خطوات التسجيل للفصل الدراس ي األول للعام األكاديمي 2018/2017
(طلبة املاجستير والتأهيل التربوي)

 -1مواعيد التسجيل موزعة حسب الجدول المرفق:
التاريخ

األيام

الخطوات

18-17
2017/9/

األحد واالثنين

تسجيل المقررات

2017/9/19

الثالثاء

السحب واإلضافة

21-20
2017/9/

األربعاء والخميس

التسجيل المتأخر

مدة التسجيل
داخل الجامعة
ً
صباحا
من 8:00
الى  3:00مساء
من  8:00صباحاً
الى  3:00مساء
من  8:00صباحاً
الى  3:00مساء

مدة التسجيل عبر
البوابة اإللكترونية

الفئة
المستهدفة

 24ساعة
 24ساعة

جميع
الفئات

 24ساعة

 -2التسجيل اإللكتروني يكون عن طريق بوابة الطالب األلكترونية ) (DU SISعلى موقع الجامعة  www.du.edu.omوعليه
يتحمل الطالب كامل المسؤولية عن تسجيل مساقاته الدراسية ،لذا عليه التأكد منها قبل التسجيل ،وذلك بمراجعة خطته الدراسية
في البوابة األلكترونية.
 -3اذا أراد الطالب التسجيل عبر دائرة القبول والتسجيل ،عليه ان يمأل استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة ويوقعها ثم يحصل على
توقيع المرشد األكاديمي والدائرة المالية ،في حال كان على نفقته الخاصة .
 -4ضروره حصول الطالب على جدوله الدراسي من المرشد األكاديمي بالكلية بعد االنتهاء من التسجيل ،وذلك للتأكد من المواد
التى سجلها.
 -5فترة التسجيل المتأخر يدفع فيها الطالب غرامة مالية وقدرها  50لاير عماني علماً أنه اذا رغب في االنسحاب من الجامعة أو
تأجيل الفصل الدراسي خالل فترة التسجيل المتأخر يخسر الطالب  %50من الرسوم الدراسية المستحقة للفصل الدراسي .
 -6يبدأ إحتساب الغياب من أول يوم دراسي بتاريخ 2017/9/24م وآخر يوم لسحب المادة ( )Wبتاريخ 2017/12/21م ويخسر
فيها الطالب رسوم المادة.

ولألهمية نود التنبيه مرة أخرى بضرورة التقيد بتسجيل المقررات الدراسية في األوقات المذكورة أعاله ،علماً بأن الجامعة
ال تتحمل مسؤولية تخلف الطلبة عن التسجيل في الوقت المحدد.

Registration Steps for Fall Semester 2017/2018
(Master & Teaching diploma)
1- Registration dates for Mater & Teaching diploma students divided as following:
Date

Day

Steps

17-18 /9/2017

Sunday & Monday

Registration

19/9/2017

Tuesday

Drop & Add

20-21/9/2017

Wednesday & Thursday

Late
registration

Academic
advisors
From 8:00 am
To 3:00 pm
From 8:00 am
To 3:00 pm
From 8:00 am
To 3:00 pm

Online

Batch

24 hours
24 hours

All batches

24 hours

2- The online registration will be through (DU SIS) at the DU website: www.du.edu.om. The student is
fully responsible for registering his/her own courses, so before you register, make sure you check your
study plan online (DU SIS) or consult your academic advisor.
3- If a student wishes to register through the Office of Admission and Registration, he/she must fill the
registration form with all required data before signing it and then taking it to his/her academic advisor
to sign it. He/she should also have the finance department sign it, in case he/she pays their own tuition
fees.
4- The student should receive their schedule when he/she registers through his/her academic advisor to
make sure that his/her schedule is complete.
5- During the drop and add period, all problems related to registration will be resolved through the
students’ academic advisors.
6- There is a penalty for late registration of 50 O.R. for Master students. If a student wishes to withdraw
from the university or from the semester during that period, he/she is entitled to receive the full
amount paid.
7- Attendance will start taken from the first day of classes on 24/9/2017. And the last day of Withdrawal
(W) will be on 21/12/2017, where the student loses his/her tuition fees.

For added importance, we reiterate one more time that students must register on the specified dates
and the university will not bear any responsibility for students’ failure to register on time.

