


أهمية النشاط الطالبي

التزام الطلبة باألخالق الحسنة  تنمية 
بعض  لدى  السلبي  السلوك  وتعديل 
دفع  يف  دور  للنشاط  أن  كما  الطلبة. 
أن  يمكن  ما  بأهمية  للشعور  الطلبة 
يفعلوه أثناء الحياة الجامعية ويساعدهم 
الشخصية،  املهارات  تنمية  على 
العادي  الطالب  نمطية  من  فيخرج 
داخل  العلوم  ألخذ  الكلية  يقصد  الذي 
املنزل.  إىل  عائدًا  يقفل  ثم  املغلقة،  الغرف 
اكتشاف  على  يعني  النشاط  أن  كما 
بينهم،  الصالت  وتعزيز  الطلبة  مواهب 
ولألنشطة  واألكاديميني.  الطلبة  وبني 
على  الطلبة  مساعدة  يف  دور  الطالبية 
حرم  داخل  يجري  ما  تجاه  مواقف  اتخاذ 
الكلية، مما يجعلهم أكثر قوة يف مواجهة 
شعور  تعزيز  مواقفها،  وتقلب  الحياة 
املسؤولية.  وتحمل  باالستقالل،  الطلبة 
والبيئة  الطلبة  بني  الحواجز  كسر 
التعليمية، وجعلها أكثر جذبًا لهم بفضل 
مهارات  وتطوير  فيها  نشاطاتهم  تنوع 
االتصال لديهم، مثل: التعبري عن الرأي، مع 
اآلخر. نظر  وجهة  وتقبل  احرتام  أهمية 

أهداف األنشطة الطالبية

هو  الطالبي  النشاط  من  العام  الهدف  إن 
من  للطالب  املتوازنة  الشخصية  )بناء 
الناحية االجتماعية والعقلية والجسمية 
يخدم  نافعًا  مواطنًا  ليصبح  واالنفعالية 
تتلخص  أن  ويمكن  وأمته(.  ووطنه  دينه 
يلي: فيما  الطالبي  النشاط  أهداف 

اإلسالمي  ديننا  وقيم  مبادئ  غرس   •
الحنيف وترجمتها إىل واقع عمل وتعميقها

يف نفوس أبنائنا الطلية.
كالتعاون االجتماعية  القيم  •ترسيخ 
واملنافسة الشريفة والحوار البناء وتقبل

الرأي اآلخر.
الطالبية  واملواهب  املهارات  •اكتشاف 
التوجيه  وتوجيهها  تنميتها  على  والعمل 
واملجتمع. الفرد  لخدمة  السليم 
للطالب املتكاملة  الشخصية  •تكوين 

ليصبح مواطنًا صالحًا.
•استثمار أوقات الفراغ فيما يثري معلومات 
وخربات الطلبة وينمي قدراتهم ومواهبهم. 
العامة الخدمة  مشروعات  يف  •اإلسهام 
وتقديره العمل  احرتام  الطلبة  لدى  ينمي 

وتنمية الشعور نحو الوطن.
من وذلك  الطلبة  عند  املواهب  •إبراز 
خالل تنظيم اللقاءات والربامج التنافسية

يف مختلف املجاالت.
وذلك الطلبة  وخربات  معارف  •توسيع 

عن طريق تنظيم برامج لزيارة معالم
طريق وعن  مختلفة  ومؤسسات 

املشاركات الخارجية.
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 أهداف قسم اإلسكان وأنشطة الطالب
والتخرج بالكلية التقنية بعربي

وأنشطة اإلسكان  قسم  موظفوا   يسعى 
أنواع أجود  تقديم  إىل  والتخرج   الطالب 
 للطلبة واإلصغاء إلقرتاحاتهم وتجاربهم سواء
األخرى املجاالت  أو  األنشطة  مجاالت  يف 

تحدد قيمة عالوة الطالب 45 أو 90 على
بالبطاقة  االقامة  محل  عنوان  حسب 
بشهادة  املدرسة   اسم  أو  الشخصية 
الدبلوم العام حيث أن كانت تبعد املسافه

أقل من 50 كيلومرت يصرف له 45 ريال 
عمانيا ، وأذا زادت املسافة ) أكثر من 50 

كيلومرت ( تصرف العالوة للطالب 90 رياال 
عمانيا.

