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كليــــة العلــــوم ال�شرعيـــة
قـــرار
رقــم 2018/35
ب�إ�صــدار الالئحـة الداخليـة لكليـة العلـوم ال�شرعيـة
ا�ستن ــادا �إىل املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  2014/35ب�إن�ش ــاء كليـة العلـوم ال�شرعيـة و�إ�ص ــدار
نظامهــا ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعم ــل ب�أحكام الالئحة الداخلية املرفقة لكلية العلوم ال�شرعية .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التـايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1439 / 6 / 3 :هـ
املوافــــق 2018 / 2 / 19 :م

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�ساملي
وزي ــر الأوق ــاف وال�شـ ـ�ؤون الديني ــة
رئي�س جملــ�س �أمنـ ــاء كلي ــة العلوم ال�شرعية
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الالئحـــة الداخليــة لكليــة العلــوم ال�شرعيــة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فــي تطبيــق �أحكــام هــذه الالئحــة يك ــون للكلمـ ــات والعب ــارات الآتيـ ــة املعن ــى املو�ض ــح قري ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 الـكـليــــة:كلية العلوم ال�شرعية .
 املجلـــ�س :جمل�س الأمناء بالكلية .
 العميـــــد :عميد الكلية .
 املجلــ�س الأكادميــي :املجل�س الأكادميي بالكلية .
 الالئحـــة :الالئحة الداخلية للكلية .
 �أع�ضـاء هيئـة التدريـ�س :الأ�ساتذة  ،والأ�ساتذة امل�شاركون  ،والأ�ساتذة امل�ساعدون  ،واملدر�سون  ،واملدر�سون امل�ساعدون .
 املوظـــف :ال�شخ�ص الذي ي�شغل وظيفة دائمة �أو م�ؤقتة فـي الكلية .
 الراتـــب :الراتب الأ�سا�سي ال�شهري  ،م�ضافا �إليه العالوات الدورية والت�شجيعية .
 الراتــب الكامــل :الراتب م�ضافا �إليه البدالت بالفئات املقررة قانونا .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على كافة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية فـي الكلية  ،وتطبق �أحكام
قانون جامعة ال�سلطان قابو�س فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي �أحكام هذه الالئحة .
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الف�صــل الثانــي
هيئــة التدريـ�س
املــادة ( ) 3
يكون للكلية عميد يتوىل �إدارة �ش�ؤون الكلية  ،وت�صريف �أمورها  ،ومتثيلها �أمام الق�ضاء ،
وفـي �صالتها بالغري  ،وله كافــة ال�صالحــيات املمنوحــة لرئي ــ�س الوح ــدة املق ــررة قانونــا ،
وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
 - 1رفــع م�شــروع اخلط ــة اخلم�سي ــة وامليزاني ــة ال�سنوي ــة واحل�س ــاب اخلتام ــي للكليــة
�إىل املجل�س لالعتماد .
 - 2رفع م�شروعات الأنظمة واللوائح والربامج واخلطط املقرة من املجل�س الأكادميي
�إىل املجل�س لالعتماد .
 - 3رفع تقرير �سنوي عن الكلية �إىل املجل�س .
 - 4رفع تقرير بعد كل ف�صل درا�سي  -عن م�ستوى �أداء الكلي ــة وج ــودة خمرجاتــها -
�إىل املجل�س .
� - 5إعداد جدول �أعمال لكل جل�سة من جل�سات املجل�س بالت�شاور مع رئي�سه .
� - 6إع ـ ــداد حما�ض ــر جل�س ــات املجل ــ�س  ،وتقاري ــر املتابع ـ ــة  ،و�إثباته ـ ــا فـ ــي ال�سج ـ ــل
اخلــا�ص به ــا .
 - 7ت�شكيل اللجان الفنية والعلمية والإدارية بالكلية  ،وحتديد اخت�صا�صاتها وطرق
عملها .
� - 8إ�صدار قرارات تعيــني مديــري املراكــز  ،ور�ؤ�ســاء الأقــ�سام الأكادمييــة ف ــي الكليــة
بعد موافقة املجل�س الأكادميي .
 - 9اعتماد تبادل الأ�ساتذة الزائرين بعد العر�ض على املجل�س الأكادميي .
� - 10إ�صدار قرارات تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س  ،وترقيتهم بعد العر�ض على املجل�س
الأكادميي  ،وموافقة املجل�س .
