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من أقوال القائد 

طارقالسلطان هيثم بن 
. حفظه هللا ورعاه

المواطنون األعزاءأيها 

التيوسواعدهاينضبالالذيوموردهااألممثروةهمالشبابإن
اإلستماععلىنحرصوسوفومستقبلها،األمةحاضرهمتبني،
أنهاشكوالوتطلعاتهمواهتماماتهماحتياجاتهموتلمسلهم
.تستحقالتيالعنايةستجد

روتوفيومستوياتهأنواعهبمختلفالتعليمبقطاعاإلهتماموإن
يفيكونسوفواإلبتكارالعلميللبحثوالمحفزةالداعمةالبيئة
بارهباعتالتمكينأسباببكافةوسنمدهالوطنية،أولوياتناسلم

بناءفياإلسهاممنأبناؤناسيتمكنخاللهمنالذياألساس
.المقبلةالمرحلةمتطلبات

همةممرحلةأعتابعلىتلينالوعزيمةصلبةبإرادةاليومنقفإننا
رسمفيشاركتممرحلةعمان،فيوالبناءالتنميةمراحلمن

وضعفيوأسهمتم،2040عمانالمستقبليةبالرؤيةتطلعاتنا
سديجبماالثقافيةواإلجتماعيةواإلقتصاديةوأهدافهاتوجهاتها
،ونماًء ازدهاًراأكثرلمستقبلالعظيمةالطموحاتوالواضحةالرؤية
ةالراهنالدوليةالظروفتمليهاالتيالتحدياتجميعالندركوإننا

العالمهذامنحًياجزًء كونناوعلينا،المنطقةعلىوتأثيراتها
(2020فبراير23).بهونتأثرفيهفنؤثرمعه،نتفاعل
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المقدمة 
شهدجامعيطالبكلذاكرةفيخالداً م2019أكتوبرشهريبقى
الخليج،كليةفيانتخاباتتجربةخامسوروحاً جسداً وعاشأحداثه،
نعيشأنحقاً الفخرمنكانالكلية،إلىإنجازاتآخرإنجازبذلكليضاف
نمالهامةالعمريةالمرحلةهذهفيبتفاصيلهااالنتخابيةالتجربة
علىوأصدائهاأبعادهاإلىننظرالكلية،أروقةبينونحنحياتنا
الُعماني،المجتمعمننيرهوالذيالجامعي،المجتمعمستوى
فيطالبكليخدمورأيفكرمنيحملهمابكللكيانهوانعكاس
.الخليجكلية
عضواً عشرسبعةأسماءنهايتهافيلتحصداللحظاتتلكانتهت
يالطالباالستشاريللمجلسطالبيتشكيلخامسبذلكليكونوا
.)2019/2020)األكاديميللعامالخليجبكلية

وةالبدايواألساسعنواإلنطالقةهذهعنالكثيروناليوميتساءلو
والخليجكليةحاضرمناللبنةهذهتقدمهالذيالدورأهمية

ةلتجربملخصاالتقريرصفحاتتضمالمنطلقهذامنو،مستقبلها
آملين(2019/2020)الخامسةالفترةفيالطالبياإلستشاريالمجلس

مشوارفياألولىخطواتنامنتأسيسهتمماأيديكمبيننضعأن
أنبيرغبونالذينالكليةهذهأبناءمنالطلبةلكلدليالً والمجلس
خارطةلهميمهدوالمقبلةالفتراتفيالمجلسفيأعضاءيكونوا
.–تعإلىهللابإذن-اإلنجاز
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العميدةكلمة 

ريما بنت منصور الزدجالية / الدكتورة 
عميدة كلية الخليج 

لخليجابكليةالطالبياالستشاريالمجلسمسيرةانطالقمنذ
لوصحلقةخلقفيكبيروبشكلساهم،األولىنسختهفي
مماالكليةرسالةورؤيةوأهدافلخدمةفعالةوهامة
الطلبةلدىالوعينسبةتعزيزفيواضحبشكلوساهم
ةالكليجعلسبيلفيمقترحاتهموآرائهممشاركةبأهمية
عليهنحرصماهذاو،التعلموللعلممشجعةومثاليةبيئة
.كإدارةللكليةدائما
الخامسةالفترةمناشطوفعالياتاختتاماآلننشهدحيث

راتالفتأنشطمنواحدةشكأدنىبالوكانتالتيو،للمجلس
العملواإلجتهادوبالجدتميزتالمجلس،علىمرتالتي
وجهودهمالمسناالذينو،المجلسأعضاءكافةمنالدؤوب
أنهشمنماكلإيصالفيأبداً يترددوالمحيثللتطوير،حبهم
هذاولهم،المثاليةالتعليميةالبيئةتهيئةوالطلبةخدمة
.ألجلهالمجلسُوضعما
والتقديروالشكركلماتأبعثأنإاليسعنيال،ختاماً و

منبدأً الدورة،هذهفعالياتإنجاحفيساهممنلكلاإلمتنان
والفاعليناألعضاءلكلوالدورةلهذهالمجلسرئيس

سرأمانةفيالمجلسعلىالقائميناإلخوةو،المشاركين
.الطلبةشؤونومركزالمجلس

وهللا ولي التوفيق،،،
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كلمة أمين سر المجلس 

ناصر بن حميد الهنائي 
أمين سر المجلس 

أجلمنواضحةخطةوفقتعملالمجالساستراتيجياتإن
إتاحةخاللمنالجامعيالطالبلدىالشورىمفهومترسيخ
والدراسةمقاعدعلىهووالمنهجهذالممارسةلهالفرصة
ساتمؤسفيأنشئتالتياالستشاريةالمجالسفيالمتمثل
مبادراتبناءأجلمنالخاصةوالحكوميةالعاليالتعليم
ور،اآلخالرأيوالرأيعلىتعتمدواعيةطالبيةإداريةوقيادية
نبيماالعالقةتنظمأنشأنهامنالتيالرؤىواألفكارتبادل
المسؤوليةحستكسبهوالجامعيةمؤسستهوالطالب

