
ا(9102خريف)ااألولجيلالمقرراتاالفصلاالدراسياناالتسإعــــــــــــــــــلا

 

أون اليرن  نكوت ر ( 0219خرير ) 0202/ 0219  األولجيل لمقرراا  الصلرل الااا ر  فترر  التسرأن ب لجميع الطالب القبول والتسجيل مركز يعلن 

 00/8/9021( الموافرقصرباحا02221السراعة ) الخمري يروم ولغايرة  19/8/9021 لموافقا األثنينمن يوم  عاشر  صباحامن الساعة ال اءأبتد )باالنترنت( 

 -:ه  الطالب أتباع الخطوا  التالية على،و موزعه بالافعا  حسب الجاول أدناه

)تعليمرا  التسرجيل موةر ة  (Online Registration)بالضغط علرى  omhttps://sisportalsur.cas.edu.موقع البوابة األلكترونية لتسجيل على ا -

 ف  دليل المستخام بالنظام(

 Courses I should)يجرب علرى الطالرب الضرغط علرى  ( ،9021خرير ) األولل دفعة خالل الصلل الااا ر  كللتأكا من المقراا  المتاحة ل -

Register) 0 وذلك قبل الباء والاخول لتسجيل المقراا 

وذلرك علرى باايرة اال ربوع الااا ر   ةوتراقيق مقرااتره مرن واقرع نسرخة  اولرخطته الااا رية  األكاديم  لمتابعةالمرشا  التواصل معالطالب  ىعل -

 1/9/02190والذي يباأ بتاايخ  ()أ بوع ال ذف واالةافة األول

 مالحظة/ 

فقا  وللطلباة  (1089خريا ) لألولم علا  ه اياة للل ال للسيلسا  لطلباة للمتقعات تجار  إ  ل ( سااعة18وبسااعا    تتجااو) ) ( ساعة81)أكثر من لن يسمح بتسجيل  -

 للكلية. ةللحاصلين عل  معسل  يس سل أو أمتيا) بعس مقلفقة عميس

 .(Courses I should Register)لتجنب للتعايضا  يلضل ل لتزلم بالشعب للمتاحة لكل تج ص وللمقضحة بشكل دعيق بشاشة للسخقل  -

 مرل عاة مركاز للقباقلللحاذ  ولضضاافة  وعل  للطلبة للاذين يربباقف فا  ، هتمن  من  ميت للطالب للتقيس بالحضقي ، لذل  8/9/1089تساب للغياب أعتبايل من سيتم إح -

 .(5/9/1089-8/9/1089) للتققيم لألكاديم وخالل لللترة للمحسدة للحذ  ولضضافة حسب  وليس أثناء للمحاضرل فق   ف  أوعا  فرلب م وللتسجيل

 إلغاء للتسجيل ف  للمقريل  للت  لم يلتحق ب ا عسد كاف  من للطالب.يحق للكلية  -

 فنية أخرى.قل  سد أو ألمقي ف  حال أستقالة بعض م أوعسم وصتغيير  سلول بعض أعضاء هيئة للتسييس من للمقريل  للحالية إل  مقريل  أخرى يحق للكلية  -

مالحظة لألكاديمية ضروية مرل عة للمرشس لألكاديم  ضيشادة وتقضيح للمقريل  للتا  يجاب تساجيل ا وللتا  تسا م فا  يفات معسلاة عل   ميت للطالب للقلععين تحت لل -

 .وذلك خالل فترة للحذ  ولضضافة للترلكم 

لتأكياس للتساجيل  وللحضاقي شج اياأللتازلم ( عان طرياق أخ اا ي  للقباقل وللتساجيل فعلا   ميات للطلباة ل1082،1081) دفعت من سيتم تسجيل طلبة للسنة للتأسيسية  -

 (8/9/1089) لألولحتاا  بسليااة أول يااقم ديلساا  بالل اال  12/1/1089بتااايي   للثالثاااءيااقم  أعتبااايل ماانوذلااك  ماات إباارل) للبطاعااة للجامعيااة للسيلساا  سااتالم للجااسولوأ

 ( . ص90:5-ص 1000بالتقعيت )

 -حسب للجسول للتال 0 سجيلتزلم بالمقعس للمشاي إليه للتفعل   ميت للطلبة ل ل

 للسفعة لليقم وللتايي 

 لألثنين

89/1/1089 

 (:108) ،(1083للطالب للمتاخرين دفعة )

 (1085) للسنة للرلبعة دفعة

 للثالثاء

10/1/1089 

 (1086دفعة ) للسنة للثالثة

 لأليبعاء

18/1/1089 

 (1082ثاهية دفعة )للسنة لل

 (1081،1082للسنة لألول  )

( للملتحقين ببعض مقريل  1081،1082طالب )

 للتج ص

 (باحاص 9.00مالحظة/ يتم فتح للتسجيل لكل دفعة من للتايي  للمحسد بالجسول ولمسة يقم كامل بحيث يغلق للتسجيل لليقم للتال  ف  تمام للساعة )

 

 للقبقل وللتسجيلمركز 

https://sisportalsur.cas.edu.om/

