
      

2019 

 

نجمعية الطلبة العمانيي  

ستراليبالغرب األ  

Omani Students 

Society of Western 

Australia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annual Booklet  الكتيب السنوي



 

1 
 

A summary of the activities and events organized by the OSSWA during the year 2018. The society in 2018 focused more than 

ever on the social activities and Sport activities, as it took a big role in keeping the members energy high, and promote the spirit of 

cooperation and challenge. Cultural events organized with the 2018 graduation ceremony and with all the society sport and social 

events. 

 

About OSSWA 

Established in 2003 

 
The Omani Students Society in Western Australia (OSSWA) is the premier representative body of all Omani students at Curtin 

University of Technology, Murdoch University, the University of Western Australia, Edith Cowan University, Central Institute of 

Technology and Canning College. OSSWA continues to represent the interests of Omani students to the universities, local 

organizations and the wider community. The vision of OSSWA is to be Western Australia’s leading campus Omani student 

representative organization. 

 

The society creates a ‘feel at home’ environment to all its members through the organization of social, cultural and sport activities. 

OSSWA, in addition, is dedicated to publicize the rich Omani culture and heritage and participate in various events organized by 

other societies in all universities in the state. The society is officially registered with the Ministry of Higher Education of Sultanate 

of Oman and it follows the published scholarships rules and regulations concerning Omani students studying abroad. 
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OSSWA Mission 

The mission of the society is to provide a range of services to the students, helping them to have a fulfilling university experience 

through: 

1. Fostering and promoting stimulated learning environment through activities of the society, 

2. Actively representing students to Students Guild at all universities, 

3. Ensuring effective cultural exchange between Oman and the Western Australian (WA) community. 

 

In working towards its vision and mission, OSSWA acknowledges autonomous and democratic principles, ethics and integrity, 

development and cooperation. 

 

OSSWA Resources 
 

OSSWA is a non-profit organization and as such the society relies completely on external donations and contributions and sponsors. 

The society serves currently more than 150 students enrolled in diverse disciplines at different universities in WA. Every year the 

role of the society becomes more pronounced as a result of the increase in the number of new students coming. The OSSWA 

welcomes the support of individuals and organizations to maintain and enhance its activities.  
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OSSWA Graduation Ceremony 

 

OSSWA graduation ceremony for the Omani Students in 

the Society took place at Perth Convention and Exhibition 

Centre in the 8th of September 2018 under the patronage 

of  Dr Hamoud Al Wardi, Consul General of the Sultanate 

of Oman. Some of the attendees that were present in the 

ceremony were representatives from WA Universities, 

University staffs, members of the society and some friends 

of the graduates. Certificates and gifts were given for the 

graduates. Graduates will play an important and effective 

role in promoting the economy of their country, where 

they will hold positions in local and international 

companies in the Sultanate of Oman and in the 

government departments. Thus, contributing to the 

brightening of the future of the Sultanate of Oman through 

the techniques and skills they have learned in Australian 

universities, the community, the seminars and workshops they participated in.  
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Social Events 

 

 What a better way to have some off-study time and refresh yourself than attending social events. As the benefits of getting the 

students sit together for the sake of having fun and discuss what they’re up to! Not only 

does this stimulate the bonding, support and playfulness of the members, but will also 

encourage teamwork, where life challenges shift from ‘striving to be number one’ to 

working toward a mutual goal – thanks to social activities! During 2018 we have 

organized plenty of social events with everyone in mind.  
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Sport Events 

The sports activities keep the members of the society active all year long. The society organizes weekly football sessions,  sport 

days which are OSSWA indoor soccer competitions for three days, OSSWA outdoor soccer competitions, volleyball league, 

marathon, female sport day and other sport activities in open days.  
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Cultural Events 

The cultural activities in OSSWA for 2018 were diverse and played a major part in both social and sport events. This comes from 

the Society’s vision to promote the Omani Culture and reflect the Islamic values we raised upon. The cultural activities extend to 

organizing competitions among the students and their family members as the Cultural day that was hosted in Morduch 

University. As well as Cultural events and cultural competitions in conjunction with other sport, social events and Oman’s 

national day. Moreover, the Cultural show that was part of the Graduation Ceremony.   
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Activities of Oman By Omani Students 

Societies in Australia and New Zealand  

The Omani Students Society in Western Australia 

participated and chaired the Omani events organized by 

Omani Students Societies in Australia and New Zealand 

which played part in Oman, and which were divided into 

three separate events: 

1. Orientation Event  

The purpose of the Event is to introduce the new Omani 

students to the culture, community, and universities of 

Australia and New Zealand. Moreover, to exchange 

experience and advice through a variety of different sections 

that will serve them. Also, to clarify the missions of Omani 

student societies in the abroad country.  
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2. Funday Event  

Providing a full fun day that is planned purely 

for the purpose of producing a platform on 

informal and friendly communication among 

current and previous Omani students and their 

families. 
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3. Closing ceremony  

The closing ceremony is a yearly event that OSSA and OSANZ conduct to conclude their events that were held during the year. 

