 ) استمارة بيانات طالب42 ( منوذج رقم
Form No. (42) Student Information Form
Student
Name

اسم الطالب

Student ID

Age

العمر

Status

College

الكلية

الرقم
األكاديمي
الحالة
االجتماعية

العام الجامعي

التخصص

Earned
hours
Remaining
Hours

Academic
Year
Current
Hours
Cumulative
GPA

عدد الساعات
املسجلة
املعدل
الفصلي

GPA

Warning

اإلنذارات

عدد الساعات
املجتازة
عدد الساعات
املتبقية
املعدل
التراكمي
معلومات
أخرى

Major

Other
Information

مالحظات
Do you work while attending
college?
Do live on campus?
Do you have any children?
Are you a caretaker for a
dependent family member?
Did either one or both of your
parents graduate from college?
Do you plan to complete your
education at KFU?
Are you a member in any
college’s clubs or teams ?
What type of transportation do
you plan to use during the
academic year?
How certain are you about
your choice of major?
What type(s) of career(s) are
you interested in pursuing?
How many languages do you
speak? What it is?
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ال
Yes

نعم
No

السؤال
هل تعمل خالل فترة الدراسة؟
تسكن داخل الحرم الجامعي؟
هل لديك أطفال؟
هل تعيل أحد أفراد العائلة؟
هل أحد والديك تخرجا من جامعة؟
هل تخطط إلكمال دراستك في جامعة
امللك فيصل؟
هل أنت عضو في أحد نوادي الكلية؟
ما هو نوع املواصالت التي تستعملها
خالل تنقل من وإلى الجامعة؟
ملاذا اخترت دراسة هذا التخصص؟
ما نوع الوظيفة التي ترغب شغلها؟
كم لغة تتكلم بها؟ وما هي؟

What types of books do you
read outside of school?
How would your family
members and best friends
describe you?
How would you describe your
learning style?
What do you hope to get out of
your college experience at KFU?
How many hours do you spend to
study each week?

ما هي اهتماماتك في القراءة؟
ما هي أفضل صفة تتصف بها يتحدث
عنها عائلتك وأصدقاءك؟
ما هي الطريقة التعليمية التي تفضلها؟
ماذا تتمنى الحصول عليه خالل فترة
دراستك بجامعة امللك فيصل؟
كم عدد الساعات التي تقضيها في
املذاكرة خالل األسبوع؟

What challenges do you think
could interfere with your college
goals?
How do you handle stressful
situations?
What volunteer experience you
have had?

ما هي التحديات التي – ربما – تواجهك
خالل دراستك؟

What are your favorite hobbies?

ما هي هواياتك؟
ً
ما النجاح الذي حققته جعلك فخورا
بنفسك؟

What is your most significant
achievement?
If there were one thing in the
world you could change, improve,
or make a difference in, what
would it be?
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كيف تتعامل مع الضغوطات اليومية؟
ما هي أعمالك التطوعية؟

لو قيل لك هناك ش يء واحد في العالم
 ما هو سيكون، تطويره،تستطيع تغييره