 - 11التوقيــع علــى العقــود اخلا�صــة ب�أع�ضــاء هيئ ــة التدري ــ�س  ،وجتديده ــا  ،و�إنهــاء
خدماتهم بعد العر�ض على املجل�س الأكادميي .
� - 12إ�صدار قرارات البعثات الدرا�سية  ،و�إجازات التفرغ العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س ،
بعد العر�ض على املجل�س الأكادميي .
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� - 13إ�صدار قرارات �إعارة �أع�ضاء هيئة التدري�س  ،وندبهم بعد موافقة جمل�س الق�سم .
 - 14اعتماد خطط الربامج الأكادميية التي تقرتحها جمال�س الأق�سام بعد العر�ض
على املجل�س الأكادميي  ،و�أخذ موافقة املجل�س .
 - 15اعتماد اخلطتني  :اال�سرتاتيجية  ،والتنفيذية للكلية .
 - 16اقرتاح �إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة ب�أهداف الكلية .
املــادة ( ) 4
يحل حمل العميد فـي حالة غيابه �أقدم م�ساعديه .
املــادة ( ) 5
يتوىل م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية االخت�صا�صات الآتية :
 - 1الإ�شراف على �سائر ال�ش�ؤون الأكادميية فـي الكلية .
 - 2الإ�شراف على تنفيذ اللوائح الأكادميية فـي الكلية .
 - 3تن�سيق الربامج العلمية فـي الكلية  ،ومتابعتها .
� - 4إعداد البيانات املتعلقة بنتائج الطلبة عن كل ف�صل درا�سـي  ،ورفعها �إىل املجل�س
الأكادميي .
 - 5الإ�شراف على الإر�شاد الأكادميي فـي الكلية .
 - 6الإ�شراف على توزيع الطلبة فـي التخ�ص�صات املختلفة .
 - 7الإ�شراف على تنظيم �إجراءات تقومي املقررات الدرا�سية .
 - 8تنظيــم �إج ــراءات تقييــم �أع�ضــاء هيئــة التدريــ�س  ،واملقــررات الدرا�سيــة  ،والأداء
الأكادميي للكلية .
 - 9الإ�شراف على اللجان املتعلقة بال�ش�ؤون الأكادميية .
 - 10الإ�شراف على تنظيم عملية االمتحانات  ،بالتن�سيق مع التق�سيمات املخت�صة .
 - 11اعتماد خطط تطوير املراكز الأكادميية التي يقرتحها مديروها  ،بعد موافقة
املجل�س الأكادميي .
 - 12اعتماد �إجراءات التخرج التي يقرتحها مركز القبول والت�سجيل .
 - 13الإ�شراف على برامج التبادل الطالبي بالتن�سيق مع التق�سيمات املخت�صة فـي الكلية .
 - 14مراجعة توزيع املقررات الدرا�سية .
� - 15أي مهام �أخرى يكلفه بها العميد .
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املــادة ( ) 6
يتوىل م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية االخت�صا�صات الآتية :
 - 1الإ�شــراف على �سري العمل الإداري واملــالـي واخلدمات الطالبية  ،وتطوير كفــاءة
�أداء املوظفني فـي الكلية .
 - 2العمــل علـى توفيــر االحتياجــات الالزمة للمــوارد الب�شريــة للكليــة  ،واملتطلبــات
الإدارية واملواد التعليمية والتدريب  ،واملعدات وفقا ملتطلبات الإدارات واملراكز
والأق�سام .
 - 3الإ�شــراف على تنفيـ ــذ العقــود واالتفاقيــات املت�صلــة بال�ش ـ�ؤون الإداري ــة واملاليــة
فـي الكلية .
 - 4الإ�شراف على الإنفاق و�ضمان االمتثال للإجراءات املالية .
 - 5الإ�شراف على �أموال الكلية  ،واتخاذ �إجراءات احلفاظ عليها .
 - 6الإ�شراف على �إعداد امليزانية  ،وعر�ضها على املجل�س الأكادميي .
� - 7أي مهام �أخرى يكلفه بها العميد .
املــادة ( ) 7
تكون �شروط تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س وفق امللحق املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 8
يخت�ص ع�ضو هيئة التدري�س مبا ي�أتي :
 - 1التدري�س  ،و�إجراء االمتحانات .
� - 2إجراء البحوث  ،والدرا�سات املبتكرة .
