
 لطالب الكليات بتعليمات التسجيل يتعلق لطلبة جامعة الشرقيةعالن هام إ
 م2019/2020من العام األكاديمي  الثاني لفصلل

  :مالحظة هامة لجميع الطلبة على نفقتهم الخاصة
اال بعد تسديد جميع االلتزامات المالية المترتبة عليه من الفصول  الثانيفصل لال يستطيع الطالب التسجيل ل

 دفع الرسوم. اليةللفصل القادم واالتفاق على  المقدمة السابقة وكذلك زيارة الدائرة المالية لدفع بعض الرسوم

 برنامج وتواريخ التسجيل
 سيبدأ الفصلو  م28/01/2020تاريخ  الثاءالثيوم  الثاني في لفصل الدراسيل التسجي سيبدأ

تاريخ من تكون فترة الحذف واالضافة م على أن 02/02/2020بتاريخ  الدراسي
 م06/02/2020ستمر لمدة اسبوع حتى ، وتم02/02/2020
 م30/01/2020وحتى  م 28/01/2020من تاريخ  الثاني فصلالفي تسجيل المواد  بدأسي

ولن يستطيع الطالب التسجيل اال بعد ، الجامعه موقع خالل من المباشرة بالطريقةوسيكون التسجيل 
 مراجعته للمرشد األكاديمي.

 ستكون فترات التسجيل كالتالي:
 صباحا 8:00من الساعة  28/10/2020بتاريخ فما قبل   6201التسجيل لطلبة 
  صباحا 8:00من الساعة  29/10/2020بتاريخ  2017 التسجيل لطلبة

 ظهًرا 002:من الساعة  29/01/2020بتاريخ  2018التسجيل لطلبة 
 صباحا 8:00من الساعة  30/01/2020بتاريخ  1920التسجيل لطلبة 

   التسجيل مفتوح خالل نهاية االسبوع وخالل فترة االنسحاب و االضافةسيكون 
  

 وضع الذي الفصل يعد ال)  فصول 3 خالل األكاديمية المالحظة من الخروج يستطيع لم طالب كل
 التراكمي ومعدله( الثالثة الفصول هذه ضمنوال الفصل الصيفي من   االكاديمية المالحظة تحت فيه
حال فصله وفي  الموافقة على منحه فصل اضافي،ما لم يتم   التخصص من سيتم فصله 1.7 من أقل

  ادناه:من الجامعة فانة يحق له التقدم بالقبول في تخصص اخر كما هو مبين 
قبل مرور سنتين وتحسب له جميع المقررات التي تدخل في  اخر تخصص في بالقبول يتقدم -



 نجاحا ورسوبا الجديدة خطته الدراسية
من فصله وفي هذه الحاله تحسب له جميع  مرور سنتين بعد اخر تخصص في بالقبول يتقدم -

هذه  وتعطى درجة "معفي" وال تدخل خطته الجديدةالمقررات التي نجح بها وتدخل في 
 في معدلة التراكمي. المقررات

 تحت وقع الذي الفصل غيرمن ) األكاديمية المالحظة تحتدراسية  فصول 3 قضى طالب كل
 حال اما في ،من وزارة التعليم العالي الدراسية بعثته يفقد فإنه منها الخروج يستطيع ولم( المالحظة

 قبل واحد من إضافي فصل يعطى فإنه الدراسية بعثتة مدة تنتهي ولم فأكثر 1.8 التراكمي معدلة كان
يستعيد  هفاكثر فان 2.0وفي حال استطاع الطالب رفع معدله التراكمي الى   الوزارة ولمرة واحدة فقط،

  2.0ا تبقى له من مدة بعثته الدراسية ويمكنه تمديد الدراسة في حال حافظ على معدل تراكمي م
 فاكثر
 تحت فيه وقع الذي الفصل غير من) األكاديمية المالحظة تحت فصول ثالث امضى طالب كل

اخذ وكان قد سبق له  1.7 يساوي أو أكثر التراكمي هومعدل منها الخروج يستطيع ولم( المالحظة
 :التالية االوضاع ضمن سيكون فإنهفصل اضافي من الوزارة  فرصة

 نفقته على الدراسة بمواصلة الحق فله أكثر أو ساعه 45 وانهى الدبلوم شهادة من كان إذا   .أ 
  . الخاصه

 نفقته على الدراسة بمواصلة الحق فله أكثر أو ساعة90 وانهى البكالوريس درجة من كان إذا .ب
 .الخاصة

 الدبلوم درجة إلى بالتحويل الحق فله فأكثر 45 وانهى البكالوريس درجة من الطالب كان إذا .ج 
 .الخاصة نفقته على الدراسة ومواصلة

 
فصول في التخصص لدرجة البكالوريوس و  8الذين انتهت بعثاتهم الدراسية أي أكملوا  الطلبة .1

فصول لدرجة الدبلوم والزالوا لم ينهوا متطلبات التخرج عليهم مراجعة دائرة القبول و التسجيل  4
 .لعمل تمديد لبعثاتهم 

 مراجعة المالية. الذين لديهم حجب مالي عليهم الطلبة .2
 الذين لم يراجعوا المرشد االكاديمي عليهم مراجعته ليتمكنوا من التسجيل. الطلبة .3



 م2019/2020من العام االكاديمي  الثاني )الربيع( الدراسي بنهاية الفصل المتوقع تخرجهم .4
 ان ولم تطرح جميع مقرراتهم عليهم مراجعة المرشد االكاديمي أو إداري الكلية ، وفي حال

 مراجعة الكلية . فعليهمالشعب الدراسية ممتلئة 
 

  )التسجيل المباشر( 
 .والصغيرة الكبيرة االحرف مراعاة ويجب الرابط هذا خالل من التسجيل موقع الى الدخول هميمكن
 للطالب الجامعي الرقم( : User Name) المستخدم رقم

 للطالب المدني الرقم( : Password)  السر كلمة
  

 الموقع موجود على صفحة الجامعة الرئيسيةرابط 
 

https://en.asu.edu.om/students 

 

 
على الضغط ثم   LOGSIS  ادناه مبين هو كما  
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