والمبادرةروحتغرسوبالنفسالثقةتعززالتياإلجتماعية
والتعليميةالمنظومةتطويرفيتسهمأنشأنهامنالتي

.إدارياً وأكاديمياً ارتقائها
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منيتخذأنإلىاليوممدعوالمجد،آفاقإلىالمتشوقالعمانيالشبابإن
العزمو،المثابرةوالصبرو،العملوالجدفيطيبةقدوةالميامينأجداده
ج،المنتالعملبأنآمنواكمايؤمنأنإلىويخمد،الويخبو،الالذيالمتوقد
وقواعده،بهاتشتدالوطن،صرحبناءفيقويةكبيرةلبنةهوصغر،مهما
هإلييسعواوالجميع،ينشدهأنينبغيالذيالهدفأنهوأركانه،بهاتعلوا
مجتمعنافيمكانهناكيكونلنالمنتجفبالعمل.استنكافأوتردددون
والتقدمالتطورحركةفيتشاركالالتيالعاطلةلأليدي

-رحمه هللا–السلطان قابوس بن سعيد 
18/11/1996



هيكلة المجلس
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الطالبي أعضاء المجلس اإلستشاري 
2019/2020للعام األكاديمي 

البلوشيةكريمةخميس الصبحي 

راشد البحريناصر بن حميد الهنائي

نائب رئيس المجلس رئيس المجلس

مقرر المجلس أمين سر المجلس 

أعضاء أسماء 
مكتب 
المجلس

12

34
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عذاري الهاشمية 

قيصر  الرئيسي

محمد قادر 

راشد البحري

رئيس  اللجنة 

إبراهيم الحارثي 

عضو 

لجنة الشؤون 
األكاديمية 

1

2

3

4

عضو 

عضو 

5 عضو 
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لجنة 
الخدمات 
الطالبية 

1 رئيس  اللجنة 

2

سلطان الحوسني 
عضو

3 عضو

4 عضو

5 عضو

شيرونا شارين 

خليل البلوشي 

بهجة البلوشية 

سعيد النجاشي 
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لجنة 
األنشطة و 
المبادرات 

محمدالبلوشيخالد المعشري 

سليمان البلوشي أصيل المخمري 

عضو رئيس اللجنة 

عضو عضو 

12

34

فيماني كابوروباندارا عضو 

5
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جنباً ةالكليلطلبةاإلبداعيةوالمحفزةالبيئةخلق
والمختلفةأقسامهاوالكليةإدارةمعجنبإلى
تراعيالتيالقراراتفيالطالبصوتتمثيل
رسالةورؤيةتحقيقفيالمساهمةومصالحه
.الخليجكلية

رسالتنا 

رؤيتنا 
.و محفزةنحو بيئة طالبية مثالية 
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.بةلللطالمقدمة و البحثية و الخدمات العملية التعليمية و تطوير في تحسين المشاركة •
.الخيرية التطوعيةو األعمال ترسيخ قيم العمل التطوعي الداعم للمشاريع •
.مفهوم الشورىو تطبيق إتاحة الفرصة للطالب الجامعي لفهم •
.طالبية واعيةو إدارية بناء مبادرات قيادية •
.الجامعيةو مؤسسته تنظيم العالقة ما بين الطالب •
.الطلبةتعزيز الثقة في نفوس •
.على المصلحة التعليميةو اإلقدام غرس روح المبادرة •
.المستقبليةو رؤاهم المساهمة في مساعدة الطلبة على تحقيق إنجازاتهم •
.المقدمة للطلبةو الخدمات العملية التعليمية و تطوير المشاركة في تحسين •
.العلميةو أبحاثهم األجواء المناسبة لهم بما يخدم دراساتهم و تهيئة متابعة قضايا الطلبة •
.و الثقافية و اإلجتماعيةالعمل على رفع مستوى النشاط الطالبي في مختلف مجاالته العلمية •
على حل إدارة الكلية مع و العمل على منجزاتهم، و توعيتهم و المحافظة متابعة قضايا الطلبة •

.مشكالتهم
ة و و الثقافية و اإلجتماعية و الرياضيالعمل على رفع النشاط الطالبي في مختلف مجاالته العلمية •

.بينهماو التنسيق ، من خالل اإلشراف عليها الفنية و غيرها

أهدافنا
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نحن صوت الطالب



و إلى األفضل ... نحو التميز 



األكاديميةلجنة الشؤون أعمال 

العلميوالبحثاألكاديميةللشؤونالعميدنائبمعدوريةباجتماعاتاللجنةأعضاءقام
تتضمنو,للطلبةاألكاديميالجانبفيالتقدمتحقيقأجلمن,(الباديعليالدكتور)

الحلولأواإلقتراحاتوالطلبةيواجههاالتياألكاديميةالصعوباتأهمعرضاالجتماعات
.الصعوباتهذهلتخطيالمناسبة

العاملهذاالطالبية،الخدماتلجنةمعبالتعاوناألكاديميةالشؤونلجنةمبادراتأبرزمنو
علىاإلجتماعيالضمانوالمحدودالدخلذويالطالباتبحصولطلبعريضةورسالةعرض“

منماليةعالوةبتوفيرالعريضةهذهتفيدو,“المعنيةالجهاتإلىشهريةماليةعالوة
إدارةعلىتعينهماإلجتماعيالضمانوالمحدودالدخلذويطالباتلتساعدالمعنيةالجهات
فيإنتاجيةوتركيزاأكثرالطالباتجعلفيالعالوةستساهممما,الشخصيةشؤونهم
.األكاديميالجانب
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األنشطة و المبادراتلجنة أعمال 

