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 وإجراءات استبقاء الطلبة سياسة

 

 سياسةهدف ال

عداد الطلبة في الجامعة العربية املفتوحة ورفع عدد أتخفيض معدل تناقص  سياسةالهدف األساس ي من هذه ال

خريجين الجامعة من خالل استراتيجيات مدروسة وكذلك املحافظة على أعلى املعايير االكاديمية املمكنة، حيث 

على نجاح الطالب والخسائر املحتملة وأثر هذا االستبقاء ستستعرض هذه االستراتيجية املتسقة استبقاء الطلبة 

 الجامعة.لعوائد 

 النطاق 

داريين(. واإلجراءات على جميع موظفي الجامعة )األكاديميين واإل  لسياسةتطبق هذه ا  

 

 سياسةهداف الأ .1

في  قبوله مرحلة وذلك من بداية الطالباإلجراءات املتبعة في تحسين استبقاء الطلبة حول كامل تجربة تتمحور 

 
 
 تعتمد، حيث والعملمن الجامعة  مرحلة التخرجالى  لالنتقال هتطوير في  باملعايير املتخذة ملساعدته الجامعة مرورا

مساعدة الطلبة وموارد دعم و على جودة األنظمة اإلدارية وأنظمة  وكذلكتجربة على التدريس الجيد هذه الجودة 

 التعلم.  
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 جل تحقيق األهداف املرتبطة باستبقاء الطلبة، تقوم الجامعة بعمل ما يلي: أومن 

 استبقاء الطلبة.  تمن اجل تحقيق نسب مرتفعة في معدال السعي  -

وضع استراتيجيات ذات تصميم و التشجيع على تبني مجموعة من املبادرات الخاصة باالستبقاء من خالل  -

 أهدف محددة وتقديم املساعدة وتوفير املوارد املناسبة. 

 نظام اشرافمن اجل تطوير  طلبةذات العالقة باستبقاء الختلف الجهات ملاملسؤوليات املحددة  تحديد -

 و فشل هذه االستراتيجيات التي تم تبنيها. ألرفع التقارير حول نجاح  املبادراتتقييم من أجل و  متين

تبني منهج قائم على األدلة من خالل توفير وتحليل املعلومات املرتبطة بانسحاب الطلبة )بيانات كمية  -

 وتغذية راجعة نوعية(

 اقم العمل ملساندة مبادرات االستبقاء على الطلبة.تعزيز عملية تطوير ط -

 مشاركة املمارسات الجيدة في مجال رفع معدالت استبقاء الطلبة بين فروع الجامعة.  -

 

 السياسةالدعم لتنفيذ  .2

 

ن يكون التخطيط الستبقاء الطالب املصحوب بتخصيص املوارد املالئمة جزء من الخطة االستراتيجية أ -

للجامعة وكذلك خطة عمل الفرع وكذلك في ميزانية اإلدارات والكيانات االكاديمية ذات األنشطة املرتبطة 

 بالطالب.  

ير حول النتائج من مسؤوليات التخطيط لالستراتيجيات وخطط العمل املطلوبة وكذلك تقديم التقار  -

لجنة استبقاء الطالب والتي تضم بعضويتها مكتب شؤون الطلبة ومكتب التسجيل واملرشدين األكاديميين 

 ومنسقي املواد ووحدة ضمان الجودة. 

