
الساعة التاريخ الطلبة/الدفعات

- 30/01/2022م طلبة الماجستير ودبلوم التأهيل التربوي

8 صباحًا 30/01/2022م طلبة 2017 فما فوق

8 صباحًا 31/01/2022م طلبة 2018

8 صباحًا 01/02/2022م طلبة 2019

8 صباحًا 02/02/2022م طلبة 2020

8 صباحًا 03/02/2022م طلبة 2021

الحذف واإلضافة من تاريخ 06/02/2022م وحتى 10/02/2022م.	 
بدء الدراسة من تاريخ 06/02/2022م.	 
 يرجى العلم سيبدأ تسجيل الحضور والغياب من تاريخ 06/02/2022م.	 

يتعلـــق  الشـــرقية  جامعـــة  لطلبـــة 
بتعليمات التســـجيل لطـــاب الكليات 
للفصـــل الثانـــي )الربيـــع( مـــن العـــام 
2021/2022م األكاديمـــي 

 خاص بالطلبة الدارسين على النفقة الخاصة:
ــدد  ــة ع ــن قيم ــادل %30 م ــا يع ــا بم ــجيل مقدم ــوم التس ــع رس ــى دف - يرج

ــجيل  ــم بالتس ــماح لك ــي للس ــل الدراس ــجيلها للفص ــوب تس ــاعات المطل الس

ــاه. ــة أدن ــرات الموضح ــب الفت حس

إعالن هام



بعض المحاضرات ســيتم تدريســها عن بعد باســتخدام برنامج )مايكروســوفت . 1

تيمــز(  وذلــك فــي نفــس األوقــات المبينة في الجدول الدراســي.

لدرجــة . 2 التخصــص  فــي  دراســية  فصــول   8 أكملــوا  الذيــن  الطــاب  علــى 

البكالوريــوس و4 فصــول دراســية لدرجــة الدبلــوم عــدا طــاب كليــة الهندســة 

بعــد إكمــال 9 فصــول دراســية للبكالوريــوس و 5 فصــول دراســية للدبلــوم ولــم 
ــم  ــب عليه ــى، يج ــات التخــرج ومعدلهــم التراكــم )2.00( فأعل ينهــوا متطلب
تقديــم طلــب تمديــد فــي موقــع وزارة التعليــم العالــي )الخدمــات 
اإللكترونيــة( وإرفــاق كشــف الدرجــات والخطــة الدراســية وذلــك قبــل 
بدايــة التســجيل بتاريــخ 18/01/2022 مباشــرة بعــد ظهــور الدرجــات وقبــل 

بدايــة الفصــل الدراســي الثانــي 2021/2022م.

يرجــى الماحظــة انــه لــن يتــم النظــر فــي أي طلــب يتــم تقديمــة خــال فتــرة . 3
التســجيل وســيتم رفضــه وعليــه ســيضطر الطالــب لدراســة مــا تبقــى مــن 

مقــررات الخطــة علــى نفقتــه الخاصــة. 

يرجــى التواصــل مــع االســتاذة ميثــى الوهيبيــة فــي حــال كان لديكــم أي 	 
استفســار بهــذا الخصــوص وذلــك علــى رقــم الهاتــف 25401033 أو االيميــل 

maitha.alwhaibi555@asu.edu.om

ــل 	  ــر اإليمي ــل عب ــاء التواص ــجيل الرج ــول والتس ــرة القب ــن دائ ــار م ألي استفس
ــاه. أدن

asu-reg@asu.edu.om    



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

رقم المستخدم )User Name(: الرقم الجامعي للطالب. 1
كلمة السر )Password(: الرقم المدني للطالب. 2

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

معلومات هامة للطالب اثناء فترة التسجيل:
علــى الطلبــة الجــدد الراغبيــن بمعرفــة المقــررات المطلــوب تســجيلها التواصــل مــع الموظــف المســؤول . 1

لــكل كليــة حســب مــا هــو موضــح ادنــاه.

ــة الذيــن يواجهــون مشــكلة فــي التســجيل ألي ســبب كان مراجعــة الموظــف المســؤول . 2 علــى الطلب
لــكل كليــة أو منســقة مديــر البرنامــج التأسيســي لطلبــة البرنامــج التأسيســي عبــر البريــد اإللكترونــي 

والهاتــف حســب مــا هــو موضــح ادنــاه.

يرجــى دفــع رســوم التســجيل مقدمــا بمــا يعــادل %0	 مــن قيمــة عــدد الســاعات المطلــوب تســجيلها . 	
للفصــل الدراســي لتجنــب غلــق التســجيل.

طريقة التسجيل



كلية العلوم التطبيقية والصحية:
25401151 هاتــف /     AbeerIbrahim@asu.edu.om

كلية الهندسة:
25401199 هاتــف /    najla.almashaikhya@asu.edu.om

كلية إدارة األعمال:
254012	0 هاتــف /     raya.al-brwani@asu.edu.om

كلية الحقوق:
25401186 هاتــف /    maroa.alabrawi@asu.edu.om

البرنامج التأسيسي:
25401008 هاتــف /     nehad.alharthi@asu.edu.om

طلبة التاهيل التربوي والماجستير
لكلية األداب والعلوم اإلنسانية:

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

طلبة الماجستير لكلية إدارة االعمال:
2540122	 هاتــف /     azza.alkindi@asu.edu.om

