
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34من  2الصفحة 

 القائد من أقوالإضاءة 

إنَّنا نولي التعليم جلَّ اهتمامنا، ونسعععععععي لتووحسي و حسععععععينه ووتح مسععععععتواي، و ح ح  المعاو  

و عميقها وإثسائها و كييفها مح عالم دائم التغييس انوالقًا من األهميَّة التي  وليها السععععععلونة لتنمية 

 ي و كوحن أجياٍل متعلمٍة  شعععاوي تي عملية التنميةالمواود البشعععسحة و س عععي  منهك التفكيس العلم

 م(2002/أكتوبس/3والعالمية بكل كفاءٍة واقت او. ) و تعامل مح المتغيسات والمستج ات المحلية

 

سعععات ةً؛ تأنشعععأنا المس عععَّ والبح   عليمالتَّ  الحكوميَّة الَّتي  عني بجوانب لذلك أولينا التَّعليم عناحةً  امَّ

م المنا عععبة والّ ع مجال أمام القواع الخاّص، بل شعععجعناي وق منا له التَّسعععهيالتال العلمي، وتتحنا

أل؛ ليعمل القواعال تي إ او المشعععاوكة الهادتة إلي  ق حم أت عععل  المادّي والمعنويّ  تي هذا الشعععَّ

 م(2022)دحسمبس/. المستوحات التَّعليميَّة ألبنائنا وبنا نا وتق معاحيس الجودة العالميَّة

 

 بن سعيدقابوس 
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 34من  3الصفحة 

 المقدمة

ه  أح اثه، وعاش جسعععع اً م حوماً خال اً تي ذكسى كل  الب جامعي شعععع2022حبقي  اوح  نوتمبس 

وووحعاً وابح  جسبعة انتخعابات تي كلية الخليك، لي ععععععا  بذلك إنجالاً أخس إلي إنجالات الكلية، 

كعال من الفخس حقعاً أل نعيا التجسبة اتنتخابية بتفالععععععيلها تي هذي المسحلة العمسحة الهامة من 

مسععععععتوى المجتمح الجامعي، حيا نا ونحن بين أووقة الكلية، ننظس إلي أبعادها وألعععععع اءها علي 

لكيانه بكل ما ححمله من تكس ووأي حخ م كل  الب  وانعكاسالذي هو نيس من المجتمح الُعماني، 

 .تي كلية الخليك

انتهت  لك اللحظات لتحصععع  تي نهاحتها أ عععماء  عععبعة عشعععس ع عععواً ليكونوا بذلك وابح  شعععكيل 

فتسة السابععععة الألكعععادحمي ات ععععععتشعععععععععاوي الوالبي بكليعععة الخليك للععععام ا  عالبعي لعلعمجل 

وعلي األ اس والب احة وأهمية ال وو  اتنوالقةم(، وحتساءل اليوم الكثيس من هذي 2022/2022)

 الذي  ق مه هذي اللبنة من حاضس كلية الخليك ومستقبلها.

ومن ذلك المنولق   ععععم لععععفحات التقسحس ملخ  لتجسبة المجل  ات ععععتشععععاوي الوالبي تي 

آملين أل ن عح بين أح حكم ما  م  أ عيسه من خووا نا األولي تي م( 2022/2022السابعة ) الفتسة

مشععععععواو المجل  ودليعل كعل الولبة من أبناء هذي الكلية الذحن حس بول بأل حكونوا أع ععععععاء تي 

 الععععمععععجععععلعععع  تععععي الععععفععععتععععسات الععععمععععقععععبععععلععععة وحععععمععععهعععع  لععععهععععم خععععاو ععععة ا نععععجععععال 

  –بإذل هللا  عالي -



 34من  2الصفحة 

 كلمة العميدة

 

ل  ات عتشعاوي الوالبي بكلية الخليك تي نسعخته األولي،  عاهم وبشكل منذ انوالق مسعيسة المج

كبيس تي خلق حلقة ولعععل هامة وتعالة لخ مة أه ا  وو حة وو عععالة الكلية مما  عععاهم وبشعععكل 

مشععاوكة آواءهم ومقتسحا هم تي  ععبيل جعل واضععف تي  عزحز نسععبة الوعي ل ى الولبة بأهمية 

 لم والتعلم، وهذا ما نحسص عليه دائما كإداوة للكلية. بيئة الكلية بيئة مثالية ومشجعة للع

حي  نشعععععه  اتل اختتام تعاليات ومناشعععععل الفتسة السابعة للمجل ، والتي كانت وبال أدني شعععععك 

واح ة من أنشعععععل الفتسات التي مست علي المجل ،  ميزت بالج  وا جتهاد والعمل ال  و  من 

وحبهم للتووحس، حي  لم حتسدددوا أب اء تي  كعاتعة أع ععععععاء المجل ، والعذحن تمسععععععنعا جهودهم

إحصععال كل ما من شععأنه خ مة الولبة و هيئة البيئة التعليمية المثالية لهم، وهذا ما وضععح المجل  

 ألجله. 

وختاما ت حسععني إت أل أبع  كلمات الشعكس والتق حس وا متنال لكل من  اهم تي إنجاف تعاليات 

جل  لهعذي الع ووة ولكل األع ععععععاء الفاعلين والمشععععععاوكين ، هعذي الع ووة، إبتع اء من وئي  الم

 وا خوة القائمين علي المجل  من مسكزشسول الولبة. 

 وهللا ولي التوتيق،،،

 عميدة كلية الخليج                   

 ريما بنت منصور الزدجالي      

 

 



 34من  6الصفحة 

 كلمة أمينة سر المجلس

 

أجل  س ي  مفهوم الشووى ل ى الوالب إل ا عتسا يجيات المجال   عمل وتق خوة واضحة من 

الجامعي من خالل إ احة الفسلعة له لمماو ة هذا المنهك وهو علي مقاع  ال وا ة والمتمثل تي 

المجال  ات عتشعاوحة التي أنشعئت تي مس عسعات التعليم العالي الحكومية والخالة من أجل بناء 

السأي اتخس، و بادل األتكاو والس ى مبعادوات قيادحة وإداوحة  البية واعية  عتم  علي السأي و

التي من شععععأنها أل  نظم العالقة ما بين الوالب ومس ععععسععععته الجامعية و كسععععبه ح  المسععععسولية 

اتجتماعية التي  عزل الثقة بالنف  و غسس ووف المبادوة والتي من شعععأنها أل  سعععهم تي  ووحس 

 المنظومة التعليمية واو قائها أكادحمياً وإداوحاً.

