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اجلريدة الر�سمية العدد )906(

وزارة التعليم العاىل

قرار وزارى

رقم 2010/13

باإ�سدار الالئحة التنفيذية للمر�سوم ال�سلطانى رقم 2007/62

 بتنظيم كليات العلوم التطبيقية

العاىل  التعليم  وزارة  اخت�صا�صات  بتحديد   2002/6 رقم  ال�صلطانى  املر�صوم  اإىل  ا�صتنادا 

واإعتماد هيكلها التنظيمى ,

واإىل املر�صوم ال�صلطانى رقم 2007/62 بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ,

واإىل موافقة وزارة املالية ,

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى : يعمل باأحكام الالئحة التنفيذية للمر�صوم ال�صلطانى رقم 2007/62    

بتنظيم كليات العلوم التطبيقية املرفقة .

املــادة الثـانيـــة :  يلغى كل ما يخالف هذا القرار اأو يتعار�ض مع اأحكامـه .

املــادة الثـالثـــة : ين�صر هذا القرار فى اجلريدة الر�صمية , ويعمل به من اليوم التاىل 

لتاريخ ن�صره .

�سـدر فى : 29 �سفــــر  1431هـ

املـوافـــق : 14 فرباير  2010م

د. راوية بنت �سعود البو�سعيدية   

                                                                                        وزيـــــــــــــــــــرة التعليـــــم العـــــــــــــــــــالـى
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املو�صـــــــــــوعرقم الف�صل/الفرع/امللحق
رقم 

ال�صفحة

53 تعريفات واأحكام عامةالف�صل الأول

54ماهية الكليات واأهدافهاالف�صل الثانى

55 الإ�صراف على �ص�ؤون الكليات واإدارتهاالف�صل الثالث

55 ال�زير الفرع الأول

56 جمل�س الأمناءالفرع الثانى

58 ال�كيلالفرع الثالث

58 املجل�س الأكادميىالفرع الرابع

60 املدير العامالفرع اخلام�س

61 عميد الكليةالفرع ال�صاد�س

63 جمل�س الكليةالفرع ال�صابع

64 م�صاعدا العميدالفرع الثامن

65 الأق�صام الأكادميية بالكليةالفرع التا�صع

67 ق�صم البحث العلمىالفرع العا�صر

68 املراكز الأكادميية امل�صاندةالفرع احلادى ع�سر

69 مركز القب�ل والت�صجيلاأول

70 مركز م�صادر التعلمثانيا

72 مركز اخلدمات الطالبيةثالثا

73مركز التدريب والت�جيه ال�ظيفى الطالبىرابعا

74التق�صيمات الإدارية بالكليةالفرع الثانى ع�صر

74 دائرة ال�ص�ؤون الإدارية واملاليةاأول

81مكتب العميد  ثانيا

الفهــــر�س
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82ق�صم الربيد وال�ثائقثالثا

83ق�صم �صمان اجل�دةرابعا

83املدقق الداخلىخام�صا

85الباحث القان�نى�ساد�سا

85�ص�ؤون الطالبالف�صل الرابع

85 املجل�س الطالبىالفرع الأول

87 نظام م�صاءلة الطالبالفرع الثانى

90 ال�صكن الداخلىالفرع الثالث

91 املخ�ص�صات املاليةالفرع الرابع

92 �ص�ؤون امل�ظفنيالف�صل اخلام�س

92جلنة امل�ارد الب�صريةالفرع الأول

93التعينيالفرع الثانى

95 العالوات والبدلتالفرع الثالث

96 م�اعيد العمل والإجازات الفرع الرابع

96 م�اعيد العملاأول

97 الإجازاتثانيا

110 املكافاآتالفرع اخلام�س

112 الأج�ر الإ�صافيةالفرع ال�صاد�س

113 تقارير تقييم كفاءة الأداء ال�ظيفى الفرع ال�صابع

115 ترقيات اأع�صاء هيئة التدري�س وامل�ظفنيالفرع الثامن

116 النقل والندب والإعارةالفرع التا�سع

117 التع�ي�س عن اإ�صابات العمل والأمرا�س املهنيةالفرع العا�صر

الفهر�س

املو�صـــــــــــوعرقم الف�صل/الفرع/امللحق
رقم 

ال�صفحة
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117 التدريب والبتعاثالفرع احلادى ع�صر

118 واجبات امل�ظفني والأعمال املحظ�رة عليهمالفرع الثانى ع�صر

121 التحقيق وامل�صاءلة الإداريةالف�صل ال�صاد�س

128 انتهاء اخلدمةالف�صل ال�صابع

 املـالحــــــــــــــق

جدول �صروط �صغل درجات وظائف اأع�صاء ملحق رقم )1(

131هيئة التدري�س بالكليات

جـــدول �صـــروط �صغــــل ال�ظائــــف امل�صانــــدة ملحق رقم )2(

132وال�ظائف الإدارية 

بـــــدلت طبيعـــــة العمـــــل واملـــــاء والكهربـــــاء ملحق رقم )3(

135وال�صكن والأثاث والهاتف والنتقال

139بدل ال�صفرملحق رقم )4(

141بدل التدريب ملحق رقم )5(

142 ق�اعد الرتحيلملحق رقم )6(

144 بدل الإدارةملحق رقم )7(

145 الزى الذى مينح ل�صاغلى بع�س ال�ظائف ملحق رقم )8(

145 بدل طبيعة عمل ال�صائقنيملحق رقم )9(

146 عق�د الت�ظيفملحق رقم )10(

الفهر�س

املو�صـــــــــــوعرقم الف�صل/الفرع/امللحق
رقم 

ال�صفحة
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الالئحة التنفيذية للمر�صوم ال�صلطانى رقم 2007/62

بتنظيم كليات العلوم التطبيقية

الف�صل الأول

تعريفات واأحكام عامة

املـــادة ) 1 ( : فى تطبيــق اأحكــام هذه الالئحة يك�ن للكلمات والعبــارات التاليـة املعنى 

املبني قرين كل منها ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر :

الــــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة التعليم العاىل .

الوزيـــــــــــــــــــــــــــــر : وزير التعليم العاىل .

الوكيــــــــــــــــــــــــــــل : وكيل وزارة التعليم العاىل .

جملـــــ�س الأمنـــــاء : جمل�س اأمناء الكليات .

املجلـ�س الأكادميــى : املجل�س الأكادميى للكليات .

املديــريــــــــــــــــــــــة : املديرية العامة لكليات العل�م التطبيقية .

املديـــــــــر العـــــــــام : مدير عام كليات العل�م التطبيقية .

العميــــــــــــــــــــــــــــد : عميد كلية العل�م التطبيقية .

الكليـــــــــــــــــــــــــــات : كليات العل�م التطبيقية .

املراكــــــــــــــــــــــــــــز : املراكز الأكادميية امل�صاندة بالكليات .

الالئحـــــــــــــــــــــــــة : الالئحــــــــة التنفيذيــــــــة للمر�صــــــــ�م ال�صلطانـــــــــى 

رقم 2007/62 بتنظيم كليات العل�م التطبيقية .

اأع�صاء هيئة التدري�س : الأ�صاتــــــــذة والأ�صاتـــــــذة امل�صاركــــــــ�ن والأ�صاتـــــــذة 

 ، الإجنليزية  اللغة  ومدر�ص�  واملدر�ص�ن  امل�صاعدون 

ومدر�صــــ� التخ�ص�صــــات ذات الطبيعـــــة اخلا�صـــــة 

والأ�صاتذة الزائرون . 

املوظـــــــــــــــــــــــــــف : ال�صخ�س الذى ي�صغل اأية وظيفة دائمة اأو م�ؤقتة 

بالكليات .

الراتـــــــــــــــــــــــــــب : الراتب الأ�صا�صى ال�صهرى م�صافا اإليه العالوات 

الدورية والت�صجيعية .

املـــادة ) 1 ( : فى

املـــادة )11( : يتم

املـــادة )100( : يتم

املـــادة )1000( : يتم
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الراتــب الإجمالــى : الراتب م�صافا اإليه البدلت بالفئات املقررة .

البـــــــــــــــــــــــــــــــدل : املبلغ الذى ي�صرف عالوة على الراتب ول يعترب 

جزءا منه .

الوظيفـــــــــــــــــــــــة : جمم�عة ال�اجبــات وامل�ص�ؤوليـــات التى حتددهـــا 

يق�م  فيمن  وتتطلب  املقررة  والل�ائح  الق�انني 

بها م�ؤهالت وا�صرتاطات معينة .

اجلهة الطبية املخت�صة : وزارة ال�صحة وامل�صت�صفيات احلك�مية واخلا�صة 

داخـــل اأو خـــارج ال�صلطنــــة وفقــــا ملــــا تقــــرره وزارة 

ال�صحة فى هذا ال�صاأن .

املـــادة ) 2 ( : ت�صرى اأحكام هذه الالئحة على كافة امل�ظفني بكليات العل�م التطبيقية ، 

فيما عدا ما تت�صمنه عق�د ت�ظيفهم من اأحكام خا�صة .

وتطبــق اأحكــام قانــ�ن اخلدمــة املدنيــة ولئحتــه التنفيذيــة فيمــا لــم يرد 

ب�صاأنه ن�س خا�س فى اأحكام هذه الالئحة .

الف�صل الثانى

ماهية الكليات واأهدافها

املـــادة ) 3 ( : الكليات هى م�ؤ�ص�صات التعليم العاىل التى ت�صرف عليها ال�زارة ، ال�صادر 

بتنظيمهــا املر�ص�م ال�صلطانـــى رقم 2007/62 .

املـــادة ) 4 ( : تهـــدف الكليـــات اإىل حتقيــــق التقـــدم فى جمـــالت العلـــم والتكن�ل�جيـــا 

والثقافة والفكر ، وت��صيع اآفاق املعرفة العلمية ، وعلى الأخ�س ما ياأتى :

1 - اإعـــــداد الكــــــ�ادر املتخ�ص�صـــــة فــى خمتلـــــف فـــروع املعرفــــة وتاأهيلهـــم 

وتزويدهم مب�صت�ى عال من املعارف واملهارات مبا ي�اكب تقدم العلم 

والثقافـــة والفكـــر والفـــن ، وتقييـــم مــــدى ا�صتيعابهــــم لتلــــك املعـــارف 

واملهارات .

اإجراء البح�ث العلميــة والدرا�صــات املختلفــة والتاأليــف والرتجمــة   - 2

وتقدمي   ، واملعرفى  والتقنى  العلمى  التقدم  ت�صهم فى  التى  والن�صر 

اخلربة وامل�ص�رة فى هذا ال�صاأن . 
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3 - تر�صيخ القيم والق�اعد املعززة لبناء املجتمع العمانى . 

4 - تعزيز �صخ�صية الطالب العلمية ، وتنمية حبه للعلم والبحث العلمى 

والعمل اجلماعى وت�صجيع التف�ق والإبداع العلمى . 

5 - تط�ير و�صائل التدري�س والبحث العلمى والتعلم ، واأ�صاليبها ، وت�فري 

املختربات الالزمة للتعليم والبحث العلمى . 

6 - الإ�صهام فى التدري�س والتاأهيل والتعليم امل�صتمر . 

7 - ت�صجيع الن�صاط العلمى والثقافى والفنى والجتماعى والريا�صى .

العلمية  والهيئات  والعلمية مع اجلامعات  الثقافية  الروابط  - ت�ثيق   8

وم�ؤ�ص�صات التعليم العاىل الأخرى.

9 - حتقيق اأعلى م�صت�ى من التفاعل بني الكليات واملجتمع .

والتحديـــات  املتغيــرات  مل�اكبــة  واملناهــج  للربامــج  امل�صتمــر  التط�يــر   -10

امل�صتقبلية . 

الف�صل الثالث

الإ�صراف على �صوؤون الكليات واإدارتها

الفرع الأول

الوزيــــــــــر

املـــادة ) 5 ( : ال�زيــــر هـــ� امل�صــــ�ؤول عــــن كافـــة �صـــ�ؤون الكليـــات ، ولـــه كافـــة ال�صلطـــات 

والخت�صا�صات املخ�لة لرئي�س ال�حدة وفقا للق�انني والل�ائح املعم�ل 

الخت�صا�صات  اإىل  بالإ�صافة  وله  وظيفته  بحكم  عليها  وي�صرف   ، بها 

املن�ص��س عليها فى هذه الالئحة ما ياأتى :

1 - اعتماد اأ�ص�س و�ص�ابط �صغل ال�ظائف والرتقيات بالكليات .

2 - تعيني العمداء وم�صاعديهـم وروؤ�صــاء الأق�صــام واملراكــز واأع�صــاء هيئــة 

التدري�س ، ومديرى الدوائر بالكليات .

3 - اعتماد ترقيات اأع�صـاء هيئة التدري�س واإنهاء خدماتهــم وفق الق�اعــد 

املنظمة لذلك .
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امل�صاندة  ال�ظائف  �صاغلى  من   ، الكليات  م�ظفى  ترقيات  اعتماد   -4

وال�ظائف الإدارية .

5 - اعتماد الإجراءات الالزمة للتعيني فى الكليات .

6 - اعتماد الل�ائح الداخلية للكليات .

7 - البت فى كافة ال�صــ�ؤون الطالبيــة بناء على ما يرفع اإليــه من ال�كيــل 

اأو املجل�س الأكادميى اأو املدير العام .

8 - اعتماد امليزانية ال�صن�ية للكليات .

وفق  العلمية  البح�ث  فى  الت��صع  وخطط  البحثية  الربامج  اإقرار   -  9

العتمادات املخ�ص�صة لذلك .

10 - اعتماد منح الدرجات وال�صهادات العلمية والفخرية بناء على ت��صية 

املجل�س الأكادميى ، وبعد العر�س على جمل�س الأمناء .

عدا  ما  اإليها  امل�صار  الخت�صا�صات  اأى من  فى  ال�كيل  تف�ي�س  ولل�زير 

الخت�صا�صات ال�اردة فى البندين 6 و 8 .

الفرع الثانى

جمل�س الأمناء

املـــادة ) 6 ( : ي�صكل جمل�س الأمناء بقرار من ال�زير برئا�صته وع�ص�ية كل من :

1- ال�كيل نائبا للرئي�س .

2- اثنني من وكالء ال�زارات ذات ال�صلة ، يعينان ملدة ثالث �صن�ات قابلة 

للتجديد .       

3- اأربعـــة مـــن ال�صخ�صيـــات العامـــة مـــن ذوى الفكـــر واملكانـــة ، وممثلـــى 

القطاعات ذات ال�صلة ، يعين�ن ملدة ثالث �صن�ات قابلة للتجديد .

4- املدير العام ع�ص�ا ومقررا .

املـــادة ) 7 ( : يخت�س جمل�س الأمناء بر�صم ال�صيا�صة العامة للكليات ، وله اتخاذ ما يراه 

لزما لتحقيق اأهدافها وعلى الأخ�س ما ياأتى :

1 - اإقـــرار اخلطــط امل�صتقبليــة لتط�يـــر الكليـــات على نحـــ� يت�اكـــب مع 

الزيادة املطردة فى مدخالت التعليم العاىل ، وفقا لل�صيا�صة العامة 

للدولة .
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2- اعتمــاد اخلطــط املنا�صبــة والالزمــــة لتط�يــــر وا�صتحــــداث الربامــــج 

الأكادميية بالكليات .

3 - اإن�صاء كليات جديدة .

4 - اعتمـــاد اإن�صـــاء مراكز اأو اأق�صـــام اأو وحدات باأى من الكليـــات اأواإلغائهــا 

اأو دجمها اأو تعديلها .

5 - حتديد اأعداد املقب�لني �صن�يا بالكليات بالتن�صيق مع جمل�س التعليم 

العاىل .

6 - اعتماد خطة الكليات للبحث العلمى وتنمية املجتمع .

بنـــاء على ت��صيـــة  7 - اعتماد الدرجات وال�صهادات العلميــة والفخريـــة 

املجل�س الأكادميى .

بعد  للكليات  تقدم  التى  واملنح  والتربعات  والإعانات  الهبات  قب�ل   -  8

م�افقة وزارة املالية .

9 - اعتماد التقرير ال�صن�ى للكليات .

10 - اأية م��ص�عات اأخرى تت�صل باأى من تلك الخت�صا�صات يرى عر�صها 

رئي�س املجل�س اأو نائبه .

املـــادة ) 8 ( : يجتمع جمل�س الأمناء اأربـع مـرات على الأقــل كــل عــام اأكادميــى ويجــ�ز 

عقد اجتماعات طارئة اإذا ما ارتاأى رئي�س املجل�س اأو نائبه ذلك ، ويج�ز 

حل�ص�ر  والخت�صا�س  اخلربة  ذوى  من  يراه  مبن  ال�صتعانة  للمجل�س 

اجتماعاته اأو جل�صات جلانه ، دون اأن يك�ن لهم حق الت�ص�يت .

املـــادة ) 9 ( : يك�ن اجتماع جمل�س الأمناء �صحيحا بح�ص�ر ن�صف الأع�صــاء ، ويتخــذ 

املجل�س قراراته باأغلبية الأ�ص�ات ، فاإذا ت�صاوت رجح اجلانب الذى منه 

الرئي�س . 

املـــادة )10( : ملجل�س الأمنـاء ت�صكيــل جلــان دائمــة اأو م�ؤقتــة مــن بيــن اأع�صائــه اأو مــن 

ال�صلة  ذات  امل��ص�عات  اأو  املحددة  امل�صائل  بع�س  درا�صة  تت�ىل  غريهم 

باخت�صا�صاته ، على اأن ترفع له ت��صياتها فى هذا ال�صاأن .
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الفرع الثالث

الوكيـــل

املـــادة )11( : يك�ن ال�كيل نائبــا لرئيــ�س جملــ�س الأمنـاء ويحل حمله عنـد غيابــه فى 

رئا�صة جل�صات املجل�س ويخت�س بالآتى :

1 - متابعة تنفيذ قرارات جمل�س الأمناء وتقدمي تقرير له بالتن�صيق مع 

املدير العام .

 ، بالكليات  العاملني  اأداء  العمل وتط�ير كفاءة  �صري  الإ�صراف على   -  2

واإ�صدار التعليمات الالزمة لذلك .

3 - اقرتاح تعيني عمداء الكليات .

4 - رفع املقرتحات املتعلقة باإن�صاء املراكز والدوائر بالكليات اأو دجمها 

اأو اإلغائها .

من  الكليات  مل�ظفى  ال�ظيفية  ال�ص�ؤون  من  �صاأن  باأى  الراأى  اإبداء   -  5

�صاغلى ال�ظائف امل�صاندة وال�ظائف الإدارية .

6 - الت��صية باعتماد املخ�ص�صات املالية للبحث العلمى .

7 - اإ�صدار القرارات التنفيذية بتعيني وترقية �صاغلى جدول ال�ظائف 

امل�صاندة وال�ظائف الإدارية .

8 - اأية م��ص�عات اأو مهام اأخرى يكلف بها من قبل ال�زير اأو جمل�س 

الأمناء .

الفرع الرابع

املجل�س الأكادميى

املـــادة )12( : ي�صكـــــــل املجـلــــــ�س الأكـادميــــــى بـقــــــرار مـــن الـ�زيــــــر برئـا�صــــــة الـ�كيــــــــل 

وع�ص�ية كل من :

1 - املدير العام                                                       نائبا للرئي�س .

2 - عمداء الكليات .
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3 - ثالثة من اأع�صــاء هيئــة التدريــ�س بالكليــات يختارهـم الرئـيــ�س بنــاء 

على ت��صية من املدير العام ، ملدة ثالث �صن�ات غري قابلة للتجديد . 

ويت�ىل مكتب املدير العام اأمانة �صر املجل�س ، ويج�ز للمجل�س ال�صتعانة 

 ، املجل�س  اجتماعات  والخت�صا�س حل�ص�ر  ذوى اخلربة  يراه من  مبن 

دون اأن يك�ن لهم حق الت�ص�يت .

املـــادة )13( : يجتمــع املجلــ�س الأكادميــى اأربــع مــرات علـى الأقــل كــل عــام اأكادميــى ، 

ويج�ز عقد اجتماعات طارئة اإذا ما ارتاأى رئي�س املجل�س ذلك ، وللمجل�س 

اأو من غريهم ، وال�صتعانة مبن  ت�صكيل جلان فرعية من بني اأع�صائه 

يراه من ذوى اخلربة للم�صاعدة فى اأداء مهامه .

 ، الأع�صـــاء  ن�صــف  الأكادميــى �صحيحــا بح�صــ�ر  املجل�س  اجتماع  يك�ن   : املـــادة )14( 

اجلانب  رجح  ت�صاوت  فاإذا   ، الأ�ص�ات  باأغلبية  قراراته  املجل�س  ويتخذ 

الذى منه الرئي�س . 

املـــادة )15( : يخت�س املجل�س الأكادميى بالآتى :

1 - اقرتاح م�صروعات الل�ائح الداخلية للكليات .

2 - الت��صية مبا يراه منا�صبا ب�صاأن اإجراءات تط�ير وا�صتحداث الربامج 

الأكادميية ، واخلطط الدرا�صية اخلا�صة بذلك .

3 - اقرتاح �صروط تعيني اأع�صاء هيئة التدري�س بالكليات .

ودرا�صة   ، الأمناء  جمل�س  يقررها  التى  ال�صيا�صات  تنفيذ  متابعة   -  4

امل��ص�عات التى يحيلها اإليه .

5 - اقرتاح ما يراه منا�صبا ب�صاأن �صيا�صات التعليم فى الكليات ، وال�ص�ابط 

التى تكفل �صمان اجل�دة بها .

6 - رفع الت��صيات اإىل ال�زير بتعيني م�صاعدى العمداء وروؤ�صاء الأق�صام 

الأكادميية .

7 - تنظيـــــم ال�صـــــ�ؤون املتعلقـــــة بالدرا�صـــــة والطـــــالب وهيئــــة التدريــــ�س 

والمتحانات العلمية والدرجات وال�صهادات .

8 - درا�صة الت��صيات مبنح ال�صهادات والدرجات العلمية ورفعها ملجل�س 

الأمناء .
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9 - اقرتاح اإن�صاء كليات اأو مراكز اأو اأق�صام اأو وحدات جديدة اأو اإلغائها 

اأو تعديلها .

ترقية  واقرتاح   ، اإلغائها  اأو  الأكادميية  ال�ظائف  ا�صتحداث  اقرتاح   -10

اأع�صاء هيئة التدري�س .

11 - اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل جمل�س الأمناء .

الفرع اخلام�س

املديــر العــام

املـــادة )16( : يك�ن املدير العام نائبا لرئي�س املجل�س الأكادميى ويحل حمله فى حالة 

غيابه فى رئا�صة جل�صات املجل�س ويخت�س بالآتى :

1 - متابعة �صري العمل فى الكليات ، واقرتاح الإجراءات الالزمة لتح�صني 

�صري العمل وتط�ير الأداء بها .

2 - الإ�صراف على اإجراءات تعييــن وترقيــة واإنهــاء خدمــة اأع�صــاء هيئــة 

التدري�س بالكليات ، وفقا للق�اعد املنظمة لذلك .

3 - درا�صة التقاريــر التــى يعدهـــا العمـــداء حـــ�ل �صيـــر العمـــل والأداء فى 

الكليات ، وحما�صر جمال�س الكليات ، واتخاذ الالزم ب�صاأنها .

4 - درا�صـــة ت��صيـــات العمـــداء ب�صـــاأن التقاريـــر التـــى يعدهـــا املمتحنـــ�ن 

اخلارجي�ن ، ورفعها للمجل�س الأكادميى .

5 - اقرتاح ال�صبل وال��صائل الكفيلة بتق�ية العالقات الثقافية والعلمية 

مع اجلامعات والهيئات العلمية وم�ؤ�ص�صات التعليم العاىل الأخرى .

6 - رفع تقرير �صن�ى اإىل ال�كيل عن اأداء الكليات .

اإىل  7 - متابعة تنفيذ قرارات املجل�س الأكادميى وتقدمي تقارير بذلك 

الرئي�س .

8 - العمـــل على تنفيــذ الل�ائــح والقــرارات املتعلقــة بالكليــات فى حــدود 

اخت�صا�صاته .

9 - اإ�صدار القرارات التنفيذية اخلا�صة بالإعارة واإنهاء اخلدمة ل�صاغلى 

ال�ظائف امل�صاندة وال�ظائف الإدارية .
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والإجازات  واملنح  البعثات  فى  بالإيفاد  التنفيذية  القرارات  اإ�صدار   -10  

الدرا�صيـــة والـــدورات التدريبيـــة واملهـــام الر�صميـــة خـــارج ال�صلطنـــة 

بالن�صبة مل�ظفى الكليات ، وفقا للق�اعد املنظمة لذلك .

 11- اإعداد تقارير تقييم الأداء ال�ظيفى للعمداء .

 12- اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل ال�زير اأو ال�كيل .

الفرع ال�صاد�س

عميد الكلية

املـــادة )17( : يك�ن لكل كلية عميد من بني اأع�صاء هيئة التدري�س ي�صدر بتعيينه قرار 

من ال�زير ، بناء على اقرتاح ال�كيل ، ملدة ثالث �صن�ات قابلة للتجديد 

ملدة واحدة ، ويج�ز لل�زير اإعفاوؤه من من�صبه قبل انق�صاء املدة املحددة 

له وفقا ملا تقت�صيه امل�صلحة العامة .

املـــادة )18( : يت�لــى العميــد اإدارة �صــ�ؤون الكليــة الأكادمييــة والإداريــة واملاليــة وفــق 

الق�انني والل�ائح املقررة ، وله ب�صفة خا�صة ت�ىل الخت�صا�صات الآتية :

1 - تنفيذ الل�ائح وقرارات جمل�س الأمناء واملجال�س الأخرى .

2 - الإ�صراف على العملية التعليمية والمتحانات والأداء العام و�صمان 

ح�صن �صري العمل بالكلية .

3 - التن�صيــق بني الأق�صــام الأكادمييــة وامل�صانــدة والإداريــة داخـل الكلية ، 

وبني الكلية واملديرية واجلهات احلك�مية واخلا�صة .

4 - درا�صة التقاريــر التى يعدهــا املمتحنــ�ن اخلارجيــ�ن وفــرق التقييــم 

ورفع الت��صيات ب�صاأنها للمدير العام .

5 - اإعداد اخلطط الإ�صرتاتيجيــة املت��صطــة والط�يلــة الأمــد لتط�يــر 

الكلية .

6 - درا�صــة احتياجــات الكليــة من اأع�صـــاء هيــئــة التدريـــ�س وال�ظائـــف 

الأخرى ورفع الت��صيات ب�صاأنها للمدير العام .

7 - تقييـــم اأداء اأع�صــاء هيئـــة التدريــ�س وامل�ظفيـــن بالكليــة والت��صيـــة 

برتقياتهــــم اأو بتجديــــد عق�دهــــم ، اأو اإنهائهــــا ، ح�صـــب الإجــــراءات 

املنظمة لذلك .
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ومديرى  واملراكز  الأق�صام  وروؤ�صاء  العميد  م�صاعدى  تعيني  اقرتاح   -  8

الدوائر بالكلية .

9 - اإعداد تقرير عن �صري العمل بالكلية ورفعه للمدير العام ، بعد عر�صه 

على جمل�س الكلية . 

الكليــة مــن من�صــاآت  الإجــراءات الالزمــة لت�فيــر احتياجــات  اتخــاذ   -10

ومعدات وم�اد وكتب ، اأو اأية احتياجات اأخرى .

11 - اتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة على ممتلكات الكلية .

12- الإ�صــراف علــى اإعــداد م�صــروع امليزانيــة التقديريــة للكليــة ، ورفعهــا 

للمدير العام بعد عر�صها على جمل�س الكلية .

13- ت�صكيل اللجان الداخلية بالكلية وحتديد اخت�صا�صاتها ونظام عملها .

14 - امل�افقة على نقل اأو ندب امل�ظفني داخل الكلية .

15 - امل�افقة على الإيفاد فى املهام الر�صمية داخل ال�صلطنة مل�ظفى الكلية .

16- امل�افقــة عـلـى منـح الأجــر الإ�صافــى مل�ظفــى الكليــة طبقــا للق�اعـد 

املقررة .

17 - اعتماد تقارير تقييم الأداء ال�ظيفى مل�ظفى الكلية .

18 - منح الإجازات بكافة اأن�اعها طبقــا للق�اعــد املقــررة ما عــدا الإجــازات 

اخلا�صة والدرا�صية مل�ظفى الكلية ، وتكليف من يق�م باأعمالهم اأثناء 

غيابهم .

19 - امل�افقة على �صرف البدل النقــدى عن ر�صيــد الإجـــازات العتياديـــة 

امل�صتحقـــة لأع�صـــاء هيئـــة التدريــ�س غيــر العمانييـــن الذيــن تنتهــى 

خدماتهم بالكلية .

20 - ت�قيع عق�بة الإنذار اأو اخل�صــم من الراتــب ملدة ل تزيــد على ثالثـــة 

اأيام فى املرة ال�احدة ، ومبا ل يتجاوز خم�صة ع�صر ي�ما فى ال�صنة 

بالن�صبة مل�ظفى الكلية .

21 - متابعة �صري البحث العلمى بالتن�صيق مع اجلهات املعنية داخل وخارج 

الكلية .

22 - متثيل الكلية فى جميع املحافل .
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23 - بيان راأى جمل�س الكلية فى امل�صائل املعرو�صة على املجل�س الأكادميى .

24 - رفع حما�صر جل�صات جمل�س الكلية اإىل املدير العام خالل اأ�صب�ع من 

تاريخ اعتمادها .

25 - متابعة الأن�صطة والفعاليات التى تق�م بها الكلية فى خدمة املجتمع .

26 - اعتماد ر�صائل اأو �صهادات اإىل من يهمه الأمر لطالب الكلية .

27 - اعتماد �صهادات اخلربة واخلدمة جلميع م�ظفى الكلية .

28 - اأية مهام اأخرى ، يكلف بها من قبل ال�زير اأو ال�كيل اأو املدير العام .

الفرع ال�صابع

جمل�س الكلية

املـــادة )19( : يك�ن لكل كلية جمل�س ي�صكل برئا�صة عميد الكلية وع�ص�ية :

1 - م�صاعد العميد لل�ص�ؤون الأكادميية والبحث العلمى .

2 - م�صاعد العميد لل�ص�ؤون الأكادميية امل�صاندة .

3 - روؤ�صاء الأق�صام الأكادميية .

4 - رئي�س ق�صم البحث العلمى .

5 - روؤ�صاء املراكز .

6 - مدير دائرة ال�ص�ؤون الإدارية واملالية . 

املـــادة )20( : يخت�س جمل�س الكلية بالآتى :

1 - اقرتاح الربامج الأكادميية واخلطط الدرا�صية .

2 - درا�صة امل�ا�صيع املرف�عة من جمال�س الأق�صام واتخاذ ما يلزم ب�صاأنها . 

3 - درا�صة امل�ا�صيع املتعلقة بالطلبة واتخاذ القرارات املنا�صبة ب�صاأنها .

4 - مراجعة نتائج المتحانات ومناق�صتها واإقرارها .

5 - العمل على تط�ير العملية التعليمية والبحثية بالكلية .

6 - الت��صية مبنح ال�صهادات والدرجات العلمية وفقا للنظم الأكادميية .

7 - تنظيم البحث العلمى وت�صجيعه واقرتاح �صبل تط�يره .

8 - درا�صـــــة واقتــــــراح احتياجــــــات الكليـــــة مـــن اأع�صـــــاء هيئـــــة التدريـــــ�س 

وال�ظائف الأخرى والت��صية ب�صاأنها .

