
ا(0202خريف)ااألولجيلالمقرراتاالفصلاالدراسياناالتسإعــــــــــــــــــلا

 

أون اليرن  نكوت ر ( 0202خرير ) 0201/ 0202  األولجيل لمقرراا  الصلرل الااا ر  فترر  التسرأن ب لجميع الطالب القبول والتسجيل مركز يعلن 

 1/9/0202( الموافر صرباحا02221السراعة ) الخمري يرو  ولغايرة  11/8/0202 لموافر ا األثنرينمرن يرو   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 المستخا  بالنظا (

 Courses I should)يجرب علرى الطالرب الضرغط علرى  ( ،0202خرير ) األولل دفعة خالل الصلل الااا ر  كللتأكا من المقراا  المتاحة ل -

Register) 0 وذلك قبل الباء والاخول لتسجيل المقراا 

وذلك علرى الااا    ةوتاقي  مقرااته من واقع نسخة جاولخطته الااا ية  لمتابعة عن طريق اإليميل األكاديم المرشا  التواصل معالطالب  ىعل -

 11/9/02020والذي يباأ بتاايخ  ()أ بوع ال ذف واالةافة بااية اال بوع األول

 مالحظة/ 

فقا  والطلباة  (1212خريا ) األولم علا  ه اياة الل ال السياسا  لطلباة المتقعات تجار  إ  ل ( سااعة18وبسااعا    تتجااو) ) ( ساعة81)أكثر من لن يسمح بتسجيل  -

 الكلية. ةالحاصلين عل  معسل  يس سا أو أمتيا) بعس مقافقة عميس

 .(Courses I should Register)لتجنب التعايضا  يلضل ا لتزام بالشعب المتاحة لكل تج ص والمقضحة بشكل دعيق بشاشة السخقل  -

  التقاصال مات المرشاس األكااديم  الحا   واإلضاافةوعلا  الطلباة الا ين يرنباق  فا  ،  تعليما  المسيس فيما يتعلق بمتابعة المحاضرا هتمن  من  ميت الطالب التقيس ب  -

 .(81/9/1212-81/9/1212) التققيم األكاديم خالل اللترة المحسدة للح   واإلضافة حسب للقبقل والتسجيل  واإلضافة إليه لتسليم ا إيسال أستماية الح  و

 إلغاء التسجيل ف  المقريا  الت  لم يلتحق ب ا عسد كاف  من الطالب.يحق للكلية  -

 فنية أخرى.قل  سد أو ألمقي ف  حال أستقالة بعض م أوعسم وصتغيير  ساول بعض أعضاء هيئة التسييس من المقريا  الحالية إل  مقريا  أخرى يحق للكلية  -

إليشادة وتقضيح المقريا  الت  يجاب تساجيل ا والتا   عن طريق اإليميل المرشس األكاديم  التقاصل متمالحظة األكاديمية ضروية عل   ميت الطالب القاععين تحت ال -

 .الح   واإلضافةو فترت  التسجيل  وذلك خالل تس م ف  يفت معسلة التراكم 

 .متابعة  ساول م عن طريق البقابة األلكتروهية ( 1281،1289) دفعت من طلبة السنة التأسيسية  عل  -

 -حسب الجسول التال : سجيلتزام بالمقعس المشاي إليه للتفعل   ميت الطلبة ا ل

 السفعة اليقم والتاييخ

 األثنين

18/1/1212 

 (1285) ،(1284الطالب المتاخرين دفعة )

 (1286) السنة الرابعة دفعة

 الثالثاء

8/9/1212 

 (1281دفعة ) السنة الثالثة

 األيبعاء

1/9/1212 

 (1281ثاهية دفعة )السنة ال

 (1289،1281السنة األول  )

( الملتحقين ببعض مقريا  1289،1281طالب )

 التج ص

 صباحا( 9.22مالحظة/ يتم فتح التسجيل لكل دفعة من التاييخ المحسد بالجسول ولمسة يقم كامل بحيث يغلق التسجيل اليقم التال  ف  تمام الساعة )

 

 القبقل والتسجيلمركز 

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