المبادراتواألنشطةلجنةأعمالأبرزمن
ويدلتجالطالبيةاألنديةرؤساءباالجتماع
ودوينتوالخليجبكليةالطالبيةاألنشطة

الخاصةالتحدياتوالمالحظاتحصر
لولالحلوضعوالسعيالطالبيةباألنشطة
.لتجاوزهاالمناسبة

لجنةأعضاءبهاقامالتياألعمالأهممن
ققللتحالدوريةالزياراتالطالبيةالخدمات

الرئيسيوالمطعمالمرافقنظافةمن
مدائعملفريقوتشكيلالكليةحرمداخل

.المقدمةالخدماتجودةلضمان
كما حضررت اللجنرة اللقراء الخرال بالطلبرة
ذوي االحتياجررات الخاصررةح لبحررد التحررديات
الترررري تررررواجههم بخصررررول المرافررررق 
والخرردمات الطالبيررة بشرركل عررامح بحضررور 
عميرررررردة الكليررررررة والهي تررررررين ا دارة 

.  والتدريسية

الخدمات الطالبية لجنة أعمال 
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فعاليات المجلس  
يفبالسلطنةالعاليالتعليمبمؤسساتالطالبيةالمجالسدور»بعنوانندوةتنظيم

»COVID19ظروفمعالتفاعل
اليالعالتعليمبمؤسساتالطالبيةاالستشاريةالمجالسأعضاءمنكبيرعددوتعليمية،مؤسسة30الندوةحضر

المنصةعبرظهرا1–صباحا10الساعةمنم،2020أغسطس18الموافقالثالثاءيوموذلكوالخاصةالحكومية
.ZOOMاإللكترونية

جائحةالمعالتعاملفيالخليجكليةتجربةالزدجاليةمنصوربنتريما/الدكتورةالكليةعميدةفيهااستعرضتو
لىليالفاضلةتحدثتثممنوالجائحة،ظروفمعللتعاملاإلداراتتتخذهاالتيالقراراتفيالطلبةمجالسبإشراك
الجائحةاولدتهالتيالعامةالتحدياتعنالعاليالتعليمبوزارةالتعليميةالخدماتدائرةمديرالشقصيةخميسبنت
.الجائحةهذهمعالوزارةتعاطيومراحل2020مارسشهرفيبدايتهامنذالعاليالتعليملقطاع
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و تخللت الندوة فقرة المواهب الطالبية  التي قدمها الطالب غسان المرشودي صاحب الصوت العذب حيث قدم بعض 
. القصائد اإلنشادية و الوطنية التي نالت إعجاب الجميع

لبضة تفاعضل المجضالس الطالبيضة لخلضق حلقضة وصضل فاعلضة بضين الط"تجربرةسرتعرا  اثم تلى الفقرة اإلنشضادية فقضرة 
هضا الطالبي بجامعة السلطان قابوس تحدث مضن خاللاالستشاري قدمها الطالب حسين حاردان رئيس المجلس " واإلدارة
ي ستشضاراالعملية إشراك المجالس الطالبية في صنع القرارات التي تبدأ من إدارةالمؤسسضة ومشضاركة المجلضس عن 

.19الرئيسية للمخاطر بجامعة السلطان قابوس لمواجهة كوفيد اللجنة إجتماعالطالبي في 
ات الندوة بفتح المجال لإلستفسارات ومناقشة المخرجات التي أفرزتهضا النضدوة تمهيضدًا لرفضع هضذه التوصضيختتمت او

الحضضور للجهات ذات اإلختصاص ، وتقديم الشكر لكلية الخليج على تنظيمها المميز للندوة وللمشاركين بها ولجميضع
.على مشاركتهم وتفاعلهم اإليجابي المثمر الذي كان له الدور الكبير في إنجاح  الندوة وتحقيق أهدافها
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مشاركات المجلس الداخلية 
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األسبوع التعريفي لطلبة السنة التأسيسية للعام األكاديمي 
.  م2019/2020

.  الخاص ببنك عمان العربياالبتكار  الجولة التعريفية لنادي 

اإلحتفال بالعيد الوطني التاسع و األربعين المجيد، و  حفل ختام
م2018/2019الطالبي للفترة الرابعة  االستشاري أعمال المجلس 

(.2019نوفمبر 25) 
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ورشة التصميم الجرافيكي الخاصة بأعضاء األندية الطالبية بكلية 
.الخليج 

. لقاء  عميدة الكلية بالطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة
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مشاركات المجلس الخارجية 
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. لقاء المجالس الطالبية في كلية اإلطفاء و السالمة

. أمسية الصم و البكم في كلية مزون

, احتفالية  افتراضية بيوم الرياضة الجامعية على منصة زووم 
. 20/9/2020-يوم األحد 
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ف مشاركة المجلس في ملتقى اإلتحادات الطالبية بجامعة كاردي
.البريطانيةالمتحدة المملكة -ميتروبوليتان البريطانية 

(2020فبراير 6إلى 3) 
 :رسالة ممثلة المجلس نائبة الرئيس 

“Here we go My Uni❤My Cardiff Met ♥ My Gulf College ♥ Thank you for inviting me
as student representative to attend the Student Union Partner Event 2020-UK.
Special Thank U to my esteemed Gulf College for opening doors to so many
opportunities and for setting me up for success. Thank you for being the place where I
discovered myself and I got to be a part of memorable experiences and one-of-a-kind
opportunities. I promise you I will represent the College and the students with the
best possible way “

Kareema Al Balushi
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:  لجان المجلس: 1جدول 

