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 البرنامج التأسيسي -  جامعة ظفار

Dhofar University - Foundation Program 

 
 

Important Announcement for Foundation Program students 
 

 

 Resit Exam on 03/09/2014 (Valid reason for absence) in the Room 006C-COMC.  

  Placement Test for new students on 02/09/2014 & 04/09/2014 from 8:30 am to 

4:00 pm in the Conference Hall, Lecture Halls 1, 2, 3 & 4. 

 Registration of level 3 students on 07/09/2014 from 08:30 am to 02:30 pm: 

 Females in the Room CAAS-003C and CAAS-004C and CAAS-005C and CAAS-006C. 

 Males in the Room CAAS-108C. 

 Registration of  level 2 students on 07/09/2014 from 08:30 am to 02:30 pm: 

 Females in the Room CAAS-001C and CAAS-002C. 

 Males in Room CAAS-107C. 

 Registration of level 1 students on 08/09/2014 from 8:30 am to 02:30 pm: 

 Females in the room CAAS-001C and CAAS-002C and CAAS-003C. 

 Males in the Room CAAS-107C. 

 Add and Drop on 09/09/2014 & 10/09/2014. 

 First class on 01/19/2014 (Attendance will be taken). 

 

Note: For help, please call: 23237141, 23237144 & 23237177 

 

We wish you good luck!! 

Foundation Program Administration 
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 البرنامج التأسيسي -  جامعة ظفار

Dhofar University - Foundation Program 

 

 إعــالن هـــــام لطلبة البرنامج التأسيسي

 

 

 في غرفة (رسمية الغياب عن اإلختبار بإعذار)م 30/30/4302 في تاريخ اإلختبارات المعلقة.COMC-006C  

 صباحًا  33:03من الساعة م 32/30/4302و م 34/30/4302طلبة الجدد في تاريخ ل إختبار قياس المستوى

 .4، 3، 2، 1 الدراسية القاعات وات المؤتمر في قاعة ،مساءًا 32:33إلى الساعة 

 مساءًا  34:03إلى  33:03م من الساعة 30/30/4302في تاريخ تسجيل طلبة المستوى الثالث: 

 في غرفة رقم اإلناثCAAS-003C   وCAAS-004C   وCAAS-005C   وCAAS-006C   

 مفي غرفة رق ورــذك.CAAS-108C   

 مساءًا  34:03إلى  33:03م من الساعة 30/30/4302في تاريخ  تسجيل طلبة المستوى الثاني: 

 في غرفة رقم اإلناثCAAS-001C  و .CAAS-002C   

 في غرفة رقم ورــذك.CAAS-107C   

 مساءًا  34:03إلى  33:03م 33/30/4302من الساعة في تاريخ  تسجيل طلبة المستوى األول: 

 في غرفة رقم اإلناثCAAS-001C   وCAAS-002C   و .CAAS-003C   

 في غرفة رقم  ورــذك.CAAS-107C 

 م03/30/4302 م و30/30/4302 الحذف واإلضافة في تاريخ. 

  (أخذ الغياب و األعذار غير مقبولةسيتم ) م 01/10/4102تبدأ المحاضرات في البرنامج التأسيسي في تاريخ 
 

 مالحظة: للمساعدة الرجاء اإلتصال : 23232141، 23232144، 23232122

  

 


