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الالئحة التنفيذية للمر�سوم ال�سلطانى رقم 2007/62
بتنظيم كليات العلوم التطبيقية
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة (  : ) 1فى تطبيــق �أحكــام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبــارات التاليـة املعنى
املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــــــــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة التعليم العاىل .
الوزيـــــــــــــــــــــــــــــر  :وزير التعليم العاىل .
الوكيــــــــــــــــــــــــــــل  :وكيل وزارة التعليم العاىل .
جملـــــ�س الأمنـــــاء  :جمل�س �أمناء الكليات .
املجلـ�س الأكادميــى  :املجل�س الأكادميى للكليات .
املديــريــــــــــــــــــــــة  :املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية .
املديـــــــــر العـــــــــام  :مدير عام كليات العلوم التطبيقية .
العميــــــــــــــــــــــــــــد  :عميد كلية العلوم التطبيقية .
الكليـــــــــــــــــــــــــــات  :كليات العلوم التطبيقية .
املراكــــــــــــــــــــــــــــز  :املراكز الأكادميية امل�ساندة بالكليات .
الالئحـــــــــــــــــــــــــة  :الالئحـ ـ ـ ــة التنفيذيـ ـ ـ ــة للمر�سـ ـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ـ ـ ــى
رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية .
�أع�ضاء هيئة التدري�س  :الأ�ساتـ ـ ـ ــذة والأ�سات ـ ـ ــذة امل�شاركـ ـ ـ ــون والأ�سات ـ ـ ــذة
امل�ساعدون واملدر�سون ومدر�سو اللغة الإجنليزية ،
ومدر�سـ ــو التخ�ص�صـ ــات ذات الطبيع ـ ــة اخلا�ص ـ ــة
والأ�ساتذة الزائرون .
املوظـــــــــــــــــــــــــــف  :ال�شخ�ص الذى ي�شغل �أية وظيفة دائمة �أو م�ؤقتة
بالكليات .
الراتـــــــــــــــــــــــــــب  :الراتب الأ�سا�سى ال�شهرى م�ضافا �إليه العالوات
الدورية والت�شجيعية .
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الراتــب الإجمالــى  :الراتب م�ضافا �إليه البدالت بالفئات املقررة .
البـــــــــــــــــــــــــــــــدل  :املبلغ الذى ي�صرف عالوة على الراتب وال يعترب
جزءا منه .
الوظيفـــــــــــــــــــــــة  :جمموعة الواجبــات وامل�س�ؤولي ــات التى حتدده ــا
القوانني واللوائح املقررة وتتطلب فيمن يقوم
بها م�ؤهالت وا�شرتاطات معينة .
اجلهة الطبية املخت�صة  :وزارة ال�صحة وامل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة
داخ ــل �أو خ ــارج ال�سلطنـ ــة وفقـ ــا ملـ ــا تقـ ــرره وزارة
ال�صحة فى هذا ال�ش�أن .
املـــادة (  : ) 2ت�سرى �أحكام هذه الالئحة على كافة املوظفني بكليات العلوم التطبيقية ،
فيما عدا ما تت�ضمنه عقود توظيفهم من �أحكام خا�صة .
وتطبــق �أحكــام قانــون اخلدمــة املدنيــة والئحتــه التنفيذيــة فيمــا لــم يرد
ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فى �أحكام هذه الالئحة .
الف�صل الثانى
ماهية الكليات و�أهدافها
املـــادة (  : ) 3الكليات هى م�ؤ�س�سات التعليم العاىل التى ت�شرف عليها الوزارة  ،ال�صادر
بتنظيمهــا املر�سوم ال�سلطان ــى رقم . 2007/62
املـــادة (  : ) 4ته ــدف الكلي ــات �إىل حتقيـ ــق التق ــدم فى جم ــاالت العل ــم والتكنولوجي ــا
والثقافة والفكر  ،وتو�سيع �آفاق املعرفة العلمية  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتى :
� - 1إع ـ ــداد الكـ ـ ــوادر املتخ�ص�ص ـ ــة فــى خمتل ـ ــف ف ــروع املعرفـ ــة وت�أهيله ــم
وتزويدهم مب�ستوى عال من املعارف واملهارات مبا يواكب تقدم العلم
والثقاف ــة والفك ــر والف ــن  ،وتقيي ــم مـ ــدى ا�ستيعابهـ ــم لتلـ ــك املع ــارف
واملهارات .
� - 2إجراء البحوث العلميــة والدرا�ســات املختلفــة والت�أليــف والرتجمــة
والن�شر التى ت�سهم فى التقدم العلمى والتقنى واملعرفى  ،وتقدمي
اخلربة وامل�شورة فى هذا ال�ش�أن .
اجلريدة الر�سمية العدد ()906

-7-

 - 3تر�سيخ القيم والقواعد املعززة لبناء املجتمع العمانى .
 - 4تعزيز �شخ�صية الطالب العلمية  ،وتنمية حبه للعلم والبحث العلمى
والعمل اجلماعى وت�شجيع التفوق والإبداع العلمى .
 - 5تطوير و�سائل التدري�س والبحث العلمى والتعلم  ،و�أ�ساليبها  ،وتوفري
املختربات الالزمة للتعليم والبحث العلمى .
 - 6الإ�سهام فى التدري�س والت�أهيل والتعليم امل�ستمر .
 - 7ت�شجيع الن�شاط العلمى والثقافى والفنى واالجتماعى والريا�ضى .
 - 8توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع اجلامعات والهيئات العلمية
وم�ؤ�س�سات التعليم العاىل الأخرى.
 - 9حتقيق �أعلى م�ستوى من التفاعل بني الكليات واملجتمع .
 -10التطويــر امل�ستمــر للربامــج واملناهــج ملواكبــة املتغيــرات والتحدي ــات
امل�ستقبلية .
الف�صل الثالث
الإ�شراف على �ش�ؤون الكليات و�إدارتها
الفرع الأول
الوزيــــــــــر
املـــادة (  : ) 5الوزيـ ــر ه ــو امل�س ـ ـ�ؤول عـ ــن كاف ــة �شـ ـ�ؤون الكلي ــات  ،ول ــه كاف ــة ال�سلط ــات
واالخت�صا�صات املخولة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني واللوائح املعمول
بها  ،وي�شرف عليها بحكم وظيفته وله بالإ�ضافة �إىل االخت�صا�صات
املن�صو�ص عليها فى هذه الالئحة ما ي�أتى :
 - 1اعتماد �أ�س�س و�ضوابط �شغل الوظائف والرتقيات بالكليات .
 - 2تعيني العمداء وم�ساعديهـم ور�ؤ�ســاء الأق�ســام واملراكــز و�أع�ضــاء هيئــة
التدري�س  ،ومديرى الدوائر بالكليات .
 - 3اعتماد ترقيات �أع�ضـاء هيئة التدري�س و�إنهاء خدماتهــم وفق القواعــد
املنظمة لذلك .
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 -4اعتماد ترقيات موظفى الكليات  ،من �شاغلى الوظائف امل�ساندة
والوظائف الإدارية .
 - 5اعتماد الإجراءات الالزمة للتعيني فى الكليات .
 - 6اعتماد اللوائح الداخلية للكليات .
 - 7البت فى كافة ال�ش ـ�ؤون الطالبيــة بناء على ما يرفع �إليــه من الوكيــل
�أو املجل�س الأكادميى �أو املدير العام .
 - 8اعتماد امليزانية ال�سنوية للكليات .
� - 9إقرار الربامج البحثية وخطط التو�سع فى البحوث العلمية وفق
االعتمادات املخ�ص�صة لذلك .
 - 10اعتماد منح الدرجات وال�شهادات العلمية والفخرية بناء على تو�صية
املجل�س الأكادميى  ،وبعد العر�ض على جمل�س الأمناء .
وللوزير تفوي�ض الوكيل فى �أى من االخت�صا�صات امل�شار �إليها ما عدا
االخت�صا�صات الواردة فى البندين  6و . 8
الفرع الثانى
جمل�س الأمناء
املـــادة (  : ) 6ي�شكل جمل�س الأمناء بقرار من الوزير برئا�سته وع�ضوية كل من :
 -1الوكيل نائبا للرئي�س .
 -2اثنني من وكالء الوزارات ذات ال�صلة  ،يعينان ملدة ثالث �سنوات قابلة
للتجديد .
� -3أربع ــة م ــن ال�شخ�صي ــات العام ــة م ــن ذوى الفك ــر واملكان ــة  ،وممثل ــى
القطاعات ذات ال�صلة  ،يعينون ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد .
 -4املدير العام ع�ضوا ومقررا .
املـــادة (  : ) 7يخت�ص جمل�س الأمناء بر�سم ال�سيا�سة العامة للكليات  ،وله اتخاذ ما يراه
الزما لتحقيق �أهدافها وعلى الأخ�ص ما ي�أتى :
� - 1إق ــرار اخلطــط امل�ستقبليــة لتطوي ــر الكلي ــات على نح ــو يتواك ــب مع
الزيادة املطردة فى مدخالت التعليم العاىل  ،وفقا لل�سيا�سة العامة
للدولة .
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 -2اعتمــاد اخلطــط املنا�سبــة والالزمـ ــة لتطويـ ــر وا�ستحـ ــداث الربامـ ــج
الأكادميية بالكليات .
� - 3إن�شاء كليات جديدة .
 - 4اعتم ــاد �إن�ش ــاء مراكز �أو �أق�س ــام �أو وحدات ب�أى من الكلي ــات �أو�إلغائهــا
�أو دجمها �أو تعديلها .
 - 5حتديد �أعداد املقبولني �سنويا بالكليات بالتن�سيق مع جمل�س التعليم
العاىل .
 - 6اعتماد خطة الكليات للبحث العلمى وتنمية املجتمع .
 - 7اعتماد الدرجات وال�شهادات العلميــة والفخري ــة بن ــاء على تو�صي ــة
املجل�س الأكادميى .
 - 8قبول الهبات والإعانات والتربعات واملنح التى تقدم للكليات بعد
موافقة وزارة املالية .
 - 9اعتماد التقرير ال�سنوى للكليات .
� - 10أية مو�ضوعات �أخرى تت�صل ب�أى من تلك االخت�صا�صات يرى عر�ضها
رئي�س املجل�س �أو نائبه .
املـــادة (  : ) 8يجتمع جمل�س الأمناء �أربـع مـرات على الأقــل كــل عــام �أكادميــى ويجــوز
عقد اجتماعات طارئة �إذا ما ارت�أى رئي�س املجل�س �أو نائبه ذلك  ،ويجوز
للمجل�س اال�ستعانة مبن يراه من ذوى اخلربة واالخت�صا�ص حل�ضور
اجتماعاته �أو جل�سات جلانه  ،دون �أن يكون لهم حق الت�صويت .
املـــادة (  : ) 9يكون اجتماع جمل�س الأمناء �صحيحا بح�ضور ن�صف الأع�ضــاء  ,ويتخــذ
املجل�س قراراته ب�أغلبية الأ�صوات  ،ف�إذا ت�ساوت رجح اجلانب الذى منه
الرئي�س .
املـــادة ( : )10ملجل�س الأمنـاء ت�شكيــل جلــان دائمــة �أو م�ؤقتــة مــن بيــن �أع�ضائــه �أو مــن
غريهم تتوىل درا�سة بع�ض امل�سائل املحددة �أو املو�ضوعات ذات ال�صلة
باخت�صا�صاته  ،على �أن ترفع له تو�صياتها فى هذا ال�ش�أن .
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الفرع الثالث
الوكيـــل
املـــادة ( : )11يكون الوكيل نائبــا لرئيــ�س جملــ�س الأمنـاء ويحل حمله عنـد غيابــه فى
رئا�سة جل�سات املجل�س ويخت�ص بالآتى :
 - 1متابعة تنفيذ قرارات جمل�س الأمناء وتقدمي تقرير له بالتن�سيق مع
املدير العام .
 - 2الإ�شراف على �سري العمل وتطوير كفاءة �أداء العاملني بالكليات ،
و�إ�صدار التعليمات الالزمة لذلك .
 - 3اقرتاح تعيني عمداء الكليات .
 - 4رفع املقرتحات املتعلقة ب�إن�شاء املراكز والدوائر بالكليات �أو دجمها
�أو �إلغائها .
� - 5إبداء الر�أى ب�أى �ش�أن من ال�ش�ؤون الوظيفية ملوظفى الكليات من
�شاغلى الوظائف امل�ساندة والوظائف الإدارية .
 - 6التو�صية باعتماد املخ�ص�صات املالية للبحث العلمى .
� - 7إ�صدار القرارات التنفيذية بتعيني وترقية �شاغلى جدول الوظائف
امل�ساندة والوظائف الإدارية .
� - 8أية مو�ضوعات �أو مهام �أخرى يكلف بها من قبل الوزير �أو جمل�س
الأمناء .
الفرع الرابع
املجل�س الأكادميى
املـــادة ( : )12ي�شك ـ ـ ــل املجـلـ ـ ــ�س الأكـادميـ ـ ــى بـقـ ـ ــرار م ــن الـوزيـ ـ ــر برئـا�سـ ـ ــة الـوكيـ ـ ـ ــل
وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س .
 - 1املدير العام
 - 2عمداء الكليات .
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 - 3ثالثة من �أع�ضــاء هيئــة التدريــ�س بالكليــات يختارهـم الرئـيــ�س بنــاء
على تو�صية من املدير العام  ،ملدة ثالث �سنوات غري قابلة للتجديد .
ويتوىل مكتب املدير العام �أمانة �سر املجل�س  ،ويجوز للمجل�س اال�ستعانة
مبن يراه من ذوى اخلربة واالخت�صا�ص حل�ضور اجتماعات املجل�س ،
دون �أن يكون لهم حق الت�صويت .
املـــادة ( : )13يجتمــع املجلــ�س الأكادميــى �أربــع مــرات علـى الأقــل كــل عــام �أكادميــى ،
ويجوز عقد اجتماعات طارئة �إذا ما ارت�أى رئي�س املجل�س ذلك  ،وللمجل�س
ت�شكيل جلان فرعية من بني �أع�ضائه �أو من غريهم  ،واال�ستعانة مبن
يراه من ذوى اخلربة للم�ساعدة فى �أداء مهامه .
املـــادة ( : )14يكون اجتماع املجل�س الأكادميــى �صحيحــا بح�ضــور ن�صــف الأع�ض ــاء ,
ويتخذ املجل�س قراراته ب�أغلبية الأ�صوات  ،ف�إذا ت�ساوت رجح اجلانب
الذى منه الرئي�س .
املـــادة ( : )15يخت�ص املجل�س الأكادميى بالآتى :
 - 1اقرتاح م�شروعات اللوائح الداخلية للكليات .
 - 2التو�صية مبا يراه منا�سبا ب�ش�أن �إجراءات تطوير وا�ستحداث الربامج
الأكادميية  ،واخلطط الدرا�سية اخلا�صة بذلك .
 - 3اقرتاح �شروط تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكليات .
 - 4متابعة تنفيذ ال�سيا�سات التى يقررها جمل�س الأمناء  ،ودرا�سة
املو�ضوعات التى يحيلها �إليه .
 - 5اقرتاح ما يراه منا�سبا ب�ش�أن �سيا�سات التعليم فى الكليات  ،وال�ضوابط
التى تكفل �ضمان اجلودة بها .
 - 6رفع التو�صيات �إىل الوزير بتعيني م�ساعدى العمداء ور�ؤ�ساء الأق�سام
الأكادميية .
 - 7تنظي ـ ــم ال�شـ ـ ـ�ؤون املتعلق ـ ــة بالدرا�س ـ ــة والط ـ ــالب وهيئـ ــة التدريـ ــ�س
واالمتحانات العلمية والدرجات وال�شهادات .
 - 8درا�سة التو�صيات مبنح ال�شهادات والدرجات العلمية ورفعها ملجل�س
الأمناء .
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 - 9اقرتاح �إن�شاء كليات �أو مراكز �أو �أق�سام �أو وحدات جديدة �أو �إلغائها
�أو تعديلها .
 -10اقرتاح ا�ستحداث الوظائف الأكادميية �أو �إلغائها  ،واقرتاح ترقية
�أع�ضاء هيئة التدري�س .
� - 11أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل جمل�س الأمناء .
الفرع اخلام�س
املديــر العــام
املـــادة ( : )16يكون املدير العام نائبا لرئي�س املجل�س الأكادميى ويحل حمله فى حالة
غيابه فى رئا�سة جل�سات املجل�س ويخت�ص بالآتى :
 - 1متابعة �سري العمل فى الكليات  ،واقرتاح الإجراءات الالزمة لتح�سني
�سري العمل وتطوير الأداء بها .
 - 2الإ�شراف على �إجراءات تعييــن وترقيــة و�إنهــاء خدمــة �أع�ضــاء هيئــة
التدري�س بالكليات  ،وفقا للقواعد املنظمة لذلك .
 - 3درا�سة التقاريــر التــى يعده ــا العم ــداء ح ــول �سي ــر العم ــل والأداء فى
الكليات  ،وحما�ضر جمال�س الكليات  ،واتخاذ الالزم ب�ش�أنها .
 - 4درا�س ــة تو�صي ــات العم ــداء ب�شـ ـ�أن التقاري ــر الت ــى يعده ــا املمتحن ــون
اخلارجيون  ،ورفعها للمجل�س الأكادميى .
 - 5اقرتاح ال�سبل والو�سائل الكفيلة بتقوية العالقات الثقافية والعلمية
مع اجلامعات والهيئات العلمية وم�ؤ�س�سات التعليم العاىل الأخرى .
 - 6رفع تقرير �سنوى �إىل الوكيل عن �أداء الكليات .
 - 7متابعة تنفيذ قرارات املجل�س الأكادميى وتقدمي تقارير بذلك �إىل
الرئي�س .
 - 8العم ــل على تنفيــذ اللوائــح والقــرارات املتعلقــة بالكليــات فى حــدود
اخت�صا�صاته .
� - 9إ�صدار القرارات التنفيذية اخلا�صة بالإعارة و�إنهاء اخلدمة ل�شاغلى
الوظائف امل�ساندة والوظائف الإدارية .
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� -10إ�صدار القرارات التنفيذية بالإيفاد فى البعثات واملنح والإجازات
الدرا�سي ــة وال ــدورات التدريبي ــة وامله ــام الر�سمي ــة خ ــارج ال�سلطن ــة
بالن�سبة ملوظفى الكليات  ،وفقا للقواعد املنظمة لذلك .
� -11إعداد تقارير تقييم الأداء الوظيفى للعمداء .
� -12أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل الوزير �أو الوكيل .
الفرع ال�ساد�س
عميد الكلية
املـــادة ( : )17يكون لكل كلية عميد من بني �أع�ضاء هيئة التدري�س ي�صدر بتعيينه قرار
من الوزير  ،بناء على اقرتاح الوكيل  ،ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد
ملدة واحدة  ،ويجوز للوزير �إعفا�ؤه من من�صبه قبل انق�ضاء املدة املحددة
له وفقا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
املـــادة ( : )18يتولــى العميــد �إدارة �ش ـ�ؤون الكليــة الأكادمييــة والإداريــة واملاليــة وفــق
القوانني واللوائح املقررة  ،وله ب�صفة خا�صة توىل االخت�صا�صات الآتية :
 - 1تنفيذ اللوائح وقرارات جمل�س الأمناء واملجال�س الأخرى .
 - 2الإ�شراف على العملية التعليمية واالمتحانات والأداء العام و�ضمان
ح�سن �سري العمل بالكلية .
 - 3التن�سيــق بني الأق�ســام الأكادمييــة وامل�سانــدة والإداريــة داخـل الكلية ،
وبني الكلية واملديرية واجلهات احلكومية واخلا�صة .
 - 4درا�سة التقاريــر التى يعدهــا املمتحنــون اخلارجيــون وفــرق التقييــم
ورفع التو�صيات ب�ش�أنها للمدير العام .
� - 5إعداد اخلطط الإ�سرتاتيجيــة املتو�سطــة والطويلــة الأمــد لتطويــر
الكلية .
 - 6درا�ســة احتياجــات الكليــة من �أع�ض ــاء هي ـئــة التدري ــ�س والوظائ ــف
الأخرى ورفع التو�صيات ب�ش�أنها للمدير العام .
 - 7تقيي ــم �أداء �أع�ضــاء هيئ ــة التدريــ�س واملوظفي ــن بالكليــة والتو�صي ــة
برتقياتهـ ــم �أو بتجديـ ــد عقودهـ ــم � ،أو �إنهائهـ ــا  ،ح�س ــب الإجـ ــراءات
املنظمة لذلك .
اجلريدة الر�سمية العدد ()906

