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 والحذف واألضافة التسجيل تعليمات 

 2022-2021األكاديمي عام لل( خريف)ال األولفصل الدراسي لل

ي للجامعة 
 
ون  لطلبة الدبلوم والبكالوريوس WWW.edu.du.om عبر موقع الجامعة اإللكبر

ة التسجيلف .1 السنة الدراسية حسب يكون و  04/09/2021 سبتلم الغاية يو  31/08/2021 ثالثاءال تبدأ من يوم تر

ي عدد و  للطالب
ي الجدول  كما هو الطالب  أنهاها الساعات المعتمدة التر

ن فن  : التالي مبي 

 ت
 فئات الطلبة

الساعات عدد عتماد على إلبا)
 المنجزة(

 تواريخ وأيام التسجيل 
التسجيل  مكان  

     عبر البوابة األلكترونية إلى من
 (www.du.edu.om)فقط

1 

 الطلبة الذين انجزو عدد ساعات
 ( 59اىل 30 نم ( 

 طلبة السنة الثانية
 31/8/2021الثالثاء 
  AM 09:00الساعة 

 
 صباحا

 1/9/2021 األربعاء
   09:05AMالساعة 

 
 صباحا

ساعة 24مفتوح لمدة   
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 الطلبة الذين انجزو عدد ساعات 
 ( 150اىل   90)من 

 طلبة السنة الرابعة
 1/9/2021 ربعاءألا

   09:00AMالساعة 
 
 صباحا

 2/9/2021 الخميس
   09:05AMالساعة 

 
 صباحا

3 

 عدد ساعات الطلبة الذين انجزو 
 (89 اىل 60من  ( 

 طلبة السنة الثالثة
 2/9/2021 خميسال

   09:00AMالساعة 
 
 صباحا

 3/9/2021 الجمعة
   09:05AM :  الساعة

 
 صباحا

4 

  اعاتعدد س الطلبة الذين انجزو 
 (   29اىل  0) من  

 و طلبة المعادالت طلبة السنة األوىل 
 3/9/2021 جمعةال 

   09:00AM الساعة: 
 
 صباحا

 4/9/2021سبت ال
   9:05AM  :الساعة

 
 صباحا
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 4/9/2021سبت ال  جميع طلبة التخصص

  9:00AM: الساعة 
 
 صباحا

 4/9/2021سبت ال 
  AM 11:55الساعة 

ا
 ساعة 16مفتوح لمدة  ليل

 

ي كما هو موضح   07/09/2021  الثالثاء لغاية يومو  05/09/2021 األحد يوم  من ة الحذف واإلضافةفتر   .2
فن

:  الجدول  التالي

 

 . 09/2021/ 12بتاري    خ  حد يوم األ تبدأ الدراسة واحتساب الغياب  .3

 

 

 التاريخاليوم / الفئة املستهدفة من التسجيل مدة التسجيل عبر البوابة االلكترونية

 ساعات لطلبة الذين انجزوا عددا مساء15:00صباحا وحتى الساعه   09:00ةمن الساع

 السنة الرابعة والسنة الثالثة ( 150الى  60من (

 األحد

05/09/2021 

 الطلبة الذين انجزوا عدد ساعات مساء15:00صباحا وحتى الساعه   09:00 ةمن الساع

 السنة األولى والسنة الثانية (  59 الى  0ن ) م

 ثنيناأل

06/09/2021 

 ء الثالثا جميع الطلبة مساء15:00صباحا وحتى الساعه   09:00ة من الساع

07/09/2021 

http://www.edu.du.om/
http://www.edu.du.om/
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 مالحظات هامة! 

 ة التسجيل  : قبل فتر

ي الفصل -1
ي يجب/يمكن دراستها ف 

. وذلك عن  ولاأل عىل الطالب مراجعة مرشده األكاديمي قبل نهاية الفصل الحاىلي لمعرفة المساقات التر

يد اطريق ال ي لمرشده األكاديمي أو اإل إلتر
ون   . تصال عىل رقم هاتف مكتبه المعلن عىل وقع الجامعةلكتر

ي وتتم تسوية األمور المالية من قبل المختصي   المالية قبل عملية التسجيل ليتمكن من تسجيل المواد، ره يجب عىل الطالب تسوية أمو  -2
 ف 

ي قاعة المؤتمرات حسب المواعيد 
ي حال عدم التمكن  المجدولة سيتم االعالن عنها من ِقبل الدائرة المالية، الدائرة المالية ف 

ن ذلك موف 

 . 72514300أب  يمكن للطالب التواصل حول هذا الشأن عىل رقم الوتس

ونيةلومات الدخول عىل العىل الطالب التأكد من صالحية مع -3 بوابة سيكون عتر ال التسجيل لمرور ( ألناللجامعة )اسم المستخدم وكلمة  بوابة األلكتر

ي حال وجود مشكلة يجب مراجعة مركز الحاسب اآلىلي والشبكات 
ونية. وف   الوتس أب تواصل عتر التواصل عن طريق الاإللكتر

93680104/71523638 

   :أثناء وبعد عملية التسجيل 

ي خطته الدراسية مواد لتسجيل االتأكد من عليه  يجبلذا  مواد الدراسية،التسجيل عن  المسؤولية يتحمل الطالب كامل -1
ي ف 

  التر

 . استشارة مرشده األكاديمي بعد 

( فإن قيمة ما يستفيده من الرسوم الدراسية المدفوعة /  -2 ي حال انسحاب الطالب من الجامعة)أو تأجيل فصله الدراسي
ف 

 المستحقة هي كالتاىلي : 

ة د أنتهاء( وذلك خالل أسبوع أول بع%100كامل الرسوم ) *  تاري    خ:  األحد م يو  التسجيل أي من فتر