 

 

    

 

 

 

 أمينة سر المجلس    

 الهنائية بنت عمر كريمة                                                                                  
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المجلس ةهيكل



 34من  2الصفحة 

 

 م2118/2119أعضاء المجلس اإلستشاري الطالبي للعام األكاديمي 
 

 اوال: أسماء رؤساء املجالس ونوابهم:

 

 

 ثانيا: لجنة الشؤون االكاديمية:

 

 رقم الهاتف املسمى االسم م

 23992189 رئيس لجنة الشؤون األكاديمية ريم بنت محمود العامري  1

 أحمد بن سعيد الحضرمي 9

 عضو لجنة الشؤون األكاديمية

29322828 

 23922228 رزات بنت سعود الزدجالي 8

 29323320 شانزا رفيق 2

 23330023 حمود بن محمد الذهلي 3

 

 

 

 

 

 

 الهاتفرقم  املنصب االسم م

 20900202 رئيس املجلس اإلستشاري الطالبي فيصل بن سعيد الحارثي 1

 28299218 نائب رئيس املجلس اإلستشاري الطالبي بشاير بنت أيوب البلوش ي 9

 29393928 أمين سر املجلس اإلستشاري الطالبي كريمة بنت عمر الهنائية 8

 29322828 طالبيمقرر املجلس االستشاري ال أحمد بن سعيد الحضرمي 2



 34من  2الصفحة 

  ثالثا: أعضاء لجنة الخدمات الطالبية:

 رقم الهاتف املسمى االسم م

 29002229 رئيس لجنة الخدمات الطالبية محمد بن سالم الغافري  1

 خالد بن حمد الرواحي 9

 عضو لجنة الخدمات الطالبية

22929992 

 22232131 مطاعن بن راشد املطاعني 8

 22020222 محمد بن خميس القاسمي 2

 29033213 حسين بن علي الوهيبي 3

  

 رابعا: أسماء أعضاء لجنة االنشطة واملبادرات:

 رقم الهاتف املسمى االسم م

 20992292 رئيس لجنة األنشطة واملبادرات يحيى بن ناصر النعماني 1

 منذر بن سالم الكثيري  9

 تعضو لجنة األنشطة واملبادرا

23929892 

 29338230 ماهر بن طالب الحراص ي 8

 22323003 خالد بن مبارك البلوش ي 2

 22203030 محمد بن سويلمين الخصيبي 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34من  20الصفحة 

 

 رؤية المجلس 

 نحو بيئة  البية مثالية ومحفزة.

 رسالة المجلس 

لفة لية وأقسععععععامها المختإلي جنب مح إداوة الك لولبعة الكليعة جنباً  وا بع اعيعةخلق البيئعة المحفزة 

مصععالحه والمسععاهمة تي  حقيق و حة وو ععالة   ساعيو مثيل لععوت الوالب تي القساوات التي 

 .كلية الخليك
 

 

 أهداف مكتب المجلس

 المشاوكة تي  حسين و ووحس العملية التعليمية والبحثية والخ مات المق مة للوبة. (2

 ال الخيسحة التووعية. س ي  قيم العمل التووعي ال اعم للمشاوحح واألعم (2

 إ احة الفسلة للوالب الجامعي لفهم و وبيق مفهوم الشووى. (4

 بناء مبادوات قيادحة وإداوحة  البية واعية. (3

  نظيم العالقة ما بين الوالب ومس سته الجامعية. (2

 حعمل علي  عزحز الثقة تي نفوس الوال . (6

  سس ووف المبادوة وا ق ام علي المصلحة التعليمية. (7

 ي الوال   حقيق إنجالا هم وو اهم المستقبلية.حسهل عل (2

 المشاوكة تي  حسين و ووحس العملية التعليمية والخ مات المق مة للولبة. (2

 متابعة ق احا الولبة و هيئة األجواء المنا بة لهم بما حخ م دوا ا هم وابحاثهم العلمية. (20

والثقععاتيععة العمععل علي وتح مسععععععتوى النشععععععععا  الوالبي تي مختل  مجععات ععه العلميععة  (22

 واتجتماعية.

متابعة ق ععععععاحا الولبة و وعيتهم والمحاتظة علي منجزا هم، والعمل مح إداوة الكلية علي  (22

 حل مشكال هم.

العمععل علي وتح النشعععععععا  الوالبي تي مختل  مجععات ععه العلميععة والثقععاتيععة واتجتمععاعيععة  (24

 والسحاضية والفنية و يسها، من خالل ا شسا  عليها والتنسيق بينهما.



 34من  22الصفحة 

  

 

 لجنة الشؤون األكاديمية أعمال

مشروع "تقييم ومتابعة حي  حأ ي أبسل مشعاوحح لجنة الشعسول األكادحمية لهذا العام هو 

بما ح ععمن هيئة   وحسععية ذات جودة، بعم المالحظات  سحت مسععبقا علي  الهيئة األكاديمية"

متابعة مخسجات ل ي اللجنةبعم أع اء الهيئة الت وحسية و م عمل  قييم للهيئة الت وحسية، و سع

ب عمي  مكتسععاع  العمي  للشععسول األكادحمية وداوة الكلية، بالتعاول مح ال كتوو مهذا التقييم مح إ

الكلية، ولم   لبة الكلية الذحن أولعلوا هذي المالحظات للجنة الشسول األكادحمية، نتاجا مباشسا 

 لمستوحات األكادحمية للولبة.لهذا المشسوع، مما  اهم تي  ووو العملية التعليمية وا

 

 

 



 34من  22الصفحة 

 

 

 أعمال لجنة األنشطة والمبادرات

)مشررررررروع إعادة هيكلة النشررررررا  وحأ ي أبسل مشععععععاوحح لجنة األنشععععععوة والمبادوات لهذا العام 

بما ح عمن وجود نشعا   البي مميز حتنا عب مح أح ل المعاحيس والمستوحات المحلية  الطالبي(،

حعم  المشععععععسوع إلي هيكلة األنشععععععوة الوالبية بالكلية و حوحلها إلي  وا قليمية والعالمية، حي 

أن حة نشععا   البية مولعة حسععب المجاتت ذات اتهتمام المشععتسي للولبة، بالتعاول مح جهات 

ذوي اتختصععاص مثل قسععم األنشععوة الوالبي ومسكز شععسول الولبة ومكتب عمي  الكلية، حي  

ن حة  البية شععاملة ومتخصععصععة لمجاتت النشععا  ( أ7م،   شععين )2022 ععيشععه  شععهس ماوس 

 الوالبي، مما  يخلق بيئة مشجعة ومثالية للولبة لمماو ة النشا  الوالبي.

 



 34من  24الصفحة 

 أعمال لجنة الخدمات الطالبية

 ، وحه  )مشررررررروع اللقاء الطالبي األول(كمعا حأ ي أبسل أعمال لجنة الخ مات الوالبية بالكلية 

تشععععاوي ولجال المجل  و ولععععيل لععععوت الولبة الي عمادة إلي  عسح  الولبة بالمجل  ات عععع

الكلية والبح  عن التح حات والحلول، وحتم من خالل  ولحح أع ععععععاء المجل  ات ععععععتشععععععاوي 

الوالبي تي حسم الكليععة بثالل مواقح حتم من خاللهععا  عع وحن مالحظععات الولبععة والتحعع حععات التي 

بي، بالتعاول مح مسكز ضععععععبل الجودة  واجههم تي الجانب اتكادحمي والخ مي والنشععععععا  الوال

ومسكز شعععسول الولبة وعمي  الكلية، مما  عععاهم وبشعععكل مباشعععس تي ع ة إجساءات تي ا عععتب ال 

الشععععععسكعة المسععععععسولعة عن  ق حم خ مات التغذحة بالكلية، وتتف مختبسات الحا ععععععب اتلي لوقت 

مجاووة لحسم الكلية، إضعععاتي، با ضعععاتة لزحادة أع اد المواق  المهيئة للسعععياوات بالسعععاحات ال

 با ضاتة لفتف  اعات  قوحة للولبة ذوي المستوى اتكادحمي المت ني.

