
  سيكون: rونرمز لها ب  اي ان عدد المقررات المحمولة ها,يرسب في جميع أو اآلخربعضها ويرسب بالبعض 

6       5       4       3       2        1       0   r   األول الفصل من المحمولة المقررات عدد 
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بنتيجة امتحانات الدورة ات التي رسب فيها بالمقرر  ةامتحانات الدورة الفصلية الثاني إلىسيتقدم ان الطالب  كما نفترض
فان وبالتالي , مقررات/6مقررات الفصل الثاني هو/عدد  أنوبما , في الفصل الثانيمقررات باإلضافة إلى الفصلية االولى 

 :يأخذ إحدى الحاالت اآلتية  ةامتحانات الدورة الفصلية الثاني خاللعدد المقررات التي سيتقدم بها الطالب 
 امتحانات الدورة الفصلية الثانية خاللبها الطالب  تي يمكن أن يتقدمعدد المقررات البحاالت اليبين ( 1جدول)

 7     8      9     10     11    12      6   6+r   عدد المقررات المطالب بها الطالب في امتحانات الدورة الفصلية الثانية 

12m 11m   10m   9m    8m    
7m  6m  

km من عدد المقررات عدد الطالب المقابل لكل حالة 
  من اعداد الباحث. المصدر:

تعنيو 
6m أي ,األولالفصل  من مقرراتمقرر  بأي والم يرسب اللذين بالعدد الط:      

066 ++ = mm r   
وتعني

7m أي, األولالفصل  من مقرراتفقط واحد بمقرر  وارسب اللذين بالعدد الط:    
166 ++ = mm r .   

هكذا فان: و 
8m    و

9m    و
10m     و

11m    و
12m   أو أربعة أوثالثة  أوبمقررين  وابرساللذين ب الأعداد الط 

 على الترتيب, باإلضافة الى مقررات الفصل الثاني. األولمن مقررات الفصل ستة مقررات  أوخمسة 
بجميع ينجح  أنيتوجب عليه ,  j+1إلى السنة األعلى j الدراسية من السنة يترفع)ينتقل( أوالطالب ينجح  وبالتالي حتى

الواردة في ك وفق كل حالة من الحاالت في وذل ,مقررات أربعةمن  بأكثريرسب بحيث ال  ,تبعدد من المقررا أوالمقررات 
 هو رة الفصلية الثانية وبحسب حالته,الطالب في الدو  أن ينجح بهاعدد المقررات التي يجب  أنوهذا يعني (, 1الجدول)
 : اآلتيجدول لكما في ا

 بنتيجة الدورة الفصلية الثانية  ا الطالب حتى ينتقل إلى السنة األعلى( يبين عدد المقررات التي يجب أن ينجح به2جدول) 
7      8      9     10     11    12      6   6+r  عدد المقررات المطالب بها الطالب في امتحانات الدورة الفصلية الثانية 

   j+1 األعلىالسنة  إلىنجح بها الطالب حتى ينتقل ي أنعدد المقررات التي يجب   7       6      5      4     3       2     8

 من اعداد الباحث. المصدر:
طالبًا   Nهو   )المستجدين والراسبين(امتحانات الدورة الفصلية الثانية إلىعدد الطالب الذين سيتقدمون  أنفرضنا  إذا

يها المقررات التي رسب بها الطالب )بما فين بهافئات بحسب عدد المقررات المطالب إلىوقمنا بتصنيف هؤالء الطالب 
في كل فئة ب  سابقاً  رمزنا لعددهمقد (, و األولىبنتيجة امتحانات الدورة الفصلية 

km  الذين  الطالب رمزنا لعدداذا , و
الرمزب j+1األعلىالدراسية السنة  إلى jمن السنة الدراسية )ينتقلوا(يترفعوا أنيمكن 

kn ,اآلتي(3)نحصل على الجدول فإننا: 
 بنتيجة الدورة الثانية(حالة) فئة إلى السنة األعلى وفق كل وا(ينتقليترفعوا)( يبين عدد الطالب اللذين يمكن أن 3جدول)
 7       8       9      10      11     12         6   k=6+r  بها الطالب في عدد المقررات المطالب

 امتحانات الدورة الفصلية الثانية 
N   12m   11m    10m     9m    8m    7m     

6m  km عدد الطالب المقابل لكل حالة 

عدد المقررات المتوجب بان ينجح بها الطالب  2       3      4        5       6       7        8   -
    j+1 األعلىالسنة  إلىللترفع)لالنتقال(

n  12n    11n     10n     9n      8n    7n      6n kn  ( اتقلو ن)ي يترفعوا أناللذين يمكن الطالب عدد
  المقابل لكل حالة  j+1  أعلىسنة  إلى

 .الباحث اعداد من :المصدر
 :ياآلتالسابق نجد  (3)من الجدول

 تساوي: Qونرمز لها ب  والثانية األولىبنتيجة امتحانات الدورتين   j+1األعلىالسنة  إلى يةالكلنسبة الترفع)االنتقال( إن-1
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                             (6)                   
N

n
Q = 

           :       أنحيث  
knn =                               و

kmN = 
 .(الفصلي المعدلو الفصلي ) المتبع التعليميتعبر عن كفاءة النظام ( 6الواردة في العالقة)النسبة  الحظ أنن
وذلك بحسب عدد المقررات التي , أخرى فئة  إلىيختلف من فئة   j+1علىاألسنة ال إلى)انتقال(الطالب احتمال ترفع إن-2

ب بان رمزنا لعدد المقررات المتوج وإذا مقررات, أربعةمن  بأكثرال يرسب  أنيجب  أوكل حالة,  وفقجح بها ين أن يجب
 : اآلتيةواالحتماالت القيم  يأخذمتحول عشوائي  Xفان , X بالرمز    j+1األعلىالسنة  إلىينجح بها الطالب حتى ينتقل 

 ة األعلى وفق كل فئة )حالة(لب إلى السناالط ترفع)انتقال( احتمال ( يبين4جدول)
7          8          9          10           11            12          6   k=6+r  عدد المقررات المطالب بها

 الطالب في الدورة الفصلية الثانية 
8            7             6          5          4           3          2   X  ينجح  أنرات التي يجب عدد المقر

