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املقدمة
كانت بداية كلية العلوم التطبيقية ب�صحار ,كلية متو�سطة للمعلمني ,وكان
مبد�أ التطوير حا�ضرا منذ اليوم الأول لت�أ�سي�سها يف عام , 1990فبعد �ستة
�سنوات يف العام  1996مت تطوير برامج الكلية لتمنح درجة البكالوريو�س يف
الرتبية ,بالإ�ضافة لبذل العديد من اجلهود ملوائمة هذه الربامج مع احتياجات
�سوق العمل من املهارات الرتبوية وفقا لأرق��ى املعايري العاملية ،ولقد �أثبتت
خمرجات الكلية كفاءتها يف خمتلف امل�ؤ�س�سات التي عملت بها.
ويف العام الأكادميي  2006-2005مت حتويل الكلية من كلية للرتبية �إىل
كلية للعلوم التطبيقية متنح البكالوريو�س يف تقنية املعلومات ,ودرا�سات
االت�صال والت�صميم ,و�إدارة الأعمال الدولية ,وذلك بالتعاون مع عدد من
اجلامعات النيوزلندية والتي عملت على تعزيز جودة هذه الربامج من خالل
�آليات �ضمان اجلودة التي مت االتفاق حولها مع هذه اجلامعات.
وكتطور �آخ��ر لهذه الكلية مت �إدخ��ال التخ�ص�صات الهند�سية بها
يف العام  2009لتتواكب مع احتياجات التنمية من املهند�سني املعدين
ب�صوره جيدة ت�سهم يف دفع حركة التنمية.
بالإ�ضافة للتطور يف ال�برام��ج املطروحة ,ف ��إن الكلية تعمل
بفاعلية يف دعم البحث العلمي وخدمة املجتمع من خالل العديد
من البحوث العلمية و�أوراق العمل التي �أ�سهمت بها الكلية يف
العديد من املجالت العلمية ,وامل ��ؤمت��رات وال�ن��دوات املحلية
والإقليمية و الدولية  ،بالإ�ضافة لتنظيمها للعديد من الندوات
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التي �أ�سهمت بال �شك يف احل��راك الثقايف حمليا وعامليا ،كما نظمت الكلية
العديد من الدورات للعديد من امل�ؤ�س�سات لت�سهم يف تنمية املجتمع.
ويف اخلتام ال بد من الت�أكيد على حر�ص الكلية على مبد�أ التطوير امل�ستمر
يف �شتى املجاالت وعزمها على مواكبة �آخر امل�ستجدات يف العمل الأكادميي،
وفقنا اهلل تعاىل ملا فيه اخلري خلدمة وطننا الغايل حتت ظل القيادة احلكيمة
ملوالنا ح�ضرت �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم.
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نبـذة عن كلية العلوم التطبيقية ب�صحار
�أوال  -التعريف بالكلية :
كلية العلوم التطبيقية ب�صحار هي �إحدى الكليات ال�ست التابعة لوزارة التعليم
العايل .وقد �أن�شئت الكلية عام 1990م مب�سمى الكلية املتو�سطة للمعلمني ،ومتنح
�شهادة الدبلوم .ويف العام الأكادميي 1996 /1995م تطورت �إىل كلية جامعية
متنح درجة البكالوريو�س يف الرتبية  ،ومدة الدرا�سة فيها �أربع �سنوات.
اعتبار ًا من العام الأكادميي 2006/2005م مت حتويل كليات الرتبية يف كل من:
نزوى  ،و�صحار ،و�صور ،وعربي ،و�صاللة �إىل كليات للعلوم التطبيقية ؛ وذلك
لتوفري خمرجات ذات كفاءة �أكادميية ومهنية تتوافق مع احتياجات �سوق
العمل وترفد متطلبات التنمية ال�شاملة.
ومتنح الكليات درجة البكالوريو�س يف الربامج الأكادميية الآتية :تقنية
املعلومات ،و�إدارة الأعمال الدولية ،والت�صميم ،ودرا�سات االت�صال.
ومدة الدرا�سة يف كل برنامج �أكادميي �أربع �سنوات بعد اجتياز ال�سنة
الت�أ�سي�سية بنجاح .وقد مت �إ�ضافة برنامج الهند�سة بكلية �صحار يف
العام الأكادميي 2010/2009م.
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وتقع الكلية يف منطقة الباطنة �شمال بوالية �صحار التي تعد من
�أهم املناطق ال�ساحلية لأهميتها التاريخية واجلغرافية  ،وتبعد عن
حمافظة م�سقط  250كم تقريبا .

ثانيا  -الربامج املطروحة :
متنح الكلية لطلبتها درجة البكالوريو�س يف الربامج الآتية :
تقنية املعلومات .
�إدارة الأعمال الدولية .
الت�صميم .
درا�سات االت�صال.
الهند�سة ( للعام الأكادميي 2010 ، 2009م).
ثالثا  -نظـــام الدرا�ســــة :
تعتمد الكلية نظام ال�ساعات املعتمدة كنظام للتدري�س ،ويتكون العام
الأكادميي من ف�صلني درا�سيني هما :ف�صل اخلريف  ،وف�صل الربيع ،مدة
كل منهما خم�سة ع�شر �أ�سبوعاً� ،إ�ضافة �إىل �أ�سبوعني لالمتحانات ,وف�صل
درا�سي �صيفي مدته ثمانية �أ�سابيع منها �أ�سبوع لالمتحانات� .أما مـدة
الدرا�سة بالكلية تكون وفق اجلدول الآتي:
جمموع
ال�ساعات
املعتمدة