9 - درا�صة امليزانية ال�صن�ية للكلية .
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املـــادة )21( : يجتمع جمل�س الكلية اأربع مرات فى العام الأكادميى على الأقل وكلما 

دعت احلاجة اإىل ذلك . ويج�ز للمجل�س دع�ة ذوى الخت�صا�س حل�ص�ر 

جل�صــات املجلــ�س لال�صتفــادة مـن خرباتهــم فــى امل�ا�صيــع التـى يتناولهـــا 

املجل�س دون اأن يك�ن لهم حق الت�ص�يت .

املـــادة )22( : يك�ن اجتماع جمل�س الق�صم �صحيحا بح�ص�ر ن�صف الأع�صاء ، ويتخذ 

املجل�س قراراته باأغلبية الأ�ص�ات ، فاإذا ت�صاوت رجح اجلانب الذى منه 

الرئي�س . 

الفرع الثامن

م�صاعدا العميد

املـــادة )23( : يك�ن لكل عميد م�صاعد لل�ص�ؤون الأكادميية والبحث العلمى ، وم�صاعد 

لل�ص�ؤون الأكادميية امل�صاندة ، من بيـن اأع�صـاء هيئــة التدريــ�س بالكليــة ،

ي�صدر بتعيينهما قرار من ال�زير ، وذلك ملدة ثالث �صن�ات قابلة للتجديد 

ملدة واحدة ، ويج�ز لل�زير اإعفاء اأى منهما من من�صبه قبل انق�صاء املدة 

املحددة له وفقا ملا تقت�صيه امل�صلحة العامة .

املـــادة )24( : يت�لــى م�صاعــد العميــد لل�صــ�ؤون الأكادمييــة والبحث العلمــى الإ�صــراف 

على الأق�صام الأكادميية وق�صم البحث العلمى ، وله ب�صفة خا�صة ت�ىل 

الخت�صا�صات الآتية :

1 - الإ�صراف على ال�ص�ؤون الأكادميية للطالب ومتابعتها .

2 - الإ�صراف على الإر�صاد الأكادميى للطالب .

3 - التن�صيق بني الأق�صام الأكادميية ب�صاأن براجمها .

4 - التن�صيق مع الكليات والأق�صام الأخرى ب�صاأن الربامج الأكادميية .

5 - تقدمي القرتاحات ب�صاأن ت�زيع الدرو�س واملحا�صرات .

6 - تنظيم اإجراءات تقييم اأع�صاء هيئة التدري�س .

7 - ت�صجيع اأن�صطة البحث العلمى والتن�صيق ب�صاأنها .

8 - درا�صـة احتياجــات الكليــة مــن اأع�صـــاء هيئـــة التدريــ�س واإبــداء الــراأى 

ب�صاأنها .

9 - يحل حمــل العميـــد فى حالــة غيابـــه لأى �صبــب من الأ�صبــاب ، فيما 

يتعلق باخت�صا�صه .

10 - اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل العميد .
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امل�صاندة الإ�صراف على �صري  يت�ىل م�صاعد العميد لل�ص�ؤون الأكادميية  املـــادة )25( : 

العمل باملراكز ، والتن�صيق فيما بينها لتحقيق اأهداف الكلية ، وله ب�صفة 

خا�صة ت�ىل الخت�صا�صات الآتية :

1 - الإ�صراف على ت�زيع الطالب فى التخ�ص�صات املختلفة .

2 - الإ�صراف على اإعداد البيانات املتعلقة بنتائج الطــالب عن كــل ف�صــل 

درا�صى ورفعها اإىل جمل�س الكلية .

3 - متابعة عملية التدقيق الأكادميى لطالب الكلية .

4 - تقييم اأداء روؤ�صاء املراكز .

5 - متابعة و�صع وتنفيذ وتقييم اخلطط ال�صن�ية للمراكز .

6 - اقرتاح ت�فري وحتديث الل�ازم التعليمية التى حتتاجها الكلية .

7 - يحــل حمــل العميــد فــى حالــة غيابــه لأى �صبــب من الأ�صبــاب ، فيمــا 

يتعلق باخت�صا�صه .

8 - اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل العميد .

الفرع التا�صع

الأق�صام الأكادميية بالكلية

املـــادة )26( : يكــ�ن لكـل كليــة عــدد مـن الأق�صــام الأكادمييــة ، وي�صكــل جملــ�س الق�صــم 

برئا�صة رئي�س الق�صم ، وع�ص�ية جميع اأع�صاء هيئة التدري�س فيه .

املــــادة )27( : يعني رئي�س الق�صم بقرار من ال�زير ، بعد العر�س على املجل�س الأكادميى ، 

ملدة عامني قابلة للتجديد ملدة واحدة ، وذلك وفق ال�ص�ابط التى ي�صعها 

املجل�س الأكادميى ، ويج�ز لل�زير اإعفاوؤه من هذا املن�صب قبل انق�صاء 

املدة املحددة له وفقا ملا تقت�صيه امل�صلحة العامة ، وله ب�صفة خا�صة فى 

اإطار الق�انني والل�ائح املقررة ت�ىل الخت�صا�صات الآتية :

1 - الإ�صراف على �صري العمل بالق�صم واقرتاح �صبل تط�ير الأداء به .

2 - اقرتاح ت�زيع ال�صاعات التدري�صية لأع�صاء هيئة التدري�س .

3 - التاأكد من اتباع اأف�صل طرق وو�صائل التدري�س احلديثة ، بالتعاون 

مع اجلهات املختلفة بالكلية .
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4 - حتديد متطلبات الق�صم لتنفيذ الربامج .

5 - و�صع وتنفيذ وتقييم اخلطة ال�صن�ية للق�صم .

6 - تط�ير عملية التقييم املتبعة فى الق�صم .

7 - اإعداد تقرير �صن�ى عن �صري العمل بالق�صم ورفعه اإىل م�صاعد العميد 

لل�ص�ؤون الأكادميية والبحث العلمى .

8 - رفع حما�صـر اجتماعــات جمل�س الق�صــم اإىل م�صاعــد العميــد لل�صــ�ؤون 

الأكادميية والبحث العلمى . 

9 - متابعة ح�صن �صري عملية الإر�صاد الأكادميى للطالب .

10- ت�صجيع البحث العلمى وتط�يره بالتن�صيق مع الأق�صــام الأخــرى .

11- اإبداء الراأى فى ال�ص�ؤون ال�ظيفية لأع�صاء هيئة التدري�س ، و�صائر 

امل�ظفني بالق�صم .

12- تقدمي الت��صيات املتعلقة بامل�صاريع والتعاقدات وال�صت�صارات البحثية ، 

والت��صية ب�صاأن اخلدمات التى تقدمها الكلية للمجتمع .

13- تنفيذ قرارات املجال�س ذات ال�صلة باخت�صا�صات الق�صم .

14- اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل العميد اأو م�صاعد العميد لل�ص�ؤون 

الأكادميية والبحث العلمى .

املـــادة )28( : يخت�س جمل�س الق�صم مبا ياأتى :

1 - اإجازة اخلطة الدرا�صية ملقررات الق�صم لكل ف�صل درا�صى .

2 - اعتماد ت�زيع املهام وال�صاعات التدري�صية لأع�صاء هيئة التدري�س فى 

الق�صم .

3 - الت��صيــــــة باعتمـــــاد نتائــــج الطـــــالب فى املقــــررات الدرا�صيـــة متهيـــدا 

لعر�صها على جمل�س الكلية .

4 - اقرتاح خطط الربامج الأكادميية والإ�صراف على تنفيذها .

5 - ت�صجيــــع البحــــث العلمـــــى من خـــالل و�صـــع خطــــة حللقـــــات النقـــــا�س 

والبحث العلمى بالق�صم ، والإ�صراف على تنفيذها ، وت�صهيل التعاون 

مع الأق�صام الأخرى .

6 - اإبداء الراأى فى امل��ص�عــات املحالــة من العميــد اأو م�صاعــد العميــد 

لل�ص�ؤون الأكادميية والبحث العلمى اأو رئي�س الق�صم .
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يجتمع جمل�س الق�صم ، بناء على دع�ة من رئي�صه ، مرة كل �صهر على  املـــادة )29( : 

الأقل ، خالل العام الأكادميى ، وكلما دعت احلاجة اإىل ذلك .

وملجلـــ�س الق�صـــم ت�صكيـــل جلـــان فرعيـــة مـــن اأع�صائـــه اأو مـــن غريهـــم ، 

وال�صتعانة مبن يراه منا�صبا للم�صاعدة فى اأداء مهامه دون اأن يك�ن لهم 

حق الت�ص�يت .

املـــادة )30( : يك�ن اجتماع جمل�س الق�صم �صحيحا بح�ص�ر ن�صف الأع�صاء ، ويتخذ 

املجل�س قراراته باأغلبية الأ�ص�ات ، فاإذا ت�صاوت رجح اجلانب الذى منه 

الرئي�س .  

الفرع العا�صر

ق�صم البحث العلمى

املـــادة )31( : ين�صاأ فى كل كلية ق�صم للبحــث العلمــى ، يكــ�ن له رئيــ�س يعيــن بقــرار 

املجل�س  العر�س على  بعد   ، التدري�س  اأع�صاء هيئة  ال�زير من بني  من 

الأكادميى ، ملدة عامني قابلة للتجديد ملدة واحدة ، ويج�ز لل�زير اإعفاوؤه 

 ، العامة  امل�صلحة  تقت�صيه  ملا  وفقا  له  املحددة  املدة  انق�صاء  قبل  من من�صبه 

ويت�لـى اإدارة �ص�ؤونـــه العلميـــة والإداريـــة ، ولــه ب�صفـــة خا�صــة فـى اإطـــار 

الق�انني والل�ائح املقررة ت�ىل الخت�صا�صات الآتية :

1 - الإ�صراف على تنفيذ خطط الق�صم وح�صن �صري العمل به .

2 - متابعة اأداء امل�ظفيـــن بالق�صـــم ، والت��صيـــة بكــل ما يتعلــق ب�ص�ؤونهـــم 

ال�ظيفية .

3 - تن�صيق برامج البحث العلمى فى الق�صم .

4 - تقدمي ال�صت�صارات العلمية فى جمال البحث العلمى .

5 - الإ�صـــراف على اإعــداد م�صــروع ميزانيــة الق�صــم وعر�صـــه على جملــ�س 

الكلية .

6 - اقتــــراح م�صـــادر التم�يـــل اخلا�صـــة بالبحـــث العلمـــــى بالتن�صيـــــق مــع 

املديرية ، وفقا للنظم املعم�ل بها بال�زارة .

7 - اإعـــداد تقريـــر �صنـــ�ى عن �صيـــر العمـــل بالق�صم ، ورفعــه اإىل م�صاعـــد 

العميد لل�ص�ؤون الأكادميية والبحث العلمى .   
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املـــادة )32( : يخت�س ق�صم البحث العلمى بالآتى :

1 - امل�صاركة فى اإعداد اخلطة ال�صرتاتيجيـــة للبحـــث العلمـــى بالكليـــات 

بالتعاون مع اجلهات املخت�صة باملديرية .

2 - ت�فري خدمات البحث العلمى لطالب الكلية .

3 - امل�صاهمة فى اإعداد الدرا�صات والبح�ث العلمية .

4 - تن�صيق برامج البحث العلمى بالكلية .

5 - متابعة امل�صروعات البحثية فى مراحل التقدم للتم�يل والتنفيذ ثم 

تقييم اأداء هذه امل�صروعات .

6 - اتخاذ الإجراءات الالزمة لتط�ير البحث العلمى والبح�ث العلمية 

امل�صرتكة بالكلية وخارجها .

7 - تعريف م�ظفى الكليــة باخلطــة ال�صن�يـــة للبحـــث العلمـــى ومب�صـــادر 

التم�يل املتاحة و�صروطها .

وللق�صــم ال�صتعانــة بالأكادميييــن والباحثيــن والفنييــن وغريهــم ، مــن 

العاملني بالكلية فى اأداء مهامه ، كما يج�ز له ال�صتعانة بغريهم طبقا 

ملقت�صيات العمل وظروفه .

املـــادة )33( : يتم تنظيم اآليات و�ص�ابط حترير ون�صر الدرا�صات والبح�ث العلمية فى 

الدوريات العلمية بقرار من ال�زير .

الفرع احلادى ع�صر

املراكز الأكادميية امل�صاندة

املـــادة )34( : تن�صاأ بكل كلية املراكز الأكادميية امل�صاندة الآتية :

1 - مركز القب�ل والت�صجيل .

2 - مركز م�صادر التعلم .

3 - مركز اخلدمات الطالبية .

4 - مركز التدريب والت�جيه ال�ظيفى الطالبى .

املجل�س  اقرتاح  بناء على  ال�زير  بقرار من  اأخرى  اإن�صاء مراكز  ويج�ز 

الأكادميى .
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املـــادة )35( : يك�ن لكــل مركــز رئيــ�س يت�لــى اإدارة �ص�ؤونـــه ، ي�صــدر بتعيينـــه قــرار من 

ال�زير ، ويخت�س بالآتى :

1 - الإ�صراف على تطبيق الق�اعد املنظمة لأعمال املركز .

2 - و�صع اخلطة ال�صن�ية للمركز ، بالتن�صيق مع اجلهات الأخرى بالكلية .

3 - متابعة اأداء امل�ظفيـــن باملركـــز ، ورفـــع الت��صيـــات املت�صلــة ب�ص�ؤونهــم 

ال�ظيفية للجهات املخت�صة بالكلية .

4 - التن�صيق بني املركز واجلهات الأخرى داخل الكلية وخارجها .

5 - التاأكد من ح�صن �صري العمل فى املركز واقرتاح الإجراءات الالزمة 

لتط�ير الأداء به .

6 - اقرتاح اخلطط الالزمة لتط�ير املركز .

7 - درا�صـــة احتياجـــات املركـــز ورفـــع الت��صيـــات ب�صاأنهـــا مل�صاعـــد العميـــد 

لل�ص�ؤون الأكادميية امل�صاندة .

8 - املحافظة على ممتلكات الكلية فى املركز .

9 - اقرتاح امليزانية التقديرية للمركز .

الأكادميية  لل�ص�ؤون  العميد  مل�صاعد  املركز  اجتماعات  حما�صر  رفع   -10

امل�صاندة .

عن  امل�صاندة  الأكادميية  لل�ص�ؤون  العميد  مل�صاعد  �صن�ى  تقرير  رفع   -11

ن�صاط املركز .

12- اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل العميد اأو م�صاعد العميد لل�ص�ؤون 

الأكادميية امل�صاندة .

ويج�ز لل�زير بناء على ت��صية من العميد تعيني م�صاعد اأو اأكرث لرئي�س 

املركز ، يعاونه فى مهامه .

اأول : مركز القبول والت�صجيل

املـــادة )36( : يت�ىل مركز القب�ل والت�صجيل بالكلية القيام بالآتى :

1 - اتخاذ اإجراءات القب�ل والت�صجيل بالكلية .

2 - اإ�صدار البطاقات اجلامعية للطالب بالتن�صيق مع املراكز الأخرى .
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3 - اتخاذ اإجراءات حفظ �صجالت ووثائق الطالب امل�صجلني واملحافظة 

على �صريتها .

4 - اإعداد اجلداول الدرا�صية وجداول المتحانات .

5 - امل�صاهمة فى و�صع �صروط وق�اعد القب�ل بالكلية .

6 - ت�فري املعل�مات الالزمة للمر�صد الأكادميى مل�صاعدة الطالب على 

اإمتام اإجراءات الت�صجيل .

7 - ت�فـيـــر املعل�مــات والبيانـــات اخلا�صة بالطـــالب واملتعلقـــة بالربامــج 

الدرا�صية والدرجات العلمية .

8 - متابعة تنفيذ النظام الأكادميى بالكلية واقرتاح تعديله .

9 - ت�فيـــر بيانـــات اجلـــداول والربامـــج املطروحـــة للتدريـــ�س وحتديــــد 

الف�ص�ل الدرا�صية بالتن�صيق مع اجلهات املختلفة .

10- ت�فري بيانات الطالب الإح�صائية .

11- متابعــــــة كـــل مـــا يتعلـــــق بدرجـــــات وتقديـــــرات الطـــــالب واملالحظـــــة 

الأكادميية بالتن�صيق مع اجلهات املختلفة ذات العالقة .

12- اإخطـــار الطـــالب عند جتاوزهــم حــدود الغيــاب املن�صــ��س عليهـــا فى 

الل�ائح الأكادميية .

13- اقرتاح اإجراءات التخرج وامل�صاركة فى تنظيم حفالت التخرج .

14- اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل العميد اأو م�صاعد العميد لل�ص�ؤون 

الأكادميية امل�صاندة .

ثانيا : مركز م�صادر التعلم

املـــادة )37( : يت�ىل مركز م�صادر التعلم بالكلية القيام بالآتى : 

ال�صتخدام  خالل  من  التعليم  فعالية  وتط�ير  حت�صني  على  العمل   -  1

والتعليم  التدري�س  وطرق  تتنا�صب  التى  املتاحة  للتقنيات  الأمثل 

املقررة ، وت�فري امل�صادر العلمية للتدري�س والبحث العلمى وخدمة 

املجتمع .
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بها  ت�صطلع  التى  املعرفة  فروع  خمتلف  فى  البحث  م�صادر  ت�فري   -  2

الكلية ، من الكتب واملراجع والدوريات وامل�صادر الإلكرتونية وغريها ، 

وتنظيمها مبا يتفق مع اأحدث الأنظمة املكتبية .

3 - ت�فري ال��صائل التعليمية فى القاعات الدرا�صية وفقا لالحتياجات ، 

والإ�صراف على �صيانتها .

4 - اإعداد برامج احلا�صب الآىل ملختلف اجلهات بالكلية و�صيانتها .

5 - تقدمي خدمات احلا�صب الآىل وبراجمه وحفظ املعل�مات والبيانات 

ملختلف اجلهات بالكلية .

 ، معل�ماتهـا  اأنظمــة  لتط�يــر  بالكليــة  اجلهـــات  خمتلـــف  مع  التن�صيـق   -  6

نظم  ب�صبكـــات  الكليـــة  ومراكز  اأق�صـــام  خمتلـــف  ربط  على  والعمـــل 

املعل�مات املختلفة . 

7 - املحافظة على مقتنيات الكلية فى املركز .

8 - اإنتاج ال��صائل التعليمية وتط�ير ودعم حمت�ى التعلم الإلكرتونى 

خلدمة العملية التعليمية . 

9 - تط�يـــــر ال�صتخدامـــات التعليميـــة لتقنيـــات التعليـــــم فــى التدريـــــ�س 

ودعمها .

10- متابعة التط�رات فى جمال تقنيات التعليم ونظم املعل�مات واقرتاح 

التطبيقات املالئمة لها .

11- تنظيم كيفية ا�صتخدام م�صادر البحث وحتديد ق�اعد ا�صتعارتها .

12- ت�فري خدمات ال�صيانة لل�صبكات واأجهزة احلا�صب الآىل واأنظمتها 

بالكلية .

13- اإدارة وا�صتالم وت�زيع متطلبات الربامج من الكتب .

14- تخطيــــط وتنفيـــذ برامــج لتدريـــب الطـــالب والباحثيــــن وامل�ظفيـــن 

والتعلـــم  واملكتبـــة  املعل�مـــات  نظـــم  اأجهـــزة  ا�صتخـــدام  علـــى  بالكليـــة 

الإلكرتونى .

15- تنظيم دورات لأع�صاء هيئة التدريــ�س وم�ظفــى الكليــة فى مهــارات 

ت�ظيف ال��صائل التعليمية فى العمل اجلامعى .
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16- جتميــــع البيانـــات املتعلقـــة باحتياجـــات اأع�صـــاء هيئــــة التدريــــ�س من 

اخلدمات وامل�اد التى يقدمها املركز .

17- اتخـــاذ الإجــراءات الالزمــة لت�فيــر امل�ارد واخلبــرات لأع�صــاء هيئــة 

التدري�س لإعداد ال��صائل التعليمية والتعلم الإلكرتونى .

18- اإعداد الفهار�س للكتب وامل�صنفات الأخرى امل�ج�دة باملركز .

19- ت�فري اخلدمات الفنية لالأن�صطة واملنا�صبات فى الكلية .

�صرية  على  املحافظة  ت�صمن  التى  وال�صبل  الإجراءات  كافة  اتخاذ   -20

املعل�مات والبيانات .

21- تقدمي ال�صت�صارات الفنية فى جمال ت�صميم برامج تقنيات التعلم .

22- تقديـــم ال�صت�صــارات الفنيــة للم�ظفيـــن فى جمــال ا�صتخــدام اأجهــزة 

احلا�صب الآىل وعمليات �صراء الأجهزة .

23- تبادل اخلربات وال�صت�صارات مع الهيئات وامل�ؤ�ص�صات ذات ال�صلة .

24- اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل العميد اأو م�صاعد العميد لل�ص�ؤون 

الأكادميية امل�صاندة .

ثالثا : مركز اخلدمات الطالبية

املـــادة )38( : يت�ىل مركز اخلدمات الطالبية بالكلية القيام بالآتى :

1 - اإدارة الأن�صطة الطالبية واملحافظة على امل�صت�ى املنا�صب للخدمات 

املقدمة للطالب .

2 - الإ�صراف على اخلدمات الطالبية ، كالإ�صكان ، والرعاية ال�صحية ، 

والإر�صاد غري الأكادميى ، والرحالت الطالبية .

3 - درا�صــــة م�صاكـــل الطـــالب الجتماعيـــة والنف�صيــــة ، واقتــــراح احللـــ�ل 

املنا�صبة لها بالتعاون مع اجلهات الأخرى داخل وخارج الكلية .

4 - تن�صيق ومتابعة عمل املجل�س الطالبى .

5 - متابعة وتط�ير عمل اللجان الطالبية .

6 - متابعة اأعمال التحقيق وامل�صاءلة والتغذية بالكلية .
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7 - رعاية م�اهب الطالب و�صقلها ، وتنمية قدراتهم لتح�صيل املعارف 

واخلربات واملهارات . 

8 - تنمية العالقات الأخ�ية بني الطالب ، وت�ثيق عالقاتهم باأع�صاء 

هيئة التدري�س وم�ظفى الكلية .

9 - ت�صجيع الطالب على العمل الجتماعى التط�عى وربطهم باملجتمع ، 

ومتابعة م�صاهماتهم الفردية من اأجل تنميتها وتط�يرها مبا يت�افق 

مع اأهداف الكلية والعمل على تاأكيد انتمائهم ال�طنى .

10- اقرتاح احل�افز الت�صجيعية لالأداء املتميز فى الأن�صطة الطالبية .

11- اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل العميد اأو م�صاعد العميد لل�ص�ؤون 

الأكادميية امل�صاندة .

رابعا : مركز التدريب والتوجيه الوظيفى الطالبى

املـــادة )39( : يت�ىل مركز التدريب والت�جيه ال�ظيفى الطالبى القيام بالآتى :

1 - و�صع اخلطط التدريبية للطالب اأثناء فرتة درا�صتهم بالتن�صيق مع 

الأق�صام املعنية بالكلية .

2 - ت�فـيـــــر الفـــر�س التدريبيـــة املنا�صبـــة لطـــالب الكليــــة بالتن�صيـــــق مع 

الأق�صام الأكادميية املخت�صة واجلهات املخت�صة .

3 - متابعـة تدريــب الطـــالب وتقييـــم الربامـــج التدريبيـــة التى ي�صاركـــ�ن 

فيها .

4 - ت�ثيق كل ما يتعلق بتدريب الطالب والت�جيه ال�ظيفى لهم .

5 - ت�فري املعل�مات املتعلقة بالفر�س ال�ظيفية لطالب الكلية واملهارات 

الالزمة ل�ص�ق العمل وت�عية الطالب بها .

6 - الإعداد والتنفيذ للمعـــار�س املهنيـــة داخـــل الكليـــة اأو بال�صتـــراك مع 

امل�ؤ�ص�صات الأخرى .

7 - متابعة اخلريجيـــن لل�قـــ�ف على الفـــر�س ال�ظيفيـــة التى ح�صلـــ�ا 

عليها وال�صتفادة من ذلك فى ت�عية الطالب وتط�ير الربامج .

8 - اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل العميد اأو م�صاعد العميد لل�ص�ؤون 

الأكادميية امل�صاندة . 
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الفرع الثانى ع�صر

التق�صيمات الإدارية بالكلية

املـــادة )40( : تن�صاأ بكل كلية التق�صيمات الإدارية الالزمة لقيامها باملهام وامل�ص�ؤوليات 

املن�طة بها وذلك طبقا لالأحكام املن�ص��س عليها بهذه الالئحة .

اأول : دائرة ال�صوؤون الإدارية واملالية

املـــادة )41( : يك�ن لكل كلية دائرة لل�ص�ؤون الإدارية واملالية ، يت�ىل اإدارة �ص�ؤونها مدير 

ي�صدر بتعيينه قرار من ال�زير ، ويعمل حتت الإ�صراف املبا�صر للعميد .

وتبا�صر الدائرة مهامها من خالل التق�صيمات الإدارية الآتية :

اأ - ق�صم ال�ص�ؤون الإدارية ويخت�س بالآتى :

1 - ت�زيع التعاميم والقرارات الإدارية على اجلهات املعنية وت�زيع 

ال�صحف واملجالت وفق النظام املعم�ل به .

2 - تخلي�س وا�صتالم الب�صائع والطرود ال�اردة اإىل الكلية .

3 - التن�صيق مع اجلهة املخت�صة بال�زارة ل�صتالم اجلريدة الر�صمية .

4 - ت�فري احتياجات الكلية من الأثاث وامل�صتلزمات واملعدات الالزمة 

للمكاتب وامل�صاكن بالتن�صيق مع ق�صم ال�ص�ؤون املالية بالكلية .

5 - متابعة اأعمال ال�صركــات القائمـــة على نظافـــة و�صيانـــة وزراعـــة 

مبانى الكلية والإ�صراف عليها .

6 - القيـــام بالإجــــــراءات الالزمـــــــة لت�فـيــــــر خدمـــــات الت�صــــــالت 

والكهرباء واملياه ملبنى الكلية .

اإعداد �صروط تقدمي خدمات النظافة وال�صيانة والزراعة واأية   - 7

خدمات اأخرى ملبنى الكلية .

الكليـــة ومتابعـــة �صيانتهـــا  ل�صيـــارات  الي�ميـــة  8 - تنظيــم احلركـــة 

واملحافظة عليها .

9 - منح ومراجعـــة ت�صاريـــح ا�صتعمـــال �صيارات الكليـــة بعــد �صاعات 

الدوام الر�صمى .

10- اإعــــداد تقاريــــــر �صهريــــــة عـــن ا�صتعمــــــال ال�صيـــــارات وا�صتهـــالك 

املحروقات .
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11- مراجعـة ف�اتيــر الكهربــاء واملياه والهاتــف والتحقــق من �صحــة 

الف�اتيـــر  تلـــك  لت�صجيـــل  �صجـــالت  واإعـــداد  اأرقامهـــا ومبالغهـــا 

ومتابعة �صداد قيمتها .

12- اتخاذ اإجراءات التعاقد مع اأ�صحاب امل�صاكن التى يتم ا�صتئجارها 

وا�صتيفــاء البيانــات اخلا�صــة بهــا وحفظهــا فــى ال�صجـالت املعــدة 

لذلك .

13- جتهيـــز امل�صاكــن بالأثاث واملعـــدات الالزمـــة بالتن�صيـــق مع ق�صـــم 

ال�ص�ؤون املالية بالكلية .

14- جــــرد الأثـــاث املقيـــد بعهـــدة املقيميـــن بامل�صاكـــن والقيـــام باجلــرد 

ال�صن�ى بالتن�صيق مع ق�صم ال�ص�ؤون املالية .

15- القيام بال�صيانة الدورية ملبانى الكلية ومن�صاآتها والأثاث واملكاتب .

16- تنظيم امل�اد والأ�صناف والأجهزة والأدوات والتجهيزات وغريها 

وتخزينها تخزينا �صليما .

17- الإ�صراف على تزويد املخازن بامل�اد الالزمة وب�صفة دائمة . 

18- الإ�صراف على تزويــد التق�صيمــات املختلفــة باأ�صنـــاف املـــ�اد التــى 

تطلبها وفى الأوقات املحددة .

19- ت�صجيل العهد لدى امل�ظفني ومتابعة ذلك �صن�يا واإعداد تقارير 

ب�صاأنها ملعرفة مدى �صالحيتها .

20- اإعداد دليل مل�ا�صفات امل�اد امل�صتخدمة فى الكلية وتط�يره كلما 

دعت احلاجة اإىل ذلك والحتفاظ به .

21- تقدير قيمة العتماد الالزم اإدراجه مب�صروع امليزانية ال�صن�ية 

للكليــة لتزويــد املخــازن بالكميــات التــى حتتاجهــا خــالل ال�صنــة 

املالية .

22- املحافظة على ممتلكات الكلية .

23- الإ�صراف على ت�فري خدمات الأمن بالكلية .

24- متابعة ح�ص�ر وان�صراف امل�ظفني .

25- اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل العميد اأو مدير الدائرة .
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ب - ق�صم ال�ص�ؤون املالية ويخت�س بالآتى :

ال�زارة  خطة  �ص�ء  فى  للكلية  ال�صن�ية  امليزانية  م�صروع  اإعداد   -1

والتعليمات ال�صادرة من وزارة املالية .

2 - اإخطار دوائر واأق�صام ومراكز الكلية بالأ�ص�س التى تتبع فى اإعداد 

املقرتحة  التقديرات  وجتميع  ميزانياتها  م�صروعات  تقديرات 

ودرا�صتها ومناق�صتها مع م�ص�ؤوىل تلك اجلهات .

3 - مناق�صة م�صروع امليزانية مع امل�ص�ؤولني بال�زارة .

4 - تقديــــر تكلفــــة اخلطــــط الدرا�صيــــة والتزامــــات الكليـــة ال�صن�يـــة 

املرتتبة على تنفيذها وتقدمي املقرتحات ح�ل كيفية مت�يلها .

5 - تقدير تكلفة امل�صاريع والربامج وبيان اإمكانية تنفيذها .

6 - القيام بجميع عمليات العتمــاد والرتبـــاط وال�صـــرف من بنـــ�د 

امليزانية .

7 - اإجــراء املناقـــالت بيـــن بنــــ�د امليزانيــــة فى حالــــة حــــدوث عجــــز 

فى خم�ص�صات بع�س البن�د وذلك فى حدود ما ه� مقرر قان�نا .

8 - احت�صاب تكلفة فروق الرتقيات واإجراء التعديالت الالزمة على 

الدرجات وفقا للنم�ذج املعد لذلك .

9 - متابعة تنفيــذ امليزانيــة واإعــداد تقاريــر �صهريــة ملقارنــة الإجنــاز 

باملقرر وحتديد الفارق والأ�صباب .

10- اتخاذ الإجراءات الالزمة ب�صاأن تنفيذ امليزانية .

11- اإم�صاك ال�صجالت اخلا�صة بامل�صروفات .

12- مراجعـــة و�صـــرف جميـــع ف�اتيــر ال�صركــات وامل�ؤ�ص�صــات والأفــراد 

الذين تتعامل معهم الكلية .

13- مراجعــة و�صـــرف خم�ص�صـــات املبع�ثيـــن الدار�صيـــن على نفقـــة 

الكلية داخل وخارج ال�صلطنة .

14- �صرف �صلفة الأثاث وقيمة اإيجار امل�صاكـــن املخ�ص�صـــة للم�ظفيـــن 

غري العمانيني بالكلية .
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15- �صــرف تذاكــر ال�صفــر مل�ظفـــى واأع�صـــاء هيئـــة التدريــــ�س بالكليــة 

اأو التع�ي�س النقدى عنها بح�صب الأح�ال .