- 14 -

 - 8اقرتاح تعيني م�ساعدى العميد ور�ؤ�ساء الأق�سام واملراكز ومديرى
الدوائر بالكلية .
� - 9إعداد تقرير عن �سري العمل بالكلية ورفعه للمدير العام  ،بعد عر�ضه
على جمل�س الكلية .
 -10اتخــاذ الإجــراءات الالزمــة لتوفيــر احتياجــات الكليــة مــن من�ش ـ�آت
ومعدات ومواد وكتب � ،أو �أية احتياجات �أخرى .
 - 11اتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة على ممتلكات الكلية .
 -12الإ�شــراف علــى �إعــداد م�شــروع امليزانيــة التقديريــة للكليــة  ،ورفعهــا
للمدير العام بعد عر�ضها على جمل�س الكلية .
 -13ت�شكيل اللجان الداخلية بالكلية وحتديد اخت�صا�صاتها ونظام عملها .
 - 14املوافقة على نقل �أو ندب املوظفني داخل الكلية .
 - 15املوافقة على الإيفاد فى املهام الر�سمية داخل ال�سلطنة ملوظفى الكلية .
 -16املوافقــة عـلـى منـح الأجــر الإ�ضافــى ملوظفــى الكليــة طبقــا للقواعـد
املقررة .
 - 17اعتماد تقارير تقييم الأداء الوظيفى ملوظفى الكلية .
 - 18منح الإجازات بكافة �أنواعها طبقــا للقواعــد املقــررة ما عــدا الإجــازات
اخلا�صة والدرا�سية ملوظفى الكلية  ،وتكليف من يقوم ب�أعمالهم �أثناء
غيابهم .
 - 19املوافقة على �صرف البدل النقــدى عن ر�صيــد الإج ــازات االعتيادي ــة
امل�ستحق ــة لأع�ض ــاء هيئ ــة التدريــ�س غيــر العمانيي ــن الذيــن تنتهــى
خدماتهم بالكلية .
 - 20توقيع عقوبة الإنذار �أو اخل�صــم من الراتــب ملدة ال تزيــد على ثالث ــة
�أيام فى املرة الواحدة  ،ومبا ال يتجاوز خم�سة ع�شر يوما فى ال�سنة
بالن�سبة ملوظفى الكلية .
 - 21متابعة �سري البحث العلمى بالتن�سيق مع اجلهات املعنية داخل وخارج
الكلية .
 - 22متثيل الكلية فى جميع املحافل .
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 - 23بيان ر�أى جمل�س الكلية فى امل�سائل املعرو�ضة على املجل�س الأكادميى .
 - 24رفع حما�ضر جل�سات جمل�س الكلية �إىل املدير العام خالل �أ�سبوع من
تاريخ اعتمادها .
 - 25متابعة الأن�شطة والفعاليات التى تقوم بها الكلية فى خدمة املجتمع .
 - 26اعتماد ر�سائل �أو �شهادات �إىل من يهمه الأمر لطالب الكلية .
 - 27اعتماد �شهادات اخلربة واخلدمة جلميع موظفى الكلية .
� - 28أية مهام �أخرى  ،يكلف بها من قبل الوزير �أو الوكيل �أو املدير العام .
الفرع ال�سابع
جمل�س الكلية
املـــادة ( : )19يكون لكل كلية جمل�س ي�شكل برئا�سة عميد الكلية وع�ضوية :
 - 1م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية والبحث العلمى .
 - 2م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية امل�ساندة .
 - 3ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية .
 - 4رئي�س ق�سم البحث العلمى .
 - 5ر�ؤ�ساء املراكز .
 - 6مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية .
املـــادة ( : )20يخت�ص جمل�س الكلية بالآتى :
 - 1اقرتاح الربامج الأكادميية واخلطط الدرا�سية .
 - 2درا�سة املوا�ضيع املرفوعة من جمال�س الأق�سام واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها .
 - 3درا�سة املوا�ضيع املتعلقة بالطلبة واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها .
 - 4مراجعة نتائج االمتحانات ومناق�شتها و�إقرارها .
 - 5العمل على تطوير العملية التعليمية والبحثية بالكلية .
 - 6التو�صية مبنح ال�شهادات والدرجات العلمية وفقا للنظم الأكادميية .
 - 7تنظيم البحث العلمى وت�شجيعه واقرتاح �سبل تطويره .
 - 8درا�س ـ ــة واقتـ ـ ــراح احتياجـ ـ ــات الكلي ـ ــة م ــن �أع�ض ـ ــاء هيئ ـ ــة التدري ـ ــ�س
والوظائف الأخرى والتو�صية ب�ش�أنها .
 - 9درا�سة امليزانية ال�سنوية للكلية .
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املـــادة ( : )21يجتمع جمل�س الكلية �أربع مرات فى العام الأكادميى على الأقل وكلما
دعت احلاجة �إىل ذلك  .ويجوز للمجل�س دعوة ذوى االخت�صا�ص حل�ضور
جل�ســات املجلــ�س لال�ستفــادة مـن خرباتهــم فــى املوا�ضيــع التـى يتناوله ــا
املجل�س دون �أن يكون لهم حق الت�صويت .
املـــادة ( : )22يكون اجتماع جمل�س الق�سم �صحيحا بح�ضور ن�صف الأع�ضاء  ,ويتخذ
املجل�س قراراته ب�أغلبية الأ�صوات  ،ف�إذا ت�ساوت رجح اجلانب الذى منه
الرئي�س .
الفرع الثامن
م�ساعدا العميد
املـــادة ( : )23يكون لكل عميد م�ساعد لل�ش�ؤون الأكادميية والبحث العلمى  ،وم�ساعد
لل�ش�ؤون الأكادميية امل�ساندة  ،من بيـن �أع�ضـاء هيئــة التدريــ�س بالكليــة ،
ي�صدر بتعيينهما قرار من الوزير  ،وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد
ملدة واحدة  ،ويجوز للوزير �إعفاء �أى منهما من من�صبه قبل انق�ضاء املدة
املحددة له وفقا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
املـــادة ( : )24يتولــى م�ساعــد العميــد لل�ش ـ�ؤون الأكادمييــة والبحث العلمــى الإ�شــراف
على الأق�سام الأكادميية وق�سم البحث العلمى  ،وله ب�صفة خا�صة توىل
االخت�صا�صات الآتية :
 - 1الإ�شراف على ال�ش�ؤون الأكادميية للطالب ومتابعتها .
 - 2الإ�شراف على الإر�شاد الأكادميى للطالب .
 - 3التن�سيق بني الأق�سام الأكادميية ب�ش�أن براجمها .
 - 4التن�سيق مع الكليات والأق�سام الأخرى ب�ش�أن الربامج الأكادميية .
 - 5تقدمي االقرتاحات ب�ش�أن توزيع الدرو�س واملحا�ضرات .
 - 6تنظيم �إجراءات تقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س .
 - 7ت�شجيع �أن�شطة البحث العلمى والتن�سيق ب�ش�أنها .
 - 8درا�سـة احتياجــات الكليــة مــن �أع�ض ــاء هيئ ــة التدريــ�س و�إبــداء الــر�أى
ب�ش�أنها .
 - 9يحل حمــل العمي ــد فى حالــة غياب ــه لأى �سبــب من الأ�سبــاب  ،فيما
يتعلق باخت�صا�صه .
� - 10أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل العميد .
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املـــادة ( : )25يتوىل م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية امل�ساندة الإ�شراف على �سري
العمل باملراكز  ،والتن�سيق فيما بينها لتحقيق �أهداف الكلية  ،وله ب�صفة
خا�صة توىل االخت�صا�صات الآتية :
 - 1الإ�شراف على توزيع الطالب فى التخ�ص�صات املختلفة .
 - 2الإ�شراف على �إعداد البيانات املتعلقة بنتائج الطــالب عن كــل ف�صــل
درا�سى ورفعها �إىل جمل�س الكلية .
 - 3متابعة عملية التدقيق الأكادميى لطالب الكلية .
 - 4تقييم �أداء ر�ؤ�ساء املراكز .
 - 5متابعة و�ضع وتنفيذ وتقييم اخلطط ال�سنوية للمراكز .
 - 6اقرتاح توفري وحتديث اللوازم التعليمية التى حتتاجها الكلية .
 - 7يحــل حمــل العميــد فــى حالــة غيابــه لأى �سبــب من الأ�سبــاب  ،فيمــا
يتعلق باخت�صا�صه .
� - 8أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل العميد .
الفرع التا�سع
الأق�سام الأكادميية بالكلية
املـــادة ( : )26يكــون لكـل كليــة عــدد مـن الأق�ســام الأكادمييــة  ،وي�شكــل جملــ�س الق�ســم
برئا�سة رئي�س الق�سم  ،وع�ضوية جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س فيه .
املــــادة ( : )27يعني رئي�س الق�سم بقرار من الوزير  ،بعد العر�ض على املجل�س الأكادميى ،
ملدة عامني قابلة للتجديد ملدة واحدة  ،وذلك وفق ال�ضوابط التى ي�ضعها
املجل�س الأكادميى  ،ويجوز للوزير �إعفا�ؤه من هذا املن�صب قبل انق�ضاء
املدة املحددة له وفقا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة  ،وله ب�صفة خا�صة فى
�إطار القوانني واللوائح املقررة توىل االخت�صا�صات الآتية :
 - 1الإ�شراف على �سري العمل بالق�سم واقرتاح �سبل تطوير الأداء به .
 - 2اقرتاح توزيع ال�ساعات التدري�سية لأع�ضاء هيئة التدري�س .
 - 3الت�أكد من اتباع �أف�ضل طرق وو�سائل التدري�س احلديثة  ،بالتعاون
مع اجلهات املختلفة بالكلية .
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 - 4حتديد متطلبات الق�سم لتنفيذ الربامج .
 - 5و�ضع وتنفيذ وتقييم اخلطة ال�سنوية للق�سم .
 - 6تطوير عملية التقييم املتبعة فى الق�سم .
� - 7إعداد تقرير �سنوى عن �سري العمل بالق�سم ورفعه �إىل م�ساعد العميد
لل�ش�ؤون الأكادميية والبحث العلمى .
 - 8رفع حما�ضـر اجتماعــات جمل�س الق�ســم �إىل م�ساعــد العميــد لل�ش ـ�ؤون
الأكادميية والبحث العلمى .
 - 9متابعة ح�سن �سري عملية الإر�شاد الأكادميى للطالب .
 -10ت�شجيع البحث العلمى وتطويره بالتن�سيق مع الأق�ســام الأخــرى .
� -11إبداء الر�أى فى ال�ش�ؤون الوظيفية لأع�ضاء هيئة التدري�س  ،و�سائر
املوظفني بالق�سم .
 -12تقدمي التو�صيات املتعلقة بامل�شاريع والتعاقدات واال�ست�شارات البحثية ،
والتو�صية ب�ش�أن اخلدمات التى تقدمها الكلية للمجتمع .
 -13تنفيذ قرارات املجال�س ذات ال�صلة باخت�صا�صات الق�سم .
� -14أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل العميد �أو م�ساعد العميد لل�ش�ؤون
الأكادميية والبحث العلمى .
املـــادة ( : )28يخت�ص جمل�س الق�سم مبا ي�أتى :
� - 1إجازة اخلطة الدرا�سية ملقررات الق�سم لكل ف�صل درا�سى .
 - 2اعتماد توزيع املهام وال�ساعات التدري�سية لأع�ضاء هيئة التدري�س فى
الق�سم .
 - 3التو�صيـ ـ ــة باعتم ـ ــاد نتائـ ــج الط ـ ــالب فى املقـ ــررات الدرا�سي ــة متهي ــدا
لعر�ضها على جمل�س الكلية .
 - 4اقرتاح خطط الربامج الأكادميية والإ�شراف على تنفيذها .
 - 5ت�شجيـ ــع البحـ ــث العلم ـ ــى من خ ــالل و�ض ــع خطـ ــة حللق ـ ــات النق ـ ــا�ش
والبحث العلمى بالق�سم  ،والإ�شراف على تنفيذها  ،وت�سهيل التعاون
مع الأق�سام الأخرى .
� - 6إبداء الر�أى فى املو�ضوعــات املحالــة من العميــد �أو م�ساعــد العميــد
لل�ش�ؤون الأكادميية والبحث العلمى �أو رئي�س الق�سم .
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املـــادة ( : )29يجتمع جمل�س الق�سم  ،بناء على دعوة من رئي�سه  ،مرة كل �شهر على
الأقل  ،خالل العام الأكادميى  ،وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك .
وملجل ــ�س الق�س ــم ت�شكي ــل جل ــان فرعي ــة م ــن �أع�ضائ ــه �أو م ــن غريه ــم ،
واال�ستعانة مبن يراه منا�سبا للم�ساعدة فى �أداء مهامه دون �أن يكون لهم
حق الت�صويت .
املـــادة ( : )30يكون اجتماع جمل�س الق�سم �صحيحا بح�ضور ن�صف الأع�ضاء  ،ويتخذ
املجل�س قراراته ب�أغلبية الأ�صوات  ،ف�إذا ت�ساوت رجح اجلانب الذى منه
الرئي�س .
الفرع العا�شر
ق�سم البحث العلمى
املـــادة ( : )31ين�ش�أ فى كل كلية ق�سم للبحــث العلمــى  ،يكــون له رئيــ�س يعيــن بقــرار
من الوزير من بني �أع�ضاء هيئة التدري�س  ،بعد العر�ض على املجل�س
الأكادميى  ،ملدة عامني قابلة للتجديد ملدة واحدة  ،ويجوز للوزير �إعفا�ؤه
من من�صبه قبل انق�ضاء املدة املحددة له وفقا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
ويتولـى �إدارة �ش�ؤون ــه العلمي ــة والإداري ــة  ،ولــه ب�صف ــة خا�صــة فـى �إط ــار
القوانني واللوائح املقررة توىل االخت�صا�صات الآتية :
 - 1الإ�شراف على تنفيذ خطط الق�سم وح�سن �سري العمل به .
 - 2متابعة �أداء املوظفي ــن بالق�س ــم  ،والتو�صي ــة بكــل ما يتعلــق ب�ش�ؤونه ــم
الوظيفية .
 - 3تن�سيق برامج البحث العلمى فى الق�سم .
 - 4تقدمي اال�ست�شارات العلمية فى جمال البحث العلمى .
 - 5الإ�ش ــراف على �إعــداد م�شــروع ميزانيــة الق�ســم وعر�ض ــه على جملــ�س
الكلية .
 - 6اقتـ ــراح م�ص ــادر التموي ــل اخلا�ص ــة بالبح ــث العلم ـ ــى بالتن�سي ـ ــق مــع
املديرية  ،وفقا للنظم املعمول بها بالوزارة .
� - 7إع ــداد تقري ــر �سن ــوى عن �سي ــر العم ــل بالق�سم  ،ورفعــه �إىل م�ساع ــد
العميد لل�ش�ؤون الأكادميية والبحث العلمى .
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املـــادة ( : )32يخت�ص ق�سم البحث العلمى بالآتى :
 - 1امل�شاركة فى �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجي ــة للبح ــث العلم ــى بالكلي ــات
بالتعاون مع اجلهات املخت�صة باملديرية .
 - 2توفري خدمات البحث العلمى لطالب الكلية .
 - 3امل�ساهمة فى �إعداد الدرا�سات والبحوث العلمية .
 - 4تن�سيق برامج البحث العلمى بالكلية .
 - 5متابعة امل�شروعات البحثية فى مراحل التقدم للتمويل والتنفيذ ثم
تقييم �أداء هذه امل�شروعات .
 - 6اتخاذ الإجراءات الالزمة لتطوير البحث العلمى والبحوث العلمية
امل�شرتكة بالكلية وخارجها .
 - 7تعريف موظفى الكليــة باخلطــة ال�سنوي ــة للبح ــث العلم ــى ومب�ص ــادر
التمويل املتاحة و�شروطها .
وللق�ســم اال�ستعانــة بالأكادميييــن والباحثيــن والفنييــن وغريهــم  ،مــن
العاملني بالكلية فى �أداء مهامه  ،كما يجوز له اال�ستعانة بغريهم طبقا
ملقت�ضيات العمل وظروفه .
املـــادة ( : )33يتم تنظيم �آليات و�ضوابط حترير ون�شر الدرا�سات والبحوث العلمية فى
الدوريات العلمية بقرار من الوزير .
الفرع احلادى ع�شر
املراكز الأكادميية امل�ساندة
املـــادة ( : )34تن�ش�أ بكل كلية املراكز الأكادميية امل�ساندة الآتية :
 - 1مركز القبول والت�سجيل .
 - 2مركز م�صادر التعلم .
 - 3مركز اخلدمات الطالبية .
 - 4مركز التدريب والتوجيه الوظيفى الطالبى .
ويجوز �إن�شاء مراكز �أخرى بقرار من الوزير بناء على اقرتاح املجل�س
الأكادميى .
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املـــادة ( : )35يكون لكــل مركــز رئيــ�س يتولــى �إدارة �ش�ؤون ــه  ،ي�صــدر بتعيين ــه قــرار من
الوزير  ،ويخت�ص بالآتى :
 - 1الإ�شراف على تطبيق القواعد املنظمة لأعمال املركز .
 - 2و�ضع اخلطة ال�سنوية للمركز  ،بالتن�سيق مع اجلهات الأخرى بالكلية .
 - 3متابعة �أداء املوظفي ــن باملرك ــز  ،ورف ــع التو�صي ــات املت�صلــة ب�ش�ؤونهــم
الوظيفية للجهات املخت�صة بالكلية .
 - 4التن�سيق بني املركز واجلهات الأخرى داخل الكلية وخارجها .
 - 5الت�أكد من ح�سن �سري العمل فى املركز واقرتاح الإجراءات الالزمة
لتطوير الأداء به .
 - 6اقرتاح اخلطط الالزمة لتطوير املركز .
 - 7درا�س ــة احتياج ــات املرك ــز ورف ــع التو�صي ــات ب�ش�أنه ــا مل�ساع ــد العمي ــد
لل�ش�ؤون الأكادميية امل�ساندة .
 - 8املحافظة على ممتلكات الكلية فى املركز .
 - 9اقرتاح امليزانية التقديرية للمركز .
 -10رفع حما�ضر اجتماعات املركز مل�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية
امل�ساندة .
 -11رفع تقرير �سنوى مل�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية امل�ساندة عن
ن�شاط املركز .
� -12أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل العميد �أو م�ساعد العميد لل�ش�ؤون
الأكادميية امل�ساندة .
ويجوز للوزير بناء على تو�صية من العميد تعيني م�ساعد �أو �أكرث لرئي�س
املركز  ،يعاونه فى مهامه .
�أوال  :مركز القبول والت�سجيل
املـــادة ( : )36يتوىل مركز القبول والت�سجيل بالكلية القيام بالآتى :
 - 1اتخاذ �إجراءات القبول والت�سجيل بالكلية .
� - 2إ�صدار البطاقات اجلامعية للطالب بالتن�سيق مع املراكز الأخرى .
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 - 3اتخاذ �إجراءات حفظ �سجالت ووثائق الطالب امل�سجلني واملحافظة
على �سريتها .
� - 4إعداد اجلداول الدرا�سية وجداول االمتحانات .
 - 5امل�ساهمة فى و�ضع �شروط وقواعد القبول بالكلية .
 - 6توفري املعلومات الالزمة للمر�شد الأكادميى مل�ساعدة الطالب على
�إمتام �إجراءات الت�سجيل .
 - 7توفـي ــر املعلومــات والبيان ــات اخلا�صة بالط ــالب واملتعلق ــة بالربامــج
الدرا�سية والدرجات العلمية .
 - 8متابعة تنفيذ النظام الأكادميى بالكلية واقرتاح تعديله .
 - 9توفي ــر بيان ــات اجل ــداول والربام ــج املطروح ــة للتدري ــ�س وحتديـ ــد
الف�صول الدرا�سية بالتن�سيق مع اجلهات املختلفة .
 -10توفري بيانات الطالب الإح�صائية .
 -11متابعـ ـ ــة ك ــل م ــا يتعل ـ ــق بدرج ـ ــات وتقدي ـ ــرات الط ـ ــالب واملالحظ ـ ــة
الأكادميية بالتن�سيق مع اجلهات املختلفة ذات العالقة .
� -12إخط ــار الط ــالب عند جتاوزهــم حــدود الغيــاب املن�صــو�ص عليه ــا فى
اللوائح الأكادميية .
 -13اقرتاح �إجراءات التخرج وامل�شاركة فى تنظيم حفالت التخرج .
� -14أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل العميد �أو م�ساعد العميد لل�ش�ؤون
الأكادميية امل�ساندة .
ثانيا  :مركز م�صادر التعلم
املـــادة ( : )37يتوىل مركز م�صادر التعلم بالكلية القيام بالآتى :
 - 1العمل على حت�سني وتطوير فعالية التعليم من خالل اال�ستخدام
الأمثل للتقنيات املتاحة التى تتنا�سب وطرق التدري�س والتعليم
املقررة  ،وتوفري امل�صادر العلمية للتدري�س والبحث العلمى وخدمة
املجتمع .
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 - 2توفري م�صادر البحث فى خمتلف فروع املعرفة التى ت�ضطلع بها
الكلية  ،من الكتب واملراجع والدوريات وامل�صادر الإلكرتونية وغريها ،
وتنظيمها مبا يتفق مع �أحدث الأنظمة املكتبية .
 - 3توفري الو�سائل التعليمية فى القاعات الدرا�سية وفقا لالحتياجات ،
والإ�شراف على �صيانتها .
� - 4إعداد برامج احلا�سب الآىل ملختلف اجلهات بالكلية و�صيانتها .
 - 5تقدمي خدمات احلا�سب الآىل وبراجمه وحفظ املعلومات والبيانات
ملختلف اجلهات بالكلية .
 - 6التن�سيـق مع خمتل ــف اجله ــات بالكليــة لتطويــر �أنظمــة معلوماتهـا ،
والعم ــل على ربط خمتل ــف �أق�س ــام ومراكز الكلي ــة ب�شبك ــات نظم
املعلومات املختلفة .
 - 7املحافظة على مقتنيات الكلية فى املركز .
� - 8إنتاج الو�سائل التعليمية وتطوير ودعم حمتوى التعلم الإلكرتونى
خلدمة العملية التعليمية .
 - 9تطوي ـ ــر اال�ستخدام ــات التعليمي ــة لتقني ــات التعلي ـ ــم فــى التدري ـ ــ�س
ودعمها .
 -10متابعة التطورات فى جمال تقنيات التعليم ونظم املعلومات واقرتاح
التطبيقات املالئمة لها .
 -11تنظيم كيفية ا�ستخدام م�صادر البحث وحتديد قواعد ا�ستعارتها .
 -12توفري خدمات ال�صيانة لل�شبكات و�أجهزة احلا�سب الآىل و�أنظمتها
بالكلية .
� -13إدارة وا�ستالم وتوزيع متطلبات الربامج من الكتب .
 -14تخطيـ ــط وتنفي ــذ برامــج لتدري ــب الط ــالب والباحثيـ ــن واملوظفي ــن
بالكلي ــة عل ــى ا�ستخ ــدام �أجه ــزة نظ ــم املعلوم ــات واملكتب ــة والتعل ــم
الإلكرتونى .
 -15تنظيم دورات لأع�ضاء هيئة التدريــ�س وموظفــى الكليــة فى مهــارات
توظيف الو�سائل التعليمية فى العمل اجلامعى .
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 -16جتميـ ــع البيان ــات املتعلق ــة باحتياج ــات �أع�ض ــاء هيئـ ــة التدريـ ــ�س من
اخلدمات واملواد التى يقدمها املركز .
 -17اتخ ــاذ الإجــراءات الالزمــة لتوفيــر املوارد واخلبــرات لأع�ضــاء هيئــة
التدري�س لإعداد الو�سائل التعليمية والتعلم الإلكرتونى .
� -18إعداد الفهار�س للكتب وامل�صنفات الأخرى املوجودة باملركز .
 -19توفري اخلدمات الفنية للأن�شطة واملنا�سبات فى الكلية .
 -20اتخاذ كافة الإجراءات وال�سبل التى ت�ضمن املحافظة على �سرية
املعلومات والبيانات .
 -21تقدمي اال�ست�شارات الفنية فى جمال ت�صميم برامج تقنيات التعلم .
 -22تقدي ــم اال�ست�شــارات الفنيــة للموظفي ــن فى جمــال ا�ستخــدام �أجهــزة
احلا�سب الآىل وعمليات �شراء الأجهزة .
 -23تبادل اخلربات واال�ست�شارات مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة .
� -24أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل العميد �أو م�ساعد العميد لل�ش�ؤون
الأكادميية امل�ساندة .
ثالثا  :مركز اخلدمات الطالبية
املـــادة ( : )38يتوىل مركز اخلدمات الطالبية بالكلية القيام بالآتى :
� - 1إدارة الأن�شطة الطالبية واملحافظة على امل�ستوى املنا�سب للخدمات
املقدمة للطالب .
 - 2الإ�شراف على اخلدمات الطالبية  ،كالإ�سكان  ،والرعاية ال�صحية ،
والإر�شاد غري الأكادميى  ،والرحالت الطالبية .
 - 3درا�سـ ــة م�شاك ــل الط ــالب االجتماعي ــة والنف�سيـ ــة  ،واقتـ ــراح احلل ــول
املنا�سبة لها بالتعاون مع اجلهات الأخرى داخل وخارج الكلية .
 - 4تن�سيق ومتابعة عمل املجل�س الطالبى .
 - 5متابعة وتطوير عمل اللجان الطالبية .
 - 6متابعة �أعمال التحقيق وامل�ساءلة والتغذية بالكلية .
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 - 7رعاية مواهب الطالب و�صقلها  ،وتنمية قدراتهم لتح�صيل املعارف
واخلربات واملهارات .
 - 8تنمية العالقات الأخوية بني الطالب  ،وتوثيق عالقاتهم ب�أع�ضاء
هيئة التدري�س وموظفى الكلية .
 - 9ت�شجيع الطالب على العمل االجتماعى التطوعى وربطهم باملجتمع ،
ومتابعة م�ساهماتهم الفردية من �أجل تنميتها وتطويرها مبا يتوافق
مع �أهداف الكلية والعمل على ت�أكيد انتمائهم الوطنى .
 -10اقرتاح احلوافز الت�شجيعية للأداء املتميز فى الأن�شطة الطالبية .
� -11أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل العميد �أو م�ساعد العميد لل�ش�ؤون
الأكادميية امل�ساندة .
رابعا  :مركز التدريب والتوجيه الوظيفى الطالبى
املـــادة ( : )39يتوىل مركز التدريب والتوجيه الوظيفى الطالبى القيام بالآتى :
 - 1و�ضع اخلطط التدريبية للطالب �أثناء فرتة درا�ستهم بالتن�سيق مع
الأق�سام املعنية بالكلية .
 - 2توفـي ـ ــر الف ــر�ص التدريبي ــة املنا�سب ــة لط ــالب الكليـ ــة بالتن�سي ـ ــق مع
الأق�سام الأكادميية املخت�صة واجلهات املخت�صة .
 - 3متابعـة تدريــب الط ــالب وتقيي ــم الربام ــج التدريبي ــة التى ي�شارك ــون
فيها .
 - 4توثيق كل ما يتعلق بتدريب الطالب والتوجيه الوظيفى لهم .
 - 5توفري املعلومات املتعلقة بالفر�ص الوظيفية لطالب الكلية واملهارات
الالزمة ل�سوق العمل وتوعية الطالب بها .
 - 6الإعداد والتنفيذ للمع ــار�ض املهني ــة داخ ــل الكلي ــة �أو باال�شت ــراك مع
امل�ؤ�س�سات الأخرى .
 - 7متابعة اخلريجي ــن للوق ــوف على الف ــر�ص الوظيفي ــة التى ح�صل ــوا
عليها واال�ستفادة من ذلك فى توعية الطالب وتطوير الربامج .
� - 8أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل العميد �أو م�ساعد العميد لل�ش�ؤون
الأكادميية امل�ساندة .
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الفرع الثانى ع�شر
التق�سيمات الإدارية بالكلية
املـــادة ( : )40تن�ش�أ بكل كلية التق�سيمات الإدارية الالزمة لقيامها باملهام وامل�س�ؤوليات
املنوطة بها وذلك طبقا للأحكام املن�صو�ص عليها بهذه الالئحة .
�أوال  :دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
املـــادة ( : )41يكون لكل كلية دائرة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية  ،يتوىل �إدارة �ش�ؤونها مدير
