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ملخص: 
تناول هذا البحث ا�ستخدام �سال�سل مارك�ف المت�سا�سية باعتبارها اأ�سل�بًا العمليات 
الع�س�ائية، حيث يعّد هذا الأ�سل�ب من اأف�سل الأ�ساليب امل�ستخدمة يف حتليل حركة الطلبة 
خالل املراحل الدرا�سية، وكذلك تقدير الزمن الالزم الذي ي�ستغرقه الطالب اإىل حني تخرجه 
بهدف ربط خمرجات التعليم العايل بحاجات املجتمع.وتناول البحث اأي�سا اجلانب النظري 
والتطبيقي ل�سال�سل مارك�ف المت�سا�سية ومن ثم تطبيقها على بيانات طلبة كلية الهند�سة 
باجلامعة ال�سالمية بغزة خالل الفرتة من 2000 حتى 2011.وقد ت��سل البحث اإىل نتائج 
عدة من اأهمها اأن معدل التخرج ال�سن�ي ه� 76.4%، واأنه بعد فا�سل زمني مقداره )ثالث 
�سن�ات، �سنتان ون�سف، �سنتان، �سنة ون�سف، �سنة( من املت�قع ح�س�ل )%98.2، %99.2، 
واخلام�ض  والرابع،  والثالث،  والثاين،  الأول،  امل�ست�ى  طلبة  من   )%100  ،%100  ،%99.8
الطلبة  مت��سط عدد  اأن  اإىل  الهند�سة.بالإ�سافة  البكال�ري��ض يف  درجة  الرتتيب على  على 
 2013 /2012( القادمة  ال�سن�ات  هند�سة يف خم�ض  بكال�ري��ض  على  املت�قع ح�س�لهم 

حتى 2016/ 2017( ه� 2196 طالب.
كلمات مفتاحية: عمليات ع�س�ائية، عمليات مارك�ف، �سال�سل مارك�ف، امل�سف�فة 

الحتمالية.
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The Usage of Absorbing Markov Chains 
as One Method of Stochastic Processes

Abstract: 

This study explored the usage of absorbing Markov chains as one 
method of stochastic processes. This method is one of the best methods used 
in analyzing the movement of student during the stages of their study, and then 
estimating the required time needed to get their degrees. The aim is to link 
higher education output to the society needs. The study also focused on the 
theoretical and applied side of absorbing Markov chains and then applied the 
data on the students of Engineering College in the Islamic university during 
the period (2000 – 2011) . Through this study, we observed that the expected 
overall graduation rate is 76. 4% and after a time period of 3 years, 2.5 years, 
2 years, 1.5 years, and 1 year since admission  98.2%, 99.2%, 99.8%, 100%, 
100% of the first, second, third, fourth and fifth level respectively will get 
bachelor degrees in engineering. In addition, the average number of students 
that are expected to get a bachelor degree in engineer in the next five years 
from the academic year 2012/ 2013 to 2016/ 2017 is 2196 students. 

Keywords: Stochastic processes, Markov processes, Markov chains, 
probability matrix. 
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1.1 مقدمة:
من  حتتاجه  مبا  التنم�ية  اخلطط  تغذية  يف  ج�هريا  دورا  اجلامعات  ت�ؤدي 
الأ�سا�سي يف  امل�سدر  اجلامعات  تعّد  املجالت، حيث  اخت�سا�سات متعددة ويف خمتلف 
اإىل  امل�ستقبلية  �سيا�ساته  ور�سم  التخطيط  هذا  ويحتاج  العايل،  للتعليم  التخطيط  عملية 
واجلامعات  والكليات  والفروع  والخت�سا�سات  الربامج  خمتلف  عن  دقيقة  اإح�ساءات 
وغريها من املجالت، وقد اأدت هذه احلاجة املا�سة ل�ستخدام الإح�ساءات اإىل الهتمام 
البيانات وقيا�سها وعر�سها وحتليلها ريا�سيا بهدف  الكبري بالطرائق الإح�سائية جلمع 
التعرف على الجتاه العام لهذه املخرجات، ودرجة ترابطها وانعكا�ساتها على اجلامعة 

واملجتمع معًا )حميدان واجلراد، 2005( . 
وثيقة  عالقة  لها  التخ�س�سات  خمتلف  يف  خريجني  من  اجلامعات  خمرجات  اإن 
وحاجات  اجلامعة  من  يتخرج�ن  من  بني  ت�افق  هناك  يك�ن  اأن  يجب  حيث  باملجتمع 
املجتمع من التخ�س�سات املختلفة عن طريق حتديد اأعداد الطلبة كمًا وتخ�س�سا. و ميكن 
ال�ستعانة يف هذا ال�ساأن ببع�ض الطرائق الإح�سائية املنا�سبة لل�ق�ف على حالت البطالة 

التي تك�ن م�ؤ�رصاً اأ�سا�سيًا ملتخذي القرار يف ت�فري فر�ض عمل خلريجي اجلامعات. 
التي  والريا�سية  الإح�سائية  الطرائق  اأهم  من  المت�سا�سية  مارك�ف  �سال�سل  وتعد 
ميكن ا�ستخدامها يف حتليل اأعداد اخلريجني من اجلامعات والتخطيط لها من خالل درا�سة 
حركة الطلبة يف املراحل الدرا�سية، والزمن الالزم للطالب ا�ستغراقه يف كل مرحلة اإىل حني 
تخرجه، ومن ثم ال�ق�ف على النتائج التي ميكن عر�سها ملتخذي القرار لال�ستفادة منها 

يف تخطيط التنمية امل�ستقبلية )ح�سني، 2009( . 
تطبيقية،  كحالة  بها  الهند�شة  كلية  و  بغزة  اال�شالمية  اجلامعة  اختريت  وقد 
وذلك الأ�شباب عدة: اأنها تطبق النظام الأكادميي بالكامل من حيث التحذير الأكادميي و 
الف�سل و التح�يل اإىل كلية اأدنى اإذا تدنى معدل الطالب، و غريها. كما وتعّد كلية الهند�سة 
الدرا�سية املعتمدة، وال�سنة  ال�ساعات  اأن�سئت يف قطاع غزة، وتتبع نظام  اأول كلية هند�سة 
الدرا�سية مق�سمة اإىل ف�سلني درا�سيني و مدة كل ف�سل 15 اأ�سب�عًا درا�سيًا، اإ�سافة اإىل فرتة 