16- اإعـــداد ك�صـــ�ف و�صنـــدات �صــرف الرواتب مل�ظفـــى الكليــة طبقـــا 

للنظام املاىل املعم�ل به ومتابعة ا�صتخراج �صيكات بقيمتها من 

وزارة املالية . 

17- �صرف قيمة التع�ي�س النقدى عن الإجازات العتيادية ال�صن�ية 

لأع�صاء هيئة التدري�س وامل�ظفني بالكلية .

18- �صرف منحة نهاية اخلدمة وكافة امل�صتحقـــات املاليـــة للم�ظفيـــن 

الذيــن تنتهـــى خدمتهـــم لأى �صبـــب مــن الأ�صبـــاب وفقـــا ملــا يتــم 

حتديده واحت�صابه .

19- خ�صم م�صتحقات �صندوق التقاعــد مل�ظفــى الكليـــة وما ي�صتحـــق 

عليهم لأية جهة حك�مية اأخرى وفقا للنظم القان�نية املقررة .

20- مراجعة ك�ص�ف املبالغ امل�صرتجعة واخلا�صة بالرواتب والعالوات 

والبدلت وا�صتبعادها من امل�صروفات وقيدها فى �صالح ميزانية 

الكلية .

21- التحقق من �صرف ال�صلــف امل�صتدميــة ح�صــب القــرارات والنظــم 

املالية املتبعة .

22- اإعداد و�صرف ال�صلف اخلا�صة بامل�ظفني اجلدد غري العمانيني 

ومتابعة حت�صيلها .

23- متابعــــة الر�صيـــد النقـــدى للكليـــة واملراجعــــة امل�صتمـــرة لك�صـــ�ف 

الت�ص�يات اخلا�صة بح�صابات البن�ك .

24- ت�فري النرثيات ال�صرورية فى امل�عد املطل�ب وح�صب الأنظمة 

املعم�ل بها بالتن�صيق مع الإدارات املعنية ومتابعة ت�ص�يتها .

25- �صرف ال�صلف لأق�صـــام ومراكـــز الكليـــة والتن�صيـــق معها لت�ص�يـــة 

املبالغ املتبقية من ال�صلف .

26- �صرف املطالبات التى تقل قيمتها عن مائة ريال .
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وزارة  اإىل  وت�ريدها  امل�صرتجعة  النقدية  املبالغ  ك�ص�ف  اإعداد   -27

املالية .

من  املح�صلة  املبالغ  وت�ريد  املناق�صة  وم�صتندات  الط�ابع  بيع   -28

البيع اإىل وزارة املالية .

29- الحتفاظ بكع�ب ال�صيكات بعد ت�قيع امل�صتلم عليها .

30- م�صك �صجالت امل�صرتيات وطلبات اأداء اخلدمة وتذاكر ال�صفر .

31- اتخاذ ما يلزم للح�ص�ل على اأف�صل العرو�س والأ�صعار لت�فري 

احتياجات الكلية .

32- �صراء الحتياجات املختلفة للكلية طبقا للم�ا�صفات والكميات 

املطل�بة .

33- امل�صاركة فى اإعداد �صروط املمار�صات اأو املناق�صات املتعلقة بالكلية . 

34- اتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�صدار اأوامر ال�صراء اإىل امل�رد الذى 

تقرر قب�ل عر�صه وقيدها ب�صجل اأوامر ال�صراء واعتمادها من 

وزارة املالية .

القائمة  ال�صركات  اإىل  التكليف  ور�صائل  ال�صراء  اأوامر  ت�صليم   -35

بالت�ريد .

من  والتاأكد  للكلية  امل�ردة  الأ�صناف  ت�صليم  �صندات  مراجعة   -36

مطابقتها للم�ا�صفات وال�صروط املطل�بة .

فى  للم�ردين  التجارى  ال�صجل  ورقم  وعناوين  اأ�صماء  ت�صجيل   -37

ال�صجل املعد لذلك .

38- امل�صاركة فى جلان اجلرد ال�صن�ى وبيع املنق�لت امل�صتعملة وفقا 

للنظم املعم�ل بها .

39- اإجراء حج�زات تذاكر ال�صفر .

40- التعاون مع املدقق الداخلى وتزويده بكافة ال�ثائق وامل�صتندات 

التـــى يـــ�د الطـــالع عليهـــا قبـــل اعتمـــاد ال�صـــرف مـــن امليزانيـــة 

والتن�صيق معه فى اإعداد احل�صابات اخلتامية للكلية .



- 32 -

اجلريدة الر�سمية العدد )906(

41- اإ�صدار �صنــدات ال�صـــرف لأوامـــر ال�صــراء ومــا يتعلـــق باإجـــراءات 

�صرف امل�اد .

42- �صرف خم�ص�صات الطالب ومتابعتها .

43- اإ�صدار �صهادات حت�يل الراتب مل�ظفى الكلية .

44- اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل العميد اأو مدير الدائرة .

ج - ق�صم امل�ارد الب�صرية ويخت�س بالآتى :

1 - القيام بالإجراءات الالزمة للتعيني ، واإعداد عق�د الت�ظيف .

ومتابعة  املعنية  بالتن�صيق مع اجلهات  ال�ظائف  اإعداد ميزانية   -  2

تنفيذها .

3 - ح�صر ال�ظائف ال�صاغرة واتخاذ ما يلزم لالإعالن عنها .

4 - اتخاذ الإجراءات التنفيذية اخلا�صة بتقييم الأداء ال�ظيفى .

5 - اإعداد م�صروعات القرارات املتعلقة بامل�ظفني بكافة اأن�اعها .

6 - اإعداد البيان ال�صهرى بالدرجات املعتمدة امل�صغ�لة منها وال�صاغرة 

وكافة الإح�صاءات املتعلقة مب�ظفى الكلية .

7 - اتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�صدار البطاقات ال�صحية للم�ظفني 

غري العمانيني بالكلية .

8 - تنفيذ قرارات جلنة امل�ارد الب�صريــة وجملــ�س امل�صاءلــة الإداريــة 

وغريها من اللجان املخت�صة .

اإعداد الربنامج ال�صن�ى لجازات م�ظفى الكلية واعتماده من   - 9

اجلهات املخت�صة .

10- متابعة ع�دة امل�ظفني من اإجازاتهم واإ�صدار اخطارات الع�دة .

العمانيني عند قيامهم  امل�ظفني غري  اإخالء طرف  التاأكد من   -11

باإجازاتهم ال�صن�ية وعند انتهاء اخلدمة .

12- اإعداد ا�صتمارات احت�صاب احلق�ق ال�ظيفية .

من  وغريهـــا  العتياديـــة  بالإجـــازات  اخلا�صـــة  الطلبـــات  تلقـــى   -13

الإجازات .
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14- فتح ملفات خدمة امل�ظفني اجلدد مع حفظ م�ص�غات التعيني 

بها وترقيمها على غالف امللف .

15- حفظ وترتيب ملفـــات م�ظفـــى الكليـــة بالطريقــة التى ت�صمــن 

املحافظة على �صرية البيانات واملعل�مات ال�اردة وحتديثها اأول 

باأول .

16- حفظ جميع املكاتبات والقرارات املتعلقة بامل�ظفني فى ملفاتهم 

ال�ظيفية .

17- فتح �صجالت باأ�صماء امل�ظفني واأرقامهم ال�ظيفية . 

18- اإعداد البيانات املطل�بة عن امل�ظفني من واقع ملفاتهم ال�ظيفية .

الإجراءات  واتخاذ  واأ�صرهم  امل�ظفني  تاأ�صريات  ب�صاأن  التن�صيق   -19

ق�صم  مع  جتديدها  ومتابعة  الإقامة  بطاقات  لإ�صدار  الالزمة 

العالقات العامة والعالم بالكلية .

20- التن�صيق ب�صاأن ت�صاريح املرور الربى للم�ظفني غري العمانيني ، 

بالتن�صيق مع ق�صم العالقات العامة والعالم .

21- ت�صجيل البيانات الأ�صا�صية ملن تنتهى خدمتهم فى ال�صجل املعد 

لذلك والحتفاظ مبلفاتهم بالكلية .

22- اإ�صدار �صهادات ملن يهمه الأمر و�صهادات خربة مل�ظفى الكلية .

الربامج  واإعداد  الكلية  مل�ظفى  التدريبية  الحتياجات  درا�صة   -23

واخلطط الالزمة لتنفيذها .

24- امل�صاركة فى اإعداد ميزانية التاأهيل والتدريب .

اإعداد اخلطط ق�صرية وط�يلة املدى لتدريب وتاأهيل م�ظفى   -25

الكلية .

بالتدريـــب  املخت�صـــة  وامل�ؤ�ص�صـــات  املعنيـــة  اجلهــات  مع  التن�صيق   -26

والتاأهيل .

27- متابعة تنفيذ خطط التدريب والتاأهيل وتقييمها .

28- اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل العميد اأو مدير الدائرة .
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ويك�ن لكل ق�صم رئي�س ، يت�ىل اإدارة �ص�ؤونه ، و ي�صدر بتعيينه قرار من 

ال�زير اأو من يف��صه ، ويعمل حتت الإ�صراف املبا�صر ملدير دائرة ال�ص�ؤون 

الإدارية واملالية .

ثانيا : مكتب العميد

املـــادة )42( : يتبع العميد مكتب يراأ�صه مدير ي�صدر بتعيينه قرار من ال�زير اأو من 

يف��صه ، وميار�س املكتب اخت�صا�صاته من خالل الأق�صام الآتية : 

اأ - ق�صم التن�صيق واملتابعة ، ويخت�س بالآتى :

1 - تن�صيق اأعمال مكتب العميد .

2 - اإم�صاك وحفظ ال�صجالت وامللفات املتعلقة بالعمل مبكتب العميد .

3 - اإعداد وطباعة القرارات واملذكرات والر�صائل وغريها .

4 - ت�صجيل القرارات والتعاميم الإدارية فى ال�صجالت املعدة لذلك 

وترقيمها وت�زيعها على اجلهات املخت�صة داخل الكلية ، وحفظها 

مع خلفياتها فى امللفات املعدة لذلك .

5 - حفظ املعامالت واملذكرات والر�صائل فى امللفات وال�صجالت املعدة 

لذلك .

6 - متابعة امل��ص�عات واملذكرات والتقارير واملحا�صر املتعلقة بعمل 

العميد داخل الكلية وخارجها .

7 - ت�فري املعل�مات ال�صرورية التى يطلبها العميد .

8 - اإعداد تقارير دورية عن املتابعة وتقييم الأداء واقرتاح الت��صيات 

املنا�صبة ب�صاأنها ورفعها للعميد .

9 - اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل العميد اأو مدير املكتب .

ب - ق�صم العالقات العامة والإعالم ، ويخت�س بالآتى :

1 - اإعداد الربامج الإعالمية لكافة اأن�صطة الكلية ومتابعة تنفيذها 

بالتن�صيق مع اجلهات املعنية .

2 - التن�صيق مع كافة و�صائل الإعالم وتزويدها باملعل�مات الالزمة 

عن اأن�صطة الكلية وفقا للق�اعد املقررة فى هذا ال�صاأن .
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3 - ا�صتقبال وت�ديـع �صيـ�ف الكليـة وتاأميـن الإقامـة لهـم بالتن�صيق 

مع دائرة ال�ص�ؤون الإدارية واملالية .

4 - متابعة جتديد ج�ازات �صفـــر م�ظفـــى الكليـــة غيـــر العمانييـــن 

وجتديد تاأ�صريات وبطاقات الإقامة .

5 - الرتتيب حلجز تذاكر ال�صفر مل�ظفى الكلية فى املهمات الر�صمية 

اأو غريها بالتن�صيق مع ق�صم امل�ارد الب�صرية .

6 - امل�صاركة فى تنظيم الندوات واللقاءات والحتفالت التى تعقدها 

فى  املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  وذلك  فيها  ت�صارك  اأو  الكلية 

الكلية وال�زارة .

7 - العمل على بناء عالقات الت�ا�صل بني الكلية واملجتمع .

8 - ت�ثيق جميع الفعاليات والأن�صطة التى تقام بالكلية .

9 - اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل العميد اأو مدير املكتب .

ثالثا : ق�صم الربيد والوثائق

املـــادة )43( : ين�صاأ بكل كلية ق�صم للربيد وال�ثائق يتبع العميد مبا�صرة ي�صدر بتعيني 

ال�ص�ؤون  فى  بالتن�صيق  ويق�م   ، يف��صه  من  اأو  ال�زير  من  قرار  رئي�صه 

الفنية مع دائرة ال�ثائق بال�زارة ، ويخت�س بامل�ص�ؤوليات واملهام الآتية :

1 - ت�صجيــــل الربيــــد ال�صـــادر والـــ�ارد بالكليـــة وفقـــا للت�صل�صــــل العــددى 

والزمنى ، مع مراعاة نظام ت�صنيف ال�ثائق املعتمد لدى الكلية .

2 - ت�صليـــم اأ�صــ�ل الربيــد الــ�ارد اإىل التق�صيمــات املعنيــة بالكليــة وحفــظ 

ن�صخ منه .

3 - ت�جيه الربيد ال�صادر اإىل اجلهات املعنية بعد حفظ ن�صخ منه واإرجاع 

ن�صخ للجهة املن�صئة .

4 - امل�صاهمة فى اإعداد الأدوات الإجرائية املتعلقة باإدارة ال�ثائق ، وخا�صة 

منهــا نظــم ت�صنيـــف ال�ثائـــق وجـــداول مـــدد ا�صتبقائهـــا ، وم�صاعـــدة 

امل�ظفني وتدريبهم على ا�صتخدام هذه الأدوات . 

5 - اإ�صداء املع�نة الفنية اإىل تق�صيمــات الكليــة لتح�يــل وثائقهــا التى لــم 

تعد جارية ال�صتعمال اإىل مكان حفظ ال�ثائق ال��صيطة .
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6 - اإدارة ال�ثائق ال��صيطــة وحفظهـــا وتنظيـــم الطــالع عليهـــا من قبـــل 

الكلية واتخاذ الالزم ب�صاأنها .

7 - فرز ال�ثائق ال��صيطة التى ا�صت�فت مدة احلفظ وذلك بالتن�صيق مع 

دائرة ال�ثائق بال�زارة . 

رابعا : ق�صم �صمان اجلودة

املـــادة )44( : ين�صاأ بكل كلية ق�صم ل�صمان اجل�دة يتبع العميد ي�صدر بتعيني رئي�صه 

قرار من ال�زير اأو من يف��صه ، ويخت�س الق�صم بالآتى :

1 - تن�صيــــق اأعمـــال �صمـــان اجلـــ�دة بالكليـــة وحفـــظ وت�ثيـــق امل�صتنـــدات 

اخلا�صة بذلك . 

2 - القيام بالدرا�صات واإعداد التقارير الالزمة ل�صمان اجل�دة بالكلية .

3 - العمل على �صمان اجل�دة ون�صر ثقافتها فى الكلية .

4 - درا�صة املعايري واأ�ص�س �صمان اجل�دة ال�اردة من اجلهات ذات العالقة 

واقرتاح �صبل تفعيلها .

5 - التن�صيق مع اجلهات املعنية ب�صمان اجل�دة داخل وخارج الكلية .

6 - رفع تقرير ف�صلى لعميد الكلية وجمل�س الكلية ب�صاأن �صمان اجل�دة 

بالكلية .

7 - اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل العميد .

خام�صا : املدقق الداخلى

 ، يف��صه  اأو من  ال�زير  بقرار من  يعني  داخلى  كلية مدقق  لكل  يك�ن   : املـــادة )45( 

ويخ�صـــع اإداريـــا لإ�صـــراف عميـــد الكليـــة ويخ�صـــع فنيـــا لإ�صـــراف دائـــرة 

التدقيق الداخلى بال�زارة ويت�ىل املهام الآتية :

1 - التحقق من تطبيق الق�انني والل�ائح والقرارات والنظم والإجراءات 

املتعلقة بالأم�ال الثابتة واملنق�لة املخ�ص�صة للكلية .

2 - مراجعة �صندات ال�صرف اخلا�صة مبيزانية الكلية .

3 - مراجعة العق�د واأوامر ال�صراء والتحقق من اأن ت�قيعها قد مت وفقا 

لأحكام الأنظمة والق�انني ذات العالقة .



- 37 -

اجلريدة الر�سمية العدد )906(

4 - مراجعة القي�د املحا�صبية التى جتريها دائرة ال�ص�ؤون الإدارية واملالية 

املتعلقة مب�صروفات الكلية .

5 - فح�س ومراجعة الدفاتر واحل�صابات وال�صجالت املالية واملحا�صبية 

وما يرتبط بها من م�صتندات .

6 - مراجعة الق�ائم املالية اخلتامية اخلا�صة بالكلية وفح�س احل�صاب 

اخلتامــــى بعـــد انتهــــاء ال�صنــــة املاليــــة ، واإعــــداد تقريــــر بالت��صيــــات 

والقرتاحات فى هذا ال�صاأن .

7 - مراجعة م�صتندات الإيرادات للتحقق من حت�صيل جميع الإيرادات 

امل�صتحقة .

8 - اإجراء اجلرد املفاجئ للمخازن واخلزائن وال�صلف امل�صتدمية وامل�ؤقتة 

واإعداد   ، للكلية  املخ�ص�صة  واملنق�لة  الثابتة  الأم�ال  من  وغريها 

تقرير بنتيجة اجلرد .

9 - مراجعة ال�صلف امل�صتدمية وامل�ؤقتة .

اأ�صفر  التى  املخالفات  تت�صمن  الفح�س  بنتائج  دورية  تقارير  اإعداد   -10

ويتم   ، تالفيها  وو�صائل  عالجها  وطرق  واأ�صبابها  الفح�س  عنها 

اإخطار مدير دائرة ال�ص�ؤون الإدارية واملالية بالكلية بن�صخة من هذه 

على  والعمل  الالزمة  والت�صحيحات  التعديالت  لإجراء  التقارير 

تالفى اأية خمالفات فى امل�صتقبل .

الكلية  ح�صابات  فح�س  نتيجة  تت�صمن  �صن�ية  ربع  تقارير  اإعداد   -11

فى  وردت  التى  والت��صيات  باملالحظات  وملخ�صا  املاىل  ومركزها 

التقارير الدورية ونتيجة متابعتها وعر�صها على مدير دائرة التدقيق 

الداخلى بال�زارة لرفعها لل�زير .

12- تلقى تقارير جهاز الرقابة املالية للدولة التى حتال من ال�زير والتى 

تت�صمن نتائج تدقيق ح�صابات الكلية وفح�س اأعمالها املالية واإحالتها 

اإىل مدير دائرة ال�ص�ؤون الإدارية واملالية للرد عليها ، ودرا�صة الردود 

واإعداد التقرير الالزم ، وعر�صه على مدير دائرة التدقيق الداخلى 

لرفعه لل�زير .
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تت�صمنها  التى  املالية  املخالفات  لتالفى  الالزمة  ال��صائل  اقرتاح   -13

ال�ص�ؤون  دائرة  واإخطار مدير   ، للدولة  املالية  الرقابة  تقارير جهاز 

الإدارية واملالية بالكلية بها وبالت��صيات التى ت�صدر فى هذا ال�صاأن 

ومتابعة تنفيذها .

14- اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل ال�زير .

�صاد�صا : الباحث القانونى

املـــادة )46( : يتبع العميد باحث قان�نى اأو اأكرث ، ي�صدر بتعيينه قرار من ال�زير اأو من  

يف��صه يت�ىل املهام الآتية :

1 - التحقيــق مع م�ظفــى وطالب الكليــة فى املخالفــات املن�ص�بــة اإليهــم  

وفقا للق�اعد املنظمة لذلك .

2 - درا�صــة املذكــرات وال�ثائـــق التى حتـــال اإليــه واإبـــداء الـــراأى القان�نـــى 

ب�صاأنها .

3 - امل�صاركة فى اللجان ذات العالقة .

4 - ح�صر وحفظ الت�صريعات والق�انيـن والل�ائــح والقــرارات التى تتعلــق 

باأعمال الكلية .

5 - احل�ص�ر اأمام اجلهات الق�صائية فى الدعاوى التى تك�ن الكلية طرفا 

فيها بالتن�صيق مع الدائرة القان�نية بال�زارة .

6 - اإعداد وجتميع وتب�يب العق�د والتفاقيات التى تربمها الكلية .

7 - مراجعة الل�ائح والقرارات والتعاميم والعق�د اخلا�صة بالكلية قبل 

اعتمادها .

8 - اأية مهام اأخرى يكلف بها من قبل العميد .

الف�صل الرابع

�صوؤون الطالب

الفرع الأول

املجل�س الطالبى

املـــادة )47( : ي�صكل املجل�س الطالبى فى كل كلية فى بداية كل عام اأكادميى برئا�صة 

عميد الكلية وع�ص�ية كل من :



- 39 -

اجلريدة الر�سمية العدد )906(

1 -   م�صاعد العميد لل�ص�ؤون الأكادميية امل�صاندة نائبا للرئي�س . 

2 -   مدير دائرة ال�ص�ؤون الإدارية واملالية ع�ص�ا . 

3 -   روؤ�صاء املراكز اأع�صاء . 

4 -  رئي�س جلنة ال�ص�ؤون الأكادميية ورئي�س جلنة الأن�صطة اأع�صاء . 

5 -  اأربعة طالب ميثل�ن جلنتى ال�ص�ؤون الأكادميية والأن�صطة اأع�صاء . 

) طالب وطالبة ميثالن جلنة ال�ص�ؤون الأكادميية وطالب وطالبــة 

ميثالن جلنة الأن�صطة ويتم اختيارهم ب�ا�صطة رئي�صى اللجنتيــن (

ف�صــل  كــل  فى  الأقــل  على  واحدة  مرة  الطالبى  املجل�س  يجتمع 

درا�صــى وكلما دعت احلاجة اإىل ذلك ، ويك�ن رئي�س مركز اخلدمات 

الطالبية مقررا للمجل�س . 

املـــادة )48( : يخت�س املجل�س الطالبى باملهام الآتية :

1 - اعتماد خطة العمل ال�صن�ية للفعاليات والأن�صطة الطالبية املختلفة 

املقدمة من رئي�س مركز اخلدمات الطالبية .

2 - متابعة اأعمال جلنتى ال�ص�ؤون الأكادميية والأن�صطة فى تفعيل العمل 

الطالبى .

اإيجاد احلل�ل والبدائل املنا�صبة للم�صكالت التى تعرت�س الطالب   - 3

فــى اجل�انــب الأكادمييــة والأن�صطــة املختلفــة ومبــا ل يتعــار�س مــع 

الق�انني والل�ائح املنظمة لذلك .

4 - اقرتاح امليزانية ال�صن�ية املخ�ص�صة لالأن�صطة الطالبية املتن�عة .

5 - رفع تقرير ف�صلى عن نتائج اأعمال املجل�س الطالبى اإىل املدير العام .

6 - رفع ن�صخة من حم�صر كل اجتماع بعد اعتماده من رئي�س املجل�س 

الطالبى اإىل املدير العام .

وللمجل�س ت�صكيل جلان للقيام ببع�س مهامه .

املـــادة )49( : ي�صـــــدر بت�صكيـــــل جلنتـــــى ال�صـــــــ�ؤون الأكادمييـــــــة والأن�صطـــــــة وحتديــــــد 

اخت�صا�صاتهما قرار من العميد .
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 الفرع الثانى

نظام م�صاءلة الطالب

املـــادة )50( : ي�صرى نظام م�صاءلة الطالب على جميع طالب الكليات .

املـــادة )51( : يعد خمالفة طالبية كل خروج على ال�صل�ك الق�مي ، اأو الإخالل بالنظم 

وب�صفة   ، عليها  املتعارف  اجلامعية  التقاليد  اأو  الأعراف  اأو  الق�اعد  اأو 

خا�صة ما يلى :

1 - كل فعل اأو ق�ل مي�س املعتقــدات الدينيــة اأو �صمعــة الدولــة ، اأو يخــل 

بالنظام اأو الآداب العامة داخل الكلية اأو خارجها .

ال�اجب  بالهدوء  اأو  �صريه  بنظام  اإخالل  اأو  المتحان  فى  غ�س  كل   -  2

ت�افره فيه اأو ال�صروع فى اأى من ذلك .

العلمية  والدرو�س  التمرينات  اأو   ، املحا�صرات  ح�ص�ر  عن  المتناع   -  3

الدرا�صية  النظم  تقت�صيها  التى  الدرا�صية  الأعمال  من  ذلك  وغري 

على  الغري  حتري�س  اأو  التعليمية  بالعملية  الإخالل  بهدف  املقررة 

ذلك .

4 - الإخالل بالنظام خالل املحا�صرات اأو الدرو�س العملية .

5 - ارتكاب اأى فعل يك�ن ما�صا بال�صرف اأو الأمانة اأو الأخالق ، اأو يك�ن 

من �صاأنـــه الإ�صـــاءة اإىل �صمعـــة الكليـــة اأو لأى مـــن العامليـــن فيهـــا ، 

اأو طالبها .

6 - اأى اعتداء اأو اإهانة اأو اإ�صاءة ي�جههــا الطالــب لع�ص� هيئــة التدريــ�س 

اأو لأى من العاملني بالكليات اأو طالبها .

7 - العمـــل على تك�يــن اأى تنظيــم ، اأو امل�صاركـــة فيه ، اأو تك�يــن اللجـــان 

اأو اجلمعيات ، اأو عقد امل�ؤمترات ، قبل احل�ص�ل على م�افقة بذلك 

من اجلهات املخت�صة بالكلية اأو ال�زارة .
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8 - اإ�صدار اأو ت�زيع الن�صرات اأو جرائد احلائط اأو ال�صحف اأو املجـالت ، 

اأو الت�قيعات  اأو جمع الأم�ال   ، اإر�صالها عرب الربيد الإلكرتونى  اأو 

بالكليــة  املخت�صــة  بذلــك من اجلهــات  قبــل احل�صــ�ل على م�افقــة 

اأو ال�زارة ، اأو اإ�صاءة ا�صتعمال امل�افقة املمن�حة ملمار�صة اأى من هذه 

الأن�صطة .

9 - اإ�صاءة ا�صتعمال اأى من ممتلكات الكلية ومن�صاآتها الثابتة اأو املنق�لة ، 

اأو اإتالفها اأو تخريبها اأو اإ�صاءة ا�صتخدام �صبكة املعل�مات بها .

10- الحتفــاظ اأو تــداول الأفــــالم اأوال�صـــــ�ر اأواملجـــــالت اأواملــــ�اد املنافيــــة 

لالآداب العامة اأو الأخالق اأو القيم الدينية ، اأو اأى من امل�اد املحظ�ر 

ال�صكنات  اأو  الكلية  داخل حرم  ، وذلك  قان�نا  ا�صتعمالها  اأو  حيازتها 

الداخلية للطالب بالكلية .

11- الإخالل باأى من الق�اعد املنظمة لالإقامة بال�صكن الداخلى بالكلية .

12- الإدلء باأية بيانات اأو معل�مات غري �صحيحة فى الأوراق الر�صمية . 

13- احل�ص�ل على اأية اأوراق اأو م�صتندات ر�صمية خا�صة بالكلية بطريقة 

غري م�صروعة اأو تزوير تلك الأوراق اأو ا�صتخدامها مع العلم بتزويرها .

14- انتحال ال�صخ�صية .

املـــادة )52( : العق�بات اجلائز ت�قيعها على الطالب املخالف :

1 - التنبيه .

2 - الإنذار .

3 - اإخراج الطالب من قاعة التدري�س ، اأو اأى مكان يخل فيه بالنظام .

4 - حرمان الطالب الذى يخل بالنظام اأثناء درا�صة مقرر ما من ح�ص�ر 

بع�س حما�صراته ، اأو حرمانه من جميع هذه املحا�صرات .

5 - احلرمان امل�ؤقت ملدة ل تزيد على �صهر من ال�صتفادة من اخلدمات 

التى يقدمها مرفق اأو اأكرث من املرافق امل�ج�دة بالكلية ، التى ترتكب 

فيها املخالفة .

6 - احلرمان امل�ؤقت ملدة ل تزيد على �صهر من ممار�صة اأى ن�صاط طالبى 

يخل الطالب فيه بالنظام .

7 - احلرمان من م�ا�صلــة المتحــان فى حالة ثبــ�ت الغــ�س ، واعتبــاره 

را�صبا فى املقرر الذى �صبط الغ�س فيه .
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8 - احلرمان من الدرا�صة وتاأدية المتحــان فى الف�صــل الدرا�صــى التالـى 

فى حالة ثب�ت قيام الطالب بالغ�س مرة اأخرى .

9 - احلرمان من الإقامة فى ال�صكن الداخلى .

10 - الف�صل ملدة ل جتاوز ف�صلني درا�صيني .

11 - الف�صل النهائى من الكلية .

املـــادة )53( : يلتزم الطالب بدفــع قيمــة الأ�صيــاء التــى اأتلفهــا بعــد خ�صــم قيمـــة مـــدة 

ال�صتهالك وفقا للق�اعد العامة .

املـــادة )54( : ل يج�ز ت�قيع اأية عق�بة على الطالب قبل التحقيق معه ، و�صماع اأق�اله 

كتابـــة ومـــع ذلـــك يجـــ�ز ت�قيـــع اأى مـــن العق�بــات املن�صــ��س عليهـــا فــى 

البن�د ) 1، 2 ، 3 ( من املادة )52( بعد �صماع اأق�اله �صفاهة عن ال�اقعة مع 

اإثبات م�صم�نها فى القرار .

املـــادة )55( : تك�ن �صالحيات ت�قيع العق�بات على النح� الآتى :

1 - لع�صـــ� هيئــــة التدريـــــ�س ت�قيـــــع العق�بــــــات املن�صـــــــ��س عليهــــــا فــى 

البنــــ�د ) 1، 2 ،3 ( من املادة )52( من هذه الالئحة فى حالة الإخالل 

بنظام املحا�صرات اأو الدرو�س .

2 - لعميــــــــــد الكليـــــــــــة ت�قيـــــــــــع العق�بـــــــــــات املن�صــــــــــــ��س عليهــــــــــــا فــــى 

البنـ�د ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ( من املادة )52( من هذه الالئحة .

3 - للجنــة امل�صاءلــة الطالبيــة ت�قيــع اأى من العق�بــات املن�صــ��س عليهـــا 

فى املادة )52( .

املـــادة )56( : يكلف عميد الكلية الباحث القان�نى بالتحقيق فى املخالفات الطالبية 

التى يرتكبها الطالب فى الكلية .

املـــادة )57( : يت�ىل الباحث القان�نى التحقيق مع الطالب اأو الطالب املحالني للتحقيق 

طبقا للق�اعد العامة ومبراعاة ال�صمانات املتعارف عليها فى هذا ال�صدد ، 

اإىل  القانــ�نى  بالراأى  م�صف�عــة  التحقيــق  ذلك  بنتيجة  مذكرة  ويرفــع 

العميد ، وللعميد حفظ التحقيق اأو اإحالة الطالب اأو الطالب اإىل جلنة 

اأى من العق�بـــات املن�صـــ��س عليهـــا فى  اأو ت�قيـــع  امل�صاءلـــة الطالبيـــة 

البند ) 2 ( من املادة )55( .
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املـــادة )58( : تــ�صكـــل فــى كـــل كليــة جلنــة مل�صاءلــة الطــــالب برئا�صــة م�صاعــــد العميــــد 

لل�صــ�ؤون الأكادمييــة امل�صانــدة ، وع�ص�يــة اأحــد اأع�صــاء هيئــة التدريــ�س 

بالكلية وع�ص� قان�نى عن الدائرة القان�نية بال�زارة ، وذلك للنظر فى 

املخالفات املحالة اإليها .