  أعلىسنة  إلىلطالب حتى ينتقل بها ا
 

)8(12 XP   )7(11 XP    )6(10 XP   )5(9 XP   )4(8 XP   )3(7 XP   )2(6 XP    )4( −= kXPPk
 احتمال ترفع 

  أعلىسنة  إلىلطالب ا )انتقال(

  12m        11m         10m        9m        8m        
7m      

6m km 
 .الباحث اعداد من :المصدر

)4(ونعبر عنها ب   j+1 األعلىالسنة  إلى jمن السنة  احتماالت الترفع)االنتقال( أن − kXPk
االحتماالت  عبارة هيو  

الة على , ويمكن حسابها بتطبيق توزيع ثنائي الحدين وبحسب كل ح( السابق4)الموضوعة في السطر الثالث من الجدول
 : اآلتية  والذي يعطى بالعالقةحدة 

                     (7                                       )xnxx

n qPCxXP −== ..)( 
 .q=0.47ح في المقرر يساوي:فان احتمال عدم النجا, P=0.53في كل مقرر ثابتة وتساوي المتوقعة نسبة النجاح  أن بما
هو  kفي الفئة  j+1األعلىالسنة  إلىين)المنقولين(عدد الطالب المترفع إن-3

kn  احتمال ترفع)انتقال( جداءويساوي 
 لفئة نفسها في عدد الطالب المتقدمين لالمتحان فيها, أي:ل  j+1 األعلىالسنة  إلىالطالب 

                   (8)                               
kkkkk mPmkXPn ..)4( =−= 

 المترفعين)المنقولين( الطالب أعدادنقوم بحساب  أنوبعد 
kn  ,فنحصل على  مجموعهم بإيجادنقوم  في كل فئة

knn =,  ثم نقوم بحساب نسبة الترفع)االنتقال( الكليةQ : والتي يمكن كتابتها على الشكل التالي 

                  (9)                                                         
N

n

N

n
Q

k
== 

                 (10)                          
N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n

N

n
Q 1211109876 ++++++= 

 وباستبدال كل
kn ب  (10)في العالقة

kk mP  : أن( نجد 8من العالقة) .
                  

N

m
P

N

m
P

N

m
P

N

m
P

N

m
P

N

m
P

N

m
PQ 12

12
11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6 ++++++= 

                 (11)                                                           
=

=
12

6

.
k

k

k
N

m
PQ

 
ولهذا علينا حساب j+1الى السنة  j من السنةQيمكننا حساب نسبة الترفع  (11)من العالقة

kP و
N

mk من البيانات  
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النسبة نا وهنا نالحظ ,الفعلية 
N

mkب  الفصل الثانينسبة الطالب المتقدمين المتحانات  هيk مقررًا, أي هي نسبة 

 .فصل الثانيمقررات من ال /6/إلى باإلضافة األولمقررًا من الفصل  k-6 =rالمتقدمين لالمتحان والراسبين بالطالب 
 القيم التالية : أخذوي ,  r  هو األولىلفصلية عدد المقررات التي رسب بها الطالب بنتيجة امتحانات الدورة اإن -4

                                              k  :  6      7      8      9     10      11     12 
                                          r :  0      1      2      3      4       5       6       

              . عدد المقررات الراسب فيها من الدورة االولى rو التقدم بها في امتحانات الدورة الثانية المطلوب المقررات عدد kحيث 
 األولىولحساب احتماالت رسوب الطالب في مقررات الدورة 

N

mk )من  نستخدم توزيع ثنائي الحدين السالب)المعكوس

 ( الشكل التالي :  7العالقة) فتأخذ qباحتمال الرسوب  Pباستبدال احتمال النجاح  ,مقررات /6/أصل
                 (12)                           

N

m

N

m
qPCryP krrrr

n ==== +− 66..)( 

 r = 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6و         k=6+rحيث :       
كما اشرنا سابقًا, وبالتالي   P=0.53في كل مقرر من المقررات الدراسية ثابتة وتساوي  المتوقعة نسبة النجاح  أنوباعتبار 

 : أن( السابقة فنجد 12نقوم بحساب االحتماالت من العالقة) فإننا, q=0.47 تمال عدم النجاح في المقرر يساوي:فان اح
                            02216436.0)53.0()0( 66600

6

6 ====== ppqCrP
N

m 

                           1179311.0)53.0()47.0(6)1( 51511

6

7 ===== pqCrP
N

m 

                        2614511.0)53.0()47.0(15)2( 42422

6

8 ===== pqCrP
N

m

 

                         
3091371.0)53.0()47.0(20)3( 33333

6

9 ===== pqCrP
N

m

 

                       
20560536.0)53.0()47.0(15)4( 24244

6

10 ===== pqCrP
N

m

 

                           
0729317.0)53.0()47.0(6)5( 15155

6
11 ===== pqCrP

N

m

 

                       
010779215.0)53.0()47.0(6)6( 06066

6
12 ===== pqCrP

N

m 

)4(نقوم بحساب االحتماالت -5 − kXPk  بها الطالب  ينجح أنيكون عدد المقررات التي يمكن  أناحتمال والتي تعني
حساب هذا االحتمال نستخدم توزيع ثنائي الحدين المعطى , ولمقرراً  (k-4)الثانية وبحسب كل حالة ال يقل عنفي الدورة 
 فنجد ان:q=0.47 وP=0.53 وأن  , k : 6 , 7 , 8 , 9, 10 , 11 , 12  :حيث ولكل حالة على حدة,( 7بالعالقة)

916289.0)47.0(.)53.0(...)2(6
6

2

6

6

6

6

6

2

6 ==== 
=

−−

= k

kkkkkk

k

CqPCXPk 

     81965455.0)47.0(.)53.0(...)3(7
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  نضع هذه النتائج في جدول كما يلي:-6
من الجداءات  ( يبين احتماالت نجاح الطالب في المقررات وفق كل فئة )حالة(5جدول)        

N

m
P k

k . 

N

m
P k

k     قيم االحتماالت .

