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هدفت هذه الدراسة التعرف إلى التنبؤ بالمعدل التراكمي الجامعي في تخصصات األعمال في ضوء
معدالت شهادة الدراسة الثانوية العامة بجامعة عمان العربية.
تكون مجتمع الدراسةةةةةة مع طميع كلبة كلية األعمال بجامعة عمان العربية .وتألفت عينة الدراسةةةةةة
مع ( )195كالبا وكالبة ممع أنهوا ( )60سةةاعة معتمدة أو أكثر في التخصةةصةةات األكاديمية :التسةةوي
وإدارة األعمال ونظم المعلومات والمحاسةةةةةبة والتمويد ومعدل المدرسةةةةةة الثانوية ومعدل الثانوية العامة)
مع طهة والمعدل التراكمي الجامعي العام مع طهة أخرى .

وقد اسةةةةةةةةتخدم ألغراض هذه الدراسةةةةةةةةة المعدل التراكمي العام في تحليد اال نحدار المتعدد .وتحليد
اال نحدار المتعدد المتدرج للوقوف على األ وزان اال نحدارية للمتنبئات ونسةةةةةةةةة التبايع الذذ تفسةةةةةةةةةره هذه
المتنبئات مع التبايع الكلي في المعدل التراكمي الجامعي.
وأ شارت نتائج الدراسة إلى أن معدل الثانوية العامة هو أفضد المتنبئات بالمعدل التراكمي الجامعي
في معظم التخصصات األكاديمية .
وانتهت الدراسةةةةةةةةةة بالوصةةةةةةةةةول إلى معدالت انحدار تنبؤية بقيم المعدل التراكمي الجامعي العام لكد
تخصةةص أكاديمي .وأوصةةت باسةةتخدام هذه المعدالت ألغراض القبول الجامعي أل نها تمكع مع اختيار أقدر
الطلبة على النجاح األكاديمي في كد تخصص مع التخصصات األكاديمية في الجامعة.
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Abstract
The study aimed at identifying the prediction of the cumulative average of
university students in business specialties in the light of general high school averages
at Amman Arab University (AAU).
The population of the study consisted of Amman Arab University students
who have completed (60) credit hours or more by the end of the first semester of the
academic year 2016/ 2017 in all academic majors. The study sample comprises of
(195) students who have completed ( 60) credit hours or more in the following
specializations: Accounting, business administration, finance, marketing, and
information system.
Multiple regression analysis and the stepwise multiple regression analysis
were used to find out the regression significance of predictability indicators and the
variance percentage explained by these indicators within the overall variance in the
university cumulative average.

The finding of the study indicate that the general secondary exam average is
the best predictability indicator for the university cumulative average in most
academic majors,
It is also recommended that a comprehensive study be conducted by a national
research team for measurement and high education administration. Such study might
investigate all factors and variables that probably affect the academic achievement
at universities in general.