املـــادة )59( : تت�ىل جلنة امل�صاءلة الطالبية م�صاءلة املحالني اإليها وفقا لالإجراءات 

وال�صمانات والق�اعد العامة املتعارف عليها فى نظام امل�صاءلة الإداريـة ، 

وتك�ن جل�صات جلنة امل�صاءلة الطالبية �صحيحة بح�ص�ر جميع اأع�صائها ، 

وت�صدر قراراتها باأغلبية الأ�ص�ات .

املـــادة )60( : تك�ن قرارات جلنة امل�صاءلة الطالبية نافذة من تاريخ �صدورها ، فيما 

عدا العق�بات املن�ص��س عليها فى البن�د ) 9 ، 10 ، 11( من املادة )52( 

من هذه الالئحة فال يتم تنفيذها اإل بعد انق�صاء مدة التظلم املن�ص��س 

عليها فى املادة )61( دون اأن يتقدم الطالب بتظلم ، اأو فى حالة رف�س 

تظلمه .

املدير  اإىل  الطالبية  امل�صاءلة  قرار جلنة  يتظلم من  اأن  للطالب  يج�ز   : املـــادة )61( 

العام ، خالل خم�صة ع�صر ي�ما من تاريخ اإبالغه بالقرار اأو علمه به علما 

يقينيا ، وللمدير العام اأن يخفف اأو يلغى العق�بة اإذا كان هناك مقت�صى 

لذلك من الأوراق .

املـــادة )62( : يج�ز للمدير العام امل�افقة على ع�دة الطالب ال�صابق ف�صله نهائيا من 

الكلية ، بعد م�صى �صنتني من تاريخ الف�صل ، كما يج�ز له اإعادة النظر 

فى قرار احلرمان النهائى من الإقامة فى ال�صكن الداخلى .

الفرع الثالث

ال�صكن الداخلى

املـــادة )63( : ت�فـــر الكليـــات �صكـــنا داخليا للطالبــات فــى حــدود طاقتهــا ال�صتيعابيـــة 

املتاحة وفق ال�ص�ابط الآتية :

1 - اأن تكـــ�ن الطالبـــة حا�صلـــة على قبـــ�ل للدرا�صــة بالكليــة التــى يتبعهــا 

ال�صكن املت�فر .
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2 - اأن تكــ�ن اأول�يـة الت�صكيــن للطالبــات القاطنـات مبناطـق تبعـد اأكرث 

الت�صكني  اأول�ية  يراعى  اأن  على   ، الكلية  مقر  عن  كم   )100( من 

للطالبة الأبعد فالأقرب .

3 - اأن متالأ الطالبة من�ذج طلب اللتحاق بال�صكن الداخلى فى امليعاد 

الذى يحدده مركز اخلدمات الطالبية بالكلية لذلك .

4 - اأن تلتزم الطالبة بالتعليمات املقررة لالإقامة فى ال�صكن الداخلى .

ويج�ز للعميد ال�صتثناء من البندين 2 ، 3 فى احلالت التى ت�صتدعى 

ذلك .

الفرع الرابع

املخ�ص�صات املالية

املـــادة )64( : ت�صرف املخ�ص�صات املالية ال�صهرية للطلبة على النح� الآتى :

1 - مبلـــغ وقـــدره )60( �صتـــ�ن ريـــال �صهريــــا علـــى مــــدار العــــام للطــــالب 

القاطنني على بعد )100( كم فاأكرث من مقر الكلية .

2 - مبلغ وقدره )20( ع�صرون ريال �صهريا ط�ال فرتة الدرا�صة للطالب 

والطالبات القاطنني على بعد اأقل من )100( كم عن مقر الكلية .

3 - مبلغ وقدره )25( خم�صة وع�صرون ريال �صهريا ط�ال فرتة الدرا�صة 

الكلية فى  فاأكرث عن مقر  القاطنات على بعد )100( كم  للطالبات 

حالة ت�فري �صكن داخلى لهن فى حدود الطاقة ال�صتيعابية املتاحة 

اأو مبلغ وقدره )60( �صت�ن ريال �صهريا لالإعا�صة والنتقال على مدار 

العام فى حالة عدم ت�فر �صكن داخلى لهن .

املـــادة )65( : ت�صرف تذكرة �صفر بالطائرة ذهابا واإيابا للطالب اأو الطالبة مرة واحدة 

اإليها  خالل العام الأكادميى ويج�ز التع�ي�س عن قيمة التذكرة امل�صار 

التع�ي�س  �صرف  طلب  تقدمي  وقت  ال�صائدة  الأ�صعار  لأقل  وفقا  نقدا 

وذلك للفئات الآتية :

- الطلبة والطالبات الدار�ص�ن فى كلية العل�م التطبيقية ب�صاللة من 

خارج حمافظة ظفار .
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- طلبــة وطالبــات حمافظــة ظفــار الدار�صـــ�ن فى الكليــات الأخـــرى عــدا 

كلية �صاللة .

وي�صرف بدل انتقال بقيمة )25( ريال ملرة واحدة خالل العام الأكادميى 

لطلبة وطالبات  حمافظة م�صندم وولية م�صرية على األ تقل امل�صافة 

عن )200( كم عن مقر الكلية .

الف�صل اخلام�س

�صوؤون املوظفني

الفرع الأول

جلنة املوارد الب�صرية

املـــادة )66( : ت�صكل بقرار من ال�زير جلنة للم�ارد الب�صرية باملديرية من عدد فردى 

ل يقل عن ثالثة اأع�صاء ، على األ تقل وظيفة رئي�س اللجنة عن مدير 

عام اأو ما فى حكمها .

ويحدد القرار مقرر اللجنة من بني املخت�صني ب�ص�ؤون امل�ظفني بال�زارة 

ول يك�ن له حق الت�ص�يت .

املـــادة )67( : تخت�س جلنة امل�ارد الب�صرية بالإ�صافة اإىل ما ورد من اخت�صا�صات بهذه 

الالئحة بالآتى : 

اأ - اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة للنظر فى التعيني والرتقية والنقل 

ومنح العالوات الت�صجيعية .

ب - اإبداء الراأى فيما يرى ال�زير اأو ال�كيل عر�صه عليها من م��ص�عات .

املـــادة )68( : جتتمع جلنة امل�ارد الب�صرية بناء على دع�ة من رئي�صها اأو بناء على طلب 

اجلانب  رجح  ت�صاوت  فاإذا  الأ�ص�ات  باأغلبية  ت��صياتها  وتك�ن  ال�زير 

الذى منه الرئي�س .

 ، اجتماعها  تاريخ  اأ�صب�عني من  ت��صياتها فى مدة ل جتاوز  اللجنة  وت�صدر 

على اأن ترفــع تلــك الت��صيــات فى مدة ل جتــاوز اأ�صب�عيــن مــن تاريــخ 

اإ�صدارهـــا اإىل ال�زيـر لالعتمــاد ، فــاإذا لـــم يعتمدهـــا ولــم يبـــد اعرتا�صــا 

عليهــا خالل 30 ي�مــا من تاريــخ و�ص�لهــا اإليــه اعتبـرت نافـذة مـن تاريـخ 

انق�صــاء هــذا الأجل .
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اأن  على  ذلك  اأ�صباب  يبني  اأن  تعني   ، ت��صية  اأية  على  اعرت�س  اإذا  اأما 

فاإذا   ، ال�زير  يحدده  اأجل  خالل  فيه  للنظر  اللجنة  على  ذلك  يعر�س 

اأما   ، نافذا  راأيه  اعترب  راأيها  اللجنة  تبدى  اأن  دون  الأجل  هذا  انق�صى 

اإذا مت�صكت اللجنة براأيها خالل الأجل املحدد كان عليها اأن تر�صل ذلك 

لل�زير لتخاذ القرار ، ويعترب قراره فى هذه احلالة نهائيا .

60 ي�ما  ال�صاأن التظلم لل�زير من تلك القرارات خالل   ويج�ز لذوى 

من تاريخ الإخطار  بالقرار اأو العلم به علما يقينيا .

الفرع الثانى

التعيني

املـــادة )69( : يك�ن التعيني بقرار من ال�زير اأو من يف��صه وفقا لل�صروط الآتية : 

1 - اأن يك�ن عمانى اجلن�صية ويج�ز فى حالة عدم ت�فر عمانيني ل�صغل 

ال�ظيفة تعيني غري عمانيني فيها مب�جب عق�د تربم بينهم وبني 

ال�زارة .

2 - األ يقل عمــره عن ثمانيــة ع�صــر عامـــا وتثبـــت ال�صـــن ب�صهـــادة امليـــالد 

اأو البطاقة ال�صخ�صية .

3 - اأن يك�ن ح�صن ال�صرية وال�صل�ك .

4 - األ يكـ�ن قد �صــدر �صـده حكــم فى جرميــة خملــة بال�صــرف اأو الأمانــة 

ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

5 - األ يك�ن قد �صدر �صده قرار بالف�صل من اخلدمة ، ما مل يكن قد 

م�صى على هذا القرار �صنتان .

6 - اأن يك�ن حا�صال على امل�ؤهالت العلمية واخلربات الالزمة لل�ظيفة 

 ، و�صفها  ببطاقة  املحددة  ال�ظيفة  �صغل  ل�صرتاطات  وم�صت�فيا 

التاأهيل  �صرط  من  ال�صتثناء  ال�صرورة  حالة  فى  لل�زير  ويج�ز 

العلمى املطل�ب اإذا ت�فــرت فى املر�صح ل�صغــل ال�ظيفــة خبــرة عمليــة 

اخلربة  ملدة  الأدنى  احلد  �صرط  من  وال�صتثناء   ، متميزة  فنية  اأو 

اأ�صحاب هذه  املتاح من  ندرة فى  كانت هناك  املطل�بة متى  العملية 

اخلربة .

7 - اأن يك�ن لئقا طبيا للخدمة وفقا للق�اعد املقررة فى هذا ال�صاأن من 

اجلهة الطبية املخت�صة . 
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املـــادة )70( : يك�ن التعيني بالن�صبــة للم�ظــف العمانى ولغيــر العمانى املتعاقـــد معــه 

املتعاقد  العمانى  ، ولغري  العمل  تاريخ مبا�صرة  ال�صلطنة من  من داخل 

معه من خارج ال�صلطنة من تاريخ دخ�له ال�صلطنة .

املـــادة )71( : ي��صع املعين�ن لأول مرة حتــت الختبــار ، ملــدة ثالثــة اأ�صهــر من تاريــخ 

ا�صتالم العمل ، ويقدم الرئي�س املبا�صر تقريرا م�صببا عن امل�ظف امل��ص�ع 

حتت الختبار الذى يرى عدم �صالحيته للعمل اإىل جلنة امل�ارد الب�صرية 

للنظر فى اأمره ورفع ت��صياتها ب�صاأنه ، وفى حالة ثب�ت عدم �صالحيته ، 

ي�صدر قرار باإنهاء خدمته من ال�زير اأو من يف��صه .

املـــادة )72( : ي�صتحق امل�ظـف العمانـى الراتـب الإجمـاىل من تاريــخ مبا�صــرة العمـــل ، 

وكذلك غري العمانى املتعاقد معه من داخل ال�صلطنة وفى حالة حتمل 

ال�زارة تكاليف املبيت بالكامل ي�صتحق الراتب الإجماىل ما عدا بدلت 

املاء والكهرباء وال�صكن .

وي�صتحق غري العمانى املتعاقد معه من خارج ال�صلطنة الراتب من تاريخ 

دخ�ل ال�صلطنة ، وتتحمل ال�زارة تكاليف املبيت فى فندق بالكامل خالل 

مدة ل تتجاوز خم�صة ع�صر ي�ما من تاريخ و�ص�له لل�صلطنة ، بالإ�صافة 

اإىل )50%( من نفقات املاأكل وامل�صروبات اخلفيفة وتنظيف املالب�س على 

اأن ت�صرف البدلت اعتبارا من الي�م التاىل لنتهاء اإقامته بالفندق .

املـــادة )73( : تطبق الق�اعد الآتية فى ح�صاب مدة اخلربة عند التعيني :

ال�صلطة  تقرره  ملا  وفقا  لل�ظيفة  تك�ن اخلربة منا�صبة  اأن  ي�صرتط   -1

املخت�صة بالتعيني .

2 - يج�ز اأن ت�صاف للراتب عالوة اأو اأكرث من عالوات الدرجة ، عن كل 

املدة املطل�ب ت�افرها  اإذا زادت خربته عن  �صنة من �صن�ات اخلربة 

ل�صغل تلك ال�ظيفة .

هيئات  اأع�صاء  الكليات من غري  اأى من م�ظفى  تكليف  لل�كيل  يج�ز   : املـــادة )74( 

املدير  طلب  على  بناء  بالكليات  التدري�س  مهام  فى  بامل�صاركة  التدري�س 

ي�صعها  التى  وال�ص�ابط  ال�صروط  فيه  تت�افر  اأن  على  العميد  اأو  العام 

املجل�س الأكادميى .



- 48 -

اجلريدة الر�سمية العدد )906(

املـــادة )75( : للمدير العام بعد م�افقة ال�كيل وبناء على طلب العميد ، دع�ة اأ�صاتذة 

زائرين من اأع�صاء هيئات التدري�س باجلامعات وم�ؤ�ص�صات التعليم العاىل 

الأخرى ، لال�صتعانة بخربتهم فى جمالت التدري�س ، اأو البحث العلمى 

اأو غري ذلك مبا ي�صهم فى تط�ير برامج العمل بالكليات واملراكز وذلك 

وفقا لالإجراءات وال�ص�ابط التى ي�صدر بها قرار من ال�زير . 

املـــادة )76( : يج�ز لل�زير اإعادة تعيني امل�ظف اأو نقله اإىل جدول اآخر طبقا لل�صروط 

الآتية : 

1 - اأن يك�ن م�صت�فيا ل�صروط �صغل ال�ظيفة املراد نقله اإليها اأو اإعادة 

تعيينه فيها . 

2 - اأن يك�ن قد اأم�صى فى خدمة ال�زارة مدة ل تقل عن اأربع �صن�ات .

3 - األ يقل تقدير تقييم اأدائه ال�ظيفى عن مرتبة ممتاز فى ال�صنتني 

الأخريتني .

4 - اأن تت�افر وظيفة �صاغرة مبخ�ص�صاتها املالية لإعادة تعيني امل�ظف .

املـــادة )77( : يج�ز لل�زير امل�افقة على اإعادة تعيني امل�ظف الذى ح�صل على م�ؤهل 

 ، عليه  احلا�صل  امل�ؤهل  تنا�صب  اأعلى  درجة  اأو  وظيفة  فى  اأعلى  درا�صى 

ومينح فى هذه احلالة اأول مرب�ط الدرجة املعاد تعيينه عليها ، اأو راتبه 

الذى يتقا�صاه ، م�صافا اإليه عالوة من عالواتها اأيهما اأكرب .

املـــادة )78( : يج�ز لل�زير اإعادة تعيني امل�ظـــف الـــذى اأنهيـــت خدمتـــه لأ�صبـــاب غيـــر 

خملة بال�صرف والأمانة فى وظيفته ال�صابقة اأو فى وظيفة اأخرى مماثلة 

بذات الدرجة التى كان ي�صغلها اأو درجة اأعلى اإذا ت�افرت فيه ال�صروط 

املطل�بة ل�صغل ال�ظيفة املراد اإعادة تعيينه عليها . 

الفرع الثالث

العالوات والبدلت

املـــادة )79( : ي�صتحق امل�ظف عالوة دورية فى اأول يناير من كل عام ميالدى ، طبقا 

لل�صروط الآتية : 

1 - اأن يك�ن امل�ظف قد اأم�صى �صتة اأ�صهر على الأقل من تاريخ تعيينه .

2 - األ يك�ن تقدير كفاءة اأدائه فى ال�صنة ال�صابقة مبرتبة ) �صعيف ( .

ول متنع الرتقية من ا�صتحقاق العالوة الدورية فى م�عدها .



- 49 -

اجلريدة الر�سمية العدد )906(

املـــادة )80( : لل�زيـــــر اأو مـــن يف��صـــــه ، منــــح امل�ظــــــف عــــالوة ت�صجيعيــــــة اأو اأكثــــــر ، 

من عالوات الدرجة ، طبقا لل�صروط الآتية : 

1 - اأن تت�فر فى امليزانية مبالغ لل�صرف منها لهذا الغر�س . 

اأداء امل�ظــف فـى التقريــر الأخيــر مبرتبــة  2 - اأن يكـــ�ن تقديـــر كفــاءة 

جيــد جــدا ، وذلــك بالن�صبـة ملـن يخ�صعــ�ن لنظــام تقاريــر الكفــاءة ، 

وبح�صب تقدير الرئي�س املبا�صر بالن�صبة ملن ل يخ�صع�ن لهذا النظام . 

3 - اأن يك�ن امل�ظف قد اأم�صى �صنة ، على الأقل ، فى خدمة الكلية .

4 - اأن يك�ن امل�ظف قد بذل جهدا خا�صا اأو حقق اقت�صادا فى النفقات 

اأو رفعا مل�صت�ى الأداء .

ول يج�ز منح امل�ظف اأكرث من اأربع عالوات ت�صجيعية فى الدرجة املالية 

العالوة  ا�صتحقاق  من  الت�صجيعية  العالوات  منح  مينع  ول   ، ال�احدة 

الدورية فى م�عدها .

املـــادة )81( : حتدد بدلت طبيعة العمل والكهربــاء واملــاء وال�صكــن والأثــاث والهاتــف 

والنتقال ، على النح� املبني بامللحق رقم ) 3 ( املرفق .

املـــادة )82( : ي�صتحق امل�ظف امل�فد فى مهمة ر�صمية داخل ال�صلطنة اأو خارجها بدل 

امل�ظف  ، ومينح  املرفق   )  4  ( رقم  بامللحق  ال�اردة  للق�اعد  �صفر طبقا 

للق�اعد  طبقا  تدريب  بدل   ، ال�صلطنة  خارج  اأو  داخل  للتدريب  امل�فد 

املبينة بامللحق رقم ) 5 ( املرفق . 

املـــادة )83( : يتم ترحيل امل�ظفني طبقا للق�اعد ال�اردة بامللحق رقم ) 6 ( املرفق .

املـــادة )84( : مينح العميد وم�صاعــد العميــد ورئـيـــ�س الق�صـــم الأكادميـــى ، بـــدل اإدارة 

وذلك على النح� املبني بامللحق رقم ) 7 ( املرفق .

الفرع الرابع

مواعيد العمل و الإجازات

اأول : مواعيد العمل

املـــادة )85( : ي�صدر قرار من ال�زير مب�اعيد بدء وانتهاء العمل الي�مى ، فى �ص�ء 

عدد �صاعات العمل الر�صمية التى يحددها جمل�س ال�زراء .
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 ، الأ�صب�عيــة  العمل عدم متتع امل�ظف بالإجــازات  اإذا اقت�صت م�صلحة  املـــادة )86( : 

باأيام  عنها  تع�ي�صه  وجب   ، الر�صمية  املنا�صبات  اأو  الأعياد  اإجازات  اأو 

راحة بديلة فى وقت لحق اأو بدل نقدى مقداره راتب ي�مني من راتبه 

الإجماىل عن كل ي�م �صريطة اأن يك�ن قيامه بالعمل خاللها بتكليف من 

املدير العام .

ثانيا : الإجـازات

1 - الإجازات العتيادية :

املـــادة )87( : ي�صتحق امل�ظف �صن�يا اإجازة اعتيادية براتب اإجماىل على النح� الآتى : 

1 - )60 ( ي�ما ل�صاغلى وظائف اأع�صاء هيئة التدري�س .

2 - بالن�صبة ل�صاغلى ال�ظائف امل�صاندة وال�ظائف الإدارية ، فتك�ن على 

النح� الآتى :

- )48( ي�ما ل�صاغلى الدرجات من )اأ( حتى اخلام�صة .

- )38( ي�ما ل�صاغلى الدرجات من ال�صاد�صة حتى الثامنة .

- )28( ي�ما ل�صاغلى باقى الدرجات .

املـــادة )88( : تتم امل�افقة على الإجازات العتيادية من املدير العام ، اأو من يف��صه ، 

بناء على طلب امل�ظف وت��صية رئي�صه املبا�صر .

املـــادة )89( : يج�ز للم�ظف احل�ص�ل على اإجازة اعتيادية ملدة ل جتاوز )90( ت�صعني 

ي�ما فى ال�صنة ال�احدة ، ولل�كيل اأو من يف��صه امل�افقة على زيادة مدة 

الإجــازة مبــا ل يجـاوز )30( ثالثيــن ي�مــا اأخــرى خــالل العــام ال�احــد ، 

اإذا كان للم�ظف ر�صيد من الإجازات ي�صمح بذلك .

املـــادة )90( : ي�صتحق امل�ظف الذى تنتهى خدمته ، لأى �صبب من الأ�صباب ، تع�ي�صا 

انتهاء  ، عن ر�صيد الإجازات العتيادية امل�صتحقة له حتى تاريخ  نقديا 

خدمته ، بحد اأق�صى ا�صتحقاق �صنتني فاإذا كان عدم ح�ص�له عليها راجعا 

مل�صلحة العمل ي�صرف له التع�ي�س النقدى عن كامل ر�صيده . 

ويح�صب التع�ي�س وفقا للراتب الذى كان يتقا�صاه امل�ظف عند انتهاء 

خدمته .
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املـــادة )91( : يج�ز مب�افقة ال�كيــل اأو مــن يف��صــه ، ومل�صلحــة العمــل ، قطــع اإجــازة 

امل�ظف ، على اأن يتمتع مبا تبقى منها فى وقت لحق ، اأو يع��س نقدا 

عن هذه املدة اأو ي�صاف اإىل ر�صيد اإجازته .

املـــادة )92( : يجـــ�ز لل�زيــر ، عـــدم امل�افقـــة على منــح امل�ظــف الإجــازة العتياديــة ، 

اإذا اقت�صت م�صلحة العمل ذلك ، وفى هذه احلالة ي�صرف له تع�ي�س 

نقدى عنها على اأ�صا�س الراتب الذى يتقا�صاه .

املـــادة )93( : تنظم اإجازات م�صرفات ال�حدات ال�صكنية للطالبات بحيث تتزامن بقدر 

الإمكان مع اإجازات الطالبات فى نهاية كل ف�صل درا�صى .

املـــادة )94( : ل ي�صتحق امل�ظف اإجازة اعتيادية عن املدد الآتية : 

- مدة التفرغ لبعثة اأو منحة درا�صية اأو دورة تدريبية تزيد مدتها على 

�صتة اأ�صهر مت�صلة .

- املدة التى يق�صيها فى اإجازة درا�صية اأو تفرغ علمى جتاوز �صتني ي�ما .

- املدة التى يق�صيها امل�ظف فى اإجازة خا�صة بدون راتب جتاوز ثالثني 

ي�ما فى ال�صنة . 

- مدة الإعارة اإىل غري وحدات اجلهاز الإدارى للدولة .

- مدة ال�قف عن العمل التى تزيد على ثالثة اأ�صهر اإذا ق�صى باإدانته .

- مدة تنفيذ عق�بة ال�صجن .

2 - الإجازة الطارئة : 

املـــادة )95( : ي�صتحق امل�ظف ل�صبب طــارئ يقــدره العميــد اإجــازة براتــب اإجماىل ملدة 

اأيام  خم�صة  يتجاوز  ل  ما  امل�ظف  منح  ويج�ز   ، ال�صنة  فى  اأيام  خم�صة 

اأخرى لعذر خارج عن اإرادته يقدره املدير العام ، ويجب على امل�ظف فى 

هذه احلالة اأن يقدم لرئي�صه املبا�صر ف�ر ع�دته طلب اإجازة طارئة ، مبينا 

الغياب  يعترب  الرف�س  حالة  وفى   ، لذلك  ا�صطرته  التى  الأ�صباب  فيه 

بدون عذر ويخ�صم من ر�صيد اإجازته العتيادية اإن كان له ر�صيد منها 

واإل اعتربت اإجازة بدون راتب . 
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3  - الإجازة املر�صية : 

املـــادة )96( : ي�صتحق امل�ظف العمانى فى حالة املر�س اإجازة متنح بقرار من اجلهة 

الطبية املخت�صة على النح� الآتى :

1 - اإجازة براتب كامل ملدة ل تزيد على �صبعة اأيام فى املرة ال�احدة .

2 - فـى حالــة املـــر�س التى ت�صت�جــب منــح امل�ظف اإجــازة ملــدة تزيــد علــى 

�صبعة اأيام ، تك�ن الإجازة فى احلدود الآتية :

- �صتة اأ�صهر براتب اإجماىل .

- �صتة اأ�صهر الأخرى بثالثة اأرباع الراتب وكامل البدلت .

وي�صتحق ذلك الن�ع من الإجازة املر�صية كل خم�س �صن�ات حت�صب من 

تاريخ اأول اإجازة مر�صية تزيد علـــى �صبعة اأيام ، واإذا كانت الإجازة املر�صية 

ناجتة عن اإ�صابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التقيد مبدة ال�صن�ات 

اخلم�س .

واإذا انتهت الإجازة املر�صية املن�ص��س عليها فى البند )2( دون اأن ي�صفى 

امل�ظف عر�س اأمره على اجلهة الطبية املخت�صة لتقرر اإمكانية اأن ي�صند 

اإليه من العمل ما ينا�صب حالته ، اأو عدم لياقته �صحيا .

وي�صتحق امل�ظف غري العمانى اإجازة مر�صية وفقا للعقد املربم معه . 

املـــادة )97( : ا�صتثناء من حكم الفقرة قبل الأخرية من املادة ال�صابقة ، مينح امل�ظف 

ي�صدر  التى  امل�صتع�صية  اأو  املزمنة  الأمرا�س  باأحد  املري�س  العمانى 

بن�صف  مر�صية  اإجازة  املخت�صة  الطبية  اجلهة  من  قرار  بتحديدها 

اأو ت�صتقر حالته ا�صتقرارا ميكنه  اأن ي�صفــى  الراتب وكامل البدلت اإىل 

من القيام بعمله اأو بعمل ينا�صب حالته وفقا ملا ت��صى به اجلهة الطبية 

باأى من ذلك  القيام  اأو تثبت عدم لياقته �صحيا بعجزه عن   ، املخت�صة 

بقرار من تلك اجلهة . 
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املـــادة )98( : ل يعتد بالإجازة املر�صية للم�ظف اإذا وقعت كلها اأثناء اأية اإجازة اأخرى 

الإجازة  نهاية  فى  املر�صية  الإجازة  من  جزء  وقع  واإذا   ، بها  له  م�صرح 

امل�صرح بها اعتربت املدة التى تزيد على تلك الإجازة اإجازة مر�صية .

العتيادية  بالإجازة  قيامه  قبل  مر�صية  اإجازة  امل�ظف  ا�صتحق  اإذا  اأما 

امل�صرح بها ، اأجل قيامه بهذه الإجازة اإىل وقت اآخر ما مل يطلب القيام 

بها .

املـــادة )99( : يتـــم عـــالج امل�ظـــف امل�جـــ�د داخــل ال�صلطنـــة ومنحـــه الإجـــازة املر�صيــة 

وفقا لالإجراءات الآتية : 

1 - يك�ن الك�صف الطبى والعالج مبعرفة امل�صت�صفيات وامل�ؤ�ص�صات ال�صحية 

احلك�مية . ويج�ز للم�ظف العالج فى امل�ؤ�ص�صات ال�صحية اخلا�صة 

اإذا رغب فى ذلك ، وتقبل الإجازة املر�صية ال�صادرة من  على نفقته 

مل�ظفى  ال�صحة  وزير  يحددها  التى  اخلا�صة  ال�صحية  امل�ؤ�ص�صات 

اأيا كانت مدتها ، وما عداها من امل�ؤ�ص�صات ال�صحية  اخلدمة املدنية 

الأخرى فتقبل الإجازة املر�صية مبا ل يجاوز ثالثة اأيام ، وفى جميع 

الأح�ال يتعني اعتمادها من اجلهة الطبية املخت�صة ب�زارة ال�صحة .

2 - علـى امل�ظــف الــذى ميــر�س اأن يخطــر جهــة عملــه واأن يت�جــه لأقــرب 

م�صت�صفى لعالجه ومنحه الإجازة املر�صية الالزمة اإذا اقت�صت حالته 

ذلك .

 ، املعد لذلك  النم�ذج  ا�صتمارة طلب العالج على  3 - يقدم امل�ظف للطبيب 

من  امل�ظف  يطلب  ال�صتمارة  هذه  على  احل�ص�ل  تعذر  حالة  وفى 

"الطبيب تزويده ب�صهادة و�صف طبية" .
4 - يدون الطبيب فى ا�صتمارة العالج اأو فى �صهادة ال��صف الطبية ن�ع 

املر�س والت��صية بالإجازة املر�صية اإذا لزم الأمر وكذلك ن�ع العالج ، 

وعلى امل�ظف اأن يقدم ال�صتمارة اأو ال�صهادة اإىل جهة عمله .
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املـــادة ) 100 ( : يتــم عــــالج املوظـــــف املوجــــود خـــارج ال�ضلطنــــــة ومنحـــه الإجــازة املر�ضيــة 

وفقا لالإجراءات والقواعد الآتية : 

1- على املوظف الذى مير�ض اأن يخطر جهة عمله مبر�ضه ومدة الإجازة 

عودته  عند  عمله  جلهة  يقدم  اأن  وعليه   ، له  تقررت  التى  املر�ضية 

�ضهادات طبية بحالته ، ومدة اإجازته املر�ضية ، معتمدة من ال�ضلطات 

�ضفارة  من  عليها  م�ضدقا   ، منه  ال�ضادرة  بالبلد  الر�ضمية  الطبية 

ال�ضلطنة ، اأو من وزارة ال�ضحة بال�ضلطنة ، وفى حالة وجود طبيب 

معتمد لدى �ضفارة ال�ضلطنة فى البلد ال�ضادر منها ال�ضهادات الطبية 

يكتفى باعتماد هذا الطبيب وت�ضديق ال�ضفارة عليها . 

احلالتني  فى  للموظف  الأدوية  وقيمة  العالج  نفقات  الكلية  تتحمل   -2

الآتيتني : 

اأ - وجود املوظف فى مهمة ر�ضمية خارج ال�ضلطنة .

ب - وجـــود املوظـــف فى بعثـــة اأو منحـــة درا�ضية اأو تدريبية وذلك مبا 

ل يتعار�ض مع قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�ضية ولئحته 

التنفيذية .

      وعلى املوظـــــف اأن يقـــــدم اإىل جهــــة عملـــــه الأوراق الدالة على نفقات 

العالج وقيمة الأدوية م�ضدقا عليها طبقا ملا ورد بالفقرة ) 1 ( من 

هذه املادة . 

املـــادة ) 101 ( : ل تتحمـــــل الكلية نفقــــات تركيـــب الأ�ضنــــان ، اأو قيمة النظــــارات الطبيـــــة 

والعد�ضات الال�ضقة وتقومي الأ�ضنان ، اأو الأطراف ال�ضناعية ، اإل اإذا كان 

ذلك ناجتا عن اإ�ضابة عمل .