ي�صدر بتعيينه قرار من الوزير  ،ويعمل حتت الإ�شراف املبا�شر للعميد .
وتبا�شر الدائرة مهامها من خالل التق�سيمات الإدارية الآتية :
�أ  -ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية ويخت�ص بالآتى :
 - 1توزيع التعاميم والقرارات الإدارية على اجلهات املعنية وتوزيع
ال�صحف واملجالت وفق النظام املعمول به .
 - 2تخلي�ص وا�ستالم الب�ضائع والطرود الواردة �إىل الكلية .
 - 3التن�سيق مع اجلهة املخت�صة بالوزارة ال�ستالم اجلريدة الر�سمية .
 - 4توفري احتياجات الكلية من الأثاث وامل�ستلزمات واملعدات الالزمة
للمكاتب وامل�ساكن بالتن�سيق مع ق�سم ال�ش�ؤون املالية بالكلية .
 - 5متابعة �أعمال ال�شركــات القائم ــة على نظاف ــة و�صيان ــة وزراع ــة
مبانى الكلية والإ�شراف عليها .
 - 6القي ــام بالإجـ ـ ــراءات الالزم ـ ـ ــة لتوفـيـ ـ ــر خدم ـ ــات االت�صـ ـ ــاالت
والكهرباء واملياه ملبنى الكلية .
� - 7إعداد �شروط تقدمي خدمات النظافة وال�صيانة والزراعة و�أية
خدمات �أخرى ملبنى الكلية .
 - 8تنظيــم احلرك ــة اليومي ــة ل�سي ــارات الكلي ــة ومتابع ــة �صيانته ــا
واملحافظة عليها .
 - 9منح ومراجع ــة ت�صاري ــح ا�ستعم ــال �سيارات الكلي ــة بعــد �ساعات
الدوام الر�سمى .
� -10إعـ ــداد تقاريـ ـ ــر �شهريـ ـ ــة ع ــن ا�ستعمـ ـ ــال ال�سي ـ ــارات وا�سته ــالك
املحروقات .
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 -11مراجعـة فواتيــر الكهربــاء واملياه والهاتــف والتحقــق من �صحــة
�أرقامه ــا ومبالغه ــا و�إع ــداد �سج ــالت لت�سجي ــل تل ــك الفواتي ــر
ومتابعة �سداد قيمتها .
 -12اتخاذ �إجراءات التعاقد مع �أ�صحاب امل�ساكن التى يتم ا�ستئجارها
وا�ستيفــاء البيانــات اخلا�صــة بهــا وحفظهــا فــى ال�سجـالت املعــدة
لذلك .
 -13جتهي ــز امل�ساكــن بالأثاث واملع ــدات الالزم ــة بالتن�سي ــق مع ق�س ــم
ال�ش�ؤون املالية بالكلية .
 -14جـ ــرد الأث ــاث املقي ــد بعه ــدة املقيمي ــن بامل�ساك ــن والقي ــام باجلــرد
ال�سنوى بالتن�سيق مع ق�سم ال�ش�ؤون املالية .
 -15القيام بال�صيانة الدورية ملبانى الكلية ومن�ش�آتها والأثاث واملكاتب .
 -16تنظيم املواد والأ�صناف والأجهزة والأدوات والتجهيزات وغريها
وتخزينها تخزينا �سليما .
 -17الإ�شراف على تزويد املخازن باملواد الالزمة وب�صفة دائمة .
 -18الإ�شراف على تزويــد التق�سيمــات املختلفــة ب�أ�صن ــاف امل ــواد التــى
تطلبها وفى الأوقات املحددة .
 -19ت�سجيل العهد لدى املوظفني ومتابعة ذلك �سنويا و�إعداد تقارير
ب�ش�أنها ملعرفة مدى �صالحيتها .
� -20إعداد دليل ملوا�صفات املواد امل�ستخدمة فى الكلية وتطويره كلما
دعت احلاجة �إىل ذلك واالحتفاظ به .
 -21تقدير قيمة االعتماد الالزم �إدراجه مب�شروع امليزانية ال�سنوية
للكليــة لتزويــد املخــازن بالكميــات التــى حتتاجهــا خــالل ال�سنــة
املالية .
 -22املحافظة على ممتلكات الكلية .
 -23الإ�شراف على توفري خدمات الأمن بالكلية .
 -24متابعة ح�ضور وان�صراف املوظفني .
� -25أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل العميد �أو مدير الدائرة .
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ب  -ق�سم ال�ش�ؤون املالية ويخت�ص بالآتى :
� -1إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للكلية فى �ضوء خطة الوزارة
والتعليمات ال�صادرة من وزارة املالية .
� - 2إخطار دوائر و�أق�سام ومراكز الكلية بالأ�س�س التى تتبع فى �إعداد
تقديرات م�شروعات ميزانياتها وجتميع التقديرات املقرتحة
ودرا�ستها ومناق�شتها مع م�س�ؤوىل تلك اجلهات .
 - 3مناق�شة م�شروع امليزانية مع امل�س�ؤولني بالوزارة .
 - 4تقديـ ــر تكلفـ ــة اخلطـ ــط الدرا�سيـ ــة والتزامـ ــات الكلي ــة ال�سنوي ــة
املرتتبة على تنفيذها وتقدمي املقرتحات حول كيفية متويلها .
 - 5تقدير تكلفة امل�شاريع والربامج وبيان �إمكانية تنفيذها .
 - 6القيام بجميع عمليات االعتمــاد واالرتب ــاط وال�ص ــرف من بن ــود
امليزانية .
� - 7إجــراء املناق ــالت بي ــن بنـ ــود امليزانيـ ــة فى حالـ ــة حـ ــدوث عجـ ــز
فى خم�ص�صات بع�ض البنود وذلك فى حدود ما هو مقرر قانونا .
 - 8احت�ساب تكلفة فروق الرتقيات و�إجراء التعديالت الالزمة على
الدرجات وفقا للنموذج املعد لذلك .
 - 9متابعة تنفيــذ امليزانيــة و�إعــداد تقاريــر �شهريــة ملقارنــة الإجنــاز
باملقرر وحتديد الفارق والأ�سباب .
 -10اتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أن تنفيذ امليزانية .
� -11إم�ساك ال�سجالت اخلا�صة بامل�صروفات .
 -12مراجع ــة و�ص ــرف جمي ــع فواتيــر ال�شركــات وامل�ؤ�س�ســات والأفــراد
الذين تتعامل معهم الكلية .
 -13مراجعــة و�ص ــرف خم�ص�ص ــات املبعوثي ــن الدار�سي ــن على نفق ــة
الكلية داخل وخارج ال�سلطنة .
� -14صرف �سلفة الأثاث وقيمة �إيجار امل�ساك ــن املخ�ص�ص ــة للموظفي ــن
غري العمانيني بالكلية .
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� -15صــرف تذاكــر ال�سفــر ملوظف ــى و�أع�ض ــاء هيئ ــة التدريـ ــ�س بالكليــة
�أو التعوي�ض النقدى عنها بح�سب الأحوال .
� -16إع ــداد ك�ش ــوف و�سن ــدات �صــرف الرواتب ملوظف ــى الكليــة طبق ــا
للنظام املاىل املعمول به ومتابعة ا�ستخراج �شيكات بقيمتها من
وزارة املالية .
� -17صرف قيمة التعوي�ض النقدى عن الإجازات االعتيادية ال�سنوية
لأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني بالكلية .
� -18صرف منحة نهاية اخلدمة وكافة امل�ستحق ــات املالي ــة للموظفي ــن
الذيــن تنته ــى خدمته ــم لأى �سب ــب مــن الأ�سب ــاب وفق ــا ملــا يتــم
حتديده واحت�سابه .
 -19خ�صم م�ستحقات �صندوق التقاعــد ملوظفــى الكلي ــة وما ي�ستح ــق
عليهم لأية جهة حكومية �أخرى وفقا للنظم القانونية املقررة .
 -20مراجعة ك�شوف املبالغ امل�سرتجعة واخلا�صة بالرواتب والعالوات
والبدالت وا�ستبعادها من امل�صروفات وقيدها فى �صالح ميزانية
الكلية .
 -21التحقق من �صرف ال�سلــف امل�ستدميــة ح�ســب القــرارات والنظــم
املالية املتبعة .
� -22إعداد و�صرف ال�سلف اخلا�صة باملوظفني اجلدد غري العمانيني
ومتابعة حت�صيلها .
 -23متابعـ ــة الر�صي ــد النق ــدى للكلي ــة واملراجعـ ــة امل�ستم ــرة لك�ش ــوف
الت�سويات اخلا�صة بح�سابات البنوك .
 -24توفري النرثيات ال�ضرورية فى املوعد املطلوب وح�سب الأنظمة
املعمول بها بالتن�سيق مع الإدارات املعنية ومتابعة ت�سويتها .
� -25صرف ال�سلف لأق�س ــام ومراك ــز الكلي ــة والتن�سي ــق معها لت�سوي ــة
املبالغ املتبقية من ال�سلف .
� -26صرف املطالبات التى تقل قيمتها عن مائة ريال .
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� -27إعداد ك�شوف املبالغ النقدية امل�سرتجعة وتوريدها �إىل وزارة
املالية .
 -28بيع الطوابع وم�ستندات املناق�صة وتوريد املبالغ املح�صلة من
البيع �إىل وزارة املالية .
 -29االحتفاظ بكعوب ال�شيكات بعد توقيع امل�ستلم عليها .
 -30م�سك �سجالت امل�شرتيات وطلبات �أداء اخلدمة وتذاكر ال�سفر .
 -31اتخاذ ما يلزم للح�صول على �أف�ضل العرو�ض والأ�سعار لتوفري
احتياجات الكلية .
� -32شراء االحتياجات املختلفة للكلية طبقا للموا�صفات والكميات
املطلوبة .
 -33امل�شاركة فى �إعداد �شروط املمار�سات �أو املناق�صات املتعلقة بالكلية .
 -34اتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�صدار �أوامر ال�شراء �إىل املورد الذى
تقرر قبول عر�ضه وقيدها ب�سجل �أوامر ال�شراء واعتمادها من
وزارة املالية .
 -35ت�سليم �أوامر ال�شراء ور�سائل التكليف �إىل ال�شركات القائمة
بالتوريد .
 -36مراجعة �سندات ت�سليم الأ�صناف املوردة للكلية والت�أكد من
مطابقتها للموا�صفات وال�شروط املطلوبة .
 -37ت�سجيل �أ�سماء وعناوين ورقم ال�سجل التجارى للموردين فى
ال�سجل املعد لذلك .
 -38امل�شاركة فى جلان اجلرد ال�سنوى وبيع املنقوالت امل�ستعملة وفقا
للنظم املعمول بها .
� -39إجراء حجوزات تذاكر ال�سفر .
 -40التعاون مع املدقق الداخلى وتزويده بكافة الوثائق وامل�ستندات
الت ــى ي ــود االط ــالع عليه ــا قب ــل اعتم ــاد ال�ص ــرف م ــن امليزاني ــة
والتن�سيق معه فى �إعداد احل�سابات اخلتامية للكلية .
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� -41إ�صدار �سنــدات ال�ص ــرف لأوام ــر ال�شــراء ومــا يتعل ــق ب�إج ــراءات
�صرف املواد .
� -42صرف خم�ص�صات الطالب ومتابعتها .
� -43إ�صدار �شهادات حتويل الراتب ملوظفى الكلية .
� -44أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل العميد �أو مدير الدائرة .
ج  -ق�سم املوارد الب�شرية ويخت�ص بالآتى :
 - 1القيام بالإجراءات الالزمة للتعيني  ،و�إعداد عقود التوظيف .
� - 2إعداد ميزانية الوظائف بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ومتابعة
تنفيذها .
 - 3ح�صر الوظائف ال�شاغرة واتخاذ ما يلزم للإعالن عنها .
 - 4اتخاذ الإجراءات التنفيذية اخلا�صة بتقييم الأداء الوظيفى .
� - 5إعداد م�شروعات القرارات املتعلقة باملوظفني بكافة �أنواعها .
� - 6إعداد البيان ال�شهرى بالدرجات املعتمدة امل�شغولة منها وال�شاغرة
وكافة الإح�صاءات املتعلقة مبوظفى الكلية .
 - 7اتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�صدار البطاقات ال�صحية للموظفني
غري العمانيني بالكلية .
 - 8تنفيذ قرارات جلنة املوارد الب�شريــة وجملــ�س امل�ساءلــة الإداريــة
وغريها من اللجان املخت�صة .
� - 9إعداد الربنامج ال�سنوى الجازات موظفى الكلية واعتماده من
اجلهات املخت�صة .
 -10متابعة عودة املوظفني من �إجازاتهم و�إ�صدار اخطارات العودة .
 -11الت�أكد من �إخالء طرف املوظفني غري العمانيني عند قيامهم
ب�إجازاتهم ال�سنوية وعند انتهاء اخلدمة .
� -12إعداد ا�ستمارات احت�ساب احلقوق الوظيفية .
 -13تلق ــى الطلب ــات اخلا�ص ــة بالإج ــازات االعتيادي ــة وغريه ــا من
الإجازات .
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 -14فتح ملفات خدمة املوظفني اجلدد مع حفظ م�سوغات التعيني
بها وترقيمها على غالف امللف .
 -15حفظ وترتيب ملف ــات موظف ــى الكلي ــة بالطريقــة التى ت�ضمــن
املحافظة على �سرية البيانات واملعلومات الواردة وحتديثها �أوال
ب�أول .
 -16حفظ جميع املكاتبات والقرارات املتعلقة باملوظفني فى ملفاتهم
الوظيفية .
 -17فتح �سجالت ب�أ�سماء املوظفني و�أرقامهم الوظيفية .
� -18إعداد البيانات املطلوبة عن املوظفني من واقع ملفاتهم الوظيفية .
 -19التن�سيق ب�ش�أن ت�أ�شريات املوظفني و�أ�سرهم واتخاذ الإجراءات
الالزمة لإ�صدار بطاقات الإقامة ومتابعة جتديدها مع ق�سم
العالقات العامة واالعالم بالكلية .
 -20التن�سيق ب�ش�أن ت�صاريح املرور الربى للموظفني غري العمانيني ،
بالتن�سيق مع ق�سم العالقات العامة واالعالم .
 -21ت�سجيل البيانات الأ�سا�سية ملن تنتهى خدمتهم فى ال�سجل املعد
لذلك واالحتفاظ مبلفاتهم بالكلية .
� -22إ�صدار �شهادات ملن يهمه الأمر و�شهادات خربة ملوظفى الكلية .
 -23درا�سة االحتياجات التدريبية ملوظفى الكلية و�إعداد الربامج
واخلطط الالزمة لتنفيذها .
 -24امل�شاركة فى �إعداد ميزانية الت�أهيل والتدريب .
� -25إعداد اخلطط ق�صرية وطويلة املدى لتدريب وت�أهيل موظفى
الكلية .
 -26التن�سيق مع اجلهــات املعني ــة وامل�ؤ�س�س ــات املخت�ص ــة بالتدري ــب
والت�أهيل .
 -27متابعة تنفيذ خطط التدريب والت�أهيل وتقييمها .
� -28أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل العميد �أو مدير الدائرة .
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ويكون لكل ق�سم رئي�س  ،يتوىل �إدارة �ش�ؤونه  ،و ي�صدر بتعيينه قرار من
الوزير �أو من يفو�ضه  ،ويعمل حتت الإ�شراف املبا�شر ملدير دائرة ال�ش�ؤون
الإدارية واملالية .
ثانيا  :مكتب العميد
املـــادة ( : )42يتبع العميد مكتب ير�أ�سه مدير ي�صدر بتعيينه قرار من الوزير �أو من
يفو�ضه  ،وميار�س املكتب اخت�صا�صاته من خالل الأق�سام الآتية :
�أ  -ق�سم التن�سيق واملتابعة  ،ويخت�ص بالآتى :
 - 1تن�سيق �أعمال مكتب العميد .
� - 2إم�ساك وحفظ ال�سجالت وامللفات املتعلقة بالعمل مبكتب العميد .
� - 3إعداد وطباعة القرارات واملذكرات والر�سائل وغريها .
 - 4ت�سجيل القرارات والتعاميم الإدارية فى ال�سجالت املعدة لذلك
وترقيمها وتوزيعها على اجلهات املخت�صة داخل الكلية  ،وحفظها
مع خلفياتها فى امللفات املعدة لذلك .
 - 5حفظ املعامالت واملذكرات والر�سائل فى امللفات وال�سجالت املعدة
لذلك .
 - 6متابعة املو�ضوعات واملذكرات والتقارير واملحا�ضر املتعلقة بعمل
العميد داخل الكلية وخارجها .
 - 7توفري املعلومات ال�ضرورية التى يطلبها العميد .
� - 8إعداد تقارير دورية عن املتابعة وتقييم الأداء واقرتاح التو�صيات
املنا�سبة ب�ش�أنها ورفعها للعميد .
� - 9أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل العميد �أو مدير املكتب .
ب  -ق�سم العالقات العامة والإعالم  ،ويخت�ص بالآتى :
� - 1إعداد الربامج الإعالمية لكافة �أن�شطة الكلية ومتابعة تنفيذها
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
 - 2التن�سيق مع كافة و�سائل الإعالم وتزويدها باملعلومات الالزمة
عن �أن�شطة الكلية وفقا للقواعد املقررة فى هذا ال�ش�أن .
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 - 3ا�ستقبال وتوديـع �ضيـوف الكليـة وت�أميـن الإقامـة لهـم بالتن�سيق
مع دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية .
 - 4متابعة جتديد جوازات �سف ــر موظف ــى الكلي ــة غي ــر العمانيي ــن
وجتديد ت�أ�شريات وبطاقات الإقامة .
 - 5الرتتيب حلجز تذاكر ال�سفر ملوظفى الكلية فى املهمات الر�سمية
�أو غريها بالتن�سيق مع ق�سم املوارد الب�شرية .
 - 6امل�شاركة فى تنظيم الندوات واللقاءات واالحتفاالت التى تعقدها
الكلية �أو ت�شارك فيها وذلك بالتعاون مع اجلهات املعنية فى
الكلية والوزارة .
 - 7العمل على بناء عالقات التوا�صل بني الكلية واملجتمع .
 - 8توثيق جميع الفعاليات والأن�شطة التى تقام بالكلية .
� - 9أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل العميد �أو مدير املكتب .
ثالثا  :ق�سم الربيد والوثائق
املـــادة ( : )43ين�ش�أ بكل كلية ق�سم للربيد والوثائق يتبع العميد مبا�شرة ي�صدر بتعيني
رئي�سه قرار من الوزير �أو من يفو�ضه  ،ويقوم بالتن�سيق فى ال�ش�ؤون
الفنية مع دائرة الوثائق بالوزارة  ،ويخت�ص بامل�س�ؤوليات واملهام الآتية :
 - 1ت�سجيـ ــل الربيـ ــد ال�ص ــادر وال ــوارد بالكلي ــة وفق ــا للت�سل�سـ ــل العــددى
والزمنى  ،مع مراعاة نظام ت�صنيف الوثائق املعتمد لدى الكلية .
 - 2ت�سلي ــم �أ�صــول الربيــد الــوارد �إىل التق�سيمــات املعنيــة بالكليــة وحفــظ
ن�سخ منه .
 - 3توجيه الربيد ال�صادر �إىل اجلهات املعنية بعد حفظ ن�سخ منه و�إرجاع
ن�سخ للجهة املن�شئة .
 - 4امل�ساهمة فى �إعداد الأدوات الإجرائية املتعلقة ب�إدارة الوثائق  ،وخا�صة
منهــا نظــم ت�صني ــف الوثائ ــق وج ــداول م ــدد ا�ستبقائه ــا  ،وم�ساع ــدة
املوظفني وتدريبهم على ا�ستخدام هذه الأدوات .
� - 5إ�سداء املعونة الفنية �إىل تق�سيمــات الكليــة لتحويــل وثائقهــا التى لــم
تعد جارية اال�ستعمال �إىل مكان حفظ الوثائق الو�سيطة .
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� - 6إدارة الوثائق الو�سيطــة وحفظه ــا وتنظي ــم االطــالع عليه ــا من قب ــل
الكلية واتخاذ الالزم ب�ش�أنها .
 - 7فرز الوثائق الو�سيطة التى ا�ستوفت مدة احلفظ وذلك بالتن�سيق مع
دائرة الوثائق بالوزارة .
رابعا  :ق�سم �ضمان اجلودة
املـــادة ( : )44ين�ش�أ بكل كلية ق�سم ل�ضمان اجلودة يتبع العميد ي�صدر بتعيني رئي�سه
قرار من الوزير �أو من يفو�ضه  ،ويخت�ص الق�سم بالآتى :
 - 1تن�سيـ ــق �أعم ــال �ضم ــان اجل ــودة بالكلي ــة وحف ــظ وتوثي ــق امل�ستن ــدات
اخلا�صة بذلك .
 - 2القيام بالدرا�سات و�إعداد التقارير الالزمة ل�ضمان اجلودة بالكلية .
 - 3العمل على �ضمان اجلودة ون�شر ثقافتها فى الكلية .
 - 4درا�سة املعايري و�أ�س�س �ضمان اجلودة الواردة من اجلهات ذات العالقة
واقرتاح �سبل تفعيلها .
 - 5التن�سيق مع اجلهات املعنية ب�ضمان اجلودة داخل وخارج الكلية .
 - 6رفع تقرير ف�صلى لعميد الكلية وجمل�س الكلية ب�ش�أن �ضمان اجلودة
بالكلية .
� - 7أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل العميد .
خام�سا  :املدقق الداخلى
املـــادة ( : )45يكون لكل كلية مدقق داخلى يعني بقرار من الوزير �أو من يفو�ضه ،
ويخ�ض ــع �إداري ــا لإ�ش ــراف عمي ــد الكلي ــة ويخ�ض ــع فني ــا لإ�ش ــراف دائ ــرة
التدقيق الداخلى بالوزارة ويتوىل املهام الآتية :
 - 1التحقق من تطبيق القوانني واللوائح والقرارات والنظم والإجراءات
املتعلقة بالأموال الثابتة واملنقولة املخ�ص�صة للكلية .
 - 2مراجعة �سندات ال�صرف اخلا�صة مبيزانية الكلية .
 - 3مراجعة العقود و�أوامر ال�شراء والتحقق من �أن توقيعها قد مت وفقا
لأحكام الأنظمة والقوانني ذات العالقة .
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 - 4مراجعة القيود املحا�سبية التى جتريها دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
املتعلقة مب�صروفات الكلية .
 - 5فح�ص ومراجعة الدفاتر واحل�سابات وال�سجالت املالية واملحا�سبية
وما يرتبط بها من م�ستندات .
 - 6مراجعة القوائم املالية اخلتامية اخلا�صة بالكلية وفح�ص احل�ساب
اخلتامـ ــى بع ــد انتهـ ــاء ال�سنـ ــة املاليـ ــة  ،و�إعـ ــداد تقريـ ــر بالتو�صيـ ــات
واالقرتاحات فى هذا ال�ش�أن .
 - 7مراجعة م�ستندات الإيرادات للتحقق من حت�صيل جميع الإيرادات
امل�ستحقة .
� - 8إجراء اجلرد املفاجئ للمخازن واخلزائن وال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة
وغريها من الأموال الثابتة واملنقولة املخ�ص�صة للكلية  ،و�إعداد
تقرير بنتيجة اجلرد .
 - 9مراجعة ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة .
� -10إعداد تقارير دورية بنتائج الفح�ص تت�ضمن املخالفات التى �أ�سفر
عنها الفح�ص و�أ�سبابها وطرق عالجها وو�سائل تالفيها  ،ويتم
�إخطار مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بالكلية بن�سخة من هذه
التقارير لإجراء التعديالت والت�صحيحات الالزمة والعمل على
تالفى �أية خمالفات فى امل�ستقبل .
� -11إعداد تقارير ربع �سنوية تت�ضمن نتيجة فح�ص ح�سابات الكلية
ومركزها املاىل وملخ�صا باملالحظات والتو�صيات التى وردت فى
التقارير الدورية ونتيجة متابعتها وعر�ضها على مدير دائرة التدقيق
الداخلى بالوزارة لرفعها للوزير .
 -12تلقى تقارير جهاز الرقابة املالية للدولة التى حتال من الوزير والتى
تت�ضمن نتائج تدقيق ح�سابات الكلية وفح�ص �أعمالها املالية و�إحالتها
�إىل مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية للرد عليها  ،ودرا�سة الردود
و�إعداد التقرير الالزم  ،وعر�ضه على مدير دائرة التدقيق الداخلى
لرفعه للوزير .
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 -13اقرتاح الو�سائل الالزمة لتالفى املخالفات املالية التى تت�ضمنها
تقارير جهاز الرقابة املالية للدولة  ،و�إخطار مدير دائرة ال�ش�ؤون
الإدارية واملالية بالكلية بها وبالتو�صيات التى ت�صدر فى هذا ال�ش�أن
ومتابعة تنفيذها .
� -14أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل الوزير .
�ساد�سا  :الباحث القانونى
املـــادة ( : )46يتبع العميد باحث قانونى �أو �أكرث  ،ي�صدر بتعيينه قرار من الوزير �أو من
يفو�ضه يتوىل املهام الآتية :
 - 1التحقيــق مع موظفــى وطالب الكليــة فى املخالفــات املن�سوبــة �إليهــم
وفقا للقواعد املنظمة لذلك .
 - 2درا�ســة املذكــرات والوثائ ــق التى حت ــال �إليــه و�إب ــداء ال ــر�أى القانون ــى
ب�ش�أنها .
 - 3امل�شاركة فى اللجان ذات العالقة .
 - 4ح�صر وحفظ الت�شريعات والقوانيـن واللوائــح والقــرارات التى تتعلــق
ب�أعمال الكلية .
 - 5احل�ضور �أمام اجلهات الق�ضائية فى الدعاوى التى تكون الكلية طرفا
فيها بالتن�سيق مع الدائرة القانونية بالوزارة .
� - 6إعداد وجتميع وتبويب العقود واالتفاقيات التى تربمها الكلية .
 - 7مراجعة اللوائح والقرارات والتعاميم والعقود اخلا�صة بالكلية قبل
اعتمادها .
� - 8أية مهام �أخرى يكلف بها من قبل العميد .
الف�صل الرابع
�ش�ؤون الطالب
الفرع الأول
املجل�س الطالبى
املـــادة ( : )47ي�شكل املجل�س الطالبى فى كل كلية فى بداية كل عام �أكادميى برئا�سة
عميد الكلية وع�ضوية كل من :
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 - 1م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية امل�ساندة نائبا للرئي�س .
 - 2مدير دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ع�ضوا .
 - 3ر�ؤ�ساء املراكز �أع�ضاء .
 - 4رئي�س جلنة ال�ش�ؤون الأكادميية ورئي�س جلنة الأن�شطة �أع�ضاء .
� - 5أربعة طالب ميثلون جلنتى ال�ش�ؤون الأكادميية والأن�شطة �أع�ضاء .
( طالب وطالبة ميثالن جلنة ال�ش�ؤون الأكادميية وطالب وطالبــة
ميثالن جلنة الأن�شطة ويتم اختيارهم بوا�سطة رئي�سى اللجنتيــن )
يجتمع املجل�س الطالبى مرة واحدة على الأقــل فى كــل ف�صــل
درا�ســى وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك  ،ويكون رئي�س مركز اخلدمات
الطالبية مقررا للمجل�س .
املـــادة ( : )48يخت�ص املجل�س الطالبى باملهام الآتية :
 - 1اعتماد خطة العمل ال�سنوية للفعاليات والأن�شطة الطالبية املختلفة
املقدمة من رئي�س مركز اخلدمات الطالبية .
 - 2متابعة �أعمال جلنتى ال�ش�ؤون الأكادميية والأن�شطة فى تفعيل العمل
الطالبى .
� - 3إيجاد احللول والبدائل املنا�سبة للم�شكالت التى تعرت�ض الطالب
فــى اجلوانــب الأكادمييــة والأن�شطــة املختلفــة ومبــا ال يتعــار�ض مــع
القوانني واللوائح املنظمة لذلك .
 - 4اقرتاح امليزانية ال�سنوية املخ�ص�صة للأن�شطة الطالبية املتنوعة .
 - 5رفع تقرير ف�صلى عن نتائج �أعمال املجل�س الطالبى �إىل املدير العام .
 - 6رفع ن�سخة من حم�ضر كل اجتماع بعد اعتماده من رئي�س املجل�س
الطالبى �إىل املدير العام .
وللمجل�س ت�شكيل جلان للقيام ببع�ض مهامه .
املـــادة ( : )49ي�ص ـ ــدر بت�شكي ـ ــل جلنت ـ ــى ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون الأكادميي ـ ـ ــة والأن�شط ـ ـ ــة وحتديـ ـ ــد
اخت�صا�صاتهما قرار من العميد .