 

 

 



 34من  23الصفحة 

 فعاليات المجلس 

 دوو أمانة  س المجال  تي  فعيل المجال  الوالبية بمس سات التعليم العالي:ن وة  (2

بكلية  2022إبسحل  23 - 22ضععمن تعاليات األ ععبوع الوالبي األول )مواهب( خالل الفتسة من 

قل ودعم و عزحز مواهب الولبة وإبسالها للمجتمح المحلي المحيل بما الخليك والذي حعني بصعععععع

ح ة بذلك لوحة تنية تسح من إظهاو هذي المواهب و وظيفها تي المكال والوقت المنا ب، لتشكل 

 ومتميزة  عك  إب اع و ميز الولبة.

بتنظيم ن وة )دوو أمانة  س المجال  تي الوالبي ضمن تعاليات هذا األ بوع بحي  قام المجل  

 البا و البة من  230 تيها شععععاوي والتيس ععععسععععات التعليم العالي(  فعيل المجال  الوالبية بم

 .مس سة  عليمية ( 26)

 

 

 

 



 34من  22الصفحة 

 

 :ء"نما الووشة التنموحة ألع اء المجل  " (2

ووشعععععععة  ح ععععععيسحععة للمجل  ات ععععععتشعععععععاوي الوالبي للنصعععععع  الثععاني من العع ووة السابعععة 

 م.2022/2022

 الهدف:

 هع   إلي  مكين أع ععععععاء المجل  بمزحع  من المهعاوات والتووو والتق م تي مجاتت األعمال 

وا داوة والتوالعععل ا عالم عبس  ق حم ووش  خصعععصعععية للتووحس وإنشعععاء خوة للفصعععل الثاني 

 خالل تتسة المجل  ات تشاوي، و وتيس بيئة  نظيمية  كمل باقي مسيسة المجل .

 

 ج الزمني للورشةالبرنام

 

 المدرب الحدث الزمان اليوم

 األثنين

 نالس الهنائي )م و ( اتجتماع التعسحفي بالبسنامك م 3300 - 4340

 م 6300 - 3300
المجال  الوالبية )الفكسة +  أ ي  + 

 الواقح والوموحات(

قي  المقسشي )وئي  

 حملة ليول  كبيسا(

 وئي  المجل  الوالبياجتماع العمومي للمجل   م 7300 - 6300

 الثالثاء

 و  اء اللجال اجتماع اللجال م 3300 - 4340

 التسوحق ا عالمي ألعمال المجل  م 6300 - 3300
 عيسي النوبي

 )أخصائي  سوحق(

 م 7300 - 6300

الت وحب العملي لكتابة المقتسحات 

والمحاضس والمخا بات والس ائل 

 الس مية

 محم  السقيشي

 )محامي(

 بعاءاألر

 م 3340 - 4340
و حة وو الة وقيم كلية الخليك وال وو 

 المعمول به علي المجل 

 ال كتووة وحما الزدجالية

 )عمي ة الكلية(

 عمس األنصاوي )م و ( مهاوات إداوة المجال  الفعالة م 6340 - 3340

 م 7300 - 6340
الِحساي الوالبي الخليجي والعسبي 

 والعالمي )نماذج وأمثلة(
 س الهنائي )م و (نال



 34من  26الصفحة 

 مشاركات المجلس الداخلية

 

 المكان التاريخ الفعالية م

1 
ووشة عملية تي  صوحس المقس  )الماحكسو( 

 لولبة الكلية
 قاعة المس مسات م6/22/2022

2 
بوولة الكلية لولبة الم اوس )خما يات كسة 

 الق م للبنين(
 كلية الخليك م22/22/2022 - 22

 مسسف كلية الخليك م24/22/2022 - 22 للكلية 22 و 23حفلي التخسج  3

 كلية الخليك م22/22/2022 (32اليوم المفتوف واتحتفال بالعي  الو ني ) 4

5 
 –بووتت الكلية لولبة الم اوس )الشوسنك 

 ذكوو(
 الصالة السحاضية م22/22/2022

 لملعب المشعبا م22/22/2022 – 2 بوولة الكلية لخما يات كسة الق م لوال  الكلية 6

7 
عسض مشاوكة الوت  العاشس تي البسنامك 

 الياباني القيادي ) فينة شبا  العالم(
 م20/22/2022

 قاعة المس مسات

 

 المسسف السوماني م22/22/2022 اتحتفال باليوم العالمي لذوي ا عاقة 8

 الصالة السحاضية م22/22/2022 حملة التبسع بال م بالكلية 9

 كلية الخليك م23/2/2022 قشة  يا ات التظلماجتماع منا 11

11 

بووتت الكلية السحاضية لولبة الم اوس 

 الخالة وال ولية

 )بوولة كسة السحشة(

 م6/4/2022 - 2

 
 الصالة السحاضية

12 
بووتت الكلية السحاضية لولبة الم اوس 

 الخالة وال ولية )بوولة كسة السلة(
 الصالة السحاضية م.20/4/2022 -22
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 م27/4/2022  اعة األوض 13
 المسسف السوماني

 

14 
بوولة كأس الكلية لخما يات كسة الق م لولبة 

 الكلية
 الملعب المعشب م26/3/2022

15 

أ بوع األنشوة الوالبية األول )مواهب( 

 و  شين الهوحة البصسحة الج ح ة

 

 كلية الخليك م23/3/2022- 22

 (F9قاعة ) م40/3/2022 الاجتماع مح مسسولي  خص  إداوة األعم 16

 كلية الخليك م2/2/2022 - 2 بولة كسة الواولة لولبة الكلية 17

18 
 نفيذ خوة ا خالء بالكلية وووشة عمل تي 

 عوامل األمن والسالمة
 كلية الخليك م22/2/2022

 المسسف السوماني م22/2/2022 تعالية إتواو لائم واألمسية السم انية 19

 (F9قاعة ) م2/7/2022 ولي  خص  إداوة األعمالاجتماع مح مسس 21

 (F9قاعة ) م2/7/2022 اجتماع مح مسسولي  خص  إداوة األعمال 21

 قاعة المس مسات م27/2/2022 ووشة )اقتن  تسلتك الوظيفية( 22

 قاعة المس مسات م22/6/2022 ملتقي الشبا  والشووى 23

24 
ا ية مناقشة تعاليات الخوة الوالبية للعام ال و

 م2022/2020
 قاعة المس مسات م26/7/2022

25 
األ بوع التعسحفي للعام األكادحمي 

2022/2020 
 قاعة المس مسات م2-20/02/2022

 المسسف السوماني م27/02/2022 بوولة عمال المفتوحة لكسة الق م ات تعساضية 26
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 توثيق بعض المشاركات المجلس الداخلية