الدرجة

الفرتة
الزمنية
العادية

الفرتة
الزمنية
الق�صوى

70-60

دبلوم

�سنتني

� 3سنوات

140-120

بكالوريو�س

� 4سنوات

� 6سنوات
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رابعا -عمادة الكلية :
يتوىل عميد الكلية �إدارة النواحي الأكادميية والإداري��ة واملالية بالكلية ،مبا ال
يتعار�ض مع �أحكام النظام الأ�سا�سي للكليات واللوائح ،والأنظمة ال�صادرة
مبقت�ضاه وي�ساعده يف ذلك م�ساعدا العميد.
وي��وج��د بالكلية جمل�س ال�ك�ل�ي��ة ،ومي��ار���س املجل�س ع ��ددا م��ن امل���س��ؤول�ي��ات
وال�صالحيات ،من بينها  :تنفيذ خطة الدرا�سة ،واملناهج الدرا�سية يف الكلية،
وااللتزام ب�شروط منح ال�شهادات والدرجات العلمية ،و�إبداء الر�أي فيما يتعلق
ب�أعداد الطالب ،و�شروط قبولهم يف الأق�سام املختلفة .و تنظيم الدرا�سة
يف الكلية  ،والتن�سيق بني الأق�سام  ،وتعيني قاعات املحا�ضرات والبحوث
والتدريبات العملية  ،وغريها من املهام .
خام�سا  -الأق�سام الأكادميية :
ت�ضم الكلية الأق�سام الأكادميية الآتية :
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ق�سم �إدارة الأعمال الدولية .
ق�سم تقنية املعلومات .
ق�سم الت�صميم.
ق�سم درا�سات االت�صال .
ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها .
ق�سم املتطلبات العامة .
ميار�س جمل�س الق�سم عددا من امل�س�ؤوليات وال�صالحيات من
�أهمها :

تن�سيق املناهج واملقررات الدرا�سية يف الق�سم .

تنفيذ اخلطة الأكادميية ،وتقدمي املقرتحات املتعلقة بخطط الدرا�سة يف
الق�سم ،و�سبل النهو�ض بها �إىل جمل�س الكلية.
و�ضع املعايري واملوا�صفات اخلا�صة بامتحانات املقررات .
ت�شجيع البحث العلمي ،وتن�سيق �أن�شطة البحوث مع الأق�سام الأكادميية
الأخرى .
تقدمي املقرتحات ملجل�س الكلية حول توزيع الدرو�س واملحا�ضرات .ويكون
لكل ق�سم �أكادميي جمل�س يت�ألف من رئي�س الق�سم ،وع�ضوية جميع �أع�ضاء
هيئة التدري�س فيه.
�ساد�سا -املراكز الأكادميية امل�ساندة :
ت�شتمل الكلية على �أربعة �أق�سام �أكادميية م�ساندة ،وه��ي :مركز م�صادر
التعلم ،ومركز القبول والت�سجيل ،ومركز اخلدمات الطالبية ،ومركز
التدريب والتوجيه الوظيفي.
وفيما يلي تعريف مب�سط لكل مركز من املراكز الأكادميية امل�ساندة :

 - 1مركز م�صادر التعلم :
ميثل مركز م�صادر التعلم يف الكلية بيئة تعليمية معرفية حتوي �أنواع ًا
متعددة من م�صادر التعلم ،يتعامل معها املعلم واملتعلم  ،وتتيح له
فر�ص اكت�ساب املهارات  ،واخلربات  ،و�إثراء املعارف عن طريق
التعلم الذاتي .ويعزز لدى الطالب مهارات البحث واال�ستك�شاف،
ومتكن املعلم من �إتباع �أ�ساليب حديثة لت�صميم مادة الدر�س
وتطويرها وتنفيذها وتقوميها.
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ويتكون مركز م�صادر التعلم بالكلية من ثالث وحدات ،هي:

�أ  -وحدة املكتبة :
حتتوى مكتبة الكلية على حوايل خم�سني �ألف كتاب،
تتوزع ما بني الكتب الدرا�سية ،ومراجع م�ساندة،
ومراجع عامة .وتتبع املكتبة نظام ت�صنيف مكتبة
الكوجنر�س الأمريكية يف تنظيم جمموعاتها .
الكتب ال��درا��س�ي��ة  ،وه��ي الكتب امل�ستخدمة
يف العملية التعليمية ككتب م �ق��ررة ،وق��د مت
ا�ستحداث نظام جديد يف �إع��ارة ه��ذا النوع،
وهي الإعارة الف�صلية ،بحيث يتم ت�سليم الكتب للطالب مع بداية كل ف�صل
درا�سي جديد ،ويتم �إعادتها يف نهاية الف�صل بعد �أداء االختبارات النهائية،
وقد مت تخ�صي�ص قاعة خا�صة لها .
املراجع امل�ساندة :وهي الكتب التي ت�ساعد الطالب يف التح�صيل العلمي،
وهي م�ساندة للكتب الدرا�سية املقررة ،وتتم �إعارتها ملدة �أ�سبوعني قابلة
للتجديد .
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املراجع العامة  :وهي الكتب ذات ال�صفة املرجعية� ،أي �أن
الطالب ي�ستخدمها للح�صول على معلومة معينة ،وال ي�ستدعي قراءتها
كاملة  ،وهي كتب قيمة وغنية باملعلومات  ،ومنها الكتب العامة ومنها
املتخ�ص�صة  ،ومت تخ�صي�ص قاعة خا�صة بها ت�سمى قاعة املراجع.
كما توجد يف املركز قاعة املطالعة  :وهي خم�ص�صة للمطالعة ،
وتت�ضمن �أماكن للمطالعة الفردية على �شكل كابينات ،و�أماكن
للمطالعة اجلماعية.