There are plenty of objective for this ceremony including: 

• Gather the past, present and future students together to learn from each other’s experiences in studying in Australia, and give 

advice for those who are struggling.  

• Provide its members with the informality and simplicity to stay in touch with other Omanis in their state and the other parts 

of Australia. 

• Show all OSSA and OSANZ events, activities and achievements of the year. 

• Honor all participants and sponsors who helped OSSA and OSANZ. 

• A great marketing opportunity for the universities. 

It can also be a platform for the universities to receive feedback from the graduate students.  
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Contacting Omani Students Society of Western Australia 

OSSWA Management Emails:  

osswa@omanistudents.orgPresident:  

management@omanistudents.orgVice President:  

fstudents@omanistudents.orgVice President of Female affairs:  

Secretary: secretary@omanistudents.org 

Events@omanistudents.orgEvents affair responsible:  

programs@omanistudents.orgProgram affair responsible:   

tech@omanistudents.orgMedia affair responsible:  

Finance@omanistudents.org Treasurer: 

To provide support and contributions for the Omani Students Society of Western Australia you can contact the 

society management by Emails or send contributions to the OSSWA official bank account in Australia: 

Bank Name: Bank West 

Account name: Omani Students Association 

Account No: 0373730 

BSB: 306065  

mailto:osswa@omanistudents.org
mailto:management@omanistudents.org
mailto:fstudents@omanistudents.org
mailto:secretary@omanistudents.org
mailto:Events@omanistudents.org
mailto:programs@omanistudents.org
mailto:tech@omanistudents.org
mailto:Finance@omanistudents.org
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Editors: Mohammed Al Ghailani & Abdullah Al Hashmi 

 

 
على  2018. ركزت الجمعية خالل العام 2018خالل العام  ملخص عن الفعاليات والمناسبات التي نظمتها جمعية الطلبة العمانيين بالغرب األسترالي

أنشطة الجمعية إلبقاء  قاعدة األعضاء الجدد من عائالت وطالب. الفعاليات الرياضية أيضا حازت على جزء من األنشطة االجتماعية نظرا لتوسع

ثقافي مصاحبة لكل فعاليات الجمعية والتعريف بالحضارة العمانية والموروث ال روح التحدي والتعاون بين األعضاء. الفعاليات الثقافية أصبحت

 السياحية للسلطنة أصبح هدفاً لجميع منتسبي الجمعية والمقومات

 الجمعية عن

 .م 2003 العام في تأسست •

األسترالي كجامعة كرتين وجامعة  والوحيد للطلبة العمانيين الدراسين في جامعات الغرب جمعية الطلبة العمانيين بالغرب األسترالي هي الممثل الرئيسي

والمنظمات  تمثل الطلبة العمانيين ومصالحهم ورغباتهم لدى الجامعات . الجمعيةم 2003 كون وكلية كانيينج منذ إنشاءها في العام إيديثمردوخ وجامعة 

جو "الشعور بالتواجد في الوطن"  الجمعية بأن تجعلنا جمعية رائدة في الغرب األسترالي وتوفير المحلية والمجتمع األسترالي ككل. تتمثل أهداف

الفعاليات  تقوم الجمعية في كل عام بالتنظيم وبالمشاركة في العديد من .وكذلك تمثيل السلطنة وثقافتها في الغرب األسترالي عضائها من طالب وأطفالأل

ها دور كبير في تقوية تطوعي ل التعريف بالسلطنة سياحيا وثقافيا في أستراليا. الجمعية ككيان االجتماعية واألكاديمية والرياضية والثقافية وفعاليات

جمعية  .البذل والعطاء خالل مسار دراستهم بالغرب األسترالي وتنمية روح الوطن وترسيخ القيم اإلسالمية وتشجيعهم على التعاون بين الطلبة العمانيين
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وتتبع في تنظيمها قوانين الوزارة  (عمان سلطنة)كجمعية طالبية تطوعية لدى وزارة التعليم العالي  الطلبة العمانيين بالغرب األسترالي مسجلة رسميا