 - 3الإ�شراف على الر�سائل اجلامعـية  ،وبحــوث الطلبــة  ،وتقاريرهــم  ،و�أن�شطتهــم
العلمية  ،وتوجيههم .
 - 4الإر�شاد الأكادميي .
 - 5خدمة الكلية  ،واملجتمع املحلي .
 - 6اال�شرتاك فـي املجال�س واللجان الأكادميية  ،وغري الأكادميية فـي الكلية � ،أو تلك
التي ت�شارك فيها الكلية .
 - 7التفرغ لواجبه العلمي فـي الكلية  ،وبذل اجلهد للنهو�ض بر�سالتها العلمية ،
واملحافظة على امل�ستوى الالئق مبكانة الكلية فـي ميادين  :البحث  ،والتدري�س ،
والتوجيه  ،والإدارة .
� - 8أداء ما ي�سند �إليه من الأعمال الأكادميية والإدارية ذات ال�صلة .
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املــادة ( ) 9
يتمتع ع�ضو الهيئة التدري�سية فـي نطاق عمله فـي الكلية باحلرية فـي التعبري  ،والن�شر ،
وتبادل الر�أي فيما يتعلق بالتدري�س  ،والبحث العلمي  ،والأن�شطة الأكادميية الأخرى ،
وذلك فـي حدود النظام العام والقوانني املعمول بها  ،مع االلتزام ب�أنظمة الكلية  ،ولوائحها .
املــادة ( ) 10
يلتزم ع�ضو هيئة التدري�س بتقدمي تقرير �ســنوي �إلــى رئيــ�س ق�سمــه يت�ضمــن �أن�شطتــه
الأكادميية وغري الأكادميية  ،وعلى رئي�س الق�سم �أن يقدم تقريرا يت�ضمن ر�أيه فـي �أن�شطة
�أع�ضاء هيئة التدري�س فـي الق�سم �إىل م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادمييـة .
املــادة ( ) 11
يتم حتديد العبء التدري�سي لأع�ضاء هيــئة التدري ــ�س بق ــرار م ــن املجل ــ�س الأكادمي ـ ــي ،
ومــا زاد علــى الع ــبء التدري�ســي لع�ضــو هيئ ــة التدري ــ�س  ،ي�ستح ــق عليه مكافـ ـ�أة مالي ــة ،
وفق ـ ــا ملــا ورد فــي املــادة ( )33م ــن ه ــذه الالئح ــة  ،عل ــى �أال يزيــد عدد ال�ساعات الإ�ضافية
عل ــى (� )6س ــت �ساع ــات معتمــدة  .ويجــوز للعميــد � -إذا اقت�ضــت احلاجــة  -تقليل العبء
التدري�سي لع�ضو هيئة التدري�س الذي يتوىل �أعباء وم�س�ؤوليات �إدارية .
املــادة ( ) 12
يج ــوز للعميــد  -بنــاء علــى تر�شيــح مــن املجلــ�س الأكادميي � -إيفاد ع�ضو هيئة التدري�س
�إىل دورات �أو ور�ش علمية �أو ح�ضور م�ؤمترات �أو �أي مهمات تدريبية �أو ر�سمية �أخرى داخل
ال�سلطنة  ،وخارجها .
املــادة ( ) 13
يجوز ندب ع�ضو هيئة التدري�س �إىل وظيفــة �أخــرى معادل ــة لوظيفت ــه �أو تعلوه ــا مبا�ش ــرة
فـي وحدة �أخرى من وحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،على �أن تكون حاجة العمل فـي وظيفة
ع�ضو هيئة التدري�س الأ�صلية ت�سمح بذلك .
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املــادة ( ) 14
يجوز �إعارة ع�ضو الهيئة التدري�سية بعد موافقته � ،إىل م�ؤ�س�سة تعليمــية جامعيــة داخــل
ال�سلطنة �أو خارجها  ،ملدة ف�صل درا�سي �أو �أكرث  ،على �أال تتجاوز مدة الإعارة  -فـي �أي حال -
( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال يع ــار مرة �أخــرى �إال بعــد م�ضــي مثل ــي م ــدة �إعارتــه ال�سابقة .
وعلى �أن تتحمل اجلهة املعار �إليها ع�ضو هيئة التدري�س ما ي�ستحقه من رواتب وبدالت
وم�ستحقات �أخرى .