وحتتوي املكتبة على اثنتي ع�شرة دورية من
ال��دوري��ات العلمية الورقية املتخ�ص�صة يف
خمتلف املجاالت والتخ�ص�صات  ،كما توجد
جمموعة من الدوريات يبلغ عدد عناوينها
ما يقارب من  8000عنوان.
وت�صل �إىل املركز خم�س �صحف يومية (عمان ،الوطن ،ال�شبيبةObserver، ،

. )Times of Oman

ب  -وحدة الو�سائل التعليمية :
ملخترب الو�سائل التعليمية دور هام يف �إثراء العملية التعليمية الرتبوية ،وذلك
من خالل تزويد قاعات التدري�س ب�أحدث الأجهزة التقنية يف جمال الو�سائل
التعليمية  .ويحتوي املخترب على العديد من �أجهزة �إنتاج الو�سائل ،واملواد
التعليمية امل�ستخدمة يف املواقف التعليمية� ،سواء داخل الكلية يف قاعات
التدري�س �أو خارجها ،وقد مت �إن�شاء قاعدة بيانات جلميع �أجهزة الإنتاج
والعر�ض ،والأجهزة التعليمية املوجودة يف الكلية  ،هذا بالإ�ضافة �إىل
اال�ستفادة من خ�برات �أخ�صائيي الو�سائل يف ت�صميم الأعمال التي
حتتاج �إىل دعم فني ،مثل  :املل�صقات ،وال�شعارات ،واملجالت الثقافية.
ومن الأجهزة املتوافرة مبخترب الو�سائل التعليمية :

�أجهزة الكمبيوتر ،والطابعات امللونة ،واملا�سحات ال�ضوئية .
�أج �ه��زة ع��ر���ض خمتلفة تبعا ل�ن��وع امل ��ادة امل�ع��رو��ض��ة من
�شرائح فوتوغرافية �أو فيلمية و�شفافيات  ،و�صور معتمة ،
وجم�سمات.
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�أجهزة عر�ض من الكمييوتر والفيديو .L C D projector
�أجهزة تليفزيون وفيديو لعر�ض الأفالم التعليمية .
�أجهزة ت�ستخدم يف ت�صميم و�إنتاج الو�سائل واملواد التعليمية مثل :الكامريا
الرقمية ،وكامريات الفيديو  ،و�آلة ت�صوير ال�شفافيات  ،واملطبوعات ،وطابعة
الفيديو الرقمية .
مواد تعليمية تتمثل يف حقائب تعليمية ،وخرائط ،و�شفافيات ،والأ�شرطة
ال�سمعية ،و�أ�شرطة الفيديو.
ج  -وحدة احلا�سب الآيل :
ت�ضم وح��دة احل��ا��س��ب الآيل مبركز
م�صادر التعلم ( )600جهاز حا�سب
�آيل ،وت�ؤدي ال�شبكات يف امل�ؤ�س�سات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة �إىل ت�ف�ع�ي��ل العملية
التعليمية بوا�سطة ربط م�صادر
املعلومات ،وت�سهيل الدخول �إليها
عن طريق التغلب على حاجز
املكان والزمان ،وقد �أ�ضيفت خدمة الإنرتنت �إىل �شبكة الكلية كرافد
جديد �إىل امل�صادر املتوفرة يف املركز .
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 - 2مركز القبول والت�سجيل :
يعترب ق�سم القبول والت�سجيل �أح��د الركائز الأ�سا�سية يف
الكلية ،والرافد احليوي لها من خالل ما يقوم به من وظائف
ومهام تتمثل يف عدة نقاط منها:

ا�ستقبال الطالب اجل��دد وفتح ملفات لهم ،و�إعطائهم �أرق��ام جامعية،
وتعريفهم بنظام الدرا�سة بالكلية.
ت�سجيل الطالب للمقررات الدرا�سية لكل ف�صل درا�سي .
مراجعة اخلطط الدرا�سية للطلبة اخلريجني .
ا�ستخراج ك�شوف ر�صد الغياب والعالمات النهائية  ،وتزويد ر�ؤ�ساء الأق�سام
بها.
متابعة الطالب الذين حتت املالحظة الأكادميية.
ا�ستخراج ك�شوف املعدالت الف�صلية والرتاكمية والتقدير للطالب جلميع
ال�سنوات الدرا�سية.
ويتوىل �إدارة هذا الق�سم جمموعة من املتخ�ص�صني الذين ال ي�ألون جهدا يف
تقدمي امل�ساعدة �سواء �أكان للطالب� ،أو العاملني بالكلية.
 - 3مركز اخلدمات الطالبية :
يهتم امل��رك��ز بالأن�شطة
ال�ط�لاب�ي��ة ال �ت��ي ت�ع��د من
�أه� ��م م �ق��وم��ات العملية
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،وت �� �س �ه��م يف
تربية جيل ال�شباب تربية
م��ت��ك��ام��ل��ة يف خم �ت �ل��ف
املراحل الدرا�سية.
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ومن �أهم �أهداف مركز اخلدمات الطالبية ما ي�أتي :

تنمية الطاقات الإبداعية املختلفة لدى الطالب.
�صقل املواهب الطالبية يف خمتلف املجاالت  :العلمية ،والأدبية ،والثقافية،
والفنية ،والريا�ضية.
�إبراز ميول الطالب و�إبداعاتهم ومواهبهم من خالل �إقامة دورات ،وور�ش
طالبية على مدار العام؛ لتلبي احتياجات الطالب يف خمتلف الفعاليات،
والأن�شطة داخ��ل الكلية وخارجها م��ن خ�لال امل�شاركات الطالبية بني
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وغريها من امل�ؤ�س�سات التعليمية داخل ال�سلطنة
وخارجها؛ خلدمة املجتمع  ،وزيادة احل�صيلة املعرفية لدى الطالب.
تهيئة الفر�ص للتدريب على التفكري العلمي ،وتنمية قدرات الطالب يف
التجديد واالبتكار.
ربط التعلم بالبيئة املحيطة والتفاعل معها  ،والإ�سهام يف حل امل�شكالت.
ومي��ار���س الطالب ن�شاطاتهم املختلفة من خ�لال ع��دد من
اللجان ،وتت�ضمن كل جلنة على عدد من اجلماعات الطالبية ،ويتوىل
الإ�شراف على عمل كل جلنة م�شرف خمت�ص .وهـذه اللجان هي :
اللجنة الثقافية والإعالمية.
اللجنة الفنية .
اللجنة العلمية .
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اللجنة االجتماعية .
اللجنة الريا�ضية .