املـــادة ) 102 ( : للموظـــف احلق فى التقدم جلهة عملـــــه بطلب لتحويــــل اإجازتـــــه املر�ضية 

التى منحت له اإىل اإجازة اعتيادية ، اإذا كان له ر�ضيد منها . 
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4 - اإجازة التفرغ العلمى : 

املـــادة ) 103 ( : يجــــوز بقرار من الوزيــــر منح ع�ضو هيئــــة التدريـــ�ض العمانى اإجازة تفرغ 

علمى براتب اإجماىل ، ملدة ل جتاوز �ضنة واحدة ، بناء على اقرتاح جمل�ض 

الق�ضم وموافقة جمل�ض الكلية بال�ضروط الآتية : 

1- اأن يكون قد اأم�ضى اأربع �ضنوات على الأقل فى خدمة الكلية ، اأو م�ضى 

على عودته من اإجازة تفرغ علمى اأربع �ضنوات على الأقل .

2 - اأن يتقدم بربنامج علمى مف�ضل للكلية التى يعمل بها .

3- األ يرتتب على ذلك اإخالل بالنواحى التدري�ضية بالكلية .

4 - األ يكون مكلفا باإجناز بحث علمى ممول .

5 - احل�ضول على موافقة اجلهة املراد اإجناز الربنامج العلمى بها .

6- األ يكون �ضاغال ملن�ضب اإدارى اأو متوليا مل�ضوؤوليات اإدارية .

املـــادة ) 104 ( : مينــــح ع�ضـــو هيئـــة التدريـــ�ض العمانــــى الذى يح�ضــل على اإجــــازة التفـرغ 

العلمـــــى املخ�ض�ضـــات املاليـــة ال�ضهريـــة املقـــررة لطـــالب مرحلــــة الدكتوراة 

طبقــا لقانـــون البعثـــات واملنـــح والإعانـــات الدرا�ضيـــة ولئحتـــه التنفيذيـــة 

اأو الفرق بني هــــذه املخ�ض�ضـــــات ،  اإليها ،  طوال مدة تلك الإجازة امل�ضار 

وما يتقا�ضاه من اجلهة التى يقوم بتنفيذ الربنامج العلمى بها ، اأو من 

يتقا�ضى فيها مبالغ تقل عن  التى  ، وذلك فى احلالت  اأخرى  اأية جهة 

املقرر لطالب مرحلة الدكتوراة مع تذكرة �ضفر واحدة طوال مدة التفرغ . 

ويلتزم ع�ضو هيئة التدري�ض باإجناز الربنامج العلمى الذى قدمه ، واإل 

التزم برد جميع املبالغ التى حتملتها الوزارة عن مدة الإجازة .

املـــادة ) 105 ( : يجــــوز بقــرار مــن الوزيــــر اأو من يفو�ضـــه ا�ضت�ضافــة اأع�ضــــــاء من هيئـــــات 

للقواعد  طبقا  علمى  تفرغ  اإجازة  لق�ضاء  الأخرى  باجلامعات  التدري�ض 

التى ي�ضدر بها قرار من الوزير .
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املـــادة ) 106 ( : يجوز منح ع�ضو هيئـــة التدري�ض غيــر العمانى الذى تتوافر فيه ال�ضروط 

املن�ضــو�ض عليهــــا فى املادة ) 103( اإجـــازة تفرغ علمــــى بدون راتـــب ، ملدة 

ل جتاوز �ضنة ، ويتمتع اأفراد اأ�ضرته بالعالج املجانى داخل ال�ضلطنة ، على 

النحو الذى كانوا يتمتعون به قبل ح�ضوله على الإجازة ، على اأن يلتزم 

بخدمة الكلية ملدة �ضنة بعد عودته من الإجازة .

5 - اإجازات اأخرى : 

املـــادة ) 107 ( : اإجازات  بحثية اأو علمية : 

يجوز مبوافقة الوكيل ، منح اأع�ضاء هيئة التدري�ض ومن فى حكمهم ، 

اإجازات بحثية اأو علمية براتب اإجماىل ، ملدة ل جتاوز ثمانية وع�ضرين 

يوما ، وفقا للقواعد املنظمة لذلك . 

املـــادة ) 108 ( : اإجازة ح�ضور املوؤمترات والندوات خارج ال�ضلطنة : 

يجوز مبوافقة الوكيل ، منح ع�ضو هيئة التدري�ض العمانى اإجازة براتب 

املت�ضل  الطابع  ذات  واملعار�ض  والندوات  املوؤمترات  حل�ضور  اإجماىل 

م�ضاركات  تت�ضمن  والتى  الع�ضو  اإليه  ينتمى  الذى  الق�ضم  باخت�ضا�ض 

 ، العام الأكادميى  اأق�ضى مرتني فى  ، بحد  لعدة جهات دولية متخ�ض�ضة 

الرئي�ض  تو�ضية من  بناء على   ، اأيام  فى كل مرة  ملدة ل جتاوز خم�ضة 

اأو عر�ضا اإىل  اأن يقدم لدى عودته تقريرا  املبا�ضر وعميد الكلية ، على 

الق�ضم الذى ينتمى اإليه .

كما يجوز للوكيل املوافقة على �ضرف تذكرة �ضفر ح�ضب قواعد الرتحيل 

املبينة بامللحق رقم ) 6 ( لع�ضو هيئة التدري�ض العمانى حل�ضور املوؤمترات 

والنـــدوات واملعــــار�ض مع منحـــه م�ضاريــــف الت�ضجيـــل والبــدلت املقــررة 

للمهمة الر�ضمية اإذا اقت�ضت م�ضلحة العمل ذلك .
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املـــادة ) 109 ( : ي�ضتحق ع�ضو هيئة التدري�ض العمانى امل�ضـارك ببحث مقبول من اجلهة 

املبينة  �ضفر ح�ضب قواعد الرتحيل  ، تذكرة  الندوة  اأو  للموؤمتر  املنظمة 

بامللحــــق رقـــــم ) 6 ( ، وم�ضاريــف الت�ضجــيل ، والبـــدلت املقـــررة للمهمـــة 

الر�ضمية ، وذلك ملرة واحدة خالل العام الأكادميى ، اإذا مل يتكفل منظمو 

املوؤمتر اأو الندوة بذلك .

املـــادة ) 110 ( : ي�ضمـــــح لع�ضــو هيئــــة التدريــ�ض العمانــى امل�ضــــارك فى بحث علمــى ممـــول 

 ، بالبحث  املتعلقة  واملوؤمترات  الندوات  بح�ضور   ، خارجية  جهة  اأية  من 

وت�ضرف له تذكرة �ضفر ح�ضب قواعد الرتحيل املبينة بامللحق رقم )6( ، 

وم�ضاريف الت�ضجيل والبدلت املقررة للمهمة الر�ضمية ، طبقا للقواعد 

املقررة فى هذا ال�ضاأن ، وفى جميع الأحوال ل يجوز اأن تتعدى م�ضاركة 

ع�ضو هيئة التدري�ض مرتني فى العام الأكادميى .

املـــادة ) 111 ( : يجوز منح ع�ضـو هيئـة التدري�ض غري العمانى اإجازة براتب اإجماىل ، ملدة 

ورقة  اأو  ببحث  للم�ضاركة   ، الأكادميى  العام  اأيام خالل  ل جتاوز خم�ضة 

عمل فى املوؤمترات والندوات واملعار�ض املتخ�ض�ضة على نفقته اخلا�ضة ، 

ويجوز للوزارة منحه تذكرة �ضفر بح�ضب قواعد الرتحيل املبينة بامللحق 

رقم ) 6 ( اإذا تعلق البحث اأو ورقة العمل بخ�ضو�ضية عمانية .

املـــادة ) 112 ( : اإجازة مناق�ضة الر�ضائل العلمية : 

يجـوز منــح ع�ضو هيئة التدري�ض اإجـــــازة براتــــب اإجمالـــى ، ملــدة ل جتــاوز 

خم�ضــة اأيـــــام خـــــالل الف�ضـــــل الدرا�ضــى الواحـــــد  للم�ضاركـــة فـــى مناق�ضـــة 

الر�ضائــل العلمية ، اأو الإ�ضراف على المتحانات ، التى تعقد باجلامعات 

واملوؤ�ض�ضات العلمية الأخرى .

املـــادة ) 113 ( : اإجازة درا�ضية :

املوظف  منح   ، العام  املدير  تو�ضية  على  بناء   ، الوزير  من  بقرار  يجوز 

 ، ال�ضلطنة على نفقته اخلا�ضة  العمانى الذى يرغب فى الدرا�ضة خارج 
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، ويجوز عند  اأربع �ضنوات  ، ملدة ل تتجاوز  اإجماىل  اإجازة درا�ضية براتب 

القت�ضاء مدها ملدة �ضنة اأخرى ، وذلك بال�ضروط الآتية : 

1- األ تقل مدة خدمة املوظف بالكلية عن �ضنتني .

2- اأن تكــون الدرا�ضـــة للح�ضــول علــى موؤهــل بعد دبلــــوم التعليـــم العـــام 

املبا�ضرة  ، وفى جمال التخ�ض�ض الذى يخدم امل�ضلحة  اأو ما يعادله 

لعمله بالكلية .

3 - اأن يقدم ما يفيد القبول باإحدى اجلامعات اأو موؤ�ض�ضات التعليم العاىل  

املعرتف بها من اجلهة املخت�ضة بال�ضلطنة .

4- األ يكون قد ح�ضل على بعثة اأو اإجازة درا�ضية من قبل ، ما مل مي�ض 

على ذلك �ضنتان على الأقل . 

5 - اأن يلتزم بخدمة الكلية �ضنة ميالدية مقابل كل �ضنــة درا�ضيــة ، واإل 

التزم ب�ضداد ما �ضرف له من مبالغ طوال فرتة الإجازة .

      ويجوز للوزير الإعفاء من هذا اللتزام بعد موافقة وزارة املالية . 

ال�ضابقة مبرتبة  ال�ضنة  فى  الوظيفى  اأدائه  كفــاءة  تقديـــــر  يكـــون  اأن   -6

جيد جدا ، على الأقل .

وتطبق ب�ضاأنه الأحكام اخلا�ضة بالتزامات املوفد املن�ضو�ض عليها فى 

قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�ضية ولئحته التنفيذية .

املـــادة ) 114 ( : اإجازة لتاأدية المتحان :

 ، المتحــــان  لتاأديــة  اإجمالـــى  براتـــب  اإجـــــازة  العمانى  املوظـــف  مينــــح 

غري  بالدرا�ضة  مقيدا  يكون  اأن  على   ، لذلك  املقررة  املدة  جتاوز  ل  ملـــدة 

النظامية فى اإحدى املدار�ض ، اأو املعاهد ، اأو بالنت�ضاب لإحدى اجلامعات 

اأو موؤ�ض�ضـات التعليـم العاىل املعتــرف بهــــا من اجلهات املخت�ضة بال�ضلطنة ، 

على اأن يقدم �ضهادة معتمدة تثبت اأداءه المتحان ومدته ، واإل خ�ضمت 

كـــان له ر�ضيد منهـــا  اإن   ، اإجازتـــه العتياديـــة  الإجـــازة من ر�ضيـــد  تلك 

واإل اعتربت اإجازة بدون راتب . 
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املــادة ) 115 ( : اإجازة احلج :

مينح املوظف امل�ضلم اإجازة خا�ضة براتب اإجماىل لأداء فري�ضة احلج ملدة 

ل تزيد على ع�ضرين يوما ، ومتنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة 

خدمته فى احلكومة .

وفى حالة جتاوز املوظف تلك املدة حت�ضب املدة الزائدة اإجازة اعتيادية اإن 

كان له ر�ضيد منها ، واإل اعتربت اإجازة بدون راتب .

املــادة ) 116 ( : اإجازة العدة : 

اإجازة خا�ضة للعدة املن�ضو�ض  ت�ضتحق املوظفة التى يتوفى عنها زوجها 

عليها فى قانون الأحوال ال�ضخ�ضية ، براتب اإجماىل على النحو الآتى :

1- اأربعة اأ�ضهر وع�ضرة اأيام من تاريخ الوفاة للموظفة غري احلامل .

2- من تاريخ الوفاة اإىل تاريخ الو�ضع للموظفة احلامل .

التى تزيد على  املدة  اأخرى حت�ضب  اإجازة  العدة خالل  اإجازة  واإذا وقعت 

تلك الإجازة اإجازة عدة .

اعتيادية  اإجازة  العدة  اإجازة  خاللها  وقعت  التى  الإجازة  كانت  اإذا  اأما 

احتفظت املوظفة بالفرتة التى �ضادفتها اإجازة العدة .

املــادة ) 117 ( : اإجازة الولدة والأمومة : 

1- متنـح املوظفة اإجازة خا�ضة براتــــب اإجمالـــى ، لتغطيـــة فتـــرة مـــا قبــل 

50 ( خم�ضون يوما ، ومبا ل يزيد على  الــولدة ، مدتها )  وما بعـــد 

خم�ض مـرات طــوال مــدة خدمتهـــا فى احلكومـــة ، وفى حالــة طلبها 

اإجازة لأكرث من ذلك ، متنح اإجازة اعتيادية ، اإن كان لها ر�ضيد ي�ضمح 

بذلك ، واإل منحت اإجازة بدون راتب .

2 - متنح املوظفة العمانيــة بناء على طلبهـــا ، اإجــــازة بـــدون راتب ، ملدة 

ل تزيد على �ضنة لرعاية طفلها وي�ضرتط ملنح هذه الإجازة اأن تتقدم 

بطلـــب احل�ضــول عليها خــــالل �ضنـــة من تاريخ انتهاء اإجازة الولدة ، 

      واأل تكون معينة بطريق التعاقد ما مل تقت�ض امل�ضلحة العامة ذلك .
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املــادة ) 118 ( : اإجازة ملرافقة مري�ض : 

اإجماىل ملدة ع�ضرين يوما فى  اإجازة خا�ضة ، براتب  املوظف  يجوز منح 

ال�ضنة ، ملرافقة مري�ض خارج ال�ضلطنة ، كما يجوز منح الإجازة ملرافقة 

مري�ض للعالج داخل ال�ضلطنة اإذا قررت اجلهة الطبية املخت�ضة �ضرورة 

ذلك ، فاإذا جاوز العالج املدة املذكورة كان للوزير مد الإجازة ملدة ل تزيد 

على ثالثني يوما اأخرى .

كان  اإن  اعتيادية  اإجازة  الزائدة  املدة  ح�ضبت   ، ذلك  على  املدة  زادت  واإذا 

للموظــف ر�ضيــد منها واإل اعتبــرت اإجـــــازة بــدون راتــــــب ، وي�ضتــــرط ملنــــح 

الإجازة املذكورة األ يكون املوظف معينا بطريق التعاقد ، وعلى املوظف 

اأن يقدم �ضهادات طبية م�ضدقا عليها من اجلهات املخت�ضة تثبت اأن مدة 

الإجازة والغياب بعد الإجازة ق�ضيت ملرافقة املري�ض .

املــادة ) 119 ( : اإجازة ملرافقة الزوج : 

ي�ضتحق املوظف العمانى ، الذى اجتاز فرتة الختبار اإجازة خا�ضة بدون 

راتب ملـــدة اأق�ضـــاها اأربع �ضنوات ملرافقــة الزوج املوفـــد فى بعثـــة اأو منحــة 

اأو اإجــازة درا�ضــيـــة اأو دورة تدريبيـــــة اأو املنتــــدب اأو املعـــــار اأو املنقـــــــول خــــارج 

بطريق  معينا  املوظف  يكون  األ  الإجازة  هذه  ملنح  وي�ضرتط   ، ال�ضلطنة 

التعاقد ، واأل تقل مدتها عن �ضتة اأ�ضهر واأن يتقدم بطلب احل�ضول عليها 

قبل �ضهر من التاريخ الذى يحدده للقيام بها .

مبوافقة  ويجوز   ، اخلارج  فى  الزوج  مهمة  بانتهاء  الإجازة  مدة  وتنتهى 

الوزير ، اأو من يفو�ضه ، مد هذه الإجازة ملدة ل تزيد على  عامني اآخرين  

اإذا دعت ال�ضرورة لذلك .

بعد  اإل  اأخرى  مدد  اأو  ملدة  الإجازة  هذه  على  احل�ضول  طلب  يجوز  ول 

انق�ضاء مدة فى العمل م�ضاوية ملدة اآخر اإجازة ح�ضل عليها املوظف وفق 

هذه املادة .
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املــادة ) 120 ( : اإجازة لتمثيل ال�ضلطنة : 

مينـــح املوظـــــــف الـــــــذى يختــــــار لتمثيـــــل ال�ضلطنــة فـى املجـــال الثقافــى 

اأو الريا�ضى اأو الجتماعى اأو غريها ، فى الداخل اأو اخلارج ، اإجازة خا�ضة 

براتب اإجماىل ل تزيد مدتها على املدة ال�ضرورية لالإعداد وال�ضفر التى 

الر�ضمية  املباريات  امل�ضرتك فى  املوظف  ، ويعترب  املعنية  حتددها اجلهة 

داخل ال�ضلطنة فى اإجازة خا�ضة براتب اإجماىل ، اعتبارا من  اليوم ال�ضابق 

الذى يكون فيه ناديه م�ضرتكا فى اإحدى املباريات ، وذلك طبقا للجداول 

الر�ضمية للمباريات . 

املــادة ) 121 ( : اإجازة خا�ضة : 

راتب  بدون  خا�ضة  اإجازة  املوظف  منح  الوزيــر  يقدرهـــا  لأ�ضبـاب  يجوز 

طوال  �ضنوات  اأربع  اأق�ضى  وبحد  للتجديد  قابلة  �ضنة  على  تزيد  ل  ملدة 

مدة خدمته ، وي�ضرتط ملنح هذه الإجازة األ يكون املوظف معينا بطريق 

التعاقد ما مل تقت�ض م�ضلحة العمل منحه الإجازة املذكورة .

ويجـــوز عنـــد ال�ضـــرورة �ضغـــل وظيفـــة املوظـــف الذى منح الإجازة اخلا�ضة 

بطريق التعيني اأو الندب ب�ضرط األ تقل مدة الإجازة عن �ضنة ، على اأن 

ي�ضغل املوظف عند عودته وظيفته الأ�ضلية اإذا كانت �ضاغرة اأو اأية وظيفة 

اأخرى معادلة لها اإذا مل تكن �ضاغرة .

وحت�ضب مدة الإجازة �ضمن مدة اخلدمة الفعلية وفى ا�ضتحقاق العالوة 

الدورية والرتقية .

6 - اأحكام عامة للإجازات والغياب : 

املــادة ) 122 ( : للموظف احلــق فـــى اإجازة براتب اإجمالــــى عن اأيــــام الإجازة الأ�ضبوعيــــة 

بتحديدها  ي�ضدر  التى  الر�ضمية  واملنا�ضبات  الأعياد  اإجازات  وكذلك عن 

قرار من اجلهة املخت�ضة .  
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املــادة ) 123 ( : يلتزم املوظف بالعودة اإىل العمل فى نهاية الإجازة امل�ضرح لـــه بهــا ، واإذا 

اإبالغ الكلية عن �ضبب تخلفه ، عقب  اإىل عمله فعليه  تخلف عن العودة 

الإجازة مبا�ضرة . 

املــادة ) 124 ( : اإذا انقطع املوظف عن عمله لغري اإجازة ي�ضتحقها ح�ضبت مدة الغياب من 

اإذا كان له ر�ضيد منها واإل حرم من راتبه الإجماىل  اإجازته العتيادية 

عن مدة غيابــــه ، وذلك دون اإخالل بامل�ضاءلـــة الإداريــة اإذا مل يقدم عذرا 

اأو قدم عذرا غري مقبول .  

املــادة ) 125 ( :  اإذا �ضادف انتهــاء الإجـــازة امل�ضرح بها اإجـــازة ر�ضميـــة ، وتغيب املوظف عن 

العمل بعد انتهاء تلك الإجازة ، يعد متغيبا املدة التى تلى الإجازة فقط ، 

لعمله  وعاد  الر�ضمية  والإجازة  بها  امل�ضرح  الإجازة  الغياب بني  كان  واإذا 

بعد الإجازة مبا�ضرة فيعد متغيبا املدة الواقعة بينهما فقط ، اأما اإذا تغيب 

قبل وبعد الإجازات الر�ضمية ، فتحت�ضب مدة غيابه عن املدة كلها مبا فيها  

اأيام الإجازة الر�ضمية .

اإخطـــار جهــــة  دون  اأيـــــام  �ضبعة  اأكثــــر من  املوظـــف عن عملــه  تغيــــب  اإذا  املــادة ) 126( : 

واملالية  الإدارية  ال�ضوؤون  دائرة  اإبالغ  املبا�ضر  رئي�ضه  على  وجب   ، عملـــه 

بالكلية بذلك كتابيا ، لتقوم بوقف راتبه الإجماىل ، وفى حالة جتاوز مدة 

الغياب ثالثني يوما مت�ضلة اأو خم�ضني يوما منف�ضلة فى ال�ضنة ، للوزير 

اأو من يفو�ضه اعتباره م�ضتقيال ، اأو اتخاذ اإجراءات امل�ضاءلة الإدارية .

املــادة ) 127 ( : اإذا عاد املوظـف اإىل العمـل بعد غيابه ، قبل �ضدور قرار اإنهاء خدمتــه ، وقـدم 

عـــذرا مقبــول ، يح�ضــب الغياب خ�ضمـا مـــن ر�ضيـــــد اإجازتـــه العتياديـة ، 

اإذا كــــان له ر�ضيد منها ، اأو تعترب مدة الغياب بدون راتب اإجماىل ،  اأما 

اإذا مل يقبل عذره ، فيحرم من راتبه الإجماىل عن اأيام الغياب مع عدم 

الإخالل بامل�ضاءلة الإدارية . 
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الفرع اخلام�س

املكــافـــاآت

املــادة ) 128 ( : يجوز بقــــرار من الوزير منح مكافـــاآت ت�ضجيعيـــة للموظـــف الــذى يقدم 

خدمات ممتازة اأو اأعمال اأو بحوثا اأو اقرتاحات ت�ضاعد على حت�ضني طرق 

العمل اأو رفع كفاءة الأداء اأو توفري النفقات طبقا لل�ضروط الآتية :

املرة  الأ�ضا�ضى فى  الراتب  املكافاأة على )100%( من  األ يزيد مقدار   -  1

الواحدة . 

2 - األ ت�ضرف للموظف اأكرث من اأربع مرات خالل ال�ضنة املالية الواحدة .

3 - اأن يكون مبيزانية الكلية اعتماد ماىل ي�ضمح لل�ضرف .

املــادة ) 129 ( : مينح من يكلــــف بالتدريـــ�ض فى الكلية من غري اأع�ضـــاء هيئـــة التدري�ض 

مكافاآت مالية فى الف�ضل الدرا�ضى على النحو الآتى : 

1 - )400( ريال عن كل �ضاعـة معتمـــدة للحا�ضـــل على �ضهادة الدكتوراة ، 

وبالن�ضبة للمقرر الذى ل يقدر ب�ضاعات معتمدة حتدد املكافاأة املالية 

عنه مبا ل يتجاوز )1200( ريال للمقرر الواحد .

2 -)300( ريال عن كل �ضاعة معتمدة للحا�ضل على �ضهادة املاج�ضتري ، 

وبالن�ضبة للمقرر الذى ل يقدر ب�ضاعات معتمدة حتدد املكافاأة املالية 

عنه مبا ل يتجاوز )900( ريال للمقرر الواحد .

3 - )200( ريال عن كل �ضاعة معتمدة للحا�ضل على �ضهـــادة البكالوريو�ض ، 

وبالن�ضبة للمقرر الذى ل يقدر ب�ضاعات معتمدة حتدد املكافاأة املالية 

عنه مبا ل يتجاوز )600( ريال للمقرر الواحد .
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املــادة ) 130 ( : مينح ع�ضــو هيئــــة التدري�ض بالكليـــة عند تكليفــــه بالتدري�ض فى الف�ضل 

ال�ضيفى مكافاأة مالية طبقا لدرجته املالية ، وذلك على النحو الآتى :

ومينح ع�ضو هيئة التدري�ض املكلف بالتدري�ض فى الف�ضل ال�ضيفى خارج 

واملعي�ضـــة  الإقامـــة  م�ضاريــف  عن  نقديا  تعوي�ضا  بها  يعمل  التى  الكلية 

فى  ريال   )75( اأ�ضابيع   4 عن  يزيد  وما  الأ�ضبوع  فى  ريال   )  150( قدره 

الأ�ضبوع .

ويحتفــــظ ع�ضـــو هيئــــة التدريــــ�ض بر�ضيــــــد اأجازاتــــــه عــــن فتــــرة قيامـــــه 

بالتدريــــ�ض بالف�ضـــل ال�ضيفـــى ، �ضريطـــة األ يتجــــاوز ر�ضيـــده من املــــدد 

الر�ضيد   ذلك  نقدا عن  تعوي�ضه  ويجوز   ، �ضنتني  ا�ضتحقاق  املتبقية عن 

من الإجازة  .

املــادة ) 131 ( :  مينـــح كـــل من يكلــف من غيــــر موظفــــى الكليـــــــة مبناق�ضـــــــة اأو حتكيــــــم 

اأو الدكتوراة ،  اأو امل�ضروعات البحثية ، لنيل درجة املاج�ضتري ،  الر�ضائل ، 

وكذلك كل من يكلف بتحكيم خطط البحوث اخلا�ضة بالكلية والإنتاج 

العلمى للمتقدمني للرتقية الأكادميية من موظفى الكلية مكافاآت على 

النحو الآتى : 

1- )150( ريال لع�ضو جلنة مناق�ضة امل�ضروع البحثى اأو ر�ضالة املاج�ضتري 

اأو ر�ضالة الدكتوراة املكلف من داخل ال�ضلطنة ، و )250( ريال للمكلف 

من خارج ال�ضلطنة ، وفى احلالتني تتحمل الكلية تكاليف ال�ضيافة 

وتذكرة ال�ضفر بدرجة رجال الأعمال . 

الدرجات املالية
عن الأربعة 

الأ�سابيع الأوىل

عن كل اأ�سبوع اإ�سافى بعد 

الأربعة الأ�سابيع الأوىل

100 ريال800 ريالاأ ، ب

75 ريال600 ريالج ، د

50 ريال500 ريالهـ
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2 - )200( ريال ملحكم ر�ضالة الدكتوراة .

3 - )150( ريال ملحكم الإنتاج العلمى للمتقدم للرتقية .

4 - )100( ريال ملحكم امل�ضروع البحثى للماج�ضتري اأو ر�ضالة املاج�ضتري .

املــادة ) 132 ( :  يجوز منــح املدعوين للم�ضاركـــــة فى الندوات العلمية واملوؤمتــــرات واإلقــــــاء 

اليوم لكل منهم وت�ضرف لهم تذكرة  العامة )80( ريال فى  املحا�ضرات 

�ضفر على درجة رجال الأعمال .

الفرع ال�ساد�س

الأجور الإ�سافية

املــادة ) 133 ( : يعترب عمال اإ�ضافيا كل عمـــل يكلـــف به املوظف فــــى غري اأوقــــات العمـــل 

فى  اإهماله  اأو  املوظف  تقاع�ض  عن  ناجتا  يكون  األ  �ضريطة   ، الر�ضمية 

اأداء واجباته خالل وقت العمل الر�ضمى ، ويقت�ضر العمل الإ�ضافى على 

احلالت ال�ضطراريــة ، وتكـــون املوافقة على العمل الإ�ضافــى من الوزيــر 

اأو من يفو�ضه .

املــادة ) 134 ( : يحدد اأجر العمــل الإ�ضافـــى الذى ميكــــن تقديـــر مدتــــه بال�ضاعات طبقا 

للقواعد الآتية :

1- اأن يقوم املوظف بالعمل الإ�ضافى بناء على تكليف كتابى ول ي�ضتحق 

املوظف اأجرا عن عمل اإ�ضافى تقل مدته عن �ضاعة كاملة فى اليوم 

الواحد .

باأجر  العادية  العمل  اأيام  فى  الإ�ضافى  العمل  من  �ضاعة  كل  حت�ضب   -2

�ضاعة ون�ضف .

3 - حت�ضب  كل �ضاعـــة من العمــل الإ�ضافـــى فى اأيـــام اإجــازة نهايـــة الأ�ضبوع 

والإجازات الر�ضمية باأجر �ضاعتني .

4- ل يتجاوز ما مينح �ضهريا للموظف كاأجر عن اأعمال اإ�ضافية )%50( 

من الراتب ما مل ي�ضدر قرار من الوزير بغري ذلك .
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يكــون منـح اأجـــر العمــل الإ�ضافـــى الذى ل ميكـــن تقديــر مدته بال�ضاعات  املــادة ) 135 ( : 

مبا ل يتجاوز )50%( من الراتب .

والأ�ضباب  العمل  لطبيعة  وافيا  �ضرحا  املوافقة  طلب  يت�ضمن  اأن  ويجب 

املوجبة له والفرتة املحددة لتاأديته خاللها .

ملوظفى  اإل  ال�ضابقة  لالأو�ضاع  طبقا  الإ�ضافى  العمل  عن  اأجر  مينح  املــادة ) 136 ( :  ل 

الدرجة الرابعة وما دونها واإذا اقت�ضت م�ضلحة العمل ولأ�ضباب ا�ضطرارية 

ت�ضغيل موظفـى الدرجات الأعلى فى غري اأوقات العمل الر�ضمية للوزير 

اأو من يفو�ضه منحهم اأجــرا اإ�ضافيــــا ل يتجـــاوز )40%( من الراتب ملـــدة 

ل تزيد على اأربعة اأ�ضهر فى ال�ضنة املالية الواحدة .

الفرع ال�سابع

تقارير تقييم كفاءة الأداء الوظيفى

املــادة ) 137 ( : يخ�ضع لنظام تقارير تقييم كفاءة الأداء الوظيفى جميع املوظفني الذين 

اأكملوا �ضتة اأ�ضهر على الأقل فى خدمة الكلية وتعد تقارير تقييم كفاءة 

الأداء الوظيفى �ضنويا على النموذج املعد لهذا الغر�ض .

يو�ضع تقرير تقييم اأداء وظيفى عن املوظف الذى اجتاز فرتة الختبار  املــادة ) 138 ( : 

الذى عني فيه  العام  �ضبتمرب من  نهاية  وم�ضى عليه فى اخلدمة حتى 

�ضتة اأ�ضهر على الأقل .

املــادة ) 139 ( :  يكون تقدير الكفاءة :

 - ممتاز ) ت�ضعون درجة فاأكرث ( .  

 - جيــد جــدا ) ثمانون درجة فاأكرث (  .

 - جيد ) �ضبعون درجة فاأكرث( .

 - مقبول ) خم�ضون درجة فاأكرث ( .

 - �ضعيف ) اأقل من خم�ضني درجة ( .

ويخطر املوظف عن طريق رئي�ضه املبا�ضر كتابة اأول باأول مبا يوؤخذ عليه 

من اإهمال اأو تق�ضري اأو اأوجه �ضعف ليعمل على اإزالة اأ�ضباب ذلك .
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املــادة ) 140 ( :  يكون و�ضع تقارير تقييم الأداء الوظيفى خالل الن�ضف الأول من �ضهر 

اأكتوبر على اأن يتم اعتمادها خالل �ضهر دي�ضمرب من كل عام .

املــادة ) 141 ( : ي�ضــــع الرئيــــ�ض املبا�ضـــــر تقاريـــر تقييم الأداء الوظيفـــى عن املوظفيـــــن 

اخلا�ضعني لإ�ضرافه ثم يعر�ضها على العميد ، ويجب على دائرة ال�ضوؤون 

الإدارية واملالية بالكلية فور اعتماد التقارير اإخطار املوظــف الذى يو�ضــع 

عنـــه تقرير مبرتبة �ضعيف مب�ضمون التقرير املعد عنه كتابة . 

