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Election of Student Advisory Council for academic year 2022/ 2023 

 

 
 : تيةالترشح مراعاة االشتراطات اآلالراغبين في على 

 
 :اآلتي بهيشترط في كل من رئيس المجلس ونائ

 ةيجب أن يكون ُعماني الجنسي -

ل عن أن يكون قد أنهى عاما أكاديميا واحدا على األقل، وبتقدير ال يق -

البكالوريوس، وبتقدير ال يقل عن و -تقدمالدبلوم الم -جيد لطلبة الدبلوم

لطلبة الدراسات العليا وفق نظام الدرجات المعتمد في  جيد جدا  

 المؤسسة.

بحيث ال تزيد عن فترتين يشغل رئيس المجلس ونائبه منصبيهما  -

 انتخابيتين خالل برنامجهما الدراسي بالمؤسسة.

 .بالمؤسسةالطالبية إداريا  في إحدى الجماعات  منصباأن اليشغل  -

 

 

 : يشترط في عضو المجلس اآلتي
قل يبعبء دراسي ال  قد أنهى فصال دراسيا  واحدا  على األقل أن يكون -

نقطتين من أربع  (2.0)اليقل عن  تراكميمعدل عن الحد األدنى وب

، ومعدل دلهلمتقدم والبكالوريوس أو ما يعاالدبلوم ا –الدبلوم لطلبة  نقاط 

ا ثالث نقاط لطلبة الماجستير والدكتوراه من أربع نقاط أو م (3.0)

د يعادله ، وأال يكون قد مر على دراسته في المؤسسة أكثر من الح

 الملتحق به. األدنى للفصول الدراسية للبرنامج

ترة فالعبء الدراسي على األقل أثناء للحد األدنى من  أن يكون مسجال   -

 فصل الصيفي.عضويته باستثناء فصل التخرج وال

 أو صدر ضده حكم نهائي فيأن اليكون قد وقعت بحقه عقوبة تأديبية  -

د إليه جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد ر

 اعتباره.

 
 :شكل المجلس "مكتب المجلس" برئاسة رئيس المجلس وعضويةي

 ) نائبا لرئيس مكتب المجلس)نائب الرئيس  -

 كاديميةألرئيس اللجنة ا -

 البيةرئيس لجنة الخدمات الط -

 نشطة والمبادراتاألئيس لجنة ر -

 مين سر المجلسأ -
 

     To run for office, please consider these points: 

 
For Head and Deputy Head: 

- Must be an Omani. 

- Completed at least one academic year, with a GPA 

of not less than ‘good’ for undergraduate 

students, and not less than ‘very good’ for post-

graduate students according to the grading system 

approved by the institution. 

- The Head and the Deputy-Head of the Council shall 

not hold office for no more than two terms. 

- Not an admin member of any student group at the 

University. 
 

A member of the Council must have: 
 

- Completed at least one semester with a GPA of not 

less than (2.0) for undergraduate, and not less 

than (3.0) for postgraduate, not exceeding the 

minimum number of their program semesters. 

- Registered for the minimum academic load during 

membership, except for the graduation and 

summer semesters. 

- Not received any disciplinary penalty, unless has 

been rehabilitated 

 
Bureau of Council is chaired by Head and: 
 

- Deputy Head (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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تواريخ ومعلومات مهمة
إلى  18طلبات الترشح لدائرة األنشطة الطالبية خالل الفترة مـن  رسلت -

 . 2022سبتمبر  24

 م2022سبتمبر  29  ستعلن قائمة المترشحين يوم الخميس الموافق -

عد بأكتوبر ، وينتهي  5يوم  من مساء 2يبدأ التصويت في تمام الساعة  -

 .م ۲022أكتوبر  6يوم من مساء  2ساعة، الساعة  ۲٤

  www.su.edu.om سيكون التصويت إلكترونيا من خالل  -

 سبتمبر 29حمالتهم االنتخابية إلكترونيا من يحق للمترشحين الترويج ل -

 م. 2022أكتوبر  4وحتى 

  ستشارية الطالبيةدليل المجالس االالرجاء مراجعة  ،من المعلوماتللمزيد  -

شح من خالل هذا  يمكنكم  -  الرابط البر

Important dates and information: 
 

- Applications can be submitted to the Department of 

Student Activities from 18 to 24 Sep. 2022 . 

- Final list will be announced on 29 Sep. 2022 

- Voting will start at 2 pm on 5 Oct. 2022 and ends 

after 24 hours, at 2 pm on 6 Oct. 2022. 

- Voting will be electronic through www.su.edu.om  

- Candidates can run their online campaigns from 29 

Sep to 4 Oct. 2022. 

- For more information, please read the Student 

Advisory Council Handbook  

- To apply  : Click here 
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