و�إدراكا لأهمية الأن�شطة الطالبية قامت الكلية ب�إن�شاء مبنى �أن�شطة الطالب،
وهو مكون من :ا�سرتاحة  ،و�صالة تلفزيون  ،و�أخرى للألعاب ،ويتوىل الإ�شراف
على الطالب جمموعة من امل�شرفني املخت�صني .كما يوجد مبنى خا�ص للطالبات
مكون م��ن :ا�سرتاحة  ،وغ��رف مطالعة ،وم�صلى ،و�صالة ريا�ضية ،وخمترب
حا�سوب مزود ب�أحدث الأجهزة ،ويتوىل الإ�شراف على الطالبات جمموعة من
امل�شرفات املخت�صات.
�سابعا -دائرة ال�ش�ؤون الإدارية و املالية:
يقع على عاتق دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية العمل على توفري جميع ما يتعلق
ب�ضمان ح�سن �سري العمل يف الكلية ؛ من خالل تلبية خمتلف احتياجات �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،واملراكز الأكادميية امل�ساندة  ،والطالب من �أجل توفري البيئة
املنا�سبة للجميع ؛ لتقدمي �أف�ضل ما لديهم خلدمة العملية التعليمية .وت�ضم
دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية :ق�سم املوارد الب�شرية وق�سم ال�ش�ؤون املالية،
وق�سم ال�ش�ؤون الإدارية.
�إجراءات العمل يف دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية .
تتم �إجراءات العمل يف دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية من خالل
ثالثة �أق�سام هي :

1 .1ق�سم املوارد الب�شرية .
2 .2ق�سم ال�ش�ؤون املالية .
3 .3ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية .
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�أو ًال  -ق�سم املوارد الب�شرية.
ويخت�ص ب�إجراءات العمل التالية :

� .1إجراءات ا�ستالم عمل املوظف اجلديد بالكلية.
� .2إنهاء �إجراءات الفح�ص الطبي.
� .3إجراءات تثبيت الإقامة.
� .4سلفة الأثاث.
 .5ا�ستخراج ت�صاريح املرور الربية للذين يرغبون يف الذهاب للمناطق العمانية
الواقعة خارج حدود ال�سلطنة.
 .6عمل ت�أ�شريات العائلة وجتديد الإقامة.
 .7عمل الأجازات ومبا�شرات العمل بكافة �أنواعها.
� .8إ�صدار قرارات املهمات الر�سمية والدورات التدريبية.
� .9إ�صدار �شهادات ملن يهمه الأمر.
ثاني ًا  -ق�سم ال�ش�ؤون املالية.
ويخت�ص ب�إجراءات العمل التالية :
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� .1صرف رواتب املوظفني.
� .2صرف م�ستحقات نهاية اخلدمة.
� .3صرف امل�ستحقات املالية للطلبة.
� .4صرف امل�ستحقات املالية املتعلقة باملهمات الر�سمية
والدورات التدريبية.

�1 .1صرف التعوي�ض النقدي عن تذاكر ال�سفر.
�2 .2صرف امل�ستحقات املالية املرتتبة عن االتفاقيات والعقود.
3 .3احل�سابات وامل�شرتيات.
ثالث ًا  :ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية.
ويخت�ص ب�إجراءات العمل التالية :

� .1إبرام االتفاقيات والعقود مع ال�شركات اخلدمية.
 .2توفري املكاتب للموظفني.
 .3توفري �أجهزة احلا�سوب والأدوات الالزمة ملكاتب املوظفني (القرطا�سية).
 .4عمل وت�سليم وا�ستالم مفاتيح املكاتب واملختربات وقاعات الدرا�سة.
 .5عمل ت�صاريح دخول ال�سيارت.
 .6توفري النقل للطالب واملوظفني يف حاالت العمل الر�سمية.
 .7الإ�شراف على خمازن الكلية.
 .8الإ�شراف على �أعمال النظافة وال�صيانة.
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الالئحة التنفيذية
للمر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/62
بتنظيم كليات العلوم التطبيقية
ال�صادرة بالقرار الوزاري 2010/13م
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الئحة نظام الكليات :
تنظم الئحة كليات العلوم التطبيقية للمر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/62م،
حقوق وواجبات املوظف يف هذه الكليات.
ومن هذا املنطلق ارت�أت كلية العلوم التطبيقية ب�صحار ممثلة يف دائرة ال�ش�ؤون
الإدارية واملالية تو�ضيح احلقوق املن�صو�ص عليها يف مواد الئحة تنظيم الكليات
الإداري��ة منها واملالية بالإ�ضافة �إىل الإج��راءات املتبعة للمطالبة بها ،لكافة
املوظفني املنتمني �إىل هذه الكلية .وذلك من خالل اخلدمات التي تقدم من قبل
الأق�سام الإدارية واملالية التابعة لهذه الدائرة .علم ًا ب�أنه ميكن الإطالع على
الن�سخة الكاملة من الئحة تنظيم الكليات .من خالل القر�ص املرن ()CD
املرفق.
�أو ًال  :الأجازات بكافة �أنواعها.
 .1الأجازة االعتيادية ،حيث ي�ستحق املوظفون من �أع�ضاء هيئة التدري�س
�أج��ازة اعتيادية مدتها ( )60يوم ًا �سنوي ًا وفق ًا للمادة ( )87من
الالئحة .ويجوز للموظف بح�سب املادة ( )89من الالئحة  ،التمتع
ملدة ال تتجاوز ( )90يوم ًا يف ال�سنة الواحدة ولوكيل ال��وزارة �أو
من يفو�ضه املوافقة على زيادة مدة الأجازة مبا ال يتجاوز ()30
يوم ًا �أخ��رى خالل العام الواحد �إذا كان للموظف ر�صيد من
الأجازات ي�سمح بذلك.
 .2الأج��ازة الطارئة (امل��ادة  ، )95حيث ي�ستحق املوظفون
�أجازة طارئة يقدرها العميد مدتها (� )5أيام يف ال�سنة
الواحدة ،ويجوز منح املوظف ما ال يتجاوز (� )5أيام
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�أخرى لعذر خارج عن �إرادته يقدره املدير العام �شريطة �أن يقدم املوظف
طلب ًا بذلك فور عودته من الأجازة م�شفوع ًا بالأ�سباب التي ا�ضطرته لذلك.
 .3الأجازة املر�ضية (املادتني  ،)97 ،96ي�ستحق املوظف العماين من �أع�ضاء
هيئة التدري�س �أجازة مر�ضية متنح بقرار من اجلهة الطبية املخت�صة وفق ًا
للمادتني املذكورتني� .أما فيما يتعلق باملوظف غري العماين ف�إن �أجازته
املر�ضية تكون بح�سب ما يت�ضمنه عقد العمل املوقع معه.
 .4الأجازة املر�ضية (املادة  )98ت�شري هذه املادة من الالئحة �إىل عدم االعتداد
بالأجازة املر�ضية �إذا وقعت كلها �أثناء �أية �أجازة �أخرى م�صرح له بها  ،و�إذا
وقع جزء من الأج��ازة املر�ضية يف نهاية الأج��ازة امل�صرح له بها اعتربت
املدة التي تزيد على ذلك �أجازة مر�ضية.
�أما �إذا �أ�ستحق املوظف �أجازة مر�ضية قبل قيامه بالأجازة امل�صرح له بها،
�أجل قيامه بهذه الأجازة �إىل وقت �آخر ما مل يطلب القيام بها.
 .5ال�ع�لاج داخ��ل ال�سلطنة (امل ��ادة  )99يتم ع�لاج امل��وظ��ف داخ��ل
ال�سلطنة ومنحه الأجازة املر�ضية وفق ًا للإجراءات الواردة يف املادة
املذكورة.
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 .6العالج خ��ارج ال�سلطنة (امل��ادة  )100يتم عالج املوظف خارج
ال�سلطنة ،ومنحه الأجازة املر�ضية  ،وفق ًا للإجراءات الواردة يف
البندين ( )2 ، 1من املادة املذكورة.
 .7حتويل الأجازة املر�ضية �إىل اعتيادية (املادة  )102للموظف
احلق يف حتويل �أجازته املر�ضية �إىل �أجازة اعتيادية �إذا كان
له ر�صيد منها.