N

m
krP k=−= )6( 

قيم االحتماالت 
)4( −= kXPPk

 
K  عدد المقررات المطلوب التقدم

 بها في الدورة الثانية

0.02030896 
02216436.0 916289.0 6 

0.09666276 
1179311.0 81965455.0 7 

0.1830549 
2614511.0 700149849.0 8 

0.17728236 
3091371.0 57347488.0 9 

0.09306252 
20560536.0 4526269.0 10 

0.024915539 
0729317.0 34162839.0 11 

0.002769949 
010779215.0 2569713.0 12 

0.5980569879 1.00 -  
 .الباحث قبل منتم اجراء الحسابات  :المصدر

 : قي النظام الفصلي المطبق تساوي  j+1الى سنة دراسية اعلى  jنسبة ترفع)انتقال( الطالب من سنة دراسية وبالتالي فان 
                                                        %60.05981.0.

12

6

==
=k

k

k
N

m
PQ 

 . j+1 األعلى السنة إلى المترفعين نسبة المطبق وهي عبارة عن الفصلي النظام كفاءةوهذه النسبة تعبر عن 
التي حصلنا عليها من خالل العرض الرياضي j+1 االعلى  الى السنة jمن السنة الدراسية  الطالبترفع)انتقال(  نسبة ان

الختبار هذه , و j+1الى السنة االعلى j ة الدراسيةمن السن نتقال(الترفع)الل المتوقعةهي النسبة Q=60.0والتي تساوي 
الترفع)االنتقال( ومن ثم مقارنتها مع نسبة  خالل السنواتjPالفعليةالترفع)االنتقال(حساب نسب ب نقوم Qالنسبة

 لالمتحان ينالمتقدمستودينت )إذا كان عدد الطالب  tختبار مؤشر اال استخدامب ,اليها التي توصلنا Q=60.0المتوقعة
إلجراء هذا و  طالبًا(, 30 اري)إذا كان عددهم أكثر أو يساوي للتوزيع الطبيعي المعي zطالبًا(,أو بواسطة اختبار  30اقل من 

 االختبار نضع الفرضيتين اآلتيتين:
60,0:0           (0.60 المتوقعة النسبة عن جوهرياً  تختلف الjP الفعلية الترفع نسبة) :فرضية العدم ==QPH j                                              

60,0:1    (0.60المتوقعة  النسبة عن جوهرياً  تختلف jPالفعلية الترفع نسبة) :الفرضية البديلة أما = QPH j                                            
 :العالقة من t[10]مؤشر االختبارب قيمة , نحسj+1الى السنة االعلى jالسنة  منjPالفعلية  الترفعحساب نسبة وبعد  

            (13 )                                            

j

jj

j

N

qP

P
t

.

60.0−
= 
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حيث 
jNالسنةفي  هو عدد الطالب المتقدمين لالمتحان j  و ,

jq  الفعلية )االنتقال(الترفعالنسبة المتممة لنسبة       . 
فرض العدم  نقبلفإننا   =05.0وبفرض أن مستوى الداللة هو 

0H  إذا كانت القيمة المطلقة لt  اصغرالمحسوبة 
96.1975.0من قيمة 

2
1

==
−

ZZ 
او  

)1,
2

( −n
t 

الفعلية ال تختلف جوهريًا عن  الترفع)االنتقال(نسبة ونقول ان  ,الجدولية 

اما اذا كانت  ائية عرضية يمكن تجاهلها.وان االختالف الموجود يعود إلى أسباب عشو  ,Q=60.0للترفع ةتوقعنسبة المال
96.1975.0اكبر من قيمة المحسوبة  tالمطلقة ل القيمة 

2
1

==
−

ZZ 
او  

)1,
2

( −n
t 

نرفض فإننا, الجدولية  
0H   ونقبل

الفرضية البديلة
1H, ونقول إن نسبة الترفع الفعلية

jP60.0 تختلف جوهريًا عن النسبة المتوقعة األعلى إلى السنة=Q ,
ويعود هذا االختالف إلى أسباب موضوعية جوهرية قد تكون بسبب عدم حضور الطالب إلى المحاضرات أو إلى توقيت 

  . المحاضرة أو عدم استعداد الطالب إلى االمتحان بشكل جيد
  j+1 علىاال الدراسية سنةال الى j دراسيةال سنةال من نسبة الترفع الفعلية)انتقال( الطالب على االعتماد ايمكنن وبالتالي

 والكليات األقسام وفي المختلفة الدراسية السنوات من سنة كل في الحالي التعليمي الفصلي النظام كفاءةعن  لتعبيرل
 .المختلفة

  التطبيق العملي :
وللسنوات  لعدة اعواممن شعبة االمتحانات في كلية االقتصاد بجامعة تشرين  ستطعنا الحصول عليهاالتي ا بياناتالبحسب 

الطالب  والتي تتضمن أعداد, االقسام العلمية الموجودة في كلية االقتصاد في بعضالدراسية االولى والثانية والثالثة, 
ومن اجل ذلك نعرض  االقتصاد بجامعة تشرين, في كلية في السنوات الدراسيةالمسجلين والمتقدمين والناجحين 

 (اآلتي: 6الجدول)
  ولعدة اعوام دراسية في السنوات الدراسية)المستجدين والراسبين والمترفعين( بالالط اعداد يبين( 6)جدول

 العام الدراسي                                
 السنة

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2014/ 
2015 

 1280 1320 1338 1082 1169 راسبين( عدد الطالب )مستجدين+ السنة األولى

 عدد الطالب المترفعين الى السنة الثانية
 

695 654 787 822 688 
 1136 879 817 979 880 راسبين( عدد الطالب )مستجدين+ السنة الثانية

 عدد الطالب المترفعين الى السنة الثالثة
 

515 442 454 433 580 
 879 598 698 657 685 راسبين( عدد الطالب )مستجدين+ السنة الثالثة

 عدد الطالب المترفعين الى السنة الرابعة
 

474 397 473 440 396 
 .وللسنوات االولى والثانية والثالثة دراسيةلعدة اعوام االمتحانات في كلية االقتصاد بجامعة تشرين  شعبةالمصدر:

