
 
 

 

 قائمة مجید أكادیمي ا

قسم الدراسات  
 التجاریة 

  سماء الطلبة ا

 سالم راشد سالم السعیدي  

 اسیا علي عبید النوفلیة  

 صفیة مبارك سیف الربیعیة  

 ھند جمعة حربي الشحیة  

مھرة مبارك علي  
 الجابریة 

أمینة سعید علي  
 المقبالیة 

ھاجر راشد محمد  
 الشیدیة 

 الھندسة قسم 

  اسماء الطلبة

 خلفان زاھر سعید الناعبي 

 مازن راشد سعید المكتومي 

 فاطمة أحمد عبدالرحمن النورانیة 

 نوف علي فضل البادیة 

 سلیمان عبدهللا محمد الرحیلي 

 الحسین علي محمد المقبالي 

 مضر محمد علي العدوي 

 أحمد حمود سیف المزیني 

 العجمي رضا عبدهللا محمد 

 ریما عبدهللا سعید السعدیة 

 عبد الرحیم سعید خلفان الخزیمي 

 بدور علي نصیب المعمري 

 محمد حسن جمعة الشیدي 



 
 

 

 أسماء سلیم عبدهللا الوشاحیة 

 سعید محمد سالم المعمري 

 فاطمھ عبدهللا محمد الكندیة 

 إیمان إبراھیم حمدان البلوشیة 

 موزة علي خلفان الوشاحیة 

 لمى عبدهللا محمد الفارسیة 

 عبدهللا علي سالم البلوشي 

 ریم عبد الواحد خلفان الزعابیة 

 عمر عبید خلفان الوشاحي 

 ھناء راشد سلیمان المعمریة 

 شھد خلیفة علي الشیدیة 

 عمر مبارك حمید البریكي 

 میعاد علي راشد المعمریة 

قسم تقنیة  
 المعلومات 

 اسماء الطلبة 

 عنود سلیمان حمد السعیدیة 

 فاطمھ علي عبدهللا النوفلیة 

 أمامھ حسن محمد العجمیة 

 علیاء راشد سرحان العیسائیة 

 آیة سیف سالم المقبالیة 
  
  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  معاییرتكریم الطلبة المجیدین أكادیمي ا 
  اوال : المجیدین اكادیمیا  في التخصصات العلمیة 

أن یكون الطالب حسن السیرة والسلوك وان ال تكون قد  صدرت بحقھ عقوبة تأدیبیة وفق  .1
  الالئحة التنظیمیة للكلیات التقنیة.

في الفصل الدراسي األول  7. 3أعلى من أو یساوي    فصلي أن یكون حاصل على معدل .2
  والفصل الدراسي الثاني كل على حده.

  5في الفصل الدراسي األول  أعلى من أو تساوي   أن تكون عدد المواد المسجلة للدراسة .3
  مواد وكذلك في الفصل الدراسي الثاني .

أن ال یكون قد حصل على تقدیر راسب في أحد تلك المواد خالل الفصل الدراسي االول و  .4
  الفصل الدراسي الثاني .

  

  ثانیا : المجیدین في برنامج السنة التأسیسیة 

رة والسلوك وان ال تكون قد  صدرت بحقھ عقوبة تأدیبیة أن یكون الطالب حسن السی .1
  وفق الالئحة التنظیمیة للكلیات التقنیة.

أو أعلى حسب التصنیف التالي  للمستویات  A-أن یكون الطالب حاصل على تقدیر  .2
  المختلفة .
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 قائمة مجید في األنشطة الطالبیة 

 اسماء الطلبة  اسم المسابقة  المركز  المكان 

الكلیة 
التقنیة  
 بشناص

  
مركز الثالث في مسابقة 
 اإلذاعة _  جامعة صحار

  
  

  
 األعالمي  بصحارالملتقى 

سعید علي سعید  
 السعیدي

 إیمان جمعة الخالدي 
میثم أحمد خمیس  

 الشیدي
 فاطمة علي المعمري 
 عبدهللا أحمد المعمري 

المركز الثاني في التعلیق 
 الریاضي_  جامعة صحار

عیسى یوسف ابراھیم  
 الزدجالي

المركز الرابع _ كلیة البریمي  
اسماعیل عبدهللا   بطولة كرة الطاولة  الجامعیة

 الفارسي

المركز الثاني في كرة  
الطائرة _ المجمع 
 الریاضي بصحار 

 البطولة الرابعة 
 لمؤسسات التعلیم العالي لكرة الطائرة 

2019  

محمد قاسم علي  
 العجمي

بشار عبدهللا محمد  
 الروشدي

سعید سیف سعید  
 الخوالدي

محمد  خالد سالم 
 البریكي

خالد سالم خمیس  
 المزیني

عبدهللا حمید عبدهللا  
 الشبلي

 سعید عبدهللا الھنائي 
عبدالرحمن محمد  

 المعمري
أسامة محمد راشد  

 السعیدي
Muscat المركز الثاني Present Around The 

World (PATW) competition 
فاطمھ عبدهللا سعید 

 المعولیة

الكلیة 
 المركز الثاني  التقنیة  بإبرا

Business Quiz competition in 
ICT Innovation  
2019  

 أیوب محمد
 حسن  البلوشي 
عبدالحافظ 
عبدهللا محمد آل 
 عبدالسالم 



 
 

 