المتحانات. و قد ي�ساف اإليهما ف�سل �سيفي اختياري مدته 8 اأ�سابيع )�سهرين( . 
�ساعة   175 اإنهاء  الطالب  على  يت�جب  هند�سة  بكال�ري��ض  درجة  على  وللح�س�ل 
معتمدة بنجاح خالل 10 ف�س�ل درا�سية )5 �سن�ات( و ذلك على اعتبار اأن الطالب منتظم 
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يف الدرا�سة، و ميكن للطالب اأي�سا اإنهاء درا�سته يف مدة اأقل من ذلك اإذا ا�ستعان بالف�س�ل 
ال�سيفية، حيث اإن احلد الأدنى لنيل درجة البكال�ري��ض يف الهند�سة ه� اأربع �سن�ات و احلد 

الأعلى ه� ثماين �سن�ات )اجلامعة ال�سالمية، 2009( . 
اخلم�س  خالل  درا�شتهم  ينهوا  اأن  احلظ  ي�شعفهم  ال  الطلبة  بع�س  فاإن  وهكذا 
�شنوات اأو الع�رشة ف�شول املتتالية، بل يفوق ذلك، وهذا رمبا يعود اإىل اأ�شباب عدة 

منها: 
عدم جناح الطالب يف عدد من ال�ساعات الدرا�سية.  ♦
افتقار بع�ض الطلبة اإىل الت�عية الأكادميية الالزمة.  ♦
ي�اجه بع�ض الطلبة �سع�بة يف التكيف مع البيئة اجلامعية.  ♦
عدم التزام بع�ض الطلبة بالل�ائح والق�انني املن�س��ض عليها يف اجلامعة.  ♦
ع�امل اجتماعية واقت�سادية.  ♦

خالل  الطلبة  حركة  درا�سة  اإىل  ما�سة  حاجة  هناك  وغريها،  الع�امل  هذه  وب�سبب 
املراحل الدرا�سية. 

2.1 مشكلة البحث: 

تتمثل م�شكلة الدرا�شة يف الت�شاوؤالت االآتية: 
ما مت��سط املدة الزمنية املتبقية لتخرج الطالب عند كل م�ست�ى؟  ●
ما احتمال تخرج الطالب من كلية الهند�سة؟  ●
ما احتمال ت�رصب )ف�سل( الطالب من كلية الهند�سة؟  ●
لفرتة  ● الالحقة  �سن�ات  اخلم�ض  خالل  تخرجهم  املت�قع  الطلبة  عدد  مت��سط  ما 

الدرا�سة؟ 
ما مت��سط عدد الطلبة املت�قع ف�سلهم خالل اخلم�ض �سن�ات الالحقة لفرتة الدرا�سة؟  ●

3.1 أهمية البحث:

تكمن اأهمية البحث يف �شقني رئي�شيني هما: 
االأول: يتعلق باجلامعة الإ�سالمية من حيث ا�ستق�ساء طبيعة �سري الطالب وحركتة  ♦

خالل املراحل الدرا�سية من خالل معرفة الزمن امل�ستغرق لبقاء الطالب يف الكلية اإىل حني 
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تخرجه، واحتمالت تركه للكلية، واأي�سا تخرجه منها، ومن ثم تق�مي الجراءات وال�سيا�سات 
املتعلقة بالقب�ل والتح�يل وغريها. 

الثاين: و�سع خمرجات التعليم العايل والتنب�ؤ بها بني اأيدي امل�سئ�لني من متخذي  ♦
اجلامعات  العالقة بني  وتفعيل  امل�ستقبلية،  التنمية  تخطيط  منها يف  لال�ستفادة  القرارات 

واملجتمع يف اإعداد اخلطط ور�سم �سيا�سات التعليم العايل. 

4.1 هدف البحث:

تقدير الزمن امل�ستغرق لبقاء الطالب يف الكلية اإىل حني تخرجه. . 1
تقدير احتمال تخرج الطالب من كلية الهند�سة. . 2
تقدير احتمال ت�رصب )ف�سل( الطالب من الكلية. . 3
التنب�ؤ بعدد الطلبة املت�قع تخرجهم يف ال�سن�ات الالحقة. . 4
التنب�ؤ بعدد الطلبة املت�قع ف�سلهم. . 5

5.1 حدود البحث: 

تتكون حدود البحث من ثالثة اجزاء هي: 
احلد الزماين: يتمثل يف الأع�ام الدرا�سية من 2000/ 2001 حتى 2011/ 2012. . 1
احلد املكاين: اجلامعة ال�سالمية بغزة. . 2
احلد الب�رصي: طلبة كلية الهند�سة. . 3

2. اجلانب النظري للبحث: 
تعّد �سال�سل مارك�ف ذات اأهمية كبرية جدا وذلك نظرا ملا تتمتع به من ا�ستخدامات 
العل�م  من  وغريها  والفيزيائية  والجتماعية  القت�سادية  الظ�اهر  و�سف  يف  متعددة 
مارك�ف  �سال�سل  تعّد  الظ�اهر.  بكل  اخلا�سة  التنب�ؤ  عمليات  يف  ي�ساعد  مما  املختلفة، 
جزئية مهمة يف نظرية العمليات الع�س�ائية والتي يطلق عليها اأي�سا بالعمليات الت�سادفية 

)الزيادي، 2003( . 

1.2 العمليات العشوائية: 

يف  دالة  يقابلها  امل�ساهدات  من  م�ساهدة  كل  فاإن  الع�س�ائية  العمليات  درا�سة  عند 
اأن  اأي  الزمن،  دالة يف  فتعني  عملية  كلمة  اأما  الحتمالية،  تعني  الع�س�ائية  فكلمة  الزمن. 
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العمليات الع�س�ائية هي دوال احتمالية يف الزمن )تاج وعمار، 2007( . 
الع�س�ائية  املتغريات  من  جمم�عة  عن  عبارة  باأنها  الع�س�ائية  العمليات  تعرف 
}Xt, t ϵ T{ مرتبطة بالزمن، حيث T متثل جمم�عة الزمن. ويرمز للعملية الع�س�ائية بالرمز 
Xn عندما تك�ن جمم�عة الزمن T متقطعة مثل )2،1،0،.....( ويرمز لها بالرمز )Xt( اذا كان 

 . الزمن مت�سال، مثل 
وبالتايل فاإن: 

العملية )Xt( ت�سمى عملية ع�س�ائية.  -
القيم التي تفرت�ض ب��ساطة العملية ت�سمى احلالت.  -
جمم�عة القيم املمكنة ت�سمى ف�ساء احلالة.  -
اأو  - املعلمة، وقد تك�ن متقطعة  ت�سمى ف�ساء   )T( للمعلمة  القيم املمكنة  جمم�عة 

م�ستمرة، واأن املعلمة )T( تدل على الزمن. 