 

 

 

ة األول )مواهب( وتدشين أسبوع األنشطة الطالبي

 الهوية البصرية الجديدة

 

مناقشة فعاليات الخطة الطالبية للعام الدراسية 

 م2119/2121

 كلية الخليج  -قاعة المؤتمرات 

  

 

 ملتقى الشباب والشورى

 كلية الخليج  -قاعة المؤتمرات 

 

 لطلبة الكلية بطولة البليارد

 كلية الخليج
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 واألمسية الرمضانية فعالية إفطار صائم

 كلية الخليج -المسرح الروماني 

 

 لة كرة الطاولة لطلبة الكليةوبط

 كلية الخليج

 

 

 

تنفيذ خطة اإلخالء بالكلية وورشة عمل في عوامل 

 األمن والسالمة

 كلية الخليج

 

أسبوع األنشطة الطالبية األول )مواهب( وتدشين الهوية 

 ةالبصرية الجديد

  

 اجتماع األنشطة الطالبية

 كلية الخليج
 

 زيادة  لبة المرحلة التأسيسية )فاونديشن(

 كلية الخليج
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 حملة التبرع بالدم بالكلية

 كلية الخليج  -الصالة الرياضية 

 

 ورشة )اقتنص فرصتك الوظيفية(

 كلية الخليج  - قاعة المؤتمرات

  

 

 للكلية 15و  14حفلي التخرج 

 مسرح كلية الخليج

 

 ساعة األرض

 كلية الخليج –المسرح الروماني 

  
 

 



 34من  22الصفحة 

 مشاركات المجلس الخارجية

 

 المكان التاريخ الفعالية م

 القسم(قاعة البهجة ) م22/22/2022 مشاوكة المجل  )أنا متمكن( 1

 المملكة المتح ة البسحوانية م7/2/2022-3 لحاوة جامعة كاودح  2

3 
مشاوكة تي تعالية الكنز تي جامعة 

 السلوال قابوس
 جامعة السلوال قابوس م24/2/2022 - 6

4 
األ بوع الثقاتي الوالبي بجامعة 

 الشسقية
 جامعة الشسقية م22-27/2/2022

5 
ل امشاوكة المجل  تي ملتقي شبا  ُعم

 والمستقبل
 جامعة لحاو م7/4/2022

6 
( 2 نظيم كلية الخليك بوولة السباحة )

 لوال  مس سات التعليم العالي
 م26/4/2022

مجمح السلوال قابوس 

 بوشس -السحاضي 

 الكلية ال ولية للهن  ة وا داوة م22/4/2022 ملتقي الثقاتي الوالبي األول 7

 جامعة السلوال قابوس م24/4/2022-22 معسكس األول  داوة المخا س 8

9 
معسض جي ك  للمعسض العالمي 

 للتعليم العالي
 م23-26/3/2022

مسكز ُعمال ال ولي 

 والمس مسات والمعاوض

 جامعة السلوال قابوس م20/3/2022 جلفي )الملتقي الغذائي( 11

11 
اللقاء السم اني األول للمجال  

 ات تشاوحة الوالبية
 نية بنزوىكلية التق م22/2/2022

12 
لحاوة المسضي للمستشفيات )خولة 

 والنه ة(
 مستشفي خولة والنه ة م22/2/2022

13 
اجتماع مح مسسولي  خص   قنية 

 المعلومات
 م22/2/2022

 كلية الخليك

 (F32قاعة وقم )

14 

حلقة عمل  يا ات  سهيل إجساءات 

العمل المسقت والعمل الجزء و عزحز 

 م2022لعام مسونة حسكة القوى العاملة 

  ستة التجاوة والصناعة م22/6/2022

 ولاوة التعليم العالي م26/7/2022 مهسجال ُعمال للعلوم )الثاني( 15

16 
اللقاء التعسحفي عن )منصة نزل( 

 لإل كال الوالبي
 ولاوة التعليم العالي م27/7/2022
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 جانب من مشاركات المجلس الخارجية

 

 

 

 عة الشرقية األسبوع الثقافي الطالبي بجام

 (جامعة الشرقية)

 

 مشاركة المجلس في ملتقى شباب ُعمان والمستقبل

 )جامعة صحار(

 

 

 

 

 معسكر األول إلدارة المخا ر

 )جامعة السلطان قابوس(

 

 ملتقى الثقافي الطالبي األول

 الكلية الدولية للهندسة واإلدارة
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 اللقاء التعريفي عن )منصة نزل( 

 لإلسكان الطالبي

 ()وزارة التعليم العالي

 

 مهرجان ُعمان للعلوم )الثاني(

 وزارة التعليم العالي

 
 

 

حلقة عمل سياسات تسهيل إجراءات العمل 

المؤقت والعمل الجزء وتعزيز مرونة حركة القوى 

 م2119العاملة لعام 

 غرفة التجارة والصناعة

 

الرمضاني األول للمجالس االستشارية  اللقاء

 الطالبية

 كلية التقنية بنزوى
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 جلفى )الملتقى الغذائي(

 جامعة السلطان قابوس

 

( لطالب 9تنظيم كلية الخليج بطولة السباحة )

 مؤسسات التعليم العالي

 بوشر -مجمع السلطان قابوس الرياضي 

 
 

 

 ض جيدكس للمعرض العالمي للتعليم العاليمعر

 مركز ُعمان الدولي والمؤتمرات والمعارض

 

 زيارة جامعة كارديف

 المملكة المتحدة البريطانية

 

 

 

 مشاركة في فعالية الكنز 

 في جامعة السلطان قابوس
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 التحديات التي واجهت المجلس

البي، واجه المجلس عدة صرررعوبات وتحديات في سررربيل بعد تجربة المجلس االسرررتشررراري الط

 أداء مهامه خالل فتر عمله، وتتخلص تلك الصعوبات والتحديات في اآلتي:

ع م وجود لععالحيات كاتية  سععاع  أع ععاء المجل  علي أداء مهام عملهم وخالععة عن   .2

 التوالل والتنسيق مح مختل  وح ات الكلية.

كلية للتفاعل مح المجل  واحصععععععال ق ععععععاحاهم عن ع م وجود الوعي الكاتي ل ى  لبة ال .2

  سحقه.

  أخس وجود مقس خاص منا ب للمجل  و أخس  وتيس مستلزمات المكتبية للمقس. .4

ع م لععععععس  أحة مبالة مالية للمجل  عن  ب احة مهامه وأي مبالة نثسحة لمصععععععاوح  أداء  .3

 مهامه.

لم المساكز بالكلية و هميا بعم المقتسحعات التي  ق م بها المجل  من بعم األقسععععععام و .2

 ود  جاهها مح  عية ومتابعته لها.حتلقي المجل  أي 

ععع م وجود الوعي الكععاتي لعع ى بعم موظفي الكليععة بمختل  الوحعع ات بععأهميععة المجل   .6

 ودووي تي  حقيق أه اته.