كلية األداب والعلوم اإلنسانية:
25401266 هاتــف /    mohammed.altobi@asu.edu.om



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

نسبة تحمل الطالب للرسومالفترة الزمنية

%25من 02/2022/	1 الى 17/02/2022خالل االسبوع الثاني من بدء الدراسة

%50من 20/02/2022 الى 24/02/2022خالل االسبوع الثالث من بدء الدراسة

%75من 27/02/2022 الى 2022/	0/	0خالل االسبوع    الرابع من بدء الدراسة

%100من 2022/	06/0 الى نهاية الفصلبعد االسبوع الخامس من بدء الدراسة

تعليمات التسجيل المتأخر وامتحان تحديد المستوى المتاخر:
الطالب الذي لم يسجل أثناء فترة التسجيل سيترتب عليه دفع رسوم التسجيل المتأخر وقدرها 10 ريال 	 

عماني.) طلبة األعوام السابقة(

الطالب الذي لم يتقدم آلداء امتحان تحديد المستوى في الفترة المحددة سيترتب عليه دفع رسوم التأخير 	 
وقدرها 10 ريال عماني.

تعليمات المالية
ألجل تسديد المستحقات المالية يمكنكم الدفع باستخدام البطاقة البنكية، حيث يمكن للطالب دفع 	 

https:// الرسوم المستحقة عليه في  أي وقت وذلك باتباع الخطوات الموضحة في الرابط التالي: 
www.asu.edu.om/files/Epay.pdf

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

 saud.alharthi@asu.edu.om البريد اإللكتروني: 
https://wa.me/96825401104 الواتس اب:  

25401101 25401105 أو  25401104 أو  أرقام الهواتف:  

الطالب الذي لم يتقدم آلداء امتحان تحديد المستوى في الفترة المحددة سيترتب عليه دفع رسوم التأخير 	 
وقدرها 10 ريال عماني.

تعليمات الحذف:



بالنسبة للطلبة الدارسين على حسابهم الخاص:
يجب على الطالب التأكد من قيامه بسداد جميع المبالغ المستحقة عن الفصول السابقة . 1

التقيد بالفترة المحددة للتسجيل لكل دفعة حسب الجدول الصادر من دائرة القبول والتسجيل. 2

دفع مبلغ مقدم بما ال يقل عن %0	 من 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 5 مواد دراسية )3 ساعات دراسية لكل مادة( 	 
أي بمجموع 15 ساعة دراسية

سعر الساعة الدراسية المعتمد هو 80 ريال للساعة	 

المبلغ الذي يجب على الطالب دفعه مقدما يكون على النحو التالي: 15×80×%30 ويساوي 360 	 

ريال عماني

مثال رقم 2:

طالب في البرنامج التأسيسي ويرغب في التسجيل لمقرر اللغة اإلنجليزية والرياضيات والحاسب اآللي 
فإن المبلغ الذي يجب على الطالب دفعه مقدما يكون على النحو التالي:

)750+81.600+168.300( *%30 ويساوي 300 ريال	 

وبهذا الخصوص نود التأكيد بأن دفع المبلغ المقدم هو شرط أساسي  للتسجيل وال يوجد أي إستثناء من هذا 	 
الشرط

ينطبق شرط دفع المبلغ المقدم على جميع المواد التي يرغب الطالب في تسجيلها بما فيها المواد المعادة 	 
حيث أنه سوف يحتسب سعر المادة كاما بدون أي خصم .

يجــب علــى الطالــب قبــل بــدء فتــرة التســجيل التأكــد مــن عــدم وجــود أي عائــق مــن التســجيل ســواء كان 	 
أكاديميــا أو ماليــا وذلــك بالدخــول إلــى حســابه فــي النظــام اآللــي )Logos( وكذلــك التأكــد مــن عــدم وجــود أي 
مطالبــات ماليــة وذلــك مــن خــال مراجعــة رصيــد حســابه حيــث أن الطالــب بإمكانــه معرفــة رصيــد حســابه مــن 

خــال الخطــوات فــي الصفحــة التاليــة:

إجراءات  بخصوص  تنويه 
القادم للفصل  التسجيل 



بعد ذلك:

1

2

3

خطوات معرفة رصيد 
الحساب



وفي حال وجود أي إستفسار بخصوص المبالغ المستحقة فإن الطالب بإمكانه التواصل مع موظفي 	 
الدائرة قبل فترة التسجيل

بعد إكمال عملية التسجيل فإنه يتوجب على الطالب دفع المبلغ المتبقي للفصل كاماًل خالل األسابيع 	 
األربعة األولى من الدراسة وفي حال رغبة الطالب بتقسيط المبلغ فإنه يتوجب عليه مراجعة دائرة 

الشؤون المالية بالجامعة واإلتفاق على خطة الدفع  

 في 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.

في 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 فسوف يتوجب عليه في حالة رغبته في تسجيل المواد مستقبا دفع الرسوم الدراسية كاملة مقدما.

بالنسبة للطلبة المبتعثين من قبل وزارة التعليم العالي. 1
 يجب 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 خال مراجعة حسابه بالموقع حسب الخطوات الموضحه أعاه.

يجب على الطالب التأكد من وضع وسريان البعثة قبل موعد التسجيل وذلك من خال التواصل مع دائرة 	 
القبول والتسجيل

في 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(. 1

إعادة المقرر الذي قام الطالب باإلنسحاب منه سابقا. 2

إعادة المقرر الذي رسب الطالب فيه سابقا بسبب الغياب. 3

إعادة المقرر الذي رسب فيه الطالب سابقا بسبب الغش. 4

إعادة الطالب للمقرر الذي رسب فيه سابقا ألكثر من مرة واحدة. 5

دراسة المقرر بعد إنتهاء البعثة ألي سبب كان. 6



راجين مـــن الجميع التعاون والتقيد 
أعاله. الموضحة  بالشروط 