تنفيذ المقترح  اللجنة المنفذة  التنفيذ موعد  األهداف المقترح  م

تم التنفيذ األنشطة لجنة 
والمبادرات

ديسمبر 9
م2019

ة الطالبية بكليتجويد األنشطة
الخليج و تدوين و حصر المالحظات و

التحديات الخاصة باألنشطة 
.الطالبية

المبدئي لرؤساء االجتماع 
األنديةالطالبية 1

قيد المتابعة
للفترة القادمة )

(من المجلس
لجنة األنشطة 
والمبادرات

نوفمبر 19
م2019

و مهارات الطلبة تنمية وصقل 
لطلبة ةخاصورشة بعمل ذلك 

األنديةتحت عنوان
(.الفعالياتتنظيم وإدارة) 

عمل ورشة تخصصية لطلبة 
يج و األنديةالطالبية بكلية الخل

عمل استبيان خاص بقياس 
مستوى مشاركة الطلبة في 

األندية الطالبية

2

تم التنفيذ ثالثالراللجان  ديسمبر  4
م2019

ة الطلبلقاء بين عميدة الكلية و•
.ذوي ا عاقة السمعية

لقاء بين عميدة الكلية و•
.طلبةالبرنامج التأسيسي 

طلبةلقاء بين عميدة الكلية و•
.الحاسوبعلوم وإدارة األعمال 

خدماتلقاء بين عميدة الكلية و•
.دعم الطلبة 

اللقاء الطالبي 3

السنويةالخطة 
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تنفيذ المقترح المنفذة اللجنة التنفيذ موعد  األهداف المقترح  م

قيد المتابعة
للفترة القادمة من )

(المجلس
الشؤون لجنة 

األكاديمية م2020مارس  لتقوية مهارات التحدث 
.باللغة اإلنجليزية

زية عمل مسابقة باللغة اإلنجلي

English night
4

قيد المتابعة
للفترة القادمة من )

(المجلس
الشؤون لجنة 

األكاديمية م2020مارس 

ضمان بالتعاون مع مركز 
تهدفالجودة، يتم إيجاد آلية
لنشر الوعي الخاص 

النظم بالسياسات و
.المعتمدة من مجلس الكلية

يف تشكيل فريق طالبي للتعر 
بالسياسات األكاديمية 

.المعتمدة
5

تم التنفيذ لجنة الخدمات 
الطالبية م 2020مارس 

التخلص من رائحة الطعام 
التي يشتكي منها الطلبة 
.في الممرات الخاصة بالكلية

ن إيجاد حل للروائح المنتشرة م
المطعم الرئيسي بالكلية 6

قيد المتابعة
للفترة القادمة من )

(المجلس
لجنة الخدمات 
الطالبية م2020مارس  التقرير الختامي للفترة 

السابقة
عمل حملة عن مخاطر التدخين 

الكلية وبالتعاون مع إدارة
وزارة الصحة

7
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:  زيارات ومشاركات وفعاليات المجلس: 2جدول 

تنفيذ المقترح  المنفذة  اللجن ة موعد التنفيذ األهداف المقترح  م

قيد المتابعة
للفترة القادمة من)

(المجلس
حة تأجلت بسبب الجائ

االستشاريالمجلس 
الطالبي  م2020فبراير  التعرف على التجربة البرلمانية 

الطالبية بدولة الكويت
ية زيارة للمجالس الطالب
لدولة الكويت

1
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العموميةو اللجان محاضر اجتماعات المجلس 
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و المقترحات التوصيات  تاريخ ا نعقاد  ا جتماعمحضر م

.الطالبياإلستشاريالمجلسلهيكلةاإلجرائياالجتماع•
.الطالبياإلستشاريالمجلسبدورالتعريف•

الخميس
2019أكتوبر 24

األول للمجلس االجتماع 
الطالبي مع االستشاري 

عميدة كلية الخليج
للعام األكاديمي 

م2019/2020

1

.الطالبيةالتقاريركتابةطريقةفيلألكاديمينورشعمل•
القوةبانتهاءابسيطبمستوىتكونالبداية,اإلنجليزيةاللغةضبطفيالتدرج•
منبقريمري مرافقةمثلالغيابعنداإلستثنائيةالحاالتفيباإلعتباراألخذ•

.األولىالدرجة
.ternitinالبرنامجفي%15إلىالتطابقمعدلرفع•
علىالطالبوالمشرفمنكلإجبارواألكاديميالمشرفدوربأهميةالتوعية•

.التواصل
.اآلليالحاسبوالرياضياتمثلالموادلبع إضافيةمحاضراتإعداد•
أيامالطالبإكمالعندإضافيةدرجاتإعطاءوالحضورتسجيلبنظامالتقيد•

.الساعاتأوالحضور
ادإيجوالتدريسآليةلتقيمللمحاضراتاألقسامرؤساءأواألكاديميينحضور•

.المناسبةالحلول
.العرضشاشاتعلىنشرهاوبهاالتوعيةوللكليةاألساسيالنظامتوثيق•

الثالثاء 
2019نوفمبر 19 التحديات الخاصةمناقشة 

األكاديمي في بالنظام 
الكلية و إيجاد الحلول لها  2

.التعاونأجلمنالكليةفياألخرىاألقسامعلىالمجلستعريف•
.لإلجتماعاتالمتكررالغيابعنلألعضاءمالحظاتإعطاء•

21الخميس 
2019نوفمبر  المجلس أعضاء اجتماع 

الطالبي االستشاري  3

بالقضايايتعلقفيماالتصرفكيفيةحوللألعضاءواضحةتوجيهاتإعطاء•
.األكاديمية

.الكليةحرمداخللإلنضباطتعهدورقةعلىالتوقيع•

21الخميس 
2019نوفمبر 

أعضاء المجلس اجتماع 
الطالبي بمركزاالستشاري 

شؤون الطلبة  4
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و المقترحات التوصيات  تاريخ ا نعقاد  ا جتماعمحضر م