2.2 عمليات ماركوف: 

باأنها:  الع�س�ائية. وتعرف  العمليات  ومهّمًا يف  حتتل عمليات مارك�ف م�قعًا كبرياً 
التنب�ؤ  اأجل  من  معني  ع�س�ائي  ملتغري  احلالية  التغريات  حتليل  بها  يتم  التي  »ال��سيلة 

باملتغريات امل�ستقبلية لهذا املتغري« )امل�سهداين و �سمخي، 1990( . 
و�سميت هذه ال�سال�سل ب�سال�سل مارك�ف ن�سبة اإىل عامل الريا�سيات الرو�سي )اندريه 
مارك�ف( عندما ا�ستخدم هذا الأ�سل�ب لدرا�سة حركة جزيئات الغاز يف اإناء مغلق ثم التنب�ؤ 

بحركة هذه اجلزيئات يف امل�ستقبل )الزيادي، 2003( . 
اإن العملية الع�س�ائية }Xt, t ϵ T{ ت�سمى عملية مارك�ف اإذا كان الحتمال ال�رصطي 
)X)tn�1 لأي  يعتمد فقط على   )X)t0(, X)t1(, ......, X)tn�1(( املعطاة  القيم  ملجم�عة من   X)tn( لـ 

 : )Oliver,2009( جمم�عة من الفرتات الزمنية  اأي ان

ومما �سبق ميكن الق�ل اإن احتمال انتقال حالة معينة يف امل�ستقبل تعتمد على حالتها 
املعادلة  حتقق  اأنها  اأي  املا�سية،  الفرتات  يف  حالتها  على  تعتمد  ول  فقط،  احلا�رص  يف 

ال�سابقة. 
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وف�شاء  احلالة  ف�شاء  طبيعة  على  اعتمادااً  ماركوف  عمليات  ت�شنيف  وميكن 
املعلمة اإىل اأربعة اأ�شناف كاالآتي: 

�سال�سل مارك�ف ذات ف�ساء معلمة متقطع وف�ساء حالة متقطع. . 1
�سال�سل مارك�ف ذات ف�ساء معلمة متقطع وف�ساء حالة م�ستمر. . 2
عمليات مارك�ف ذات ف�ساء معلمة م�ستمر وف�ساء حالة متقطع. . 3
عمليات مارك�ف ذات ف�ساء معلمة م�ستمر وف�ساء حالة م�ستمر. . 4

عندما يك�ن ف�ساء املعلمة متقطعا فيطلق على عمليات مارك�ف �سال�سل مارك�ف. 
ويف بحثنا هذا �س�ف نتناول �سال�سل مارك�ف ذات ف�ساء املعلمة وف�ساء احلالة املتقطعني. 

3.2 سالسل ماركوف: 

حيث  املفه�م.  حيث  من  متقاربة  جميعها  ولكن  مارك�ف،  �سال�سل  تعاريف  تعددت 
تعرف باأنها: عبارة عن �سل�سلة من احلالت التي متر بها الظاهرة خالل فرتة زمنية معينة، 
اأو هي �سل�سلة من امل�اقع التي مير بها ج�سم متحرك خالل فرتة زمنية خمتلفة ا�ستنادا اإىل 
ق�انني احتمالت ت�سمى الحتمالت النتقالية، والتي هي عبارة عن احتمالت النتقال من 

احلالة i اإىل احلالة j خالل فرتة زمنية معينة )العذاري وال�كيل، 1991( . 
احتمال انتقال الظاهرة من احلالة i يف الزمن n اإىل احلالة j يف الزمن )n+1( ه�: 

حيث متثل H جمم�عة جميع احلالت. 
كانت  اإذا  الزمن،  متجان�سة  اأو  م�ستقرة  املتقطع  الزمن  ذات  مارك�ف  �سل�سلة  تك�ن 
عدم  يعني  التجان�ض  لأن  الزمن؛  على  تعتمد  ل  اأخرى  اإىل  حالة  من  النتقال  احتمالت 
العتماد على نقطة البتداء، واإمنا على الفرق الزمني، اأي اأن ال�سفات الحتمالية لها تتغري 

 .n بتغري الزمن، اأي اأنه جلميع قيم

غري  ال�سل�سلة  فتك�ن  حتديدا  املعادلة  هذه  حتقق  ل  مارك�ف  �سال�سل  كانت  اإذا  اأما 
م�ستقرة. 

وعليه، فاإن الحتمالت النتقالية ميكن و�سعها على �سكل م�سف�فة ت�سمى م�سف�فة 
الدرجة  من  مربعة  م�سف�فة  وهي  مارك�ف.  م�سف�فة  ت�سمى  اأو  النتقالية  الحتمالت 
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)n x n( ويرمز لها بالرمز )P( ، وعنا�رصها احتمالت انتقالية Pij لكل قيم )i, j ϵ i( وتك�ن 
كالتي: 

ويجب اأن حتقق ال�رشطني االآتيني )امل�شهداين و�شمخي، 1990( : 
1 .Pij > 0 جميع عنا�رص امل�سف�فة غري �سالبة
2 .Ɛ Pij = 1 جمم�ع عنا�رص كل �سف يف امل�سف�فة ي�ساوي واحد �سحيح

 )P = Pij( التي تتاألف منها م�سف�فة الحتمالت النتقالية )Pij( اإن جميع العنا�رص
اأو خالل  j بخط�ة واحدة  اإىل احلالة   i ل�سال�سل مارك�ف متثل احتمال النتقال من احلالة 
 j اإىل احلالة i فرتة زمنية واحدة. فاذا اأردنا اإيجاد قيمة احتمال انتقال الظاهرة من احلالة

بعدد من اخلط�ات اأو الفرتات الزمنية مقدارها m فيك�ن لدينا  حيث اإن: 

وميكن كتابة احتمالت النتقال بعد m خط�ة على �سكل م�سف�فة نرمز لها بالرمز  
)m(P على ال�س�رة التالية )تاج و عمار، 2007( : 

مع   .m اخلطوة  بعد  االنتقال  احتماالت  مب�شفوفة   P)m( امل�شفوفة  وت�شمى 
انه:  العلم 

اذا كانت m=1 فاإن  ي�سبح احتمال النتقال من احلالة i اإىل احلالة j بخط�ة  -
 .Pij واحدة، والذي رمزنا له بالرمز

اذا كانت m=0 فاإن:  -
- 
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املراحل  الطلبة خالل  استخدام سالسل ماركوف االمتصاصية في حتليل حركة 
الدراسية )دراسة تطبيقية على طلبة كلية الهندسة باجلامعة االسالمية بغزة(