شراف وتقييم إلى إتخضع خطط العمل املرتبطة بشكل مباشر باملبادرات الخاصة بترقية استبقاء الطالب  -

 مر بجميع املستويات. وتكون جزء من تقييمات األداء للمسؤولين عن هذا األ  ضمان الجودة

 ملعرفةن تبقى اهداف استبقاء الطالب وخطط العمل خاضعة الستعراض منتظم أمن املهم  ن سيكو   -

ولي من خالل تنفيذ فرص تطوير خطط عمل إضافية في أالتقدم املحرز واستكشاف أي عالمات انذار 

 غذية الراجعة. ضوء التقييم والت
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 إجراءات التنفيذ  .3

 

وضعت هذه الخطة لجميع الطلبة املسجلين في الجامعة العربية املفتوحة، ولكن ينبغي وضع استراتيجيات 

، فيما يلي فئات الطلبة املحتمل تعثرهم 
 
التدخل املبكر موضع التنفيذ للطلبة املحتمل تعثرهم دراسيا

 :
 
 دراسيا

 طالب السنة األولى  -

وحدة دراسية في الفصل  16طالب الدوام الجزئي )على سبيل املثال الطالب املسجلين أقل من  -

 الدراس ي الواحد( 

 و عائلية أالطالب الذين لديهم التزامات عمل  -

 الطالب الذين لديهم مشاكل مادية  -

 الطالب الذين لديهم مشاكل مع اللغة اإلنجليزية -

 لنظامية لفترة زمنية طويلة الطالب الذين لم ينخرطوا في الدراسة ا -

 الطالب املسجلين في مواد دراسية التي يرتفع فيها معدالت االنسحاب منها بشكل عالي -

 و شهادة البكالورياأالطالب الذين لديهم معدل تراكمي متدني في الثانوية العامة  -

 الطالب الذين لم ينخرطوا في دراستهم )لديهم أكثر من غيابين(  -

و رسبوا في التقييم املبكر كاختبارات منتصف أيقوموا بتسليم واجباتهم الدراسية الطالب الذين لم  -

  (MTAاو  TMAالفصل )

 و جسدية )لديهم اعاقات( أالطالب الذين يعانون من مشاكل صحية  -

  2مالحظة: يعتبر الطالب املسجل ولديه معدل تراكمي أقل من 
 
 طالب متعثر دراسيا

 

 

 

 



 

 الطلبة رشادات العامة الستبقاء ال  . 4

 على فئات الطالب 
 
 أ. وضعت اعتمادا

 االجراء  السياسة الهدف فئة الطالب

طالب  .1

السنة 

)  األولى

كافة 

الطالب 

 الجدد( 

 قبل الدخول 

يتم تعزيز استبقاء  -

الطالب عبر ضمان 

التوافق بين توقعات 

الطلبة حول البرامج 

والجامعة وخبراتهم 

 الواقعية. 

 

يتلقى الطالب جميع  -

املعلومات ذات الصلة 

التي تساعدهم على 

التخطيط واتخاذ 

قرارات واعية حول 

 دراستهم املستقبلية 

 

سيكون للطالب  -

صالحية االطالع على 

معلومات دقيقة حول 

املواد الدراسية 

كاديمية والبرامج األ

واالعتبارات املادية 

 والدعم املقدم. 

 

 

 

 

ن يكون الدعم أيجب  -

ر قبل الدراسة متوف

 

يوفر مكتب شؤون الطلبة معلومات دقيقة حول  -

البرامج الدراسية املقدمة واملواد الدراسية 

والخدمات املتوفرة لدعم الطالب سواء 

ن تكون أ، يجب األكاديميةكاديمية او غير األ

املعلومات وبيانات االتصال واضحة وممكن 

ل املوقع االلكتروني االطالع عليها من خال

و التسويقية أو املواد الدعائية أللجامعة 

 للجامعة. 

 

 

يجمع مكتب شؤون الطلبة معلومات حول  -

الطالب في مرحلة قبل الدخول )من خالل 

استبانة )أ( ملحقة في القسم ب( ملعرفة الطلبة 
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حيث هناك توقع 

 للمشاكل.  