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الفرع الثانى
نظام م�ساءلة الطالب
املـــادة ( : )50ي�سرى نظام م�ساءلة الطالب على جميع طالب الكليات .
املـــادة ( : )51يعد خمالفة طالبية كل خروج على ال�سلوك القومي � ،أو الإخالل بالنظم
�أو القواعد �أو الأعراف �أو التقاليد اجلامعية املتعارف عليها  ،وب�صفة
خا�صة ما يلى :
 - 1كل فعل �أو قول مي�س املعتقــدات الدينيــة �أو �سمعــة الدولــة � ،أو يخــل
بالنظام �أو الآداب العامة داخل الكلية �أو خارجها .
 - 2كل غ�ش فى االمتحان �أو �إخالل بنظام �سريه �أو بالهدوء الواجب
توافره فيه �أو ال�شروع فى �أى من ذلك .
 - 3االمتناع عن ح�ضور املحا�ضرات � ،أو التمرينات والدرو�س العلمية
وغري ذلك من الأعمال الدرا�سية التى تقت�ضيها النظم الدرا�سية
املقررة بهدف الإخالل بالعملية التعليمية �أو حتري�ض الغري على
ذلك .
 - 4الإخالل بالنظام خالل املحا�ضرات �أو الدرو�س العملية .
 - 5ارتكاب �أى فعل يكون ما�سا بال�شرف �أو الأمانة �أو الأخالق � ،أو يكون
من �ش�أن ــه الإ�س ــاءة �إىل �سمع ــة الكلي ــة �أو لأى م ــن العاملي ــن فيه ــا ،
�أو طالبها .
� - 6أى اعتداء �أو �إهانة �أو �إ�ساءة يوجههــا الطالــب لع�ضو هيئــة التدريــ�س
�أو لأى من العاملني بالكليات �أو طالبها .
 - 7العم ــل على تكويــن �أى تنظيــم � ،أو امل�شارك ــة فيه � ،أو تكويــن اللج ــان
�أو اجلمعيات � ،أو عقد امل�ؤمترات  ،قبل احل�صول على موافقة بذلك
من اجلهات املخت�صة بالكلية �أو الوزارة .
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� - 8إ�صدار �أو توزيع الن�شرات �أو جرائد احلائط �أو ال�صحف �أو املجـالت ،
�أو �إر�سالها عرب الربيد الإلكرتونى � ،أو جمع الأموال �أو التوقيعات
قبــل احل�صــول على موافقــة بذلــك من اجلهــات املخت�صــة بالكليــة
�أو الوزارة � ،أو �إ�ساءة ا�ستعمال املوافقة املمنوحة ملمار�سة �أى من هذه
الأن�شطة .
� - 9إ�ساءة ا�ستعمال �أى من ممتلكات الكلية ومن�ش�آتها الثابتة �أو املنقولة ،
�أو �إتالفها �أو تخريبها �أو �إ�ساءة ا�ستخدام �شبكة املعلومات بها .
 -10االحتفــاظ �أو تــداول الأفـ ــالم �أوال�ص ـ ــور �أواملج ـ ــالت �أواملـ ــواد املنافيـ ــة
للآداب العامة �أو الأخالق �أو القيم الدينية � ،أو �أى من املواد املحظور
حيازتها �أو ا�ستعمالها قانونا  ،وذلك داخل حرم الكلية �أو ال�سكنات
الداخلية للطالب بالكلية .
 -11الإخالل ب�أى من القواعد املنظمة للإقامة بال�سكن الداخلى بالكلية .
 -12الإدالء ب�أية بيانات �أو معلومات غري �صحيحة فى الأوراق الر�سمية .
 -13احل�صول على �أية �أوراق �أو م�ستندات ر�سمية خا�صة بالكلية بطريقة
غري م�شروعة �أو تزوير تلك الأوراق �أو ا�ستخدامها مع العلم بتزويرها .
 -14انتحال ال�شخ�صية .
املـــادة ( : )52العقوبات اجلائز توقيعها على الطالب املخالف :
 - 1التنبيه .
 - 2الإنذار .
� - 3إخراج الطالب من قاعة التدري�س � ،أو �أى مكان يخل فيه بالنظام .
 - 4حرمان الطالب الذى يخل بالنظام �أثناء درا�سة مقرر ما من ح�ضور
بع�ض حما�ضراته � ،أو حرمانه من جميع هذه املحا�ضرات .
 - 5احلرمان امل�ؤقت ملدة ال تزيد على �شهر من اال�ستفادة من اخلدمات
التى يقدمها مرفق �أو �أكرث من املرافق املوجودة بالكلية  ،التى ترتكب
فيها املخالفة .
 - 6احلرمان امل�ؤقت ملدة ال تزيد على �شهر من ممار�سة �أى ن�شاط طالبى
يخل الطالب فيه بالنظام .
 - 7احلرمان من موا�صلــة االمتحــان فى حالة ثبــوت الغــ�ش  ،واعتبــاره
را�سبا فى املقرر الذى �ضبط الغ�ش فيه .
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 - 8احلرمان من الدرا�سة وت�أدية االمتحــان فى الف�صــل الدرا�ســى التالـى
فى حالة ثبوت قيام الطالب بالغ�ش مرة �أخرى .
 - 9احلرمان من الإقامة فى ال�سكن الداخلى .
 - 10الف�صل ملدة ال جتاوز ف�صلني درا�سيني .
 - 11الف�صل النهائى من الكلية .
املـــادة ( : )53يلتزم الطالب بدفــع قيمــة الأ�شيــاء التــى �أتلفهــا بعــد خ�صــم قيم ــة م ــدة
اال�ستهالك وفقا للقواعد العامة .
املـــادة ( : )54ال يجوز توقيع �أية عقوبة على الطالب قبل التحقيق معه  ،و�سماع �أقواله
كتاب ــة وم ــع ذل ــك يج ــوز توقي ــع �أى م ــن العقوبــات املن�صــو�ص عليه ــا فــى
البنود (  ) 3 ، 2 ،1من املادة ( )52بعد �سماع �أقواله �شفاهة عن الواقعة مع
�إثبات م�ضمونها فى القرار .
املـــادة ( : )55تكون �صالحيات توقيع العقوبات على النحو الآتى :
 - 1لع�ض ــو هيئـ ــة التدري ـ ــ�س توقي ـ ــع العقوبـ ـ ــات املن�ص ـ ـ ــو�ص عليهـ ـ ــا فــى
البنـ ــود (  ) 3، 2 ،1من املادة ( )52من هذه الالئحة فى حالة الإخالل
بنظام املحا�ضرات �أو الدرو�س .
 - 2لعميـ ـ ـ ـ ــد الكلي ـ ـ ـ ـ ــة توقي ـ ـ ـ ـ ــع العقوب ـ ـ ـ ـ ــات املن�صـ ـ ـ ـ ـ ــو�ص عليهـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ــى
البنـود (  ) 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1من املادة ( )52من هذه الالئحة .
 - 3للجنــة امل�ساءلــة الطالبيــة توقيــع �أى من العقوبــات املن�صــو�ص عليه ــا
فى املادة (. )52
املـــادة ( : )56يكلف عميد الكلية الباحث القانونى بالتحقيق فى املخالفات الطالبية
التى يرتكبها الطالب فى الكلية .
املـــادة ( : )57يتوىل الباحث القانونى التحقيق مع الطالب �أو الطالب املحالني للتحقيق
طبقا للقواعد العامة ومبراعاة ال�ضمانات املتعارف عليها فى هذا ال�صدد ،
ويرفــع مذكرة بنتيجة ذلك التحقيــق م�شفوعــة بالر�أى القانــونى �إىل
العميد  ،وللعميد حفظ التحقيق �أو �إحالة الطالب �أو الطالب �إىل جلنة
امل�ساءل ــة الطالبي ــة �أو توقي ــع �أى من العقوب ــات املن�ص ــو�ص عليه ــا فى
البند (  ) 2من املادة (. )55
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املـــادة ( : )58تــ�شك ــل فــى ك ــل كليــة جلنــة مل�ساءلــة الطـ ــالب برئا�ســة م�ساعـ ــد العميـ ــد
لل�ش ـ�ؤون الأكادمييــة امل�سانــدة  ،وع�ضويــة �أحــد �أع�ضــاء هيئــة التدريــ�س
بالكلية وع�ضو قانونى عن الدائرة القانونية بالوزارة  ،وذلك للنظر فى
املخالفات املحالة �إليها .
املـــادة ( : )59تتوىل جلنة امل�ساءلة الطالبية م�ساءلة املحالني �إليها وفقا للإجراءات
وال�ضمانات والقواعد العامة املتعارف عليها فى نظام امل�ساءلة الإداريـة ،
وتكون جل�سات جلنة امل�ساءلة الطالبية �صحيحة بح�ضور جميع �أع�ضائها ،
وت�صدر قراراتها ب�أغلبية الأ�صوات .
املـــادة ( : )60تكون قرارات جلنة امل�ساءلة الطالبية نافذة من تاريخ �صدورها  ،فيما
عدا العقوبات املن�صو�ص عليها فى البنود (  )11 ، 10 ، 9من املادة ()52
من هذه الالئحة فال يتم تنفيذها �إال بعد انق�ضاء مدة التظلم املن�صو�ص
عليها فى املادة ( )61دون �أن يتقدم الطالب بتظلم � ،أو فى حالة رف�ض
تظلمه .
املـــادة ( : )61يجوز للطالب �أن يتظلم من قرار جلنة امل�ساءلة الطالبية �إىل املدير
العام  ،خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إبالغه بالقرار �أو علمه به علما
يقينيا  ،وللمدير العام �أن يخفف �أو يلغى العقوبة �إذا كان هناك مقت�ضى
لذلك من الأوراق .
املـــادة ( : )62يجوز للمدير العام املوافقة على عودة الطالب ال�سابق ف�صله نهائيا من
الكلية  ،بعد م�ضى �سنتني من تاريخ الف�صل  ،كما يجوز له �إعادة النظر
فى قرار احلرمان النهائى من الإقامة فى ال�سكن الداخلى .
الفرع الثالث
ال�سكن الداخلى
املـــادة ( : )63توف ــر الكلي ــات �سك ــنا داخليا للطالبــات فــى حــدود طاقتهــا اال�ستيعابي ــة
املتاحة وفق ال�ضوابط الآتية :
� - 1أن تك ــون الطالب ــة حا�صل ــة على قب ــول للدرا�ســة بالكليــة التــى يتبعهــا
ال�سكن املتوفر .
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� - 2أن تكــون �أولويـة الت�سكيــن للطالبــات القاطنـات مبناطـق تبعـد �أكرث
من ( )100كم عن مقر الكلية  ،على �أن يراعى �أولوية الت�سكني
للطالبة الأبعد فالأقرب .
� - 3أن متلأ الطالبة منوذج طلب االلتحاق بال�سكن الداخلى فى امليعاد
الذى يحدده مركز اخلدمات الطالبية بالكلية لذلك .
� - 4أن تلتزم الطالبة بالتعليمات املقررة للإقامة فى ال�سكن الداخلى .
ويجوز للعميد اال�ستثناء من البندين  3 ، 2فى احلاالت التى ت�ستدعى
ذلك .
الفرع الرابع
املخ�ص�صات املالية
املـــادة ( : )64ت�صرف املخ�ص�صات املالية ال�شهرية للطلبة على النحو الآتى :
 - 1مبل ــغ وق ــدره (� )60ست ــون ري ــاال �شهريـ ــا عل ــى مـ ــدار العـ ــام للطـ ــالب
القاطنني على بعد ( )100كم ف�أكرث من مقر الكلية .
 - 2مبلغ وقدره ( )20ع�شرون رياال �شهريا طوال فرتة الدرا�سة للطالب
والطالبات القاطنني على بعد �أقل من ( )100كم عن مقر الكلية .
 - 3مبلغ وقدره ( )25خم�سة وع�شرون رياال �شهريا طوال فرتة الدرا�سة
للطالبات القاطنات على بعد ( )100كم ف�أكرث عن مقر الكلية فى
حالة توفري �سكن داخلى لهن فى حدود الطاقة اال�ستيعابية املتاحة
�أو مبلغ وقدره (� )60ستون رياال �شهريا للإعا�شة واالنتقال على مدار
العام فى حالة عدم توفر �سكن داخلى لهن .
املـــادة ( : )65ت�صرف تذكرة �سفر بالطائرة ذهابا و�إيابا للطالب �أو الطالبة مرة واحدة
خالل العام الأكادميى ويجوز التعوي�ض عن قيمة التذكرة امل�شار �إليها
نقدا وفقا لأقل الأ�سعار ال�سائدة وقت تقدمي طلب �صرف التعوي�ض
وذلك للفئات الآتية :
 الطلبة والطالبات الدار�سون فى كلية العلوم التطبيقية ب�صاللة منخارج حمافظة ظفار .
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 طلبــة وطالبــات حمافظــة ظفــار الدار�س ــون فى الكليــات الأخ ــرى عــداكلية �صاللة .
وي�صرف بدل انتقال بقيمة ( )25رياال ملرة واحدة خالل العام الأكادميى
لطلبة وطالبات حمافظة م�سندم ووالية م�صرية على �أال تقل امل�سافة
عن ( )200كم عن مقر الكلية .
الف�صل اخلام�س
�ش�ؤون املوظفني
الفرع الأول
جلنة املوارد الب�شرية
املـــادة ( : )66ت�شكل بقرار من الوزير جلنة للموارد الب�شرية باملديرية من عدد فردى
ال يقل عن ثالثة �أع�ضاء  ،على �أال تقل وظيفة رئي�س اللجنة عن مدير
عام �أو ما فى حكمها .
ويحدد القرار مقرر اللجنة من بني املخت�صني ب�ش�ؤون املوظفني بالوزارة
وال يكون له حق الت�صويت .
املـــادة ( : )67تخت�ص جلنة املوارد الب�شرية بالإ�ضافة �إىل ما ورد من اخت�صا�صات بهذه
الالئحة بالآتى :
�أ  -اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة للنظر فى التعيني والرتقية والنقل
ومنح العالوات الت�شجيعية .
ب � -إبداء الر�أى فيما يرى الوزير �أو الوكيل عر�ضه عليها من مو�ضوعات .
املـــادة ( : )68جتتمع جلنة املوارد الب�شرية بناء على دعوة من رئي�سها �أو بناء على طلب
الوزير وتكون تو�صياتها ب�أغلبية الأ�صوات ف�إذا ت�ساوت رجح اجلانب
الذى منه الرئي�س .
وت�صدر اللجنة تو�صياتها فى مدة ال جتاوز �أ�سبوعني من تاريخ اجتماعها ،
على �أن ترفــع تلــك التو�صيــات فى مدة ال جتــاوز �أ�سبوعيــن مــن تاريــخ
�إ�صداره ــا �إىل الوزيـر لالعتمــاد  ،ف ـ�إذا ل ــم يعتمده ــا ولــم يب ــد اعرتا�ضــا
عليهــا خالل  30يومــا من تاريــخ و�صولهــا �إليــه اعتبـرت نافـذة مـن تاريـخ
انق�ضــاء هــذا الأجل .
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�أما �إذا اعرت�ض على �أية تو�صية  ،تعني �أن يبني �أ�سباب ذلك على �أن
يعر�ض ذلك على اللجنة للنظر فيه خالل �أجل يحدده الوزير  ،ف�إذا
انق�ضى هذا الأجل دون �أن تبدى اللجنة ر�أيها اعترب ر�أيه نافذا � ،أما
�إذا مت�سكت اللجنة بر�أيها خالل الأجل املحدد كان عليها �أن تر�سل ذلك
للوزير التخاذ القرار  ،ويعترب قراره فى هذه احلالة نهائيا .
ويجوز لذوى ال�ش�أن التظلم للوزير من تلك القرارات خالل  60يوما
من تاريخ الإخطار بالقرار �أو العلم به علما يقينيا .
الفرع الثانى
التعيني
املـــادة ( : )69يكون التعيني بقرار من الوزير �أو من يفو�ضه وفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن يكون عمانى اجلن�سية ويجوز فى حالة عدم توفر عمانيني ل�شغل
الوظيفة تعيني غري عمانيني فيها مبوجب عقود تربم بينهم وبني
الوزارة .
� - 2أال يقل عمــره عن ثمانيــة ع�شــر عام ــا وتثب ــت ال�س ــن ب�شه ــادة املي ــالد
�أو البطاقة ال�شخ�صية .
� - 3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
� - 4أال يكـون قد �صــدر �ضـده حكــم فى جرميــة خملــة بال�شــرف �أو الأمانــة
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
� - 5أال يكون قد �صدر �ضده قرار بالف�صل من اخلدمة  ،ما مل يكن قد
م�ضى على هذا القرار �سنتان .
� - 6أن يكون حا�صال على امل�ؤهالت العلمية واخلربات الالزمة للوظيفة
وم�ستوفيا ال�شرتاطات �شغل الوظيفة املحددة ببطاقة و�صفها ،
ويجوز للوزير فى حالة ال�ضرورة اال�ستثناء من �شرط الت�أهيل
العلمى املطلوب �إذا توفــرت فى املر�شح ل�شغــل الوظيفــة خبــرة عمليــة
�أو فنية متميزة  ،واال�ستثناء من �شرط احلد الأدنى ملدة اخلربة
العملية املطلوبة متى كانت هناك ندرة فى املتاح من �أ�صحاب هذه
اخلربة .
� - 7أن يكون الئقا طبيا للخدمة وفقا للقواعد املقررة فى هذا ال�ش�أن من
اجلهة الطبية املخت�صة .
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املـــادة ( : )70يكون التعيني بالن�سبــة للموظــف العمانى ولغيــر العمانى املتعاق ــد معــه
من داخل ال�سلطنة من تاريخ مبا�شرة العمل  ،ولغري العمانى املتعاقد
معه من خارج ال�سلطنة من تاريخ دخوله ال�سلطنة .
املـــادة ( : )71يو�ضع املعينون لأول مرة حتــت االختبــار  ،ملــدة ثالثــة �أ�شهــر من تاريــخ
ا�ستالم العمل  ،ويقدم الرئي�س املبا�شر تقريرا م�سببا عن املوظف املو�ضوع
حتت االختبار الذى يرى عدم �صالحيته للعمل �إىل جلنة املوارد الب�شرية
للنظر فى �أمره ورفع تو�صياتها ب�ش�أنه  ،وفى حالة ثبوت عدم �صالحيته ،
ي�صدر قرار ب�إنهاء خدمته من الوزير �أو من يفو�ضه .
املـــادة ( : )72ي�ستحق املوظـف العمانـى الراتـب الإجمـاىل من تاريــخ مبا�شــرة العم ــل ،
وكذلك غري العمانى املتعاقد معه من داخل ال�سلطنة وفى حالة حتمل
الوزارة تكاليف املبيت بالكامل ي�ستحق الراتب الإجماىل ما عدا بدالت
املاء والكهرباء وال�سكن .
وي�ستحق غري العمانى املتعاقد معه من خارج ال�سلطنة الراتب من تاريخ
دخول ال�سلطنة  ،وتتحمل الوزارة تكاليف املبيت فى فندق بالكامل خالل
مدة ال تتجاوز خم�سة ع�شر يوما من تاريخ و�صوله لل�سلطنة  ،بالإ�ضافة
�إىل ( )%50من نفقات امل�أكل وامل�شروبات اخلفيفة وتنظيف املالب�س على
�أن ت�صرف البدالت اعتبارا من اليوم التاىل النتهاء �إقامته بالفندق .
املـــادة ( : )73تطبق القواعد الآتية فى ح�ساب مدة اخلربة عند التعيني :
 -1ي�شرتط �أن تكون اخلربة منا�سبة للوظيفة وفقا ملا تقرره ال�سلطة
املخت�صة بالتعيني .
 - 2يجوز �أن ت�ضاف للراتب عالوة �أو �أكرث من عالوات الدرجة  ،عن كل
�سنة من �سنوات اخلربة �إذا زادت خربته عن املدة املطلوب توافرها
ل�شغل تلك الوظيفة .
املـــادة ( : )74يجوز للوكيل تكليف �أى من موظفى الكليات من غري �أع�ضاء هيئات
التدري�س بامل�شاركة فى مهام التدري�س بالكليات بناء على طلب املدير
العام �أو العميد على �أن تتوافر فيه ال�شروط وال�ضوابط التى ي�ضعها
املجل�س الأكادميى .
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املـــادة ( : )75للمدير العام بعد موافقة الوكيل وبناء على طلب العميد  ،دعوة �أ�ساتذة
زائرين من �أع�ضاء هيئات التدري�س باجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العاىل
الأخرى  ،لال�ستعانة بخربتهم فى جماالت التدري�س � ،أو البحث العلمى
�أو غري ذلك مبا ي�سهم فى تطوير برامج العمل بالكليات واملراكز وذلك
وفقا للإجراءات وال�ضوابط التى ي�صدر بها قرار من الوزير .
املـــادة ( : )76يجوز للوزير �إعادة تعيني املوظف �أو نقله �إىل جدول �آخر طبقا لل�شروط
الآتية :
� - 1أن يكون م�ستوفيا ل�شروط �شغل الوظيفة املراد نقله �إليها �أو �إعادة
تعيينه فيها .
� - 2أن يكون قد �أم�ضى فى خدمة الوزارة مدة ال تقل عن �أربع �سنوات .
� - 3أال يقل تقدير تقييم �أدائه الوظيفى عن مرتبة ممتاز فى ال�سنتني
الأخريتني .
� - 4أن تتوافر وظيفة �شاغرة مبخ�ص�صاتها املالية لإعادة تعيني املوظف .
املـــادة ( : )77يجوز للوزير املوافقة على �إعادة تعيني املوظف الذى ح�صل على م�ؤهل
درا�سى �أعلى فى وظيفة �أو درجة �أعلى تنا�سب امل�ؤهل احلا�صل عليه ،
ومينح فى هذه احلالة �أول مربوط الدرجة املعاد تعيينه عليها � ،أو راتبه
الذى يتقا�ضاه  ،م�ضافا �إليه عالوة من عالواتها �أيهما �أكرب .
املـــادة ( : )78يجوز للوزير �إعادة تعيني املوظ ــف ال ــذى �أنهي ــت خدمت ــه لأ�سب ــاب غي ــر
خملة بال�شرف والأمانة فى وظيفته ال�سابقة �أو فى وظيفة �أخرى مماثلة
بذات الدرجة التى كان ي�شغلها �أو درجة �أعلى �إذا توافرت فيه ال�شروط
املطلوبة ل�شغل الوظيفة املراد �إعادة تعيينه عليها .
الفرع الثالث
العالوات والبدالت
املـــادة ( : )79ي�ستحق املوظف عالوة دورية فى �أول يناير من كل عام ميالدى  ،طبقا
لل�شروط الآتية :
� - 1أن يكون املوظف قد �أم�ضى �ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ تعيينه .
� - 2أال يكون تقدير كفاءة �أدائه فى ال�سنة ال�سابقة مبرتبة ( �ضعيف ) .
وال متنع الرتقية من ا�ستحقاق العالوة الدورية فى موعدها .
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املـــادة ( : )80للوزي ـ ــر �أو م ــن يفو�ض ـ ــه  ،منـ ــح املوظـ ـ ــف عـ ــالوة ت�شجيعيـ ـ ــة �أو �أكثـ ـ ــر ،
من عالوات الدرجة  ،طبقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن تتوفر فى امليزانية مبالغ لل�صرف منها لهذا الغر�ض .
� - 2أن يك ــون تقدي ــر كفــاءة �أداء املوظــف فـى التقريــر الأخيــر مبرتبــة
جيــد جــدا  ،وذلــك بالن�سبـة ملـن يخ�ضعــون لنظــام تقاريــر الكفــاءة ،
وبح�سب تقدير الرئي�س املبا�شر بالن�سبة ملن ال يخ�ضعون لهذا النظام .
� - 3أن يكون املوظف قد �أم�ضى �سنة  ،على الأقل  ،فى خدمة الكلية .
� - 4أن يكون املوظف قد بذل جهدا خا�صا �أو حقق اقت�صادا فى النفقات
�أو رفعا مل�ستوى الأداء .
وال يجوز منح املوظف �أكرث من �أربع عالوات ت�شجيعية فى الدرجة املالية
الواحدة  ،وال مينع منح العالوات الت�شجيعية من ا�ستحقاق العالوة
الدورية فى موعدها .
املـــادة ( : )81حتدد بدالت طبيعة العمل والكهربــاء واملــاء وال�سكــن والأثــاث والهاتــف
واالنتقال  ،على النحو املبني بامللحق رقم (  ) 3املرفق .
املـــادة ( : )82ي�ستحق املوظف املوفد فى مهمة ر�سمية داخل ال�سلطنة �أو خارجها بدل
�سفر طبقا للقواعد الواردة بامللحق رقم (  ) 4املرفق  ،ومينح املوظف
املوفد للتدريب داخل �أو خارج ال�سلطنة  ،بدل تدريب طبقا للقواعد
املبينة بامللحق رقم (  ) 5املرفق .
املـــادة ( : )83يتم ترحيل املوظفني طبقا للقواعد الواردة بامللحق رقم (  ) 6املرفق .
املـــادة ( : )84مينح العميد وم�ساعــد العميــد ورئـي ــ�س الق�س ــم الأكادمي ــى  ،ب ــدل �إدارة
وذلك على النحو املبني بامللحق رقم (  ) 7املرفق .
الفرع الرابع
مواعيد العمل و الإجازات
�أوال  :مواعيد العمل
املـــادة ( : )85ي�صدر قرار من الوزير مبواعيد بدء وانتهاء العمل اليومى  ،فى �ضوء
عدد �ساعات العمل الر�سمية التى يحددها جمل�س الوزراء .
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املـــادة (� : )86إذا اقت�ضت م�صلحة العمل عدم متتع املوظف بالإجــازات الأ�سبوعيــة ،
�أو �إجازات الأعياد �أو املنا�سبات الر�سمية  ،وجب تعوي�ضه عنها ب�أيام
راحة بديلة فى وقت الحق �أو بدل نقدى مقداره راتب يومني من راتبه
الإجماىل عن كل يوم �شريطة �أن يكون قيامه بالعمل خاللها بتكليف من
املدير العام .
ثانيا  :الإجـازات
 - 1الإجازات االعتيادية :
املـــادة ( : )87ي�ستحق املوظف �سنويا �إجازة اعتيادية براتب �إجماىل على النحو الآتى :
 ) 60( - 1يوما ل�شاغلى وظائف �أع�ضاء هيئة التدري�س .
 - 2بالن�سبة ل�شاغلى الوظائف امل�ساندة والوظائف الإدارية  ،فتكون على
النحو الآتى :
 ( )48يوما ل�شاغلى الدرجات من (�أ) حتى اخلام�سة . ( )38يوما ل�شاغلى الدرجات من ال�ساد�سة حتى الثامنة . ( )28يوما ل�شاغلى باقى الدرجات .املـــادة ( : )88تتم املوافقة على الإجازات االعتيادية من املدير العام � ،أو من يفو�ضه ،
بناء على طلب املوظف وتو�صية رئي�سه املبا�شر .
املـــادة ( : )89يجوز للموظف احل�صول على �إجازة اعتيادية ملدة ال جتاوز ( )90ت�سعني
يوما فى ال�سنة الواحدة  ،وللوكيل �أو من يفو�ضه املوافقة على زيادة مدة
الإجــازة مبــا ال يجـاوز ( )30ثالثيــن يومــا �أخــرى خــالل العــام الواحــد ،
�إذا كان للموظف ر�صيد من الإجازات ي�سمح بذلك .
املـــادة ( : )90ي�ستحق املوظف الذى تنتهى خدمته  ،لأى �سبب من الأ�سباب  ،تعوي�ضا
نقديا  ،عن ر�صيد الإجازات االعتيادية امل�ستحقة له حتى تاريخ انتهاء
خدمته  ،بحد �أق�صى ا�ستحقاق �سنتني ف�إذا كان عدم ح�صوله عليها راجعا
مل�صلحة العمل ي�صرف له التعوي�ض النقدى عن كامل ر�صيده .
ويح�سب التعوي�ض وفقا للراتب الذى كان يتقا�ضاه املوظف عند انتهاء
خدمته .
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املـــادة ( : )91يجوز مبوافقة الوكيــل �أو مــن يفو�ضــه  ،ومل�صلحــة العمــل  ،قطــع �إجــازة
املوظف  ،على �أن يتمتع مبا تبقى منها فى وقت الحق � ،أو يعو�ض نقدا
عن هذه املدة �أو ي�ضاف �إىل ر�صيد �إجازته .
املـــادة ( : )92يج ــوز للوزيــر  ،ع ــدم املوافق ــة على منــح املوظــف الإجــازة االعتياديــة ،
�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك  ،وفى هذه احلالة ي�صرف له تعوي�ض
نقدى عنها على �أ�سا�س الراتب الذى يتقا�ضاه .
املـــادة ( : )93تنظم �إجازات م�شرفات الوحدات ال�سكنية للطالبات بحيث تتزامن بقدر
الإمكان مع �إجازات الطالبات فى نهاية كل ف�صل درا�سى .
املـــادة ( : )94ال ي�ستحق املوظف �إجازة اعتيادية عن املدد الآتية :
 مدة التفرغ لبعثة �أو منحة درا�سية �أو دورة تدريبية تزيد مدتها على�ستة �أ�شهر مت�صلة .
 املدة التى يق�ضيها فى �إجازة درا�سية �أو تفرغ علمى جتاوز �ستني يوما . املدة التى يق�ضيها املوظف فى �إجازة خا�صة بدون راتب جتاوز ثالثنييوما فى ال�سنة .
 مدة الإعارة �إىل غري وحدات اجلهاز الإدارى للدولة . مدة الوقف عن العمل التى تزيد على ثالثة �أ�شهر �إذا ق�ضى ب�إدانته . مدة تنفيذ عقوبة ال�سجن . - 2الإجازة الطارئة :
املـــادة ( : )95ي�ستحق املوظف ل�سبب طــارئ يقــدره العميــد �إجــازة براتــب �إجماىل ملدة