 : )Parzen, 1960( كالتايل )وميكن تعميم ما ورد يف املعادلة )2

حيث اإن متثل Pn+m م�سف�فة الحتمالت النتقالية ل�سال�سل مارك�ف بعد )n+m( من 
اخلط�ات. اأما العن�رص يف ال�سف i والعم�د j من امل�سف�فة Pn+m  فيك�ن: 

واإذا كانت �سال�سل مارك�ف حمدودة بعدد من حالت m فاإن: 

Chapman – Kolommo� –كلم�جروف  جامبان مبعادلة  املعادلة  هذه   تت�سمى 
grove وهذه املعادلت تعني اأنه لكي تنتقل العملية الع�س�ائية من احلالة i اإىل احلالة j بعد 
n خط�ة، فاإنها يجب ان تنتقل اأول من احلالة i اإىل احلالة k بعد r خط�ة ثم تنتقل بعد ذلك 

 . )Parzen, 1960( خط�ة n�r بعد j اإىل k من
وميكن �سياغة نتيجة منطقية للمعادلة )5( كالتايل: 

وعليه، فاإنه ميكن ا�ستنتاج )P)n بح�ساب حا�سل �رصب م�سف�فة الحتمالت النتقالية 
يف نف�سها عدد n من املرات. 

4.2 سالسل ماركوف االمتصاصية: 

لي�ست جميع �سال�سل مارك�ف التي تطبق على العل�م احلياتية حتت�ي على م�سف�فة 
ا�ستحالة  ال�سل�سلة املارك�فية على حالة يك�ن فيها  انتقالية عادية منتظمة. فاإذا احت�ت 
اإمكانية  هناك  يك�ن  حني  يف  لل�سل�سلة،  املك�نة  احلالت  من  حالة  اأي  اإىل  منها  النتقال 
املك�نة  امل�سف�فة  على  نطلق  فاإننا  احلالت،  بقية  من  انطالقا  احلالة  هذه  اإىل  ال��س�ل 
لتلك ال�سل�سلة ا�سم المت�سا�سية )املا�سة( . فهذا الن�ع ي�ستخدم على نطاق وا�سع يف العل�م 
ال�رصطان  حتقق  اإذا  المت�سا�سية  احلالة  يف  املارك�فية  ال�سل�سلة  تك�ن  وبذلك  احلياتية. 
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الآتيان )حميدان واجلراد، 2005( : 
Ú  من حالة  اأية  اإىل  منها  النتقال  ي�ستحيل  الأقل  على  واحدة  ما�سة  حالة  ي�جد 

احلالت الخرى. 
Ú  هناك اإمكانية ال��س�ل اإىل هذه احلالة املا�سة انطالقا من اأي حالة من احلالت

املك�نة لل�سل�سلة. 
ولتحليل �سل�سلة مارك�ف المت�سا�سية، يجب تق�سيم م�سف�فة الحتمالت النتقالية 

اإىل اأربع م�سف�فات فرعية: 

حيث ان: 
Q: م�سف�فة تعك�ض احتمالت النتقال من احلالت غري املا�سة اإىل حالت غري ما�سة. 

R: م�سف�فة تعك�ض احتمالت النتقال من احلالت غري املا�سة اإىل حالت ما�سة. 
O: م�سف�فة �سفرية تعك�ض احتمالت النتقال من احلالت غري املا�سة اإىل حالت 

غري ما�سة. 
I: م�سف�فة ال�حدة وتعك�ض احتمالت البقاء �سمن احلالت املا�سة. 

 : )Weckesser,2005( وبناء على ذلك ن�ستطيع ال�ستنتاج اأن
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املراحل  الطلبة خالل  استخدام سالسل ماركوف االمتصاصية في حتليل حركة 
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حيث اإن: 
 .1

   .2
لل�سل�سلة  اجل�هرية  اأو  الأ�سا�سية  امل�سف�فة  ا�سم   )I � Q(�1 امل�سف�فة  على  ويطلق 

املارك�فية المت�سا�سية. 
بالرمز  اإليها  ي�سار  المت�سا�سية  مارك�ف  ل�سال�سل  النتقالية  الحتمالت  م�سف�فة 

N، حيث: 
N = )I � Q(�1

تعريف: م�سف�فة احتمالت التنقل من احلالت غري املا�سة اإىل احلالت املا�سة ي�سار 
B اإليها بالرمز

B = )I � Q(�1. R = N . R

تعريف: م�سف�فة مت��سطات اأزمنة المت�سا�ض ابتداء من احلالت غري املا�سة ي�سار 
 .M اإليها بالرمز

M = )I � Q(�1. I = N . I

3. اجلانب التطبيقي: 
والت�سجيل  القب�ل  عمادة  من  التحليل  يف  امل�ستخدمة  البيانات  على  احل�س�ل  مت 
 –  2001  /2000 بني  الفرتة  خالل  البيانات  واُ�ستخدمت  بغزة،  ال�سالمية  باجلامعة 
2011/ 2012، وانطالقا من البيانات املت�افرة لدينا، فاإن م�سف�فة مارك�ف النتقالية 
تعك�ض حالة الطالب يف كلية الهند�سة باجلامعة الإ�سالمية، وتتك�ن من ثماين حالت: �ست 

منها حالت غري ما�سة وحالتان ما�ستان كما يف اجلدول )1( اأدناه: 
الجدول )1( 

الحاالت وتصنيفها في الدراسة

L1 .حالة الطالب يف امل�ست�ى الول يف كلية الهند�سة

حاالت غري ما�شة

L2 .حالة الطالب يف امل�ست�ى الثاين يف كلية الهند�سة
L3 .حالة الطالب يف امل�ست�ى الثالث يف كلية الهند�سة
L4 .حالة الطالب يف امل�ست�ى الرابع يف كلية الهند�سة
L5 .حالة الطالب يف امل�ست�ى اخلام�ض يف كلية الهند�سة
LI .حالة حت�يل الطالب من واىل كلية الهند�سة
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LII .حالة ف�سل الطالب من كلية الهند�سة
حاالت ما�شة

LIII .حالة تخرج الطالب من كلية الهند�سة

واملف�س�لني  والباقني  امل�سجلني  الطلبة  اأعداد  ت��سح  التي  اجلداول  ياأتي  وفيما 
واملح�لني من واإىل كلية الهند�سة، وذلك خالل الفرتة من 2000 حتى 2011 وذلك وفق 