املــادة ( ) 15
يجوز للعميد  -بناء على تر�شيح جمل�س الق�سم  -التعاقد مع �أ�ساتذة زائرين م�ستوفني
�شروط �شغل الوظائف فـي الكلية .
املــادة ( ) 16
يجــوز للعميــد تعييــن معيديــن مــن خريج ــي الكليــة  -كلــما اقت�ضت احلاجة  -للتدري�س
فـي الكلية بناء على تو�صية املجل�س الأكادميي .
املــادة ( ) 17
ي�شرتط فـيمن يعني معيدا  ،الآتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أال يقل معدله الرتاكمي عن  3.5من . 4
� - 3أال يقل معدله الف�صلي فـي الف�صلني الأخريين عن . 3.5
� - 4أن يجتاز املقابلة ال�شخ�صية .
املــادة ( ) 18
يتوىل املعيد االخت�صا�صات الآتية :
 - 1م�ساعدة �أع�ضاء هيئة التدري�س .
 - 2الإ�سهام فـي �أن�شطة الأق�سام الأكادميية .
 - 3مراقبة الطالب عند ت�أدية امتحاناتهم .
 - 4امل�شاركة فـي التدري�س فـي املراكز الأكادميية املوجودة فـي الكلية .
 - 5القيام مبا ي�سند �إليه من �أعمال .
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املــادة ( ) 19
يجوز منح املعيد بقرار من العميد  -بعد العر�ض على املجل�س الأكادميي  -بعثة لدرا�سة
املاج�ستري  ،فـي مدة �أق�صاها (� )2سنتان من تاريخ تعيينه  ،كما يجـوز بقــرار م ــن العمي ــد
 بعد العر�ض على املجل�س الأكادميي  -منحه بعد ح�صوله على املاج�ستري بعثة للح�صولعلى درجة الدكتوراه خالل (� )2سنتني من ح�صوله على درجة املاج�ستري .
وفـي حالة عدم ح�صوله على امل�ؤهل املحدد خالل تلك املدة يعر�ض �أمره على املجل�س
الأكادميي  ،ليقرر منحه فر�صة �أخرى للدرا�سة � ،أو نقله �إىل وظيفة �أخرى معادلة تنا�سب
م�ؤهالته  ،ويحتفظ املوظف عند نقله براتبه .
الف�صل الثالث
الأق�سام واملراكز الأكادميية
املــادة ( ) 20
تن�ش�أ الأق�سام واملراكز الأكادميية فـي الكلية بقرار من جملــ�س الأمــناء بــناء علــى اقتــراح
املجل�س الأكادميي .
املــادة ( ) 21
يتوىل جمل�س الق�سم االخت�صا�صات الآتية :
 - 1اقرتاح خطط الربامج الأكادميية  ،والإ�شراف على تنفيذها .
� - 2إجازة حمتوى املقررات الدرا�سية .
 - 3حتديد الكتب الدرا�سية املقررة  ،والتن�سيق مع مركز م�صادر التعلم .
 - 4توزيع املهام التدري�سية فـي الق�سم .
 - 5و�ضع خطة للبحوث بالق�سم .
 - 6ت�شجيع البحث العلمي فـي الق�سم  ،وت�سهيل التعاون مع الأق�سـام الأخرى .
� - 7إبداء الر�أي فـي �شغل وظائف هيئة التدري�س .
 - 8درا�سة نتائج املقررات الدرا�سية .
 - 9درا�سة املو�ضوعات املحالة من العمــيد �أو م�ساعــد العمــيد لل�ش ـ�ؤون الأكادمييــة ،
و�إبداء الر�أي فيها .
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املــادة ( ) 22
يعني رئي�س الق�سم  -بعد موافقة املجل�س الأكادميي  -بقرار من العميد من بني �أع�ضاء
هيئة التدريــ�س مل ــدة ( )3ثــالث �سن ــوات قابل ــة للتجديــد ملــرة واحــدة  ،على �أن يكون قد
�أم�ضى ( )3ثالث �سنوات على الأقل وهو بوظيفة �أ�ستاذ م�ساعد  ،ويتوىل رئا�سة جمل�س
الق�سم .