 09/09/1220ولغاية يوم الخميس تاري    خ:  50/90/1202

ي بع%50نصف قيمة الرسوم ) *
ة د أنتهاء( ،وذلك خالل األسبوع الثان   يوم األحد تاري    خ التسجيل أي من فتر

 61/09/1220ولغاية يوم الخميس تاري    خ:  21/09/1220

ي من الرسوم بعد تاري    خ *
جع س   .  61/09/1220  ال يستر

ي أو ثالث مشدد( بتسجيل يسمح ل -3
ساعة  12مساقات كحد أقىص أي ما ال يزيد عن  4لطالب المنذر أكاديميا )انذار أول أو ثان 

 . معتمدة حتر يتمكن من التخلص من اإلنذار األكاديمي 

ي بعد إتمام تسجيله  جدوله الدراسي  يتأكد الطالب منن أيجب  -4
ون  ي سجلها. كي يتأكد من صحة المواد عن طريق حسابه اإللكتر

 التر

ي مواد سابقة ويرغبون بإعادة تلك W , WA عىل الحاصلي    وزارة التعليم العاىلي بعثات  طلبة جميع يجب أخذ العلم بأن  -5
 المواد ف 

 يتحملون رسوم تسجيلها )لألستسفار والمراجعة عىل اإليميل المعدل رفعبغرض  للمواد المعيدين والطلبة الثانية للمرة

Scholarship@du.edu.om 

 

 بأن الجامعة ال تتحم ضرورة التقيد بتسجيل املقررات الدراسية في األوقات املذكورة أعاله، على همية نود التنبيه ولل  
ً
ل علما

 .لفئتهم  مسؤولية تخلف الطلبة عن التسجيل في الوقت املحدد

سالمتكم في ظل تفش ي وباء كورونا، فقد تم تحديد سقف الشعبة الواحدة في القاعة نرجو أخذ العلم بأنه للحفاظ على 

 طالب فقط كحد أقص ى.  30الدراسية بـ 

mailto:Scholarship@du.edu.om
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Registration and Add/Drop 

For Fall Semester 2021-2022 

Through the DU Website  www.du.edu.om 

 

1.    This will be distributed among the students’ groups according to their academic year and credit hours 

they completed, as follows: 

No 
Student Groups 
(credits hours 

completed) 

Registration date and time Available through  
DU Website only 
(www.du.edu.om) From To 

1 
30 - 59 

Second Year  Tues 31/08/2021@ 09:00 AM Wed 1/09/2021@09:00 AM 

Open for 24 hours 

2 
90 – 150 

Fourth Year  Wed 1/09/2021@09:00 AM Thu 2/09/2021@09:00 AM 

3 
60 – 89 

Third Year  Thu 2/09/2021@ 9:00 AM Fri 3/09/2021@ 09:00 AM 

4 
0 – 29 

First Year  Fir 3/09/2021@ 09:00 AM Sat 4/09/2021@ 09:00AM 

5 All Students  Sat 4/09/2021@ 09:00AM Sat 4/09/2021@11:55 midnight 

Open for 16 hours 
 

 

2. Drop and Add Period starts from Sunday. 05-09-2021 till Tuesday 07-09-2021 as the following: 

Student Groups (credits hours completed) Date  Time   
 

Available through  
DU Website only 
(www.du.edu.om 

Students who passed (from 60 to 150) credits hours Sunday 05/09/2021 From 9:00 to 15:00 

Students who passed (from 0 to 59) credits hours Monday 06/09/2021 From 9:00 to 15:00 

All students Tuesday 07/09/2021 From 9:00 to 15:00 

 

3. Classes and taking attendance start on Sunday 12/09/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.du.edu.om/
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IMPORTANT REMARKS!  

Before registration:  

1. If was not done before, students should consult their academic advisors on the courses they should 

register in this semester. They can do so through the DU email system or by contacting them on their 

office numbers which are published on the website.  

2. Students are advised to clear their financial dues before the registration period and to refer to the 

Finance Department in case there is a need to contact them on what’s up 72514300.  

3. Students are advised also to check the validity of their log-in credentials to the DU intranet and to refer 
to the Computing and Networking Center in case there is a need to contact them on What’s up on 
93680104/71523638.  

 During and after registration:  
1. Students hold the responsibility for their own registration their own courses. Therefore, they should 

make sure to consult their academic advisors and be careful when doing their registration online. 

2. In case a student wants to " withdraw" from the university (Or postpose his/her semester), the due 

tuition fees refund account will be as follow: 

* Full refund (100%) during the first week after the registration period is over  

      (from Sunday 05/09/2021 till Thursday 09/09/2021) 

* Half refund (50%) during the second week after the registration period  

(from Sunday 12/09/2021 till Thursday 16/09/2021) 

* Nothing after    16/09/2021. 

3. Students on academic probation (first, second, or strict probation) are allowed to register for four 

courses or 12 credit hours at maximum in order to enable them to remove the probation.  

4. Students should ensure that they have registered correctly by checking their registration schedule after 

they complete their registration. They can do so through their online account! 

5. All scholarship students who wish/need to re-register for an already taken course because of W, WA, 

second fail or to increase their CGPA/CMGPA, should pay its registration fee. You can contact them by 

email  Scholarship@du.edu.om . 

As an extra caution! we would like to highlight that importance of making the registration 
as on the above mentioned dates and times and that the university will hold no 
responsibility should any student fails on this! 
 

Please note that, for your safety within the current pandemic circumstances, DU has set the 
capacity of a section in a classroom to 30 as maximum. 

 

mailto:Scholarship@du.edu.om