ويكون التظلم من التقارير اإىل جلنة التظلمات بالوزارة خالل ثالثني 

يومــــا من تاريـــخ اإخطــــار املوظـــف مب�ضمـــون التقريـــر ، وعليهـــا البـــت فى 

التظلم خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميه اإليها .

فى حالة ندب اأو اإعارة املوظف اإىل جهة حكومية داخل ال�ضلطنة ، تخت�ض  املــادة ) 142 ( : 

الأكرب من  املدة  التى ق�ضى فيها  الأداء عنه اجلهة  بو�ضع تقرير تقييم 

ال�ضنة التى يو�ضـع عنهــا التقريـــر ، ويعتـــد بالتقريــــر الأخيــــر فى حــــالت 

الإعارة خارج ال�ضلطنة اأو البعثات اأو الإجازات الدرا�ضية اأو املنح الدرا�ضية 

اأو الـــدورات التدريبيـــة اأو الإجــــازات املر�ضيــــة اأو الإجـــازات بدون راتــب ، 

اإذا زادت املدة فى اأى من  هذه احلالت على �ضتة اأ�ضهر .

اأمر املوظف الذى يقدم عنه تقريران �ضنويان متتاليان مبرتبة  املــادة ) 143 ( :  يعر�ض 

ل�ضغل  ي�ضلح  اأنه  لها  تبني  فاإذا   ، الب�ضرية  املوارد  ( على جلنة  ) �ضعيف 

وظيفة اأخرى فى ذات درجة وظيفته اأو�ضت بنقله اإليها ، اأما اإذا تبني عدم 

اإنهاء خدمته ، وفى جميع الأحوال يرفع الأمر اإىل  �ضالحيته اقرتحت 

الوزير لتخاذ القرار املنا�ضب .
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الفرع الثامن

ترقيات اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني

املــادة ) 144 ( : تكـــــون ترقيـــة اأع�ضـــاء هيئــة التدريـــ�ض علــى اأ�ضــــا�ض الكفــــاءة فى جمـــــال 

التى  والإجراءات  للقواعد  وفقا   ، املجتمع  وخدمة  والبحوث  التدري�ض 

ي�ضـدر بها قرار من الوزير ، بناء علــى تو�ضية املجل�ض الأكادميى .

الوظيفة  �ضغل  ل�ضرتاطات  م�ضتوفيا  يكون  اأن  املوظــــف  لرتقية  املــادة ) 145 ( :  يجب 

الأعلى ، وتكون الرتقية من الوظيفة التى ت�ضبقها مبا�ضرة فى الدرجة 

الالزمة  املدة  م�ضى  وي�ضرتط  اإليها  تنتمى  التى  املجموعة  ذات  ومن 

للرتقية وح�ضول املر�ضح على تقرير تقييم كفاءة اأدائه الوظيفى بدرجة 

) مقبول ( على الأقل فى ال�ضنة ال�ضابقة على الرتقية .

مبرتبة  عنه  مقدم  كفاءة  تقرير  اآخر  كان  اإذا  املوظف  ترقية  يجوز  ول 

�ضعيف .

املــادة ) 146 ( : ل يجــــــوز ترقيــة املوظــــف خـــالل مـــدة ال�ضجـــن املحكـــــوم بها عليـــه ، كمـــا 

ل يجوز ترقية املوظف املوقوف عن العمل اأو املحــال اإىل امل�ضاءلـــة الإداريـــة 

له  اأن حتجز  على   ، الإحالة  اأو  الوقف  مدة  اجلزائية خالل  املحاكمة  اأو 

الدرجة ، فاإذا مل يق�ض باإدانته اأو عوقب بالإنذار اأو اخل�ضم من الراتب 

كانت  الذى  التاريخ  اإىل  ترقيته  رد  وجب  اأيام  خم�ضة  على  تزيد  ل  مدة 

�ضتتم فيه ترقيته لو مل يحل اإىل امل�ضاءلة الإدارية اأو املحاكمة اجلزائية .

املــادة ) 147 ( : ل يجوز ترقية املوظف اإذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات التالية اإل بعد 

انق�ضاء املدة املو�ضحة قرين كل منها :

1- �ضتة اأ�ضــهـــر : فى حالـــــة اخل�ضــم مـــن الراتــــب اأكثـــر من خم�ضـــة اأيـــام 

ول تتجاوز خم�ضة ع�ضر يوما .

2 - ت�ضعة اأ�ضهر : فى حالة اخل�ضم من الراتب اأكرث من خم�ضة ع�ضر يوما 

اأو احلرمان من العالوة الدورية اأو خف�ض الراتب فى 

حدود عالوة دورية .

3 - �ضــنــــــــــــــــــــــــــة : فى حالة توقيع عقوبة اأ�ضد من ذلك .
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املــادة ) 148 ( : تكــــون الرتقيــــة على اأ�ضـــــــا�ض اجلدارة املبنيـــــة علـــى عن�ضــــرى الكفــــــــــاءة 

والأقدمية ، وذلك على النحو الآتى :

-70% لعن�ضر الكفاءة .

- 30% لعن�ضر الأقدمية .

الدرجة  اأول مربوط  املرقى  ، وي�ضتحق  الوزير  ي�ضدر قرار الرتقية من  املــادة ) 149 ( : 

اإليه عالوة من عالواتها  الذى يتقا�ضاه م�ضافا  الراتب  اأو  اإليها  املرقى 

اأيهما اأكرب .

الفرع التا�سع

النقل والندب والإعارة

يجوز بقرار من الوزير ، اأو من يفو�ضه ، نقـل اأو ندب املوظف من جهة اإىل  املــادة ) 150 ( : 

اأخرى داخل الكلية اأو بني الكليات .

اإحـــدى  اأو اإىل  اإىل الوزارة  اأو ندب املوظف من الكلية  املــادة ) 151 ( :  يجوز للوزير نقـل 

وحــدات اجلهاز الإدارى للــدولة اأو من تلك الوحدات اإىل الكلية .

ذات  واإىل  �ضنتني  جتاوز  ل  ملدة  للتجديد  قابلة  �ضنة  ملـــدة  الندب  املــادة ) 152 ( :  يكون 

الوظيفــة اأو الدرجـــة التــى ي�ضغلهـــا املوظـــف اأو اإلـــى الوظيفــــة والدرجــــة 

الراتب الإجماىل للمنتدب وجميع م�ضتحقاته  ، ويكون  الأعلــى مبا�ضرة 

على اجلهـــة املنتدب منها دون اأن يخل ذلك با�ضتحقاقه ما قد يكون مقررا 

يتقا�ضاه من  ما  تغاير جن�ض  اإليها من ميزات مالية  املنتدب  فى اجلهة 

جهة عمله الأ�ضلية اأو تزيد فى مقدارها عليه ، وفى هذه احلالة تتحمل 

اجلهة املنتدب اإليها �ضرف هذه امليزات اأو مقدار الزيادة فيها ، وتتحمل 

الأخرية مكافاأة املوظف اإذا كان الندب فى غري اأوقات العمل الر�ضمى .

املــادة ) 153 ( :  اإذا ا�ضتغرقت مدة الندب احلد الأق�ضى املن�ضو�ض عليه فى املادة ال�ضابقة 

وجب اتخاذ اإجراءات نقل املوظف  اإىل  اجلهة املنتدب اإليها ، ويكون تاريخ 

النقل من اليوم التاىل لنتهاء مدة الندب اأو اإعادتــه اإلـى جهته الأ�ضلية .
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املــادة ) 154 ( :  يجــوز اإعارة املوظف بقــرار مـن الوزير اإىل اإحدى وحدات اجلهاز الإدارى 

للدولــــــة اأو اإلـــى اجلامعـــــات اأو الكليـــــات اأو املعاهــــــــد الأخــــرى بال�ضلطنـــــــة 

واحلكومـات والهيئــــات الدوليــــة والإقليميـــة واجلامعـــات خــارج ال�ضلطنـــة 

اأو اإىل املوؤ�ض�ضــــات اأو ال�ضركــات التى ت�ضاهـــم فيها احلكومـــــة بن�ضبــة لتقـل 

عن 25% ، ملـــدة ل تــجاوز اأربـــع �ضنوات وذلك بناء على طلبه اأو بعد موافقته 

على ذلك ، وتبقى وظيفة املعار �ضاغرة ، ويجوز �ضغلها اإذا كانت مدة الإعارة 

ل تقل عن �ضنة ، على اأن يعود املعار اإىل وظيفته اإن كانت �ضاغرة اأو اإىل 

وظيفة اأخرى من نف�ض امل�ضتوى .

املــادة ) 155 ( :  تتحمل اجلهة املعار اإليها املوظف كافة ا�ضتحقاقاته املالية ، وحت�ضب مدة 

الإعارة من �ضمن مدة الرتقية وا�ضتحقاق العالوة الدورية املقررة وفقا 

للقواعد املقررة فى هذا ال�ضاأن . 

الفرع العا�سر

التعوي�س عن اإ�سابات العمل والأمرا�س املهنية

ت�ضرى على جميع املوظفني املخاطبني باأحكام  هذه الالئحة اأحكام قانون  املــادة ) 156 ( : 

اخلدمــــة املدنيــــة ولئحتـــــه التنفيذيــــة املعمــــول بهـــا ب�ضاأن التعوي�ض عن 

اإ�ضابات العمل والأمرا�ض املهنية .

الفرع احلادى ع�سر

التدريب والبتعاث

املــادة ) 157 ( :  ت�ضرى ب�ضـــاأن تدريــــب املوظفيــــن املخاطبيـــن باأحكـــام هـــذه الالئحـــة اأحكام 

التدريب املن�ضو�ض عليها فى قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية 

واأية قرارات تنظيمية ت�ضدر فى هذا ال�ضاأن .

املــادة ) 158 ( :  ت�ضرى على جميع املوظفني املخاطبني باأحكام  هذه الالئحة اأحكام قانون 

واأية  التنفيذية  ولئحته  به  املعمول  الدرا�ضية  والإعانات  واملنح  البعثات 

قرارات تنظيمية ت�ضدر فى هذا ال�ضاأن .
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الف�سل الثانى ع�سر

واجبات املوظفني والأعمال املحظورة عليهم

املــادة ) 159 ( : الوظيفـــة تكليـــف وم�ضوؤوليـــــة ويتعيـــن على املوظفيـــن تنفيـذ الواجبــــات 

اإليهم فى �ضوء الأحكام والقوانني والأنظمة املعمول بها ويجب  امل�ضندة 

عليهم  ب�ضفة خا�ضة اللتزام بالآتى : 

وقت  يخ�ض�ضوا  واأن   ، واإخال�ض  باأمانــة  وظائفهـــم  بواجبــات  القيام   -1

العمــــل الر�ضمـــى لأداء واجباتهــــم الوظيفيـــــة ، واأن يتحـــروا الدقـــــة 

واملو�ضوعية وال�ضفافية فيما يكلفون به من اأعمال . 

2 - النتظام فى العمل ، واللتزام مبواعيده الر�ضمية .

3 - التعاون مع الزمالء والروؤ�ضاء فى تنفيذ ما ي�ضـــدر اإليهـــم من اأوامر 

وتعليمات بدقة واأمانة فى حدود القوانني واللوائح والنظم املعمول 

بها .

4 - التقيد فى اإنفاق اأموال الدولة مبا تفر�ضه الأمانة وما يوجبه احلر�ض 

عليها .

5 - املحافظة على اأموال وممتلكات الكلية .

6- اأن ي�ضلكوا فى ت�ضرفاتهم م�ضلكا يتفق وكرامة الوظيفة ومقت�ضياتها .

7 - احرتام التعاليم الإ�ضالمية فى ال�ضلوك داخل الكلية وخارجها .

8 - اللتزام باأنظمة الكلية .

املــادة ) 160 ( :  يحظر على املوظف القيام باأى عمل من الأعمال الآتية :

الإدارى  باجلهاز  اأخرى  وظيفة  واأية   ، بالكلية  وظيفته  بني  اجلمع   -1

امل�ضلحة  اقت�ضت  اإذا  اإل   ، العامة  املوؤ�ض�ضات  اأو  الهيئات  اأو   ، للدولة 

 ، موؤقتة  ب�ضفة  اأخرى  وظيفة  باأعباء  القيام  املوظف  تكليف  العامة 

وبعد موافقة الوزير اأو من يفو�ضه ، وذلك طبقا للقواعد وال�ضروط 

التى يحددها قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية املعمول بها 

فى هذا ال�ضاأن .
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2 - الإهمال اأو التق�ضري الذى يرتتب عليه �ضياع حق من احلقوق املالية 

للوزارة اأو للكلية اأو يرتتب عليه اأية التزامات اأو حقوق للغري من قبل 

الوزارة اأو الكلية .

3 - اإف�ضاء �ضرية املعلومات اأو البيانات اأو التقارير اأو امل�ضتندات اأو غريها 

مما يطلع عليـــه املوظــف  ب�ضبـــب وظيفتـــــه اأو مبنا�ضبتهــــا اأو مبقت�ضــى 

تعليمـــــات ت�ضـــدر بذلك اأيــا كانــــــت الو�ضيلـــــــة اأو الآليـــــة التى يتـــم بهـــا 

اأو من خاللها ذلك الإف�ضاء ،  وي�ضتمر هذا احلظر قائما على عاتقه 

حتى بعد انتهاء العالقة الوظيفية ما مل يكن ذلك مبنا�ضبة الإدلء 

ب�ضهادة اأمام جهات التحقيق اأو املحاكمة  .

4 - ا�ضتغالل املن�ضب لتحقيق اأغرا�ض �ضخ�ضية له اأو لغريه .

5 - قبول اأية هدية اأو مكافاأة اأو عمولــة مـــن اأى نـــوع  اأو مــن اأى �ضخـــ�ض 

اأو جهة اإذا كان من �ضاأنها التاأثري على قيامه بواجباته الوظيفية .

6 - القيام اأو ال�ضرتاك فى ترويج الأقاويل الكاذبة اأو الإ�ضاعات التى من 

�ضاأنها امل�ضا�ض باأية جهة بالوزارة اأو التاأثري عليها فى اأدائها لواجباتها .

اأو بيانات تت�ضل باأعمال وظيفته  اأو معلومات  7 - الإف�ضاء باأى ت�ضريح 

املختلفة ما مل يكن  الن�ضر  اأو غريها من طرق  ال�ضحف  عن طريق 

م�ضرحا له بذلك من ال�ضلطة املخت�ضة .  

8 - الن�ضر اأو الإدلء بت�ضريح فى ال�ضحف اأو غريها من و�ضائل الإعالم 

املختلفة مبا يرتتب عليه الإ�ضرار بامل�ضلحة العامة للدولة اأو م�ضلحة 

العمل وعلى الأخ�ض ما ياأتى : 

اأ  - عرقلة تنفيذ اخلطط والربامج احلكومية .

ب - اإ�ضاءة العالقات بني احلكومة وحكومة اأخرى .

ج - اإ�ضاءة العالقات بني املوظفني واملواطنني .
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9 - القيام باأى ن�ضاط �ضيا�ضى حمظور .

10- تنظيم اأو ال�ضرتاك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون اإذن 

من ال�ضلطة املخت�ضة .

11- تقدمي اأى �ضكوى كيدية �ضد اأحد من زمالئه اأو روؤ�ضائه اأو �ضد اأحد 

من امل�ضوؤولني �ضواء كان فى الكلية التى يعمل فيها اأو فى اأية وحدة 

اأخرى .

12- ن�ضـــر ال�ضائعـــات مبـــــا ي�ضـــر مب�ضلحـــة الكليـــة اأو بامل�ضلحـــة العامــة 

اأو مب�ضلحة الغري .

13- النقطاع عن العمل اإل لإجازة م�ضرح بها .

املــادة ) 161 ( : يلتزم اأع�ضاء هيئة التدري�ض بالإ�ضافة اإىل ما ورد باملادتيــــن ال�ضابقتيــــن 

بالآتى : 

1 - اإجناز املهام املتعلقة بالتدري�ض والبحوث املعهود بها اإليهم .

2 - القيام مبهام الإر�ضاد الأكادميى مل�ضاعدة الطالب واإر�ضادهم ومدهم 

والإ�ضراف على بحوثهم   ، العلمية  الأن�ضطة  باملعلومات عن خمتلف 

وتدريباتهم العملية .

3 - ح�ضور اجتماعات جمل�ض الق�ضم وامل�ضاركة فى عمل اللجان وال�ضوؤون 

الأكادميية والإدارية بالكلية وفقا للقواعد والأحكام املنظمة لذلك .

4 - احرتام كرامة الوظيفة واملحافظة على التقاليد الأكادميية .

5 - العمل على تقوية روح الإخاء الأكادميى .

فئاته  خمتلف  مع  والتوا�ضل  وتطويره  املجتمع  تنمية  فى  الإ�ضهام   -6

وب�ضتى الطرق العلمية املتعارف عليها .

7 - البعد عن اخلالفات الدينية واملذهبية والعرقية .
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املــادة ) 162 ( : لأع�ضاء هيئة التدري�ض القيام بالآتى :

1 - اإجـراء الدرا�ضـــات امليدانيــــة والتقومييـــة والإح�ضائية كــل فى جمال 

تخ�ض�ضه ، بعد احل�ضول على املوافقات الالزمة لذلك من اجلهات 

املخت�ضة .

اإلقاء املحا�ضرات وامل�ضاركة فى ور�ض العمل والجتماعات والندوات   - 2

وفــى خمتلـــف الفعاليــــات كلمـــا تطلــــب الأمــــر ذلك ، والإ�ضـــراف علــى 

ر�ضائل الدرا�ضات العليا والبحوث والمتحانات فى اجلامعات والكليات 

واملعاهد واملوؤ�ض�ضات التعليمية الأخرى ، وذلك بعد موافقة امل�ضوؤولني 

بالكلية  ، �ضريطة األ يتعار�ض ذلك مع واجباتهم الوظيفية .

املنظمة  العلمية وفقا للقواعد  البحوث وتقدمي ال�ضت�ضارات  اإجراء   - 3

لذلك .

4 - ح�ضـور املوؤمتـــرات والنـــدوات العلميــــة فى جمـــال التخ�ضـــ�ض ، وفقا 

للقواعد املنظمة لذلك .

الف�سل ال�ساد�س

التحقيق وامل�ساءلة الإدارية

فى   العامة  املبادئ  الإدارية  وامل�ضاءلة  التحقيق  اإجراءات  ب�ضاأن  املــادة ) 163 ( :  ت�ضرى 

، والأحكام املن�ضو�ض عليها فى قانون اخلدمة املدنية ولئحته  القانون 

هذه  فى  خا�ض  ن�ض  ب�ضاأنه  يرد  مل  فيما  وذلك  بها  املعمول  التنفيذية 

الالئحة .

من  اأى  يخالف  اأو  العامة  الوظيفة  مقت�ضيات  على  يخرج  موظف  املــادة ) 164 ( :  كل 

الواجبات اأو ياأتى اأى من املحظورات املن�ضو�ض عليها فى هذه الالئحة ، 

تتم م�ضاءلته ومعاقبته عن ذلك امل�ضلك وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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اإليه بذلك من  اأمر  اإىل �ضدور  ول يعفى املوظف من امل�ضوؤولية ا�ضتناده 

رئي�ضه ، اإل اإذا ثبت اأن ارتكاب املخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب �ضادر اإليه 

بذلك من رئي�ضه ، واأنه قام بتنبيهه كتابة اإىل املخالفة ، وفى هذه احلالة 

تكون امل�ضوؤولية على م�ضدر الأمر وحده ، ول ي�ضاأل املوظف مدنيا اإل عن 

خطئه ال�ضخ�ضى . 

املــادة ) 165 ( :  ل يجوز توقيع عقوبة على املوظف اإل بعد التحقيق معه كتابة وحتقيق 

دفاعه ، ويجب اأن يكون القرار ال�ضادر بتوقيع العقوبة م�ضببا ، ويجوز فى 

حالة املخالفات الب�ضيطة الكتفاء ب�ضماع اأقوال املوظف �ضفاهة ، على اأن 

يثبت م�ضمون تلك الأقوال فى القرار ال�ضادر بتوقيع العقوبة ، وفى هذه 

احلالة ل يجوز اأن تزيد العقوبة على الإنذار ، اأو اخل�ضم من الراتب مدة 

ل تتجاوز ثالثة اأيام .

املــادة ) 166 ( : ل يجوز م�ضاءلة املوظف اإداريا ب�ضاأن اأى اتهام جزائى ين�ضب اإليه اإل بعد 

�ضــدور حكــــم نهائى ب�ضاأنه من املحكمة املخت�ضة ، ول مينع احلكم ال�ضادر 

بالرباءة من م�ضاءلته اإداريا اإن كان لها مقت�ضى .

ويكون للحكم اجلزائى حجيته القاطعة فيما ف�ضل فيه بالن�ضبة حلدوث                         

الواقعة ومدى �ضحة ن�ضبتها للمتهم .

املــادة ) 167 ( :  ت�ضقــط امل�ضاءلـــة الإداريـــة ، بعـــد م�ضى ثـــالث �ضنــــــوات من تاريــخ وقــــــــوع 

اإذا كانت الواقعة ت�ضكل جرمية جزائية فال ي�ضقط  املخالفة ، ومع ذلك 

احلق فى امل�ضاءلة الإدارية اإل ب�ضقوط الدعوى اجلزائية وينقطع تقادم 

تلك املدة باأى اإجراء من اإجراءات التحقيق اأو التهام اأو املحاكمة وت�ضرى 

مدة التقادم من جديد ابتداء من تاريخ اآخر اإجراء يتخذ ب�ضاأن املخالفة .

عليه  يرتتب  لأحدهم  بالن�ضبة  التقادم  انقطاع  فاإن  املتهمون  تعدد  واإذا 

انقطاعه بالن�ضبة للباقني ولو مل تتخذ �ضدهم اإجراءات قاطعة للمدة . 
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املــادة ) 168 ( :  للوزير اأن يوقف املوظف املحال للتحقيق عن العمل ، اإذا اقت�ضت م�ضلحة 

التحقيق ذلك ، مع ا�ضتمرار �ضرف راتبه الإجماىل ، ول يجوز اأن متتد 

امل�ضاءلة  جمل�ض  من  بقرار  اإل   ، واحد  �ضهر  من  لأكرث  الإيقاف  فرتة 

ن�ضف  وقف  يقرر  اأن  امل�ضاءلة  ملجل�ض  يجوز  احلالة  هذه  وفى   ، املخت�ض 

راتبه الإجماىل ، فاإذا حفظ التحقيق ، اأو حكم برباءة املوظف ، اأو عوقب 

بالإنذار ، اأو اخل�ضم من الراتب ملدة ل تزيد على خم�ضة اأيام ، �ضرف له 

ما اأوقف �ضرفه من راتبه .

املــادة ) 169 ( :  كل موظف يحب�ض احتياطيا على ذمة اأية ق�ضية يعد موقوفا عن عمله 

حفظ  واإذا   ، الإجماىل  راتبه  ن�ضف  �ضرف  ويوقف   ، حب�ضه  مدة  طوال 

التحقيق اأو حكم برباءته  �ضرف له ما �ضبق وقفه من راتبه .

مدة  عمله  عن  موقوفا  يعد   ، جزائى  حلكم  تنفيذا  ي�ضجن  موظف  املــادة ) 170 ( :  كل 

�ضجنه ، ويحرم من راتبه الإجماىل طوال تلك املدة ، ول يجوز النظر فى 

ترقيته اأثناء مدة تنفيذ العقوبة ، واإذا ثبت اأن املوظف يعول اأحدا ممن 

تلزمه نفقتهم واأن راتبه هو م�ضدر معي�ضتهم الوحيد وذلك ب�ضهادة من 

اجلهة املخت�ضة ، ي�ضرف لهم ن�ضف راتبه الإجماىل على اأن يق�ضم بينهم 

فى حال تعددهم اإىل اأن ي�ضدر قرار باإنهاء خدمته اأو عودته لعمله وذلك 

دون الإخالل بحكم املادتني 184و 188من هذه الالئحة  . 

امل�ضاءلة  جمل�ض  اخت�ضا�ض  من  اجلزاء  وتوقيع  الإدارية  امل�ضاءلة  املــادة ) 171 ( :  تكون 

اإليها املوظف عند ارتكاب املخالفة �ضواء  الإدارية فى اجلهة التى ينتمى 

كانت هى اجلهة التى ينتمى اإليها اأو اجلهة املنتدب اأو املعار اإليها .

املــادة ) 172 ( :  العقوبات اجلائز توقيعها على املوظفني :

اأول : �ضاغلــــى الدرجـــــــة الرابعــــة فاأقــــــل مـــن جـــدول الوظائــف امل�ضانــــــدة 

والوظائف الإدارية :

1 - الإنذار .

2 - اخل�ضم من الراتب ملدة ل تزيد على ثالثة اأ�ضهر فى ال�ضنة .
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3 - احلرمان من العالوة الدورية .

4 - خف�ض الراتب فى حدود عالوة واحدة من عــــالوات الدرجـــــة 

التى ي�ضغلها املوظف .

5 - خفــ�ض الوظيفـــة اأو الدرجة املاليـــة اإىل الوظيفـــة اأو الدرجـــة 

الأدنى مبا�ضرة اأو تخفي�ضهما معا .

6 - الإحالة اإىل التقاعد .

7 - الف�ضل من اخلدمة .

و�ضاغلى جدول   ، التدري�ض  هيئة  اأع�ضاء  �ضاغلى وظائف جدول   : ثانيا 

الثالثــــة  امل�ضانـــدة والوظائـــف الإداريـــــة من الدرجـــــة  الوظائـــــف 

وما يعلوها :  

1 - التنبيه .

2 - اللوم . 

3 - تاأخري الرتقية ملدة ل تزيد على �ضنتني عند ا�ضتحقاقها .    

4 - خفـــ�ض الوظيفــة اأو الدرجــة املاليـــة اإىل الوظيفـــة اأو الدرجــــة 

الأدنى مبا�ضرة اأو تخفي�ضهما معا .

5 - الإحالة اإىل التقاعد .

6 - الف�ضل من اخلدمة .

املــادة ) 173 ( :  للوزير حفظ التحقيق مع املوظف ، اأو توقيع عقوبة الإنذار ، اأو اخل�ضم 

من الراتـــب ، ملدة ل تزيـــد على ع�ضـــرة اأيــــام فــى املـــرة الواحـــدة ، ومبـــــا 

ل يجاوز ثالثني يوما فى ال�ضنة ، اأو اإحالته اإىل جمل�ض امل�ضاءلة الدارية 

اإذا مل تكن هناك �ضبه جنائية فيما هو من�ضوب  املخت�ض مل�ضاءلته وذلك 

اإليه ت�ضتوجب اإحالته اإىل اجلهة املخت�ضة بالتحقيق اجلزائى . 

عقوبة  توقيع  اأو   ، التحقيق  حفظ  فى  الوكـيل  تفوي�ض  للوزيــر  ويجوز 

املرة  فى  اأيام  على ثالثة  تزيد  ملدة ل   ، الراتب  اأو اخل�ضم من   ، الإنذار 

الواحدة ، ومبا ل يجاوز خم�ضة ع�ضر يوما فى ال�ضنة .



- 25 -

اجلريدة الر�سمية العدد )906(

ويكون التظلم من العقوبات امل�ضار اإليها اإىل الوزير خالل �ضتني يوما من 

انق�ضاء  ويعترب   ، يقينيا  به علما  اأو علمه  بالقرار  املوظف  اإخطار  تاريخ 

�ضتني يوما من تاريخ تقدمي الطلب دون البت فيه رف�ضا �ضمنيا له ، وفى 

جميع الأحوال يعترب القرار فى �ضاأن التظلم نهائيا .

املــادة ) 174 ( : ي�ضكـل الوزيــر جملــ�ض امل�ضاءلـــة الإداريـــة بالكليــة من رئيـــ�ض وع�ضويــن ، 

وي�ضرتط األ تقل درجة رئي�ض املجل�ض عن الدرجة الأوىل ، اأو ما يعادلها ، 

واأل تقل درجة اأى من الع�ضوين عن الدرجة الثالثة اأو ما يعادلها على اأن 

يكون اأحدهم على الأقل  قانونيا . 

املــادة ) 175 ( :  يختـــ�ض جمل�ض امل�ضاءلـــة الإداريـــــة املن�ضـــو�ض عليــــه فــى املـــادة ال�ضابقة 

اإيقاف املوظف عن  ، والنظر فى  الرابعة فاأقل  مب�ضاءلة �ضاغلى الدرجة 

العمل طبقا للمادة )168( من هذه  الإيقاف عن  اأو مد مدة هذا  العمل 

الالئحة ، ويجوز له توقيـع اأى من العقوبـــات املن�ضو�ض عليها فى البنـــد 

) اأول ( من املــــــــادة )172 ( ، ول تعتبــــر عقوبتـــــــا الإحالــــــــة اإىل التقاعـــــد 

اأو الف�ضل من اخلدمة نافذة اإل بعد اعتمادها من الوزير ، وفى حالة عدم 

اعتمادها توقع العقوبة ال�ضابقة عليهما مبا�ضرة .

ي�ضكل الوزير جمل�ض امل�ضاءلة الإدارية الأعلى برئا�ضة املدير العام وع�ضوية  املــادة ) 176 ( : 

اثنني اآخرين ، ل تقل درجة اأى منهما عن الدرجة ) ج ( من جدول اأع�ضاء 

هيئة التدري�ض اأو ما يعادلها على اأن يكــون اأحدهــم علــى الأقـــل قانونيـــا 

اأع�ضـــاء هذا املجلــ�ض عن درجة املحال  اأى من  األ تقــل درجــة  ومبراعــاة 

للم�ضاءلة . 

املــادة ) 177 ( :  يخت�ض جمل�ض امل�ضاءلة الإدارية الأعلى املن�ضو�ض عليه فى املادة ال�ضابقة 

مب�ضاءلة �ضاغلى درجات جدول اأع�ضاء هيئة التدري�ض و�ضاغلى الدرجات 

من الثالثة فاأعلى ، والنظر فى اإيقاف املوظف عن العمل ، اأو مد مدة هذا 
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الإيقـــاف طبقــا حلكـــم املادة )168( من هذه الالئحة ، ويجوز له توقيع 

اأى من العقوبات املن�ضو�ض عليها فى املادة )172( ح�ضب وظيفة اأو درجة 

املحال للم�ضاءلة ، وتكون قرارات جمل�ض امل�ضاءلة الإدارية الأعلـــى نهائيــة 

بالن�ضبــــــة جلميـــــع العقوبــــات ، ول تعتــرب عقوبتا الإحالـــــة اإىل التقاعـــــد 

اأو الف�ضل من اخلدمة نافذة اإل بعد اعتمادها من الوزير ، وفى حالة عدم 

اعتمادها توقع العقوبة ال�ضابقة عليهما مبا�ضرة .

املــادة ) 178 ( : اإذا تعـــدد امل�ضوؤولـــون عـــن املخالفـــة وكان اأحدهـــم من �ضاغلـــى الدرجــــات 

املن�ضــو�ض عليهـــا فى املــادة )177( يكون جمل�ض امل�ضاءلة الإدارية الأعلـى 

هو املخت�ض مب�ضاءلتهم جميعا .

املــادة ) 179 ( :  تكون اإحالة املوظف اإىل جمل�ض امل�ضاءلة الإدارية املخت�ض بقرار من الوزير 

باملخالفات  وافيا  بيانا  الإحالة  يت�ضمن قرار  اأن  ، ويجب  اأو من يفو�ضه 

املن�ضوبة اإىل املوظف ، وتاريخ اجلل�ضة املحددة مل�ضاءلته  ، ويجب اإخطاره 

مل  فاإذا   ، الأقل  علــى  يوما  ع�ضر  بخم�ضة  اجلل�ضة  موعد  قبل   ، بذلك 

يح�ضر اأمام املجل�ض رغم اإخطاره جاز للمجل�ض ال�ضتمرار فى م�ضاءلته ، 

وللموظف اأن يقدم دفاعه �ضفاهة اأو كتابة ، وله اأن ي�ضتعني بوكيل للدفاع 

عنه . 