خم�سة �أيام فى ال�سنة  ،ويجوز منح املوظف ما ال يتجاوز خم�سة �أيام
�أخرى لعذر خارج عن �إرادته يقدره املدير العام  ،ويجب على املوظف فى
هذه احلالة �أن يقدم لرئي�سه املبا�شر فور عودته طلب �إجازة طارئة  ،مبينا
فيه الأ�سباب التى ا�ضطرته لذلك  ،وفى حالة الرف�ض يعترب الغياب
بدون عذر ويخ�صم من ر�صيد �إجازته االعتيادية �إن كان له ر�صيد منها
و�إال اعتربت �إجازة بدون راتب .
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 - 3الإجازة املر�ضية :
املـــادة ( : )96ي�ستحق املوظف العمانى فى حالة املر�ض �إجازة متنح بقرار من اجلهة
الطبية املخت�صة على النحو الآتى :
� - 1إجازة براتب كامل ملدة ال تزيد على �سبعة �أيام فى املرة الواحدة .
 - 2فـى حالــة امل ــر�ض التى ت�ستوجــب منــح املوظف �إجــازة ملــدة تزيــد علــى
�سبعة �أيام  ،تكون الإجازة فى احلدود الآتية :
 �ستة �أ�شهر براتب �إجماىل . �ستة �أ�شهر الأخرى بثالثة �أرباع الراتب وكامل البدالت .وي�ستحق ذلك النوع من الإجازة املر�ضية كل خم�س �سنوات حت�سب من
تاريخ �أول �إجازة مر�ضية تزيد عل ــى �سبعة �أيام  ،و�إذا كانت الإجازة املر�ضية
ناجتة عن �إ�صابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التقيد مبدة ال�سنوات
اخلم�س .
و�إذا انتهت الإجازة املر�ضية املن�صو�ص عليها فى البند ( )2دون �أن ي�شفى
املوظف عر�ض �أمره على اجلهة الطبية املخت�صة لتقرر �إمكانية �أن ي�سند
�إليه من العمل ما ينا�سب حالته � ،أو عدم لياقته �صحيا .
وي�ستحق املوظف غري العمانى �إجازة مر�ضية وفقا للعقد املربم معه .
املـــادة ( : )97ا�ستثناء من حكم الفقرة قبل الأخرية من املادة ال�سابقة  ،مينح املوظف
العمانى املري�ض ب�أحد الأمرا�ض املزمنة �أو امل�ستع�صية التى ي�صدر
بتحديدها قرار من اجلهة الطبية املخت�صة �إجازة مر�ضية بن�صف
الراتب وكامل البدالت �إىل �أن ي�شفــى �أو ت�ستقر حالته ا�ستقرارا ميكنه
من القيام بعمله �أو بعمل ينا�سب حالته وفقا ملا تو�صى به اجلهة الطبية
املخت�صة � ،أو تثبت عدم لياقته �صحيا بعجزه عن القيام ب�أى من ذلك
بقرار من تلك اجلهة .
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املـــادة ( : )98ال يعتد بالإجازة املر�ضية للموظف �إذا وقعت كلها �أثناء �أية �إجازة �أخرى
م�صرح له بها  ،و�إذا وقع جزء من الإجازة املر�ضية فى نهاية الإجازة
امل�صرح بها اعتربت املدة التى تزيد على تلك الإجازة �إجازة مر�ضية .
�أما �إذا ا�ستحق املوظف �إجازة مر�ضية قبل قيامه بالإجازة االعتيادية
امل�صرح بها � ،أجل قيامه بهذه الإجازة �إىل وقت �آخر ما مل يطلب القيام
بها .
املـــادة ( : )99يت ــم ع ــالج املوظ ــف املوج ــود داخــل ال�سلطن ــة ومنح ــه الإج ــازة املر�ضيــة
وفقا للإجراءات الآتية :
 - 1يكون الك�شف الطبى والعالج مبعرفة امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية
احلكومية  .ويجوز للموظف العالج فى امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
على نفقته �إذا رغب فى ذلك  ،وتقبل الإجازة املر�ضية ال�صادرة من
امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة التى يحددها وزير ال�صحة ملوظفى
اخلدمة املدنية �أيا كانت مدتها  ،وما عداها من امل�ؤ�س�سات ال�صحية
الأخرى فتقبل الإجازة املر�ضية مبا ال يجاوز ثالثة �أيام  ،وفى جميع
الأحوال يتعني اعتمادها من اجلهة الطبية املخت�صة بوزارة ال�صحة .
 - 2علـى املوظــف الــذى ميــر�ض �أن يخطــر جهــة عملــه و�أن يتوجــه لأقــرب
م�ست�شفى لعالجه ومنحه الإجازة املر�ضية الالزمة �إذا اقت�ضت حالته
ذلك .
 - 3يقدم املوظف للطبيب ا�ستمارة طلب العالج على النموذج املعد لذلك ،
وفى حالة تعذر احل�صول على هذه اال�ستمارة يطلب املوظف من
"الطبيب تزويده ب�شهادة و�صف طبية" .
 - 4يدون الطبيب فى ا�ستمارة العالج �أو فى �شهادة الو�صف الطبية نوع
املر�ض والتو�صية بالإجازة املر�ضية �إذا لزم الأمر وكذلك نوع العالج ،
وعلى املوظف �أن يقدم اال�ستمارة �أو ال�شهادة �إىل جهة عمله .
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امل ــادة (  : ) 100يتــم عـ ــالج املوظ ـ ــف املوجـ ــود خ ــارج ال�سلطنـ ـ ــة ومنح ــه الإجــازة املر�ضيــة
وفقا للإجراءات والقواعد الآتية :
 -1على املوظف الذى مير�ض �أن يخطر جهة عمله مبر�ضه ومدة الإجازة
املر�ضية التى تقررت له  ،وعليه �أن يقدم جلهة عمله عند عودته
�شهادات طبية بحالته  ،ومدة �إجازته املر�ضية  ،معتمدة من ال�سلطات
الطبية الر�سمية بالبلد ال�صادرة منه  ،م�صدقا عليها من �سفارة
ال�سلطنة � ،أو من وزارة ال�صحة بال�سلطنة  ,وفى حالة وجود طبيب
معتمد لدى �سفارة ال�سلطنة فى البلد ال�صادر منها ال�شهادات الطبية
يكتفى باعتماد هذا الطبيب وت�صديق ال�سفارة عليها .
 -2تتحمل الكلية نفقات العالج وقيمة الأدوية للموظف فى احلالتني
الآتيتني :
�أ  -وجود املوظف فى مهمة ر�سمية خارج ال�سلطنة .
ب  -وج ــود املوظ ــف فى بعث ــة �أو منح ــة درا�سية �أو تدريبية وذلك مبا
ال يتعار�ض مع قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية والئحته
التنفيذية .
وعلى املوظ ـ ــف �أن يق ـ ــدم �إىل جهـ ــة عمل ـ ــه الأوراق الدالة على نفقات
العالج وقيمة الأدوية م�صدقا عليها طبقا ملا ورد بالفقرة (  ) 1من
هذه املادة .
امل ــادة (  : ) 101ال تتحم ـ ــل الكلية نفقـ ــات تركي ــب الأ�سنـ ــان � ،أو قيمة النظـ ــارات الطبي ـ ــة
والعد�سات الال�صقة وتقومي الأ�سنان � ،أو الأطراف ال�صناعية � ،إال �إذا كان
ذلك ناجتا عن �إ�صابة عمل .
امل ــادة (  : ) 102للموظ ــف احلق فى التقدم جلهة عمل ـ ــه بطلب لتحويـ ــل �إجازت ـ ــه املر�ضية
التى منحت له �إىل �إجازة اعتيادية � ،إذا كان له ر�صيد منها .
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� - 4إجازة التفرغ العلمى :
امل ــادة (  : ) 103يجـ ــوز بقرار من الوزيـ ــر منح ع�ضو هيئـ ــة التدري ــ�س العمانى �إجازة تفرغ
علمى براتب �إجماىل  ،ملدة ال جتاوز �سنة واحدة  ،بناء على اقرتاح جمل�س
الق�سم وموافقة جمل�س الكلية بال�شروط الآتية :
� -1أن يكون قد �أم�ضى �أربع �سنوات على الأقل فى خدمة الكلية � ،أو م�ضى
على عودته من �إجازة تفرغ علمى �أربع �سنوات على الأقل .
� - 2أن يتقدم بربنامج علمى مف�صل للكلية التى يعمل بها .
� -3أال يرتتب على ذلك �إخالل بالنواحى التدري�سية بالكلية .
� - 4أال يكون مكلفا ب�إجناز بحث علمى ممول .
 - 5احل�صول على موافقة اجلهة املراد �إجناز الربنامج العلمى بها .
� -6أال يكون �شاغال ملن�صب �إدارى �أو متوليا مل�س�ؤوليات �إدارية .
امل ــادة (  : ) 104مينـ ــح ع�ض ــو هيئ ــة التدري ــ�س العمانـ ــى الذى يح�صــل على �إجـ ــازة التفـرغ
العلم ـ ــى املخ�ص�ص ــات املالي ــة ال�شهري ــة املق ــررة لط ــالب مرحلـ ــة الدكتوراة
طبقــا لقان ــون البعث ــات واملن ــح والإعان ــات الدرا�سي ــة والئحت ــه التنفيذي ــة
طوال مدة تلك الإجازة امل�شار �إليها � ،أو الفرق بني هـ ــذه املخ�ص�ص ـ ــات ،
وما يتقا�ضاه من اجلهة التى يقوم بتنفيذ الربنامج العلمى بها � ،أو من
�أية جهة �أخرى  ،وذلك فى احلاالت التى يتقا�ضى فيها مبالغ تقل عن
املقرر لطالب مرحلة الدكتوراة مع تذكرة �سفر واحدة طوال مدة التفرغ .
ويلتزم ع�ضو هيئة التدري�س ب�إجناز الربنامج العلمى الذى قدمه  ،و�إال
التزم برد جميع املبالغ التى حتملتها الوزارة عن مدة الإجازة .
امل ــادة (  : ) 105يجـ ــوز بقــرار مــن الوزيـ ــر �أو من يفو�ض ــه ا�ست�ضافــة �أع�ضـ ـ ــاء من هيئ ـ ــات
التدري�س باجلامعات الأخرى لق�ضاء �إجازة تفرغ علمى طبقا للقواعد
التى ي�صدر بها قرار من الوزير .
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امل ــادة (  : ) 106يجوز منح ع�ضو هيئ ــة التدري�س غيــر العمانى الذى تتوافر فيه ال�شروط
املن�صــو�ص عليهـ ــا فى املادة ( � )103إج ــازة تفرغ علمـ ــى بدون رات ــب  ،ملدة
ال جتاوز �سنة  ،ويتمتع �أفراد �أ�سرته بالعالج املجانى داخل ال�سلطنة  ،على
النحو الذى كانوا يتمتعون به قبل ح�صوله على الإجازة  ،على �أن يلتزم
بخدمة الكلية ملدة �سنة بعد عودته من الإجازة .
� - 5إجازات �أخرى :
امل ــادة ( � : ) 107إجازات بحثية �أو علمية :
يجوز مبوافقة الوكيل  ،منح �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن فى حكمهم ،
�إجازات بحثية �أو علمية براتب �إجماىل  ،ملدة ال جتاوز ثمانية وع�شرين
يوما  ،وفقا للقواعد املنظمة لذلك .
امل ــادة ( � : ) 108إجازة ح�ضور امل�ؤمترات والندوات خارج ال�سلطنة :
يجوز مبوافقة الوكيل  ،منح ع�ضو هيئة التدري�س العمانى �إجازة براتب
�إجماىل حل�ضور امل�ؤمترات والندوات واملعار�ض ذات الطابع املت�صل
باخت�صا�ص الق�سم الذى ينتمى �إليه الع�ضو والتى تت�ضمن م�شاركات
لعدة جهات دولية متخ�ص�صة  ،بحد �أق�صى مرتني فى العام الأكادميى ،
ملدة ال جتاوز خم�سة �أيام فى كل مرة  ،بناء على تو�صية من الرئي�س
املبا�شر وعميد الكلية  ،على �أن يقدم لدى عودته تقريرا �أو عر�ضا �إىل
الق�سم الذى ينتمى �إليه .
كما يجوز للوكيل املوافقة على �صرف تذكرة �سفر ح�سب قواعد الرتحيل
املبينة بامللحق رقم (  ) 6لع�ضو هيئة التدري�س العمانى حل�ضور امل�ؤمترات
والن ــدوات واملعـ ــار�ض مع منح ــه م�صاريـ ــف الت�سجي ــل والبــدالت املقــررة
للمهمة الر�سمية �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك .
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امل ــادة (  : ) 109ي�ستحق ع�ضو هيئة التدري�س العمانى امل�شـارك ببحث مقبول من اجلهة
املنظمة للم�ؤمتر �أو الندوة  ،تذكرة �سفر ح�سب قواعد الرتحيل املبينة
بامللحـ ــق رق ـ ــم (  ، ) 6وم�صاريــف الت�سجــيل  ،والب ــدالت املق ــررة للمهم ــة
الر�سمية  ،وذلك ملرة واحدة خالل العام الأكادميى � ،إذا مل يتكفل منظمو
امل�ؤمتر �أو الندوة بذلك .
امل ــادة (  : ) 110ي�سم ـ ــح لع�ضــو هيئـ ــة التدريــ�س العمانــى امل�شـ ــارك فى بحث علمــى مم ــول
من �أية جهة خارجية  ،بح�ضور الندوات وامل�ؤمترات املتعلقة بالبحث ،
وت�صرف له تذكرة �سفر ح�سب قواعد الرتحيل املبينة بامللحق رقم (، )6
وم�صاريف الت�سجيل والبدالت املقررة للمهمة الر�سمية  ،طبقا للقواعد
املقررة فى هذا ال�ش�أن  ،وفى جميع الأحوال ال يجوز �أن تتعدى م�شاركة
ع�ضو هيئة التدري�س مرتني فى العام الأكادميى .
امل ــادة (  : ) 111يجوز منح ع�ضـو هيئـة التدري�س غري العمانى �إجازة براتب �إجماىل  ،ملدة
ال جتاوز خم�سة �أيام خالل العام الأكادميى  ،للم�شاركة ببحث �أو ورقة
عمل فى امل�ؤمترات والندوات واملعار�ض املتخ�ص�صة على نفقته اخلا�صة ،
ويجوز للوزارة منحه تذكرة �سفر بح�سب قواعد الرتحيل املبينة بامللحق
رقم ( � ) 6إذا تعلق البحث �أو ورقة العمل بخ�صو�صية عمانية .
امل ــادة ( � : ) 112إجازة مناق�شة الر�سائل العلمية :
يجـوز منــح ع�ضو هيئة التدري�س �إج ـ ــازة براتـ ــب �إجمال ــى  ،ملــدة ال جتــاوز
خم�ســة �أي ـ ــام خ ـ ــالل الف�ص ـ ــل الدرا�ســى الواح ـ ــد للم�شارك ــة ف ــى مناق�ش ــة
الر�سائــل العلمية � ،أو الإ�شراف على االمتحانات  ،التى تعقد باجلامعات
وامل�ؤ�س�سات العلمية الأخرى .
امل ــادة ( � : ) 113إجازة درا�سية :
يجوز بقرار من الوزير  ،بناء على تو�صية املدير العام  ،منح املوظف
العمانى الذى يرغب فى الدرا�سة خارج ال�سلطنة على نفقته اخلا�صة ،
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�إجازة درا�سية براتب �إجماىل  ،ملدة ال تتجاوز �أربع �سنوات  ،ويجوز عند
االقت�ضاء مدها ملدة �سنة �أخرى  ،وذلك بال�شروط الآتية :
� -1أال تقل مدة خدمة املوظف بالكلية عن �سنتني .
� -2أن تكــون الدرا�س ــة للح�صــول علــى م�ؤهــل بعد دبلـ ــوم التعلي ــم الع ــام
�أو ما يعادله  ،وفى جمال التخ�ص�ص الذى يخدم امل�صلحة املبا�شرة
لعمله بالكلية .
� - 3أن يقدم ما يفيد القبول ب�إحدى اجلامعات �أو م�ؤ�س�سات التعليم العاىل
املعرتف بها من اجلهة املخت�صة بال�سلطنة .
� -4أال يكون قد ح�صل على بعثة �أو �إجازة درا�سية من قبل  ،ما مل مي�ض
على ذلك �سنتان على الأقل .
� - 5أن يلتزم بخدمة الكلية �سنة ميالدية مقابل كل �سنــة درا�سيــة  ،و�إال
التزم ب�سداد ما �صرف له من مبالغ طوال فرتة الإجازة .
ويجوز للوزير الإعفاء من هذا االلتزام بعد موافقة وزارة املالية .
� -6أن يك ــون تقدي ـ ــر كفــاءة �أدائه الوظيفى فى ال�سنة ال�سابقة مبرتبة
جيد جدا  ،على الأقل .
وتطبق ب�ش�أنه الأحكام اخلا�صة بالتزامات املوفد املن�صو�ص عليها فى
قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية والئحته التنفيذية .
امل ــادة ( � : ) 114إجازة لت�أدية االمتحان :
مينـ ــح املوظ ــف العمانى �إج ـ ــازة برات ــب �إجمال ــى لت�أديــة االمتحـ ــان ،
مل ــدة ال جتاوز املدة املقررة لذلك  ،على �أن يكون مقيدا بالدرا�سة غري
النظامية فى �إحدى املدار�س � ،أو املعاهد � ،أو باالنت�ساب لإحدى اجلامعات
�أو م�ؤ�س�سـات التعليـم العاىل املعتــرف بهـ ــا من اجلهات املخت�صة بال�سلطنة ،
على �أن يقدم �شهادة معتمدة تثبت �أداءه االمتحان ومدته  ،و�إال خ�صمت
تلك الإج ــازة من ر�صي ــد �إجازت ــه االعتيادي ــة � ،إن ك ــان له ر�صيد منه ــا
و�إال اعتربت �إجازة بدون راتب .
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املــادة ( � : ) 115إجازة احلج :
مينح املوظف امل�سلم �إجازة خا�صة براتب �إجماىل لأداء فري�ضة احلج ملدة
ال تزيد على ع�شرين يوما  ،ومتنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة
خدمته فى احلكومة .
وفى حالة جتاوز املوظف تلك املدة حت�سب املدة الزائدة �إجازة اعتيادية �إن
كان له ر�صيد منها  ،و�إال اعتربت �إجازة بدون راتب .
املــادة ( � : ) 116إجازة العدة :
ت�ستحق املوظفة التى يتوفى عنها زوجها �إجازة خا�صة للعدة املن�صو�ص
عليها فى قانون الأحوال ال�شخ�صية  ،براتب �إجماىل على النحو الآتى :
� -1أربعة �أ�شهر وع�شرة �أيام من تاريخ الوفاة للموظفة غري احلامل .
 -2من تاريخ الوفاة �إىل تاريخ الو�ضع للموظفة احلامل .
و�إذا وقعت �إجازة العدة خالل �إجازة �أخرى حت�سب املدة التى تزيد على
تلك الإجازة �إجازة عدة .
�أما �إذا كانت الإجازة التى وقعت خاللها �إجازة العدة �إجازة اعتيادية
احتفظت املوظفة بالفرتة التى �صادفتها �إجازة العدة .
املــادة ( � : ) 117إجازة الوالدة والأمومة :
 -1متنـح املوظفة �إجازة خا�صة براتـ ــب �إجمال ــى  ،لتغطي ــة فت ــرة م ــا قبــل
وما بع ــد الــوالدة  ،مدتها (  ) 50خم�سون يوما  ،ومبا ال يزيد على
خم�س مـرات طــوال مــدة خدمته ــا فى احلكوم ــة  ،وفى حالــة طلبها
�إجازة لأكرث من ذلك  ،متنح �إجازة اعتيادية � ،إن كان لها ر�صيد ي�سمح
بذلك  ،و�إال منحت �إجازة بدون راتب .
 - 2متنح املوظفة العمانيــة بناء على طلبه ــا � ،إجـ ــازة ب ــدون راتب  ،ملدة
ال تزيد على �سنة لرعاية طفلها وي�شرتط ملنح هذه الإجازة �أن تتقدم
بطل ــب احل�صــول عليها خـ ــالل �سن ــة من تاريخ انتهاء �إجازة الوالدة ،
و�أال تكون معينة بطريق التعاقد ما مل تقت�ض امل�صلحة العامة ذلك .
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املــادة ( � : ) 118إجازة ملرافقة مري�ض :
يجوز منح املوظف �إجازة خا�صة  ،براتب �إجماىل ملدة ع�شرين يوما فى
ال�سنة  ،ملرافقة مري�ض خارج ال�سلطنة  ،كما يجوز منح الإجازة ملرافقة
مري�ض للعالج داخل ال�سلطنة �إذا قررت اجلهة الطبية املخت�صة �ضرورة
ذلك  ،ف�إذا جاوز العالج املدة املذكورة كان للوزير مد الإجازة ملدة ال تزيد
على ثالثني يوما �أخرى .
و�إذا زادت املدة على ذلك  ،ح�سبت املدة الزائدة �إجازة اعتيادية �إن كان
للموظــف ر�صيــد منها و�إال اعتبــرت �إج ـ ــازة بــدون راتـ ـ ــب  ،وي�شتـ ــرط ملنـ ــح
الإجازة املذكورة �أال يكون املوظف معينا بطريق التعاقد  ،وعلى املوظف
�أن يقدم �شهادات طبية م�صدقا عليها من اجلهات املخت�صة تثبت �أن مدة
الإجازة والغياب بعد الإجازة ق�ضيت ملرافقة املري�ض .
املــادة ( � : ) 119إجازة ملرافقة الزوج :
ي�ستحق املوظف العمانى  ،الذى اجتاز فرتة االختبار �إجازة خا�صة بدون
راتب مل ــدة �أق�ص ــاها �أربع �سنوات ملرافقــة الزوج املوف ــد فى بعث ــة �أو منحــة
�أو �إجــازة درا�س ـي ــة �أو دورة تدريبي ـ ــة �أو املنتـ ــدب �أو املع ـ ــار �أو املنق ـ ـ ــول خـ ــارج
ال�سلطنة  ،وي�شرتط ملنح هذه الإجازة �أال يكون املوظف معينا بطريق
التعاقد  ،و�أال تقل مدتها عن �ستة �أ�شهر و�أن يتقدم بطلب احل�صول عليها
قبل �شهر من التاريخ الذى يحدده للقيام بها .
وتنتهى مدة الإجازة بانتهاء مهمة الزوج فى اخلارج  ،ويجوز مبوافقة
الوزير � ،أو من يفو�ضه  ،مد هذه الإجازة ملدة ال تزيد على عامني �آخرين
�إذا دعت ال�ضرورة لذلك .
وال يجوز طلب احل�صول على هذه الإجازة ملدة �أو مدد �أخرى �إال بعد
انق�ضاء مدة فى العمل م�ساوية ملدة �آخر �إجازة ح�صل عليها املوظف وفق
هذه املادة .
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املــادة ( � : ) 120إجازة لتمثيل ال�سلطنة :
مين ــح املوظ ـ ـ ــف ال ـ ـ ــذى يختـ ـ ــار لتمثي ـ ــل ال�سلطنــة فـى املج ــال الثقافــى
�أو الريا�ضى �أو االجتماعى �أو غريها  ،فى الداخل �أو اخلارج � ،إجازة خا�صة
براتب �إجماىل ال تزيد مدتها على املدة ال�ضرورية للإعداد وال�سفر التى
حتددها اجلهة املعنية  ،ويعترب املوظف امل�شرتك فى املباريات الر�سمية
داخل ال�سلطنة فى �إجازة خا�صة براتب �إجماىل  ،اعتبارا من اليوم ال�سابق
الذى يكون فيه ناديه م�شرتكا فى �إحدى املباريات  ،وذلك طبقا للجداول
الر�سمية للمباريات .
املــادة ( � : ) 121إجازة خا�صة :
يجوز لأ�سبـاب يقدره ــا الوزيــر منح املوظف �إجازة خا�صة بدون راتب
ملدة ال تزيد على �سنة قابلة للتجديد وبحد �أق�صى �أربع �سنوات طوال
مدة خدمته  ،وي�شرتط ملنح هذه الإجازة �أال يكون املوظف معينا بطريق
التعاقد ما مل تقت�ض م�صلحة العمل منحه الإجازة املذكورة .
ويج ــوز عن ــد ال�ض ــرورة �شغ ــل وظيف ــة املوظ ــف الذى منح الإجازة اخلا�صة
بطريق التعيني �أو الندب ب�شرط �أال تقل مدة الإجازة عن �سنة  ،على �أن
ي�شغل املوظف عند عودته وظيفته الأ�صلية �إذا كانت �شاغرة �أو �أية وظيفة
�أخرى معادلة لها �إذا مل تكن �شاغرة .
وحت�سب مدة الإجازة �ضمن مدة اخلدمة الفعلية وفى ا�ستحقاق العالوة
الدورية والرتقية .
� - 6أحكام عامة للإجازات والغياب :
املــادة (  : ) 122للموظف احلــق ف ــى �إجازة براتب �إجمالـ ــى عن �أيـ ــام الإجازة الأ�سبوعيـ ــة
وكذلك عن �إجازات الأعياد واملنا�سبات الر�سمية التى ي�صدر بتحديدها
قرار من اجلهة املخت�صة .
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املــادة (  : ) 123يلتزم املوظف بالعودة �إىل العمل فى نهاية الإجازة امل�صرح ل ــه بهــا  ،و�إذا
تخلف عن العودة �إىل عمله فعليه �إبالغ الكلية عن �سبب تخلفه  ،عقب
الإجازة مبا�شرة .
املــادة ( � : ) 124إذا انقطع املوظف عن عمله لغري �إجازة ي�ستحقها ح�سبت مدة الغياب من
�إجازته االعتيادية �إذا كان له ر�صيد منها و�إال حرم من راتبه الإجماىل
عن مدة غيابـ ــه  ،وذلك دون �إخالل بامل�ساءل ــة الإداريــة �إذا مل يقدم عذرا
�أو قدم عذرا غري مقبول .
املــادة ( � : ) 125إذا �صادف انتهــاء الإج ــازة امل�صرح بها �إج ــازة ر�سمي ــة  ،وتغيب املوظف عن
العمل بعد انتهاء تلك الإجازة  ،يعد متغيبا املدة التى تلى الإجازة فقط ،
و�إذا كان الغياب بني الإجازة امل�صرح بها والإجازة الر�سمية وعاد لعمله
بعد الإجازة مبا�شرة فيعد متغيبا املدة الواقعة بينهما فقط � ،أما �إذا تغيب
قبل وبعد الإجازات الر�سمية  ،فتحت�سب مدة غيابه عن املدة كلها مبا فيها
�أيام الإجازة الر�سمية .
املــادة ( � : )126إذا تغيـ ــب املوظ ــف عن عملــه �أكثـ ــر من �سبعة �أي ـ ــام دون �إخط ــار جهـ ــة
عمل ــه  ،وجب على رئي�سه املبا�شر �إبالغ دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
بالكلية بذلك كتابيا  ،لتقوم بوقف راتبه الإجماىل  ،وفى حالة جتاوز مدة
الغياب ثالثني يوما مت�صلة �أو خم�سني يوما منف�صلة فى ال�سنة  ،للوزير
�أو من يفو�ضه اعتباره م�ستقيال � ،أو اتخاذ �إجراءات امل�ساءلة الإدارية .
املــادة ( � : ) 127إذا عاد املوظـف �إىل العمـل بعد غيابه  ،قبل �صدور قرار �إنهاء خدمتــه  ،وقـدم
ع ــذرا مقبــوال  ،يح�ســب الغياب خ�صمـا م ــن ر�صي ـ ــد �إجازت ــه االعتياديـة ،
�إذا كـ ــان له ر�صيد منها � ،أو تعترب مدة الغياب بدون راتب �إجماىل � ،أما
�إذا مل يقبل عذره  ،فيحرم من راتبه الإجماىل عن �أيام الغياب مع عدم
الإخالل بامل�ساءلة الإدارية .
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الفرع اخلام�س
املكــافـــ�آت
املــادة (  : ) 128يجوز بقـ ــرار من الوزير منح مكافـ ـ�آت ت�شجيعي ــة للموظ ــف الــذى يقدم
خدمات ممتازة �أو �أعماال �أو بحوثا �أو اقرتاحات ت�ساعد على حت�سني طرق
العمل �أو رفع كفاءة الأداء �أو توفري النفقات طبقا لل�شروط الآتية :
� - 1أال يزيد مقدار املكاف�أة على ( )%100من الراتب الأ�سا�سى فى املرة
الواحدة .
� - 2أال ت�صرف للموظف �أكرث من �أربع مرات خالل ال�سنة املالية الواحدة .
� - 3أن يكون مبيزانية الكلية اعتماد ماىل ي�سمح لل�صرف .
املــادة (  : ) 129مينح من يكلـ ــف بالتدري ــ�س فى الكلية من غري �أع�ض ــاء هيئ ــة التدري�س
مكاف�آت مالية فى الف�صل الدرا�سى على النحو الآتى :
 )400( - 1ريال عن كل �ساعـة معتم ــدة للحا�ص ــل على �شهادة الدكتوراة ،
وبالن�سبة للمقرر الذى ال يقدر ب�ساعات معتمدة حتدد املكاف�أة املالية
عنه مبا ال يتجاوز ( )1200ريال للمقرر الواحد .
 )300(- 2ريال عن كل �ساعة معتمدة للحا�صل على �شهادة املاج�ستري ،
وبالن�سبة للمقرر الذى ال يقدر ب�ساعات معتمدة حتدد املكاف�أة املالية
عنه مبا ال يتجاوز ( )900ريال للمقرر الواحد .
 )200( - 3ريال عن كل �ساعة معتمدة للحا�صل على �شه ــادة البكالوريو�س ،
وبالن�سبة للمقرر الذى ال يقدر ب�ساعات معتمدة حتدد املكاف�أة املالية
عنه مبا ال يتجاوز ( )600ريال للمقرر الواحد .
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املــادة (  : ) 130مينح ع�ضــو هيئـ ــة التدري�س بالكلي ــة عند تكليفـ ــه بالتدري�س فى الف�صل
ال�صيفى مكاف�أة مالية طبقا لدرجته املالية  ،وذلك على النحو الآتى :
الدرجات املالية