وجود بعم التع خالت تي أعمعال المجل  من قبعل بعم موظفي الكليعة و وجيه المجل   .7

  ع حلها.   خاذ بعم األعمال أو

 ع م وجود حواتز ألع اء المجل  لمماو ة أعمال المجل . .2
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 المقترحات والتوصيات

 

بعد اجتماع أعضراء المجلس االستشاري ومن أجل تحقيق أهداف المجلس وتحقيقا   للغاية من 

 وجود المجالس االستشارية الطالبية، تم التوصل إلى اآلتي:

واألكععادحمي و وعيتهم بشععععععكععل أكبس ومكث  حول  عسح   لبععة الكليععة والكععادو ا داوي  .2

 المجل  ودووي وأهميته تي المسيسة التعليمية والجامعية لهم.

إعواء المجل  ات عععتشعععاوي الوالبي وأع عععائه مسعععاحة أكبس من األهمية من قبل إداوة  .2

وموظفيها والسععععي لوجود امتيالات خالعععة ألع عععائه وذلك حتي ت نواجه عزوتاً  الكلية

 شيف لع وحة المجل  تي األعوام القادمة. جاي التس

 هتتس ات عععععتشعععععاوي الوالبي خالل األخذ بالمقتسحات وال وا عععععات التي قام بها المجل   .4

ومناقشعععتها علي لععععي  المجل  األكادحمي وحتي علي مسعععتوى دووي بح عععوو  السابعة

 عمي ة الكلية والمختصين حول كل مقتسف.

بة حستفي  منها المجل  خاوج نواق السلونة وذلك السععي من قبل إداوة الكلية لوجود  جس .3

 وعلي مستوى عالي من األداء والجودة. وائ ة الكليةحتي  صبف  جسبة المجل  تي 

بعالحعاتت التي أوودهعا الع ليل عع م التع خعل تي أعمعال المجل  ات ععععععتشععععععاوي الوالبي  .2

لية ات ععععععتقالالتنظيمي للمجال  ات ععععععتشععععععاوحة الوالبية ومن قبل المخولين بذلك ومنحه 

 الاللمة لتحقيق أه اته.

منف أع عاء المجل  ات عتشعاوي الوالبي الصالحيات الاللمة لمماو ة أعمالهم و ذليل  .6

 العساقيل والصعوبات التي  واجههم.

 ع حل ال ليل التنظيمي للمجال  ات عععتشعععاوحة الوالبية وتقاً للمقتسحات وال وا عععة المق مة  .7

 من قبل المجل  تي هذا الشأل.

وتيس اتحتياجات المادحة والمالية الاللمة لقيام المجل  ات عععععتشعععععاوي بأعماله منذ ب احة   .2

 الفتسة حتي حتمكن أع اء المجل  من مماو ة أعمالهم.

السعععي لوجود مقس منا ععب وحلبي الوموف للمجل  وحتسععح لعمل اللجال الثالثة ومماو ععة  .2

جهزة التي  يسس عمله.لالحيا ها، والسعي كذلك لتجهيزي بكاتة األدوات واأل



 

 م2118/2119للمجلس االستشاري الطالبي في فترته الرابعة للعام األكاديمي الخطة السنوية 

 تنفيذ المقترح اللجنة المنفذة األهداف موعد التنفيذ المقترح م

1 

التحقق من النظاتة العامة 

لعلعحعسم الععجعععامعععععي و ععوتععيس 

أدوات النظعاتعة العامة بجميح 

 دووات المياي.

 م2022وتمبس ن

المحاتظة علي نظاتة دووات المياي و وتيس أدوات  سل 

الي حن والمحاتظة علي المساتق العامة بالكلية، وذلك من 

خالل التوالل مح مسسولي النظاتة ب سووة المحاتظة 

علي المساتق العععامععة وعمععل لععععععيععانععة دووحععة لعع ووات 

 المياي.

 تم التنفيذ لجنة الخ مة الوالبية

2 
ابععععععة الععهععيععئعععة  ععقععيععيععم ومععتععع

 اتكادحمية

 -نععععوتععععمععععبععععس 

 م2022دحسمبس 

 قييم الهيئة الت وحسععععية بما ح ععععمن هيئة   وحسععععية ذات 

جودة، ومتععابعععة مخسجععات التقييم مح ا داوة العليععا تي 

 الكلية.

لععععجععععنععععة الشععععععععععسول 

 األكادحمية 
 تم التنفيذ

3 
 سععهيل إجساءات واحتياجات 

ذوي اتحتيعاجات الخالععععععة 

 اتكادحمية

 م2022دحسمبس 

التنسععععععيق مح الجهععات ذوي اتختصععععععععاص بفئععة ذوي 

اتحتياجات الخالععععععة لتسععععععهيل المسحلة الجامعية لهم، 

وذلك بالتنسععيق مح ولاوة التسبية والتعليم بحي  ح ععمن 

 لهم التفاعل ا حجابي مح إداوة الكلية.

لععععجععععنععععة الشععععععععععسول 

 األكادحمية

 

 

 قيد المتابعة

 

)للفتسة القادمة 

 من المجل (
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4 
لسعععععكنات وا عععععتقبال متابعة ا

المقتسحععات حول  ععععععكنععات 

 والعمل عليها

 م2022حناحس 
ضععععععمعال جودة الخع معات المقع معة لوعالبعات السععععععكنات 

 الموتسة من قبل الكلية.
 تم التنفيذ لجنة الخ مة الوالبية

5 
إععععادة هعيعكلعععة األنشععععععوعععة 

 الوالبية
 م2022حناحس 

إعادة هيكلة النشعععععا  الوالبي بكلية الخليك بما ح عععععمن 

نشعععععا   البي مميز حتنا عععععب مح أح ل المعاحيس وجود 

والمسععععععتوحعععات المحليعععة وا قليميعععة والععععالميعععة، وذلعععك 

بتحوحلها إلي نشععا   البي مولع حسععب المجاتت ذات 

 األهتمام المشتسي للولبة.

لعععجعععنعععة األنشععععععععوعععة 

 والمبادوات 
 تم التنفيذ

6 
نشععععععس الوعي حول اتعتماد 

 المس سي
 م2022ماوس 

الكليععة علي اتعتمعععاد   هعع   إلي ضععععععمععال حصععععععول

المس ععععععسععععععي من الهيئععة العععامععة لالعتمععاد المس عععععع  

(OAAA  وذلعععك بعمعععل حملعععة  ثقي  للوال   خ ،)

اتعتماد المس عسي تيم حخ  الكلية وكي  حتم اعتمادها 

 من جميح الجوانب.