� .8أجازة التفرغ العلمي للعمانيني (املادة  )103يجوز بقرار من الوزير منح
ع�ضو هيئة التدري�س العماين �أج��ازة تفرغ علمي براتب �إجمايل  ،ملدة ال
جتاوز ال�سنة الواحدة ،بناء على اق�تراح جمل�س الق�سم وموافقة جمل�س
الكلية وفق ًا لل�شروط الواردة يف املادة املذكورة.
 .9فيما يتعلق باملخ�ص�صات املالية والإعانات الدرا�سية التي يتم منحها للموظف
عند ح�صوله على موافقة الوزارة له يف بعثة درا�سية يرجى مراجعة ما جاء
يف املادة ( )104من الالئحة.
� .10أجازة التفرغ لغري العماين (املادة  ، )106حيث يجوز منح ع�ضو هيئة
التدري�س غري العماين الذي تتوافر فيه ال�شروط املن�صو�ص عليها يف
امل��ادة (� )103أج��ازة تفرغ علمي ب��دون رات��ب  ،ملدة ال تتجاوز ال�سنة
الواحدة ،ويتمتع �أفراد �أ�سرته بالعالج املجاين داخل ال�سلطنة  ،على
النحو الذي كانوا يتمتعون به قبل ح�صوله على الأجازة  ،على �أن يلتزم
بخدمة الكلية ملدة �سنة بعد عودته من الأجازة.
� .11أجازة بحثية �أو علمية (املادة  ، )107يجوز مبوافقة الوكيل  ،منح
�أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم � ،أج��ازة بحثية �أو علمية
براتب �إجمايل  ،ملدة ال جتاوز ( )28يوم ًا وفق ًا للقواعد املنظمة
لذلك.
� .12أج��ازة ح�ضور امل��ؤمت��رات وال�ن��دوات خ��ارج ال�سلطنة (امل��ادة
 ،)108حيث يجوز مبوافقة وكيل ال��وزارة منح ع�ضو هيئة
التدري�س العماين �أجازة براتب �إجمايل حل�ضور امل�ؤمترات
وال�ن��دوات واملعار�ض ذات الطابع املت�صل باخت�صا�ص
الق�سم الذي ينتمي �إليه وفق ًا ملا جاء باملادة املذكورة.
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 .13احلوافز املقدمة عن امل�شاركة يف بحث علمي (املادة .)109
وهذه املادة تعني با�ستحقاق ع�ضو هيئة التدري�س العماين امل�شارك يف
بحث مقبول من اجلهة املنظمة للم�ؤمتر �أو الندوة تذكرة �سفر ح�سب
قواعد الرتحيل املبينة بامللحق رق��م ( .)6بالإ�ضافة �إىل امل�صاريف
والبدالت املقررة للمهمة الر�سمية وفق ًا ملا جاء يف املادتني (.)110 ، 109
 .14الأج��ازة واحلوافز املقدمة للم�شاركة يف بحث علمي (امل��ادة  )111لغري
ال�ع�م��اين .حيث ي�ستحق ع�ضو هيئة التدري�س غ�ير العماين الأج ��ازة
واحلوافز املادية الأخرى وفق ًا ملا جاء يف هذه املادة وما بينه امللحق رقم
( )6املن�صو�ص عليه يف هذه الالئحة.
� .15أجازة مناق�شة الر�سائل (املادة )112
حيث ي�ستحق ع�ضو هيئة التدري�س �أجازة براتب �إجمايل ملدة ال تتجاوز
(� )5أيام خالل الف�صل الدرا�سي الواحد للم�شاركة يف مناق�شة الر�سائل
العلمية � ،أو الإ�شراف على االمتحانات التي تعقد باجلامعات وامل�ؤ�س�سات
العلمية الأخرى.
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� .16أجازة احلج (املادة )115
مينح املوظف امل�سلم �أجازة خا�صة براتب �إجمايل لأداء فري�ضة احلج
ملدة ال تزيد على ( )20يوم ًا  ،ملرة واحدة طوال خدمته يف احلكومة.
وفق ًا ملا جاء يف املادة املذكورة.
� .17أجازة العدة(املادة )116
ت�ستحق املوظفة التي يتوفى عنها زوجها �أجازة خا�صة للعدة يف
قانون الأحوال ال�شخ�صية براتب �إجمايل وفق ًا ملا جاء يف هذه
املادة.