املــادة ) 180 ( : على رئي�ض اأو ع�ضو جمل�ض امل�ضاءلة الإدارية املخت�ض التنحى عن النظر 

فى اأى مو�ضوع حمال للمجل�ض اإذا توافرت ب�ضاأنه اأى حالة من احلالت 

التى توجب ذلك قانونا .

املــادة ) 181 ( :  تعقـــــد جل�ضــــات جملـــ�ض امل�ضاءلــــة الإداريـــة املختــ�ض وفقــا للقواعد العامة 

املقـــــررة فـــى التقا�ضـــــى اأمام املحاكــــم ، ول تعتبــــر اجلل�ضـــــة �ضحيحـــــة ، 

 ، اأع�ضـــاء املجلــ�ض وت�ضدر القرارات باأغلبية الأ�ضـــوات  اإل بح�ضــــور جميع 

باإجماع  اإل  الف�ضل من اخلدمة  اأو  التقاعد  اإىل  الإحالة  توقع عقوبة  وال 

الآراء . 
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املــادة ) 182 ( : اإذا راأى جمل�ض امل�ضاءلة الإدارية املخت�ض اأن املخالفة املن�ضوبة اإىل املوظف 

اإحالته  فى  للنظر  الوزير  اإىل  الأمر  رفع  وجب   ، جزائية  جرمية  ت�ضكل 

اإىل اجلهة املخت�ضة بالتحقيق ، وفى هذه احلالة توقف اإجراءات امل�ضاءلة 

الإدارية اإىل اأن ي�ضدر القرار اأو احلكم النهائى فى هذا ال�ضاأن  ، على اأن  

تتم امل�ضاءلة الإدارية عقب ذلك اإذا كان لها مقت�ضى .

يحــق للموظــف التظلــم اإلــى الوزيــر من قـــرار جملـــ�ض امل�ضاءلــــة الإداريــــة  املــادة ) 183 ( : 

علما  به  علمه  اأو  بالقرار  اإبالغه  تاريخ  من  يوما  �ضتني  خالل  املخت�ض 

 ، تاريخ تقدميه  التظلم خالل �ضتني يوما من  البت فى  ، ويجب  يقينيا 

ويعترب م�ضى تلك املدة دون رد رف�ضا �ضمنيا للتظلم . 

املــادة ) 184 ( :  ل مينع انتهاء خدمة املوظف لأى �ضبب من الأ�ضباب ، من ال�ضتمرار فى 

اإذا كان قد بدئ فى التحقيق معه ب�ضاأنها قبل انتهاء   ، امل�ضاءلة الإدارية 

خدمته . 

احلقوق  من  حق  �ضياع  عليها  يرتتب  التى  املالية  املخالفات  فى  ويجوز 

اأو اجلهة  املالية للدولة ، اإحالته اإىل جمل�ض امل�ضاءلة الإدارية املخت�ض ، 

املخت�ضة  بالتحقيق ، ولو مل يكن قد بدئ فى التحقيق معه قبل انتهاء 

خدمته وذلك خالل خم�ض �ضنوات من تاريخ انتهاء اخلدمة .  

ويجوز فى هذه احلالت وقف جزء من املعا�ض ، اأو املكافاأة ، ملدة ل جتاوز 

اأو احلرمان مبا ل يزيد على ربع املعا�ض ، بقرار من جمل�ض  اأ�ضهر  �ضتة 

امل�ضاءلة الإدارية املخت�ض اإىل حني انتهاء التحقيق . 

املــادة ) 185 ( : يخت�ض مب�ضاءلة املوظــف الــذى انتهت خدمته جمل�ض امل�ضاءلـــة الإداريـــة 

الذى كان خمت�ضا مب�ضاءلته عند انتهاء خدمته ، ومع عدم الإخالل بحق 
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�ضياعها  فى  ت�ضبب  قد  املوظف  يكون  التى  الأموال  ا�ضرتداد  فى  الوزارة 

يجوز معاقبته باإحدى العقوبات الآتية :

1- غرامة مبا ل يجاوز الراتب الإجماىل الذى كان يتقا�ضاه فى ال�ضهر 

الذى وقعت فيه املخالفة .

2 - احلرمان من ربع املكافاأة اأو ربع املعا�ض ملدة ل تزيد على �ضتة اأ�ضهر .

املــادة ) 186 ( : تنق�ضى امل�ضاءلة الإدارية بوفاة املوظف .

املــادة ) 187 ( : يجوز حمو العقوبات التى توقع على املوظف بانق�ضاء املدة الآتية :

�ضتة اأ�ضهر :  فى حالة التنبيه اأو اللوم اأو الإنذار ، اأو اخل�ضم من الراتب 

ملدة ل تتجاوز خم�ضة اأيام .

�ضنة واحدة :  فى حالة اخل�ضم من الراتب ملدة تزيد على خم�ضة اأيام .

�ضنتيـــــــــــــــــن :  بالن�ضبة اإىل العقوبات الأخرى .

ويتم حمو العقوبة بقرار من الوزير ، وذلك بناء على طلب املوظف ، اإذا 

تبني اأن �ضلوكه وعمله منذ توقيع اجلزاء عليه مر�ضيان ، من واقع تقارير 

كفاءة الأداء الوظيفى عنه ، وملف خدمته وما يبديه الروؤ�ضاء عنه .

ويرتتــب على حمو العقوبــة اعتبارهـا كاأن مل تكـــن بالن�ضبـــة للم�ضتقبــــل ، 

 ، للعقوبة  نتيجة  ترتبت  التى  والتعوي�ضات  احلقـــوق  على  ذلك  يوؤثــر  ول 

ملف  من   ، بها  يتعلق  اأو   ، اإليها  ي�ضري  ما  وكل   ، العقوبــــة  اأوراق  وترفع 

اخلدمة . 

الف�سل ال�سابع

انتهاء اخلدمة

املــادة ) 188 ( : تنتهى خدمة املوظف باأحد الأ�ضباب الآتية :

1 - بلوغ �ضن ال�ضتني .

حكومة  اأى  بخدمة  اللتحاق  ال�ضتقالة  حكم  فى  ويعد   ، ال�ضتقالة   -2

اأجنبية بغري ترخي�ض بذلك من الوزير .
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3 - عدم اللياقة ال�ضحية بقــرار من اجلهــة الطبيـــة املخت�ضـــة ، على اأن 

ي�ضـدر هذا القـرار بعــد ا�ضتنفــــاد الإجـــازة املر�ضيـــة ما لـــم يطلـــب هذا 

املوظف اإنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة .

4 - ال�ضتغنـــاء عن اخلدمـــة ب�ضبــب اإلغـــــاء الوظيفـــــة وذلك دون الإخالل 

بحكم املادة ) 192 ( من هذه الالئحة .

5 - الإحالة للتقاعــد اأو الف�ضــل من اخلدمـــة بقــرار من جملـــ�ض امل�ضاءلة 

الإدارية املخت�ض .

6 - فقد اجلن�ضية العمانية .

7 - احلكم نهائيا بعقوبة جناية اأو فى جرمية خملة بال�ضرف اأو الأمانة ، 

ومع ذلك اإذا كان احلكم لأول مرة اأو مع وقف تنفيذ العقوبة اأو �ضدر 

عفـــو �ضامـــى فيهــا ، يجــوز للوزيــر اإبقاء املوظف فى اخلدمة اإذا راأى 

من ظروف الواقعة واأ�ضباب احلكم اأن ذلك ل يتعار�ض مع مقت�ضيات 

الوظيفة ، فاإذا تقرر عدم اإبقاء املوظف فى اخلدمة اأنهيت خدمته من 

تاريخ �ضدور احلكم عليه .

8 - احل�ضول علـى تقريريـن متتاليني مبرتبة �ضعيف ، وذلك بناء على 

اقرتاح جلنة املوارد الب�ضرية .

 9- الوفاة .

املــادة ) 189 ( :  يجـــــوز مبوافقـــة الوزيـــــر مــــد خدمة املوظــــف الذى يبلــــغ �ضـــن ال�ضتيــــن 

اإذا اقت�ضت امل�ضلحة العامة ذلك بحد اأق�ضى خم�ض �ضنوات .

املــادة ) 190 ( : للموظـــــف اأن يقـــــــدم ا�ضتقالتــــه من اخلدمــــة وتكون ال�ضتقالــة مكتوبـة ، 

تقدمي  ويجب   ، اخلدمة  انتهاء  تاريخ  بها  وحمددا   ، م�ضروطة  وغري 

طلب ال�ضتقالة قبل هذا التاريخ مبدة ل تقل عن ثالثني يوما ، ول تعد 
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ال�ضتقالة مقبولة اإل مبوافقة الوزير ، اأو من يفو�ضه . ويجب البت فى 

 ، اأو الرف�ض خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميها  ال�ضتقالة بالقبول 

واإل اعتربت مقبولة ، ومع ذلك يجوز تاأجيل البت فى ال�ضتقالة اإىل وقت 

التاأجيل قبل  اأن يتقرر هذا  ، على  العمل ذلك  اقت�ضت م�ضلحة  اإذا  اآخر 

انق�ضاء الثالثني يوما امل�ضار اإليها .  

املــادة ) 191 ( : اإذا كان املوظف حمال اإىل امل�ضاءلة الإدارية ، فال تقبل ا�ضتقالتــه اإل بعد 

انتهاء امل�ضاءلة واحلكم برباءته اأو معاقبته بعقوبة غري عقوبتى الإحالة 

اإىل التقاعد ، اأو الف�ضل من اخلدمة .  

املــادة ) 192 ( :  اإذا األغيت الوظيفة بدرجتها املالية من ميزانية الكلية ، ينقل �ضاغلها اإىل 

وظيفة اأخرى بالكلية من ذات امل�ضتوى ، اإذا كانت درجتها �ضاغرة ، وتوفرت 

فيه �ضروط �ضغلها ، واإل اأنهيت خدمته من تاريخ اإلغاء وظيفته .

اإنهاء خدمته  اأو ورثته فى حالة وفاته بن�ضخة من قرار  املوظف  املــادة ) 193 ( :  يخطر 

وتودع �ضورة منه فى ملف اخلدمة وتر�ضل �ضورة اأخرى مع بقية الأوراق 

اجلهة  اإىل  الأكرث  على  اأ�ضبوعني  خالل   ، الغر�ض  لهذا  املعدة  والنماذج 

املخت�ضة لتخاذ اإجراءات �ضرف م�ضتحقات ما بعد اخلدمة . 

املــادة ) 194 ( :  فى حالـــة وفـــاة اأحــــد املوظفيــــن غيــــر العمانييــــن ، تتحمـــل الكليــة نفقات 

نقل اجلثمان واأمتعته ال�ضخ�ضية ، اإىل وطنه اأو مقر اإقامته الدائمة مع 

مرافق ، وت�ضرف للمرافق  تذكرة �ضفر بالدرجة ال�ضياحية ومنحة مالية 

قدرها خم�ضمائة ريال .      

املــادة ) 195 ( : ت�ضـــرى ب�ضــــاأن منحة نهاية اخلدمـــة الأحكام املن�ضو�ض عليهـــا فى قانون 

اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية املعمول بها .
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امللحـــــــــق

ملحق رقم ) 1 (

جدول �سروط �سغل وظائف اأع�ساء هيئة التدري�س بالكليات

امل�سمى الوظيفى
الدرجة

املالية
احلد الأدنى ل�سروط �سغل الوظيفة

اأاأ�ضتاذ

دكتوراة اأو ما يعادلها + خربة )10( �ضنوات على الأقل فى 

التدري�ض والبحث العلمى باإحدى اجلامعات اأو موؤ�ض�ضات 

فى  الأقل  على  �ضنة  منها   ، بها  املعرتف  العاىل  التعليم 

وظيفة مناظرة )�ضريطة احل�ضول على اللقب العلمى ( .

باأ�ضتاذ م�ضارك

دكتوراة اأو ما يعادلها + خربة )6( �ضنوات على الأقل فى 

التدري�ض والبحث العلمى باإحدى اجلامعات اأو موؤ�ض�ضات 

فى  الأقل  على  �ضنة  منها   ، بها  املعرتف  العاىل  التعليم 

وظيفة مناظرة )�ضريطة احل�ضول على اللقب العلمى ( .

دكتوراة اأو ما يعادلها .*جاأ�ضتاذ م�ضاعد

دمدر�ض
الأقل   على  �ضنوات   )4( خربة   + يعادله  ما  اأو  ماج�ضتري 

فى جمال التدري�ض .

ماج�ضتري اأو ما يعادله .هـمدر�ض م�ضاعد

هـمدر�ض لغة 
بكالوريـو�ض + خبـــرة )4( �ضنـــوات  على الأقــــل فــى جمــال 

التدري�ض .

تخ�ض�ضات  مدر�ض 

ذات طبيعة خا�ضة
هـ

حتــدد �ضــروط �ضغلهـــا بقـــرار مـــن الوزيــــر بعـــد موافقـــة 

جمل�ض الأمناء .

* فى حالة عدم توافر احلا�ضلني على درجة الدكتوراة اأو ما يعادلها ل�ضغل وظيفة اأ�ضتاذ 
املوافقة على تعيني احلا�ضل  العام  املدير  م�ضاعد فيجوز للوزير بناء على تو�ضية من 

على درجة املاج�ضتري اأو ما يعادلها فى التخ�ض�ضات التى بها ندرة فى املتقدمني ل�ضغلها 

ب�ضرط األ تقل مدة خربته عن )6( �ضنوات فى جمال التدري�ض .
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ملحق رقم ) 2 (

جدول �سروط  �سغل الوظائف امل�ساندة والوظائف الإدارية

امل�سمى الوظيفى
الدرجة

املالية
احلد الأدنى ل�سروط �سغل الوظيفة

م�ضت�ضار 

 خبري اأول
اأ

- دكتوراة  + )10( �ضنوات خربة .

- ماج�ضتري + )13( �ضنة خربة .

- �ضهادة جامعية + )20( �ضنة خربة .

م�ضت�ضار 

خبري ثانى
ب

- دكتوراة  + )8( �ضنوات خربة .

- ماج�ضتري + )11( �ضنة خربة .

- �ضهادة جامعية + )17( �ضنة خربة .

م�ضت�ضار

خبري ثالث
ج

- دكتوراة  + )6( �ضنوات خربة .

- ماج�ضتري + )9( �ضنوات خربة .

- �ضهادة جامعية + )14( �ضنة خربة .

دخبري

- دكتوراة  + )4( �ضنوات خربة .

- ماج�ضتري + )7( �ضنوات خربة .

- �ضهادة جامعية + )11( �ضنة خربة .

رئي�ض املركز

املدير
هـ

- دكتوراة .

- ماج�ضتري + )5( �ضنوات خربة .

- �ضهادة جامعية + )8( �ضنوات خربة .

م�ضاعد رئي�ض املركز

نائب املدير
1

- ماج�ضتري + )4( �ضنوات خربة .

- �ضهادة جامعية +)6( �ضنوات خربة . 

اأخ�ضائى اأول

رئي�ض ق�ضم
2

- ماج�ضتري + )3( �ضنوات خربة .

- �ضهادة جامعية +)5( �ضنوات خربة .

اأخ�ضائى ثانى

حما�ضب اأول

اأمني خزينة اأول

اأمني خمزن اأول

باحث اأول

مدقق اأول

م�ضرف �ضكن داخلى اأول

3

- ماج�ضتري + �ضنتان خربة .

- �ضهادة جامعية + ) 4 ( �ضنوات خربة .
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تابع : ملحق رقم ) 2 (

امل�سمى الوظيفى
الدرجة

املالية
احلد الأدنى ل�سروط �سغل الوظيفة

اأخ�ضائى ثالث

حما�ضب ثانى

اأمني خزينة ثانى

اأمني خمزن ثانى

باحث ثانى

مدقق ثانى

م�ضرف �ضكن داخلى ثانى

4

- ماج�ضتري .

- �ضهادة جامعية + )3( �ضنوات خربة .

اأخ�ضائى

حما�ضب ثالث

اأمني خزينة ثالث

اأمني خمزن ثالث

باحث ثالث

مدقق ثالث

م�ضرف �ضكن داخلى ثالث

5

- �ضهادة جامعية + �ضنتان خربة .

- دبلوم + )6( �ضنوات خربة .

- دبلوم التعليم العام + )12( �ضنة خربة .

فنى اأول

حما�ضب

اأمني خزينة

اأمني خمزن

باحث

مدقق

م�ضرف �ضكن داخلى

6

- �ضهادة جامعية .

- دبلوم + �ضنتان خربة .

- دبلوم التعليم العام +)8( �ضنوات خربة .

فنى ثانى

كاتب اأول

طباع اأول

من�ضق اأول

مراقب �ضائقني

7

- دبلوم .

- دبلوم التعليم العام + )4( �ضنوات خربة .
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تابع : ملحق رقم ) 2 (

امل�سمى الوظيفى
الدرجة

املالية
احلد الأدنى ل�سروط �سغل الوظيفة

فنى

كاتب 

طباع 

من�ضق 

�ضائق اأول

- دبلوم التعليم العام8

)10( �ضنوات خربة9�ضائق ثانى

�ضائق ثالث

مرا�ضل اأول

حار�ض اأول

ماأمور بدالة اأول

)8( �ضنوات خربة10

�ضائق 

مرا�ضل ثانى

حار�ض ثانى

ماأمور بدالة ثانى

)6( �ضنوات خربة11

مرا�ضل 

حار�ض 

ماأمور بدالة

)4( �ضنوات خربة12

فرا�ض اأول

عامل اأول
�ضنتان خربة13

فرا�ض

عامل
ل يوجد14

* ي�ضدر قرار من املدير العام بامل�ضميات الوظيفية التف�ضيلية .
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ملحق رقم ) 3 (

ب�ساأن تنظيم بدلت طبيعة العمل واملاء والكهرباء 

وال�سكن والأثاث والهاتف والنتقال

بند )1( : مينح املوظفون البدلت الواردة فى هذا امللحق وفق اجلدول الآتى :

الدرجة

* بدل 
طبيعة 

العمل

بدل 

املاء

بدل 

الكهرباء

بدل النتقالبدل هاتفبدل �سكن

للموظف 

العمانى

للموظف 

غري 

العمانى

للموظف 

العمانى

للموظف 

غري 

العمانى

للموظف 

العمانى

للموظف 

غري 

العمانى
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تابع : ملحق رقم ) 3 (

الدرجة

* بدل 
طبيعة 

العمل

بدل 

املاء

بدل 

الكهرباء

بدل النتقالبدل هاتفبدل �سكن

للموظف 

العمانى

للموظف 

غري 

العمانى

للموظف 

العمانى

للموظف 

غري 

العمانى

للموظف 

العمانى

للموظف 

غري 

العمانى

8-41270100--3030

9-4105060--3030

10-4105060--3030

11-394060--3030

12-283060--3030

13-283060--3030

14-262560--3030

* لأع�ضاء هيئة التدري�ض فقط .
بند )2( : يوقف �ضرف بدل املاء والكهرباء للموظف فى احلالت الآتية :

اأ  - اإذا انقطع عن العمل وح�ضب النقطاع غيابا بدون راتب .

ب - اإذا منح اإجازة بدون راتب اأيا كان نوعها .

ج - اإذا اأقام فى م�ضكن مزود باملاء والكهرباء اأو فى فندق اأو دار لل�ضيافة على نفقة 

احلكومة .

بند )3( : ي�ضرتط ل�ضرف بدل الهاتف لأى موظف اأن يثبت وجود هاتف  با�ضمه .

 ، الكلية  ا�ضتعمال �ضيارات  الذين مينحون بدل النتقال  اأ - ل يحق للموظفني  بند )4( : 

ويوقــف �ضرف هـــذا البــــدل فى حالة ا�ضتعمالهم لهــا ، وكذلك اأيـــام الغيـــاب 

اأو الإجازات بدون راتب .

ب - ل يجوز منــح بـــدل النتقال فى جميع الأحــوال للموظفيــــن املخ�ض�ضـــة لهـــم 

اأو لنقلهم �ضيارات الكلية .
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بند )5( : نظام بدل ال�ضكن :

اأول  : بالن�ضبة للعمانيني :

حكومية  م�ضاكن  لهم  املخ�ض�ضة  للموظفني  ال�ضكن  بدل  مينح  ل   - اأ 

طبقا لنظام الإ�ضكان احلكومى الوارد بهذا امللحق .

ب - اإذا كان الزوجان موظفني عمانيني وخ�ض�ض لحدهما �ضكن حكومى 

ي�ضتحق الآخر بدل ال�ضكن املقرر لفئته اأو لدرجته املالية .

بدل  عمانى  غري  موظف  من  املتزوجة  العمانية  املوظفة  ت�ضتحق   - ج 

ال�ضكن املقرر لدرجتها املالية �ضواء خ�ضــ�ض للــزوج �ضكــن حكومــى 

اأو كان ي�ضرف له بدل �ضكن . 

د - ل يجوز اجلمع بني بدل ال�ضكن املو�ضح بالبند )1( وبدل ال�ضكن 

املقرر لأع�ضاء البعثات الدبلوما�ضية والقن�ضلية فى اخلارج .

ثانيا : بالن�ضبة لغري العمانيني :

مينح املوظف غري العمانى بدل ال�ضكن املقرر لدرجته املالية .

بند )6( : بدل الأثاث :

مينح املوظف غري العمانى بدل ل�ضراء الأثاث على النحو الآتى :

بدل اأثاث ملرة واحدةالدرجات

2000اأ - ج

1800د - هـ

3 - 11600

8 - 41400

14 - 91200
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ي�ضرتجع بدل التاأثيث من املتعاقد معه اإذا ترك اخلدمة لأى �ضبب يرجع 

من  خ�ضما  �ضنوات  اأربع  على  حم�ضوبة  ال�ضتهالك  ن�ضبة  بح�ضب  اإليه 

م�ضتحقاته املالية ، وي�ضقط حق الكلية فى ا�ضرتداد البدل فى حال اإنهاء 

خدمة املوظف لأى �ضبب من الأ�ضباب .

بند )7( : نظام الإ�ضكان احلكومى للموظفني العمانيني :

تقت�ضيه  ملا  وفقا  اأخرى  اإىل  كلية  من  ينقلون  الذين  العمانيون  املوظفون 

م�ضلحة العمل تطبق فى �ضاأنهم القواعد الآتية :

املالية الثامنة فما دون ل يخ�ض�ض لهم �ضكن حكومى  اأ - �ضاغلو الدرجات 

وي�ضرف لهم بدل ال�ضكن املقرر .

ب - �ضاغلو الدرجة املالية ال�ضابعة فما فوق الذين ل تبعد م�ضاكنهم اخلا�ضة 

عن مقار اأعمالهم م�ضافة ل تزيد على )50( كيلومرتا ل يخ�ض�ض لهم 

�ضكن حكومى وي�ضرف لهم بدل ال�ضكن املقرر .

ج - �ضاغلو الدرجـــة املالية ال�ضابعة فما فوق الذيـــن تبعد م�ضاكنهــم اخلا�ضـــة 

اأعمالهــــم مب�ضافــــة تزيــد علـــى )50 ( كيلومتـــــرا يكـــون لهــم  عــن مقـــار 

حـــق اخليار بني الإقامة فى امل�ضاكن احلكومية ) مملوكة اأو م�ضتاأجرة ( 

اأو احل�ضول على بدل ال�ضكن املقرر ، ويكون اخليار مبوجب اإقرار كتابى 

يوقع من املوظف مرة كل �ضنة ميالدية وتر�ضل ن�ضخة اإىل وزارة املالية 

وفقا لنموذج يعد لهذا الغر�ض .
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ملحق رقم )4(

ب�ساأن بدل ال�سفر

اأول : املهمات الر�سمية داخل ال�سلطنة :

بند )1(: ي�ضتحق املوظف املوفد فى مهمة ر�ضمية داخل ال�ضلطنة بدل �ضفر عن كل يوم 

يق�ضيه خارج مقر عمله طبقا للجدول الآتى :

قيمة البدلالدرجة

40من )اأ( حتى الثانية

35من الثالثة حتى الثامنة

25من التا�ضعة حتى الرابعة ع�ضرة

بند )2(: يخف�ض البـدل اإىل الربع اإذا وفــرت الكلية امل�ضكن واملاأكـــــل ، واإىل الن�ضف اإذا 

وفرت اأحدهما .

بند )3(:  ي�ضرتط ملنح بدل ال�ضفر األ تقل امل�ضافة بني مقر العمل الأ�ضلى ومقر املهمة 

الر�ضمية عن )100( كيلومرت .

اأربعيـــن يوما  اأن مينح بدل ال�ضفــر داخل ال�ضلطنـــة ملدة تزيـــد على  بند )4(: ل يجـــوز 

للمهمة الواحدة .

ثانيا : املهمات الر�سمية خارج ال�سلطنة :

بند )5(: يحــدد القـرار ال�ضادر باملهمــة املدة الالزمة لداء املهمــة والتى يجب اأن تكون 

فى حدود احلاجة الفعلية .

بند )6(: ي�ضتحق املوظف املوفد فى مهمة ر�ضمية خارج ال�ضلطنة بدل �ضفر عن كل يوم 

طبقا للجدول الآتى : 

قيمة البدلالدرجة

150من )اأ( حتى الثانية

120من الثالثة حتى الثامنة

95من التا�ضعة حتى الرابعة ع�ضرة
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بند ) 7 ( : ي�ضرف بدل ال�ضفر على النحو الآتى :

اأ  - بن�ضبة )100% ( عن الثالثني يوما الأوىل من املهمة .

ب - بن�ضبة )70% ( عن الأيام التى تزيد على ذلك .

بند ) 8 ( : ي�ضمل بدل ال�ضفر ، م�ضاريف الإقامة واملاأكل والنتقال الداخلى وامل�ضاريف 

النرثية الأخرى .

بند ) 9 ( : اإذا تكفلت دولة اأجنبية اأو هيئة اأخرى ببع�ض اأو بكل نفقات اإعا�ضة املوظف 

املوفد فى مهمة ر�ضمية خارج ال�ضلطنة اأو قدمت له منحة مالية مينح البدل 

امل�ضار اإليه فى البند ) 6 ( على النحو الآتى :

اأ   - )75%( من البدل فى حالة التكفل بامل�ضكن اأو املاأكل فقط .

ب - )50%( من البدل فى حالة التكفل بامل�ضكن واملاأكل معا .

اإذا تكفلت  املالية التى تقدم له  ج - )75%( من البدل خم�ضوما منه املنحة 

بامل�ضكن اأو املاأكل فقط عالوة على املنحة .

اإذا تكفلت  التى تقدم له  املالية  املنحة  البدل خم�ضوما منه  د - )50%( من 

باملاأكل وامل�ضكن معا عالوة على املنحة .

هـ - تخ�ضم املنحة املالية من البدل فى حالة تقدمي منحة فقط دون كفالة 

م�ضكــن وماأكل ما مل تكن املنحــة اأكبــر من البدل فيحتفـــظ املوظف بها 

ول مينح البدل فى هذه احلالة .

بند ) 10 ( : فى حالة الوفود الر�ضمية ل يجوز باأى حال من الأحوال اأن يقل بدل ال�ضفر 

لرئي�ض الوفد عن اأكرب بدل م�ضتحق لأى ع�ضو .

بند ) 11 ( : اإذا اأوفد املوظف فى مهمة ر�ضمية �ضمن وفد ميثل ال�ضلطنة ي�ضرف له بدل 

ال�ضفر مبا ل يقل عما ي�ضرف لأقل ع�ضو من اأع�ضاء الوفد الآخرين .

بند ) 12 ( : ي�ضرف للموظف تذكرة �ضفر ح�ضب قواعد الرتحيل بامللحق رقم ) 6 ( .

بند ) 13 ( : يجوز للموفد احل�ضول على تعوي�ض نقدى عن كامل قيمة تذكرة ال�ضفر .
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ملحق رقم ) 5 (

ب�ساأن بدل التدريب

ي�ضتحق املوظف املوفد للتدريب خارج ال�ضلطنة بدل تدريب وذلك على النحو  بند ) 1 ( : 

الآتى :

قيمة البدلالدرجة

80من ) اأ ( حتى ) د ( 

70من )هـ( حتى الثانية

60من الثالثة حتى اخلام�ضة

50من ال�ضاد�ضة حتى الثامنة

40من التا�ضعة حتى الرابعة ع�ضرة

بند ) 2 ( : ي�ضرف بدل التدريب على النحو الآتى :

اأ  - بن�ضبة )100% ( عن الثالثني يوما الأوىل .

 ب - بن�ضبة )40% ( عن الثالثني يوما التالية .

ج - بن�ضبة )25% ( عن الأيام التى تزيد على ذلك .

بند ) 3 ( : اإذا تكفلـــت دولــة اأجنبية اأو هيئـــة اأخــرى ببع�ض اأو بكل نفقات اإعا�ضة املوظف 

املوفد للتدريب خارج ال�ضلطنة اأو قدمت له منحة مالية ، مينح البدل امل�ضار 

اإليه فى البند ) 1 ( على النحو الآتى :  

اأ  - )75%( من البدل فى حالة التكفل بال�ضكن اأو املاأكل فقط .

ب - )50%( من البدل فى حالة التكفل بامل�ضكن واملاأكل معا .

اإذا تكفلت  املالية التى تقدم له  ج - )75%( من البدل خم�ضوما منه املنحة 

بامل�ضكن اأو املاأكل فقط عالوة على املنحة .

اإذا تكفلت  التى تقدم له  املالية  املنحة  البدل خم�ضوما منه  د - )50%( من 

باملاأكل وامل�ضكن معا عالوة على املنحة .
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هـ - تخ�ضم املنحة املالية من البدل فى حالة تقدمي منحة فقط دون كفالة 

م�ضكن وماأكـــل ما مل تكن املنحة اأكرب من البدل فيحتفظ املوظف بها 

ول مينح البدل فى هذه احلالة .

تطبق اأحكام بدل ال�ضفر داخل ال�ضلطنة الواردة بامللحق رقم ) 4 ( على املوظف  بند ) 4 ( : 

املوفد للتدريب داخل ال�ضلطنة ، دون التقيد باملدة املحددة كحد اأق�ضى ملنح 

بدل ال�ضفر .

بند ) 5 ( : ل يجوز اجلمع بني البدل املقرر وبني اأية نفقات متنح تطبيقا لقانون البعثات 

واملنح والإعانات الدرا�ضية .

بند ) 6 ( :  يحتفـــظ املوظـــــف خــالل مـــــدة التدريــب خـــــــارج اأو داخــــل ال�ضلطنـــة براتبـــــــه 

الإجمالــــى .

ي�ضرف  للموظف  تذكرة �ضفر ح�ضب قواعد الرتحيل بامللحق رقم ) 6 ( . بند ) 7 ( : 

بند ) 8 ( : يجوز للموفد احل�ضول على تعوي�ض نقدى عن كامل قيمة تذكرة ال�ضفر .

ملحق رقم ) 6 (

ب�ساأن قواعد الرتحيل

اأول : الرتحيل داخل اأو خارج  ال�سلطنة :

ي�ضتحق املوظف العمانى الرتحيل على نفقة الكلية على النحو الآتى :       بند ) 1 ( : 

 اأ  - املوظف وزوجه واأولده فى حالة النقل .

ب - املوظف وزوجه واأولده فى حالة الندب الذى يزيد على ال�ضهرين .