لععععجععععنععععة الشععععععععععسول 

 األكادحمية
 تم التنفيذ

7 
الحععع  المسععععععموف لوعععابععععة 

األوواق والوسحقة المحتسععبة 

 لها

 م2022ماوس 

 سععععععهيععل  بععاعععة المقسوات العع وا ععععععيععة والمتعلقععات 

اتكعادحميعة، وذلعك نظساً لمعا حعانيه الولبة من ع م كفاحة 

الع د المسعععععموف لهم لوباعة األوواق، وإعادة النظس تي 

 آلية اتحتسا .

 لجنة الخ مة الوالبية

 

 قيد المتابعة

 

)للفتسة القعععادمعععة 

 من المجل (
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8 
  خصععي  أماكن ومسععاحات

معحععع دة لعلعتععع خين تي حسم 

 الكلية

 م2022ماوس 

الحفععاظ علي الجو العععام المثععالي للبيئععة التعليميععة، وذلععك 

من خالل  باعة لوحات اوشعععادحة مخصعععصعععة بمنا ق 

 ومساحات الت خين المسموحة.

 لجنة الخ مة الوالبية
تمت المتابعة 

 وقيد التنفيذ

9 
عمل ووش عمل  خصعصععية 

 لولبة األن حة
 م2022أبسحل 

قل و نمية مهاوات الولبة، وذلك بعمل ووش عمل لعععععع

خالععععة للولبة مثل )ووشععععة تي التصععععميم، ووشععععة تي 

 الوحب، ووشة تي التصوحس ال وئي(

لعععجعععنعععة األنشععععععععوعععة 

 والمبادوات
 تم التنفيذ 

 م2022دحسمبس  اللقاء الوالبي األول 11

 عسح  الولبة بالمجل  ات ععععععتشععععععاوي ولجال المجل  

مادة الكلية والبح  عن و ولعععععل لعععععوت الولبة إلي ع

التح حات والحلول، وذلك بتولحح أع ععععععاء المجل  تي 

حسم الكلية بثالل مواقح حتم من خاللها   وحن مالحظات 

 الولبة والتح حات التي  واجههم تي الجانب األكادحمي.

لعععجعععنعععة العععخععع معععات 

 الوالبية 
 تم التنفيذ

 



 مع عميدة الكليةالمجلس العمومية اجتماعات جانب من 
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 الدورية المجلس االستشاري الطالبي اتاجتماعجانب من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محاضر اجتماعات المجلس واللجان العمومية

 التوصيات والمقترحات تاريخ االنعقاد محضر االجتماع م

1 

االجتتتتتتتتلتتتتتتتتمتتتتتتتتا  االو  لتتتتتتتتلتتتتتتتتمتتتتتتتتجتتتتتتتتلتتتتتتتتس 

االستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتاري الطالبي م  عميد  

 كلية الخليج

 م2118/2119 للعام األكاديمي

 م17/11/2118

 منذر الكثيري  -اللصويت على رئاسة املجلس بترشح األفاضل / فيصل الحارثي 

 تم اللصويت بالفوز برئاسة املجلس الفاضل / فيصل الحارثي

* اللصتتتتتتتتتويت على نائب رئيس املجلس بترشتتتتتتتتتح الفاضتتتتتتتتتل / محمد الخصتتتتتتتتتيبي والفاضتتتتتتتتتلة/ بشتتتتتتتتتاير 

 البلوش ي

 ئب رئيس املجلس الفاضلة / بشاير البلوش يتم اللصويت بالفوز بمنصب نا

* اللصتتتتتتتويت على رئيس لجنة الشتتتتتتتؤون األكاديمية بترشتتتتتتتح الفاضتتتتتتتلة / ريم العامري والفاضتتتتتتتلة / 

 شانزا رفيق

 تم اللصويت بالفوز على رئيس لجنة الشؤون األكاديمية الفاضلة / ريم العامرية  

 وعضوية كال من: 

 عضو -أحمد الحضرمي   

 عضتتتتتتتتتتتو - رزات الزدجالي

 عضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو -شانزا رفيق 

 عضتتتتتتتتو  -حمود الذهلي 

 * اللصويت على رئيس لجنة الخدمات الطالبية بترشح الفاضل محمد الغافري 

 تم اللصويت بالفوز على رئيس لجنة الخدمات الطالبية الفاضل/ محمد الغافري 

 وعضوية كال من:

 عضو -محمد القاسمي 

 عضو -ن الوهيبي حسي
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 عضو -خالد الرواحي 

 عضو -مطاعن املطاعني  

 خالد -*اللصتتتتتتتتتويت على رئيس لجنة األنشتتتتتتتتتطة واملبادرات بترشتتتتتتتتتح األفاضتتتتتتتتتل / محمد الخصتتتتتتتتتيبي 

 ماهر الحراص ي -يحيى النعماني  -البلوش ي 

يحيى النعماني بعدد أصتتتتتوات متستتتتتاوية بواق   –تعادال في اللصتتتتتويت األفاضتتتتتل / خالد البلوشتتتتت ي 

( أصتتتتتتتتتتتتتوات ل تل موهمتا وبعتد اللصتتتتتتتتتتتتتويتت الثتاني فتاز الفتاضتتتتتتتتتتتتتل/ يحيى  النعماني برئاستتتتتتتتتتتتتة لجنة 5)

 األنشطة واملبادرات .

 وعضوية كال من: 

 عضو -خالد البلوش ي 

 عضو -محمد الخصيبي 

 عضو -ماهر الحراص ي 

 عضو -منذر الكثيري 

 م2118/2119* ترشيح أمين سر املجلس االستشاري الطالبي لعام 

 ح الفاضلة / كريمة الهنائية أمينة سر املجلس من قبل الدكلور  / عميد  كلية الخليجتم ترشي

 * ترشيح مقرر للمجلس االستشاري الطالبي 

 تم ترشيح الفاضل/ أحمد الحضرمي مقرر للمجلس االستشاري الطالبي

ية   كلعميد -وبعتد انههتاء اللصتتتتتتتتتتتتتويتت واخليتار  دار  املجلس تفضتتتتتتتتتتتتتلتت التدكلور  / ريما الزدجالي 

الخليج بلوضتتيح الهدا الرئييتت ي من أنشتتاء فريق للمجلس االستتتشتتاري الطالبيل والذي يل خ  

بتييجاد للية بييصتتتتتتتتتتتتتا  أف ار ومقترحات الطلبة  لى  دار  ال لية بطستتتتتتتتتتتتتلوب علميل و طريقة مبلكر  

 ومنظمة تنا  رضاء جمي  األطراا.
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اتجعتعمعععاع العععمعومعي العثعععاني 

للمجل  ات عععتشعععاوي الوالبي 

بكليععة الخليك للعععام األكعععادحمي 

 م2022/2022

 م18/12/2119

لتوالععععل بين الكلية و البها/ و البا ها بما حعين علي  حسععععين  ععععيس العملية األكادحمية * ا

 والتسبوحة والخ مية بالكلية.

* لم  وجهعات نظس الوال / الوعالبعات حيعال ما حق م لهم/ لهن داخل الكلية من أنشععععععوة 

  البية وخ مات.

