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النتيجة في درجة قيمة الحرفالعالمة بالحرفالعالمة المئوية
البكالوريوس

النتيجة في درجة 
الدراسات العليا

90 - 100A4.0ناجح ناجح
88 - 89.99-A3.75ناجح ناجح
85 - 87.99+B3.5ناجح ناجح
80 - 84.99B3.0ناجحناجح
78 - 79.99-B2.75ناجحناجح
74 - 77.99+C2.5ناجحناجح
70 - 73.99C2.0ناجحناجح
65 - 69.99-C1.75راسبناجح
63 - 64.99+D1.5راسبناجح
60 - 62.99D1.0راسبناجح
45 - 59.99-D0.75راسبراسب
0 - 44.99E0.0راسبراسب

)www.najah.edu/ar/page/3221( المصدر: عمادة القبول والتسجيل في جامعة النجاح الوطنية *

نسبة الطلبة في الصفالعالمة بالحروف

A5%
+B10%
B15%

+C20%
C20%

+D15%
D10%
E5%
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نسبة الطلبة في الصفالعالمة بالحروف
A5%

+B10%
B15%

+C20%
C20%

+D15%
D10%
E5%

نسبة الطلبة في الصفالعالمة بالحروف
A15%

+B15%
B15%

+C20%
C20%

+D5%
D5%
E5%

نسبة الطلبة في الصفالعالمة بالحروف
A5%

+B5%
B10%

+C25%
C25%

+D10%
D10%
E10%
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الحرف المناظر فئة العالمة
للعالمة المئوية

100 - 90A
89 - 80+B
79 - 70B
69 - 65+C
64 - 60C
59 - 55+D
54 - 50D

Eاقل من 50

الحرف المناظر فئة العالمة
للعالمة المئوية

100 - 85A
84 - 80+B
79 - 75B
74 - 70+C
73 - 65C
64 - 58+D
57 - 50D

Eاقل من 50
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النسبة المئوية %التكرارالتصنيفالمتغير
16370.0إنسانيةالكلية

7030.0علمية
7933.9ذكرالجنس

15466.1أنثى
19081.5بكالوريوسالبرنامج

4318.5دراسات عليا

المعدل التراكمي
62.6ممتاز

7130.5جيد جداً
9239.5جيد

5824.9مقبول
62.6ضعيف

233100.0المجموع
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معامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرة
1**0.49711**0.63021**0.691
2**0.61612**0.67422**0.720
3**0.61713**0.62023**0.641
4**0.46614**0.62724**0.491
5**0.53615**0.56325**0.632
6**0.51916**0.53326**0.588
7**0.54517**0.60827**0.686
8**0.63718**0.63028**0.694
9**0.61619**0.69629**0.698
10**0.70420**0.67030**0.646

0.622**31** دال عند مستوى )0.01(
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المتوسط الفقرةالترتيب التسلسل
الحسابي

االنحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

مستوى 
التقييم

يتطلب نظام العالمات الحرفي من الطالب بذل 131
جهد كبير لمحاولة رفع عالمته إلى فئة أعلى.

مرتفع جدا4.260.9893.2ً

هناك إجحاف بحق الطالب المتميز بمساواته 26
بطالب ليس على الدرجة نفسها من التميز عند 

إعطائهما نفس رمز العالمة. 

مرتفع4.150.9883.0

يضخم نظام العالمات الحرفي الفارق البسيط 323
في العالمة الرقمية بين طالبين، إذ ينقل الطالب 

إلى فئة أعلى بمجرد وجود فارق طفيف في 
العالمة الرقمية بينهما.

مرتفع4.080.9881.6

ال يوفر لي نظام العالمات الحرفي قواعد ثابتة 45
عن كيفية تحويل العالمة المئوية إلى مستويات 

أداء حرفية. 

مرتفع4.031.0680.6

ال يساعد نظام العالمات الحرفي على تزويدي 51
بمعلومات عن درجة تحقيقي ألهداف المادة.

مرتفع3.971.0479.4

ال يعطي نظام العالمات الحرفي معلومات عن 62
أدائي مقارنة بأداء اآلخرين.

مرتفع3.931.0478.6

ال يُشّخص نظام العالمات الحرفي األداء الدقيق 718
المتحقق للطالب في المواد الدراسية.

مرتفع3.910.9578.2

يشعر الطالب بارتباك أثناء تعامله مع نظام 830
العالمات الحرفي العتماده على العالمات 

الرقمية.

مرتفع3.901.1378.0

هامش الخطأ في إعطاء العالمة في نظام 927
العالمات الحرفي كبير.

مرتفع3.891.0577.8

ال يراعي نظام العالمات بالحروف الفروق 1012
الفردية بين الطلبة.

مرتفع3.881.0677.6

يُقلل نظام العالمات الحرفي من دافعية الطالب 1120
للتعلم باعتباره متساٍو مع طلبة أعلى منه أو 

أدنى منه.