اجلداول التية: 
خالل  امل�ست�ى  ح�سب  الهند�سة  كلية  يف  امل�سجلني  الطلبة  اأعداد  ي��سح   )2( جدول 
الفرتة الزمنية حمل الدرا�سة )م�سافًا اإىل هذا اجلدول اأعداد الطلبة اجلدد والطلبة اخلريجني( 
، حيث يعد الطالب يف امل�ست�ى الأول بعد قب�له يف اجلامعة مبا�رصة، وي�سنف يف امل�ست�ى 
الثاين اإذا اأمت بنجاح درا�سة )35( �ساعة معتمدة، ويف امل�ست�ى الثالث اذا امت بنجاح درا�سة 
)70( �ساعة معتمدة، ويف امل�ست�ى الرابع اذا امت بنجاح درا�سة )105( �ساعة معتمدة، ويف 
امل�ست�ى اخلام�ض اذا امت بنجاح )140( �ساعة معتمدة. ويعّد الطالب خريجا اإذا اأمت بنجاح 
اإن كان  فيه  الذي يتخرج  الدرا�سي  الف�سل  النظر عن  �ساعة معتمدة، بغ�ض  درا�سة )175( 

الف�سل الول اأو الثاين اأو ال�سيفي )اجلامعة ال�سالمية، 2009( . 
الجدول )2( 

أعداد الطلبة الجدد و المسجلين و الخريجين في كلية الهندسة في الفترة 2000/ 2001- 2011/ 2012

امل�شتوى  الطلبة اجلدد*العام اجلامعي
االأول**

امل�شتوى 
الثاين

امل�شتوى 
الثالث

امل�شتوى 
الرابع

امل�شتوى 
اخلريجنياخلام�س

2001 /2000340341 - -  - -  -
2002 /2001441482395 - - - -
2003 /2002473495500391 - - -
2004 /2003520557558454367 - -
2005 /2004486517576532425511301
2006 /2005443482535556505556399
2007 /2006475555517540506611429
2008 /2007366399529506496616464
2009 /2008 - -452508474602505
2010 /2009 - - - 446477561508
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املراحل  الطلبة خالل  استخدام سالسل ماركوف االمتصاصية في حتليل حركة 
الدراسية )دراسة تطبيقية على طلبة كلية الهندسة باجلامعة االسالمية بغزة(

امل�شتوى  الطلبة اجلدد*العام اجلامعي
االأول**

امل�شتوى 
الثاين

امل�شتوى 
الثالث

امل�شتوى 
الرابع

امل�شتوى 
اخلريجنياخلام�س

2011 /2010 - - - -455585431

2012 /2011 - - - - -542464

3544382840623933370545843501املجموع

*الطلبة الجدد: هم طلبة الثانوية العامة الذين أُعلن عن قبولهم في كلية الهندسة. 

**المستوى األول: هم الطلبة المسجلون فعاًل لمقررات المستوى األول بكلية الهندسة. 

ومن خالل اجلدول ال�سابق جند اأن: 
مت��سط عدد طلبة امل�ست�ى اخلام�ض = 

مت��سط عدد اخلريجني ال�سن�ي= 
معدل التخرج ال�سن�ي= 

 =
%76.4 =

اجلدول )3( 
مل  الذين  الطلبة  هم  اأي  نف�سه،  الدرا�سي  امل�ست�ى  يف  الباقني  الطلبة  اعداد  ي��سح 
يحالفهم احلظ، ومل يتم�ا عدد �ساعات النجاح املطل�بة لنتقالهم اإىل م�ست�ى درا�سي اأعلى. 

وقد ُح�سبت هذه الأعداد ح�سب الآلية الآتية: 
عدد الطلبة الباقني يف م�ست�ى معني= عدد طلبة هذا امل�ست�ى – �سايف الطلبة املنتقلني من امل�ست�ى ال�سابق

�سايف طلبة امل�ست�ى ال�سابق= عدد طلبة هذا امل�ست�ى ال�سابق – ] الباق�ن يف هذا امل�ست�ى+ املف�س�ل�ن من 
هذا امل�ست�ى+ املح�ل�ن من الكلية- املح�ل�ن اإىل الكلية [

اأول: ُيح�سب عدد الطلبة الباقني يف عم�د امل�ست�ى الأول = الفرق بني الطلبة اجلدد 
وطلبة امل�ست�ى الأول

ثانيا: ُيح�سب عدد الطلبة الباقني يف امل�ست�يات الأخرى
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الجدول )3( 
عدد الطلبة الباقين في نفس المستوى 

امل�شتوى اخلام�سامل�شتوى الرابعامل�شتوى الثالثامل�شتوى الثاينامل�شتوى االأولالعام اجلامعي

2001 /200041 - -  - - 
2002 /20012243 - - -
2003 /20023710764 - -
2004 /20033160368  -
2005 /200439705326210
2006 /20058012413484157
2007 /200633244938182
2008 /200711735728152
2009 /2008 -71673997
2010 /2009 - - 667653
2011 /2010 - - -99154
2012 /2011 - - - -78

1083 294572526398املجموع

 حسب بمعرفة الباحث

من خالل اجلدول ال�سابق جند ان: 
احتمال بقاء الطالب يف امل�ست�ى الول ه�:  -
احتمال بقاء الطالب يف امل�ست�ى الثاين ه�:  -
احتمال بقاء الطالب يف امل�ست�ى الثالث ه�:  -
احتمال بقاء الطالب يف امل�ست�ى الرابع ه�:  -
احتمال بقاء الطالب يف امل�ست�ى اخلام�ض ه�:  -

الهند�سة خالل  واإىل كلية  الطلبة املح�لني من  اأعداد  : ي��سحان   )5 &  4( اجلدولن 
الفرتة الزمنية حمل الدرا�سة، باعتبارهم حالة غري ما�سة حيث اإنه من ينتقل اإىل هذه احلالة 
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املراحل  الطلبة خالل  استخدام سالسل ماركوف االمتصاصية في حتليل حركة 
الدراسية )دراسة تطبيقية على طلبة كلية الهندسة باجلامعة االسالمية بغزة(

يخرج منها، اأي ميكنه الع�دة اإىل الكلية حيث اإن حت�يل الطالب من الكلية: يجوز للطالب 
التحويل برغبته اإىل كلية اخرى يف اجلامعة ملرتني فقط، وذلك وفقا لل�رشوط االآتية 

)اجلامعة اال�شالمية، 2009( : 
 اإذا وجد مكان �ساغر يف الكلية املنتقل اإليها. أ. 
اأن يك�ن معدَّله يف ال�سهادة الثان�ية مقب�ًل يف الكلية التي يرغب النتقال اإليها 	. 

