
ا(2222ربيع)االثانيجيلالمقرراتاالفصلاالدراسياناالتسإعــــــــــــــــــلا

 

أون اليجن  نكوت ج ( 0200ابلج ) 0200/ 0202  الثجني يل  لمقجراا  الصلج  الااا ج  فتجر  التسجأن بج ليملج  الالج   القبول والتسجيل  مركز يعلن 

ليملج   علج  فتجرا  00/2/0002 الموافق السبتيوم ولغنية  02/2/0200 الموافق الخملسمن يوم  ظهرا والنلفالثنيلة من السنعة  اءأبتد )بناليتريت( 

 -:الافعن 

)تعللمجن  التسجيل  موةج ة  (Online Registration)بنلضجغ  علج   https://sisportalsur.cas.edu.omموق  البوابة األلكترويلة لتسيل  عل  ا -

 ام بنلنظنم(ف  دلل  المستخ

 Courses I should)ييج  علج  الالنلج  الضجغ  علج   ( ،0200ابلج ) الثجني   دفعجة الج ل الصلج  الااا ج  كللتأكا من المقراا  المتنحة ل -

Register) . وذلك قب  الباء والاالول لتسيل  المقراا 

وذلجك علج  باايجة اال جبو  الااا ج   ةمجن واقج  يسجخة لاولجوتجاقلق مقرااتجه الالته الااا جلة  األكنديم  لمتنبعةالمرشا  التواص  م الالنل   عل  -

 .02/2/0200والذي يباأ بتنايخ  ()أ بو  ال ذف واالةنفة األول

 مالحظة/ 

ة فقر  وللطلبر (1211يبيرت) للثرعه م ةلر  ه عيرة للل رل للسيلسر  إ  للطلبرة للمتقعرت تجر    ( سرعةة18وبسرعةع    تتجرعو) ) ( سرعةة81)أكثر  مرن لن يسمح بتسجيل  -

 للكلية. ةللحعصلين ةل  معسل  يس سل أو أمتيع) بعس مقلفقة ةميس

 .(Courses I should Register)لتجنب للتععيضع  يلضل ل لتزلم بعلشعب للمتعحة لكل تج ص وللمقضحة بشكل دعيق بشعشة للسخقل  -

 للتقلصرل مرت للم شرس لدكرعديم للحذف ولإلضرعفة  وةل  للطلبة للذين ي غبقن ف  ،  ميت للطالب للتقيس بعلحضقي  فعل ، 12/8/1211سيتم إحتسعب للغيعب أةتبعيل من  -

 .(12/8/1211-12/8/1211) للتققيم لدكعديم خالل لللت ة للمحسدة للحذف ولإلضعفة حسب 

 إلغعء للتسجيل ف  للمق يل  للت  لم يلتحق ب ع ةسد كعف  من للطالب.يحق للكلية  -

 فنية أخ ى.قل  سد أو دمقي ف  حعل أستقعلة بعض م أوةسم وصضعء هيئة للتسييس من للمق يل  للحعلية إل  مق يل  أخ ى تغيي   سلول بعض أةيحق للكلية  -

للم شرس لدكرعديم  إليشرعدة وتقضريح للمقر يل  للتر  يجرب تسرجيل ع وللتر  تسر م فر  يفرت  للتقلصرل مرتةل   ميت للطالب للقلععين تحت للمالحظة لدكعديمية ض وية  -

 .وذلك خالل فت ة للحذف ولإلضعفة للت لكم  معسلة

 .( ةن ط يق أخ عئي  للقبقل وللتسجيل 1212،1218) دفعت من سيتم تسجيل طلبة للسنة للتأسيسية  -

 شعغ   حقع.عد ةل  طالب تج ص للتقنية للحيقية تجنب للسخقل لشعشة للتسجيل وتعسيل للتسجيل لمع يت تب ةليه حذف مقلةيس للمحعض ل  للعملية وصعقبة إيج -

 -حسب للجسول أدهعه:  للتسجيل للمحسد تزلم بعلمقةس فعل   ميت للطلبة ل ل

 يقم للجميس

12/8/1211 

 لللت ة 

 مسعءل( 2.22-ظ  ل  1.22)

 سفعع لل

1282،1282،1282 

 1281،1282،1212 (من يقم للجمعة فج ل 81.22-ل مسعء 2.22)

 للجمعةيقم 

18/8/1211 

  ميت للسفعع  طقل لليقم للتسجيل ملتقح

 يقم للسبت

11/8/1211 

  ميت للسفعع  طقل لليقم للتسجيل ملتقح

 

 للقبقل وللتسجيلم كز 

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