حساب لابات الالزمة الحس بإجراءنقوم عبة االمتحانات في كلية االقتصاد, و ات التي تم الحصول عليها من شستخدام البيانلن
ونختبر   tومن ثم تطبيق مؤشر االختبار ,علىا  دراسية )انتقال( الطالب من سنة دراسية الى سنةترفعل jPالفعليةنسبة ال
ونضع   Q=60.0 ةتوقعالم النسبة عن جوهرياً  تختلف الjP الفعلية( االنتقال)الترفع نسبةبان  ةالقائل 0Hيةفرضال

 االتي: (7)النتائج في الجدول
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 راسيةد اعوام لعدةونتائج االختبار  الدراسية السنوات في الطالب النسبة الفعلية لترفع)انتقال( يبين( 7)جدول
 العام الدراسي                                

 السنة
2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2014/ 
2015 

السنة 
 األولى

 0.54 0.62 0.59 0.60 0.59 نسبة الترفع الى السنة الثانية
 المحسوبة tقيمة 

 
0.70- 0 0.74- 1.5 4.31- 

  1.96 1.96 1.96 1.96 1.96=05.0عندما  Zقيمة 
قبول نتيجة االختبار

0H قبول
0H قبول

0H قبول
0H رفض

0H 
السنة  

 الثانية
 0.51 0.49 0.56 0.45 0.59 نسبة الترفع الى السنة الثالثة

 المحسوبة tقيمة 
 

0.60- 9.43- 2.30- 6.52- 6.07- 
  1.96 1.96 1.96 1.96 1.96=05.0عندما  Zقيمة 

قبول نتيجة االختبار
0H رفض

0H  رفض
0H رفض

0H رفض
0H 

السنة 
 الثالثة

 0.45 0.74 0.68 0.60 0.69 نسبة الترفع الى السنة الرابعة
 المحسوبة tقيمة 

 
5.09 0 4.53 7.81 8.94- 

  1.96 1.96 1.96 1.96 1.96=05.0عندما  Zقيمة 
رفض نتيجة االختبار

0H قبول
0H رفض

0H رفض
0H رفض

0H 
 .تم اجراء الحسابات من قبل الباحث :المصدر

خالل  تختلف جوهريًا عن النسبة المتوقعةنالحظ ان نسبة الترفع)االنتقال( الفعلية في السنة االولى ال ( 7من الجدول)
النسبتين وقد يعود السبب في ذلك  هاتين هناك فرق جوهري بين كانحيث ,  2014/2015عام  اال فيسنوات الدراسة 

ت الثالثة فكانالى السنة  الفعليةفان نسبة الترفع)االنتقال(الثانية  بها البالد. اما بالنسبة للسنة التي تمرالصعبة الى الفترة 
في جميع سنوات الدراسة وتم رفض الفرضية اقل من النسبة المتوقعة

0H وقبول الفرضية
1H  ما عدا عام

بعة كانت اكبر من وبالنسبة لنسبة الترفع)االنتقال( الفعلية من السنة الثالثة الى السنة الرا حيث تم قبولها. 2005/2006
وتم رفض الفرضية  ,المدروسةمعظم السنوات  في النسبة المتوقعة

0H   وقبول الفرضية
1H  هناك فرق كان حيث

حيث تم قبول الفرضية  2006/2007وكان هذا الفرق ايجابيًا, ما عدا عام  جوهري بين النسبتين
0H  . 

بعض السنوات ولقسام اال في بعضمن السنة الثالثة الى السنة الرابعة الفعلية  )االنتقال(حساب نسبة الترفعب واخيرًا قمنا
بجامعة  من شعبة االمتحانات في كلية االقتصاد اعداد الطالب, ومن اجل ذلك حصلنا على واختبار الفرضية السابقة

 كما في الجدول التالي: 2014/2015وحتى  2012/2013عن االعوام  تشرين
 العلمية بحسب االقسام (والمترفعين والراسبين المستجدين)الدراسية السنوات في الطالب اعداد يبين( 8)جدول

 القسم                                     
 العام الدراسي

 اقتصاد وتخطيط ادارة اعمال محاسبة علوم مالية ومصرفية

 22 158 265 197 راسبين( عدد الطالب )مستجدين+ 2012/2013
 عدد الطالب المترفعين الى السنة الرابعة

 
145 113 100 21 

 34 174 297 215 راسبين( عدد الطالب )مستجدين+ 2013/2014
 عدد الطالب المترفعين الى السنة الرابعة

 
99 156 63 14 

 45 182 375 221 راسبين( عدد الطالب )مستجدين+ 2014/2015
 عدد الطالب المترفعين الى السنة الرابعة

 
118 167 72 16 

 .وبحسب االقسام العلمية دراسية اعوام لعدة تشرين بجامعة تصاداالق كلية في االمتحانات شعبة :المصدر
 الثالثةالسنة  )انتقال( الطالب منترفعالفعلية لنسبة ال وحسابسابات الالزمة الح بإجراءنقوم (, 8الجدول)بيانات باستخدام 
 ونضع النتائج في الجدول االتي: t ومن ثم تطبيق مؤشر االختبار, الرابعةالى السنة 
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 دراسية اعوام لعدة االختبار ونتائج بعض االقسام في السنة الثالثة طالب( انتقال)لترفع الفعلية النسب( 9)جدول
 القسم                                   

 العام الدراسي
   

 اقتصاد وتخطيط ادارة اعمال محاسبة علوم مالية ومصرفية

2012/
2013 

 0.95 0.63 0.43 0.74 نسبة الترفع الى السنة الرابعة

 المحسوبة tقيمة 
 

4.48  5.59- 0.78 7.53 
) 1.96 1.96 1.96 08.2)21,025.0=05.0عندما  Zقيمة  =t

رفض نتيجة االختبار 
0H رفض

0H قبول
0H رفض

0H 

2013/
2014 

 0.41 0.36 0.53 0.46 نسبة الترفع الى السنة الرابعة
 المحسوبة tقيمة 

 
4.12- 2.42- 6.59- 2.25- 

  1.96 1.96 1.96 1.96=05.0عندما  Zقيمة 
رفض نتيجة االختبار

0H رفض
0H رفض

0H  فضر
0H 

2014/
2015 

 0.36 0.40 0.46 0.53 نسبة الترفع الى السنة الرابعة
 المحسوبة tقيمة 

 
2.08- 5.44- 5.51- 3.35- 

  1.96 1.96 1.96 1.96=05.0عندما  Zقيمة 
رفض  نتيجة االختبار

0H رفض
0H رفض

0H رفض
0H 

  .الباحث قبل من الحسابات اجراء تم :المصدر
تختلف جوهريًا عن القيمة وات وفي االقسام المذكورة سنجميع ال في الفعلية( االنتقال)الترفع نسبة ان نالحظ( 9)الجدول من