تععاول لجععل الكليعة المكعال اتمثعل لتلقي المععاو  والتمسععععععك بعالمثعل العليا واألخالق *ال

 والتعاو  والتآل  بين جميح منسوبيها.

 عمل إ تبيال خاص بالكلية لمعستة آلية ومقتسحات الولبة:
*التعس  علي المشعععاكل والمعوقات التي  واجه الوال  ومناقشعععتها وتق أولوحات  أثيسها 

 الجامعية وبيئتهم التعليمية.علي دوا تهم 

 *الوقو  علي اواء الوال  وإهتمامهم وو با هم ووضح الحلول الاللمة لتحقيقها.

* وعيععة الوال  بحقوقهم وواجبععا هم وتقععا ألنظمععة الكليععة وحفععاظععاً علي منجزا هععا ووتعععة 

 شأنها وات تفادة من المقتسحات ا حجابية ل ى  ال  الكلية.

3 

لتتتتتمتتتتتجتتتتتلتتتتتس االجتتتتتلتتتتتمتتتتتتتا  التتتتتثتتتتتتتالتتتتتتت  لتتتتت

االستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتاري الطالبي م  عميد  

 كلية الخليج

 م2118/2119للعام األكاديمي 

 م19/12/2119

*رف  مقترح لعميد  ال لية ضتتتتتتتتتتتترور  توفير رقم هاتف خات باملجلس اإلستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتاري الطالبي ل ي 

 يلمكنوا من نشر كل الفعاليات واملسابقات التي تقام في ال لية.

ة املجلس اإلستتتتتتتتتتشتتتتتتتتاري الطالبي في تنستتتتتتتتتيق وترتيب حفل *تطكيد عميد  ال لية بضتتتتتتتترور  مشتتتتتتتتارك

 م21/14/2119تدشين شعار ال لية الجديد  والذي سيقام بلاريخ 

*ملابعة األستتتتتتلا  وليد نائب العميد للشتتتتتتؤون اإلدارية واملالية بضتتتتتترور  اإلستتتتتترا  في تجهي  املكلب 

 الخات باملجلس اإلستشاري الطالبي قبل تدشين شعار ال لية الجديد .

* حرت عميد  ال لية بضتتتتتتتتتتترور  االجلما  م  الطلبة ومناقشتتتتتتتتتتتههم عن أراءهم وملطلبا هم للوفير 

 سبل الراحة في حرم ال لية.
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*شتتتتتتتتتتكر عميد  ال لية املجلس االستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتاري الطالبي على اإلنجازات التي يقوم بها في حرم ال لية 

في ال ليتات والجتامعتتات  وختار  حرم ال ليتة عن طريق مشتتتتتتتتتتتتتاركتا هم في الورت والنتدوات التي تقتام

 الخاصة والحكومية وتحفي هم على العمل أكثر لظهور املجلس بصور  طيبة في ال لية.

*قام رئيس املجلس بشتتتتتتتتتكر  عميد  ال لية على وقهها الثمين والذي قامت في  بمناقشتتتتتتتتتة املجلس 

تباطها ر عن ملطلبا هم وحاجة الطلبة في ال لية وبستتتتتقب ضتتتتتيق الوقت استتتتتلط نت عميد  ال لية ال 

. 

4 

العمومي األو  الختتتات االجلمتتتا  

ب جنتة الشتتتتتتتتتتتتتبون االكاديمية ب لية 

لتتتتتتتلتتتتتتتعتتتتتتتتام األكتتتتتتتاديتتتتتتتمتتتتتتتتي  التتتتتتتختتتتتتتلتتتتتتتيتتتتتتتتج

 م2118/2119

 م31/13/2119

 *مناقشة طريقة للوصو  لذوي االحلياجات الخاصة وتسهيل األمور لهم في حرم ال لية.

 ة.*االطال  و عاد  النظر في الش اوي املقدمة على الهيبة األكاديمي

 *مناقشة يجب السماح للطلبة بيعاد  الفصل في رغبة الطالب لرف  املعد .

 *مناقشة اإلش الية التي تواج  الطلبة بشطن الحد املسموح لطباعة األوراق.

*مناقشتتتة حفالت الل ر  يجب أن تكون مترجمة باللغة اإلنجلي ية ويجب أن تعري في شتتتاشتتتات 

 في يوم الل ر .
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ألو  الختتتات العمومي ااالجلمتتتا  

ب جنتتتة الختتتدمتتتات الطالبيتتتة ب ليتتتة 

لتتتتتتتلتتتتتتتعتتتتتتتتام األكتتتتتتتاديتتتتتتتمتتتتتتتتي  التتتتتتتختتتتتتتلتتتتتتتيتتتتتتتتج

 م2118/2119

 م17/14/2119

 

*منتاقشتتتتتتتتتتتتتة متتدير  مركز شتتتتتتتتتتتتتبون الطلبتتة بشتتتتتتتتتتتتتطن يجتتب زيتار  الستتتتتتتتتتتتتكنتات الختاصتتتتتتتتتتتتتة بتتال ليتة وتوفير 

 احلياجات الطالبات بالسكن.

 ي.النسائ*ت صي  قسم خات للطالبات عن املحاسب في املطعم مراعا  لخصوصية العنصر 

 -*توفير أطعمتتة يتتتتتتتتتتتتتحيتتة مراعتتا  للطلبتتة التتذين ثعتتانون من أمراي مزمنتتة مثتتل )ارتفتتا  الستتتتتتتتتتتتتكر 

 أمراي املعد  والكبد(. -السمنة املفرطة

6 

االجتتتتتتلتتتتتتمتتتتتتتا  التتتتتتثتتتتتتتانتتتتتتي لتتتتتتلتتتتتتمتتتتتتجتتتتتتلتتتتتتس 

اإلستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتاري الطالبي م  عميد  

 كلية الخليج

 م2118/2119للعام األكاديمي 

 م17/14/2119

ضتتتتتتتتتتتترور  توفير رقم هاتف خات باملجلس اإلستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتاري الطالبي ل ي *رف  مقترح لعميد  ال لية 

 يلمكنوا من نشر كل الفعاليات واملسابقات التي تقام في ال لية .

*تتطكيتد عميتد  ال لية بضتتتتتتتتتتتتترور  تنستتتتتتتتتتتتتيق اجلما  للقاء الطلبة وأخذ أراءهم ومقترحا هم وتطبيق 

وعمل أجند  لعقد لقاءات  نظام جامعة الستلطان قابو  بشطن لقاء رئيس الجامعة م  الطلبة

 منظمة م  الطلبة .

 *عمل  سلقيان بسيط ومرن م  الطلبة وأخذ أراهم ملناقشل  م  شبون الطلبة في أقرب وقت .

*جاري تجهي  مكلب خات باملجلس اإلستتتشتتتاري الطالبي واللنستتيق م  األستتتلا  وليد بيحلياجات 

 املكلب حتى يلم توفيرها قبل تدشين شعار ال لية .