 حيث تكون املعلومات 
 
املحتمل تعثرهم دراسيا

التي تم الحصول عليها متوفرة في نظام الدراس ي 

و  املرشدينلالستخدام من قبل  SISللطالب 

منسقين املواد الدراسية، وكذلك توفير معلومات 

 على  مستوى 
 
اللغة اإلنجليزية لطلبة )اعتمادا

نتائج اختبار أكسفورد لتحديد املستوى على 

ملعرفة مستوى الصعوبة  OOPTترنت االن

  SISالدراس ي للطالب  النظاماللغوية( في 

لالستخدام من قبل املرشد االكاديمي او 

 املحاضرين. 

يتلقى جميع الطلبة الجدد عند القبول رسالة  -

مخصصة لهم من مرشدهم األكاديمي يوضح بها 

 دوره وبيانات االتصال. 

 االرشاد 

املرشد يفكر كال من  -

في  والطالب األكاديمي

اإلشارات األولوية 

 

لكافة الطلبة يعين  -

يقوم  أكاديميمرشد 

 

األكاديمي قبل  عقد اجتماعات فردية مع املرشد -

 بداية الفصل الدراس ي
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أي  وتصنيفللخطر 

 صعوبات. 

 

يقوم املرشدون  -

األكاديميون بتحديد 

الطالب  استعداد

للدراسة وتحديد 

عوامل الخطر 

 املحتملة على النجاح

 

بتقديم الدعم 

 لهم.  األكاديمي

 واألنواعيتم اخبار الطالب بالدور املهم للمرشد  -

 املتوفرة من الدعم واملساندة لهم

يقدم لطالب السنة األولى فرصة التسجيل في  -

( والتي تقوم على الدعم ما LC)مجتمعات التعلم 

بين االقران لتسهيل االنتقال والتجربة في التعليم 

العالي ) للمزيد من املعلومات حول مجتمعات 

 قسم أ (  –التعلم مرفقة في امللحق 

 اللقاء التنويري  

 

يتم تعريف الطلبة  -

بجميع قواعد وأنظمة 

الجامعة العربية 

املفتوحة وأنواع 

التقييم وخدمات 

 الدعم املتوفرة 

 

 

يتلقى جميع الطلبة  -

الجدد تنوير وتوجيه 

كافي لتعزيز االندماج 

في بيئة التعلم في 

 الجامعة. 

 

 

تعقد اللقاءات التنويرية لجميع الطلبة الجدد  -

 من الفصل الدراس ي.اثناء األسبوعين االولين 

يتم اطالع الطلبة على اإلجراءات ومواعيد سحب  -

املواد او االنسحاب من الجامعة واطالعهم على 

موارد الدعم واإلرشاد املتوفرة لهم في هذه 

 الخطوات. 
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 التعلم والتعليم 

 التعليم  (أ

انجاز توازن في  -

 الطاقماالستفادة من 

التدريس ي ذو الدوام 

الكامل وذو الخبرة في 

تأسيس طلبة السنة 

األولى واعطاهم دعم 

 مركز. 

 

خلق بيئة يكون فيها  -

نوع من املشاركة 

والدعم في عملية 

التعلم بين طلبة 

 األولى.السنة 

 

 

 

 

تعين وتخصص فروع  -

الجامعة طاقم 

تدريس ي يتحمل 

املسؤولية كاملة 

لتجربة طالب السنة 

 األولى 

 

 

الحاجة الى مرشدين  -

أكاديميين ملعرفة 

الطلبة املتعثرين 

 وتوزيعهم على 
 
دراسيا

 على 
 
شعب اعتمادا

 احتياجاتهم.

  

 

 

هيئة تدريسية ذو دوام كامل لتدريس املواد  -

لتقديم الدعم  األول الدراسية ذات املستوى 

 لطالب السنة األولى

ملواد السنة األولى  املحاضرينيجب على جميع 

تلقي التطوير في مجاالت مثل تقنيات التدريس 

 
 
الفعال وكيفية تحديد الطلبة املتعثرين دراسيا

لحصول على وأين ومتى يتم تحويل الطلبة ل

 الدعم االكاديمي والشخص ي. 