تم رفض الفرضيةالمتوقعة لذلك 
0H وقبول الفرضية

1H ما  والمتوقعةالفعلية  النسبتين بين جوهري  فرق  هناك القائلة بان
فقد تم قبول الفرضية 2012/2013عام عدا قسم ادارة االعمال 

0H , ان النسبة الفعلية في عام  نالحظومن ناحية اخرى
 تكان 2014/2015و  2013/2014في معظم االقسام, اما عامي  المتوقعةكانت اكبر من النسبة  2012/2013
  يكون بسبب امتداد فترة االزمة التي تمر بها البالد. قدالمذكورة, وهذا  االقسام في المتوقعة النسبةاصغر من  الفعلية النسبة
  : االعلى السنة الى( االنتقال)الترفع نسبة باستخدام دراسة كفاءة النظام الفصلي المعدل-ثانياا 

 6)دراسيفصل كل في نهاية االساسية مقررات البالى االمتحان ان النظام الفصلي المعدل يقتضي ان يتقدم الطالب 
ثم  ,في نهاية الدورة الفصلية الثانيةان عملية الترفع تحسب و , مقررات في الفصل الثاني ( 6مقررات في الفصل االول و

رهم بالتقدم الى دورة ثالثة تشمل مقررات الفصلين االول والثاني وتحسب عملية الترفع يسمح للطالب غير المترفعين وغي
بنتيجة امتحانات الدورة الثالثة, فهذا يعني أن j+1 وإذا لم يترفع الطالب إلى السنة األعلى  ,مرة ثانية بنتيجة الدورة الثالثة

, لذلك يجب حساب رصتين للترفع خالل العام الدراسيوهكذا يكون للطالب فالطالب قد رسب بأكثر من أربعة مقررات, 
 احتمال الترفع على مرحلتين ثم دمجهما كما يلي :

 .j+1 إلى السنة األعلى  jمن السنة  والثاني األولالطالب بنتيجة امتحانات الفصلين )انتقال(حساب احتمال ترفع -1
  بنتيجة امتحانات الدورة الثالثة. إلى السنة األعلىوالثاني(في الفصلين األول )الذي لم يترفع حساب احتمال ترفع الطالب-2
إلى السنة الدراسية دمج للحالتين السابقتين واستنتاج العالقة التي تعطينا احتمال ترفع الطالب  أوعملية تركيب  إجراء-3

 , وذلك كاالتي:ككل دراسيالعام البنتيجة امتحانات  j+1  األعلى
 والثاني: األولب بنتيجة امتحانات الفصلين حساب احتمال ترفع الطال -أ

 6) والثاني األولخالل الفصلين  اً دراسي اً مقرر  /12/ إلى امتحانات مالتقدب سنته الدراسيةالطالب مطالب في  أنلنفترض 
ولمرة واحدة بشكل منفصل ورتين الفصليتين امتحان كل منها خالل الد إلىوانه سيتقدم , مقررات في كل فصل دراسي(
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وان شرط , مقرر /12أي/ وان شرط النجاح بنتيجة امتحانات هذين الفصلين هو أن ينجح الطالب بجميع المقررات, قط,ف
ينجح الطالب  أنبنتيجة امتحانات هذين الفصلين هو j+1 إلى السنة األعلى j)االنتقال( من السنة الدراسية الترفع

مقرر تعاد /12/من أكثر في السنة الدراسية المقرراتكان عدد  إذاو مقرر)/12/أصلمن  األقلمقررات على /8/ب
ينجح  أنولحساب احتمال الترفع في هذه الحالة نستخدم التوزيع الثنائي الذي يعطينا احتمال  بنفس الطريقة(, الحسابات

ينجح بها  أنيمثل عدد المقررات التي يمكن  Xمتحواًل عشوائيًا  أنونفترض  ,مقرراً  n  أصلمقررًا من  kالطالب بعدد 
 :اآلتيةالقيم الممكنة  يأخذ X أنعندها نجد  ب بنتيجة االمتحانين الفصليين األول والثاني,الطال

                                           X : 0  ,  1  ,   2  ,   3  ,  4  ,  5…….k…….12     
 :  اآلتيةنائي الذي يعطى بالعالقة تحسب من التوزيع الث kقيمة معينة  X يأخذ أناحتمال  أنوبذلك نجد 

                (14          )                                         knkk

n qPCkXP −== ..)( 
          k : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , ….n=12:  أنحيث 

عدد  nوان  ,ي كل مقرراحتمال الرسوب ف q=1-Pوبالتالي : ,هو احتمال النجاح في كل مقرر من المقررات P وان 
وان ,  P=0.53الطالب, ولقد اعتمدنا سابقًا على ان احتمال نجاح الطالب في المقرر يساوي:  إليهاتقدم سيالمقررات التي 

الطالب من  حتمال المطلوب هو حساب احتمال ترفعاال أنوبما   q=47.0ال رسوب الطالب في المقرر يساوي:احتم
وتحسب  مقررات,/8تساوي/ أوقيمة اكبر   Xالمتحول  يأخذ أناحتمال  أي حساب ,j+1 إلى السنة األعلى jاسية السنة الدر 

 من العالقة التالية: 
                     )12()11()10()9()8()8( =+=+=+=+== XPXPXPXPXPXP   

 :أننجد ( 14العالقة ) بتطبيقو 
               (15       )  01212

12

11111

12

21010

12

399

12

488

12)8( qPCqPCqPCqPCqPCXP ++++= 
                   0004913.00052277.00254975.007537.0150384677.0)8( ++++=XP 

                                                                                 
1256971.0)8( PXP == 

والثاني يساوي  األولبنتيجة امتحانات الفصلين   j+1 إلى السنة األعلى jمن السنة الدراسية  يترفع الطالب أنأي احتمال 
256971.01 =P .الصف  إلىيترفعوا  أناالمتحانات الفصلية يمكن  إلىربع الطالب المتقدمين  تقريباً  هأنأي  فقط

والثاني فقط ,ولقد رمزنا لهذا االحتمال بالرمز  األولبنتيجة امتحانات الفصلين   j+1األعلى
1P .  

