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 سالم راشد سالم السعيدي
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 عمر مبارك حميد البريكي
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 أكاديميا  تكريم الطلبة المجيدين معايير

 اوال : المجيدين اكاديميا  في التخصصات العلمية 

أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك وان ال تكون قد  صدرت بحقه عقوبة تأديبية وفق  .1

 الالئحة التنظيمية للكليات التقنية.

في الفصل الدراسي األول  3.7أعلى من أو يساوي    فصلي أن يكون حاصل على معدل .2

 والفصل الدراسي الثاني كل على حده.

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

 مواد وكذلك في الفصل الدراسي الثاني. 

ل الفصل الدراسي االول و أن ال يكون قد حصل على تقدير راسب في أحد تلك المواد خال .4

 الفصل الدراسي الثاني. 

 

 ثانيا : المجيدين في برنامج السنة التأسيسية 

أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك وان ال تكون قد  صدرت بحقه عقوبة تأديبية وفق  .1

 الالئحة التنظيمية للكليات التقنية.

يف التالي  للمستويات أو أعلى حسب التصن A-أن يكون الطالب حاصل على تقدير  .2

 المختلفة. 
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 قائمة مجيد في األنشطة الطالبية

مكانال  اسماء الطلبة اسم المسابقة المركز 

الكلية التقنية 
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المركز الرابع _ كلية البريمي 

 الجامعية
 اسماعيل عبدهللا الفارسي بطولة كرة الطاولة

 المركز الثاني في كرة الطائرة

 _ المجمع الرياضي بصحار 

الرابعة  بطولةال

لمؤسسات التعليم 

العالي لكرة الطائرة 

2019 

العجميمحمد قاسم علي   

 بشار عبدهللا محمد الروشدي

 سعيد سيف سعيد الخوالدي

 خالد سالم محمد البريكي

 خالد سالم خميس المزيني

 عبدهللا حميد عبدهللا الشبلي

 سعيد عبدهللا الهنائي

 عبدالرحمن محمد المعمري

السعيدي راشد أسامة محمد  

الكلية التقنية 

 بإبرا
الثانيالمركز   

Business Quiz 

competition in 

ICT Innovation 

2019 

 البلوشي حسن  أيوب محمد

عبدالحافظ عبدهللا محمد آل 

 عبدالسالم

 بدالعزيز عبدهللا هالل المقباليع

China جائزة التميز 

Huawei ICT 

Competition 

Middle East 

 خليفة جمعة محمد البلوشي

 حمدان علي ربيع الباديراشد 

الكلية التقنية 

 بعبري
 المركز األول

ITECH Marathon 

2019 - Network 

Design 

 مروة احمد عبدهللا البلوشية

 أمامه حسن محمد العجمية

 

الكلية التقنية 

 بعبري
 المركز الثاني

ITECH Marathon 

2019 - Project 

Demonstration 

حسن بن سالمين بن سالم 

 الحمداني

 

 عبدهللا سيف محمد الجابري

 

الكلية التقنية 

 العليا
 المركز الثاني

Student national 

Symposium -  

 أحمد سعيد صالح العجمي

 

 مصطفى يونس محمد العجمي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Poster 

Presentation   

 

Cairo 

International 

Innovation 

Exhibition 

 المركز األول

Cairo 

International 

Innovation 

Exhibition 

 عبدهللا أحمد سالم المعمري

 عبدالحميد محمد على الفطيسي

 شهاب حمد سيف الشافعي

 محمد عبدهللا عامر الشبلى

 قنيةالكلية الت

 بشناص
وللمركز األا  SITAM حمد بن حمود بن سيف المزينيأ 

كلية الشرق 

مسقط -األوسط   
 أفضل ورقة بحثية

The 4th Middle 

East College 

Student Research 

Conference 

 فاطمة محمد علي البلوشية

 نورالهدى حسن عبدهللا العجمية

حورية بنت سليمان بن محمد 

 الشحية

 انوار خميس سعيد المقباليه 

IMCO-

Sohar 

 

 المركز األول
Project 

Competition 

 أحمد بن سعيد بن خميس الغيثي

 يحيى محمد راشد المزروعي

 المركز الثاني
Project 

Competition 

 فايزة علي محمد الروشدية

 حميد عبدهللا محمد المزروعي

 سيف خليفه سيف السعيدي
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 في األنشطة الطالبية تكريم الطلبة المجيدينمعايير

 اوال  :المنافسين والحاصلين على مراتب متقدمة في المسابقات الدولية 

أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك وان ال تكون قد  صدرت بحقه عقوبة تأديبية وفق  .1

 الالئحة التنظيمية للكليات التقنية.

 على مرتبة متقدمة في أحد المسابقات الدولية  مشارك أو حاصلأن يكون  .2

 لب مقيدا بالكلية في وقت المشاركة للمسابقة أن يكون الطا .3

 

 ثانيا  :المنافسين والحاصلين على مراتب متقدمة في المسابقات الوطنية 

أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك وان ال تكون قد  صدرت بحقه عقوبة تأديبية وفق  .1

 الالئحة التنظيمية للكليات التقنية.

 أحد المسابقات الوطنية على مرتبة متقدمة في حاصلأن يكون  .2

 أن يكون الطالب مقيدا بالكلية في وقت المشاركة للمسابقة  .3

 

 :جماعات االنشطة الطالبية واالندية العلمية  ثالثا  

يتم تكريم جماعة النشاط الطالبي أو النادي العلمي كجماعة ذات صفة اعتبارية مستقلة  .1

 ويمثلها رئيس الجماعة أو من ينوب عنه

م االنشطة الطالبية واالسكان والتخرج بالتعاون مع مشرفي الجماعات يقوم رئيس قس .2

الطالبية واالندية العلمية بترشيح الجماعات المستحقة للتكريم وذلك وفق تقرير أداء 

 الجماعات  خالل العام األكاديمي

أن تكون الجماعة قد ساهمت بشكل مثمر في إنجاح خطة فعاليات النشاط الطالبي المعتمدة  .3

 ل العام األكاديمي خال

أن تكون الجماعة قد حققت األهداف المرجوة من تأسيسها من خالل أنشطتها المنفذة في  .4

 العام األكاديمي

أن تكون الجماعة قد التزمت بتقديم برامجها وانشطتها حسب الخطة المقررة والمعتمدة لها  .5

 خالل العام االكاديمي

  

 ا  : المجلس االستشاري الطالبي رابع

جهودهم خالل العام  تكريم المجلس االستشاري الطالبي ممثال برئيس المجلس نظير يتم

 األكاديمي 

 



 تنويه

 

 ــة: /عزيزي الطالب

معايير وأكاديميا  ومستوفيا  لشروط في األنشطة الطالبية/ الطلبة المجيدينإذا كنت من 

قسم األنشطة الطالبية)للمجيدين التكريم ولم يتم إدراج اسمك ضمن القائمة، التوجه إلى 

في موعد أقصاه الخميس  )للمجيدين أكاديميا (رئيس قسم التسجيلفي األنشطة الطالبية(/

 27/2/2020الموافق 

 علما بأنه لن يتم النظر في أي تظلم بعد هذا التاريخ.

 

 


