
ا(0202ربيع)االثانيجيلالمقرراتاالفصلاالدراسياناالتسإعــــــــــــــــــلا

 

أون اليجن  نكوت ج ( 0202ابلج ) 0202/ 0219  الثجني يل  لمقجراا  الصلج  الااا ج  فتجر  التسجأن بج ليملج  الالج   القبول والتسجيل  مركز يعلن 

 81/1/0202( الموافج مسجن ا 0224السجن   ) السجبتيجو  ولغنيج   51/1/0202 الموافج  األابعجن مجن يجو   ظهجرا الواحجا مجن السجن    اءأبتد  )بناليتريت( 

 -:ه  الالنلب أتبنع الخالوا  التنلل   لى،و موز ه بنلافعن  حسب الياول أدينه

)تعللمجن  التسجيل  موةج    (Online Registration)بنلضغط  لجى  du.omhttps://sisportalsur.cas.eموق  البواب  األلكترويل  لتسيل   لى ا -

 ف  دلل  المستخا  بنلنظن (

 Courses I should)ييجب  لجى الالنلجب الضجغط  لجى  ( ،0202ابلج ) الثجني   دفعج  الج ل الصلج  الااا ج  كجللتأكا من المقراا  المتنح  ل -

Register) 0 وذلك قب  البا  والاالول لتسيل  المقراا 

وذلجك  لجى باايج  اال جبوع الااا ج    وتجاقل  مقرااتجه مجن واقج  يسجخ   اولجالالته الااا جل   األكنديم  لمتنبع المرشا  التواص  م الالنلب   لى -

 19/1/02020والذي يباأ بتنايخ  ()أ بوع ال ذف واالةنف  األول

 مالحظة/ 

فقن  وللطلبنة  (1212يبينت) للثنعه م ةلن  ه عينة للل نل للسيلسن    للطلبنة للمتقعنت تجنر  إ ( سنعةة18وبسنعةع    تتجنعو) ) ( سنعةة81)أكثر منن 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  -

 مرل عنة مركنز للقبنقلللحذف ولإلضنعفة  وةل  للطلبة للذين يرغبقن ف  ، هتمن  من  ميت للطالب للتقيس بعلحضقي ، لذل  81/8/1212تم إحتسعب للغيعب أةتبعيل من سي -

 .(12/8/1212-81/8/1212) للتققيم لألكعديم وخالل لللترة للمحسدة للحذف ولإلضعفة حسب  وليس أثنعء للمحعضرل فق   ف  أوعع  فرلغ م وللتسجيل

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

 فنية أخرى.قل  سد أو ألمقي ف  حعل أستقعلة بعض م أوةسم وصتغيير  سلول بعض أةضعء هيئة للتسييس من للمقريل  للحعلية إل  مقريل  أخرى يحق للكلية  -

ن تحت للمالحظة لألكعديمية ضروية مرل عة للمرشس لألكعديم  إليشعدة وتقضيح للمقريل  للتن  يجنب تسنجيل ع وللتن  تسن م فن  يفنت معسلنة ةل   ميت للطالب للقلععي -

 .وذلك خالل فترة للحذف ولإلضعفة للترلكم 

لتأكينس للتسنجيل  وللحضنقي شج نيعللطلبنة لأللتنزلم ( ةنن طرينق أخ نع ي  للقبنقل وللتسنجيل فعلن   مينت 1281،1281) دفعت من سيتم تسجيل طلبة للسنة للتأسيسية  -

 ( . ص10:9-ص 1022بعلتقعيت ) (81/8/1212) للثعه أول يقم ديلس  بعلل ل  ف وذلك (  إبرل) للبطععة للجعمعية)مت  للسيلس  ستالم للجسولوأ

 -حسب للجسول للتعل 0 مشعي إليه للتسجيلتزلم بعلمقةس للفعل   ميت للطلبة ل ل

 للسفعة لليقم وللتعييخ

 يبععءلأل

89/8/1212 

 (:128) ،(1282للطالب للمتعخرين دفعة )

 (1289) للسنة للرلبعة دفعة

 (1286دفعة ) للسنة للثعلثة

 للجميس

86/8/1212 

 (1287ثعهية دفعة )للسنة لل

 (1281،1287للسنة لألول  )

( للملتحقين ببعض مقريل  1281،1281طالب )

 للتج ص

 للجمعة

87/8/1212 

 للطالب للمتأخرين من  ميت للسفعع 

 (مسعء 2281.من للتعييخ للمحسد بعلجسول ولمسة يقم كعمل بحيث يغلق للتسجيل لليقم للتعل  ف  تمعم للسعةة ) مجمقةةمالحظة/ يتم فتح للتسجيل لكل 

 

 للقبقل وللتسجيلمركز 

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