املــادة ( ) 23
يتولــى رئيــ�س الق�ســم رئا�سة جمل�س الق�سم  ،ويجتمع جمل�س الق�سم بدعوة من رئي�سه
مرتيــن كل ف�صــل علــى الأقــل  ،وكلما دعــت احلاجــة �إىل ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا
�إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه  ،وت�صدر قراراته بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،
وعنــد الت�ســاوي يرجــح اجلانــب الذي منه الرئي�س  ،وملجل�س الق�سم ت�شكيل جلان فرعية
من �أع�ضائه �أو من غريهم  ،واال�ستعانة مبن يراه منا�سبا للم�ساعدة فـي �أداء مهامه .
املــادة ( ) 24
يرفع رئي�س الق�سم حما�ضر اجتماعات جمل�س الق�سم �إىل العميد  ،خالل مدة ال جتاوز
(� )14أربع ــة ع�شــر يومــا مــن تاريــخ االجتمــاع  ،فـ ـ�إذا اعتــر�ض عليهــا  ،تعني عليه �إعادتهـا
�إلــى رئيــ�س الق�ســم لإبداء الــر�أي ب�ش�أنهــا  ،وفــي حالــة ع ــدم موافق ــة العمي ــد  ،يجب عر�ضها
على املجل�س الأكادميي للبت فيها  ،ويكون قراره نهائيا .
الف�صــل الرابــع
الإجـــازات
املــادة ( ) 25
يجوز بقرار من العميد منح ع�ضو هيئة التدري�س العماين ال�شاغل لوظيفة �أ�ستاذ م�ساعد
فمــا فــوق �إجــازة تفــرغ علمي براتب كامل  ،ملدة ال جتاوز (� )1سنة واحدة  ،بناء على اقرتاح
جمل�س الق�سم  ،وموافقة املجل�س الأكادميي بال�شروط الآتية :
� - 1أن يكــون ق ــد �أم�ض ــى (� )4أربــع �سنــوات علــى الأقل فـي خدمة الكلية � ،أو م�ضى
على عودته من �إجازة تفرغ علمي (� )6ست �سنوات علـى الأقل .
� - 2أن يتقدم بربنامج علمي مف�صل .
� - 3أال يرتتب على تفرغه �إخالل بالنواحي التدري�سية بالكلية .
� - 4أال يكون مكلفا ب�إجناز بحث علمي .
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املــادة ( ) 26
مينح ع�ضو هيئة التدري�س فـي �أثناء �إجازة التفرغ العلمي � -إ�ضافة �إىل راتبه الكامل عدا
بدل طبيعة العمل  -املخ�ص�صات املقررة للمبتعثني للح�صول على درجة الدكتوراه طبقا
لقان ــون البعث ــات واملنــح والإعان ــات الدرا�سي ــة طيلــة مــدة الإج ــازة املذك ــورة � ،أو الف ــرق
بني ه ــذه املخ�ص�ص ــات  ،وما يتقا�ض ــاه م ــن اجلهــة التــي يق ــوم بتنفي ــذ الربنامــج العلم ــي
ب ــها � ،أو من �أي جهة �أخرى فـي احلاالت التي يتقا�ضى فيها مبالغ تقل عن املقرر للطالب
املبتعثني للح�صول على درجة الدكتوراه  ،ويلتزم ع�ضو هيئة التدري�س ب�إجنـاز الربنـامج
العلمي فـي الوقت املحدد  ،و�إال التزم برد جميع املبالغ التي حتملتها الكلية عـن مدة الإجازة .
املــادة ( ) 27
ي�ستحق ع�ضو هيئة التدري�س الذي منح �إجازة تفرغ علمي خارج ال�سلطنــة تـذاكــر �سـفر
بالدرجة ال�سياحية له ولزوجه ولثالثة من الأبناء الذين تقل �أعمارهم عـن ( )18ثماين
ع�شرة �سنة � ،إذا كانت مدة الإجازة تزيد على (� )6ستة �أ�شهر  ،ف�إن قلت عن ذلك ي�ستحق
تذكرة �سفر بالدرجة ال�سياحية له فقط .
املــادة ( ) 28
يجوز منح ع�ضو هيئة التدري�س غري العماين الذي تتـوافر فيـه ال�شـروط املن�صو�ص عليها
فـي املـادة ( )25من هذه الالئحة �إجازة تفرغ علمي بـدون راتب  ،ملــدة ال جتاوز (� )1سنة واحدة .