  الجمعيات الطالبية خارج السلطنة المنظمة لعمل

 

 

 :الجمعية أهداف  •

هم وتنمية تجربتهم الجامعية بالغرب مسار دراست جمعية الطلبة العمانيين بالغرب األسترالي تهدف إلى تقديم خدمات للطلبة العمانيين لتساعدهم خالل

 :األسترالي من خالل

 .حاجاتهم وتتابع أدائهم بروح األخوة والنصح التحفيز والتشجيع للطلبة إلثراء تجربتهم التعليمية من خالل أنشطة الجمعية والتي تمس .1

 .األسترالي بالغربتمثيل الطلبة العمانيين بشكل نشط وفعال في جمعيات الطلبة بمختلف الجامعات  .2

 .السياحية توثيق التبادل الثقافي بين السلطنة والغرب األسترالي والتعريف بمقومات السلطنة .3

 .الجمعية وبالعمل لتحقيق أهدافها ورؤيتها تقوم بدورها وتخطو بمبادئ وقيم عالية من الشفافية والنزاهة والتعاون ورقي نحو األفضل

 

 الجمعية ومصادر الدعم •

 .العامة والخاصة التبرعات والمساعدات من األفراد والمؤسسات مؤسسة غير ربحية وتعتمد بشكل كلي على جمعية الطلبة العمانيين بالغرب األسترالي

للجمعية  المناطبالغرب األسترالي وعائالتهم. الدور  شخصا من طالب منتسبين للجامعات المختلفة الجمعية حاليا تقوم بخدمة أكثر من مائة وخمسين

الجمعية ترحب بالدعم المالي  .والقادمين للدراسة بالغرب األسترالي أصبح أكبر مع ازدياد أعداد الطلبة المبتعثين في تزايد مستمر وتأثيره على الطلبة

.وعائالتهم بالغرب األسترالي األفراد والمؤسسات لتقوم بدورها الفعال للطلبة والمعنوي من
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 2018 ويالسن التخرج حفل

العمانيين  بجمعية الطلبةحفل التخرج للطلبة المنتسبين قيم أ

بالغرب األسترالي في مركز بيرث للمؤتمرات والمعارض 

برعاية سعادة القنصل العام لسلطنة .  2018/09/08بتاريخ

ضر الحفل عدد من ح عمان الدكتور حمود الوردي.

بالغرب األسترالي والممثلين للجامعات المختلفة  المسؤولين

 هيئات التدريس المختلفة وأعضاء الجمعية وأعضاء

ا وفعااًل الخريجون دوًرا مهمً  سيلعب. أصدقاء الخريجيينو

، حيث سيشغلون مناصب في في تعزيز اقتصاد بلدهم

الشركات المحلية والدولية في سلطنة عمان وفي الدوائر 

لطنة في سطوع مستقبل سساهمة ، الموبالتالي .الحكومية

عمان من خالل التقنيات والمهارات التي تعلموها في 

الجامعات األسترالية والمجتمع والندوات وورش العمل 

 .التي شاركوا فيها
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 جتماعيةاال الفعاليات 

التجمعات في تجمع الطلبة في الفعاليات المختلفة. هذه  هي عصب الحياة للجمعية وأساس وجودها. ما أجمل جتماعيةاالاألنشطة 

ومحافظين على هويتهم ودينهم وإثبات أنفسهم في  الدينية والوطنية وخالل السنة تلعب دورا كبيرا في جعل الطالب مترابطين األعياد

العيدين وشهر رمضان المبارك  إلى فعاليات ،باإلضافة 2018جتماعية خالل العام بالعديد من الفعاليات اإل دراستهم. لقد قامت الجمعية

 .والتقدير على القائمين عليها لما لها من أثر كبير على الطلبة الوطني كل الشكر اليوموفعاليات 
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 الفعاليات الرياضية 

 .وإيجابية ونشاطوح معنوية قوية تساهم الفعاليات الرياضية في الخروج من أجواء الدراسة مما يساعد الطلبة للرجوع للدراسة بر

واليوم وكرة الطائرة الطلق  وفي الهواءقدم الصاالت ومسابقة كرة  المارثونيات الرياضية كمسابقة الجمعية العديد من الفعال نظمت

 والعديد من الفعاليات الرياضية األخرى.الرياضي للطالبات 
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 الفعاليات الثقافية

