
إعالن هام لطلبة جامعة الشرقية يتعلق بتعليمات التسجيل لجميع الطالب للفصل األول (الخريف) 
من العام األكاديمي 2022/2021م

•الحذف واإلضافة من تاريخ 2021/09/19م وحتى 2021/09/23م.
•سيبدأ الدوام الرسمي بتاريخ 2021/09/19 م ، وسيتم تسجيل الحضور و الغياب ابتداًء من 2021/09/19م.

•بالنسبة للطلبة الذين أكملوا 8 فصول دراسية في التخصص لدرجة البكالوريوس أو أكملوا 4 فصول دراسيـــــــــة لدرجة الدبلــــــوم 
(5 فصول دراسية لطلبة الدبلوم في كلية الهندسة) ولم ينهوا متطلبات التخرج ومعدلهم التراكمي (2.00) فأعلى، يجب عليهم 
تقديم طلب تمديد في موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار (الخــــــدمات اإللكترونية) وإرفاق كشــــــف الدرجـــــات 

والخطة الدراسية وذلك قبل بداية الفصل الدراسي (الخريف) 2022/2021م.

-مالحظة:  أي طلب تمديد يتم تقديمه بعد بدء التسجيل لن يتم النظر فيه وسيتم رفضه وسوف يطلب مـــــن الطالب أن يواصــل 
دراسة ما تبقى من مقررات الخطة على نفقته الخاصة. للتواصل بما يخص التمديد عبر البريد االلكتروني للفاضلة األستـاذة/ ميثاء 

maitha.alwhaibi555@asu.edu.om الوهيبية
ألي استفسار من دائرة القبول والتسجيل الرجاء التواصل على:   

سيكون تسجيل المواد من خالل الرابط المذكور أدناه ويجب 
مراعاة األحرف الكبيرة والصغيرة.

رقم المستخدم (User Name) : الرقم الجامعــــــي للطالــــب
كلمة الســـــــــر  (Password) : الرقــــــــــــــم المــــــدني للطالـــــب
رابط الموقع موجود على صفحة الجامعة الرئيسية كما هـــو 

موضح أدنــــــــاه في األيقونة باللون األصفر.

http://sisweb.asu.edu.om:7777/sso/pages/login.jsp

-تعليمات التسجيل: 
              •بدء التسجيل لطلبة 2017 فما قبل من الساعة 8:00 صباحًا تاريخ 2021/09/12م.

•بدء التسجيل لطلبة 2018 من الساعة 8:00 صباحًا تاريخ 2021/09/13م.

•بدء التسجيل لطلبة 2019 من الساعة 8:00 صباحًا تاريخ 2021/09/14م.

•بدء التسجيل لطلبة 2020 من الساعة 8:00 صباحًا تاريخ 2021/09/15م.

-تعليمات المالية:

•ألجل تسديد المستحقات المالية يمكنكم الدفع باستخدام البطاقة البنكية، حيث يمكن للطالب دفع الرسوم المستحقة عليه 
https://www.asu.edu.om/files/Epay.pdf :في  أي وقت وذلك باتباع الخطوات الموضحة في الرابط التالي

•كذلك يمكن للطالب التواصل على العناوين الموضحة أدناه في حال وجود أي إستفسار يتعلق باألمور المالية:

asu-reg@asu.edu.om 25401038/25401037 /25401032 

saud.alharthi@asu.edu.om 968-25401104 25401104 أو 25401105 أو 25401101

-طريقة التسجيل:

•بـدء التسجيل لطلبة 2021 من الساعة 8:00 صباحًا تاريخ 2021/09/16م.



-معلومات هامة للطالب اثناء فترة التسجيل:

1.على الطلبة الجدد الراغبين بمعرفة المقررات المطلوب تسجيلها التواصل مع الموظف المسؤول لكل كلية 
حسب ما هو موضح ادناه.

2.على الطلبة الذين يواجهون مشكلة في التسجيل ألي سبب كان مراجعة الموظف المسؤول لكل كليـــــــة أو 
منسقة مدير البرنامج التأسيسي لطلبة البرنامج التأسيسي عبر البريد اإللكتروني والهاتف حسب ما هو موضح 

ادناه.
3.يرجى دفع رسوم التسجيل مقدما بما يعادل %30 من قيمة عــــــــدد الساعـــــات المطلوب تسجيلهـــــا للفصل 

الدراسي لتجنب غلق التسجيل.

-كلية األداب والعلوم اإلنسانيـــــة:   

-كلية العلوم التطبيقية والصحية:   

-كليـــــــــة الهندســـــة: 

-كلية إدارة األعمال:    

-كليـــــــــــة الحقـــــوق:   

-البرنامج التأسيسي: 

-طلبة التاهيل التربوي والماجستيـــــــر
 لكلية األداب والعلوم اإلنسانيــــــــــة :

-طلبة الماجستير لكلية إدارة االعمال:

إذا حذف الطالب اي مقرر بعد فترة الحذف واإلضافة، فسيقوم بدفع نسبة من الرسوم كما هو موضح في 
الجدول أدناه:

      -تعليمات التسجيل المتأخر وامتحان تحديد المستوى المتاخر:

-الطالب الذي لم يسجل أثناء فترة التسجيل سيترتب عليه دفع رسوم التسجيل المتأخر وقدرها 10 ريال عماني.
-الطالب الذي لم يتقدم آلداء امتحان تحديد المستوى في الفترة المحددة سيترتب عليه دفع رسوم التأخير وقدرها 10 ريال 

عماني.

mohammed.altobi@asu.edu.om 25401266

25401151AbeerIbrahim@asu.edu.om

25401199najla.almashaikhya@asu.edu.om

raya.al-brwani@asu.edu.om 25401230

maroa.alabrawi@asu.edu.om 25401186

25401008nehad.alharthi@asu.edu.om

thuraya.al-hajri@asu.edu.om 25401246

25401223azza.alkindi@asu.edu.om

نسبة تحمل الطالب للرسوموقت اإلنسحاب 
خالل االسبوع االثاني من بدء الدراســة 

 (من 2021/09/26 الى 2021/09/30) 

-تعليمات الحذف:

خالل االسبوع االثالث من بدء الدراسة                  
(من 2021/10/03 الى 2021/10/07) 

خالل االسبوع االرابع من بدء الدراســـة        
   (من 2021/10/10 الى 2021/10/14)

بعد االسبـــــوع الرابع مــن بدء الدراسة                    
(من 2021/10/17 الى نهاية الفصل الدراسي)

%25 من الرسوم

%50 من الرسوم

%75 من الرسوم

%100 من الرسوم