ويحـق له االحتفاظ بال�سكـن املخ�ص�ص له ولأفراد �أ�سرته املقيمني معه بال�سلطنة فـي �أثناء
الإجازة  .ويتمتع �أفراد �أ�سرته بـالعالج املجاين داخل ال�سلطنة  ،على النحو الذي كانوا
يتمتعون به قبـل ح�صـوله على الإجازة  ،على �أن يلتزم بخدمة الكلية ملدة (� )1سنة واحدة
بعـد عودتـه مـن الإجازة  ،و�إال التزم برد جميع املبالغ التي حتملتها الكلية عـن مدة الإجازة .
املــادة ( ) 29
يجوز مبوافقة العميد  ،بناء على تو�صية رئي�س الق�سم  ،منح ع�ضو هيئة التدري�س �إجازة
لإجراء بحث علمي براتب كامل  ،ملدة ال جتاوز ( )28ثمانية وع�شرين يوما  ،ملرة واحدة
فـي العام الأكادميي .
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املــادة ( ) 30
يجوز مبوافقة العميد منح ع�ضو هيئة التدري�س العماين �إجازة براتــب كامــل حل�ضــور
امل�ؤمترات والندوات واملعار�ض املت�صلة باخت�صا�ص الق�سم الذي ينتمي �إليه الع�ضو  ،والتي
تت�ضمن م�شاركات لعدة جهات دولية متخ�ص�صة  ،بحد �أق�صى مرتني فـي العام الأكادميي ،
ملــدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام فـي كل مرة  ،بناء على تو�صية من رئي�س الق�سم  ،على �أن
يقدم فور عودته تقريرا �أو عر�ضا �إىل الق�سم الذي ينتمي �إليه .
املــادة ( ) 31
يجوز منح ع�ضو هيئة التدري�س �إجازة براتب كامل  ،ملدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام خالل
الف�صل الدرا�سي الواحد  ،ملناق�شة الر�سائل العلمية � ،أو الإ�شــراف علــى االمتحانــات التــي
تعقد فـي اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية الأخرى .
املــادة ( ) 32
يجــوز بقــرار مــن العميــد  -بعــد موافقــة املجلــ�س الأكادميــي  -ا�ست�ضافة �أع�ضاء من هيئــات
التدري�س باجلامعات الأخرى لق�ضاء �إجازة تفرغ علمي بدون راتب  ،طبقا مل�صلحة العمل .
الف�صــل اخلامــ�س
املكافــ�آت املاليــة
املــادة ( ) 33
يجوز بقرار من العميد منح املكلفني بالتدري�س فـي الكلية من خارج الكلية  ،وموظفـي
الكلية الذين ي�شاركون فـي التدري�س بالكلية من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س فـي غري
�ساعات العمل الر�سمية  ،وكذلك �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يزيد العبء التدري�سي
لديهم  ،مكاف�آت مالية فـي الف�صل الدرا�سي على النحو الآتي :
 )500( - 1خم�سمائة ريال عماين عن كل �ساعة معتمدة للموظف احلا�صـل علـى �شهادة
الدكتوراه  ،وبالن�سبة �إىل املقرر الذي ال يقـدر ب�سـاعات معتمدة  ،يحدد العميد
املكاف�أة املالية عنه مبا ال يجاوز (� )1500ألفا وخم�سمائة ريال عماين .
 )350( - 2ثالثمائة وخم�سون رياال عمانيا عن كل �ساعة معتمدة للموظف احلا�صـل
علـى �شهادة املاج�ستري  ،وبالن�سبة �إىل املقرر الـذي ال يقـدر ب�سـاعات معتمدة ،
يحدد العميد املكاف�أة املالية عنه مبا ال يجاوز (� )1050ألفا وخم�سني رياال عمانيا .
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 )250( - 3مائتـان وخم�سون رياال عمانيا عن كل �ساعة معتمدة للموظف احلا�صـل
علـى �شهادة البكالوريــو�س  ،وبالن�سبــة �إىل املقرر الذي ال يقدر ب�سـاعات معتمدة ،
يحدد العميد املكاف�أة املاليــة عنــه مبــا ال يجــاوز (� )750سبعمائــة وخم�ســني ريــاال
عمانيا .