�سنة التحاقه باجلامعة. ولكن ميكن التجاوز عن هذا ال�رصط اإذا اأنهى الطالب امل�ست�ى الأول 
بنجاح مبعدل تراكمي 80% فما ف�ق. 

الجدول )4( 
عدد الطلبة المحولين من كلية الهندسة في الفترة 2000/ 2001 - 2011/ 2012

امل�شتوى اخلام�سامل�شتوى الرابعامل�شتوى الثالثامل�شتوى الثاينامل�شتوى االأولالعام اجلامعي

2001 /20000 -  - - -
2002 /200111 - - -
2003 /2002310 - -
2004 /20034100 -
2005 /200441000
2006 /200562000
2007 /2006114000
2008 /200764200
2009 /2008 -2100
2010 /2009 - -110
2011 /2010 - - -20
2012 /2011 - - - -0

3516430املجموع

من خالل اجلدول ال�سابق جند اأن: 
احتمال حت�يل الطالب من امل�ست�ى الول ه�:  -
احتمال حت�يل الطالب من امل�ست�ى الثاين ه�:  -
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احتمال حت�يل الطالب من امل�ست�ى الثالث ه�:  -
احتمال حت�يل الطالب من امل�ست�ى الرابع ه�:  -
احتمال حت�يل الطالب من امل�ست�ى اخلام�ض ه�:  -

الجدول )5( 
عدد الطلبة المحولين إلى كلية الهندسة في الفترة 2000/ 2001 - 2011/ 2012

امل�شتوى اخلام�سامل�شتوى الرابعامل�شتوى الثالثامل�شتوى الثاينامل�شتوى االأولالعام اجلامعي

2001 /20000 - - - -
2002 /200100 - - -
2003 /2002000 -  -
2004 /20030000 -
2005 /200400000
2006 /200521100
2007 /200621110
2008 /200711100
2009 /2008 -2010
2010 /2009 - -000
2011 /2010 - - -00
2012 /2011 - - - -0

55320املجموع

من خالل اجلدول ال�سابق جند اأن: 
احتمال حت�يل الطالب اإىل امل�ست�ى الول ه�:  -
احتمال حت�يل الطالب اإىل امل�ست�ى الثاين ه�:  -
احتمال حت�يل الطالب اإىل امل�ست�ى الثالث ه�:  -
احتمال حت�يل الطالب اإىل امل�ست�ى الرابع ه�:  -
احتمال حت�يل الطالب اإىل امل�ست�ى اخلام�ض ه�:  -

الزمنية  الفرتة  الهند�سة خالل  الطلبة املف�س�لني من كلية  اأعداد  اجلدول )6( ي��سح 
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حمل الدرا�سة، باعتبارهم حالة ما�سة حيث اإنه من ينتقل اإىل هذه احلالة ال يخرج منها، 
اأي ال ميكنه العودة اإىل الكلية حيث اإنه )اجلامعة اال�شالمية، 2009( : 

يف�سل الطالب اأكادمييًا من الكلية: اإذا اأخفق يف اإلغاء التحذير الأكادميي يف مدة . 1
اأق�ساها ف�سالن درا�سيان من تاريخ التحذير، حيث ي�ّجه هذا التحذير اإىل كل طالب يقل 
معدله الرتاكمي عن 65%. ويف�سل اي�سا دون حتذير اإذا قّل معدله الرتاكمي عن 55% يف اأي 

ف�سل من الف�س�ل الدرا�سية با�ستثناء الف�سل الأول من التحاقه باجلامعة. 
يف�سل الطالب نهائيًا من اجلامعة: اإذا تعر�ض اإىل اإحدى احلالت الآتية: . 2

اذا ا�ستنفذ املدة امل�سم�ح له بها يف اجلامعة دون ان يتخرج )ثمانية �سن�ات( . أ. 
اإذا ف�سل اكادمييا مرتني خالل فرتة درا�سته يف اجلامعة. 	. 
اإذا �سدر بحقه قرار تاأديبي ي�سادق عليه جمل�ض اجلامعة. ت. 
اإذا انقطع عن الدرا�سة مدة تزيد عن اأربعة ف�س�ل درا�سية. 	. 

الجدول )6( 
عدد الطلبة المفصولين من كلية الهندسة في الفترة 2000/ 2001 - 2011/ 2012

امل�شتوى اخلام�سامل�شتوى الرابعامل�شتوى الثالثامل�شتوى الثاينامل�شتوى االأولالعام اجلامعي

2001 /20003 - - - -
2002 /200121 - - -
2003 /2002420 - -
2004 /20036110 -
2005 /200492000
2006 /200554100
2007 /200683000
2008 /200742200
2009 /2008 -220 0
2010 /2009 - -000
2011 /2010 -  - -00
2012 /2011 -  - - -0
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امل�شتوى اخلام�سامل�شتوى الرابعامل�شتوى الثالثامل�شتوى الثاينامل�شتوى االأولالعام اجلامعي

 17600 41املجموع

من خالل اجلدول ال�سابق جند اأن: 
احتمال ف�سل الطالب من امل�ست�ى الأول ه�:  -
احتمال ف�سل الطالب من امل�ست�ى الثاين ه�:  -
احتمال ف�سل الطالب من امل�ست�ى الثالث ه�:  -
احتمال ف�سل الطالب من امل�ست�ى الرابع ه�:  -
احتمال ف�سل الطالب من امل�ست�ى اخلام�ض ه�:  -

وبناًء على الحتمالت ال�سابقة فاإن: 
احتمال انتقال الطالب من امل�ست�ى الأول اإىل امل�ست�ى الثاين ه�:  -

احتمال انتقال الطالب من امل�ست�ى الثاين اإىل امل�ست�ى الثالث ه�:  -

احتمال انتقال الطالب من امل�ست�ى الثالث اإىل امل�ست�ى الرابع ه�:  -
- 

احتمال انتقال الطالب من امل�ست�ى الرابع اإىل امل�ست�ى اخلام�ض ه�:  -

احتمال انتقال الطالب من امل�ست�ى اخلام�ض اإىل حالة التخرج ه�:  -

 )P( النتقالية  مارك�ف  م�سف�فة  تك�ين  ميكننا  ال�سابقة  الحتمالت  خالل  ومن 
كالآتي: 
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الشكل )1(
مخطط االحتماالت االنتقالية
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ال�سا�سية  امل�سف�فة  حتديد  ميكننا   )P( النتقالية  مارك�ف  م�سف�فة  خالل  ومن 
ل�سل�سلة مارك�ف المت�سا�سية )N( كالآتي:
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 وعليه،،
ابتداء من احلاالت غري املا�شة  ● ازمنة االمت�شا�س  الإيجاد م�شفوفة متو�شط 

نتبع االآتي:

ومن هذه امل�شفوفة ميكن ا�شتنتاج االآتي: 
اإىل حني ح�س�له على  - مت��سط زمن بقاء طالب امل�ست�ى الأول يف كلية الهند�سة 

درجة البكال�ري��ض ه� )5.781 ف�سل درا�سي( اأي اأن الطالب بالإ�سافة اإىل ال�سنة احلالية 
يحتاج اإىل ثالث �سن�ات اأخرى تقريبًا. 