 

 في مجتمعات  -
 
اشراك الطلبة املعثرين دراسيا

االخرين الدعم من الطلبة  يتلقون التعلم حيث 

 في نفس الشعبة.  املسجلين
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تقديم لقاءات دعم  -

يقوم عليها االقران 

( ملساعدة )الطلبة

الطالب في تطوير 

 املهارات الدراسية. 

 

 

 

 التقييم  (ب

تركيز املصادر على  -

طالب السنة األولى 

وتوفير تغذية راجعة 

تقويمية وتقديم 

التشجيع في عمليات 

 التقييم. 

 

 

 التدريبالحاجة الى  -

واالستفادة من الطلبة 

املتطوعين كمدربين 

تقديم يقومون ب

الدعم للطلبة االقران 

(PASS) 

 

 

 

وجود برامج تضمن  -

عملية االستفادة من 

التقييم التقويمي في 

مرحلة مبكرة إلعطاء 

التغذية الراجعة 

ومعرفة أي ضعف في 

مهارات الدراسة 

 املطلوبة. 

 

( للمواد PASS)تقديم لقاءات دعم االقران  -

الدراسية للمستوى االولي واملتعارف عليها من 

الفصول الدراسية السابقة بمعدالت الرسوب 

من املعلومات حول  )للمزيدواالنسحاب منها. 

PASS قسم أ(  –في املرفق  موجودة 

 

 

 

 

تضمين اختبار أون الين تجريني في مناهج املواد  -

لية السنة األولى واملواد الدراسية ذات معدالت عا

في االنسحاب والرسوب خالل األسبوع الرابع، 

يستخدم هذا االختبار في معرفة الطلبة الذين لم 

ينخرطوا في التقييم او الذين رسبوا في التقييم، 

حيث سيتم االتصال بهؤالء الطلبة من قبل 
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 ج( تطوير املهارات

 

توفير الدعم اإلضافي  -

للطلبة وكذلك تنسيق 

عملية تقديم مهارات 

 الدراسة. 

 

 

 

 

الحاجة الى توفير  -

جلسات دعم املهارات 

 الدراسية 

منسق املادة ملساعدتهم في معرفة العوامل التي 

 تعرقل دراستهم ونجاحهم. 

 

 

 

( من اجل مشاركة PASSالدعم )تقدم جلسات  -

املهارات الدراسية املالئمة من اجل النجاح في 

 املادة الدراسية. 

الطالب  .2

الذين 

 لديهم

مشاكل 

 لغوية 

 االرشاد 

يتشارك املرشدين  -

والطالب في معرفة 

العالمات األولية 

 لصعوبات اللغة 

 

  

يوجه املرشدون الطلبة الذين سيستفيدون من  -

الدعم اإلضافي في اللغة واملهارات الدراسية، 

توفير لقاءات إضافية في رفع مستوى اللغة 

اإلنجليزية للطلبة الذين يعانون من مشاكل 

 لغوية.  

الطالب  .3

الذين 

 

 متابعة الطلبة     
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تغيبوا عن 

حضور اكثر 

 لقاءينمن 

 تعليميين

و/أو الذين 

رسبوا في 

الواجبات 

أو اختبار 

منتصف 

الفصل 

(MTA / 

TMA)  

تسجيل مشاركة  -

الطلبة عبر االتصال 

مع املحاضرين 

والحضور والتسجيل 

( LMSفي نظام التعلم )

او الخدمات الطالبية 

أون الين، االستعارة 

من املكتبة وتسليم 

 الواجبات. 

 

تطوير نظام متابعة  -

من  للتحققآلي 

مشاركة الطلبة في 

برامجهم او في حال 

احتياجهم الى دعم 

 إضافي او تدخل. 