املــادة ( ) 34
يجوز بقرار من العميد منح املكلفني بالتدري�س فـي الكلية من خارج الكلية  ،وموظفـي
الكلية من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين ي�شاركون بالتدري�س فـي غري �ساعات العمل
الر�سمية مبركز اللغات مكاف�آت مالية على النحو الآتي :
� )400( - 1أربعمائة ريال عماين عن كل �ساعة معتمدة للموظف احلا�صـل علـى �شهادة
الدكتوراه  ،وبالن�سبة �إىل املقرر الذي ال يقدر ب�سـاعات معتمدة  ،يحدد العميد
املكاف�أة املالية عنه مبا ال يجاوز (� )1200ألفا ومائتي ريال عماين .
 )300( - 2ثالثمائة ريال عماين عن كل �ساعة معتمدة للموظف احلا�صـل علـى �شهادة
املاج�ستري � ،أو الدبلوم العايل  ،وبالن�سبة �إىل املقرر الذي ال يقدر ب�سـاعات معتمدة ،
يحدد العميد املكاف�أة املالية عنه مبا ال يجاوز ( )900ت�سعمائة ريال عماين .
 )250( - 3مائت ــان وخم�سون رياال عمانيا عن كل �ساعة معتمــدة للموظــف احلا�ص ــل
علـى درجة البكالوريو�س  ،وبالن�سبة �إىل املقرر الــذي ال يقــدر ب�سـاعــات معتمــدة ،
يحدد العميد املكاف�أة املالية عنه مبا ال يجاوز (� )750سبعمائة وخم�سني رياال عمانيا .
املــادة ( ) 35
يجوز بقرار من العميد منح املوظف من غري �أع�ضاء هيئات التدري�س عند تكليفه بالتدري�س
فـي الكلية �أو مركز اللغات فـي �أثناء �ساعات العمل الر�سمية  ،ن�صف املكاف�أة املن�صو�ص عليها
فـي املادتني ( )33و ( )34من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 36
يجــوز بق ــرار مــن العميــد منــح �أع�ضــاء هيئة التدري�س وغريهم من موظفـي الكلية عند
تكليفهم بالتدري�س فـي الف�صل ال�صيفـي  ،مكاف�آت مالية بناء على قيمة ال�ساعات املعتمدة
الواردة فـي املادة ( )33من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 37
يجوز بقرار من العميد منح املوظفني من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية عند تكليفهم
بالتدري�س مبركز اللغات فـي الف�صل ال�صيفي � ،أو الإجازة االعتيادية  ،مكاف�آت مالية بناء
على قيمة ال�ساعات املعتمدة الواردة فـي املادة ( )34من هذه الالئحة .
الف�صــل ال�ســاد�س
�شـروط و�ضوابـط قبـول الطـالب غيـر العمانيـني
املــادة ( ) 38
للكلية قبول الطالب من غري العمانيني للح�صول على �شهادة الدبلوم �أو البكالوريو�س
بال�شروط وال�ضوابط الآتية :
� - 1أال تقل �سن الطالب عن ( )18ثماين ع�شرة �سنــة  ،وال تزيــد عل ــى ( )23ث ــالث
وع�شرين �سنة .
� - 2أال يكون الطالــب ق ــد حــ�صل علــى منحــة درا�سيــة �أخرى من �إحــدى امل�ؤ�س�س ــات
التعليمية فـي ال�سلطنة .
� - 3أن يجيد اللغة العربية كتابة وقراءة .
� - 4أن يك ــون حا�ص ــال عل ــى ال�شه ــادة الثانوي ــة العامـ ــة �أو م ــا يعادلهــا بن�سبــة ال تقل
عن (. )%60
� - 5أن يرفق مع الطلب �صورة من جواز ال�سفر �ســاري املفعــول لأكث ــر م ــن (� )6ست ــة
�أ�شهر مع �صورتني �شخ�صيتني .
� - 6أن ت�صدق ال�شهادات والأوراق الثبوتية من اجلهات املخت�صة .
� - 7أال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي بال�سجن فـي جناي ــة � ،أو بعقوبة فـي جرميــة
خمل ــة بال�شــرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
� - 8أال يكون مف�صوال من �إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية فـي ال�سلطنة .
� - 9أن يجتاز الفح�ص الطبي الذي تقرره الأنظمة والتعليمات .