عبدالعزیز عبدهللا 
 ھالل المقبالي 

China   جائزة التمیز 

Huawei ICT  
Competition  
Middle East  

خلیفة جمعة 
 محمد البلوشي 

راشد حمدان علي 
 ربیع البادي 

الكلیة 
التقنیة  
 بعبري

 المركز األول 

ITECH Marathon  
2019 - Network  
Design  

مروة احمد 
 عبدهللا البلوشیة 
أمامھ حسن 
 محمد العجمیة 

  

الكلیة 
التقنیة  
 بعبري

 المركز الثاني 
ITECH Marathon  
2019 - Project  
Demonstration  

حسن بن 
سالمین بن 
 سالم الحمداني 

  
عبدهللا سیف 
 محمد الجابري 

  

 الكلیة
التقنیة  
 العلیا

  -  Student national Symposium المركز الثاني 

أحمد سعید صالح 
 العجمي 

  
مصطفى یونس 
 محمد العجمي 

  Project Poster Presentation      

Cairo  
International  

Innovation 
Exhibition  

 المركز األول 

Cairo  
International  
Innovation  
Exhibition  

عبدهللا أحمد 
 سالم المعمري 

عبدالحمید محمد 
 على الفطیسي 

شھاب حمد 
 سیف الشافعي 
محمد عبدهللا 
 عامر الشبلى 

الكلیة 
التقنیة  
 بشناص

أحمد بن حمود بن   SITAM المركز األول 
 سیف المزیني 

كلیة الشرق  
 أفضل ورقة بحثیة  مسقط -األوسط 

The 4th Middle  
East College  
Student Research  
Conference  

فاطمة محمد 
 علي البلوشیة 

نورالھدى حسن 
 عبدهللا العجمیة 



 
 

 

حوریة بنت 
سلیمان بن محمد 
 الشحیة 

انوار خمیس 
 سعید المقبالیھ  

IMCO- 
Sohar  

  

 المركز األول 

Project  
Competition  

أحمد بن سعید بن 
 خمیس الغیثي 

یحیى محمد راشد 
  المزروعي

  Project المركز الثاني 
Competition  

فایزة علي 
 محمد الروشدیة 

حمید عبدهللا محمد 
 المزروعي 
سیف خلیفھ 
 سیف السعیدي 

عائشة علي سعید 
 الطورشیة 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  



 
 

 

 معاییرتكریم الطلبة المجیدین في األنشطة الطالبیة 

  ال  :المنافسین والحاصلین على مراتب متقدمة في المسابقات الدولیة او

أن یكون الطالب حسن السیرة والسلوك وان ال تكون قد  صدرت بحقھ عقوبة تأدیبیة وفق  .1
  الالئحة التنظیمیة للكلیات التقنیة.

  على مرتبة متقدمة في أحد المسابقات الدولیة  مشارك أو حاصلأن یكون  .2
  الطالب مقیدا بالكلیة في وقت المشاركة للمسابقة أن یكون  .3

  

  ثانیا  :المنافسین والحاصلین على مراتب متقدمة في المسابقات الوطنیة 

أن یكون الطالب حسن السیرة والسلوك وان ال تكون قد  صدرت بحقھ عقوبة تأدیبیة وفق  .1
  الالئحة التنظیمیة للكلیات التقنیة.

  متقدمة في أحد المسابقات الوطنیةعلى مرتبة  حاصلأن یكون  .2
  أن یكون الطالب مقیدا بالكلیة في وقت المشاركة للمسابقة  .3

  

  ثالث ا  :جماعات االنشطة الطالبیة واالندیة العلمیة 

یتم تكریم جماعة النشاط الطالبي أو النادي العلمي كجماعة ذات صفة اعتباریة مستقلة  .1
  ھویمثلھا رئیس الجماعة أو من ینوب عن

یقوم رئیس قسم االنشطة الطالبیة واالسكان والتخرج بالتعاون مع مشرفي الجماعات  .2
الطالبیة واالندیة العلمیة بترشیح الجماعات المستحقة للتكریم وذلك وفق تقریر أداء 
  الجماعات  خالل العام األكادیمي

بي أن تكون الجماعة قد ساھمت بشكل مثمر في إنجاح خطة فعالیات النشاط الطال .3
  المعتمدة خالل العام األكادیمي 

أن تكون الجماعة قد حققت األھداف المرجوة من تأسیسھا من خالل أنشطتھا المنفذة في  .4
  العام األكادیمي

أن تكون الجماعة قد التزمت بتقدیم برامجھا وانشطتھا حسب الخطة المقررة والمعتمدة  .5
  لھا خالل العام االكادیمي

   

  الستشاري الطالبي رابعا  : المجلس ا

جھودھم خالل العام  یتم تكریم المجلس االستشاري الطالبي ممثال برئیس المجلس نظیر
  األكادیمي 



 
 

 

  

 تنویھ 

  

 عزیزي الطالب/ــة:  

إذا كنت من الطلبة المجیدین في األنشطة الطالبیة/أكادیمیا  ومستوفیا  لشروط ومعاییر 
القائمة، التوجھ إلى قسم األنشطة الطالبیة)للمجیدین التكریم ولم یتم إدراج اسمك ضمن 

في األنشطة الطالبیة(/رئیس قسم التسجیل)للمجیدین أكادیمیا ( في موعد أقصاه الخمیس 
  27/2/2020الموافق 

 علما بأنھ لن یتم النظر في أي تظلم بعد ھذا التاریخ. 

  
  


	قائمة مجيد أكاديمي ا
	معاييرتكريم الطلبة المجيدين أكاديمي ا
	قائمة مجيد في الأنشطة الطلابية
	معاييرتكريم الطلبة المجيدين في الأنشطة الطلابية
	تنويه

