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19 Jan. 2021

تواريخ مهمة
Important Dates
أعزائنا الطلبة،
يسرنا إفادتكم بالتواريخ والنقاط التالية:

Dear Students,
Please note the following:

.1

نتائج الفصل الدراسي األول متاحة إلكترونياً ً
بداء
من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم األربعاء
 20يناير 2021م.

Results for semester 1 will be available
online from 11:00am on Wednesday 20
January, 2021.

1.

.2

سيتم فتح تقديم طلبات اختبارات اإلعادة للطلبة
المسموح لهم بدءً من الساعة الحادية عشرة من
صباح يوم األربعاء  20يناير ولغاية يوم السبت
 23يناير .علما ،بأن اختبارات اإلعادة ستكون
خالل األسبوع القادم (بدايةً من  24يناير) وسيتم
إبالغكم بجدول االختبارات الحقا.

Students can apply for a re-sit exam, from
11:00am on Wednesday 20/01/21. The
last day to apply for a re-sit is Saturday
23/01/21. Re-sit exams will start next
week (from 24 January). The re-sit
timetable will be announced later.

2.

.3

تسجيل المواد للفصل الدراسي الثاني عبر البوابة
اإللكترونية ” “Edugateسيبدأ من الساعة الحادية
عشرة من صباح يوم األربعاء  20يناير ،وسينتهي
في آخر يوم من فترة الحذف واإلضافة
( .)04/02/2021علماً بأن الدراسة تبدأ من
صباح يوم األحد  24يناير.

Online registration for semester 2, will
start at 11:00am on Wednesday 20
January via “Edugate” and will end on the
last day of the “Drop/Add” period
(04/02/2021). Classes will start from
08:00am on Sunday 24 January, 2021.

3.

يمكنكم دفع الرسوم الدراسية عبر البوابة اإللكترونية
” .“Edugateولمزيد من االستفسارات حول الرسوم
والدفع ،يرجى التواصل مع الدائرة المالية على
أو
finance-S@su.edu.om

Course can be paid for online through the
“Edugate” payment system. For more
information about fees and payments, please
contact Finance Department via financeS@su.edu.om or accounts@su.edu.om

واتباعاً لتوجيهات الوزارة ،فإن الدراسة في الفصل الثاني
ستكون بنظام التعليم المدمج .سيقوم المحاضرون
بالتواصل معكم في الوقت المناسب لتقديم معلومات
إضافية.

Under the guidance of the Ministry, Semester
2 will continue to be blended learning.
Lecturers will provide more information on
your course(s) next week.

accounts@su.edu.om

مع كل األمنيات بالتوفيق.
متمنين للجميع الصحة والسالمة ،داعين هللا أن يحفظ
عمان آمنة.
ُ

Wishing you all the best.
Stay safe. Keep Oman safe.