فيالمركزإلىإرشادهموالطالبلمساعدةاألعضاءنصح
.للمساعدةاحتياجهمحالة

الخميس
2019نوفمبر 21 الطالبي  مع االستشاري المجلس أعضاء اجتماع 

قسم اإلرشاد الطالبي
5

فيالجودةضمانيستخدمهاالتيالتقييمنقاطتحديد•
.المختلفةالكليةأقسامتقييم

.المشتركةوالمالحظاتالنقاطبع مشاركة•
.الطلبةحولاإلستبيانتفعيل•

الخميس
2019نوفمبر 21

الطالبي  مع االستشاري المجلس أعضاء اجتماع 
مركز ضمان الجودة  6

للمجلسالسنويةالخطةمناألهدافبع تحرير•
2019/2020.

فةالمختلالكليةأقساممنطلبةمقابلةالعميدةطلب•
.شهرينكل

األربعاء
2019ديسمبر 04 الطالبي  مع االستشاري المجلس إجتماع أعضاء 

عميدة الكلية 
7

.الطالبيةاألنشطةقسمرئيسمنرسالة•
.السنويةخططهاوباألنديةالتعريف•
.األنديةتواجهالتيالتحدياتمناقشة•
.الطالبيةاألنديةبينالشراكاتتفعيلكيفية•
لألنديةالمقترحةالالئحةتفعيلإمكانيةدراسة•

.الطالبية

اإلثنين
2019ديسمبر 09

ولخطضضة السضضنوية للجنضضة األنشضضطةامتابعضضة تطبيضضق
المبادرات  8

.األكاديميةالطلبةتحدياتمناقشة•
الشؤونللجنة2019/2020السنويةالخطةوضع•

.األكاديمية
األحد

2019ديسمبر12
وص مناقشة القرارات التي أعلنتها إدارة الكلية بخص

مع 19كوفيد التعليم عن بعد في ظل ظروف جائحة
.الطالبي االستشاري أعضاء المجلس 

9
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و المقترحات التوصيات  تاريخ ا نعقاد  ا جتماعمحضر م

اإلجتماعيالضمانوالمحدودالدخلذويالطالباتبحصولالطلبعريضةورسالةعرض•
.المعنيةالجهاتإلىشهريةماليةعالوةعلى

اإلختباراتقبلللطلبةاإلنذاراتإعطاءاألكاديميالمشرفباألخصوالموظفينعلى•
لالحلويوجدونقدمنهاوالمناسبةاإلجراءاتاتخاذللطلبةيتسنىحتىكافيبوقت

.كليبشكلالرسوبعنهمتبعدالمناسبة
.ةملموسأوكتابيةبأدلةاإلنذاراتإعطاءاألكاديميالمشرفباألخصوالموظفينعلى•
وراتمنش,للطلبةتوزعكالئحةالكليةإدارةوالطلبةلدىالحقوقواإلختصاصاتتعميم•

.اإللكترونيالبريدعبرونصيةرسائل,اإلجتماعيالتواصلمواقععبر
.الطلبةوللمراقبينالمراقبةعندالمناسبةالطرقتعميم•
عند:مثال)الحضورمنمعينةنسبةمقابلدرجاتإعطاءوالطلبةحضورتسجيلأهمية•

.(درجات7إلى5منالطالبإعطاءيتم%70-60منحضورأكثرنسبةوجود
يقطر عناألكاديميالنظاموللطلبةالدرجاتنظاملتوضيحالتعريفياألسبوعاعتماد•

تطالباللجنةبذلكو)–المجلسحساب–ايميل–نصيةرسائل–فيديو–االنفوجرافيك
.(اإلجتماعيالتواصلمواقعإدارةواإلعالميالتسويقفيخبراءوبمصممين

اإلثنين
2019ديسمبر 23

مناقشة الخطة 
العامة للجنة 
الشؤون األكاديمية

10
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و المقترحات التوصيات  تاريخ ا نعقاد  ا جتماعمحضر م

ذويللطبةعالواتتوفيرفيللمساعدةالخيريةللجمعياترسميةرسائلإرسال•
.المعسرةاألسرمنوالمحدودالدخل

.النهائيلإلختبارحضورعدموبالرسوبإنذارعلىالحاصلةالطالبةمقابلةطلب•
المنشوراتلتعميماإلجتماعيالتواصلمواقعفيخبيرولمصمماللجنةطلب•

.األكاديميةباألنظمةالخاصة
تباراتاإلخأثناءالصحيالمراقبينتعاملعنالمراقبينوللطلبةتوضيحأورسالةنص•

ملالتعاكيفيةو(الغشعدممثل)اإلختباراتأداءأثناءالتزاماتمنالطلبةعلىماو
.الصحيحةللطريقةالمراقبينمخالفةحالةفيالمراقبينمع

.التقاريرإعدادكيفيةعنللطلبةمجانيةإضافيةمحاضراتتقديم•
.اإلنجليزيةوالعربيةباللغةبالكليةالخاصةالرسميةالنصيةالرسائلإرسال•
لبشكالباديعلي/الدكتورالكليةعميدبنائباألكاديميةاللجنةأعضاءإجتماع•

.دوري

األربعاء
م 2020يناير 1

التحديات مناقشة 
الخاصة بالنظام 

األكاديمي في الكلية 
مع نائب العميد الدكتور

ايجاد , علي البادي 
الحلول لها و خطة لجنة 
الشؤون األكاديمية  

للفصل 

11

والطلبةمعالتعاملفيالتسجيلوالقبولقسممنالصادرةالشكاويمناقشة•
.األكاديميةإجرائاتهمبع تأخير