� .18أجازة الوالدة والأمومة (املادة )117
متنح املوظفة �أجازة الوالدة والأمومة مدتها ( )50يوم ًا براتب �إجمايل،
وفق ًا ملا جاء يف هذه املادة.
� .19أجازة مرافقة مري�ض (املادة )118
يجوز منح املوظف �أجازة خا�صة براتب �إجمايل ع�شرون يوم ًا يف ال�سنة
ملرافقة مري�ض خارج ال�سلطنة كما يجوز منحه لها للعالج داخل ال�سلطنة
وفق ًا لل�شروط املبينة يف هذه املادة.
� .20أجازة ملرافقة الزوج (املادة )119
ي�ستحق املوظف العماين الذي اجتاز فرتة االختبار �أجازة خا�صة بدون
راتب ملدة �أق�صاها �أربع �سنوات ملرافقة الزوج يف احلاالت املذكورة بهذا
املادة ووفق ًا لل�شروط املبينة فيها.
� .21أجازة متثيل ال�سلطنة (املادة )120
متنح هذه الأج��ازة للموظف يف احل��االت املذكورة يف هذه املادة
ووفق ًا لل�شروط املبينة فيها.
( مالحظة هامة )
املوظف ال��ذي يخرج يف �أج��ازة �أي كان نوعها ؛ ملدة تزيد عن
خم�سة �أيام ،ف�إنه يتوجب عليه تعبئة ا�ستمارة مبا�شرة العمل
فورعودته من الأجازة دومنا ت�أخري.
يجب ا�ستخدام النماذج اخلا�صة لطلب الأج��ازة مبختلف
�أنواعها ومنوذج مبا�شرة العمل (املوجودة �ضمن القر�ص
املرن ( )CDاملرفق) وتعبئتها �إلكرتونياً.
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التعـوي�ض النقـدي :
 .22تعوي�ض النقدي (املادة )90
ي�ستحق املوظف الذي تنتهي خدمته لأي �سبب من الأ�سباب ،تعوي�ض ًا نقدي ًا
عن ر�صيد الأجازة االعتيادية امل�ستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد
�أق�صى �سنتني ،وفق ًا ملا ورد تبيانه يف املادة املذكورة.
�أحكام عامة للأجازات والغياب :
يرجى من جميع املوظفني الرجوع �إىل هذه الأحكام الواردة يف املواد بالالئحة
نظر ًا لأهميتها.
وق�سم املوارد الب�شرية على ا�ستعداد تام يف التعاون مع جميع املوظفني بالكلية
لتو�ضيح ما ي�شكل فهمه.
انتهاء اخلدمة :
( .1املادة )188
تبني هذه املادة  ،الأ�سباب التي تنهي بها خدمة املوظف من العمل  ،ت�صل
�إىل (� )9أ�سباب ورد ذكرها يف املادة.
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( .2املادة )190
تبني هذه املادة  ،كيفية تقدمي اال�ستقالة وال�شروط الواجب اتباعها
يف ذلك.
( .3املادة )195
تن�ص هذه امل��ادة على حق املوظف ملنحة نهاية اخلدمة وفق ًا
للأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون اخلدمة املدنية والئحته
التنفيذية.

املالحق
تت�ضمن الئحة نظام الكليات مالحق عدة وفق ًا للعناوين التالية :

 .1ملحق رقم ( : )1يتعلق بجدول �شروط �شغل وظائف �أع�ضاء هيئة التدري�س
بالكليات.
 .2ملحق رقم ( : )3يتعلق بتنظيم بدالت طبيعة العمل واملاء والكهرباء وال�سكن
والأثاث والهاتف.
 .3ملحق رقم ( : )5يتعلق ب�ش�أن التدريب خارج ال�سلطنة.
 .4ملحق رقم ( : )6يتعلق ب�ش�أن قواعد الرتحيل يف املهمات الر�سمية والدورات
التدريبية داخل �أو خارج ال�سلطنة والأحكام العامة لذلك.
 .5ملحق رقم ( : )7يتعلق ب�ش�أن بدل الإدارة.
 .6ملحق رقم ( : )10يتعلق ب�ش�أن مناذج عقود التوظيف لغري العمانيني
املتعاقد معهم كالتايل :
عقد توظيف من خارج ال�سلطنة .
عقد توظيف من داخل ال�سلطنة .
عقد توظيف ل�شغل وظيفة م�ؤقتة .
ثاني ًا  :ما تت�ضمنه عقود اخلدمة.

تبني عقود العمل ال���وارد ذك��ره��ا يف امللحق رق��م ( )10حقوق
وواجبات غري العماين نذكر منها ما يلي :

 .1الراتب والبدالت مبا يف ذلك بدل الأثاث.
 .2العالج املجاين.
 .3الأجازات املر�ضية.
 .4تذاكر ال�سفر.
 .5منحة نهاية اخلدمة.
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26721121

Line

College Deanship
البريد اإللكتروني
E. Mail
115

املبا�شر

Dean.soh@cas.edu.om

م

No.