جـ - املوظف وحده فى حالة الندب الذى ل يتجاوز ال�ضهرين .

 د  - املوظف وحده فى حالة تكليفه مبهمة ر�ضمية اأو اإيفاده للتدريب .



- 43 -

اجلريدة الر�سمية العدد )906(

متنح تذاكر �ضفــر للموظفيـن العمانييــن العامليــن بكليــة العلــوم التطبيقيـــة  بند ) 2 ( : 

ب�ضاللة من خارج حمافظة ظفار وبالعك�ض فى الأحوال الآتية :

اأ  - عند �ضفرهم اأول مرة ل�ضتالم العمل عند التعيني .

ب - عند قيامهم بالإجازة العتياديــة ذهابــــا وعـــودة مبا ل يزيــــد علـــى مــــرة 

واحدة خالل ال�ضنة .

وتكــون هــذه التذاكــر للموظــف وزوجـــه ولأولده الذيـــن يقيمــون معـــه ولــم 

تتجاوز اأعمارهم 21 �سنة .

ي�ضتحق املوظف غري العمانى تذكرة �ضفر عند القدوم للعمل بالكليات لأول  بند ) 3 ( : 

مرة ، وعند انتهاء خدمته واأثناء الأجازات ال�ضنوية له ولزوجه ولثالثة من 

اأبنائه الذين ل تتجاوز اأعمارهم 21 �سنة .

ثانيا : اأحكـام عامـة :

بند ) 4 ( : يكون ترحيل املوظف على نفقة اجلهة املنقول اأو املنتدب اإليها اإذا  كان النقل 

اأو الندب خارج الكلية .

ي�ضمح للموظف اإذا كان الرتحيل بطريق اجلو بوزن اإ�ضافى قدره )30( كيلو  بند ) 5 ( : 

جراما فى حالة النقل .

بند ) 6 ( : يتم الرتحيل بطريق اجلو وفقا ملا يلى :

 اأ - بدرجــــة رجــــال الأعمــــال : ل�ضاغلــى وظائـــف العميد وم�ضاعد العميد ، 

اأ�ضتاذ ، اأ�ضتاذ م�ضارك ، اأ�ضتاذ م�ضاعد ، رئي�ض 

فى  تعادلها  التى  والوظائف  املدير   ، املركز 

امل�ضتوى .

ب - الدرجـــــــــــــــــة ال�ضياحيـــــــــــة : لبقية الوظائف .



- 44 -

اجلريدة الر�سمية العدد )906(

ج - بالن�ضبة للوفود الر�ضمية : تتحدد درجـــة تذكـــرة �ضفــر املوفــد بالدرجـة 

لأحد  اأو  الوفد  لرئي�ض  كانت  �ضواء  الأعلى 

اأع�ضائه ، �ضريطة األ تزيد درجة �ضفر اأع�ضاء 

الوفد على درجة رجال الأعمال .

وفى جميع الأحوال ي�ضرتط ل�ضتحقاق اأع�ضاء الوفد الدرجة الأعلى لل�ضفر 

اأن يكون �ضفر الوفد جمتمعا .

بند ) 7 ( : ي�ضرف تعوي�ض نقـدى للموظفيــن غري العمانيني بن�ضبة ) 75% ( من قيمة 

التذكرة امل�ضتحقة خالل ال�ضنة التعاقدية ، وبكامل قيمتها فى حالة القدوم 

لأول مرة ، وعند انتهاء اخلدمة ، ول ي�ضرتط احل�ضول على اإجازة بالن�ضبة 

للتذكرة ال�ضنوية .

بند ) 8 ( :  فى حالة ا�ضتخدام املوظف لو�ضيلة خا�ضة للرتحيل داخل ال�ضلطنة اأو خارجها 

ي�ضتحق �ضرف مقابل الرتحيل نقدا .

بند ) 9 ( :  ي�ضرف للموظف غري العمانى املتعاقد معـه من اخلــارج تعوي�ض نقدى لنقل 

الأمتعة ال�ضخ�ضية الزائدة مبا يعادل قيمة نقل )20( كيلوجراما له وع�ضرة 

 ، الثالثة  الأولد  من  ولد  لكل  كيلوجرامات  وخم�ضة  لزوجه  كيلوجرامات 

وذلك عند بدء اخلدمة وانتهائها . 

ملحق رقم ) 7 (

ب�ساأن بدل الإدارة

مينح العميد وم�ضاعد العميد ورئي�ض الق�ضم الأكادميى بدل اإدارة على النحو الآتى :

مقدار البدل �سهرياالوظيفة

200العميد

100م�ضاعد العميد

50رئي�ض الق�ضم الأكادميى
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ملحق رقم ) 8 ( 

ب�ساأن الزى الذى مينح ل�ساغلى بع�س الوظائف

الزىالوظيفـــــــة

موظفو املختربات

والفنيون

ي�ضرف لهم ثالثة قم�ضان وثالثة بنطلونات عند 

بداية اخلدمة واثنان من كل �ضنف مرة كل عام .

امليكانيكيون والعمال الفنيون

ي�ضــرف لهــــم ثالثـــة قم�ضــــان وثالثـــة بنطلونــات 

وحذاء عند بداية اخلدمة واثنان من كل �ضنف مع 

حذاء واحد مرة  كل عام .

املرا�ضلون والفرا�ضون وال�ضواق 

واحلر�ض والع�ضكر

بدايــــة  عنــد  وم�ضرين  د�ضدا�ضتني  الرجــــل  مينـــح 

اخلدمة وت�ضرف نف�ض الأ�ضناف بذات العدد مرة 

كل �ضتة اأ�ضهر ويجــوز اإن كانــــوا غيــر عمانييـــن اأن 

ي�ضرف لهم بنطلونان وقمي�ضان بنف�ض الطريقة 

ومتنح الن�ضاء ف�ضتانني و�ضروالني وغطـاء للراأ�ض 

بنف�ض الطريقة .

ملحق رقم )9( 

ب�ساأن بدل طبيعة عمل ال�سائقني

اأو �ضائق بدل طبيعة عمل قدره )18(  مينح �ضاغلو وظيفة مراقب �ضائقني  بند ) 1 ( : 

ريال �ضهريا .

بند ) 2 ( :  يوقف �ضرف البدل فى احلالت الآتية :

اأ  - عند النقل اأو الندب اإىل وظائف اأخرى .   

ب - اأيام الغياب بدون راتب .

ج - اأيام الإجازات اأيا كان نوعها با�ضتثناء الإجازة الطارئة والإجازة املر�ضية 

التى ل تزيد مدتها على �ضبعة اأيام . 

د -  الإيفاد فى بعثة اأو منحة درا�ضية .
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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

عمان  �ضلطنة  حكومة  عن  نيابة  قد مت التفاق بني وزارة التعليم العاىل        

وميثلها وزير التعليم العاىل                                                  ) طـرف اأول (

وبيـــــن الفا�ضل /                        ) طـرف ثان (

وجن�ضيته : 

على ما ياأتى :

بند ) 1 ( :  يقبل الطرف الأول تعيني الطرف الثانى فى كلية العلوم التطبيقية )             ( 

بوظيفة )                    (  بالدرجة املالية )                   ( مقابل املخ�ض�ضات 

املالية ال�ضهرية التالية ت�ضرف له فى نهاية كل �ضهر ميالدى :

راتب اأ�سا�سى

بدل �ضكن 

بدل انتقال

بدل كهرباء

بدل ماء

بدل هاتف 

بدل طبيعة عمل

 الراتب الإجماىل

بدل اأثاث
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بند ) 2 ( :  يبـــداأ �ضريــــان هــــذا العقــــــد من تاريــخ الو�ضـــول   /   /     وملدة �ضنتيــــن ما لـــــــــم 

ينته قبل ذلك لأى �ضبب من  الأ�ضباب املن�ضو�ض عليها بالالئحة التنفيذية 

للمر�ضوم ال�ضلطانى رقم 2007/62 بتنظيم كليات العلوم التطبيقية .

بند ) 3 ( : اإذا مل يخطـــر اأحـــد الطرفيـــن الطــرف الآخر بعـــدم رغبتـــه فى جتديـــــد هــذا 

العقد قبل انتهائه ب�ضهرين على الأقل اعترب العقد جمددا تلقائيا ملدة �ضنة 

ثالثة ويتجدد بعد ذلك من �ضنة اإىل اأخرى بذات الطريقة .

اأى موقع يختاره الطرف الأول وكذلك  بند ) 4 ( :  يلتـزم الطـــرف الثانى بالعمـــل فى 

النتقال من مكان اإىل اآخر اإذا اقت�ضت م�ضلحة العمل ذلك .

بند ) 5 ( : يجوز لكل مــن الطرفني اإنهـــاء هذا العقد بغري اإبــداء الأ�ضبــــاب ب�ضرط اإنذار 

الطرف الآخر بذلك مبدة ل تقل عن ثالثة اأ�ضهر حت�ضب �ضمن مدة اخلدمة 

الفعلية ، وللطرف الأول التنازل عن حقه فى مدة الإنذار اأو جزء منها اإذا 

دعت ظروف الطرف الثانى لذلك ومبا ل يتعار�ض مع م�ضلحة العمل .

التنفيذية  الالئحة  لأحكام  العقد  �ضريان هذا  اأثناء  الثانى  الطرف  يخ�ضع  بند ) 6 ( : 

التطبيقيـــة  العلــــــوم  كليــــات  بتنظيــم   2007/62 رقـــم  ال�ضلطانـــى  للمر�ضــــوم 

وما تقرره احلكومة من وقت لآخر فى �ضاأن املوظفني املدنيني ب�ضفة عامة ، 

وله كافة احلقوق وعليه جميع الواجبات املن�ضو�ض عليها فيها ، وذلك فيما 

مل يرد ب�ضاأنه ن�ض خا�ض فى هذا العقد .

بند ) 7 ( : يتعهـــــد الطرف الثانـــى باأن يحتــــرم قوانيــن ال�ضلطنــــة واأنظمتهـــا وتقاليدهــــا 

الجتماعيـــة والدينيــــة ، وباأن يعمـــل باإخـــــال�ض وولء تاميــــن ، وبـــاأن يقــــوم 

بواجباته املحددة فى الوظيفة املعني بها واأية واجبات اأخرى مماثلة ي�ضندها 

اإليه الطرف الأول من وقت لآخر وفى اأى مكان من ال�ضلطنة واأل يعمل فى 

مكان غري اجلهة التى تعاقدت معه بعد �ضاعات العمل الر�ضمية .



- 48 -

اجلريدة الر�سمية العدد )906(

بند ) 8 ( :  يتمتع الطرف الثانى بالعالج واخلدمات الطبية املجانية هو واأفراد اأ�ضرته 

الذين يقيمون معه ،  وذلك فى حدود الإمكانيات املتوفرة فى امل�ضتو�ضفات 

واإجراء  الأمرا�ض  عالج  با�ضتثناء  ال�ضلطنة  داخل  احلكومية  وامل�ضت�ضفيات 

العمليات املبينة فى قرار جمل�ض اخلدمة املدنية رقم 2005/6 ، ول يتمتع من 

تنقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�ض من اأفراد اأ�ضرة الطرف الثانى بالعالج 

واخلدمات الطبية املجانية .

اإجازة مر�ضية ل تزيد مدتها على  ي�ضتحق الطرف الثانى فى حالة املر�ض  بند ) 9 ( : 

اإىل  يحال  ي�ضفى  اأن  دون  املدة  هذه  انتهت  فاإذا  كامل ،  براتب  اأ�ضهر  ثالثة 

اجلهة الطبية لتقرر مدى �ضالحيته للعمل ، فاإذا راأت عدم �ضالحيته اعترب 

العقد منتهيا اعتبارا من تاريخ قرار عدم ال�ضالحية .

بند ) 10 ( : ي�ضتحق الطـــرف الثانى عند انتهاء خدمته منحة نهاية خدمــة بواقع راتب 

اخلدمة  من  �ضنة   )12( ا�ضتحقاق  اأق�ضى  بحد  خدمة  �ضنة  كل  عن  اأ�ضا�ضى 

حتت�ضب على اأ�ضا�ض اآخر راتب اأ�ضا�ضى تقا�ضاه ، ويخ�ضم منها ما يقابل الأيام 

التى يتم خ�ضم راتبها والأيام التى متنح له كاإجازة بدون راتب ، ول ي�ضتحق 

انتهاء اخلدمة  يكن  كاملتني ما مل  �ضنتني  تعاقده عن  قلت مدة  اإذا  املنحة 

ب�ضبب الوفاة اأو العجز عن العمل .

بند ) 11 ( : اإذا اأنهى الطرف الثانى خدمته دون اأن يتقيد مبدة الإنذار املن�ضو�ض عنها فى 

البند)5( من هذا العقد ، يحرم من املنحة املن�ضو�ض عنها فى البند ال�ضابق ، 

ما مل يتنازل الطرف الأول عن حقه فى مدة الإنذار امل�ضار اإليها .

بند ) 12 ( : اأول : ي�ضتحق الطــــرف الثانــــى تذاكــــر �ضفــــر بح�ضــب درجتــــه الوظيفيــة له 

ولزوجه ولثالثة من اأولده حتى �ضن احلادى والع�ضرين ، فـى احلالتني 

الآتيتني :

اأ  - من حمل اإقامته اإىل مقر العمل بال�ضلطنة عند بدء اخلدمة .

 ب - من مقر العمل بال�ضلطنة اإىل حمل اإقامته عند انتهاء اخلدمة لأى 

�ضبب من الأ�ضباب ب�ضرط مغادرة ال�ضلطنة مبا�ضرة .
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الزائدة  ال�ضخ�ضية  الأمتعة  لنقل  نقديا  تعوي�ضا  الثانى  الطرف  وي�ضتحق 

يعادل قيمة نقل ع�ضرين كيلوجراما له وع�ضرة كيلوجرامات لزوجه وخم�ضة 

كيلوجرامات لكل ولد من اأولده الثالثة ، وذلك عند بدء اخلدمة وانتهائها . 

الفقرة  فى  عليه  املن�ضو�ض  النقدى  التعوي�ض  الثانى  الطرف  ي�ضتحق  ول 

ا�ضتحقاقهم  اأ�ضرته  املمنوحة له ولأفراد  ال�ضفر  اإذا ت�ضمنت تذكرة  ال�ضابقة 

التعوي�ض  عنه  ي�ضرف  الذى  الوزن  حدود  فى  الزائدة  ال�ضخ�ضية  لالأمتعة 

النقدى امل�ضار اإليه .

ثانيا : وي�ضتحـــق الطــرف الثانـــى تعوي�ضا نقديا يقــدر بن�ضبــــة ) 75% ( من قيمـــة 

تذاكر ال�ضفر بح�ضب درجته الوظيفية له ولزوجه ولثالثة من اأولده حتى 

�ضن احلادى والع�ضرين من مقر العمل بال�ضلطنة اإىل حمل اإقامته وبالعك�ض 

التعوي�ض  ، ومبراعاة عدم �ضرف هذا  التعاقدية  ال�ضنة  وملرة واحدة خالل 

اأكرث من مرة خالل ال�ضنة املالية .

ول ي�ضتحق من تنتقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�ض من اأفراد اأ�ضرة الطرف 

الثانى تذاكر ال�ضفر اأو التعوي�ض النقدى .

بند ) 13 ( : يتعهــــد الطـــرف الثانــى بعـــدم القيـــام باأى ن�ضاط �ضيا�ضـــى اأو دينـى اأو م�ضلكــــى 

يخالف قوانني واأنظمة ال�ضلطنة اأو من �ضاأنه الإخـالل باأمنهـــا وا�ضتقرارهــــا 

اأو يوؤدى اإىل اإثارة النعرات الدينية اأو املذهبية اأو ال�ضعور بالكراهية والبغ�ضاء 

بني �ضكان ال�ضلطنة واملقيمني فيها .

بند ) 14 ( : حرر هذا العقد من ن�ضختني ت�ضلم كل طرف ن�ضخة 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

انه فى يوم )         ( املوافق :      /      /         م

قد مت التفاق بني وزارة التعليم العاىل                 نيابة عن حكومة �ضلطنة 

عمان وميثلها وزير التعليم العاىل                                  ) طـرف اأول (

وبيـــــن الفا�ضل /                           ) طـرف ثان (

وجن�ضيته : 

على ما ياأتى :

بند ) 1 ( : يقبل الطرف الأول تعيني الطرف الثانى فى كلية العلوم التطبيقية )        ( 

بوظيفة )           ( بالدرجة املالية )          ( مقابل املخ�ض�ضات املالية ال�ضهرية 

التالية ت�ضرف له فى نهاية كل �ضهر ميالدى : 

راتب اأ�سا�سى

بدل �ضكن 

بدل انتقال

بدل كهرباء

بدل ماء

بدل هاتف 

بدل طبيعة عمل

 الراتب الإجماىل

بدل اأثاث
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يبداأ �ضريان هذا العقد من تاريخ الو�ضول  /   /     وملدة �ضنة ما مل ينته قبل  بند ) 2 ( : 

ذلك لأى �ضبب من الأ�ضباب املن�ضو�ض عليها بالالئحة التنفيذية للمر�ضوم 

ال�ضلطانى رقم 2007/62 بتنظيم كليات العلوم التطبيقية .

بند ) 3 ( :  اإذا مل يخطر اأحد الطرفني الطرف الآخر بعدم رغبته فى جتديد هذا العقد 

قبل انتهائه ب�ضهرين على الأقل اعترب العقد جمددا تلقائيا ملدة �ضنة ثانية 

ويتجدد بعد ذلك من �ضنة اإىل اأخرى بذات الطريقة .

بند ) 4 ( :  يلتـــزم الطـــرف الثانـــى بالعمـــل فى اأى موقـــع يختـــاره الطـــرف الأول وكذلك 

النتقال من مكان اإىل اآخر اإذا اقت�ضت م�ضلحة العمل ذلك .

بند ) 5 ( : يجوز لكـــل من الطرفيـــن اإنهاء هذا العقد بغري اإبداء الأ�ضبــاب ب�ضرط اإنـــذار 

الطرف الآخر بذلك مبدة ل تقل عن ثالثة اأ�ضهر حت�ضب �ضمن مدة اخلدمة 

الفعلية ، وللطرف الأول التنازل عن حقه فى مدة الإنذار اأو جزء منها اإذا 

دعت ظروف الطرف الثانى لذلك ومبا ل يتعار�ض مع م�ضلحة العمل .

التنفيذية  الالئحة  لأحكام  العقد  �ضريان هذا  اأثناء  الثانى  الطرف  يخ�ضع  بند ) 6 ( : 

للمر�ضـــوم ال�ضلطانــــى رقــــم 2007/62 بتنظيـــــم كليــــــات العلـــــوم التطبيقيــــة 

وما تقرره احلكومة من وقت لآخر فى �ضاأن املوظفني املدنيني ب�ضفة عامــة ، 

وله كافة احلقوق وعليه جميع الواجبات املن�ضو�ض عليها فيها ، وذلك فيما 

مل يرد ب�ضاأنه ن�ض خا�ض فى هذا العقد .

وتقاليدها  واأنظمتها  ال�ضلطنة  قوانني  يحرتم  باأن  الثانى  الطرف  بند ) 7 ( :  يتعهد 

الجتماعيـــــة والدينيــــة ، وبــــاأن يعمـــــــل باإخـــال�ض وولء تاميــــن ، وباأن يقــــــــوم 

بواجباته املحددة فى الوظيفة املعني بها واأية واجبات اأخرى مماثلة ي�ضندها 

اإليه الطرف الأول من وقت لآخر وفى اأى مكان من ال�ضلطنة واأل يعمل فى 

مكان غري اجلهة التى تعاقدت معه بعد �ضاعات العمل الر�ضمية .
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يتمتع الطرف الثانى بالعالج واخلدمات الطبية املجانية هو واأفراد اأ�ضرته  بند ) 8 ( : 

امل�ضتو�ضفات  املتوفرة فى  ، وذلك فى حدود الإمكانيات  الذين يقيمون معه 

واإجراء  الأمرا�ض  عالج  با�ضتثناء  ال�ضلطنة  داخل  احلكومية  وامل�ضت�ضفيات 

العمليات املبينة فى قرار جمل�ض اخلدمة املدنية رقم 2005/6 ول يتمتع من 

تنقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�ض من اأفراد اأ�ضرة الطرف الثانى بالعالج 

واخلدمات الطبية املجانية .

اإجازة مر�ضية ل تزيد مدتها على  ي�ضتحق الطرف الثانى فى حالة املر�ض  بند ) 9 ( : 

اإىل  يحال  ي�ضفى  اأن  دون  املدة  هذه  انتهت  فاإذا   ، كامل  براتب  اأ�ضهر  ثالثة 

اجلهة الطبية لتقرر مدى �ضالحيته للعمل ، فاإذا راأت عدم �ضالحيته اعترب 

العقد منتهيا اعتبارا من تاريخ قرار عدم ال�ضالحية .

انتهاء خدمته منحة نهاية خدمة بواقع راتب  الثانى عند  ي�ضتحق الطرف  بند )10( : 

اخلدمة  من  �ضنة   )12( ا�ضتحقاق  اأق�ضى  بحد  خدمة  �ضنة  كل  عن  اأ�ضا�ضى 

حتت�ضب على اأ�ضا�ض اآخر راتب اأ�ضا�ضى تقا�ضاه ، ويخ�ضم منها ما يقابل الأيام 

التى يتم خ�ضم راتبها والأيام التى متنح له كاإجازة بدون راتب ، ول ي�ضتحق 

انتهاء اخلدمة  يكن  كاملتني ما مل  �ضنتني  تعاقده عن  قلت مدة  اإذا  املنحة 

ب�ضبب الوفاة اأو العجز عن العمل .

بند )11( :  اإذا اأنهى الطرف الثانى خدمته دون اأن يتقيد مبدة الإنذار املن�ضو�ض عليها 

البند  فى  عنها  املن�ضو�ض  املنحة  من  يحرم   ، العقد  هــذا  من  البند)5(  فى 

ال�ضابق ، ما مل يتنازل الطرف الأول عن حقه فى مدة الإنذار امل�ضار اإليها .

بند )12( : يتعهـــد الطـــرف الثانـــى بعدم القيــــام باأى ن�ضــــاط �ضيا�ضى اأو دينــى اأو م�ضلكــى 

يخالف قوانني واأنظمة ال�ضلطنــة اأو من �ضاأنـــه الإخالل باأمنها وا�ضتقرارهــا 

اأو يوؤدى اإىل اإثارة النعرات الدينية اأو املذهبية اأو ال�ضعور بالكراهية والبغ�ضاء 

بني �ضكان ال�ضلطنة واملقيمني فيها .

بند )13( : حرر هذا العقد من ن�ضختني ت�ضلم كل طرف ن�ضخة منها للعمل مبوجبها . 

                      توقيع الطرف الأول                        توقيع الطرف الثانى

........................                                   .......................                      
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عقد توظيف �سغل وظيفة موؤقتة

اأنه فى يوم :       /        /       هـ

املوافق :      /      /       م

مت التفاق بني كل من :

1- وزارة التعليم العاىل ومقرها م�ضقط  نيابة عن حكومة �ضلطنة عمان

وميثلها وزير التعليم العاىل           ) طرف اأول (

2- الفا�ضل/                   وجن�ضيته :            ) طرف ثان (

وقد اأقر الطرفان باأهليتهما للتعاقد واتفقا على الآتى :

بند ) 1 ( : يقبل الطرف الأول تعيني الطرف الثانى فى كلية العلوم التطبيقية )        ( 

بوظيفة )                   ( مقابل املخ�ض�ضات املالية ال�ضهرية التالية ت�ضرف له 

فى نهاية كل �ضهر ميالدى :

راتب اأ�سا�سى

بدل �ضكن 

بدل انتقال

بدل كهرباء

بدل ماء

بدل هاتف 

بدل طبيعة عمل

 الراتب الإجماىل

بدل اأثاث
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بند ) 2 ( : يبــــداأ �ضريـان هذا العقد اعتبارا من      /     /       م  اإىل   /  /            م  

                      ما مل ينته قبل ذلك لأى �ضبب من الأ�ضباب التى تقدرها الوزارة .

بند ) 3 ( :  يخ�ضـــع الطرف الثانـــى لفرتة اختبار ملدة ثالثــة اأ�ضهـــر تبداأ  من تاريخ بداية 

التعاقد املحددة فى البند رقم ) 2 ( من هذا العقد ، واإذا ثبت �ضده خمالفات 

اأمنية اأو عدم �ضالحيته للعمل يحق للطرف الأول اإنهاء خدماته . 

بند ) 4 ( : اإذا مل يخطر اأحد الطرفني الطرف الآخر بعدم رغبته فى جتديد هذا العقد 

قبل انتهائه ب�ضهريــن على الأقـــــل اعتبـــر العقـــد جمـــددا تلقائيـــا ملـــدة اأخرى 

ويتجدد بذات الطريقة . 

بند ) 5 ( :  يجـــوز لكــــل طــرف من الطرفيــن اإنهــــاء هذا العقد اأثنـــاء �ضريانـــه بغري اإبداء 

الأ�ضباب �ضريطة اإخطار الطرف الآخر بذلك قبل هذا الإنهاء مبدة ل تقل 

عن �ضهرين . 

بند ) 6 ( : ي�ضتحق الطرف الثانى اإجازة اعتيادية براتب كامل ملدة )60( يوما فى ال�ضنة 

يتم احت�ضابها مبعدل ) 5 ( اأيام لكل �ضهر ، ول يجوز التمتع بها خالل فرتة 

الدرا�ضة الفعلية بالكلية .

بند ) 7 ( : يتمتع الطرف الثانى بالعالج واخلدمات الطبية املجانية هو واأفراد اأ�ضرته 

امل�ضتو�ضفات  املتوفرة فى  ، وذلك فى حدود الإمكانيات  الذين يقيمون معه 

واإجراء  الأمرا�ض  عالج  با�ضتثناء  ال�ضلطنة  داخل  احلكومية  وامل�ضت�ضفيات 

العمليات املبينة فى قرار جمل�ض اخلدمة املدنية رقم 2005/6 ، ول يتمتع من 

تنقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�ض من اأفراد اأ�ضرة الطرف الثانى بالعالج 

واخلدمات الطبية املجانية .

اأو امل�ضت�ضفيات  اإجازة مر�ضية تقررها امل�ضتو�ضفات  8 ( : ي�ضتحق الطرف الثانى  بند ) 

احلكومية داخل ال�ضلطنة ملدة ل تزيد على )30( يوما فى ال�ضنة براتب كامل ، 

فاإذا انتهت هذه املدة دون اأن ي�ضفى يحال اإىل اجلهة الطبيــة املخت�ضة لتقرر 

مدى لياقته ال�ضحية للعمل ، فاإذا راأت عدم لياقته �ضحيا اعترب العقد منتهيا 

من تاريخ قرار عدم اللياقة ال�ضحية .
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بند ) 9 ( : ي�ضتحق الطرف الثانى من غري العمانيني الآتى :

اأول :  تذاكر �ضفر جوا بح�ضب درجته املالية له ولزوجه ولثالثة من اأولده 

ممن ل تتجاوز اأعمارهم واحدا وع�ضرين عاما فى احلالتني الآتيتني :

 ، بدء اخلدمة  عند  بال�ضلطنــة  العمل  اإىل مقر  اإقامتــه  - من حمل 

تعوي�ضهم  ميكن  لهم  احلجز  من  الوزارة  متكن  عدم  حالة  وفى 

نقدا عن قيمة تذاكر ال�ضفر ب�ضكل كامل .

-  من مقر العمل بال�ضلطنة  اإىل حمل اإقامته عند انتهاء اخلدمة 

لأى �ضبب من الأ�ضباب ب�ضرط مغادرة ال�ضلطنة مبا�ضرة .

وي�ضتحــق الطـــرف الثانـــى تعوي�ضـــا نقديـــا لنقـــل الأمتعـــة ال�ضخ�ضيـــة 

الزائدة يعادل قيمة نقل ع�ضرين كيلوجراما له وع�ضرة كيلوجرامات 

لزوجه وخم�ضة كيلوجرامات لكل ولد من اأولده الثالثة ، وذلك عند 

بدء اخلدمة وانتهائها .

ثانيا : تعوي�ضا نقديا بن�ضبة )75%(  من قيمة تذاكر ال�ضفر بالدرجة امل�ضتحقة 

له من مقر العمل بال�ضلطنة اإىل حمل اإقامته ، وبالعك�ض وملرة واحدة 

اأكرث  التعوي�ض  ، ومبراعاة عدم �ضرف هذا  التعاقدية  ال�ضنة  خالل 

من مرة خالل ال�ضنة املالية .

بند )10( : ي�ضتحــــق الطــرف الثانــى فى حالــــة تكليفـــه  مبهمـــة ر�ضميـــة داخــــل ال�ضلطنــة 

اأو خارجها الآتى : 

ال�ضلطانى  للمر�ضوم  التنفيذية  بالالئحة  املبينة  للفئات  وفـقا  �ضفر  بــدل   -

رقــــم 2007/62 بتنظيـــم كليـــات العلـــوم التطبيقيـــة مبراعـــاة راتبـــه الـــذى 

يتقا�ضاه مبا ل يتجاوز احلد الأق�ضى للبدل .

-  تذاكر �ضفر بح�ضب درجته املالية اإذا كان ال�ضفر بطريق اجلو .
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بند )11( : ي�ضتحق الطـرف الثانــى عنــد انتهاء خدمته منحــة نهايــة خدمة بواقع راتب 

�ضنة من اخلدمة   )  12  ( ا�ضتحقاق  اأق�ضى  �ضنة خدمة بحد  اأ�ضا�ضى عن كل 

حتت�ضب على اأ�ضا�ض اآخر راتب اأ�ضا�ضى تقا�ضاه ، ويخ�ضم منها ما يقابل الأيام 

التى يتم خ�ضم راتبها والأيام التى متنح له كاإجازة بدون راتب ، ول ي�ضتحق 

انتهاء اخلدمة  يكن  كاملتني ما مل  �ضنتني  تعاقده عن  قلت مدة  اإذا  املنحة 

ب�ضبب الوفاة اأو العجز عن العمل .

بند )12( : يتعهــــد الطــرف الثانــى باأن يحتــرم قوانيـــن ال�ضلطنــة واأنظمتهـــا وتقاليدهــا 

الجتماعية والدينية ، وباأن يعمل باإخال�ض وولء تامني ، وباأن يقوم بواجباته 

املحددة فى الوظيفة املعني بها واأية واجبات اأخرى مماثلة ي�ضندها الطرف 

الأول من وقت لآخر وفى اأى مكان بال�ضلطنة واأل يعمل فى غري جهة عمله 

بعد �ضاعات العمل الر�ضمية . 

بند )13( : يتعهـــــد الطرف الثانى بعدم القيام باأى ن�ضـــاط �ضيا�ضى اأو دينـــى اأو م�ضلكـــى 

يخالف قوانيــن واأنظمــة ال�ضلطـنة اأو من �ضاأنه الإخالل باأمنها وا�ضتقرارها 

اأو يوؤدى اإىل اإثارة النعرات الدينية اأو املذهبية اأو ال�ضعور بالكراهية والبغ�ضاء 

بني �ضكان ال�ضلطنة واملقيمني فيها .

بند )14( : تطبق اأحكام الالئحة التنفيذية للمر�ضوم ال�ضلطانى رقم 2007/62 بتنظيم 

كليات العلوم التطبيقية فيما مل يرد به ن�ض فى هذا العقد ومبا ل يتعار�ض 

مع طبيعة التاأقيت .

بند )15( : حرر هذا العقد من ن�ضختني ت�ضلم كل طرف ن�ضخة منها للعمل مبوجبها . 

                      توقيع الطرف الأول                        توقيع الطرف الثانى

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