مت��سط زمن بقاء طالب امل�ست�ى الثاين يف كلية الهند�سة حلني ح�س�له على درجة  -
البكال�ري��ض ه� )4.741 ف�سل درا�سي( اأي ان الطالب بالإ�سافة اإىل ال�سنة احلالية يحتاج 

اإىل �سنتني ون�سف تقريبا. 
مت��سط زمن بقاء طالب امل�ست�ى الثالث يف كلية الهند�سة اإىل حني ح�س�له على  -

درجة البكال�ري��ض ه� )3.585 ف�سل درا�سي( اأي اأن الطالب بالإ�سافة اإىل ال�سنة احلالية 
يحتاج اإىل �سنتني تقريبا. 

مت��سط زمن بقاء طالب امل�ست�ى الرابع يف كلية الهند�سة اإىل حني ح�س�له على  -
درجة البكال�ري��ض ه� )2.432 ف�سل درا�سي( اأي اأن الطالب بالإ�سافة اإىل ال�سنة احلالية 

يحتاج اإىل �سنة ون�سف تقريبا.
الهند�سة حلني ح�س�له على  - امل�ست�ى اخلام�ض يف كلية  مت��سط زمن بقاء طالب 

درجة البكال�ري��ض ه� )1.309 ف�سل درا�سي( اأي اأن الطالب بالإ�سافة اإىل ال�سنة احلالية 
يحتاج اإىل �سنة اأخرى تقريبًا.
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مت��سط زمن بقاء الطلبة املح�لني من واىل كلية الهند�سة اإىل حني ح�س�لهم على  -
الكلية  واإىل  من  املح�لني  الطلبة  اأن  اأي  درا�سي(  ف�سل   5.547( ه�  البكال�ري��ض  درجة 
يحتاج�ن اإىل ثالث �سن�ات تقريبًا لكي يتخرج�ا )مع العلم اأن غالبية عمليات التح�يل تتم 

بعد ال�سنة الأوىل( .
مما �سبق نالحظ اأنه بناًء على النتائج اأن الطالب يف امل�ست�ى الأول يحتاج اإىل مت��سط 
زمن بقاء غري منطقي حل�س�له على درجة البكال�ري��ض، حيث اإنه يحتاج اإىل ثالث �سن�ات 
امل�ست�ى  لطالب  الهند�سة  بكلية  املطبقة  الدرا�سية  اخلطة  اأن  اإىل  ذلك  للتخرج.ويعزى  فقط 
الول يحت�ي جلها على مقررات عامة يتم درا�ستها مع زمالئهم يف كليات اأخرى )اأدنى من 
كلية الهند�سة( ، مما يتيح للطلبة فر�سة النجاح والتميز يف امل�ست�ى الأول مقارنة بزمالئهم 

وي�ؤدي ذلك اإىل انخفا�ض ت�قع مدة بقائهم يف الكلية اإىل حني التخرج.
يف حني اأن الطالب اإذا اقرتب من م�عد تخرجه، وخا�سة يف امل�ست�ى اخلام�ض فاإنه 
ما  وهذا  التخرج،  من  يتمكن  لكي  تقريبًا  عام  مقدارها  اإ�سافية  زمنية  فرتة  اإىل  يحتاج 
اأعداد الطلبة امل�سجلني يف امل�ست�ى اخلام�ض،  اأو�سحته اجلداول ال�سابقة من حيث ارتفاع 
ال�ساعات  عدد  ينه�ا  اأو  يتم�ا  مل  الذين  الطلبة  اأعداد  يف  تراكمًا  هناك  ان  اإىل  يع�د  وهذا 

املطل�بة لتخرجهم )حتى ل� تبقت عليهم �ساعة درا�سية واحدة( .
للح�شول على م�شفوفة احتماالت التنقل من احلاالت غري املا�شة اإىل احلاالت  ●

املا�شة )من امل�شتويات الدرا�شية اخلم�شة اإىل حالة التخرج وحالة الف�شل من الكلية( 
نتبع االآتي: 
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ومن هذه امل�شفوفة ميكن ا�شتنتاج االآتي: 
بعد فا�سل زمني م�ساٍو ثالث �سن�ات تقريبًا من املت�قع ح�س�ل 98.2% من طلبة  -

امل�ست�ى الأول على بكال�ري��ض هند�سة )التخرج( .وباحتمال مقداره 0.018 �س�ف يتعر�ض 
ه�ؤلء الطلبة اإىل الف�سل من الكلية.

من  -  %99.2 ح�س�ل  املت�قع  من  تقريبًا  ون�سف  �سنتني  م�ساٍو  زمني  فا�سل  بعد 
طلبة امل�ست�ى الثاين على بكال�ري��ض هند�سة )التخرج( .وباحتمال مقداره 0.007 �س�ف 

يتعر�ض ه�ؤلء الطلبة اإىل الف�سل من الكلية.
بعد فا�سل زمني م�ساٍو �سنتني تقريبا من املت�قع ح�س�ل 99.8% من طلبة امل�ست�ى  -

الثالث على بكال�ري��ض هند�سة )التخرج( .وباحتمال مقداره 0.002 �س�ف يتعر�ض ه�ؤلء 
الطلبة اإىل الف�سل من الكلية.