.التخصصطلبةنتائجإعالنتأخرسبب•
رلنش,اإلجتماعيالتواصلمواقعوالتسويقفيخبير,خاصمصمماعتمادمناقشة•

.للطلبةاألكاديميةالنظم

:عليهاالمتفقالنتائج
سيتمولإلدارةعرضهاوالتسجيلوالقبولقسمعلىالمشتكيةالحاالتجمع•

.المختصةالجهاتقبلمنمعهاالتعامل
.فبرايرشهرمناألولاألسبوعفيالتخصصبطلبةالخاصةالنتائجإعالنسيتم•
النظمبنشرالمخصصةالخبراءوبالتصميمالخاصةالطلباتلجميعالمجلسطرح•

.العميدنائبعلىعرضهاواألكاديمية

اإلثنين 
م 2020يناير 27

طلبةالشكاوىمناقشة 
و طلب خاص بنشر النظم

األكاديمية 
12
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و المقترحات التوصيات  تاريخ ا نعقاد  ا جتماعمحضر م

لكلأومهارةلكلساعتين)مختلفةمحاضراتفيتعليمهاوالمهاراتفصل•
.(ببعضهاالمرتبطةالمهارات

ولعربيةااللغتينيتقنونمجيدينطالببتوفيرالطالبياإلستشاريالمجلسيقوم•
.ةالكليإدارةمعبالتنسيقللطلبةإضافيةدروسإلعطاءيتطوعوناإلنجليزية

اإلثنين 
م 2020يناير 27

مناقشة سبب رسوب طلبة 
السنة التحضيرية ألربع مرات

متتالية
13

.بالطلبةةالعميدللقاءالعامةالفكرةوتقديمشرح•
.الخليجكليةأعمالجدولحولالمالحظاتأخذ•
.بالطلبةالتحضيريةالسنةقسمإجتماعمناقشة•
.بالطلبةالمعلوماتتقنيةقسمإجتماعمناقشة•
.بالطلبةالتجاريةالدراساتقسمإجتماعمناقشة•

األربعاء 
2020فبراير 12 سر المجلس أميناجتماع 

بنائبة رئيس المجلس  14

.اإلعاقةذويللطالباإلجتماعياإلندماجمعدلرفعواإلتصالتسهيل•
.عاقةاإلذويللطالبوظيفيةفرصأوالتدريبلتقديمالمؤسساتبع معالتعاون•
.الطلبةمنالمتفوقينمنلعدداإلشارةلغةتعليمضرورة•
.اإلعاقةذويللطلبةمساعدةوإضافيةدروسإعطاءفيتطوعال•
رأموأولياءوالموظفونوالتدريسهيئةواإلدارةبينوديةودوريةاجتماعاتعقد•

الطريقةوعامبشكلاإلعاقاتحوللآلباءالوعيلنشراإلعاقة،ذويالطالب
.اإلعاقةذويشخاصاأللرعايةالمناسبة

لتدريسالمناسبةالطريقةالستخدام،تاريخهاودرجتهاحسباإلعاقاتتصنيف•
.اإلعاقةذويالطلبة

الخميس
2020فبراير 13

بالطلبة ذوي لقاء العميدة
اإلحتياجات الخاصة  15
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و المقترحات التوصيات  تاريخ ا نعقاد  ا جتماعمحضر م

وأوضاععنوبعدعنالتعليمتوفيرفيالكليةجاهزيةحولاألعضاءمناقشة
.الجديداألكاديميالفصلقدوممعالجائحةأثناءالطلبةاستعداد

األربعاء
م2020أبريل 08

جامعة  اإلرتباط اجتماع 
اء كارديف متروبليتان  بأعض

الوضع مناقشة لالمجلس 
ق الحالي للطلبة فيما يتعل
بالتعليم عن بعد في ظل 

.19كوفيد ظروف جائحة

16

وستكون الفصضول عبضر اإلنترنضت ,2020أبريل 19إعالن بداية الدروس عبر اإلنترنت في 
و سضضيتم تسضضجيل الحضضضور و تسضضجيل جميضضع (Microsoft Teams)مضضن خضضالل تطبيضضق  

عليضضه يجضضب علضضى الطضضالب اإلسضضتمرار فضضي اسضضتخدام , للرجضضوع إليهضضا الحًقضضاالمحاضضضرات
moodl) )كمرجع مهم.

.و سيتم تقديم الدعم الفني من خالل مواقع اإلتصال بالكلية
: يسضتمر الطضضالب والمعلمضضون فضضي التواصضضل مضضن خضضالل مواقضضع اإلتصضضال المختلفضضةسو

.Microsoft Teamsأو moodlأو whatssAppرسائل البريد اإللكتروني أو 

:اإلقتراحات 
.مسح إلكتروني أسبوعي حول الدورات سيتم إجراؤه بواسطة الطالب و المعلمين. 1
(.Microsoft Teams)تقديم عرض مرئي يوصي بكيفية استخدام تطبيق . 2
.ةنشر رسالة رسمية من العميدة بخصوص التعليم عن بعد في ظل الظروف الحالي. 3

الخميس
م2020أبريل 09

مناقشة  عميدة الكلية 
القرارات التي أعلنتها 
يم إدارةالكلية بخصوص التعل
عن بعد في ظل ظروف 

.19كوفيد جائحة

17
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لقاءات طالبية

39



« افتراضيا»لقاء عميدة الكلية بالطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 

« متواصلين»لقاء  عميدة الكلية بطلبة الكلية افتراضيا 
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لقاء عميدة الكلية مع طلبة 
التخصصات األكاديمية 