الفعاليات االجتماعية والرياضية. ينبع جعل الفعاليات  متنوعة ولعبت دورا مشاركا كبيرا في 2018الفعاليات الثقافية للجمعية للعام  

القيم اإلسالمية التي تربينا عليها.  أنشطة الجمعية من رؤيتها التي تهدف نحو التعريف بالثقافة العمانية وإظهار الثقافية جزء في جميع

أسبوعية تناقش  المسابقات بين األعضاء من الطالب والعائالت كأسئلة متنوعة ومحاضرات تمتد الفعاليات الثقافية من خالل تنظيم
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فن الخطابة، وكذلك وفعالية  ن،تجامعة كيروكذلك نظمت الجمعية المعرض العماني في  أمور الطلبة والمواضيع ذات األهمية والفائدة.

 التصوير من زاويتي، واليوم الثقافي. ومسابقة المواهب، مسابقة شغف الستكشاف
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عمانيين فعاليات عمان المقامة من قبل الطلبة ال

 نيوزلنداالدارسيين في استراليا و

جمعية الطالب العمانيين في غرب  ترأستو اركتش

جمعيات الطالب من قبل عمان المقامة أستراليا فعاليات 

، والتي لطنة عمانفي سأستراليا ونيوزيلندا  العمانية في

 :فعالياتتنقسم إلى ثالثة 

 

 الفعالية التعريفية:

المقبلين تعريف الطالب العمانيين هو  الهدف من الفعالية

وتذليل الصعاب  جامعات أستراليا ونيوزيلنداب على األبتعاث

للطلبة  الخبرات والمشورة من لنقل، عالوة على ذلك. وعليهم

 الجدد عبر جملة من األنشطة خالل الفعالية.

 



 

20 
 

 اليوم الترفيهي

الهدف من هذا الحدث هو تقديم المساعدة لجميع الطالب العمانيين الذين يدرسون في أستراليا ونيوزيلندا إلبقائهم على اتصال 

 .اإلبتعاث في بيئة ممتعة وجميلةمعًا والتواصل وتبادل تجاربهم واللحظات الجميلة في بلد 
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 يالحفل الختام

الفعاليات  استعراضنيوزلندا هو ت الطلبة الدارسين في استراليا وفعالية الخاتمية التي تقام سنويا من قبل الجمعياالالهدف من 

 هناك أهداف أخرى منها:و الماضية وتنوير الطلبة بأهمية الجمعيات في بلد األبتعاث.

 نقل الخبرات إلى الطلبة المقبلين على األبتعاث و تقديم النصيحة و المشورة لهم •
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 .الخريجين منهمالجدد و لبةبين الطالبقاء على تواصل  •

 .نيوزلندااستراليا و لطالبية العمانيين فيعرض إنجازات الجمعيات ا •

  .الرعاةالمشاركين وتكريم  •

 .المؤسسات للتسويق لنفسهامنح فرصة للجامعات و •

 .التعليقات من الطالب المتخرجيين منها منصة للجامعات لتتلقى •
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 إيميالت مجلس اإلدارة: بغرب استراليا عن طريقجمعية الطالب العمانيين  للتواصل مع

 

  osswa@omanistudents.orgرئيس الجمعية: •

 management@omanistudents.org :نائب رئيس الجمعية •

          fstudents@omanistudents.org :نائبة رئيس الجمعية •

   secretary@omanistudents.orgأمين السر: •

  Events@omanistudents.orgرئيس لجنة الفعاليات : •

 students.orgprograms@omaniرئيس فريق البرامج:  •

  tech@omanistudents.orgرئيس اللجنة اإلعالمية: •

  Finance@omanistudents.orgرئيس اللجنة المالية: •

 

عن طريق البريد  الجمعيةبإدارة  التواصل، يمكنك ستراليا الغربيةي ان فلتقديم الدعم والمساهمات لجمعية الطالب العمانيي

 :في أستراليا للجمعية مساهمات إلى حساب البنك الرسميالاإللكتروني أو إرسال 

 

Bank Name: Bank West 

Account name: Omani Students Association 

Account No: 0373730 

BSB: 306065                  

Editors: Mohammed Al Ghailani & Abdullah Al Hashmi 

mailto:osswa@omanistudents.org
mailto:fstudents@omanistudents.org
mailto:secretary@omanistudents.org
mailto:Events@omanistudents.org
mailto:programs@omanistudents.org
mailto:tech@omanistudents.org
mailto:Finance@omanistudents.org