عن الأربعة
الأ�سابيع الأوىل

عن كل �أ�سبوع �إ�ضافى بعد
الأربعة الأ�سابيع الأوىل

 100ريال
 800ريال
�أ  ،ب
 75رياال
 600ريال
ج،د
 50رياال
 500ريال
هـ
ومينح ع�ضو هيئة التدري�س املكلف بالتدري�س فى الف�صل ال�صيفى خارج
الكلية التى يعمل بها تعوي�ضا نقديا عن م�صاريــف الإقام ــة واملعي�ش ــة
قدره ( ) 150رياال فى الأ�سبوع وما يزيد عن � 4أ�سابيع ( )75رياال فى
الأ�سبوع .
ويحتفـ ــظ ع�ض ــو هيئـ ــة التدريـ ــ�س بر�صيـ ـ ــد �أجازاتـ ـ ــه عـ ــن فتـ ــرة قيام ـ ــه
بالتدريـ ــ�س بالف�ص ــل ال�صيف ــى � ،شريط ــة �أال يتجـ ــاوز ر�صي ــده من املـ ــدد
املتبقية عن ا�ستحقاق �سنتني  ،ويجوز تعوي�ضه نقدا عن ذلك الر�صيد
من الإجازة .
املــادة (  : ) 131مين ــح ك ــل من يكلــف من غيـ ــر موظفـ ــى الكلي ـ ـ ــة مبناق�ش ـ ـ ــة �أو حتكيـ ـ ــم
الر�سائل � ،أو امل�شروعات البحثية  ،لنيل درجة املاج�ستري � ،أو الدكتوراة ،
وكذلك كل من يكلف بتحكيم خطط البحوث اخلا�صة بالكلية والإنتاج
العلمى للمتقدمني للرتقية الأكادميية من موظفى الكلية مكاف�آت على
النحو الآتى :
 )150( -1رياال لع�ضو جلنة مناق�شة امل�شروع البحثى �أو ر�سالة املاج�ستري
�أو ر�سالة الدكتوراة املكلف من داخل ال�سلطنة  ،و ( )250رياال للمكلف
من خارج ال�سلطنة  ،وفى احلالتني تتحمل الكلية تكاليف ال�ضيافة
وتذكرة ال�سفر بدرجة رجال الأعمال .
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 )200( - 2ريال ملحكم ر�سالة الدكتوراة .
 )150( - 3رياال ملحكم الإنتاج العلمى للمتقدم للرتقية .
 )100( - 4ريال ملحكم امل�شروع البحثى للماج�ستري �أو ر�سالة املاج�ستري .
املــادة (  : ) 132يجوز منــح املدعوين للم�شارك ـ ــة فى الندوات العلمية وامل�ؤمتـ ــرات و�إلقـ ـ ــاء
املحا�ضرات العامة ( )80رياال فى اليوم لكل منهم وت�صرف لهم تذكرة
�سفر على درجة رجال الأعمال .
الفرع ال�ساد�س
الأجور الإ�ضافية
املــادة (  : ) 133يعترب عمال �إ�ضافيا كل عم ــل يكل ــف به املوظف فـ ــى غري �أوقـ ــات العم ــل
الر�سمية � ،شريطة �أال يكون ناجتا عن تقاع�س املوظف �أو �إهماله فى
�أداء واجباته خالل وقت العمل الر�سمى  ،ويقت�صر العمل الإ�ضافى على
احلاالت اال�ضطراريــة  ،وتك ــون املوافقة على العمل الإ�ضافــى من الوزيــر
�أو من يفو�ضه .
املــادة (  : ) 134يحدد �أجر العمــل الإ�ضاف ــى الذى ميكـ ــن تقدي ــر مدتـ ــه بال�ساعات طبقا
للقواعد الآتية :
� -1أن يقوم املوظف بالعمل الإ�ضافى بناء على تكليف كتابى وال ي�ستحق
املوظف �أجرا عن عمل �إ�ضافى تقل مدته عن �ساعة كاملة فى اليوم
الواحد .
 -2حت�سب كل �ساعة من العمل الإ�ضافى فى �أيام العمل العادية ب�أجر
�ساعة ون�صف .
 - 3حت�سب كل �ساع ــة من العمــل الإ�ضاف ــى فى �أي ــام �إجــازة نهاي ــة الأ�سبوع
والإجازات الر�سمية ب�أجر �ساعتني .
 -4ال يتجاوز ما مينح �شهريا للموظف ك�أجر عن �أعمال �إ�ضافية ()%50
من الراتب ما مل ي�صدر قرار من الوزير بغري ذلك .
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املــادة (  : ) 135يكــون منـح �أج ــر العمــل الإ�ضاف ــى الذى ال ميك ــن تقديــر مدته بال�ساعات
مبا ال يتجاوز ( )%50من الراتب .
ويجب �أن يت�ضمن طلب املوافقة �شرحا وافيا لطبيعة العمل والأ�سباب
املوجبة له والفرتة املحددة لت�أديته خاللها .
املــادة (  : ) 136ال مينح �أجر عن العمل الإ�ضافى طبقا للأو�ضاع ال�سابقة �إال ملوظفى
الدرجة الرابعة وما دونها و�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ولأ�سباب ا�ضطرارية
ت�شغيل موظفـى الدرجات الأعلى فى غري �أوقات العمل الر�سمية للوزير
�أو من يفو�ضه منحهم �أجــرا �إ�ضافيـ ــا ال يتج ــاوز ( )%40من الراتب مل ــدة
ال تزيد على �أربعة �أ�شهر فى ال�سنة املالية الواحدة .
الفرع ال�سابع
تقارير تقييم كفاءة الأداء الوظيفى
املــادة (  : ) 137يخ�ضع لنظام تقارير تقييم كفاءة الأداء الوظيفى جميع املوظفني الذين
�أكملوا �ستة �أ�شهر على الأقل فى خدمة الكلية وتعد تقارير تقييم كفاءة
الأداء الوظيفى �سنويا على النموذج املعد لهذا الغر�ض .
املــادة (  : ) 138يو�ضع تقرير تقييم �أداء وظيفى عن املوظف الذى اجتاز فرتة االختبار
وم�ضى عليه فى اخلدمة حتى نهاية �سبتمرب من العام الذى عني فيه
�ستة �أ�شهر على الأقل .
املــادة (  : ) 139يكون تقدير الكفاءة :
 ممتاز ( ت�سعون درجة ف�أكرث ) . جيــد جــدا ( ثمانون درجة ف�أكرث ) . جيد ( �سبعون درجة ف�أكرث) . مقبول ( خم�سون درجة ف�أكرث ) . �ضعيف ( �أقل من خم�سني درجة ) .ويخطر املوظف عن طريق رئي�سه املبا�شر كتابة �أوال ب�أول مبا ي�ؤخذ عليه
من �إهمال �أو تق�صري �أو �أوجه �ضعف ليعمل على �إزالة �أ�سباب ذلك .
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املــادة (  : ) 140يكون و�ضع تقارير تقييم الأداء الوظيفى خالل الن�صف الأول من �شهر
�أكتوبر على �أن يتم اعتمادها خالل �شهر دي�سمرب من كل عام .
املــادة (  : ) 141ي�ضـ ــع الرئيـ ــ�س املبا�ش ـ ــر تقاري ــر تقييم الأداء الوظيف ــى عن املوظفي ـ ــن
اخلا�ضعني لإ�شرافه ثم يعر�ضها على العميد  ،ويجب على دائرة ال�ش�ؤون
الإدارية واملالية بالكلية فور اعتماد التقارير �إخطار املوظــف الذى يو�ضــع
عن ــه تقرير مبرتبة �ضعيف مب�ضمون التقرير املعد عنه كتابة .
ويكون التظلم من التقارير �إىل جلنة التظلمات بالوزارة خالل ثالثني
يومـ ــا من تاري ــخ �إخطـ ــار املوظ ــف مب�ضم ــون التقري ــر  ،وعليه ــا الب ــت فى
التظلم خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميه �إليها .
املــادة (  : ) 142فى حالة ندب �أو �إعارة املوظف �إىل جهة حكومية داخل ال�سلطنة  ،تخت�ص
بو�ضع تقرير تقييم الأداء عنه اجلهة التى ق�ضى فيها املدة الأكرب من
ال�سنة التى يو�ضـع عنهــا التقري ــر  ،ويعت ــد بالتقريـ ــر الأخيـ ــر فى حـ ــاالت
الإعارة خارج ال�سلطنة �أو البعثات �أو الإجازات الدرا�سية �أو املنح الدرا�سية
�أو ال ــدورات التدريبي ــة �أو الإجـ ــازات املر�ضيـ ــة �أو الإج ــازات بدون راتــب ،
�إذا زادت املدة فى �أى من هذه احلاالت على �ستة �أ�شهر .
املــادة (  : ) 143يعر�ض �أمر املوظف الذى يقدم عنه تقريران �سنويان متتاليان مبرتبة
( �ضعيف ) على جلنة املوارد الب�شرية  ،ف�إذا تبني لها �أنه ي�صلح ل�شغل
وظيفة �أخرى فى ذات درجة وظيفته �أو�صت بنقله �إليها � ،أما �إذا تبني عدم
�صالحيته اقرتحت �إنهاء خدمته  ،وفى جميع الأحوال يرفع الأمر �إىل
الوزير التخاذ القرار املنا�سب .
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الفرع الثامن
ترقيات �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
املــادة (  : ) 144تك ـ ــون ترقي ــة �أع�ض ــاء هيئــة التدري ــ�س علــى �أ�سـ ــا�س الكفـ ــاءة فى جم ـ ــال
التدري�س والبحوث وخدمة املجتمع  ،وفقا للقواعد والإجراءات التى
ي�صـدر بها قرار من الوزير  ،بناء علــى تو�صية املجل�س الأكادميى .
املــادة (  : ) 145يجب لرتقية املوظـ ــف �أن يكون م�ستوفيا ال�شرتاطات �شغل الوظيفة
الأعلى  ،وتكون الرتقية من الوظيفة التى ت�سبقها مبا�شرة فى الدرجة
ومن ذات املجموعة التى تنتمى �إليها وي�شرتط م�ضى املدة الالزمة
للرتقية وح�صول املر�شح على تقرير تقييم كفاءة �أدائه الوظيفى بدرجة
( مقبول ) على الأقل فى ال�سنة ال�سابقة على الرتقية .
وال يجوز ترقية املوظف �إذا كان �آخر تقرير كفاءة مقدم عنه مبرتبة
�ضعيف .
املــادة (  : ) 146ال يجـ ـ ــوز ترقيــة املوظـ ــف خ ــالل م ــدة ال�سج ــن املحك ـ ــوم بها علي ــه  ،كم ــا
ال يجوز ترقية املوظف املوقوف عن العمل �أو املحــال �إىل امل�ساءل ــة الإداري ــة
�أو املحاكمة اجلزائية خالل مدة الوقف �أو الإحالة  ،على �أن حتجز له
الدرجة  ،ف�إذا مل يق�ض ب�إدانته �أو عوقب بالإنذار �أو اخل�صم من الراتب
مدة ال تزيد على خم�سة �أيام وجب رد ترقيته �إىل التاريخ الذى كانت
�ستتم فيه ترقيته لو مل يحل �إىل امل�ساءلة الإدارية �أو املحاكمة اجلزائية .
املــادة (  : ) 147ال يجوز ترقية املوظف �إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات التالية �إال بعد
انق�ضاء املدة املو�ضحة قرين كل منها :
� -1ستة �أ�ش ـه ــر  :فى حال ـ ــة اخل�صــم م ــن الراتـ ــب �أكث ــر من خم�س ــة �أي ــام
وال تتجاوز خم�سة ع�شر يوما .
 - 2ت�سعة �أ�شهر  :فى حالة اخل�صم من الراتب �أكرث من خم�سة ع�شر يوما
�أو احلرمان من العالوة الدورية �أو خف�ض الراتب فى
حدود عالوة دورية .
� - 3س ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :فى حالة توقيع عقوبة �أ�شد من ذلك .
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املــادة (  : ) 148تكـ ــون الرتقيـ ــة على �أ�س ـ ـ ــا�س اجلدارة املبني ـ ــة عل ــى عن�صـ ــرى الكفـ ـ ـ ـ ــاءة
والأقدمية  ،وذلك على النحو الآتى :
 %70لعن�صر الكفاءة .  %30لعن�صر الأقدمية .املــادة (  : ) 149ي�صدر قرار الرتقية من الوزير  ,وي�ستحق املرقى �أول مربوط الدرجة
املرقى �إليها �أو الراتب الذى يتقا�ضاه م�ضافا �إليه عالوة من عالواتها
�أيهما �أكرب .
الفرع التا�سع
النقل والندب والإعارة
املــادة (  : ) 150يجوز بقرار من الوزير � ،أو من يفو�ضه  ،نقـل �أو ندب املوظف من جهة �إىل
�أخرى داخل الكلية �أو بني الكليات .
املــادة (  : ) 151يجوز للوزير نقـل �أو ندب املوظف من الكلية �إىل الوزارة �أو �إىل �إح ــدى
وحــدات اجلهاز الإدارى للــدولة �أو من تلك الوحدات �إىل الكلية .
املــادة (  : ) 152يكون الندب مل ــدة �سنة قابلة للتجديد ملدة ال جتاوز �سنتني و�إىل ذات
الوظيفــة �أو الدرج ــة التــى ي�شغله ــا املوظ ــف �أو �إل ــى الوظيفـ ــة والدرجـ ــة
الأعلــى مبا�شرة  ،ويكون الراتب الإجماىل للمنتدب وجميع م�ستحقاته
على اجله ــة املنتدب منها دون �أن يخل ذلك با�ستحقاقه ما قد يكون مقررا
فى اجلهة املنتدب �إليها من ميزات مالية تغاير جن�س ما يتقا�ضاه من
جهة عمله الأ�صلية �أو تزيد فى مقدارها عليه  ،وفى هذه احلالة تتحمل
اجلهة املنتدب �إليها �صرف هذه امليزات �أو مقدار الزيادة فيها  ،وتتحمل
الأخرية مكاف�أة املوظف �إذا كان الندب فى غري �أوقات العمل الر�سمى .
املــادة ( � : ) 153إذا ا�ستغرقت مدة الندب احلد الأق�صى املن�صو�ص عليه فى املادة ال�سابقة
وجب اتخاذ �إجراءات نقل املوظف �إىل اجلهة املنتدب �إليها  ،ويكون تاريخ
النقل من اليوم التاىل النتهاء مدة الندب �أو �إعادتــه �إلـى جهته الأ�صلية .
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املــادة (  : ) 154يجــوز �إعارة املوظف بقــرار مـن الوزير �إىل �إحدى وحدات اجلهاز الإدارى
للدولـ ـ ــة �أو �إل ــى اجلامع ـ ــات �أو الكلي ـ ــات �أو املعاهـ ـ ـ ــد الأخـ ــرى بال�سلطن ـ ـ ــة
واحلكومـات والهيئـ ــات الدوليـ ــة والإقليمي ــة واجلامع ــات خــارج ال�سلطن ــة
�أو �إىل امل�ؤ�س�سـ ــات �أو ال�شركــات التى ت�ساه ــم فيها احلكوم ـ ــة بن�سبــة التقـل
عن  ، %25مل ــدة ال تــجاوز �أرب ــع �سنوات وذلك بناء على طلبه �أو بعد موافقته
على ذلك  ،وتبقى وظيفة املعار �شاغرة  ،ويجوز �شغلها �إذا كانت مدة الإعارة
ال تقل عن �سنة  ،على �أن يعود املعار �إىل وظيفته �إن كانت �شاغرة �أو �إىل
وظيفة �أخرى من نف�س امل�ستوى .
املــادة (  : ) 155تتحمل اجلهة املعار �إليها املوظف كافة ا�ستحقاقاته املالية  ،وحت�سب مدة
الإعارة من �ضمن مدة الرتقية وا�ستحقاق العالوة الدورية املقررة وفقا
للقواعد املقررة فى هذا ال�ش�أن .
الفرع العا�شر
التعوي�ض عن �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية
املــادة (  : ) 156ت�سرى على جميع املوظفني املخاطبني ب�أحكام هذه الالئحة �أحكام قانون
اخلدمـ ــة املدنيـ ــة والئحت ـ ــه التنفيذيـ ــة املعمـ ــول به ــا ب�ش�أن التعوي�ض عن
�إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية .
الفرع احلادى ع�شر
التدريب واالبتعاث
املــادة (  : ) 157ت�سرى ب�شـ ـ�أن تدريـ ــب املوظفيـ ــن املخاطبي ــن ب�أحك ــام ه ــذه الالئح ــة �أحكام
التدريب املن�صو�ص عليها فى قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية
و�أية قرارات تنظيمية ت�صدر فى هذا ال�ش�أن .
املــادة (  : ) 158ت�سرى على جميع املوظفني املخاطبني ب�أحكام هذه الالئحة �أحكام قانون
البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية املعمول به والئحته التنفيذية و�أية
قرارات تنظيمية ت�صدر فى هذا ال�ش�أن .
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الف�صل الثانى ع�شر
واجبات املوظفني والأعمال املحظورة عليهم
املــادة (  : ) 159الوظيف ــة تكلي ــف وم�س�ؤولي ـ ــة ويتعي ــن على املوظفي ــن تنفيـذ الواجبـ ــات
امل�سندة �إليهم فى �ضوء الأحكام والقوانني والأنظمة املعمول بها ويجب
عليهم ب�صفة خا�صة االلتزام بالآتى :
 -1القيام بواجبــات وظائفه ــم ب�أمانــة و�إخال�ص  ،و�أن يخ�ص�صوا وقت
العمـ ــل الر�سم ــى لأداء واجباتهـ ــم الوظيفي ـ ــة  ،و�أن يتح ــروا الدق ـ ــة
واملو�ضوعية وال�شفافية فيما يكلفون به من �أعمال .
 - 2االنتظام فى العمل  ،وااللتزام مبواعيده الر�سمية .
 - 3التعاون مع الزمالء والر�ؤ�ساء فى تنفيذ ما ي�ص ــدر �إليه ــم من �أوامر
وتعليمات بدقة و�أمانة فى حدود القوانني واللوائح والنظم املعمول
بها .
 - 4التقيد فى �إنفاق �أموال الدولة مبا تفر�ضه الأمانة وما يوجبه احلر�ص
عليها .
 - 5املحافظة على �أموال وممتلكات الكلية .
� -6أن ي�سلكوا فى ت�صرفاتهم م�سلكا يتفق وكرامة الوظيفة ومقت�ضياتها .
 - 7احرتام التعاليم الإ�سالمية فى ال�سلوك داخل الكلية وخارجها .
 - 8االلتزام ب�أنظمة الكلية .
املــادة (  : ) 160يحظر على املوظف القيام ب�أى عمل من الأعمال الآتية :
 -1اجلمع بني وظيفته بالكلية  ،و�أية وظيفة �أخرى باجلهاز الإدارى
للدولة � ،أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة � ،إال �إذا اقت�ضت امل�صلحة
العامة تكليف املوظف القيام ب�أعباء وظيفة �أخرى ب�صفة م�ؤقتة ،
وبعد موافقة الوزير �أو من يفو�ضه  ،وذلك طبقا للقواعد وال�شروط
التى يحددها قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية املعمول بها
فى هذا ال�ش�أن .
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 - 2الإهمال �أو التق�صري الذى يرتتب عليه �ضياع حق من احلقوق املالية
للوزارة �أو للكلية �أو يرتتب عليه �أية التزامات �أو حقوق للغري من قبل
الوزارة �أو الكلية .
� - 3إف�شاء �سرية املعلومات �أو البيانات �أو التقارير �أو امل�ستندات �أو غريها
مما يطلع علي ــه املوظــف ب�سب ــب وظيفت ـ ــه �أو مبنا�سبتهـ ــا �أو مبقت�ضــى
تعليم ـ ــات ت�ص ــدر بذلك �أيــا كانـ ـ ــت الو�سيل ـ ـ ــة �أو الآلي ـ ــة التى يت ــم به ــا
�أو من خاللها ذلك الإف�شاء  ،وي�ستمر هذا احلظر قائما على عاتقه
حتى بعد انتهاء العالقة الوظيفية ما مل يكن ذلك مبنا�سبة الإدالء
ب�شهادة �أمام جهات التحقيق �أو املحاكمة .
 - 4ا�ستغالل املن�صب لتحقيق �أغرا�ض �شخ�صية له �أو لغريه .
 - 5قبول �أية هدية �أو مكاف�أة �أو عمولــة م ــن �أى ن ــوع �أو مــن �أى �شخ ــ�ص
�أو جهة �إذا كان من �ش�أنها الت�أثري على قيامه بواجباته الوظيفية .
 - 6القيام �أو اال�شرتاك فى ترويج الأقاويل الكاذبة �أو الإ�شاعات التى من
�ش�أنها امل�سا�س ب�أية جهة بالوزارة �أو الت�أثري عليها فى �أدائها لواجباتها .
 - 7الإف�ضاء ب�أى ت�صريح �أو معلومات �أو بيانات تت�صل ب�أعمال وظيفته
عن طريق ال�صحف �أو غريها من طرق الن�شر املختلفة ما مل يكن
م�صرحا له بذلك من ال�سلطة املخت�صة .
 - 8الن�شر �أو الإدالء بت�صريح فى ال�صحف �أو غريها من و�سائل الإعالم
املختلفة مبا يرتتب عليه الإ�ضرار بامل�صلحة العامة للدولة �أو م�صلحة
العمل وعلى الأخ�ص ما ي�أتى :
�أ  -عرقلة تنفيذ اخلطط والربامج احلكومية .
ب � -إ�ساءة العالقات بني احلكومة وحكومة �أخرى .
ج � -إ�ساءة العالقات بني املوظفني واملواطنني .
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 - 9القيام ب�أى ن�شاط �سيا�سى حمظور .
 -10تنظيم �أو اال�شرتاك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون �إذن
من ال�سلطة املخت�صة .
 -11تقدمي �أى �شكوى كيدية �ضد �أحد من زمالئه �أو ر�ؤ�سائه �أو �ضد �أحد
من امل�س�ؤولني �سواء كان فى الكلية التى يعمل فيها �أو فى �أية وحدة
�أخرى .
 -12ن�ش ــر ال�شائع ــات مب ـ ــا ي�ض ــر مب�صلح ــة الكلي ــة �أو بامل�صلح ــة العامــة
�أو مب�صلحة الغري .
 -13االنقطاع عن العمل �إال لإجازة م�صرح بها .
املــادة (  : ) 161يلتزم �أع�ضاء هيئة التدري�س بالإ�ضافة �إىل ما ورد باملادتيـ ــن ال�سابقتيـ ــن
بالآتى :
� - 1إجناز املهام املتعلقة بالتدري�س والبحوث املعهود بها �إليهم .
 - 2القيام مبهام الإر�شاد الأكادميى مل�ساعدة الطالب و�إر�شادهم ومدهم
باملعلومات عن خمتلف الأن�شطة العلمية  ،والإ�شراف على بحوثهم
وتدريباتهم العملية .
 - 3ح�ضور اجتماعات جمل�س الق�سم وامل�شاركة فى عمل اللجان وال�ش�ؤون
الأكادميية والإدارية بالكلية وفقا للقواعد والأحكام املنظمة لذلك .
 - 4احرتام كرامة الوظيفة واملحافظة على التقاليد الأكادميية .
 - 5العمل على تقوية روح الإخاء الأكادميى .
 -6الإ�سهام فى تنمية املجتمع وتطويره والتوا�صل مع خمتلف فئاته
وب�شتى الطرق العلمية املتعارف عليها .
 - 7البعد عن اخلالفات الدينية واملذهبية والعرقية .
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املــادة (  : ) 162لأع�ضاء هيئة التدري�س القيام بالآتى :
� - 1إجـراء الدرا�س ــات امليدانيـ ــة والتقوميي ــة والإح�صائية كــل فى جمال
تخ�ص�صه  ،بعد احل�صول على املوافقات الالزمة لذلك من اجلهات
املخت�صة .
� - 2إلقاء املحا�ضرات وامل�شاركة فى ور�ش العمل واالجتماعات والندوات
وفــى خمتل ــف الفعاليـ ــات كلم ــا تطلـ ــب الأمـ ــر ذلك  ،والإ�ش ــراف علــى
ر�سائل الدرا�سات العليا والبحوث واالمتحانات فى اجلامعات والكليات
واملعاهد وامل�ؤ�س�سات التعليمية الأخرى  ،وذلك بعد موافقة امل�س�ؤولني
بالكلية � ،شريطة �أال يتعار�ض ذلك مع واجباتهم الوظيفية .
� - 3إجراء البحوث وتقدمي اال�ست�شارات العلمية وفقا للقواعد املنظمة
لذلك .
 - 4ح�ضـور امل�ؤمت ــرات والن ــدوات العلميـ ــة فى جم ــال التخ�ص ــ�ص  ،وفقا
للقواعد املنظمة لذلك .
الف�صل ال�ساد�س
التحقيق وامل�ساءلة الإدارية
املــادة (  : ) 163ت�سرى ب�ش�أن �إجراءات التحقيق وامل�ساءلة الإدارية املبادئ العامة فى
القانون  ،والأحكام املن�صو�ص عليها فى قانون اخلدمة املدنية والئحته
التنفيذية املعمول بها وذلك فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فى هذه
الالئحة .
املــادة (  : ) 164كل موظف يخرج على مقت�ضيات الوظيفة العامة �أو يخالف �أى من
الواجبات �أو ي�أتى �أى من املحظورات املن�صو�ص عليها فى هذه الالئحة ،
تتم م�ساءلته ومعاقبته عن ذلك امل�سلك وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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وال يعفى املوظف من امل�س�ؤولية ا�ستناده �إىل �صدور �أمر �إليه بذلك من
رئي�سه � ،إال �إذا ثبت �أن ارتكاب املخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب �صادر �إليه
بذلك من رئي�سه  ،و�أنه قام بتنبيهه كتابة �إىل املخالفة  ،وفى هذه احلالة
تكون امل�س�ؤولية على م�صدر الأمر وحده  ،وال ي�س�أل املوظف مدنيا �إال عن
خطئه ال�شخ�صى .
املــادة (  : ) 165ال يجوز توقيع عقوبة على املوظف �إال بعد التحقيق معه كتابة وحتقيق
دفاعه  ،ويجب �أن يكون القرار ال�صادر بتوقيع العقوبة م�سببا  ،ويجوز فى
حالة املخالفات الب�سيطة االكتفاء ب�سماع �أقوال املوظف �شفاهة  ،على �أن
يثبت م�ضمون تلك الأقوال فى القرار ال�صادر بتوقيع العقوبة  ،وفى هذه
احلالة ال يجوز �أن تزيد العقوبة على الإنذار � ،أو اخل�صم من الراتب مدة
ال تتجاوز ثالثة �أيام .
املــادة (  : ) 166ال يجوز م�ساءلة املوظف �إداريا ب�ش�أن �أى اتهام جزائى ين�سب �إليه �إال بعد
�صــدور حكـ ــم نهائى ب�ش�أنه من املحكمة املخت�صة  ،وال مينع احلكم ال�صادر
بالرباءة من م�ساءلته �إداريا �إن كان لها مقت�ضى .
ويكون للحكم اجلزائى حجيته القاطعة فيما ف�صل فيه بالن�سبة حلدوث
الواقعة ومدى �صحة ن�سبتها للمتهم .
املــادة (  : ) 167ت�سقــط امل�ساءل ــة الإداري ــة  ،بع ــد م�ضى ث ــالث �سنـ ـ ــوات من تاريــخ وقـ ـ ـ ــوع
املخالفة  ،ومع ذلك �إذا كانت الواقعة ت�شكل جرمية جزائية فال ي�سقط
احلق فى امل�ساءلة الإدارية �إال ب�سقوط الدعوى اجلزائية وينقطع تقادم
تلك املدة ب�أى �إجراء من �إجراءات التحقيق �أو االتهام �أو املحاكمة وت�سرى
مدة التقادم من جديد ابتداء من تاريخ �آخر �إجراء يتخذ ب�ش�أن املخالفة .
و�إذا تعدد املتهمون ف�إن انقطاع التقادم بالن�سبة لأحدهم يرتتب عليه
انقطاعه بالن�سبة للباقني ولو مل تتخذ �ضدهم �إجراءات قاطعة للمدة .
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املــادة (  : ) 168للوزير �أن يوقف املوظف املحال للتحقيق عن العمل � ،إذا اقت�ضت م�صلحة
التحقيق ذلك  ،مع ا�ستمرار �صرف راتبه الإجماىل  ،وال يجوز �أن متتد
فرتة الإيقاف لأكرث من �شهر واحد � ،إال بقرار من جمل�س امل�ساءلة
املخت�ص  ،وفى هذه احلالة يجوز ملجل�س امل�ساءلة �أن يقرر وقف ن�صف
راتبه الإجماىل  ،ف�إذا حفظ التحقيق � ،أو حكم برباءة املوظف � ،أو عوقب
بالإنذار � ،أو اخل�صم من الراتب ملدة ال تزيد على خم�سة �أيام � ،صرف له
ما �أوقف �صرفه من راتبه .
املــادة (  : ) 169كل موظف يحب�س احتياطيا على ذمة �أية ق�ضية يعد موقوفا عن عمله
طوال مدة حب�سه  ،ويوقف �صرف ن�صف راتبه الإجماىل  ،و�إذا حفظ
التحقيق �أو حكم برباءته �صرف له ما �سبق وقفه من راتبه .
املــادة (  : ) 170كل موظف ي�سجن تنفيذا حلكم جزائى  ،يعد موقوفا عن عمله مدة
�سجنه  ،ويحرم من راتبه الإجماىل طوال تلك املدة  ،وال يجوز النظر فى
ترقيته �أثناء مدة تنفيذ العقوبة  ،و�إذا ثبت �أن املوظف يعول �أحدا ممن
تلزمه نفقتهم و�أن راتبه هو م�صدر معي�شتهم الوحيد وذلك ب�شهادة من
اجلهة املخت�صة  ،ي�صرف لهم ن�صف راتبه الإجماىل على �أن يق�سم بينهم
فى حال تعددهم �إىل �أن ي�صدر قرار ب�إنهاء خدمته �أو عودته لعمله وذلك
دون الإخالل بحكم املادتني 184و 188من هذه الالئحة .
املــادة (  : ) 171تكون امل�ساءلة الإدارية وتوقيع اجلزاء من اخت�صا�ص جمل�س امل�ساءلة
الإدارية فى اجلهة التى ينتمى �إليها املوظف عند ارتكاب املخالفة �سواء
كانت هى اجلهة التى ينتمى �إليها �أو اجلهة املنتدب �أو املعار �إليها .
املــادة (  : ) 172العقوبات اجلائز توقيعها على املوظفني :
�أوال � :شاغلـ ــى الدرج ـ ـ ــة الرابعـ ــة ف�أقـ ـ ــل م ــن ج ــدول الوظائــف امل�سانـ ـ ــدة
والوظائف الإدارية :
 - 1الإنذار .
 - 2اخل�صم من الراتب ملدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر فى ال�سنة .
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 - 3احلرمان من العالوة الدورية .
 - 4خف�ض الراتب فى حدود عالوة واحدة من عـ ــالوات الدرج ـ ــة
التى ي�شغلها املوظف .
 - 5خفــ�ض الوظيف ــة �أو الدرجة املالي ــة �إىل الوظيف ــة �أو الدرج ــة
الأدنى مبا�شرة �أو تخفي�ضهما معا .
 - 6الإحالة �إىل التقاعد .
 - 7الف�صل من اخلدمة .
ثانيا � :شاغلى وظائف جدول �أع�ضاء هيئة التدري�س  ،و�شاغلى جدول
الوظائ ـ ــف امل�سان ــدة والوظائ ــف الإداري ـ ــة من الدرج ـ ــة الثالثـ ــة
وما يعلوها :
 - 1التنبيه .
 - 2اللوم .
 - 3ت�أخري الرتقية ملدة ال تزيد على �سنتني عند ا�ستحقاقها .
 - 4خف ــ�ض الوظيفــة �أو الدرجــة املالي ــة �إىل الوظيف ــة �أو الدرجـ ــة
الأدنى مبا�شرة �أو تخفي�ضهما معا .
 - 5الإحالة �إىل التقاعد .
 - 6الف�صل من اخلدمة .
املــادة (  : ) 173للوزير حفظ التحقيق مع املوظف � ،أو توقيع عقوبة الإنذار � ،أو اخل�صم
من الرات ــب  ،ملدة ال تزي ــد على ع�ش ــرة �أيـ ــام فــى امل ــرة الواح ــدة  ،ومب ـ ــا
ال يجاوز ثالثني يوما فى ال�سنة � ،أو �إحالته �إىل جمل�س امل�ساءلة االدارية
املخت�ص مل�ساءلته وذلك �إذا مل تكن هناك �شبه جنائية فيما هو من�سوب
�إليه ت�ستوجب �إحالته �إىل اجلهة املخت�صة بالتحقيق اجلزائى .
ويجوز للوزيــر تفوي�ض الوكـيل فى حفظ التحقيق � ،أو توقيع عقوبة
الإنذار � ،أو اخل�صم من الراتب  ،ملدة ال تزيد على ثالثة �أيام فى املرة
الواحدة  ،ومبا ال يجاوز خم�سة ع�شر يوما فى ال�سنة .
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ويكون التظلم من العقوبات امل�شار �إليها �إىل الوزير خالل �ستني يوما من
تاريخ �إخطار املوظف بالقرار �أو علمه به علما يقينيا  ،ويعترب انق�ضاء
�ستني يوما من تاريخ تقدمي الطلب دون البت فيه رف�ضا �ضمنيا له  ،وفى
جميع الأحوال يعترب القرار فى �ش�أن التظلم نهائيا .
املــادة (  : ) 174ي�شكـل الوزيــر جملــ�س امل�ساءل ــة الإداري ــة بالكليــة من رئي ــ�س وع�ضويــن ،
وي�شرتط �أال تقل درجة رئي�س املجل�س عن الدرجة الأوىل � ،أو ما يعادلها ،
و�أال تقل درجة �أى من الع�ضوين عن الدرجة الثالثة �أو ما يعادلها على �أن
يكون �أحدهم على الأقل قانونيا .
املــادة (  : ) 175يخت ــ�ص جمل�س امل�ساءل ــة الإداري ـ ــة املن�ص ــو�ص عليـ ــه فــى امل ــادة ال�سابقة
مب�ساءلة �شاغلى الدرجة الرابعة ف�أقل  ،والنظر فى �إيقاف املوظف عن
العمل �أو مد مدة هذا الإيقاف عن العمل طبقا للمادة ( )168من هذه
الالئحة  ،ويجوز له توقيـع �أى من العقوب ــات املن�صو�ص عليها فى البن ــد
( �أوال ) من املـ ـ ـ ــادة ( ، ) 172وال تعتبـ ــر عقوبت ـ ـ ــا الإحالـ ـ ـ ــة �إىل التقاع ـ ــد
�أو الف�صل من اخلدمة نافذة �إال بعد اعتمادها من الوزير  ،وفى حالة عدم
اعتمادها توقع العقوبة ال�سابقة عليهما مبا�شرة .
املــادة (  : ) 176ي�شكل الوزير جمل�س امل�ساءلة الإدارية الأعلى برئا�سة املدير العام وع�ضوية
اثنني �آخرين  ،ال تقل درجة �أى منهما عن الدرجة ( ج ) من جدول �أع�ضاء
هيئة التدري�س �أو ما يعادلها على �أن يكــون �أحدهــم علــى الأق ــل قانوني ــا
ومبراعــاة �أال تقــل درجــة �أى من �أع�ض ــاء هذا املجلــ�س عن درجة املحال
للم�ساءلة .
املــادة (  : ) 177يخت�ص جمل�س امل�ساءلة الإدارية الأعلى املن�صو�ص عليه فى املادة ال�سابقة
مب�ساءلة �شاغلى درجات جدول �أع�ضاء هيئة التدري�س و�شاغلى الدرجات
من الثالثة ف�أعلى  ،والنظر فى �إيقاف املوظف عن العمل � ،أو مد مدة هذا
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الإيق ــاف طبقــا حلك ــم املادة ( )168من هذه الالئحة  ،ويجوز له توقيع
�أى من العقوبات املن�صو�ص عليها فى املادة ( )172ح�سب وظيفة �أو درجة
املحال للم�ساءلة  ،وتكون قرارات جمل�س امل�ساءلة الإدارية الأعل ــى نهائيــة
بالن�سبـ ـ ــة جلمي ـ ــع العقوبـ ــات  ،وال تعتــرب عقوبتا الإحال ـ ــة �إىل التقاع ـ ــد
�أو الف�صل من اخلدمة نافذة �إال بعد اعتمادها من الوزير  ،وفى حالة عدم
اعتمادها توقع العقوبة ال�سابقة عليهما مبا�شرة .
املــادة ( � : ) 178إذا تع ــدد امل�س�ؤول ــون ع ــن املخالف ــة وكان �أحده ــم من �شاغل ــى الدرجـ ــات
املن�صــو�ص عليه ــا فى املــادة ( )177يكون جمل�س امل�ساءلة الإدارية الأعلـى
هو املخت�ص مب�ساءلتهم جميعا .
املــادة (  : ) 179تكون �إحالة املوظف �إىل جمل�س امل�ساءلة الإدارية املخت�ص بقرار من الوزير
�أو من يفو�ضه  ،ويجب �أن يت�ضمن قرار الإحالة بيانا وافيا باملخالفات
املن�سوبة �إىل املوظف  ،وتاريخ اجلل�سة املحددة مل�ساءلته  ،ويجب �إخطاره
بذلك  ،قبل موعد اجلل�سة بخم�سة ع�شر يوما علــى الأقل  ،ف�إذا مل
يح�ضر �أمام املجل�س رغم �إخطاره جاز للمجل�س اال�ستمرار فى م�ساءلته ،
وللموظف �أن يقدم دفاعه �شفاهة �أو كتابة  ،وله �أن ي�ستعني بوكيل للدفاع
عنه .
املــادة (  : ) 180على رئي�س �أو ع�ضو جمل�س امل�ساءلة الإدارية املخت�ص التنحى عن النظر
فى �أى مو�ضوع حمال للمجل�س �إذا توافرت ب�ش�أنه �أى حالة من احلاالت
التى توجب ذلك قانونا .
املــادة (  : ) 181تعق ـ ــد جل�سـ ــات جمل ــ�س امل�ساءلـ ــة الإداري ــة املختــ�ص وفقــا للقواعد العامة
املق ـ ــررة ف ــى التقا�ض ـ ــى �أمام املحاكـ ــم  ،وال تعتبـ ــر اجلل�س ـ ــة �صحيح ـ ــة ،
�إال بح�ضـ ــور جميع �أع�ض ــاء املجلــ�س وت�صدر القرارات ب�أغلبية الأ�ص ــوات ،
وال توقع عقوبة الإحالة �إىل التقاعد �أو الف�صل من اخلدمة �إال ب�إجماع
الآراء .
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املــادة ( � : ) 182إذا ر�أى جمل�س امل�ساءلة الإدارية املخت�ص �أن املخالفة املن�سوبة �إىل املوظف
ت�شكل جرمية جزائية  ،وجب رفع الأمر �إىل الوزير للنظر فى �إحالته
�إىل اجلهة املخت�صة بالتحقيق  ،وفى هذه احلالة توقف �إجراءات امل�ساءلة
الإدارية �إىل �أن ي�صدر القرار �أو احلكم النهائى فى هذا ال�ش�أن  ،على �أن
تتم امل�ساءلة الإدارية عقب ذلك �إذا كان لها مقت�ضى .
املــادة (  : ) 183يحــق للموظــف التظلــم �إلــى الوزيــر من ق ــرار جمل ــ�س امل�ساءلـ ــة الإداريـ ــة
املخت�ص خالل �ستني يوما من تاريخ �إبالغه بالقرار �أو علمه به علما
يقينيا  ،ويجب البت فى التظلم خالل �ستني يوما من تاريخ تقدميه ،
ويعترب م�ضى تلك املدة دون رد رف�ضا �ضمنيا للتظلم .
املــادة (  : ) 184ال مينع انتهاء خدمة املوظف لأى �سبب من الأ�سباب  ،من اال�ستمرار فى
امل�ساءلة الإدارية � ،إذا كان قد بدئ فى التحقيق معه ب�ش�أنها قبل انتهاء
خدمته .
ويجوز فى املخالفات املالية التى يرتتب عليها �ضياع حق من احلقوق
املالية للدولة � ،إحالته �إىل جمل�س امل�ساءلة الإدارية املخت�ص � ،أو اجلهة
املخت�صة بالتحقيق  ،ولو مل يكن قد بدئ فى التحقيق معه قبل انتهاء
خدمته وذلك خالل خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء اخلدمة .
ويجوز فى هذه احلاالت وقف جزء من املعا�ش � ،أو املكاف�أة  ،ملدة ال جتاوز
�ستة �أ�شهر �أو احلرمان مبا ال يزيد على ربع املعا�ش  ،بقرار من جمل�س
امل�ساءلة الإدارية املخت�ص �إىل حني انتهاء التحقيق .
املــادة (  : ) 185يخت�ص مب�ساءلة املوظــف الــذى انتهت خدمته جمل�س امل�ساءل ــة الإداري ــة
الذى كان خمت�صا مب�ساءلته عند انتهاء خدمته  ،ومع عدم الإخالل بحق
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الوزارة فى ا�سرتداد الأموال التى يكون املوظف قد ت�سبب فى �ضياعها
يجوز معاقبته ب�إحدى العقوبات الآتية :
 -1غرامة مبا ال يجاوز الراتب الإجماىل الذى كان يتقا�ضاه فى ال�شهر
الذى وقعت فيه املخالفة .
 - 2احلرمان من ربع املكاف�أة �أو ربع املعا�ش ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر .
املــادة (  : ) 186تنق�ضى امل�ساءلة الإدارية بوفاة املوظف .
املــادة (  : ) 187يجوز حمو العقوبات التى توقع على املوظف بانق�ضاء املدة الآتية :
�ستة �أ�شهر  :فى حالة التنبيه �أو اللوم �أو الإنذار � ،أو اخل�صم من الراتب
ملدة ال تتجاوز خم�سة �أيام .
�سنة واحدة  :فى حالة اخل�صم من الراتب ملدة تزيد على خم�سة �أيام .
�سنتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن  :بالن�سبة �إىل العقوبات الأخرى .
ويتم حمو العقوبة بقرار من الوزير  ،وذلك بناء على طلب املوظف � ،إذا
تبني �أن �سلوكه وعمله منذ توقيع اجلزاء عليه مر�ضيان  ،من واقع تقارير
كفاءة الأداء الوظيفى عنه  ،وملف خدمته وما يبديه الر�ؤ�ساء عنه .
ويرتتــب على حمو العقوبــة اعتبارهـا ك�أن مل تك ــن بالن�سب ــة للم�ستقبـ ــل ،
وال ي�ؤثــر ذلك على احلق ــوق والتعوي�ضات التى ترتبت نتيجة للعقوبة ،
وترفع �أوراق العقوبـ ــة  ،وكل ما ي�شري �إليها � ،أو يتعلق بها  ،من ملف
اخلدمة .
الف�صل ال�سابع
انتهاء اخلدمة
املــادة (  : ) 188تنتهى خدمة املوظف ب�أحد الأ�سباب الآتية :
 - 1بلوغ �سن ال�ستني .
 -2اال�ستقالة  ،ويعد فى حكم اال�ستقالة االلتحاق بخدمة �أى حكومة
�أجنبية بغري ترخي�ص بذلك من الوزير .
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 - 3عدم اللياقة ال�صحية بقــرار من اجلهــة الطبي ــة املخت�ص ــة  ،على �أن
ي�صـدر هذا القـرار بعــد ا�ستنفـ ــاد الإج ــازة املر�ضي ــة ما ل ــم يطل ــب هذا
املوظف �إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة .
 - 4اال�ستغن ــاء عن اخلدم ــة ب�سبــب �إلغ ـ ــاء الوظيف ـ ــة وذلك دون الإخالل
بحكم املادة (  ) 192من هذه الالئحة .
 - 5الإحالة للتقاعــد �أو الف�صــل من اخلدم ــة بقــرار من جمل ــ�س امل�ساءلة
الإدارية املخت�ص .
 - 6فقد اجلن�سية العمانية .
 - 7احلكم نهائيا بعقوبة جناية �أو فى جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،
ومع ذلك �إذا كان احلكم لأول مرة �أو مع وقف تنفيذ العقوبة �أو �صدر
عف ــو �سام ــى فيهــا  ،يجــوز للوزيــر �إبقاء املوظف فى اخلدمة �إذا ر�أى
من ظروف الواقعة و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات
الوظيفة  ،ف�إذا تقرر عدم �إبقاء املوظف فى اخلدمة �أنهيت خدمته من
تاريخ �صدور احلكم عليه .
 - 8احل�صول علـى تقريريـن متتاليني مبرتبة �ضعيف  ،وذلك بناء على
اقرتاح جلنة املوارد الب�شرية .
 -9الوفاة .
املــادة (  : ) 189يج ـ ــوز مبوافق ــة الوزي ـ ــر مـ ــد خدمة املوظـ ــف الذى يبلـ ــغ �س ــن ال�ستيـ ــن
�إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك بحد �أق�صى خم�س �سنوات .
املــادة (  : ) 190للموظ ـ ــف �أن يق ـ ـ ــدم ا�ستقالتـ ــه من اخلدمـ ــة وتكون اال�ستقالــة مكتوبـة ،
وغري م�شروطة  ،وحمددا بها تاريخ انتهاء اخلدمة  ،ويجب تقدمي
طلب اال�ستقالة قبل هذا التاريخ مبدة ال تقل عن ثالثني يوما  ،وال تعد
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اال�ستقالة مقبولة �إال مبوافقة الوزير � ،أو من يفو�ضه  .ويجب البت فى
اال�ستقالة بالقبول �أو الرف�ض خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميها ،
و�إال اعتربت مقبولة  ،ومع ذلك يجوز ت�أجيل البت فى اال�ستقالة �إىل وقت
�آخر �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك  ،على �أن يتقرر هذا الت�أجيل قبل
انق�ضاء الثالثني يوما امل�شار �إليها .
املــادة ( � : ) 191إذا كان املوظف حماال �إىل امل�ساءلة الإدارية  ،فال تقبل ا�ستقالتــه �إال بعد
انتهاء امل�ساءلة واحلكم برباءته �أو معاقبته بعقوبة غري عقوبتى الإحالة
�إىل التقاعد � ،أو الف�صل من اخلدمة .
املــادة ( � : ) 192إذا �ألغيت الوظيفة بدرجتها املالية من ميزانية الكلية  ،ينقل �شاغلها �إىل
وظيفة �أخرى بالكلية من ذات امل�ستوى � ،إذا كانت درجتها �شاغرة  ،وتوفرت
فيه �شروط �شغلها  ،و�إال �أنهيت خدمته من تاريخ �إلغاء وظيفته .
املــادة (  : ) 193يخطر املوظف �أو ورثته فى حالة وفاته بن�سخة من قرار �إنهاء خدمته
وتودع �صورة منه فى ملف اخلدمة وتر�سل �صورة �أخرى مع بقية الأوراق
والنماذج املعدة لهذا الغر�ض  ،خالل �أ�سبوعني على الأكرث �إىل اجلهة
املخت�صة التخاذ �إجراءات �صرف م�ستحقات ما بعد اخلدمة .
املــادة (  : ) 194فى حال ــة وف ــاة �أحـ ــد املوظفيـ ــن غيـ ــر العمانييـ ــن  ،تتحم ــل الكليــة نفقات
نقل اجلثمان و�أمتعته ال�شخ�صية � ،إىل وطنه �أو مقر �إقامته الدائمة مع
مرافق  ،وت�صرف للمرافق تذكرة �سفر بالدرجة ال�سياحية ومنحة مالية
قدرها خم�سمائة ريال .
املــادة (  : ) 195ت�س ــرى ب�ش ـ ـ�أن منحة نهاية اخلدم ــة الأحكام املن�صو�ص عليه ــا فى قانون
اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية املعمول بها .
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املالحـــــــــق
ملحق رقم ( ) 1
جدول �شروط �شغل وظائف �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكليات
امل�سمى الوظيفى الدرجة
املالية
�أ�ستاذ

