13 Sept. 2020

م2020  من سبتمبر13

2021/2020 تسجـيل المواد للطلبة المستمرين )الفصل االدراسي األول للعام
Registration for Courses for Continuous Students (Semester one, 2020/2021)

Dear Students,

،أعزائنا الطلبة

We would like to inform you that online
registration for semester 1, 2020/2021 will start at
2:00 pm tomorrow Monday 14 Sept. and will
continue till Thursday 01 Oct. registration is via
“Edugate”. Study will start on 04 Oct. 2020.

يسرنا إفادتكم بأن تسجيل المواد للفصل الدراسي األول للعام
 من بعد ظهر2  سيبدأ من الساعة2021/2020 األكاديمي
، أكتوبر1  ويستمر حتى الخميس، سبتمبر14 يوم االثنين
 علما بأن الدراسة،“Edugate” وذلك عبر البوابة اإللكترونية
.م2020  أكتوبر4 تبدأ بتاريخ

This semester will be a blended learning. Lecturers
will be in touch with you for more information in
due course.

كما نفيدكم بأن الدراسة ستكون عبر التعليم المدمج وسيقوم
المحاضرون بالتواصل معكم في الوقت المناسب لتحديد طبيعة
.التعلم لكل من المقررات الدراسية

You can pay your fees using our online payment
system through “Edugate”. For more information
about fees or payments, please contact the
Finance Department via finance-S@su.edu.om or
accounts@su.edu.om

ويمكن للطلبة دفع الرسوم الدراسية إلكترونيا عبر البوابة
 وللمزيد من االستفسارات عن.“Edugate” اإللكترونية
 يرجى التواصل مع الدائرة المالية من خالل،الرسوم والدفع
:البريد اإللكتروني التالي
accounts@su.edu.om  أوfinance-S@su.edu.om

Notes:
• MoHERI students who applied to extend their
scholarships, can register after getting approval.
• Students who applied to change their program,
can register now and change the program later
after getting the approval. Or, they can wait for
approval and register during add/drop period.
• Private students who applied for graduation
statement (Diploma/Advance Diploma) and
want to continue their studies, can contact us
via registration@su.edu.om to open the
registration for them.
• Dates and times in the timetable are not real
and just for electronic registration purposes.
There will be only one section of each course.
You will be contacted by faculties if you are
required to attend classes in the campus.

:مالحظات
• الطلبة المبتعثين من قبل الوزارة والذين تقدموا بطلبات
التمديد للمنحة الدراسية بإمكانهم التسجيل بعد الحصول
.على الموافقة على التمديد من قبل الوزارة
• الطلبة الذين تقدموا بطلب تغيير التخصص بإمكانهم
التسجيل اآلن والتغيير الحقا بعد الحصول على الموافقة
أو االنتظار لحين الحصول على الموافقة على تغيير
.التخصص والتسجيل في فترة الحذف واإلضافة
• الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة والذين تقدموا بطلب
 ويرغبون مواصلة الدراسة، دبلوم متقدم/إفادة دبلوم
اإللكتروني
البريد
عبر
التواصل
فيمكنهم
. لفتح التسجيل لهم،registration@su.edu.om
• األيام واألوقات للجدول الدراسي في النظام وهمية
 وسيكون لكل مادة،ألغراض التسجيل اإللكتروني فقط
شعبة واحدة فقط ألغراض التسجيل وإذا تطلب الوضع
.حضوركم إلى الجامعة فستقوم الكليات بالتواصل معكم

Stay safe. Keep Oman safe.

 داعين هللا أن يحفظ عمان،متمنين للجميع الصحة والسالمة
.آمنة