 :(اإلضافيةثة )حساب احتمال الترفع بنتيجة الدورة الثال -ب
امتحانات  إلىسيتقدم  مقررات, أربعةمن  بأكثرورسب  والثاني األول امتحانات الفصلين إلىالطالب الذي تقدم  أنلنفترض 

 األوللذلك سنرمز لعدد الطالب المتقدمين المتحانات الفصلين  ( في المقررات التي رسب فيها,اإلضافيةالدورة الثالثة)
مترفعين منهم ب ولعدد ال   Nوالثاني ب 

1N    : وبالتالي يكون لدينا 
              (16)                           

N

N
PNPN 1

111 . == 

 بالرمز سنتهم الدراسيةلعدد الراسبين في  ثم نرمز
1M  : فيكون لدينا 

               (17       )                   )1(. 1111 PNNPNNNM −=−=−= 
  األعلى السنة الدراسية إلىفان عددًا منهم سيترفع (,اإلضافية)امتحانات الدورة الثالثة إلىهؤالء الراسبين سيتقدمون  أنوبما 
j+1 نرمز الحتمال الترفع بنتيجة امتحانات الدورة الثالثة بالرمز س, لذلك

2P بنتيجتها سيترفعون ن ولعدد الطالب الذي
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بالرمز 
2N   واذا نسبنا

2N  الى العدد الكليN  نحصل على نسبة المترفعين في الدورة الثالثة من العدد االصلي  , فإننا
N   لها ب  نارمز والتي

2P  ويكون لدينا: 
             (81          )             

22
2

2 .PNN
N

N
P == 

ونرمز  (اإلضافية)والدورة الثالثة والثاني األول نحسب نسبة الترفع الكلية بنتيجة االمتحانين الفصليين أنمما سبق يمكننا 
 :اآلتيةمن العالقة  Qلها ب 
              (91)                               

21
2121 PP

N

N

N

N

N

NN
Q +=+=

+
=  

 أن وبما
1P لنا حساب االحتمال يتبقى ,0.25697وتساوي  اصبحت معلومة

2P  نسبة الترفع حتى نتمكن من حساب
ولحساب, Qالكلية

2P ت الفصلية الراسبين في االمتحانا الطالب ننطلق من حساب عدد
1M  وهم الطالب الذين يحملون

, مقررات فقط/5/الذي يحملالطالب هي حالة  األفضلالة حلا أن(, ونالحظ فأكثرمقررات  5مقررات)أي/4من/ أكثر
من هذه الطالب في كل حالة  لذلك سنحسب احتمال ترفع ,مقرراً /12/الة الطالب الذي يحملحالة فيهم هي ح وتنتهي بأسوأ

 :كاآلتي الحاالت,
 يتقدم أنيجب   j+1 إلى السنة األعلى jمن السنة الدراسية حتى يترفع الطالب  مقررات:/5*حالة الطالب الذي يحمل /

   j+1 األعلىالسنة  إلى ولحساب احتمال ترفعه, األقلوان ينجح بمقرر واحد على (, n=5)االمتحان بالمقررات الخمسة إلى
kkk  نطبق العالقة: qPCkXP −== 5

5  ساوي : ياحتمال ترفع الطالب في هذه الحالة  أن فنجد  )(..
                 

5

500

5 977065.00229345.01.1)0(1)1( PqPCXPXP ==−=−==−= 
 أنيجب عليه   j+1 إلى السنة األعلى jمن السنة الدراسية حتى يترفع الطالب  مقررات:/6/*حالة الطالب الذي يحمل

 j+1 األعلىالسنة  إلى, ولحساب احتمال ترفعه األقلوان ينجح بمقررين على  (n=6)االمتحان بالمقررات الستة إلىيتقدم 
kkkنطبق العالقة qPCkXP −== 6

6   :ساوي ي الحالة هذه في الطالب ترفع احتمالان  فنجد ,)(..
                   ].[1)]1()0([1)2( 511

6

600

6 qPCqPCXPXPXP +−==+=−=    
                             6916289.0]0729317.00107792.0[1 P==+−= 
امتحان هذه  إلىيتقدم  أنيجب عليه  j+1إلى السنة األعلى حتى يترفع الطالب  مقررات:/7/ة الطالب الذي يحمل*حال

نطبق العالقة , j+1إلى السنة األعلى  ولحساب احتمال ترفعه ,األقل( وان ينجح بثالثة مقررات على n=7)المقررات السبعة
kkk qPCkXP −== 7

7   :يساوي  الحالة هذه في طالبال ترفع احتمال ان فنجد, )(..
].[1)]2()1()0([1)3( 522

7

611

7

700

7 qPCqPCqPCXPXPXPXP ++−==+=+=−= 
                    781965458.0]1352883.00399909.000506623.0[1 P==++−= 

امتحان هذه  إلىيتقدم  أنيجب عليه  j+1إلى السنة األعلى حتى يترفع الطالب  مقررات:/8/*حالة الطالب الذي يحمل 
 طبقن j+1إلى السنة األعلى  لحساب احتمال ترفعه, و األقلمقررات على  بأربعةوان ينجح  (n=8)المقررات الثمانية

kkk العالقة: qPCkXP −== 8

8  :يساوي  الحالة هذه في الطالب ترفع احتمال ان فنجد ,)(..
                                 

].[1

)]3()2()1()0([1)4(

533

8

622

8

711

8

800

8 qPCqPCqPCqPC

XPXPXPXPXP

+++−=

=+=+=+=−= 

     87001499.0]1912075.008478068.002148082.000238113.0[1 P==+++−= 
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امتحان هذه  إلىيتقدم  أنيجب عليه  j+1إلى السنة األعلى الب حتى يترفع الط مقررات:/9/*حالة الطالب الذي يحمل
نطبق  j+1إلى السنة األعلى  , ولحساب احتمال ترفعهاألقلة مقررات على بخمس( وان ينجح n=9)المقررات التسعة

kkk العالقة qPCkXP −== 9

9  :يساوي  الحالة هذه في الطالب ترفع احتمال ان فنجد ,)(..
                        