لقاء العميدة مع طلبة األنشطة 
الطالبية

طلبة ذوي لقاء العميدة مع  
. اإلحتياجات الخاصة
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جوانب من مشاركات و اجتماعات المجلس 
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التعريفية لنادي المشاركة في الجولة 
العربيالخاص ببنك عمان االبتكار  

مع الطالبياالستشاري للمجلس األول االجتماع 
عميدة كلية الخليج

م2019/2020األكاديمي للعام 
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الطالبياالستشاري إدارة المجلس جتماع ا
لمناقشة الخطة السنوية 

الطالبياالستشاري أعضاء المجلس جتماع ا
مع قسم اإلرشاد الطالبي 
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الطالبياالستشاري أعضاء المجلس جتماع ا
45



الطالبياالستشاري لقاء أعضاء المجلس 
العالي والبحث العلمي واالبتكاربوفد وزارة التعليم 
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تفاعل المجلس الطالبي 
19مع ظروف جائحة كوفيد 

47



: إشراك المجلس تمثلت في اآلتيمستويات 

المجلس األكاديمي و إدارةالكلية 

مباشر مع جامعة اإلرتباط اجتماع 

مجموعات ممثلة للطلبة
(السنة التأسيسية و التخصصات ) 

استبانة مفتوحة مع جميع الطلبة 
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الطالبي االستشاري جانب من لقاء المجلس 
لمعرفة رأي الطلبة حولاألكاديمي بالمجلس 

.التعليميةسير العملية 
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الطالبياالستشاري جانب من لقاء المجلس 
.التعليميةلمعرفة سير العملية بإدارة الكلية 
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المجلسو تفاعل إدارة الكلية مع جانب من حضور 

ليهاخيارات التعلم عن ُبعد بناًء عو تعديل ا ستبانة األخذ بنتائج 
(.المتزامنإلى التعليم التحول من التعليم الغير متزامن )

فيذ حول عملية التعلم عن ُبعد بتنإجراء استبانة شاملة لمسح آراء الطلبة
.و طالبة طالب 1400مباشر من المجلس الطالبي، شملت و تصميم 
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حول لمسح آراء الطلبة اإلستبانة العامة جانب من 
ة، البدائل المتاحة للتعلم عن بعد خالل الجائح

.الطالبيبتنفيذ مباشر من المجلس 
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المجلسمع ( كارديف ميتروبيلتان البريطانية )اإلرتباط جامعة و تفاعل جانب من حضور 

، بجامعة اإلرتباطجانب من لقاء المجلس الطالبي 
.لبحث سير العملية التعليمية أثناء الجائحة 
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إلدارة الكليةاإلضافة التي شكلتها مشاركة المجلس 

.مشاركة حقيقية و واقعية للطالب في صنع القرارح و الذي يعتبر محور العملية التعليمية

.  مشاركة المجلس أعطت تقبل واسع لقرارات ا دارة بين أوساط الطلبة

بحضرور المجلرسح نقرل ( حسرب التخصصرات و المراحرل الدراسرية) استهداف الطلبة بمختلف شررائحهم 
.صورة واقعية للتحديات التي يواجهها الطلبة

الل كما ساهم في تفهم الطلبة للخيارات التي تتوفر لردى ا دارة فري  رل اسرتمرار العمليرة التعليميرة خر
. الجائحة
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مجموعات و إدارة الكلية ثالث جلسات نقاشية بين 
للطلبة بحضور ممثلي المجلس الطالبي ممثلة 

( بعد انتهاء الفصل الدراسي)

مجموعة هيئة 
الدراسات التجارية 

واإلدارية
مجموعة البرنامج 

التأسيسي
مجموعة هيئة  علوم 

الحاسوب

إشراك الطلبة في التخطيط لبدائل الفصل الدراسي القادم
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ضلجوانب التطوير المستقبلية لضمان مشاركة أف

Security and 
Campus Entry

Health and Safety

Student Enrolment Teaching and 
Learning Quality

Assessment 

Student 
Experience Staff Well-being

في أو عضوين إشراك مباشر لعضو 
لعودة العملية اللجان التوجيهية
.  القادماألكاديمي التعليمية للعام 
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تجربتنا مع المجلس 
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My experience was very challenging ,and as working student I was having difficulty 
to manage to participate in some meetings and activities .

And I suggest to : 
1. Choosing the students should be very specific and it should be consider a lot of 
academic qualifications rather than public relations and community popularity 
2. Focus on developing the academic side

Kareema Albalushi

العديدكونتوالمهاراتمنالكثيراكتسبت،معنىمنالكلمةتحملهمابكلرائعةتجربةكانت
.العالقاتمن

التجاوبسرعةوعدمالمجلسأعضاءبع مشاركةفيتتمثلوالتىالصعوباتبع واجهتلقد
افةباإلضاإلجتماعيالتواصلوسائلطريقعنأواالجتماعاتبحضورسواء,األحداثوالمتطلباتمع
.إدارةالكليةتقيمهاالتىواألنشطةالفعالياتحضورعدمإلى

المجلسيمثلمناختياروضرورةالمجلسأعضاءإدارةمجلستشكيلفيإعادةالنظرتتمأنأرجو
دينالصعيعلىاألنشطةبكافةالكليةتقومخاللهومنللكليةاألساسيةالواجهةكونهبعناية
.والخارجيالداخلي المعشريخالد 
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The experience was really good and gained lot of experience and had many meetings 
and responsibilities. 
There was only one difficulty faced by me was the meeting was in Arabic. 
I Just a suggestion to keep the meetings in English. 

I was lucky to be a member of the students council .We gained a lot of experiences through many academic 
and non-academic relating work. Being a leader taught me leadership skills also to be a servant and make 
myself humble in any situation in life
Was a bit difficult to assign students for various activities .

