
 

 

 
 
 
 
 
  
  
 
 

 

 ــــــالنــــــــإعـــــــ
Announcement  

 

 2019/2020 يـمـاديـام األكـعـالبي للــطــاري الـشـتــس االســلــجــمــات الــابــخــتــان 
Elections of Student Advisory Council for academic year 2019/2020 

 

 
 

To run for office, please consider these points: 

 
 الراغبين في الترشح مراعاة االشتراطات التالية:على 

 

For President and Deputy President: يشترط في كل من رئيس المجلس ونائبة اآلتي: 

- 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 

 ةيجب أن يكون ُعماني الجنسي -
 وحدة دراسية من خطة الدبلوم ٢٢.٥أن يكون قد اجتاز بنجاح  -
وحدة دراسية من خطة  ٣٠أن يكون قد اجتاز بنجاح  -

 البكالوريوس
 لعليامن خطة الدراسات اوحدة دراسية  ٧.٥أن يكون قد اجتاز  -
 يشغل رئيس المجلس ونائبه منصبيهما لمرة واحدة فقط -
 أن اليشغل مجلساً إدارياً في إحدى الجماعات الطالبية بالمؤسسة -

 
Bureau of Council is chaired by President and: :يشكل المجلس "مكتب المجلس" برئاسة رئيس المجلس وعضوية 

- 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 

 

 نائب الرئيس )نائبا لرئيس مكتب المجلس ( -
 رئيس اللجنة األكاديمية -
 رئيس لجنة الخدمات الطالبية -
 شطة والمبادراترئيس لجنة األن -
 أمين سر المجلس -

 

A member of the Council must: :يشترط في عضو المجلس اآلتي 

- 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 
  

 أن يكون قد أنهى فصال دراسياً واحداً على األقل -
( لطلبة الدبلوم والبكالوريوس، ٢.٠معدل دراسي اليقل عن ) -

 ( لطلبة الدراسات العليا٣.٠ومعدل )
 أن يكون مسجالً للحد األدنى من العبء الدراسي  -
 عقوبة تأديبيةأن اليكون قد وقعت بحقه  -

 

Important dates and information: :تواريخ ومعلومات مهمة 

- Applications to be submitted to Student Activities 
Department from 1 to 8 Oct.19 

- List of candidates will be announced on 10th 
Oct.19 

- Voting will be on Wednesday 16th Oct.19, via an 
electronic link (to be announced later) 

- For more information, please visit Student 
Advisory Councils Manual, Ministry of Higher 
Education 

 

 ٨-١تسلم طلبات الترشح لدائرة األنشطة الطالبية خالل -
 ٢٠١٩أكتوبر 

أكتوبر  ١٠ق ستعلن قائمة المترشحين يوم الخميس المواف -
٢٠١٩ 

 ١٦سيكون التصويت في يوم األربعاء الموافق  -
، عبر رابط إلكتروني سيتم اإلعالن عنه ٢٠١٩أكتوبر
 الحقا

للمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة دليل المجالس  -
 االستشارية الطالبية لوزارة التعليم العالي

 
 