ور  مشتتتتاركة أعضتتتتاء املجلس في حفل تنظيم وتدشتتتتين شتتتتعار ال لية الجديد والذي ستتتتيكون *ضتتتتر 

 . 22/14/2119بلاريخ 
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*قام رئيس املجلس بمناقشتتتة عميد  ال لية بشتتتطن ت صتتتي  مبلج خات باملجلس وتم ت رير هذا 

املوقف من قبتتتل العميتتتد  وأعطتتت اقتراح لرئيس املجلس في حتتتالتتة تم صتتتتتتتتتتتتترا أي مبلج من قبتتتل 

 اء املجلس بضرور  توفير الفواتير حتى يلم اللعويض من قبل األسلا  وليدأعض

*يجب تحديد احلياجات املجلس املالية في رستتتتتتتتالة وعرضتتتتتتتتها على العميد  للموافقة ومن ثم يلم 

 الصرا من قبل األسلا  وليد نائب عميد  كلية الخليج .

 لللفزيون .*قام رئيس املجلس بطرح اقتراح بيعالن الل ر  مباشر على ا

*كما أشتتتتتتتتتتارت عميد  ال لية بطن  ستتتتتتتتتتيلم مناقشتتتتتتتتتتة نواب العميد  بشتتتتتتتتتتطن وضتتتتتتتتتت  مي انية خاصتتتتتتتتتتة 

 باملجلس.

* تم مناقشتتتتة الدكلور  بشتتتتطن تمديد فتر  تستتتتليم األستتتتايمنلات و فاد  بان  تم املوافقة على فتر  

 تسليم األسايمنلات وسيلم أرسا  رسائل نصية للطلبة .

 لية بضتتتتتتتتتترور  الجلو  والحوار م  الفاضتتتتتتتتتتتل / ناصتتتتتتتتتتر الهنائي بشتتتتتتتتتتتطن *طلب الدكلور  عميد  ال

  يجاد للية واللنسيق م  الشركات واملؤسسات الحكومية للدريب الطلبة .

*تطكيد عميد  ال لية بضترور  تنوع  األنشتطة الطالبية الرياضية والغير رياضية واملساهمة بو ي 

 راسة بنفس الوقت.الطلبة على املشاركة في األنشطة واألهلمام بالد

* مناقشتتتتتة األستتتتتلا  وليد بشتتتتتطن شتتتتت اوي الطلبة بعمل بلوك لهم قبل تستتتتتليم األستتتتتايمنلات وقبل 

اإلخلبارات م  العلم الطلبة املشتتتتلكين ليس علمهم مستتتتلحقات لل لية وتم دف  كامل املستتتتلحقات 

. 

 ا .قريب *كما صرحت عميد  ال لية بطن  جاري العمل على تحدي  موق  ال لية وسيت تدشين 
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االجلمتا  العمومي الثاني الخات 

 ب لية الخليج

 م2118/2119للعام األكاديمي 

 م22/15/2119

*يقوم كل رئيس لجنة م  االعضتتتتاء اللابعين ل  بمبادر  شتتتترح كيفية رف  االستتتتايمنلات للطلبة في 

 موق  ال لية .  

 ن االخلبار واألخر .*ضرور  مناقشة الدكلور خالد بشان مقترح الطلبة في  عطاء وقت بي

*منتتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتة الفتتتاضتتتتتتتتتتتتتتتل / نتتتاصتتتتتتتتتتتتتر الهنتتتائي بشتتتتتتتتتتتتتتتطن الخطتتتة الستتتتتتتتتتتتتنويتتتة الختتتاصتتتتتتتتتتتتتتتة بتتتاملجلس للعتتتام 

2118/2119. 

 .2118/2119*تفعيل حسابات السوشيل ميديا الخاصة باملجلس اإلستشاري الطالبي للعام 

8 

االجتتتتلتتتتمتتتتتتتا  التتتتعتتتتمتتتتومتتتتي التتتتختتتتلتتتتتتتامتتتتي 

 الخات ب لية الخليج

 م2118/2119للعام األكاديمي 

 م23/19/2119

 * خلام الفتر  الرابعة للمجلس الطالبي. 

 * مناقشة اللقرير الخلامي. 

 * توجي  الشكر  لألعضاء 

 * األعما  الخلامية للمجلس.  

 

 



 نتائج االستبانة العامة لتقييم أداء المجلس الطالبي للفترة الرابعة

 

 ء العام للمجلسمحور األدا أوال:



 34من  30الصفحة 

 إعالم المجلس :ثانيا



 34من  32الصفحة 

  لجان المجلسعمل  :ثالثا



 34من  32الصفحة 

  مالحظات عامة :رابعا

 

 (مالحظات عامة )نقاط ترى أن يعمل على حلها المجلس لتطوير عمله في القترات القادمة

 لل اللجان بالمجلس بشكل أكبر وافضيتفع 2

 نالمعني إلىرسالة الطالب كثر وتوصيل أالتواصل مع الطلبة بشكل فعال  2

 ةنشطة الكليأ نجاح فعاليات الكلية وإالمشاركة في  4

 (نقاط قوة ) ترى أن يعززها المجلس في الفترات القادمة

 دل الجدييمتطلبات الجالكلية على أساس  متابعة متطلبات 2

 ةعمل برنامج يشرح دور ومهام المجلس في الكليكثر كأتعريف بالمجلس  2

 هلخطط الدراسيتوعيه الطالب المعرفة  4

 أكثر ةعمل مسابقات ابداعية الطالب ومبادرات خارجي 3

 

 



 34من  34الصفحة 

 

 كلمة رئيس المجلس

 

 

بع  خوض التجسبة والمناتسة مح المتسشحين تي 

المجل  ات عععتشعععاوي الوالبي وحصعععولي علي ثقة 

األع ععععاء ألكول وئيسععععاً للمجل ، أدوكت جي اً أل 

مسععععسولية كهذي مسععععسولية عظيمة و يقناً أل  سحقنا 

لتحمل مثل هذي المسعسولية لم حكن بالسعهل وإنما هو 

التحعع حععات التي أحملهععا علي عععا ق  سحق بععه من 

خععع معععة الولبعععة، ومعععا وجععع  المجل  إت ليكول لكم 

و كونول منه أح ععععععاً، كلنا ثقة بما حمكن أل حق مه المجل  من إنجالات وجهود لتحقيق األه ا  

والوموحعات تي  ععععععبيعل وقي البيئعة التعليميعة، وكلنعا شععععععغ  أل  جع و لكم مكعانعاً تي حمل هذي 

 تم أو داعمين للمجل  وأه اته.المسسولية أع اًء كن

ونسععععأل هللا العلي الق حس أل نكول ق  وتقنا تي  حقيق أه ا  المجل  تي تتس ه السابعة، ونسععععأل 

هللا التوتيق للمجل  تي الع ووات القعادمعة وكلنعا ثقة تي  لبة كلية الخليك تي إكمال ما و ععععععمناي 

 نحن وما و مه المجل  منذ ب احة دوو ه اتولي. 

 

    

 صل بن سعيد الحارثيفي

 رئيس المجلس االستشاري الطالبي                                                                     

 م2118/2119للفترة الرابعة                                                                        

 


