إعالن هام لطلبة جامعة الشرقية يتعلق بتعليمات التسجيل لطالب الكليات للفصل الثاني من العام األكاديمي 2021/2020م
-

بدء التسجيل لطلبة  2016فما قبل من الساعة  8:00صباحا ً تاريخ 2021/01/31م.
بدء التسجيل لطلبة  2017من الساعة  8:00صباحا ً تاريخ 2021/02/01م.
بدء التسجيل لطلبة  2018من الساعة  8:00صباحا ً تاريخ 2021/02/02م.
بدء التسجيل لطلبة  2019من الساعة  8:00صباحا ً تاريخ 2021/02/03م.
بدء التسجيل لطلبة  2020من الساعة  8:00صباحا ً تاريخ 2021/02/04م.

-

الحذف واإلضافة من تاريخ 2021/02/07م وحتى 2021/02/13م.
بدء الدراسة من تاريخ .2021/02/07

.1على الطالب الذين أكملوا  8فصول دراسية في التخصص لدرجة البكالوريوس و 4فصول دراسية لدرجة الدبلوم عدا
طالب الدبلوم من كلية الهندسة بعد إكمال  5فصول دراسية للدبلوم ولم ينهوا متطلبات التخرج ومعدلهم التراكم ()2.00
فأعلى ،يجب عليهم تقديم طلب تمديد في موقع وزارة التعليم العالي (الخدمات اإللكترونية) وإرفاق كشف الدرجات والخطة
الدراسية وذلك خالل فترة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني 2021/2020م ،أي طلب تمديد يتم تقديمة في أول يوم من بدء
التسجيل لن يتم النظر فيه ويتم رفضه وسوف يواصل الطالب دراسة ما تبقى من مقررات الخطة على نفقته الخاصة.
 ألي استفسار من دائرة القبول والتسجيل الرجاء التواصل عبر اإليميل أدناه. asu-reg@asu.edu.omـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طريقة التسجيل
سيكون تسجيل المواد من خالل الرابط المذكور أدناه ويجب مراعاة األحرف الكبيرة والصغيرة.
رقم المستخدم ( :)User Nameالرقم الجامعي للطالب
كلمة السر ( :)Passwordالرقم المدني للطالب
رابط الموقع موجود على صفحة الجامعة الرئيسية كما هو موضح أدناه في األيقونة باللون األصفر.
http://sisweb.asu.edu.om:7777/sso/pages/login.jsp



تعليمات الحذف:
إذا حذف الطالب اي مقرر بعد اسبوع الحذف واإلضافة ،فسيقوم بدفع نسبة من الرسوم كما موضح في الجدول أدناه:
إنسحاب الطالب من أي مقرر بعد انتهاء فترة االنسحاب واالضافة
وقت االنسحاب بعد انتهاء فترة االنسحاب
واالضافة



الفترة الزمنية

نسبة تحمل الطالب
للرسوم

خالل االسبوع االثاني من بدء الدراسة
خالل االسبوع االثالث من بدء الدراسة

من  2021/02/14الى 2021/02/18
من  2021/02/21الى 2021/02/25

 %25من الرسوم
 %50من الرسوم

خالل االسبوع االرابع من بدء الدراسة
- 2021/02/28
بعد االسبوع االرابع من بدء الدراسة

من  2021/02/28الى 2021/03/04

 %75من الرسوم

من  2021/03/07الى 2021/03/11

 %100من الرسوم

تعليمات التسجيل المتأخر وامتحان تحديد المستوى المتاخر:

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



ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعليمات المالية
 ألجل تسديد المستحقات المالية يمكنكم تحويل المبلغ عن طريق الحساب البنكي للجامعة. رقم الحساب0423010693610011 / البنك  /بنك مسقط اسم الحسابA’Sharqiyah University /-

مع مراعاة ذكراألسم والرقم الجامعي للطالب عند تحويل المبلغ و إرسال صورة بما يفيد الدفع إلى العناوين التالية:
 .1البريد اإللكتروني khalil.alhabsi@asu.edu.om :
 .2واتساب رقم96343739،25401101:

-

كذلك يمكن للطالب التواصل على العناوين الموضحة أدناه في حال وجود أي إستفسار يتعلق باألمور المالية:
 .1البريد اإللكتروني finance@asu.edu.om :
 .2أرقام الهواتف 25401101:أو  25401099أو 96343739