اال�سم

Name

عـمـــادة الكـلـيـــة
الوظيفة

Title/Duty

1

 علي بن ح�سن اللواتيا.د

Dr. Ali Hasan Al Lawati

Humaid Khalfan Al Hamdi

حميد بن خلفان احلامدي
Dean office Secretary

حممد بن ابراهيم الفار�سي

Mohammed Ibrahim Al Farsi

من�سق العميد

Dean office Secretary

6

5

3

2

عبداهلل بن علي ال�شبلي.د

Dr.Abdullah Ali Al Shibli

عميد الكلية
Dean

 هند بنت عبداهلل الها�شمية.د

26721090 Dean Assistant for Academic
Affairs and Scientific Research

Dr.Hind Abdullah Al
Hashmi

م�ساعدة العميد لل�ش�ؤون
الأكادميية امل�ساندة
131

26721121

املحول

hinda.soh@cas.edu.om

274

Dean Assistant for
Academic Affairs Support

115

26721121

م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية

humaid.soh@cas.edu.om

134

من�سق العميد

mohammedi.soh@cas.edu.om

alihl.soh@cas.edu.om

26

moosab.soh@cas.edu.om

dawood.soh@cas.edu.om

abdullah.soh@cas.edu.om

Pidt.dg@cas.edu.om

347
349

101

191

135

26721035
26721035

باحث �ش�ؤون ادارية اول

Administrative Affairs Researcher

من�سق م�ساعد العميد
Dean Assistant Secretary

مو�سى بن حممد البلو�شي

Musa Mohammed Al Blushi

داود بن عبدالكرمي �آل �سرور

Dawood Abdul Kareem

Aal Suroor

عبداهلل بن مراد البلو�شي

Abdullah Murad Al Blushi

من�سق املدير

Director Secretary

Salem Mohammed Al Busaidi

مدير برنامج تقنية املعلومات

 روبرت كريج.د

�سامل بن حممد البو�سعيدي
Academic Coordinator

Dr. Robert Craig

من�سق �أكادميي

Program Director of
Information Technology

27

7

8

9

10

11

الوظيفة

دائرة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية

Line

الوظيفة

Head of HR

باحث شؤون إدارية

Administrative Affairs Researcher

اال�سم

Name
سعيد بن علي البادي

Said Bin Ali Al-badi

اال�سم

Abdullah Mohamed Al Zaabi

Hussain Ali Al Husani

حسين بن علي الحوسني

Jasim Mohammed Al Ajmi

جاسم بن محمد العجمي
Administrator

هالل بن عبداهلل السعيدي

Hilal Abdullah Al Asaidi

باحث شؤون ادارية

Administrative Affairs Researcher

إداري ب

Name
عبداهلل بن محمد الزعابي

ق�سم املوارد الب�شرية

The Director of Financial
and Administrative Affairs

Title/Duty
مدير الشؤون اإلدارية والمالية

Directory of Financial and Administrative Affairs.
Line

املبا�شر

Exten.
26720155

املحول

E. Mail
102

الربيد الإلكرتوين
said.soh@cas.edu.om

Exten.

26721091

Title/Duty
رئيس قسم الموارد البشرية.أ.ق

Human Resources Dept
E. Mail

103

املبا�شر

abdullahz.soh@cas.edu.om

340

املحول

hussain.soh@cas.edu.om

342

الربيد الإلكرتوين

jasimm.soh@cas.edu.om

341

28

م

No.

1

م

No.

1

2

3

4

املبا�شر
Line

26720039

اال�سم

ق�سم ال�ش�ؤون املالية
الوظيفة

Yousuf Mohammed Al Mukbali

Name
يوسف بن محمد المقبالي
Head of FA

Aamer Saif Al Jahwari

عامر بن سيف الجهوري

Finance Clerk

Finance Clerk

Ahmed Ali Al Mukbali

Ahmed Humaid Al Ajmi

Salem Khalifa Al Qutati

سالم بن خليفة القطيطي

Accountant

Maryam Rashid Al Fazari

محاسب

باحث شؤون إدارية

المدقق الداخلي

بدر بن سيف المعمري

مريم بنت راشد الفزاري

أحمد بن علي المقبالي

أحمد بن حميد العجمي

Administrative Affairs Researcher

Bader Saif Al Mamari

كاتب شؤون مالية

Internal Auditor

كاتب شؤون مالية

Finance Clerk

كاتب شؤون مالية

Title/Duty
 رئيس قسم الشؤون المالية. أ.ق

Financial Affairs Dept
املحول

Exten.

الربيد الإلكرتوين
E. Mail
344

163

340

345

335

334

yousufm.soh@cas.edu.com

maryam.soh@cas.edu.com

339

29

م

No.

1

2

3

4

5

6

7

Administration Dept
Line

املبا�شر

Exten.
26720048

املحول

E. Mail
336

الربيد الإلكرتوين
salah.soh@cas.edu.com
338
337
301
302
331

الوظيفة

اال�سم

Name
صالح بن عبدالرسول

Salem Ali Al Issai

Salah Abdul Rasool
Administrator

Issa Mubarak Al Arabi

Head of the Dept.

Storekeeper

Yousuf Salmeen Al Shezawi

سالم بن علي العيسائي

Administrative clerk

Mohammed Abdullah Al Noufli

كاتب شؤون إدارية

كاتب شؤون إدارية

سائق

عبداهلل بن محمد الشموسي

محمد بن عبداهلل النوفلي

يوسف بن سالمين الشيزاوي

عيسي مبارك العربي

Administrative clerk

Abdullah Mohamed Al Shmoosi

أمين مخزن

Driver

)إداري (ب

Title/Duty
رئيس قسم الشؤون االدارية.أ.ق

ق�سم ال�ش�ؤون االدارية

30

م

No.

1

2

3

4

5

6

331
331
346
162

سيف بن سالم السعيدي

Saif Salem Al Saidi

سائق

Driver

Said Mohammed Al hamdi

سعد بن عبد اهلل الشيدي

سعيد بن محمد الحامدي
Driver

Sa'ad Abdullah Al-Shidi

فني صيانة

سائق

Maintenace Technician

مطعم الكلية

College Restaurant

الحراس

7

8

9

10

11

Maintenance

13

Guards

120

Relaxation Hall االستراحة

14

333

118

Oman Hall قاعة عمان

 الصيانة12
355

31

الوظيفة

مركز التوجيه الوظيفي

Line

Head of The Center

كاتب شؤون إدارية

Administrative Clerk

رئيس مركز التوجيه الوظيفي.أ.ق

Title/Duty

Career Guidance Center
Exten.

