انــتــخــابــات الــمــجــلــس االســتـشـاري الــطــالبي للـعـام األكـاديـمـي 2021/2020
Elections of Student Advisory Council for academic year 2020/2021
على الراغبين في الترشح مراعاة االشتراطات التالية:

To run for office, please consider these point

يشترط في كل من رئيس المجلس ونائبة اآلتي:
 يجب أن يكون عُماني الجنسية أن يكون قد اجتاز بنجاح  22.5وحدة دراسية من خطة الدبلوم أن يكون قد اجتاز بنجاح  ٣٠وحدة دراسية من خطةالبكالوريوس
 أن يكون قد اجتاز  7.5وحدة دراسية من خطة الدراسات العليا يشغل رئيس المجلس ونائبه منصبيهما لمرة واحدة فقط -أن اليشغل مجلسا ً إداريا ً في إحدى الجماعات الطالبية

- Be an Omani
- Successfully completed 22.5 units in Diploma
- Successfully 1completed 30 units in Bachelor
- Successfully completed 7.5 units in postgraduate
- President and Deputy President hold office once
- Not an admin member of any student group

يشكل المجلس "مكتب المجلس" برئاسة رئيس المجلس وعضوية:

Bureau of Council is chaired by President and:

-

نائب الرئيس (نائبا لرئيس مكتب المجلس )
رئيس اللجنة األكاديمية
رئيس لجنة الخدمات الطالبية
رئيس لجنة األنشطة والمبادرات
أمين سر المجلس

يشترط في عضو المجلس اآلتي:
 أن يكون قد أنهى دراسة فصل دراسي واحد على األقل تحقيق معدل تراكمي اليقل عن ( )2.٠لطلبة الدبلوموالبكالوريوس ،ومعدل ( )٣.٠لطلبة الدراسات العليا
 أن يكون مسجالً للحد األدنى من العبء الدراسي -أن اليكون قد وقعت بحقه عقوبة تأديبية

For President and Deputy President:

)- Deputy President (deputy chair of the bureau
- Head of the Academic Committee
- Head of the Student Services Committee
- Head of the Activities and Initiatives Committee
- Secretary of the Council
A member of the Council must:

- Have completed at least one semester
- A GPA of not less than (2.0) for undergraduate,
and a GPA of not less than (3.0) for postgraduate
Registered for the minimum academic load
Not received any disciplinary penalty

تواريخ ومعلومات مهمة:
 ترسل طلبات الترشح لدائرة األنشطة الطالبية خالل الفترة منApplications to be submitted to Student
 7إلى  12أكتوبر2٠2٠م ،عبر البريد اإللكتروني التالي:
Activities Department from 7 to 12 Oct.
2020,through ffarisi@su.edu.om
ffarisi@su.edu.om
 ستعلن القائمة النهائية للمترشحين يوم الخميس الموافق 15Final list will be announced on 15 Oct. 2020
أكتوبر 2٠2٠م
Voting will start at 9 am on Wed. 21 Oct. for 24
 يبدأ التصويت في تمام الساعة  9من صباح يوم األربعاء 21hours. Voting will end at 9 am on Thurs. 22
أكتوبر ،وينتهي بعد  24ساعة ،أي في تمام الساعة  9من
Oct.
صباح يوم الخميس  22أكتوبر 2٠2٠م.
You can vote electronically through SU
 سيكون التصويت إلكترونيا ً من خالل موقع الجامعة اإللكترونيwebsite
 يحق للمترشحين الترويج لحمالتهم االنتخابية إلكترونيا ً من 16Candidates can run their online campaigns
أكتوبر وحتى  2٠أكتوبر 2٠2٠م
from 16 Oct. 2020, to 20 Oct. 2020
المجالس
دليل
مراجعة
الرجاء
 للمزيد من المعلومات،For more information, please read the Student
االستشارية الطالبية من خالل الرابط التالي
Advisory Council Handbook on our website
الرابط
هذا
خالل
 يمكنكم الحصول على استمارة الترشح منTo apply, please fill in the form

-

Important dates and information:

-