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الف�صل ال�سابع
اخلدمات والت�سهيالت واملنح التي تقدمها الكلية للطلبة
املــادة ( ) 39
تقدم الكلية للطلب ــة مــن غري املبتعثني من اجلهات احلكومية �أو اخلا�صة منحة مالية
خالل ال�سنوات الأربع الأوىل من الدرا�سة فقط  ،وفقا للنظم والقوانني واللوائح املعمول
بها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 40
توفر الكلية للطلبة من غري املقيمني فـي حمافظة م�سقط  ،وغري املبتعثني من اجلهات
احلكومية �أو اخلا�صة �سكنا داخليا خالل ال�سنوات الأربع الأوىل من الدرا�سة فقط  ،وذلك
وفقا للإمكانات املتاحة  ،وفـي حدود االعتمادات املالية املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 41
تقدم الكلية للطالب الوافدين  -بالإ�ضافة �إىل ما ذكر فـي املادتني ( 39و )40من هذه
الالئحة  -تذاكر ال�سفر من بلدانهم �إىل ال�سلطنة فـي بداية كل عام درا�سي  ،وفـي نهايته ،
خالل ال�سنوات الأربع الأوىل فقط  ،وكذلك رعاية �صحية �أولية ح�سب املتاح بامل�ست�شفيات
واملراكز ال�صحية احلكومية بال�سلطنة  ،وفق الأنظمة املعمول بها.
املــادة ( ) 42
مينح الطالب الوافد الذي تزيد مدة درا�سته على (� )4أربــع �سن ــوات الإقامة فـي ال�سكن
الداخلي  ،ومنحة التغذية فقط  ،ويجوز للكلية �إلغاء ذلك ح�سب كل حالة بعد درا�سة
�أ�سباب التخلف .
املــادة ( ) 43
يجوز بعد موافقة املجل�س الأكادميي بناء على اقرتاح م�ساعد العمي ــد لل�شـ ـ�ؤون الإداريــة
واملالية اال�ستثناء من بع�ض �أو كل اخلدمات املذكورة فـي املواد ( )39و ( )40و ( )41و ()42
من هذه الالئحة  ،وكذلك الت�سهيالت التي متنحها الكلية لبع�ض احلاالت التي ت�ستدعي
ذلك .
املــادة ( ) 44
ت�ضع الكلية خططا ومراجعات م�ستمرة لتلك اخلدمات والت�سهيالت واملنح  ،وتقوم بتعديل
و�إقرار ما هو منا�سب  ،وفقا لالعتمادات املالية املتاحة .
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ملحق ب�شروط تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س
امل�سمى الوظيفي الدرجة

احلد الأدنى
ل�شروط تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س

�أ�ستاذ

الأوىل

 - 1دكتوراه �أو ما يعادلها
 - 2خربة ( )10ع�شر �سنوات على الأقل فـي التدري�س
والبحوث ب�إحدى اجلامعات املعرتف بها
� - 3أن يك ــون ق ــد �س ــبق ل ــه �شغ ــل وظيف ــة مناظـ ــرة
فـي �إحدى اجلامعات املعرتف بها *

�أ�ستاذ م�شارك

الثانية

 - 1دكتوراه �أو ما يعادلها
 - 2خربة (� )6ست �سنوات على الأقل فـي التدري�س
والبحوث ب�إحدى اجلامعات املعرتف بها
� - 3أن يكــون قــد �سب ــق ل ــه �شــغل وظيف ــة مناظ ــرة
فـي �إحدى اجلامعات املعرتف بها *

�أ�ستاذ م�ساعد

الثالثة دكتوراه �أو ما يعادلها **
 - 1ماج�ستري �أو ما يعادلها
الرابعة  - 2خربة (� )4أربع �سنوات على الأقل فـي التدري�س
والبحوث ب�إحدى اجلامعات املعرتف بها
اخلام�سة ماج�ستري �أو ما يعادلها

مدر�س
مدر�س م�ساعد

* يعمــل بهــذا ال�شرط عند التعيني فقط  ،ويجوز للمجلــ�س اال�ستثن ــاء مــن ه ــذا ال�ش ــرط
�إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك بناء على تو�صية من املجل�س الأكادميي .
** فـي حالة عدم توافر احلا�صلني على درجة الدكتوراه �أو ما يعادلها ل�شغل وظيفة �أ�ستاذ
م�ساعــد  ،فيج ــوز للمجلــ�س بنــاء علــى تو�صيــة املجلــ�س الأكادميي املوافقة على تعيني
احلا�صل على درجة املاج�ستري �أو ما يعادلها فـي التخ�ص�صات النادرة  ،ب�شرط �أال تقل
مدة خدمته عن (� )6ست �سنوات فـي جمال التدري�س .