I request to have more activities on charity service . Also compulsory meetings once in two weeks to 
discuss the progress of our college and the council activities.

Mohammed Khader

Vimani Kapurubandara

في ت و من إحدى التحديات ظن الطلبة أن القرارا. ذلك كانت التجربه جميلةمع ,  جديدة بالنسبة لي تجربه 
.الطلبة و اإلدارةوصل بين نقطة و نحن أيد المجلس 

و عدم التفريق بين األعضاء  و إعطاء فرصة ينجح المجلس باإلضافة إلى أن التعاون  مهم جدا لكي 
.لآلخرين

بهجة البلوشي
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منالكثيرفيشاركتوفريقضمنالعملعنكثيراتعلمت,جداجميلهتجربه
.العالقاتمنالكثيرتكوينليأتاحممااألنشطةوالفعاليات

والخططعلىالدائمباإلطالعأنصلكنو,صعوباتأيتواجهنيلم
امتابعتهفياإللتزاموالمجلسقّبلمنطرحهنتمالتيالمقترحات

.تنفيذهاو

والتواصلفيصعوبةوجودعنالنظربغ ممتازةتجربة
.األعضاءبينشهريبشكلاجتماعاتتقامبأنأقترح

البلوشيسليمان 

النجاشي سعيد 

إبراهيم الحارثي 
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في التواصل مع مع وجود صعوبة جدا ممتازة 
.  األعضاء

.بوجودك الذاتي و اإلحساس ممتازة تجعلك تعي جيدا معنى المسؤولية تجربة 
عنى بأن الصعوبات موجودة في كل المجاالت المختلفة فقد تالشى لدي مو إليماني 
فصار في نظري أن أكبر الصعوبات هو نية أخذ قرارك لمواجهة .. الصعوبات
.  الصعوبات
و ة بالمثابرو لكن يتحقق بسرعة ال يكونوا على وعي كبير بأن كل شئ أقترح بأن 
.  التي سوف ستحققونهاإلى األهداف المختلفة تصلوا المتابعة 

منو.الطلبةمنالكثيربهنفعناومنهاالكثيراستفدناوجداجميلهالتجربة
.لناالموظفينوالمدرسين«بع »تجاوبعدمواجهتناالتيالصعوبات

فاضل المخمري أصيل 

البحريراشد محمد 

البلوشي خليل 
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تحديواجهنا.تكرارهااتمنى،19كوفيدجائحةظروفبسببقصيرةولكنجداً جميلةالتجربة
منالمعلنةالقرارتفيالمجلسعلىاللومإلقاءوالقراراتلبع الطالبتقبلعدمفي
.أكثرصالحياتوإعطاءالعضويةفترةتمديديتمبأنأقترح.اإلدارةقبل

الحوسنيسلطان 

عذاري الهاشمية 

ةالتجربو.مثابراوفعاالشخصامنيصنعتجميعهالكن,المقررةالفترةطوالالتحدياترافقتني
.العالقاتمنالعديدخاللهامناكتسبتواإلداريةلألمورآفاقيمنوسعت

عاييرموفقاألعضاءاختياريتمأن,القادمةالفتراتفيباإلعتبارتؤخذأنيجبالتيالمهمةاألمورمن
.فقطالتصويتبنسبةليسوعالية
الخشنةوالناعمةالمهاراتاكسابهمأهمهامنونواحيعدةمناألعضاءتهيئةيجبأيضاو

.المناسبةاللقاءاتوالورشبإقامةذلكوالمجلسعملسيرإلنجاحالمطلوبة



كلمة رئيس المجلس 

خميس الصبحي 
الطالبي االستشاري رئيس المجلس  

(م 2019/2020) للفترة الخامسة 

بينالوصلحلقةالخليجكليةفيالطالبياالستشاريالمجلسيعتبر
إلىالمجلسهذاتشكيلمنالكليةتسعىو،إدارتهاوالكليةطلبة
خاللمنالقرارصنعفيالمشاركةعمليةفيالطلبةدورتعزيز

.المختلفةالفعالياتوالمحافلفيإشراكهم

المجلسأهدافتحقيقعلىجاهدينعملناالمجلسعملفترةفخالل
متأخرةوصعبةالبدايةكانتحيثالوصلحلقةكونناإدارةالكليةمع
جائحةالعالمواجهفقدإستثنائيةدراسيهسنةكانتكذلك,مانوعا

ابقةستجربةهناكتكنفلم,لنااألكبرالتحديكانفهذاكورونافايروس
هكثيرمتغيراتهناكفكانتالجائحةهذهمثلمعالتعاملكيفيةفي
معخاللهامنعملنامحددةعملآليةفوضعنااألخرىتلوالواحدةتحدث

يةإدارةالكلوفقتالحمدللهو,الكليةطلبةمعلتتناسبإدارةالكلية
.تذكرأضراربأقلالمحنةهذهتجاوزفي

وتميًزاالبرامجأكثرمنالطالبياالستشاريالمجلسأنشكمنماو
قبلمنالسريعالتفاعلوالكبيربالتعاونأشيدإنيو,إليهاالحاجة

.إدارةالكلية

والمرسومةاألهدافمنالكثيرإتمامفيالمجلسوفقالختامفيو
.يقالتوفمنالمزيدهللاأسألونتاجها،نلمسوأثرهانرىالتياألنشطة

عالجميتكاتفودعمإلىبحاجةالطالبياالستشاريالمجلسأنالحقو
هللاأسأل.األكملالوجهعلىبواجبهيقوموحتىبرامجهوأنشطتهلدعم
.الجميعجهودفييباركأن
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كلية الخليج 
الطالبياالستشاري المجلس 

الفترة الخامسة 
2019/2020للعام األكاديمي  

التقرير الختامي 
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