
 
                      

 األنشطة والفعاليات خالل العام األكاديمي  2020/2019

 التاريخ    Activity Date الفعالية م 

 البرنامج التعريفي للطلبة الجدد  1
 

Orientation program for new students 24  سبتمبر  
24  Sept. 

 مسابقة القرآن الكريماإلعالن عن   2
 

Announcement of the Holy Quran 
Competition 

 األسبوع األول من أكتوبر
1st week of Oct. 

أكتوبر Elections of Student Advisory Council 1 ستشاري الطالبي انتخابات المجلس اال  3  
01  Oct 

أكتوبر Elections of student groups 6 انتخابات الجماعات الطالبية  4  
06  Oct. 

المشاركة في البطوالت التى تنظمها   5
اللجنة العُمانية للرياضية الجامعية سواًء 

 في األلعاب الجماعية أو الفردية

Participation in the championships by 
Omani Committee for University 

Sports (groups & individuals) 

 خالل العام األكاديمي
Throughout the 
academic year  

 خالل العام األكاديمي Activities of student groups فعاليات جماعات األنشطة الطالبية  6
Throughout the 
academic year  

الطائرة  -الدوريات الرياضية )كرة القدم   7
 (تنس طاولة  الشطرنج -السلة  -

Sport tournaments (football, 
volleyball, table tennis, basketball  

and chess) 

 خالل العام األكاديمي
Throughout the 
academic year  

فعاليات رياضية للمكفوفين )ضعاف   8
 كرة الهدف للمكفوفين( -البصر

Sports activities for the blind students 
(goalball for the blind and visually 

impaired) 

 خالل العام األكاديمي
Throughout the 
academic year  

 ورشة الرسم التشكيلي والخط العربي  9
 

  Painting workshop and calligraphy 
 

نوفمبر 12و  11  
11-12 Nov. 

نوفمبر Rover camping  15 معسكر الجوالة    10  
15 Nov. 

 18th Graduation Ceremony حفل التخريج الثامن عشر  11
 

نوفمبر 14و  13  
13-14 Nov. 

 المجيد 49االحتفال بالعيد الوطني   12
 

49th National Day 
 

نوفمبر 18  
18 Nov. 

 البرنامج التعريفي للطلبة الجدد  13
 

Orientation program for new students 22 فبراير  
22 Feb. 

 ورشة التصوير الضوئي  14
 

Photography workshop فبراير 
Feb. 

فعاليات جماعات األنشطة الطالبية   15
 الثقافية 

 

  Activities of student groups 
 

 خالل الفصل الدراسي الثاني
During the second 

semester 



 

 

 معسكر الجوالة  16
 

Rover camping  6 مارس  
06 March 

الطائرة  - الدوريات الرياضة )كرة القدم  17
 تنس طاولة  الشطرنج( -السلة  –
 

Sport tournaments (football, 
volleyball, table tennis, basketball  

and chess) 
 

 خالل الفصل الدراسي الثاني
During the second 

semester 

المشاركة في البطوالت التى تنظمها   18
اللجنة العُمانية للرياضة الجامعية سواًء 

 في األلعاب الجماعية أو الفردية

Participation in the championships by 
Omani Committee for University 

Sports (groups & individuals) 

 خالل الفصل الدراسي الثاني
During the second 

semester 

 األسبوع الطالبي الثامن عشر  19
 

18th Student Week 15-20 مارس  
15-20 March                                

 

 9th Sohar University Theater Festival التاسع حار للمسرحمهرجان جامعة صُ   20
 

مارس 15-19  
15-19 
 March                                

 

فعاليات رياضية للمكفوفين )كرة الهدف   21
 للمكفوفين وضعاف البصر(

Sports activities for the blind students 
(goalball for the blind and visually 

impaired) 

 خالل الفصل الدراسي الثاني
During the second 

semester 

 مسابقة القرآن الكريمنتائج   22
 

Results of the Holy Quran 
Competition 

 

ابريل 1  
01  April 

 مهرجان قادر الخامس   23
 

5th Qader Festival  
 

ابريل 15و  14  
14 -15 April 

تنظيم بطولة رياضية على مستوى   24
مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة 

بالتعاون مع اللجنة العُمانية للرياضة 
 الجامعية

 

Organizing sport tournament for 
HEIs, in cooperation with the Omani 

Committee for University Sports 

ابريل 25و  24  
24 -25 April 

 ختام األنشطة الطالبية   25
 

End of student activities 
 

مايو 12  
   12 May 