099

9

188

9

277

9

366

9

455

9 .

)9()8()7()6()5()5(

qPCqPCqPCqPCqPC

XPXPXPXPXPXP

++++=

=+=+=+=+==   

95734748.000329976.00263358.00934177.01932983.025712323.0 P==++++= 
امتحان هذه  إلىيتقدم  أنيجب عليه  j+1إلى السنة األعلى حتى يترفع الطالب  مقررات:/10/*حالة الطالب الذي يحمل

تخدم نس  j+1إلى السنة األعلى  , ولحساب احتمال ترفعهاألقلمقررات على  بستةوان ينجح (n=10)المقررات العشرة
kkkالتوزيع الثنائي   qPCkXP −== 10

10   :يساوي  الحالة هذه في الطالب ترفع احتمال ان فنجد  )(..
                        

01010

10

199

10

288

10

377

10

466

10

)10()9()8()7()6()6(

qPCqPCqPCqPCqPC

XPXPXPXPXPXP

++++=

=+=+=+=+==   

1045262695.000174887.001550889.006188925.014635444.02271255.0 P==++++= 
هذه امتحان  إلى يتقدم أنيجب عليه  j+1إلى السنة األعلى حتى يترفع الطالب  مقررات:/11/*حالة الطالب الذي يحمل

 j+1إلى السنة األعلى  ولحساب احتمال ترفعه ,األقلمقررات على  بسبعة( وان ينجح n=11)عشرة اإلحدىالمقررات 
kkkنستخدم التوزيع الثنائي   qPCkXP −== 11

11  : يساوي  الحالة هذه في الطالب ترفع احتمال ان فنجد,  )(..
                      

01111

11

11010

11

299

11

388

11

477

11

)11()10()9()8()7()7(

qPCqPCqPCqPCqPC

XPXPXPXPXPXP

++++=

=+=+=+=+==   

11345878.0000926904.000904168.004009048.01066558.018916312.0 P==++++= 
امتحان هذه  إلىيتقدم  أنيجب عليه  j+1إلى السنة األعلى حتى يترفع الطالب  مقررات:/12*حالة الطالب الذي يحمل /

 j+1إلى السنة األعلى  , ولحساب احتمال ترفعه األقلثمانية مقررات على ب( وان ينجح n=12)المقررات االثنى عشرة
kkkثنائي  نستخدم التوزيع ال qPCkXP −== 12

12  :يساوي  الحالة هذه في الطالب ترفع احتمال ان فنجد  ,)(..
                    

01212

12

11111

12

21010

12

399

12

488

12

)12()11()10()9()8()8(

qPCqPCqPCqPCqPC

XPXPXPXPXPXP

++++=

=+=+=+=+==   

12256971.000049126.0005227736.00254975.00753700988.01503848.0 P==++++= 
( لحساب احتمال الترفع بنتيجة الدورة الثالثة 18واالن نعود الى العالقة )

2P  ع المتقدمين إليها نقوم بدراسة توز
1M  طالبًا

 حسب عدد المقررات كاآلتي:بن يتوزعون د الراسبي, وهم الراسبين في امتحانات الفصلين األول والثاني, ولنفترض أن عد
 لدورة الثالثة في ا عدد المقررات التي يحملونهاإلى السنة األعلى وفق  لذين يمكن أن يترفعوااالراسبون عدد يبين (11جدول)

  .الباحث اعداد من :المصدر
 :لعدد الطالب الذين يمكن ان ينجحوا او يترفعوا, فيكون لدينا knب و اً مقرر  kلعدد الطالب الذين يحملون  kmرمزنا ب

                                          121110987651 mmmmmmmmM +++++++= 
                                                121110987652 nnnnnnnnN +++++++= 

 :اي, خالل جداء عدد الطالب في الفئة باحتمال الترفع فيها يمكن حسابه من knفئة  أيعدد المترفعين من  أن نالحظ

 12 11 10 9 8 7 6 5 k عدد المقررات المحمولة 
1M 

12m 
11m 10m 9m 8m 7m 6m 5m  عدد الطالبkm 

2N 
12n 

11n 10n 9n 8n 7n 6n 5n  عدد الناجحين منهمkn   
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               (20      )                                
kkk Pmn .= 

حيث :
kP  إلى السنة األعلى الطالب ترفع هو احتمالj+1   في الحالة التي يحملون فيهاk  ًوهي االحتماالت التي مقررا ,
  سابقًا.حسبناها 

الدورة الثالثة امتحانات بنتيجة   j+1الدراسية األعلى إلى السنة  المترفعينالطالب عدد  أنوهكذا نجد 
2N :يساوي 

              (21  )      
1212111110107766552 ............. PmPmPmPmPmPmN ++++++= 

ةموبقس
2NعلىN ,أي: نحصل على نسبة الترفع بنتيجة الدورة الثالثة

N

N
P 2

2  :فنجد N(على21تقسيم العالقة)ي ا =

             (22)         
12

12
11

11
7

7

6

6

5

52
2 ............. P

N

m
P

N

m
P

N

m
P

N

m
P

N

m

N

N
P +++++== 

النسبة  أنوبمالحظة 
N

m5  مقررات /5ثاني والذين يحملون/وال األول الطالب الراسبين بنتيجة الفصلين ةنسباال هي ما

يمكننا حساب النسبة و  ,فقط
N

m5  كما يلي  التوزيع الثنائي المعكوسمن: 

                             21337599.0)53.0()47.0(.792. 75755

12

5 === PqC
N

m 

يمكن حساب النسبة  األمروكذلك 
N

m6  :من العالقة 

                              22075693.0)53.0()47.0(.924. 66666

12

6 === PqC
N

m 
الحتماالت الترفع  ( ثم نضعها في جدول خاص مقابل22نسب الواردة في العالقة )وهكذا نتابع حتى نحصل على بقية ال

 :  اآلتيفي الدورة الثالثة فنحصل على الجدول 
kkثم الجداءات ( يبين احتماالت نجاح الطالب في المقررات وفق كل فئة )حالة(12جدول) P

N

m
. 

kk P
N

m
. 