تدخل ذو اهداف محددة من قبل املحاضرين  -

الذين لم ينخرطوا في دراستهم  للطلبةواملرشدين 

لغاية األسبوع الثالث من الفصل الدراس ي األولى 

ملبكر )الواجبات او او الذين رسبوا في التقييم ا

 اختبارات منتصف الفصل( 

تجمع التغذية الراجعة )من خالل استبانة ب في  -

بهدف قسم ب( من هؤالء الطلبة  –امللحق 

في املواد  التحقيق في سبب عدم مشاركتهم

وفيما ما هو متاح لهم من اختيارات ، الدراسية

 الدعم. 

الطالب  .4

الذين 

اسقطوا 

مادة 

 دراسية 

 متابعة الطلبة 

الحصول على التغذية الراجعة 

من هؤالء الطلبة الذين 

اسقطوا مادة دراسية من اجل 

االستفادة من جميع املعلومات 

  

تدخل منسقي املواد واملرشدين األكاديميين في  -

حال اسقط الطالب مادة دراسية خالل الفصل 

الدراس ي ) من خالل االستبانة ج املرفقة في ملحق 

 قسم ب(   –
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املتاحة القتراح خطة عمل 

 مالئمة 

الطالب  .5

الذين 

انسحبوا 

من 

الجامعة 

العربية 

 املفتوحة

 متابعة الطلبة 

الحصول على تغذية راجعة من 

الطلبة الذين لم يعودا الى 

الجامعة او انسحبوا منها وذلك 

لالستفادة من جميع املعلومات 

 لوضع خطة عمل مالئمة

 

للقيام بأجراء راسخ  -

لالنسحاب من 

الجامعة والذي يعطي 

الطلبة الفرصة في 

تلقي االرشاد واتخاذ 

 القرار الصائب. 

 

 

 

 

 

 

 

يعمم اجراء  -

االنسحاب من 

الجامعة على كافة 

 البرامج االكاديمية. 

التدخل من قبل منسقي املواد/ املرشدين في حال  -

انسحب الطالب من الفصل الدراس ي 

في امللحق  –)تراجع/تحويل( )من خالل استبانة د 

 قسم ب( 

يجب القيام بمقابلة هؤالء الطلبة وابالغهم 

 بالخيارات املتاحة لتغيير التحاقهم. 

 

 

يجب على املرشد االتصال بالطلبة الذين سحبوا من 

ل الدراس ي والذين لم يعيد قيدهم قبل تاريخ الفص

 االلتحاق في الفصل الدراس ي القادم. 

 بيانات استبقاء الطلبة 
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تحليل مفصل  جمع -

لبيانات استبقاء 

الطلبة على أساس 

)فصل دراس ي(  فصلي

من خالل اشراك 

 التدريس يطاقم ال

ومكتب شؤون الطلبة 

ومكتب تسجيل 

الطلبة ومكتب ضمان 

الجودة في هذه 

البيانات التخاذ 

اإلجراءات املرتبطة 

بمعدالت استبقاء 

 الطلبة.  

تقدم الجامعة  -

ملوظفيها التدريب 

املالئم والذي يؤهلهم 

بتحليل بيانات 

االستبقاء في مستوى 

 البرنامج. 

تحدد الجامعة  -

املجاالت التي توضع 

 اهداف االستبقاء.  بها

ان تعمم تحليل بيانات االستبقاء على جميع  -

أصحاب العالقة لتقييم خطة العمل 

 والتحسينات املناسبة التي يجب ان تنفذ. 

 

 ب. مشتركة بين جميع فئات الطلبة األخرى 
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 االجراء املتخذ السياسة الهدف 

  االرشاد – 1

يفكر كل من املرشدين  -

والطالب بالعالمات 

األولوية للخطر وتصنيف 

 أي صعوبات. 

ان يتعرف املرشد على  -

جهوزية الطاب للدراسة 

واي عوامل خطر محتملة 

 على النجاح 

 

يخصص لجميع الطلبة مرشد اكاديمي يقوم  -

 بتقديم الدعم االكاديمي لهم

 

ان تعقد اجتماعات فردية مع املرشد األكاديمي  -

 قبل بداية الفصل الدراس ي 

يوفر املرشد فرص لتنمية املهارات األساسية  -

 للنجاح في الجامعة.

