دليل الطالب لكيفية عمل اإلرشاد األكاديمي
على نظام NUB Portal
هناك عدة خطوات كاآلتي:
يتم إدخال اللينك الخاص بصفحة برنامج شئون الطالب ( )https://portal.nub.edu.egوذلك عن طريق
.1
استخدام برنامج  Mozilla Firefoxأو ما شابه من برامج أخرى.
ويتم إدخال أسم المستخدم ( )User Nameوكلمة المرور الخاصة بالطالب ( )Passwordحتى يتسنى للطالب الدخول
على الحساب الخاص به طبقا ً للسهم الموضح على الشكل (.)1

شكل ()1

لكيفية معرفة الطالب النتيجة الخاصة به ,يتم ضغط على اللينك ( )Student Gradesالذي يوجد على الجانب
.2
األيسر من الشاشة.
بعد الضغط للطالب أعلى الشاشة البيانات التالية  :أسم الطالب – الكود  -الكلية المقيد بها  -المقررات الدراسية
المسجلة للطالب  -المعدل التراكمي للطالب للفصول الدراسية التي درسها في الكلية الخاصة به)
يضغط الطالب على الفصل الدراسي ليفتح المقررات الدراسية التي سجل فيها الطالب والتقديرات الخاصة بكل مقرر.
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------------------------------------------------------------كيفية عمل اإلرشاد األكاديمي الخاص بالطالب يتم اآلتي:
الضغط على اللينك ( )Academic Registrationالذي يوجد على الجانب األيسر من الشاشة كما هو موضح
.A
في الشكل(.)2
المقررات المطروحة المتاحة للدراسة في الفصل الدراسي وأسماء المحاضرين الذين يحاضرون المقررات ومواعيد
المقررات ستظهر للطالب .يبدأ الطالب باختيار مواعيد المقررات الدراسية الذي يرغب فيها.
*ملحوظة :المقرر العملي يكون له محاضرة ومعمل أما المقرر النظري يكون له محاضرة وفصل أو محاضرة فقط.
شكل ()2

بعد اختيار الطالب للمقررات الدراسية سواء إجبارية أو اختيارية حرة حسب الالئحة التي يرغب الدراسة بها
.B
ً
وحسب عدد الساعات المسموح بها طبقا للمعدل التراكمي له يكون قد أكمل الجدول الدراسي الخاص به ويتم الحفظ من
خالل حفظ كل مادة على حده أو حفظ الجدول ككل كما هو موضح في الشكل (.)3
إذا حاول الطالب تسجيل مقررين أو أكثر بنفس الموعد لن يتمكن من التسجيل وستظهر للطالب رسالة تفيد بأن المواعيد
متعارضة.
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شكل ()3

ملحوظة هامة :بعد قبول التسجيل ال يمكن للطالب تغيير رغباته إال في فترة الحذف واإلضافة وبنفس الخطوات السابقة
ولكن من خالل المرشد األكاديمي.
وفي النهاية يتم خروج الطالب عن طريق الضغط على اللينك خروج أو Logout
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