26721027

املبا�شر

E. Mail
136

26721027

املحول

abdullahhb.soh@cas.edu.com

136

الربيد الإلكرتوين

cg.soh@cas.edu.com

اال�سم

Mohammed Abdullah Al
Mukbali

محمد بن عبداهلل المقبالي

Abdullah Hasan Al bakhti

عبداهلل بن حسن البرختي

Name

32

م

No.

1

2

amal.soh@cas.edu.com

basma.soh@cas.edu.com

E. Mail

296

295

294

Exten.
26721414

Line

Specialist sports activity

Social Activity Specialist

Social Specialist

Head of The Center

الوظيفة

مروان بن علي المعمري

Aaref Mohammed Al Blushi

Hanifa Salem Al Husni

Amal Mubarak Al Araimi

Basma Mansoor Al Zedjali

اال�سم

مركز اخلدمات الطالبية

اخصائي نشاط ثقافي

Social Supervisor

مشرف اجتماعي

Specialist cultural activity

اخصائي نشاط رياضي

أخصائية نشاط اجتماعي

أخصائية اجتماعية

Khamis Ali Al Zaabi

خميس بن علي الزعابي

Marwan Ali Al Mamari

عارف بن محمد البلوشي

حنيفه بنت سالم الحوسني

أمل بنت مبارك العريمي

م

6

5

4

3

2

Title/Duty
Name
No.
رئيس مركز الخدمات الطالبية.أ. باسمة بنت منصور الزدجالي ق1

Student Services Center

hanifa.soh@cas.edu.com
293

املبا�شر

aaref.soh@cas.edu.com

116

املحول

marwan.soh@cas.edu.com

292

الربيد الإلكرتوين

khamis.soh@cas.edu.com

33

abdullah.soh@cas.edu.com
325

324
320

Head of The Center

Ahmed Mohammed Al Burmani

Abdullah Ali Al Qasmi

اال�سم

Admission & Registration Specialist

Khalid Salem Al Mukbali

Name
عبداهلل بن علي القاسمي

Admission & Registration Specialist

Moza Abdullah Al Mamari

الوظيفة

مركز القبول والت�سجيل

املبا�شر
Line

26721413

Social Activity Specialist

Maryam Mohammed Al Miasi

أخصائي قبول وتسجيل

اخصائية نشاط اجتماعي

أخصائية قبول وتسجيل

أخصائية مختبرات

خوله بنت سعيد الحمداني

مريم بنت محمد المياسي

موزة بنت عبداهلل المعمري

خالد بن سالم المقبالي

أحمد بن محمد البرماني

Admission & Registration Specialist

Khawla Said Al Hmdani

أخصائي قبول وتسجيل

Laboratories Specialist

Title/Duty
رئيس مركز القبول والتسجيل

Admission & Registration Center

Ahmed.soh@cas.edu.com

326

املحول

khalid.soh@cas.edu.com

323

الربيد الإلكرتوين

moza.soh@cas.edu.com

327

Exten.

mariam.soh@cas.edu.com

323

E. Mail

khawla.soh@cas.edu.com

34

م

No.

1

2

3

4

5

6

مركز م�صادر التعلم

Exten.
26720100

Line

الوظيفة

اال�سم

Salem Hilal Al Mamari

Name
سالم بن هالل المعمري
Head of LRC

سعيد بن عبداهلل الوشاحي

Aisha Saif Al Saidi

عائشة بنت سيف السعيدي

أخصائي مصادر التعلم

خالد بن سعود الهطالي

الكاونتر

Khalid Saud Al Hatali

Counter

أمينة بنت محمد الجابري

Learning Resources Specialist Amina Mohammed Al Jabri

أخصائية مصادر التعلم

Learning Resources Specialist

Learning Resources Specialist Said Abdullah Al Wushahi

أخصائي مصادر التعلم

Head Assistant

مساعدة رئيس المركز

Title/Duty
رئيس مركز مصادر التعلم

Learning Resources Center (LRC)
E. Mail
104

املبا�شر

salimm.soh@cas.edu.om
312

املحول

ayshas.soh@cas.edu.om
313

الربيد الإلكرتوين

saidw.soh@cas.edu.om
311

142

314

khalids.soh@cas.edu.om

aminam.soh@cas.edu.om

35

م

No.

1

2

3

4

5

6

farid.soh@cas.edu.om

Alzaabi_m.soh@cas.edu.om

moosaj.soh@cas.edu.om

salimh.soh@cas.edu.om

admin.soh@cas.edu.om

farsi.soh@cas.edu.om

abdullahkb.soh@cas.edu.om

nasserh.soh@cas.edu.om

329

321

316

316

317

317

315

315

Computer Specialist

Computer Specialist

Computer Specialist

teaching aids Specialist

teaching aids Specialist

Musa Jaafar Al Keshry

Salem Hmdan Al Shibly

Said Matar Al Mukbali

Mohammed Ahmed Al Farsi

Abdullah Khamis Al Buraiki

Nasir Hamoud Al Shukairi

ناصر بن حمود الشكيري

Computer Specialist

Mohammed Khamis Al Zaabi

أخصائي حاسوب

أخصائي حاسوب

أخصائي حاسوب

أخصائية حاسوب

أخصائي حاسوب

أخصائي حاسوب

فريد بن سالم الحارثي

محمد بن خميس الزعابي

موسي بن جعفر الكشري

سالم بن حمدان الشبلي

سعيد بن مطر المقبالي

محمد بن أحمد الفارسي

عبداهلل بن خميس البريكي

Computer Specialist

Fareed Salem Al Harthi

أخصائي وسائل تعليمية

Computer Specialist

أخصائي وسائل تعليمية
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7

8

9

10

11

12

13

14