يوجه املرشد الطالب الذين يمكن ان يستفيدوا من  -

 دعم إضافي في اللغة او املهارات الدراسية األخرى. 

 . التعلم والتعليم 2

 أ( التعليم 

تقديم لقاءات تعتمد على دعم  -

االقران ملساعد الطلبة في تطوير 

 مهارات الدراسة 

 

 

 

حاجة املرشدين واملحاضرين الى معرفة  -

 وتوزيعهم في 
 
الطلبة املتعثرين دراسيا

 الحتياجاتهم. 
 
 مجموعات ملساندتهم وفقا

 

 

( في املواد الدراسية املتعارف PASSتقديم لقاءات ) -

عليها في الفصول السابقة بانها ذات معدالت عالية 

في االنسحاب منها او الرسوب فيها. )للمزيد من 

 قسم أ(  –في امللحقات  PAAاملعلومات حول 
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 ب( تطوير املهارات 

توفير دعم إضافي للطلبة وتنسيق  -

 عملية تقديم املهارات الدراسية. 

الحاجة الى تدريب واالستفادة من  -

 )دعم PASSالطلبة املتطوعين كمدربين 

 الطلبة عن طريق االقران( 

 

 

الحاجة الى توفير لقاءات دعم مهارات  -

 لبة. الدراسة لجميع الط

 

 

 

 

من اجل مشاركة  PASSان تقدم لقاءات الدعم  -

املهارات الدراسية املناسبة بهدف النجاح في املادة 

 الدراسية 

ان يقوم مكتب شؤون الطلبة بتقديم مهارات  -

مقابلة الوظيفة وأساليب كتابة السيرة الذاتية الى 

 الطلبة من اجل اعدادهم الى التوظيف. 
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 تقديم التقارير  .6

 

ضمان الجودة  يجب تعميم بيانات االستبقاء والتحليالت االعتيادية على مستوى البرامج االكاديمية واملواد الدراسية على شؤون الطلبة والتسجيل ووحدة .أ

 والبرامج. 

 على جدول أ .ب
 
 دائما

 
 عمال لجنة ضمان الجودة للفروع في الجامعة. أن يكون استبقاء الطالب بندا

 ى مدير الفرع املعني بشكل سنوي. سياسة إلاالنجاز فيما يخص االستبقاء وتنفيذ ال تقاريريجب ان تقدم  .ت
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 امللحقات

 قسم أ 

 (LCمجتمعات التعلم )

زمالئهم واقامة بلقاء لوتعطي الطالب املسجلين فرصة  وضعت مجتمعات التعلم لتحسين تجربة انتقال طالب السنة االولى والطالب املتعثرين دراسيا،

مع  ، حيث سيلتقون الدعماملتوفرة الخاصة بخدمات الالصداقات وعمل مجموعات دراسية وتنمية املهارات االكاديمية والشخصية وتعريفهم باملوارد و 

العليا حيث ستدار هذه الشعب من قبل طالب من السنوات  وسوف يستفيدوا من برامج الدعم االكاديمية،على اقل تقدير مادتين مشتركتين  فيزمالئهم 

هذا املدرب ماديا وكذلك يعطى شهادة تقدير  يكافئوذلك تحت ارشاد واشراف دقيق من قبل منسق املادة الدراسية، يسمى )مدرب مجتمعات التعلم( 

  نظير دعمه ملجموعة مجتمعات التعلم.