مرتفع3.851.0977.0

ال يراعي نظام العالمات الحرفي نوعية 1228
المهارات التي اكتسبها الطالب أثناء دراسته.

مرتفع3.841.0276.8

تدني فهم نظام العالمات الحرفي من قبل أرباب 1326
العمل يعيق القبول في الوظائف.

مرتفع3.831.0076.8

هناك ظلم يلحق بالطالب كنتيجة لعدم تساوي 1421
قيمة العالمة الحرفية لدى جميع أعضاء هيئة 

التدريس بالجامعة. 

مرتفع3.821.1176.4

ال يوفر نظام العالمات الحرفي تقييم عادل 1522
لمستوى إتقان الطالب للمعرفة. 

مرتفع3.821.0276.4
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العالمات 1619 نظام  يحويها  التي  الفئات  عدد  إّن 
الحرفي يسبب مشكلة في التمييز بين الطلبة.

مرتفع3.811.0276.2

في 1725 الطالب  قبول  الحرفي  العالمات  نظام  يعيق 
الحقيقي  المستوى  عكسه  لعدم  العليا  الدراسات 

للطالب.

مرتفع3.811.0976.2

الحرفية 187 العالمة  هناك صعوبة في تفسير معنى 
التي أحصل عليها لآلخرين. 

مرتفع3.761.1975.2

بناء 1929 التي تعطى  التقييم  أدوات  هناك ضعف في 
عليها نظام العالمات الحرفي.

مرتفع3.751.0575.0

بمعلومات 203 الحرفي  العالمات  نظام  يزودني  ال 
بالمستوى  مقارنة  لي  المتحقق  التقدم  كمية  عن 

المتحقق لي قبل التعلم.

مرتفع3.741.0774.8

ال يصلح نظام تطبيق العالمات الحرفي في ظل 2115
وجود عالقات شخصية متوقعة بين أعضاء هيئة 

التدريس والطلبة.

مرتفع3.741.1674.8

المستوى 2210 بالحروف  العالمات  نظام  يعكس  ال 
الحقيقي ألدائي في المادة. 

مرتفع3.731.1174.6

ال يناسب نظام العالمات الحرفي تحقيق متطلبات 2311
التخصص المعتمدة على العالمات الرقمية.

مرتفع3.731.0874.6

يتباين تفسير العالمة الحرفية التي احصل عليها 248
نفس  على  حصلوا  الذين  زمالئي  تفسير  عن 

العالمة عند نفس عضو هيئة التدريس.

مرتفع3.691.0073.8

المواد 2516 جميع  الحرفي  العالمات  نظام  يالئم  ال 
الدراسية.

مرتفع3.671.1873.4

للقبول 2624 الطالب  الحرفي  العالمات  نظام  يشجع 
بمستوى متوسط للعالمة التي يحصل عليها. 

مرتفع3.651.0673.0

يؤدي مزاج عضو هيئة التدريس دوراً في رمز 274
نظام  في  للطالب  يعطى  الذي  النهائية  العالمة 

العالمات الحرفي.

مرتفع3.591.2471.8

على 2813 الطالب  الحرفي  العالمات  نظام  يستثير  ال 
في  الطالب  موقع  هو  المهم  أكبر ألن  بذل جهد 
شعبته، وليس ما تحقق له من أهداف ومهارات.

مرتفع3.581.1871.8

الحرفي 2914 العالمات  نظام  لتطبيق  فهم  هناك سوء 
في الجامعة من قبل أعضاء هيئة التدريس.

مرتفع3.501.2070.0

هيئة 3017 أعضاء  لممارسات  ضوابط  يوجد  ال 
العالمات  نظام  مع  التعامل  أثناء  التدريس 

الحرفي.

مرتفع3.471.1469.4

ال يوجد اتفاق بين تفسيري للعالمة الحرفية التي 319
أحصل عليها مع تفسير المدرس

متوسط3.371.1167.4

مرتفع3.800.6676.0الدرجة الكلية لتقييم طلبة جامعة النجاح الوطنية لنظام العالمات الحرفي
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درجات علمية )ن=70(إنسانية )ن=163(
الحرية

مستوى قيمة ت
الداللة

االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسط
3.860.623.640.732312.341*0.020

.)α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *
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درجات إناث )ن=154(ذكور )ن=79(
الحرية

مستوى قيمة ت
الداللة

االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسط
3.750.753.820.622310.8350.405

.)α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *

درجات دراسات عليا )ن=43(بكالوريوس )ن=190(
الحرية

مستوى قيمة ت
الداللة

االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسط
3.730.684.110.472313.467*0.001

.)α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *
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االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمعدل التراكمي
63.051.17ممتاز

.713.8170جيد جداً
.923.8463جيد

.583.8358مقبول
.63.5361ضعيف

مجموع مصدر التباين
المربعات

متوسط درجات الحرية
المربعات

F مستوى الداللةقيمة

بين 
المجموعات

3.99040.998
2.3250.057

خالل 
المجموعات

97.8232280.429

101.813232المجموع
.)α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *
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