كل حالةعند  احتمال الترفع
          

kP knkkk PqC
N

m −= 12
 الحالة 

0.2084822117 0.977065 0.21337599 5 
0.2022771466 0.916289 0.22075693 6 
0.137537268 0.81965458 0.16779906 7 

0.0651152289 0.7001499 0.0930018399 8 
0.021020612 0.5734748 0.036654813 9 

0.0044138189 0.45262695 0.00975156 10 
0.0005438216 0.345878 0.001572293 11 
0.000029858 0.256971 0.0001161915 12 

0.6394199655 - 0.743028677  
 .الباحث قبل من الحسابات اجراء تم :المصدر  

 :يساوي و الدورة الثالثة  بنتيجة االعلىسنة الالطالب الى  ترفعمال احت مجموع العمود االخير يعطينا من الجدول نجد ان
63942.02 =P, للحصول على احتمال الترفع الكليوQ  اعلىالى سنة للطالب من سنةj+1 مجموع احتمال ترفع  نأخذ

 :أننجد ف, الب بنتيجة امتحانات الدورة الثالثةاحتمال ترفع الطثم الطالب بنتيجة امتحانات الفصلين االول والثاني 
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                                                        0.89639=63942.025697.021 +=+= PPQ 
64.8989639.0%                                                                 أي ان :   =Q 
 إلى  jمن السنة )المنقولين( المترفعينالطالب  نسبة خالل منالمعدل  الفصلي النظام ةكفاء عن تعبر النسبة هذهان و 

 االتي: التطبيقوباعتبار عدم وجود اي كلية في جامعة تشرين تطبق النظام الفصلي المعدل, فإننا نأخذ . j+1األعلى السنة
المتحانات مقررات والمتقدمين  ت الدراسيةالمسجلين والراسبين في احدى السنواكان عدد الطالب  إذا :تطبيقي مثال

وكان عدد  P=53.0النجاح في كل مقرر ثابتة وتساوي  , وكانت نسبةطالب =1000Nهووالثاني  األولالفصلين 
ن يجب اعدد المقررات التي يعبر عن  اً عشوائي متحوالً  Xوكان  ,مقرراً  /12/االول والثاني يساوي المقررات في الفصلين 

بنتيجة امتحانات الى السنة االعلى  )االنتقال(فان احتمال الترفع, )ينتقل(الى السنة االعلىحتى يترفعها الطالب ينجح ب
)8(125697.0                             :يساوي  والثانياالول  الفصلين PXP ==   

( 8االول والثاني يجب ان ينجح ب) تحانات الفصلينبنتيجة ام  j+1 األعلى السنةأي ان الطالب حتى يترفع)ينتقل( الى 
 )المنقولين( وفق هذه الحالة يساوي: المترفعينالطالب  عدد انبالتالي فو مقررات على االقل, 

1.)8(25725697.0.1000       طالبًا                                       === XPNN 
  يساوي : والثاني ولاال الفصلين امتحانات بنتيجةوان عدد الطالب الراسبين 

743257100011                       طالباً                                   =−=−= NNM 
 الفصلين امتحانات بنتيجة امتحانات الدورة الثالثة بالمقررات التي رسبوا فيها إلىن سيتقدمون الراسبو الطالب وان هؤالء 

63942.02             يساوي:   وجدنا انه  األعلى السنة إلىوان احتمال ترفعهم  ,والثاني االول =P  
 :    عددًا من الطالب الى السنة الدراسية االعلى بنتيجة امتحانات الدورة الثالثة يساوي  )ينتقل(يترفع أننتوقع  فإنناوبالتالي 

.1000*63963942.0            طالبًا                                          22 == PNN      
  يساوي: بنتيجة الدورات االمتحانية الثالث األعلى السنةالى  )المنقولين(المترفعين الطالب عدد أنوبذلك نجد 

89663925721                       طالبًا                                        =+=+ NN 
 يساوي :  Qالكلي  ل()االنتقااحتمال الترفع أننجد  أخرى ومن جهة 

                                              89639.063942.025697.021 =+=+= PPQ 
 خالل العام يساوي: )المنقولين( الى السنة االعلىللطالب المترفعين اإلجماليوان العدد 

.1000*89689639.0                       طالبًا                                        ==QN 
ان عددًا كبيرًا من الطالب سوف يترفعون)ينتقلون( الى السنة االعلى بنتيجة امتحانات الدورات  هذا التطبيق نالحظ من

في نهاية يزيد من فرص ترفعهم , مما خالل العام الدراسيتجرى لهم عدة امتحانات الثالث, الن هذا النظام يتطلب ان 
  العام الدراسي.

 النتائج:
 .االعلى السنة الى الفعلية االنتقال نسبة خالل من المعدل والفصليالمطبق  الفصلي النظام كفاءة عن التعبير يمكن .1
% . 60ما يقارب المطبق وفق النظام الفصلي   j+1الى السنة االعلى  jبلغت نسبة ترفع)انتقال( الطالب من السنة ـ  2
          %.89.64المعدل  الفصلي النظام وفق  j+1 االعلى السنة الى j الدراسية السنة من البالط( انتقال)ترفع نسبة. بلغت 3
وان , المطبق افضل من النظام الفصلي المعدل الفصلي النظامان نسبة ترفع)انتقال( الطالب الى السنة االعلى وفق . 4

 .الفرق بينهما كبيرًا جداً 
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خالل االعوام  المتوقعةالثانية ال تختلف جوهريًا عن النسبة  السنة الىمن السنة االولى  الفعلية (نتقالاال)ترفعال نسبة ان .5
التي سبقت االزمة, اما نسبة الترفع الفعلية من السنة الثانية الى السنة الثالثة, ومن السنة الثالثة الى السنة الرابعة وفي 

 خالل فترة االزمة. المتوقعةعن النسبة  تلف جوهرياً تخوخالل سنوات الدراسة معظم االقسام العلمية 

 التوصيات:
 .الن كفاءته افضل من النظام الفصلي المطبقتطبيق النظام الفصلي المعدل اعتماد و لجامعات السورية نقترح على ا.1
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