�أ

�أ�ستاذ م�شارك

ب

�أ�ستاذ م�ساعد

ج

مدر�س

د

مدر�س م�ساعد

هـ

مدر�س لغة

هـ

مدر�س تخ�ص�صات
ذات طبيعة خا�صة

هـ

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
دكتوراة �أو ما يعادلها  +خربة (� )10سنوات على الأقل فى
التدري�س والبحث العلمى ب�إحدى اجلامعات �أو م�ؤ�س�سات
التعليم العاىل املعرتف بها  ،منها �سنة على الأقل فى
وظيفة مناظرة (�شريطة احل�صول على اللقب العلمى ) .
دكتوراة �أو ما يعادلها  +خربة (� )6سنوات على الأقل فى
التدري�س والبحث العلمى ب�إحدى اجلامعات �أو م�ؤ�س�سات
التعليم العاىل املعرتف بها  ،منها �سنة على الأقل فى
وظيفة مناظرة (�شريطة احل�صول على اللقب العلمى ) .
دكتوراة �أو ما يعادلها *.
ماج�ستري �أو ما يعادله  +خربة (� )4سنوات على الأقل
فى جمال التدري�س .
ماج�ستري �أو ما يعادله .
بكالوريـو�س  +خب ــرة (� )4سن ــوات على الأقـ ــل فــى جمــال
التدري�س .
حتــدد �شــروط �شغله ــا بق ــرار م ــن الوزيـ ــر بع ــد موافق ــة
جمل�س الأمناء .

* فى حالة عدم توافر احلا�صلني على درجة الدكتوراة �أو ما يعادلها ل�شغل وظيفة �أ�ستاذ
م�ساعد فيجوز للوزير بناء على تو�صية من املدير العام املوافقة على تعيني احلا�صل
على درجة املاج�ستري �أو ما يعادلها فى التخ�ص�صات التى بها ندرة فى املتقدمني ل�شغلها
ب�شرط �أال تقل مدة خربته عن (� )6سنوات فى جمال التدري�س .
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ملحق رقم ( ) 2
جدول �شروط �شغل الوظائف امل�ساندة والوظائف الإدارية
امل�سمى الوظيفى الدرجة
احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة
املالية
 دكتوراة � )10( +سنوات خربة .م�ست�شار
�أ  -ماج�ستري � )13( +سنة خربة .
خبري �أول
 �شهادة جامعية � )20( +سنة خربة .م�ست�شار
خبري ثانى

ب

م�ست�شار
خبري ثالث

ج

خبري

د

رئي�س املركز
املدير

هـ

م�ساعد رئي�س املركز
نائب املدير
�أخ�صائى �أول
رئي�س ق�سم
�أخ�صائى ثانى
حما�سب �أول
�أمني خزينة �أول
�أمني خمزن �أول
باحث �أول
مدقق �أول
م�شرف �سكن داخلى �أول

1
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تابع  :ملحق رقم ( ) 2
امل�سمى الوظيفى

الدرجة
املالية

�أخ�صائى ثالث
حما�سب ثانى
�أمني خزينة ثانى
�أمني خمزن ثانى
باحث ثانى
مدقق ثانى
م�شرف �سكن داخلى ثانى

4

�أخ�صائى
حما�سب ثالث
�أمني خزينة ثالث
�أمني خمزن ثالث
باحث ثالث
مدقق ثالث
م�شرف �سكن داخلى ثالث
فنى �أول
حما�سب
�أمني خزينة
�أمني خمزن
باحث
مدقق
م�شرف �سكن داخلى
فنى ثانى
كاتب �أول
طباع �أول
من�سق �أول
مراقب �سائقني
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احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

 ماج�ستري .� -شهادة جامعية � )3( +سنوات خربة .

5

 �شهادة جامعية � +سنتان خربة . دبلوم � )6( +سنوات خربة . -دبلوم التعليم العام � )12( +سنة خربة .

6

 �شهادة جامعية . دبلوم � +سنتان خربة . -دبلوم التعليم العام � )8(+سنوات خربة .

7
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تابع  :ملحق رقم ( ) 2
امل�سمى الوظيفى

الدرجة
املالية

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة

فنى
كاتب
طباع
من�سق
�سائق �أول

8

 -دبلوم التعليم العام

�سائق ثانى

9

(� )10سنوات خربة

�سائق ثالث
مرا�سل �أول
حار�س �أول
م�أمور بدالة �أول

10

�سائق
مرا�سل ثانى
حار�س ثانى
م�أمور بدالة ثانى

11

مرا�سل
حار�س
م�أمور بدالة

12

(� )4سنوات خربة

فرا�ش �أول
عامل �أول

13

�سنتان خربة

(� )8سنوات خربة

(� )6سنوات خربة

فرا�ش
عامل
* ي�صدر قرار من املدير العام بامل�سميات الوظيفية التف�صيلية .
14
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ملحق رقم ( ) 3
ب�ش�أن تنظيم بدالت طبيعة العمل واملاء والكهرباء
وال�سكن والأثاث والهاتف واالنتقال
بند ( : )1مينح املوظفون البدالت الواردة فى هذا امللحق وفق اجلدول الآتى :
بدل �سكن

بدل هاتف

بدل االنتقال

* بدل بدل بدل
الدرجة طبيعة
للموظف
للموظف
للموظف
للموظف
للموظف
املاء الكهرباء للموظف
العمل
غري
غري
غري
العمانى

العمانى

العمانى

العمانى

ج

80

20

50

400

250

30

30

د

60

20

50

400

250

30

30

هـ

-

8

36

400

250

15

15

1

-

8

36

330

150

15

-

2

-

8

36

330

150

15

-

3

-

6

24

250

150

15

-

4

-

6

24

250

100

15

-

5

-

6

24

250

100

15

-

 % 15من الراتب الأ�سا�سى �شهريا

ب

20 100

50

400

250

30

30

 % 15من الراتب الأ�سا�سى �شهريا وبحد �أق�صى( )75رياال

�أ

20 120

50

400

250

30

30

العمانى

العمانى

6

-

5

12

180

100

-

-

30

30

7

-

5

12

180

100

-

-

30

30
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تابع  :ملحق رقم ( ) 3
بدل �سكن

بدل هاتف

بدل االنتقال

* بدل
بدل
بدل
للموظف
للموظف
للموظف
للموظف
للموظف
الدرجة طبيعة املاء الكهرباء للموظف
غري
غري
غري
العمل
العمانى
العمانى
العمانى
العمانى

8
9
10
11
12
13
14

-

4
4
4
3
2
2
2

12
10
10
9
8
8
6

70
50
50
40
30
30
25

100
60
60
60
60
60
60

العمانى

-

-

العمانى

30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30

* لأع�ضاء هيئة التدري�س فقط .
بند ( : )2يوقف �صرف بدل املاء والكهرباء للموظف فى احلاالت الآتية :
�أ � -إذا انقطع عن العمل وح�سب االنقطاع غيابا بدون راتب .
ب � -إذا منح �إجازة بدون راتب �أيا كان نوعها .
ج � -إذا �أقام فى م�سكن مزود باملاء والكهرباء �أو فى فندق �أو دار لل�ضيافة على نفقة
احلكومة .
بند ( : )3ي�شرتط ل�صرف بدل الهاتف لأى موظف �أن يثبت وجود هاتف با�سمه .
بند (� : )4أ  -ال يحق للموظفني الذين مينحون بدل االنتقال ا�ستعمال �سيارات الكلية ،
ويوقــف �صرف ه ــذا البـ ــدل فى حالة ا�ستعمالهم لهــا  ،وكذلك �أي ــام الغي ــاب
�أو الإجازات بدون راتب .
ب  -ال يجوز منــح ب ــدل االنتقال فى جميع الأحــوال للموظفيـ ــن املخ�ص�ص ــة له ــم
�أو لنقلهم �سيارات الكلية .
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بند ( : )5نظام بدل ال�سكن :
�أوال  :بالن�سبة للعمانيني :
�أ  -ال مينح بدل ال�سكن للموظفني املخ�ص�صة لهم م�ساكن حكومية
طبقا لنظام الإ�سكان احلكومى الوارد بهذا امللحق .
ب � -إذا كان الزوجان موظفني عمانيني وخ�ص�ص الحدهما �سكن حكومى
ي�ستحق الآخر بدل ال�سكن املقرر لفئته �أو لدرجته املالية .
ج  -ت�ستحق املوظفة العمانية املتزوجة من موظف غري عمانى بدل
ال�سكن املقرر لدرجتها املالية �سواء خ�صــ�ص للــزوج �سكــن حكومــى
�أو كان ي�صرف له بدل �سكن .
د  -ال يجوز اجلمع بني بدل ال�سكن املو�ضح بالبند ( )1وبدل ال�سكن
املقرر لأع�ضاء البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية فى اخلارج .
ثانيا  :بالن�سبة لغري العمانيني :
مينح املوظف غري العمانى بدل ال�سكن املقرر لدرجته املالية .
بند ( : )6بدل الأثاث :
مينح املوظف غري العمانى بدل ل�شراء الأثاث على النحو الآتى :
الدرجات

بدل �أثاث ملرة واحدة

�أ  -ج

2000

د  -هـ

1800

3-1

1600

8-4

1400

14 - 9

1200
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ي�سرتجع بدل الت�أثيث من املتعاقد معه �إذا ترك اخلدمة لأى �سبب يرجع
�إليه بح�سب ن�سبة اال�ستهالك حم�سوبة على �أربع �سنوات خ�صما من
م�ستحقاته املالية  ،وي�سقط حق الكلية فى ا�سرتداد البدل فى حال �إنهاء
خدمة املوظف لأى �سبب من الأ�سباب .
بند ( : )7نظام الإ�سكان احلكومى للموظفني العمانيني :
املوظفون العمانيون الذين ينقلون من كلية �إىل �أخرى وفقا ملا تقت�ضيه
م�صلحة العمل تطبق فى �ش�أنهم القواعد الآتية :
�أ � -شاغلو الدرجات املالية الثامنة فما دون ال يخ�ص�ص لهم �سكن حكومى
وي�صرف لهم بدل ال�سكن املقرر .
ب � -شاغلو الدرجة املالية ال�سابعة فما فوق الذين ال تبعد م�ساكنهم اخلا�صة
عن مقار �أعمالهم م�سافة ال تزيد على ( )50كيلومرتا ال يخ�ص�ص لهم
�سكن حكومى وي�صرف لهم بدل ال�سكن املقرر .
ج � -شاغلو الدرج ــة املالية ال�سابعة فما فوق الذي ــن تبعد م�ساكنهــم اخلا�ص ــة
عــن مق ــار �أعمالهـ ــم مب�سافـ ــة تزيــد عل ــى ( ) 50كيلومت ـ ــرا يك ــون لهــم
ح ــق اخليار بني الإقامة فى امل�ساكن احلكومية ( مملوكة �أو م�ست�أجرة )
�أو احل�صول على بدل ال�سكن املقرر  ،ويكون اخليار مبوجب �إقرار كتابى
يوقع من املوظف مرة كل �سنة ميالدية وتر�سل ن�سخة �إىل وزارة املالية
وفقا لنموذج يعد لهذا الغر�ض .
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ملحق رقم ()4
ب�ش�أن بدل ال�سفر
�أوال  :املهمات الر�سمية داخل ال�سلطنة :
بند ( :)1ي�ستحق املوظف املوفد فى مهمة ر�سمية داخل ال�سلطنة بدل �سفر عن كل يوم
يق�ضيه خارج مقر عمله طبقا للجدول الآتى :
قيمة البدل
الدرجة
40
من (�أ) حتى الثانية
35
من الثالثة حتى الثامنة
25
من التا�سعة حتى الرابعة ع�شرة
بند ( :)2يخف�ض البـدل �إىل الربع �إذا وفــرت الكلية امل�سكن وامل�أك ـ ــل  ،و�إىل الن�صف �إذا
وفرت �أحدهما .
بند ( :)3ي�شرتط ملنح بدل ال�سفر �أال تقل امل�سافة بني مقر العمل الأ�صلى ومقر املهمة
الر�سمية عن ( )100كيلومرت .
بند ( :)4ال يج ــوز �أن مينح بدل ال�سفــر داخل ال�سلطن ــة ملدة تزي ــد على �أربعي ــن يوما
للمهمة الواحدة .
ثانيا  :املهمات الر�سمية خارج ال�سلطنة :
بند ( :)5يحــدد القـرار ال�صادر باملهمــة املدة الالزمة الداء املهمــة والتى يجب �أن تكون
فى حدود احلاجة الفعلية .
بند ( :)6ي�ستحق املوظف املوفد فى مهمة ر�سمية خارج ال�سلطنة بدل �سفر عن كل يوم
طبقا للجدول الآتى :
الدرجة
من (�أ) حتى الثانية
من الثالثة حتى الثامنة
من التا�سعة حتى الرابعة ع�شرة
اجلريدة الر�سمية العدد ()906
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قيمة البدل
150
120
95

بند (  : ) 7ي�صرف بدل ال�سفر على النحو الآتى :
�أ  -بن�سبة ( ) %100عن الثالثني يوما الأوىل من املهمة .
ب  -بن�سبة ( ) %70عن الأيام التى تزيد على ذلك .
بند (  : ) 8ي�شمل بدل ال�سفر  ،م�صاريف الإقامة وامل�أكل واالنتقال الداخلى وامل�صاريف
النرثية الأخرى .
بند ( � : ) 9إذا تكفلت دولة �أجنبية �أو هيئة �أخرى ببع�ض �أو بكل نفقات �إعا�شة املوظف
املوفد فى مهمة ر�سمية خارج ال�سلطنة �أو قدمت له منحة مالية مينح البدل
امل�شار �إليه فى البند (  ) 6على النحو الآتى :
�أ  )%75( -من البدل فى حالة التكفل بامل�سكن �أو امل�أكل فقط .
ب  )%50( -من البدل فى حالة التكفل بامل�سكن وامل�أكل معا .
ج  )%75( -من البدل خم�صوما منه املنحة املالية التى تقدم له �إذا تكفلت
بامل�سكن �أو امل�أكل فقط عالوة على املنحة .
د  )%50( -من البدل خم�صوما منه املنحة املالية التى تقدم له �إذا تكفلت
بامل�أكل وامل�سكن معا عالوة على املنحة .
هـ  -تخ�صم املنحة املالية من البدل فى حالة تقدمي منحة فقط دون كفالة
م�سكــن وم�أكل ما مل تكن املنحــة �أكبــر من البدل فيحتف ــظ املوظف بها
وال مينح البدل فى هذه احلالة .
بند (  : ) 10فى حالة الوفود الر�سمية ال يجوز ب�أى حال من الأحوال �أن يقل بدل ال�سفر
لرئي�س الوفد عن �أكرب بدل م�ستحق لأى ع�ضو .
بند ( � : ) 11إذا �أوفد املوظف فى مهمة ر�سمية �ضمن وفد ميثل ال�سلطنة ي�صرف له بدل
ال�سفر مبا ال يقل عما ي�صرف لأقل ع�ضو من �أع�ضاء الوفد الآخرين .
بند (  : ) 12ي�صرف للموظف تذكرة �سفر ح�سب قواعد الرتحيل بامللحق رقم ( . ) 6
بند (  : ) 13يجوز للموفد احل�صول على تعوي�ض نقدى عن كامل قيمة تذكرة ال�سفر .
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ملحق رقم ( ) 5
ب�ش�أن بدل التدريب
بند (  : ) 1ي�ستحق املوظف املوفد للتدريب خارج ال�سلطنة بدل تدريب وذلك على النحو
الآتى :
الدرجة

قيمة البدل

من ( �أ ) حتى ( د )

80

من (هـ) حتى الثانية

70

من الثالثة حتى اخلام�سة

60

من ال�ساد�سة حتى الثامنة

50
40

من التا�سعة حتى الرابعة ع�شرة
بند (  : ) 2ي�صرف بدل التدريب على النحو الآتى :
�أ  -بن�سبة ( ) %100عن الثالثني يوما الأوىل .
ب  -بن�سبة ( ) %40عن الثالثني يوما التالية .
ج  -بن�سبة ( ) %25عن الأيام التى تزيد على ذلك .
بند ( � : ) 3إذا تكفل ــت دولــة �أجنبية �أو هيئ ــة �أخــرى ببع�ض �أو بكل نفقات �إعا�شة املوظف
املوفد للتدريب خارج ال�سلطنة �أو قدمت له منحة مالية  ،مينح البدل امل�شار
�إليه فى البند (  ) 1على النحو الآتى :
�أ  )%75( -من البدل فى حالة التكفل بال�سكن �أو امل�أكل فقط .
ب  )%50( -من البدل فى حالة التكفل بامل�سكن وامل�أكل معا .
ج  )%75( -من البدل خم�صوما منه املنحة املالية التى تقدم له �إذا تكفلت
بامل�سكن �أو امل�أكل فقط عالوة على املنحة .
د  )%50( -من البدل خم�صوما منه املنحة املالية التى تقدم له �إذا تكفلت
بامل�أكل وامل�سكن معا عالوة على املنحة .
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هـ  -تخ�صم املنحة املالية من البدل فى حالة تقدمي منحة فقط دون كفالة
م�سكن وم�أك ــل ما مل تكن املنحة �أكرب من البدل فيحتفظ املوظف بها
وال مينح البدل فى هذه احلالة .
بند (  : ) 4تطبق �أحكام بدل ال�سفر داخل ال�سلطنة الواردة بامللحق رقم (  ) 4على املوظف
املوفد للتدريب داخل ال�سلطنة  ،دون التقيد باملدة املحددة كحد �أق�صى ملنح
بدل ال�سفر .
بند (  : ) 5ال يجوز اجلمع بني البدل املقرر وبني �أية نفقات متنح تطبيقا لقانون البعثات
واملنح والإعانات الدرا�سية .
بند (  : ) 6يحتف ــظ املوظ ـ ــف خــالل م ـ ــدة التدريــب خ ـ ـ ــارج �أو داخـ ــل ال�سلطن ــة براتب ـ ـ ــه
الإجمالـ ــى .
بند (  : ) 7ي�صرف للموظف تذكرة �سفر ح�سب قواعد الرتحيل بامللحق رقم ( . ) 6
بند (  : ) 8يجوز للموفد احل�صول على تعوي�ض نقدى عن كامل قيمة تذكرة ال�سفر .
ملحق رقم ( ) 6
ب�ش�أن قواعد الرتحيل
�أوال  :الرتحيل داخل �أو خارج ال�سلطنة :
بند (  : ) 1ي�ستحق املوظف العمانى الرتحيل على نفقة الكلية على النحو الآتى :
�أ  -املوظف وزوجه و�أوالده فى حالة النقل .
ب  -املوظف وزوجه و�أوالده فى حالة الندب الذى يزيد على ال�شهرين .
جـ  -املوظف وحده فى حالة الندب الذى ال يتجاوز ال�شهرين .
د  -املوظف وحده فى حالة تكليفه مبهمة ر�سمية �أو �إيفاده للتدريب .
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بند (  : ) 2متنح تذاكر �سفــر للموظفيـن العمانييــن العامليــن بكليــة العلــوم التطبيقي ــة
ب�صاللة من خارج حمافظة ظفار وبالعك�س فى الأحوال الآتية :
�أ  -عند �سفرهم �أول مرة ال�ستالم العمل عند التعيني .
ب  -عند قيامهم بالإجازة االعتياديــة ذهابـ ــا وع ــودة مبا ال يزيـ ــد عل ــى مـ ــرة
واحدة خالل ال�سنة .
وتكــون هــذه التذاكــر للموظــف وزوج ــه ولأوالده الذي ــن يقيمــون مع ــه ولــم
تتجاوز �أعمارهم � 21سنة .
بند (  : ) 3ي�ستحق املوظف غري العمانى تذكرة �سفر عند القدوم للعمل بالكليات لأول
مرة  ،وعند انتهاء خدمته و�أثناء الأجازات ال�سنوية له ولزوجه ولثالثة من
�أبنائه الذين ال تتجاوز �أعمارهم � 21سنة .
ثانيا � :أحكـام عامـة :
بند (  : ) 4يكون ترحيل املوظف على نفقة اجلهة املنقول �أو املنتدب �إليها �إذا كان النقل
�أو الندب خارج الكلية .
بند (  : ) 5ي�سمح للموظف �إذا كان الرتحيل بطريق اجلو بوزن �إ�ضافى قدره ( )30كيلو
جراما فى حالة النقل .
بند (  : ) 6يتم الرتحيل بطريق اجلو وفقا ملا يلى :
�أ  -بدرجـ ــة رجـ ــال الأعمـ ــال  :ل�شاغلــى وظائ ــف العميد وم�ساعد العميد ،
�أ�ستاذ � ،أ�ستاذ م�شارك � ،أ�ستاذ م�ساعد  ،رئي�س
املركز  ،املدير والوظائف التى تعادلها فى
امل�ستوى .
ب  -الدرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال�سياحي ـ ـ ـ ـ ــة  :لبقية الوظائف .
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ج  -بالن�سبة للوفود الر�سمية  :تتحدد درج ــة تذك ــرة �سفــر املوفــد بالدرجـة
الأعلى �سواء كانت لرئي�س الوفد �أو لأحد
�أع�ضائه � ،شريطة �أال تزيد درجة �سفر �أع�ضاء
الوفد على درجة رجال الأعمال .
وفى جميع الأحوال ي�شرتط ال�ستحقاق �أع�ضاء الوفد الدرجة الأعلى لل�سفر
�أن يكون �سفر الوفد جمتمعا .
بند (  : ) 7ي�صرف تعوي�ض نقـدى للموظفيــن غري العمانيني بن�سبة (  ) %75من قيمة
التذكرة امل�ستحقة خالل ال�سنة التعاقدية  ،وبكامل قيمتها فى حالة القدوم
لأول مرة  ،وعند انتهاء اخلدمة  ،وال ي�شرتط احل�صول على �إجازة بالن�سبة
للتذكرة ال�سنوية .
بند (  : ) 8فى حالة ا�ستخدام املوظف لو�سيلة خا�صة للرتحيل داخل ال�سلطنة �أو خارجها
ي�ستحق �صرف مقابل الرتحيل نقدا .
بند (  : ) 9ي�صرف للموظف غري العمانى املتعاقد معـه من اخلــارج تعوي�ض نقدى لنقل
الأمتعة ال�شخ�صية الزائدة مبا يعادل قيمة نقل ( )20كيلوجراما له وع�شرة
كيلوجرامات لزوجه وخم�سة كيلوجرامات لكل ولد من الأوالد الثالثة ،
وذلك عند بدء اخلدمة وانتهائها .
ملحق رقم ( ) 7
ب�ش�أن بدل الإدارة
مينح العميد وم�ساعد العميد ورئي�س الق�سم الأكادميى بدل �إدارة على النحو الآتى :
الوظيفة

