
ا(9102ربيع)االثانيجيلالمقرراتاالفصلاالدراسياناالتسإعــــــــــــــــــلا

 

أون اليجن  نكوت ج ( 0219ابلج ) 0219/ 0218  الثجني يل  لمقجراا  الصلج  الااا ج  فتجر  التسجأن بج ليملج  الالج   القبول والتسجيل  مركز يعلن 

 02/1/9021 ( الموافجقصجبنحن02221السجنعة ) الخمجل يوم ولغنية  01/1/9021 لموافقا األثنلنمن يوم  عنشر  صبنحنمن السنعة ال اءأبتد )بناليتريت( 

 -:ه  الالنلب أتبنع الخالوا  التنللة على،و موزعه بنلافعن  حسب الياول أدينه

)تعللمجن  التسجيل  موةج ة  (Online Registration)بنلضغط علجى  omhttps://sisportalsur.cas.edu.موق  البوابة األلكترويلة لتسيل  على ا -

 ف  دلل  المستخام بنلنظنم(

 Courses I should)ييجب علجى الالنلجب الضجغط علجى  ( ،0219ابلج ) الثجني   دفعجة الج ل الصلج  الااا ج  كجللتأكا من المقراا  المتنحة ل -

Register) 0 وذلك قب  الباء والاالول لتسيل  المقراا 

وذلجك علجى باايجة اال جبوع الااا ج   ةوتجاقلق مقرااتجه مجن واقج  يسجخة  اولجالالته الااا جلة  األكنديم  لمتنبعةالمرشا  التواص  م الالنلب  ىعل -

 02/1/02190والذي يباأ بتنايخ  ()أ بوع ال ذف واالةنفة األول

 مالحظة/ 

وخريجة   (1182سبية ) الثةان ايةة الصلةل الاساسة  ن  م علة المتوقة  ترةر  ( 8) لطلبةة إال ل ( ساعة18وبساعات ال تتجاوز ) ( ساعة81)أكثر من لن يسمح بتسجيل  -

 الكلية. ةالطلبة الحاصلين عل  معال  يا اا أو أمتياز بعا موافقة عميا( 1)فقط ( 1182الصلل الليص  )صيص 

 .(Courses I should Register)لتجنب التعاسضات يصضل االلتزام بالشعب المتاحة لكل ترلص والموضحة بشكل دقيق بشاشة الاخول  -

 مرا عةة مركةز القبةولالحذف واإلضةافة  وعل  الطلبة الذين يرغبون ف  ، نتمن  من  مي  الطالب التقيا بالحضوس ، لذا  12/8/1182تساب الغياب أعتباسا من سيتم إح -

 .(18/8/1182-12/8/1182) التقويم األكاديم وخالل الصترة المحادة للحذف واإلضافة حسب  وليس أثناء المحاضراتفقط  ف  أوقات فراغ م والتسجيل

 إلغاء التسجيل ف  المقرسات الت  لم يلتحق ب ا عاد كاف  من الطالب.يحق للكلية  -

 فنية أخرى.ول  اد أو ألموس ف  حال أستقالة بعض م أوعام وصتغيير  ااول بعض أعضاء هيئة التاسيس من المقرسات الحالية إل  مقرسات أخرى يحق للكلية  -

مالحظة األكاديمية ضروسة مرا عة المرشا األكاديم  إلسشادة وتوضيح المقرسات التة  يجةب تسةجيل ا والتة  تسة م فة  سفة  معالةة عل   مي  الطالب الواقعين تحت ال -

 .وذلك خالل فترة الحذف واإلضافة التراكم 

 م  الم اسات األساسية للحاسوب والرياضيات( Aطالب السنة التأسيسية والطالب الذين أن وا المستوى )

للحاسوب والرياضيات علي م الةاخول أون اليةن بالموعةا المحةاد  ( وأستطاعوا تجاوز المستوى بنجاح م  الم اسات األساسيةAبالنسبة للطالب الذين كانوا بالمستوى ) -

 لافعت م لتسجيل بقية المقرسات الملاحبة للم اسات المتقامة للرياضيات والحاسوب من الرطة الاساسية.

 المسجلة له ويتحمل الطالب مسئولية إلغاء أي م اسة. الحاسوبلرياضيات ولالمتقامة  مالحظة/ يجب عل  الطالب عام إلغاء الم اسات

لتأكيةا التسةجيل  والحضةوس شرلةياأللتةزام ( عةن طريةق أخلةا ي  القبةول والتسةجيل فعلة   مية  الطلبةة ا1182،1181) دفعت من سيتم تسجيل طلبة السنة التأسيسية  -

 ( . ص20:9-ص 1011بالتوقيت ) (12/8/1182) الثان أول يوم دساس  بالصلل  ف وذلك  م  إبراز البطاقة الجامعية الاساس  ستالم الجاولوأ

 -حسب الجاول التال 0 سجيلتزام بالموعا المشاس إليه للتفعل   مي  الطلبة االل

 الافعة اليوم والتاسيخ

 األثنين

18/8/1182 

 (1181) الطالب المتاخرين دفعة

 (:118) السنة الرابعة دفعة

 الثالثاء

11/8/1182 

 (1189دفعة ) السنة الثالثة

 األسبعاء

11/8/1182 

 (1186ثانية دفعة )السنة ال

 (1182السنة األول  )

( الملتحقين ببعض مقرسات 1182،1181طالب )

 الترلص

 القبول والتسجيلمركز 

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