من كافية  مده  قبل  للفعاليات  اإلعداد   يتم 
قد التي  لألخطاء  تجنبًا  وذلك   موعدها 
 تحدث وحتى اليحدث ضغط عمل يف وقت
يف الفعاليات  تجميع  سنويًا  ويتم   الفعالية 
 جدول واحد وإرسالها لإلعتماد املالي بالوزارة
 ليتسنى القيام بها يف الوقت املحدد وحسب
 التكلفة املقدرة ويتم إشراك الطلبة يف وضع
وأرائهم بمقرتحاتهم  باألخذ  الخطة  هذه 

 يشارك موظفي قسم األنشطة الطالبية
 يف اللجان التي توضع للقيام باألعمال لحفل
قصارى ببذل  الجميع  ويسعى   التخرج 
يكون ما  أفضل  يف  الحفل  ليكون  الجهد 

الطالب وأنشطة  اإلسكان  قسم   يشرف 
خالل من  الطالبات  سكنات  على   والتخرج 
السكنات لجميع  دورية  زيارات   عمل 
أي بها  تتقدم  مشكلة  أي  يف   والنظر 
املبنى على  الشكوى  كانت  سواء   طالبة 
بالسكن يتعلق  آخر  شئ  أي  أو  املشرفة  أو 

صرف  القسم  مسؤوليات  من  أن  كما 
عالوات الطالب والنظر يف أي حالة تخص
عالوة صرف  يف  الكلية  وتعتمد  العالوة 

الطلبة علي األلية التالية :

يتوىل  القسم  فإن  ذلك  إىل  وباإلضافة 
الكلية. عيادة  على  اإلشراف  مسؤولية 

 خدمة طالبية متميزة ومثمرةأكاديميًا
وشخصيًا

فعاليات متكاملة هادفة ومنظمة

حفالت تخرج مميزة من جميع النواحي

إسكان بال مشكالت

*

*

*

*

واصدار مذكرة لقسم املالية )التعويض 
والخصم (

•التواصل مع قسم  التسجيل   وقسم 
التدريب ألخطارهم بسحب الكشوفات 

. CIMS من النظام
• سحب كشوفات أسماء الطلبة من 

النظام مرتني شهرياً  5 و 18 من كل شهر.
• الخامس من الشهر ) كشف لألسماء  

) للوزارة  املالية  من  املبلغ  منها  يطلب 
.) املالية  لقسم  املبلغ  طلب  مذكرة   (  

• الثامن عشر من الشهر ) كشف لألسماء 
ملعرفة الحركة الطالبية ومقارنتها مع 

الكشف الذي أستخرج بتاريخ 5 من 
الشهر( .
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البيانات الشخصية :
االسم :...............................................
التخصص:..........................................
الرقم األكاديمي:.................................
رقم الهاتف:.........................................
الربيد األلكرتوني :...............................
املعدل الرتاكمي:..................................

Sumia.ALJassasi@ibrict.edu.om – 25686033- ) سميه بنت عبداهلل الجساسية )رئيسة القسم-
Ali.AlGhafri@ibrict.edu.om -25686048-)علي بن هالل الغافري )  فني تقنية معلومات-

Othman.AlMuqbali@ibrict.edu.om -25686038 -)عثمان بن سالم املقبالي )   مشرف ثقايف-
Huda.ALhattali@ibrict.edu.om -25686039 -)هدى بنت حميد الهطالية )  فني حاسب آلي-

أيها املبدع / املبدعة إخرت مجال إبداعك:

•جماعة املسرح
•النشاطي الرياضي ) ذكور وإناث(

•عشرية الجوالة والجواالت
•فريق عمانيون للتصوير الضوئي

•فريق حياة للعمل التطوعي
•الجماعة اإلعالمية

•فريق لبنة بناء للفتيات
•الجماعة األدبية

•جماعة الفنون التشكيلية
•جماعة الصحة والسالمة

•جماعات األقسام األكاديمية

Personal data :
Name :...............................................
Specialization:...................................
Academic Number:.............................
Telephone number:............................
E-mail :..............................................
Cumulative average:..........................

استمارة عضوية يف األنشطة الطالبية

مجاالت األنشطة الطالبية

يسعدنا تواصلكم معنا على

رقم املالحظة األكاديمية ) ان وجدت ( .........
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