طلبة  - جميع  ح�س�ل  املت�قع  من  تقريبًا  ون�سف  �سنة  مقداره  زمني  فا�سل  بعد 
امل�ست�ى الرابع على بكال�ري��ض هند�سة )التخرج( .مع عدم وج�د احتمال ف�سل اأي طالب 

منهم.
بعد فا�سل زمني مقداره عام واحد تقريبًا من املت�قع ح�س�ل جميع طلبة امل�ست�ى  -

اخلام�ض على بكال�ري��ض هند�سة )التخرج( .مع عدم وج�د احتمال ف�سل اأي طالب منهم.
للتنبوؤ باأعداد الطلبة املتوقع ح�شولهم على بكالوريو�س هند�شة )التخرج(  ●

اأو اأن يتعر�شوا اإىل الف�شل يف ال�شنوات اخلم�شة التي تلي فرتة الدرا�شة نتبع االآتي: 
مت��سط اعداد الطلبة امل�سجلني يف امل�ست�يات الدرا�سية اخلم�سة خالل اآخر �سنة درا�سية 

2011/ 2012 كالآتي: 

امل�شتوى اخلام�سامل�شتوى الرابعامل�شتوى الثالثامل�شتوى الثاينامل�شتوى االول

435401399431542

اأي اأن م�سف�فة املت��سطات هي:
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وب�رصب امل�سف�فة W يف امل�سف�فة B نح�سل على الآتي:

وبافرتا�ض ا�ستقرار عملية قب�ل الطلبة وانتقالهم عرب خمتلف امل�ست�يات ومن النتيجة 
ال�سابقة ن�ستنتج التايل:

مت��سط عدد الطلبة املت�قع ح�س�لهم على بكال�ري��ض هند�سة يف خم�سة ال�سن�ات  -
القادمة )2013/2012 حتى 2017/2016( ه� 2196 طالب .

مت��سط عدد الطلبة املت�قع تعر�سهم للف�سل من الكلية يف الفرتة الزمنية القادمة  -
نف�سها ه� 7 طالب.

ويت�سح ذلك من اجلدول الآتي:
الجدول )7(

أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم أو فصلهم )2013/2012 حتى 2017/2016(

متو�شط عدد الطلبة املتوقع ال�شنة الدرا�شية
انتقالهم اإىل حالة التخرج

متو�شط عدد الطلبة املتوقع 
احلالة ال�شابقةانتقالهم اىل حالة الف�شل 

طلبة امل�ست�ى اخلام�ض20124273/ 2013
 عام 2011/ 2012

طلبة امل�ست�ى الرابع20133983/ 2014
 عام 2011/ 2012

طلبة امل�ست�ى الثالث 20143981/ 2015
عام 2011/ 2012

طلبة امل�ست�ى الثاين 20154310/ 2016
عام 2011/ 2012



348

د. مؤمن محمد  احلنجوري
د. شادي اسماعيل التلباني

املراحل  الطلبة خالل  استخدام سالسل ماركوف االمتصاصية في حتليل حركة 
الدراسية )دراسة تطبيقية على طلبة كلية الهندسة باجلامعة االسالمية بغزة(

متو�شط عدد الطلبة املتوقع ال�شنة الدرا�شية
انتقالهم اإىل حالة التخرج

متو�شط عدد الطلبة املتوقع 
احلالة ال�شابقةانتقالهم اىل حالة الف�شل 

طلبة امل�ست�ى الول20165420/ 2017
عام 2011/ 2012

- 21967املجموع

4. النتائج والتوصيات: 
تو�شل البحث اإىل نتائج عدة اأهمها: 

مت��سط عدد اخلريجني ال�سن�ي ه� 438 طالب.. 1
معدل التخرج ال�سن�ي ه� %76.4.. 2
بعد فا�سل زمني م�ساٍو اإىل ثالث �سن�ات تقريبا من املت�قع ح�س�ل 98.2% من . 3

طلبة امل�ست�ى الول على بكال�ري��ض هند�سة )التخرج( .وباحتمال مقداره 0.018 �س�ف 
يتعر�ض ه�ؤلء الطلبة اإىل الف�سل من الكلية.

بعد فا�سل زمني م�ساٍو اإىل �سنتني ون�سف تقريبًا من املت�قع ح�س�ل 99.2 % من . 4
طلبة امل�ست�ى الثاين على بكال�ري��ض هند�سة )التخرج( .وباحتمال مقداره 0.007 �س�ف 

يتعر�ض ه�ؤلء الطلبة اإىل الف�سل من الكلية.
اإىل �سنتني تقريبًا من املت�قع ح�س�ل 99.8% من طلبة . 5 بعد فا�سل زمني م�ساٍو 

�س�ف   0.002 مقداره  .وباحتمال  )التخرج(  هند�سة  بكال�ري��ض  على  الثالث  امل�ست�ى 
يتعر�ض ه�ؤلء الطلبة اإىل الف�سل من الكلية.

اإىل �سنة ون�سف تقريبًا من املت�قع ح�س�ل جميع طلبة . 6 بعد فا�سل زمني م�ساٍو 
امل�ست�ى الرابع على بكال�ري��ض هند�سة )التخرج( .مع عدم وج�د احتمال ف�سل اأي طالب 

منهم.
طلبة . 7 جميع  ح�س�ل  املت�قع  من  تقريبًا  واحدة  �سنة  مقداره  زمني  فا�سل  بعد 

اأي  ف�سل  احتمال  وج�د  عدم  .مع  )التخرج(  هند�سة  بكال�ري��ض  على  اخلام�ض  امل�ست�ى 
طالب منهم.

مت��سط عدد الطلبة املت�قع ح�س�لهم على بكال�ري��ض هند�سة يف اخلم�سة �سن�ات . 8
القادمة )2012/ 2013 حتى 2016/ 2017( ه� 2196 طالبًا.
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اخلم�سة . 9 يف  الكلية  من  والتح�يل  للف�سل  تعر�سهم  املت�قع  الطلبة  عدد  مت��سط 
�سن�ات القادمة )2012/ 2013 حتى 2016/ 2017( ه� 7 طالب.

أهم التوصيات: 

تطبيق هذه الدرا�سة على الكليات املختلفة �س�اء ذات الأربع و اخلم�ض وال�ست مراحل . 1
اإح�سائية  اأ�ساليب  با�ستخدام  املختلفة  اجلامعات  و  الكليات  بني  مقارنة  وعقد  درا�سية، 

خمتلفة.
تطبيق هذه الدرا�سة على م�ست�ى اجلامعات الفل�سطينية.. 2
التعليم . 3 خمرجات  لتحديد  دقيقة  كاآلية  المت�سا�سية  مارك�ف  �سال�سل  ا�ستخدام 
العايل.
اجلامعات . 4 خلريجي  امل�ستقبلية  اخلطط  ب��سع  القرار  ومتخذي  امل�سئ�لني  ن��سي 

الفل�سطينية بناء على نتائج �سال�سل مارك�ف المت�سا�سية.
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 
اجلامعة . 1 يف  البكال�ري��ض  لدرجة  الكادميي  "النظام   ،  )2009( ال�سالمية  اجلامعة 

ال�سالمية- غزة"، اجلامعة ال�سالمية، غزة، فل�سطني. 
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