تنويه بخصوص إجراءات التسجيل للفصل القادم


بالنسبة للطلبة الدارسين على حسابهم الخاص:
  - 1يجب على الطالب التأكد من قيامه بسداد جميع المبالغ المستحقة عن الفصول السابقة  – 2التقيد بالفترة المحددة للتسجيل لكل دفعة حسب الجدول الصادر من دائرة القبول والتسجيل  - 3دفع مبلغ مقدم بما ال يقل عن  %30من رسوم المواد التي يرغب الطالب في تسجيلها للفصل توضيح كيفية إحتساب المبلغ المقدم مثال رقم :1 طالب منتظم في كلية إدارة األعمال يرغب في تسجيل  5مواد دراسية ( 3ساعات دراسية لكل مادة) أي بمجموع 15ساعة دراسية
 سعر الساعة الدراسية المعتمد هو  80لاير للساعة المبلغ الذي يجب على الطالب دفعه مقدما يكون على النحو التالي %30*80*15 :ويساوي  360لاير عماني مثال رقم 2 طالب في البرنامج التأسيسي ويرغب في التسجيل لمقرر اللغة اإلنجليزية والرياضيات والحاسب اآللي فإن المبلغ الذييجب على الطالب دفعه مقدما يكون على النحو التالي:
 ( %30* )81.600+168.300 +750ويساوي  300لاير وبهذا الخصوص نود التأكيد بأن دفع المبلغ المقدم هو شرط أساسي للتسجيل وال يوجد أي إستثناء من هذا الشرط  -4ينطبق شرط دفع المبلغ المقدم على جميع المواد التي يرغب الطالب في تسجيلها بما فيها المواد المعادة حيث أنهسوف يحتسب سعر المادة كامال بدون أي خصم .
  -5يجب على الطالب قبل بدء فترة التسجيل التأكد من عدم وجود أي عائق من التسجيل سواء كان أكاديميا أو ماليا وذلكبالدخول إلى حسابه في النظام اآللي ( )Logosوكذلك التأكد من عدم وجود أي مطالبات مالية وذلك من خالل مراجعة
رصيد حسابه حيث أن الطالب بإمكانه معرفة رصيد حسابه من خالل الخطوات التالية:

بعد ذلك:

-

و
ف
ي
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و
جود أي إستفسار بخصوص المبالغ المستحقة فإن الطالب بإمكانه التواصل مع موظفي الدائرة قبل فترة التسجيل
 -6بعد إكمال عملية التسجيل فإنه يتوجب على الطالب دفع المبلغ المتبقي للفصل كامالً خالل األسابيع األربعة األولى
من الدراسة وفي حال رغبة الطالب بتقسيط المبلغ فإنه يتوجب عليه مراجعة دائرة الشؤون المالية بالجامعة واإلتفاق
على خطة الدفع
 -7في حال موافقة الدائرة على تقسيط المبلغ المتبقي فإنه يجب على الطالب اإللتزام بخطة الدفع وإحضار ضمانات بذلك
(شيكات مؤجلة) مع األخذ في اإلعتبار بأن أقصى مدة للتقسيط هي ثالثة أشهر فقط بحيث يجب على الطالب سداد جميع
المستحقات المالية للفصل الدراسي قبل موعد اإلمتحانات النهائية.
 -8في حال عدم إلتزام الطالب بخطة الدفع المتفق عليها فإنه يحق للجامعة إتخاذ إجراءات التحصيل حسب اللوائح
واألنظمة والتي من ظمنها:
 حجب إسم الطالب من قائمة الفصل الدراسي حجب إسم الطالب في النظام اإللكتروني فقدان الطالب ألحقيته في تقسيط المبلغ في الفصول القادمة حيث أنه في حال عدم إلتزامه بخطة الدفع المتفق عليها فسوفيتوجب عليه في حالة رغبته في تسجيل المواد مستقبال دفع الرسوم الدراسية كاملة مقدما.
بالنسبة للطلبة المبتعثين من قبل وزارة التعليم العالي
 -1يجب على الطالب التأكد من عدم وجود أي مستحقات مالية عن الفصول السابقة بما فيها رسوم السكن الداخلي
للطالبات حيث أن النظام ال يسمح بالتسجيل للمواد في حال وجود أي مستحقات مالية وبإمكان الطالب التأكد من
مستحقاته الماليه من خالل مراجعة حسابه بالموقع حسب الخطوات الموضحه أعاله.
 -2يجب على الطالب التأكد من وضع وسريان البعثة قبل موعد التسجيل وذلك من خالل التواصل مع دائرة القبول
والتسجيل
 -3في حال رغبة الطالب بإعادة المواد التي ال تشملها البعثة (والموضحة أدناه) فإنه يجب عليه دفع رسوم المادة كاملة
قبل التسجيل
حاالت إعادة المقررات التي ال تشملها البعثة حسب الئحة وتعليمات البعثات الداخلية بوزارة التعليم العالي
 إعادة المقرر لغرض رفع المعدل التراكمي (إعادة المقرر الذي نجح فيه الطالب سابقا)
 إعادة المقرر الذي قام الطالب باإلنسحاب منه سابقا
 إعادة المقرر الذي رسب الطالب فيه سابقا بسبب الغياب
 إعادة المقرر الذي رسب فيه الطالب سابقا بسبب الغش
 إعادة الطالب للمقرر الذي رسب فيه سابقا ألكثر من مرة واحدة
 دراسة المقرر بعد إنتهاء البعثة ألي سبب كان
راجين من الجميع التعاون والتقيد بالشروط الموضحة أعاله .