مقدار البدل �شهريا

العميد

200

م�ساعد العميد

100

رئي�س الق�سم الأكادميى

50
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ملحق رقم ( ) 8
ب�ش�أن الزى الذى مينح ل�شاغلى بع�ض الوظائف
الزى

الوظيفـــــــة

ي�صرف لهم ثالثة قم�صان وثالثة بنطلونات عند
موظفو املختربات
بداية اخلدمة واثنان من كل �صنف مرة كل عام .
والفنيون
ي�صــرف لهـ ــم ثالث ــة قم�صـ ــان وثالث ــة بنطلونــات
امليكانيكيون والعمال الفنيون وحذاء عند بداية اخلدمة واثنان من كل �صنف مع
حذاء واحد مرة كل عام .
مين ــح الرجـ ــل د�شدا�شتني وم�صرين عنــد بدايـ ــة
اخلدمة وت�صرف نف�س الأ�صناف بذات العدد مرة
املرا�سلون والفرا�شون وال�سواق كل �ستة �أ�شهر ويجــوز �إن كانـ ــوا غيــر عمانيي ــن �أن
ي�صرف لهم بنطلونان وقمي�صان بنف�س الطريقة
واحلر�س والع�سكر
ومتنح الن�ساء ف�ستانني و�سروالني وغطـاء للر�أ�س
بنف�س الطريقة .
ملحق رقم ()9
ب�ش�أن بدل طبيعة عمل ال�سائقني
بند (  : ) 1مينح �شاغلو وظيفة مراقب �سائقني �أو �سائق بدل طبيعة عمل قدره ()18
رياال �شهريا .
بند (  : ) 2يوقف �صرف البدل فى احلاالت الآتية :
�أ  -عند النقل �أو الندب �إىل وظائف �أخرى .
ب � -أيام الغياب بدون راتب .
ج � -أيام الإجازات �أيا كان نوعها با�ستثناء الإجازة الطارئة والإجازة املر�ضية
التى ال تزيد مدتها على �سبعة �أيام .
د  -الإيفاد فى بعثة �أو منحة درا�سية .
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ملحق رقم ( ) 10
عقود التوظيف
عقد رقم ( ) 1
عقد توظيف غري العمانيني
املتعاقد معهم من خارج ال�سلطنة
انه فى يوم ( ) املوافق  / / :م
نيابة عن حكومة �سلطنة عمان
قد مت االتفاق بني وزارة التعليم العاىل
( طـرف �أول )
وميثلها وزير التعليم العاىل
( طـرف ثان )
وبي ـ ــن الفا�ضل					/
وجن�سيته :
على ما ي�أتى :
بند (  : ) 1يقبل الطرف الأول تعيني الطرف الثانى فى كلية العلوم التطبيقية ( )
) مقابل املخ�ص�صات
) بالدرجة املالية (
بوظيفة (
املالية ال�شهرية التالية ت�صرف له فى نهاية كل �شهر ميالدى :
راتب �أ�سا�سى
بدل �سكن
بدل انتقال
بدل كهرباء
بدل ماء
بدل هاتف
بدل طبيعة عمل
الراتب الإجماىل
بدل �أثاث
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بند (  : ) 2يب ــد�أ �سريـ ــان هـ ــذا العقـ ـ ــد من تاريــخ الو�ص ــول  / /وملدة �سنتيـ ــن ما ل ـ ـ ـ ــم
ينته قبل ذلك لأى �سبب من الأ�سباب املن�صو�ص عليها بالالئحة التنفيذية
للمر�سوم ال�سلطانى رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية .
بند ( � : ) 3إذا مل يخط ــر �أح ــد الطرفي ــن الطــرف الآخر بع ــدم رغبت ــه فى جتدي ـ ــد هــذا
العقد قبل انتهائه ب�شهرين على الأقل اعترب العقد جمددا تلقائيا ملدة �سنة
ثالثة ويتجدد بعد ذلك من �سنة �إىل �أخرى بذات الطريقة .
بند (  : ) 4يلتـزم الط ــرف الثانى بالعم ــل فى �أى موقع يختاره الطرف الأول وكذلك
االنتقال من مكان �إىل �آخر �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك .
بند (  : ) 5يجوز لكل مــن الطرفني �إنه ــاء هذا العقد بغري �إبــداء الأ�سبـ ــاب ب�شرط �إنذار
الطرف الآخر بذلك مبدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر حت�سب �ضمن مدة اخلدمة
الفعلية  ،وللطرف الأول التنازل عن حقه فى مدة الإنذار �أو جزء منها �إذا
دعت ظروف الطرف الثانى لذلك ومبا ال يتعار�ض مع م�صلحة العمل .
بند (  : ) 6يخ�ضع الطرف الثانى �أثناء �سريان هذا العقد لأحكام الالئحة التنفيذية
للمر�سـ ــوم ال�سلطان ــى رق ــم  2007/62بتنظيــم كليـ ــات العلـ ـ ــوم التطبيقي ــة
وما تقرره احلكومة من وقت لآخر فى �ش�أن املوظفني املدنيني ب�صفة عامة ،
وله كافة احلقوق وعليه جميع الواجبات املن�صو�ص عليها فيها  ،وذلك فيما
مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فى هذا العقد .
بند (  : ) 7يتعه ـ ــد الطرف الثان ــى ب�أن يحتـ ــرم قوانيــن ال�سلطنـ ــة و�أنظمته ــا وتقاليدهـ ــا
االجتماعي ــة والدينيـ ــة  ،وب�أن يعم ــل ب�إخ ـ ــال�ص ووالء تاميـ ــن  ،وبـ ـ�أن يقـ ــوم
بواجباته املحددة فى الوظيفة املعني بها و�أية واجبات �أخرى مماثلة ي�سندها
�إليه الطرف الأول من وقت لآخر وفى �أى مكان من ال�سلطنة و�أال يعمل فى
مكان غري اجلهة التى تعاقدت معه بعد �ساعات العمل الر�سمية .
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بند (  : ) 8يتمتع الطرف الثانى بالعالج واخلدمات الطبية املجانية هو و�أفراد �أ�سرته
الذين يقيمون معه  ،وذلك فى حدود الإمكانيات املتوفرة فى امل�ستو�صفات
وامل�ست�شفيات احلكومية داخل ال�سلطنة با�ستثناء عالج الأمرا�ض و�إجراء
العمليات املبينة فى قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم  ، 2005/6وال يتمتع من
تنقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�ص من �أفراد �أ�سرة الطرف الثانى بالعالج
واخلدمات الطبية املجانية .
بند (  : ) 9ي�ستحق الطرف الثانى فى حالة املر�ض �إجازة مر�ضية ال تزيد مدتها على
ثالثة �أ�شهر براتب كامل  ،ف�إذا انتهت هذه املدة دون �أن ي�شفى يحال �إىل
اجلهة الطبية لتقرر مدى �صالحيته للعمل  ،ف�إذا ر�أت عدم �صالحيته اعترب
العقد منتهيا اعتبارا من تاريخ قرار عدم ال�صالحية .
بند (  : ) 10ي�ستحق الط ــرف الثانى عند انتهاء خدمته منحة نهاية خدمــة بواقع راتب
�أ�سا�سى عن كل �سنة خدمة بحد �أق�صى ا�ستحقاق (� )12سنة من اخلدمة
حتت�سب على �أ�سا�س �آخر راتب �أ�سا�سى تقا�ضاه  ،ويخ�صم منها ما يقابل الأيام
التى يتم خ�صم راتبها والأيام التى متنح له ك�إجازة بدون راتب  ،وال ي�ستحق
املنحة �إذا قلت مدة تعاقده عن �سنتني كاملتني ما مل يكن انتهاء اخلدمة
ب�سبب الوفاة �أو العجز عن العمل .
بند ( � : ) 11إذا �أنهى الطرف الثانى خدمته دون �أن يتقيد مبدة الإنذار املن�صو�ص عنها فى
البند( )5من هذا العقد  ،يحرم من املنحة املن�صو�ص عنها فى البند ال�سابق ،
ما مل يتنازل الطرف الأول عن حقه فى مدة الإنذار امل�شار �إليها .
بند ( � : ) 12أوال  :ي�ستحق الطـ ــرف الثانـ ــى تذاكـ ــر �سفـ ــر بح�ســب درجتـ ــه الوظيفيــة له
ولزوجه ولثالثة من �أوالده حتى �سن احلادى والع�شرين  ،فـى احلالتني
الآتيتني :
�أ  -من حمل �إقامته �إىل مقر العمل بال�سلطنة عند بدء اخلدمة .
ب  -من مقر العمل بال�سلطنة �إىل حمل �إقامته عند انتهاء اخلدمة لأى
�سبب من الأ�سباب ب�شرط مغادرة ال�سلطنة مبا�شرة .
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وي�ستحق الطرف الثانى تعوي�ضا نقديا لنقل الأمتعة ال�شخ�صية الزائدة
يعادل قيمة نقل ع�شرين كيلوجراما له وع�شرة كيلوجرامات لزوجه وخم�سة
كيلوجرامات لكل ولد من �أوالده الثالثة  ،وذلك عند بدء اخلدمة وانتهائها .
وال ي�ستحق الطرف الثانى التعوي�ض النقدى املن�صو�ص عليه فى الفقرة
ال�سابقة �إذا ت�ضمنت تذكرة ال�سفر املمنوحة له ولأفراد �أ�سرته ا�ستحقاقهم
للأمتعة ال�شخ�صية الزائدة فى حدود الوزن الذى ي�صرف عنه التعوي�ض
النقدى امل�شار �إليه .
ثانيا  :وي�ستح ــق الطــرف الثان ــى تعوي�ضا نقديا يقــدر بن�سبـ ــة (  ) %75من قيم ــة
تذاكر ال�سفر بح�سب درجته الوظيفية له ولزوجه ولثالثة من �أوالده حتى
�سن احلادى والع�شرين من مقر العمل بال�سلطنة �إىل حمل �إقامته وبالعك�س
وملرة واحدة خالل ال�سنة التعاقدية  ،ومبراعاة عدم �صرف هذا التعوي�ض
�أكرث من مرة خالل ال�سنة املالية .
وال ي�ستحق من تنتقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�ص من �أفراد �أ�سرة الطرف
الثانى تذاكر ال�سفر �أو التعوي�ض النقدى .
بند (  : ) 13يتعهـ ــد الط ــرف الثانــى بع ــدم القي ــام ب�أى ن�شاط �سيا�س ــى �أو دينـى �أو م�سلكـ ــى
يخالف قوانني و�أنظمة ال�سلطنة �أو من �ش�أنه الإخـالل ب�أمنه ــا وا�ستقرارهـ ــا
�أو ي�ؤدى �إىل �إثارة النعرات الدينية �أو املذهبية �أو ال�شعور بالكراهية والبغ�ضاء
بني �سكان ال�سلطنة واملقيمني فيها .
بند (  : ) 14حرر هذا العقد من ن�سختني ت�سلم كل طرف ن�سخة منها للعمل مبوجبها .
توقيع الطرف الأول

توقيع الطرف الثانى

......................

.......................
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عقد رقم ( ) 2
عقد توظيف غري العمانيني
املتعاقد معهم من داخل ال�سلطنة
م

انه فى يوم ( ) املوافق / / :
نيابة عن حكومة �سلطنة
قد مت االتفاق بني وزارة التعليم العاىل
( طـرف �أول )
		
عمان وميثلها وزير التعليم العاىل
( طـرف ثان )
وبي ـ ــن الفا�ضل					/
وجن�سيته :
على ما ي�أتى :
بند (  : ) 1يقبل الطرف الأول تعيني الطرف الثانى فى كلية العلوم التطبيقية ( )
بوظيفة ( ) بالدرجة املالية ( ) مقابل املخ�ص�صات املالية ال�شهرية
التالية ت�صرف له فى نهاية كل �شهر ميالدى :
راتب �أ�سا�سى
بدل �سكن
بدل انتقال
بدل كهرباء
بدل ماء
بدل هاتف
بدل طبيعة عمل
الراتب الإجماىل
بدل �أثاث
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بند (  : ) 2يبد�أ �سريان هذا العقد من تاريخ الو�صول  / /وملدة �سنة ما مل ينته قبل
ذلك لأى �سبب من الأ�سباب املن�صو�ص عليها بالالئحة التنفيذية للمر�سوم
ال�سلطانى رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية .
بند ( � : ) 3إذا مل يخطر �أحد الطرفني الطرف الآخر بعدم رغبته فى جتديد هذا العقد
قبل انتهائه ب�شهرين على الأقل اعترب العقد جمددا تلقائيا ملدة �سنة ثانية
ويتجدد بعد ذلك من �سنة �إىل �أخرى بذات الطريقة .
بند (  : ) 4يلت ــزم الط ــرف الثان ــى بالعم ــل فى �أى موق ــع يخت ــاره الط ــرف الأول وكذلك
االنتقال من مكان �إىل �آخر �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك .
بند (  : ) 5يجوز لك ــل من الطرفي ــن �إنهاء هذا العقد بغري �إبداء الأ�سبــاب ب�شرط �إن ــذار
الطرف الآخر بذلك مبدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر حت�سب �ضمن مدة اخلدمة
الفعلية  ،وللطرف الأول التنازل عن حقه فى مدة الإنذار �أو جزء منها �إذا
دعت ظروف الطرف الثانى لذلك ومبا ال يتعار�ض مع م�صلحة العمل .
بند (  : ) 6يخ�ضع الطرف الثانى �أثناء �سريان هذا العقد لأحكام الالئحة التنفيذية
للمر�س ــوم ال�سلطانـ ــى رقـ ــم  2007/62بتنظي ـ ــم كليـ ـ ــات العل ـ ــوم التطبيقيـ ــة
وما تقرره احلكومة من وقت لآخر فى �ش�أن املوظفني املدنيني ب�صفة عامــة ،
وله كافة احلقوق وعليه جميع الواجبات املن�صو�ص عليها فيها  ،وذلك فيما
مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فى هذا العقد .
بند (  : ) 7يتعهد الطرف الثانى ب�أن يحرتم قوانني ال�سلطنة و�أنظمتها وتقاليدها
االجتماعي ـ ــة والدينيـ ــة  ،وب ـ ـ�أن يعم ـ ـ ــل ب�إخ ــال�ص ووالء تاميـ ــن  ،وب�أن يقـ ـ ـ ــوم
بواجباته املحددة فى الوظيفة املعني بها و�أية واجبات �أخرى مماثلة ي�سندها
�إليه الطرف الأول من وقت لآخر وفى �أى مكان من ال�سلطنة و�أال يعمل فى
مكان غري اجلهة التى تعاقدت معه بعد �ساعات العمل الر�سمية .
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بند (  : ) 8يتمتع الطرف الثانى بالعالج واخلدمات الطبية املجانية هو و�أفراد �أ�سرته
الذين يقيمون معه  ،وذلك فى حدود الإمكانيات املتوفرة فى امل�ستو�صفات
وامل�ست�شفيات احلكومية داخل ال�سلطنة با�ستثناء عالج الأمرا�ض و�إجراء
العمليات املبينة فى قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم  2005/6وال يتمتع من
تنقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�ص من �أفراد �أ�سرة الطرف الثانى بالعالج
واخلدمات الطبية املجانية .
بند (  : ) 9ي�ستحق الطرف الثانى فى حالة املر�ض �إجازة مر�ضية ال تزيد مدتها على
ثالثة �أ�شهر براتب كامل  ،ف�إذا انتهت هذه املدة دون �أن ي�شفى يحال �إىل
اجلهة الطبية لتقرر مدى �صالحيته للعمل  ،ف�إذا ر�أت عدم �صالحيته اعترب
العقد منتهيا اعتبارا من تاريخ قرار عدم ال�صالحية .
بند ( : )10ي�ستحق الطرف الثانى عند انتهاء خدمته منحة نهاية خدمة بواقع راتب
�أ�سا�سى عن كل �سنة خدمة بحد �أق�صى ا�ستحقاق (� )12سنة من اخلدمة
حتت�سب على �أ�سا�س �آخر راتب �أ�سا�سى تقا�ضاه  ،ويخ�صم منها ما يقابل الأيام
التى يتم خ�صم راتبها والأيام التى متنح له ك�إجازة بدون راتب  ،وال ي�ستحق
املنحة �إذا قلت مدة تعاقده عن �سنتني كاملتني ما مل يكن انتهاء اخلدمة
ب�سبب الوفاة �أو العجز عن العمل .
بند (� : )11إذا �أنهى الطرف الثانى خدمته دون �أن يتقيد مبدة الإنذار املن�صو�ص عليها
فى البند( )5من هــذا العقد  ،يحرم من املنحة املن�صو�ص عنها فى البند
ال�سابق  ،ما مل يتنازل الطرف الأول عن حقه فى مدة الإنذار امل�شار �إليها .
بند ( : )12يتعه ــد الط ــرف الثان ــى بعدم القيـ ــام ب�أى ن�شـ ــاط �سيا�سى �أو دينــى �أو م�سلكــى
يخالف قوانني و�أنظمة ال�سلطنــة �أو من �ش�أن ــه الإخالل ب�أمنها وا�ستقرارهــا
�أو ي�ؤدى �إىل �إثارة النعرات الدينية �أو املذهبية �أو ال�شعور بالكراهية والبغ�ضاء
بني �سكان ال�سلطنة واملقيمني فيها .
بند ( : )13حرر هذا العقد من ن�سختني ت�سلم كل طرف ن�سخة منها للعمل مبوجبها .
توقيع الطرف الثانى
توقيع الطرف الأول
........................
.......................
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عقد توظيف �شغل وظيفة م�ؤقتة
�أنه فى يوم  / / :هـ
املوافق  / / :م
مت االتفاق بني كل من :
 -1وزارة التعليم العاىل ومقرها م�سقط نيابة عن حكومة �سلطنة عمان
( طرف �أول )
				
وميثلها وزير التعليم العاىل
( طرف ثان )
		
وجن�سيته :
		
 -2الفا�ضل/
وقد �أقر الطرفان ب�أهليتهما للتعاقد واتفقا على الآتى :
بند (  : ) 1يقبل الطرف الأول تعيني الطرف الثانى فى كلية العلوم التطبيقية ( )
) مقابل املخ�ص�صات املالية ال�شهرية التالية ت�صرف له
بوظيفة (
فى نهاية كل �شهر ميالدى :
راتب �أ�سا�سى
بدل �سكن
بدل انتقال
بدل كهرباء
بدل ماء
بدل هاتف
بدل طبيعة عمل
الراتب الإجماىل
بدل �أثاث
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/
بند (  : ) 2يبـ ــد�أ �سريـان هذا العقد اعتبارا من  / /م �إىل /
ما مل ينته قبل ذلك لأى �سبب من الأ�سباب التى تقدرها الوزارة .
بند (  : ) 3يخ�ض ــع الطرف الثان ــى لفرتة اختبار ملدة ثالثــة �أ�شه ــر تبد�أ من تاريخ بداية
التعاقد املحددة فى البند رقم (  ) 2من هذا العقد  ،و�إذا ثبت �ضده خمالفات
�أمنية �أو عدم �صالحيته للعمل يحق للطرف الأول �إنهاء خدماته .
بند ( � : ) 4إذا مل يخطر �أحد الطرفني الطرف الآخر بعدم رغبته فى جتديد هذا العقد
قبل انتهائه ب�شهريــن على الأق ـ ــل اعتب ــر العق ــد جم ــددا تلقائي ــا مل ــدة �أخرى
ويتجدد بذات الطريقة .
بند (  : ) 5يج ــوز لكـ ــل طــرف من الطرفيــن �إنهـ ــاء هذا العقد �أثن ــاء �سريان ــه بغري �إبداء
الأ�سباب �شريطة �إخطار الطرف الآخر بذلك قبل هذا الإنهاء مبدة ال تقل
عن �شهرين .
بند (  : ) 6ي�ستحق الطرف الثانى �إجازة اعتيادية براتب كامل ملدة ( )60يوما فى ال�سنة
يتم احت�سابها مبعدل ( � ) 5أيام لكل �شهر  ،وال يجوز التمتع بها خالل فرتة
الدرا�سة الفعلية بالكلية .
بند (  : ) 7يتمتع الطرف الثانى بالعالج واخلدمات الطبية املجانية هو و�أفراد �أ�سرته
الذين يقيمون معه  ،وذلك فى حدود الإمكانيات املتوفرة فى امل�ستو�صفات
وامل�ست�شفيات احلكومية داخل ال�سلطنة با�ستثناء عالج الأمرا�ض و�إجراء
العمليات املبينة فى قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم  ، 2005/6وال يتمتع من
تنقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�ص من �أفراد �أ�سرة الطرف الثانى بالعالج
واخلدمات الطبية املجانية .
بند (  : ) 8ي�ستحق الطرف الثانى �إجازة مر�ضية تقررها امل�ستو�صفات �أو امل�ست�شفيات
احلكومية داخل ال�سلطنة ملدة ال تزيد على ( )30يوما فى ال�سنة براتب كامل ،
ف�إذا انتهت هذه املدة دون �أن ي�شفى يحال �إىل اجلهة الطبيــة املخت�صة لتقرر
مدى لياقته ال�صحية للعمل  ،ف�إذا ر�أت عدم لياقته �صحيا اعترب العقد منتهيا
من تاريخ قرار عدم اللياقة ال�صحية .
م
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بند (  : ) 9ي�ستحق الطرف الثانى من غري العمانيني الآتى :
�أوال  :تذاكر �سفر جوا بح�سب درجته املالية له ولزوجه ولثالثة من �أوالده
ممن ال تتجاوز �أعمارهم واحدا وع�شرين عاما فى احلالتني الآتيتني :
 من حمل �إقامتــه �إىل مقر العمل بال�سلطنــة عند بدء اخلدمة ،وفى حالة عدم متكن الوزارة من احلجز لهم ميكن تعوي�ضهم
نقدا عن قيمة تذاكر ال�سفر ب�شكل كامل .
 من مقر العمل بال�سلطنة �إىل حمل �إقامته عند انتهاء اخلدمةلأى �سبب من الأ�سباب ب�شرط مغادرة ال�سلطنة مبا�شرة .
وي�ستحــق الط ــرف الثان ــى تعوي�ض ــا نقدي ــا لنق ــل الأمتع ــة ال�شخ�صي ــة
الزائدة يعادل قيمة نقل ع�شرين كيلوجراما له وع�شرة كيلوجرامات
لزوجه وخم�سة كيلوجرامات لكل ولد من �أوالده الثالثة  ،وذلك عند
بدء اخلدمة وانتهائها .
ثانيا  :تعوي�ضا نقديا بن�سبة ( )%75من قيمة تذاكر ال�سفر بالدرجة امل�ستحقة
له من مقر العمل بال�سلطنة �إىل حمل �إقامته  ،وبالعك�س وملرة واحدة
خالل ال�سنة التعاقدية  ،ومبراعاة عدم �صرف هذا التعوي�ض �أكرث
من مرة خالل ال�سنة املالية .
بند ( : )10ي�ستحـ ــق الطــرف الثانــى فى حالـ ــة تكليف ــه مبهم ــة ر�سمي ــة داخـ ــل ال�سلطنــة
�أو خارجها الآتى :
 بــدل �سفر وفـقا للفئات املبينة بالالئحة التنفيذية للمر�سوم ال�سلطانىرقـ ــم  2007/62بتنظي ــم كلي ــات العل ــوم التطبيقي ــة مبراع ــاة راتب ــه ال ــذى
يتقا�ضاه مبا ال يتجاوز احلد الأق�صى للبدل .
 تذاكر �سفر بح�سب درجته املالية �إذا كان ال�سفر بطريق اجلو .اجلريدة الر�سمية العدد ()906
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بند ( : )11ي�ستحق الطـرف الثانــى عنــد انتهاء خدمته منحــة نهايــة خدمة بواقع راتب
�أ�سا�سى عن كل �سنة خدمة بحد �أق�صى ا�ستحقاق ( � ) 12سنة من اخلدمة
حتت�سب على �أ�سا�س �آخر راتب �أ�سا�سى تقا�ضاه  ،ويخ�صم منها ما يقابل الأيام
التى يتم خ�صم راتبها والأيام التى متنح له ك�إجازة بدون راتب  ،وال ي�ستحق
املنحة �إذا قلت مدة تعاقده عن �سنتني كاملتني ما مل يكن انتهاء اخلدمة
ب�سبب الوفاة �أو العجز عن العمل .
بند ( : )12يتعهـ ــد الطــرف الثانــى ب�أن يحتــرم قواني ــن ال�سلطنــة و�أنظمته ــا وتقاليدهــا
االجتماعية والدينية  ،وب�أن يعمل ب�إخال�ص ووالء تامني  ،وب�أن يقوم بواجباته
املحددة فى الوظيفة املعني بها و�أية واجبات �أخرى مماثلة ي�سندها الطرف
الأول من وقت لآخر وفى �أى مكان بال�سلطنة و�أال يعمل فى غري جهة عمله
بعد �ساعات العمل الر�سمية .
بند ( : )13يتعه ـ ــد الطرف الثانى بعدم القيام ب�أى ن�ش ــاط �سيا�سى �أو دين ــى �أو م�سلك ــى
يخالف قوانيــن و�أنظمــة ال�سلطـنة �أو من �ش�أنه الإخالل ب�أمنها وا�ستقرارها
�أو ي�ؤدى �إىل �إثارة النعرات الدينية �أو املذهبية �أو ال�شعور بالكراهية والبغ�ضاء
بني �سكان ال�سلطنة واملقيمني فيها .
بند ( : )14تطبق �أحكام الالئحة التنفيذية للمر�سوم ال�سلطانى رقم  2007/62بتنظيم
كليات العلوم التطبيقية فيما مل يرد به ن�ص فى هذا العقد ومبا ال يتعار�ض
مع طبيعة الت�أقيت .
بند ( : )15حرر هذا العقد من ن�سختني ت�سلم كل طرف ن�سخة منها للعمل مبوجبها .
توقيع الطرف الأول

توقيع الطرف الثانى
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