 

 )PASS(دعم الطالب بمساعدة االقران لهم  

 )طلبة الجامعة( عل االقران االعتماد وذلك عن طريق الطلبة الى مساعدة (PASSدعم الطلبة بمساعدة االقران )برنامج يهدف ) -

 الرسوب فيها وااملواد الدراسية الصعبة واملواد ذات املعدالت العالية في االنسحاب منها  يستهدف هذا البرنامج -

-  
 
  في زيادة درجات يعتبر هذا املشروع ناجحا

 
 الطلبة املشاركين ويساعد على نجاحهم دراسيا

 مدرب  تدار لقاءات هذا البرنامج من قبل -
 
 يكون  عادة

 
 على  طالبا

 
 في املادة الدراسة املعنية Aدرجة امتياز حاصال
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 ويشرف عليه( PASSاملدرب )يقوم منسق املادة بتدريب  -

ها بات الدراسة وبالتالي يكون هذا النظام مختلف عن املحاضرات التقليدية التي يقوم تركز اللقاءات على محتوى املحاضرات ولكن على مشاركة مهار ال  -

  املحاضرون. 

 يمنح املدرب مكافأة مالية وشهادة تقدير -

 

 SISد على نظام الطالب الدراس ي  -ج -تتوفر االستبانات ب - قسم ب

)تهدف هذه االستبانة لتوقع الطلبة املحتمل تعثرهم أكاديميا(. يتم  االلتحاقيكمل مكتب شؤون الطلبة االستبانة للطلبة الجدد عند تسليمهم طلب  (أ

 من اجل استخدامها من قبل املشرف األكاديمي. sisادخال املعلومات في نظام الطالب الدراس ي 

  السؤال 

 هل تعمل )متوفرة مسبقا في طلب االلتحاق(؟ .1 

 طلب االلتحاق(؟هل لديك اي التزامات عائلية )متوفرة مسبقا في  .2 

 هل لديك اي مشاكل مالية؟ .3 

   الم تكن تدرس نظاميا ألكثر من عاميين؟ .4 

  هل لديك اي مشاكل صحية او جسدية؟ .5 

هل لديك اي مشاكل عائلية او اجتماعية مثل الطالق او االنفصال او  .6 

 العيش بعيدا عن العائلة الى االخر؟
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 للطلبة الذين لم ينخرطوا في دراستهم لألسابيع الثالثة االولى من الفصل الدراس ي ب( يكمل منسق املادة او املرشد االستبانة

 

  األسباب 

 عبء العمل .1 

 شخصية/ مشاكل صحية/ عائلية  .2 

 مصاعب اكاديمية  .3 

 ال احب املادة الدراسية/ املحاضر .4 

 انسحب من املقرر الدراس يسوف  .5 

 حدد:  –أسباب أخرى  .6 
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 املادة الدراسية أسقطوايكمل منسق املادة او املرشد االستبانة للطلبة الذين  ج(

  األسباب 

 عبء العمل .1 

 مادية  .2 

 شخصية/ مشاكل صحية/ عائلية  .3 

 كاديمية أمصاعب  .4 

 MTA لم اقدم باختبار منتصف الفصل .5 

  TMAلم اقدم بتسليم الواجب  .6 

 تقييم مستمر غير ناجح  .7 

 الدراسية/ املحاضرحب املادة أال  .8 

 التغيب عن العديد من املحاضرات/ اللقاءات الدراسية  .9 

 حدد:  –أسباب أخرى  .10 
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 جميع املواد ولم يقدموا طلب انسحاب رسمي بإسقاطين انسحبوا من الفصل الدراس ي د( يكمل منسق املادة او املرشد االستبانة للطلبة الذ 

 

  االسباب 

 عبء عمل  .1 

 مالية   .2 

 االنتقال الى جامعة أخرى  .3 

 السفر .4 

 مصاعب اكاديمية  .5 

 شخصية/مشاكل صحية/ عائلية  .6 

 لى تغيير التخصص الدراس يإالحاجة  .7 

 لى الجامعة الفصل الدراس ي القادم إ أعودن أنوي أ .8 

 ال تلبي الجامعة توقعات الطلبة  .9 

 حدد:  –أسباب أخرى  .10 
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