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 من النطق السامي لحضرة صاحب الجاللة
 حفظھ هللا –بن سعید المعظم  سالسلطان قابو

ونسعى لتطویره وتحسینھ ورفع مستواه وتحدیث المعارف وتعمیقھا وإثرائھا إننا نولي التعلیم جل اھتمامنا 
وتكییفھا مع عالم دائم التغییر انطالقا من األھمیة التي تولیھا السلطنة لتنمیة الموارد البشریة وترسیخ منھج 

جدات المحلیة في عملیة التنمیة وتتعامل مع المتغیرات والمست التفكیر العلمي وتكوین أجیال متعلمة تشارك
 " والعالمیة بكل كفاءة واقتدار..

 م2005 أكتوبر 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 صورة صاحب الجاللة
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 كلمة ترحیبیة
 

الكلیة التقنیة العلیا والذي یھدف الى تقدیم لمحة سریعة عن الكلیة  الموظف فيیسرني أن أضع بین أیدیكم دلیل 
في الحصول  رغبتكموفي حالة  .كلیةوأھم اإلجراءات الواجب اتباعھا من قبل الموظف طوال مدة خدمتھ بال

 لعمانيقانون الخدمة المدنیة والئحتھ التنفیذیة وإلى قانون العمل االرجوع  الى  كمعلى مزید من التفاصیل یمكن
 أو إلى الجھة ذات العالقة في الكلیة. سیاسة شؤون الموظفین بالكلیة الالئحة التنفیذیة للكلیات التقنیة وإلى وإلى

 
 عمید الكلیة
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 جدول مراجعة المحتوى
 التعدیالت التاریخ المراجع اإلصدار

V 1.1 األولىالنسخة  2014سبتمبر  قسم الموارد البشریة 

V 1.2 2017مارس  قسم الموارد البشریة 
مالحظات واردة من 

مختلف األقسام+ 
 إجراءات جدیدة

 
 الفھرس

 الصفحة المحتویات الصفحة المحتویات
 10 استالم العمل    6 الموظف في الكلیة أوال: نبذة عن دلیل 

 11 الحصول على مؤھل أعلى أثناء الخدمة ثانیا: لمحة عن الكلیة 

 11 تحویل الراتب الى احد البنوك    6 تاریخ الكلیة    

 11 راتب بیاناتشھادة     6 الرؤیة والرسالة والقیم    

 11 شھادة لمن یھمھ األمر 7 نظام القبول والدراسة    

 11 شھادة عدم محكومیة/ براءة الذمة 7 الزي الرسمي   

 12 العمرة شھادة للسفر آلداء مناسك 7 الھیكل التنظیمي   

 12 طلب تأشیرة ثالثا: العمل في الكلیة 

 12 طلب خادمة منزل 9 البرنامج التوجیھي للموظفین الجدد   

 12 العمل اإلضافي 9 تقییم اآلداء والتطویر المھني   
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 13 االیفاد    9 القوانین والنظم   

 14 البعثات الدراسیة 9 نظام العمل   

 14 تغییر المسمى الوظیفي    9 ضمان ضبط الجودة   

 14 تغییر الى عضو ھیئة التدریس 9 إدارة المخاطر والصحة والسالمة  

 15 عالوة بدل الھاتف رابعا: التسھیالت والخدمات المقدمة

 15 ضم الخدمة السابقة 10 الخدمات اإلداریة   

 15 المھنیةالتعویض عن اصابات العمل واألمراض  10 الخدمات التعلیمیة   

 15 التعویض النقدي بدل تذاكر السفر 10 الخدمات الطبیة   

 16 نسخة من تجدید عقد الخدمة  خامسا: اإلجراءات الواجب اتباعھا

 21 االجازة الطارئة   16 بطاقة العالج المجاني

 21 اإلجازة الخاصة 16 نقل الكفالة

 22 اجازة مرافق مریض   17 التدریب والتطویر الوظیفي

 22 اجازة مرافق زوج او زوجة   17 الشكاوي والتظلمات

 23 اجازة الحج   18 تالترقیا

 23 اجازة الوضع   18 تكریم الموظف المجید

 23 اجازة العدة 18 اإلستقالة من العمل 

 24 اجازة استثنائیة/ بدون راتب   19 ندب الموظف

 24 خاصةإجازة بدون راتب إلدارة مؤسسة  20 نقل الموظف

 25 إجازة بدون راتب لرعایة طفل 20 اجراءات تسلیم العمل/ المھام الوظیفیة

منحة نھایة الخدمة والراتب التقاعدي ومكافئة نھایة 
 الخدمة

 25 اجازة تأدیة االمتحان   20

 26 اجازة تمثیل السلطنة   20 االجازة االعتیادیة   

 26 االضافة أو التعدیلسادسا: مقترحات  21 االجازة المرضیة  

 
 
 
 



 6                                                                                                                       2017 یونیودلیل الموظف_

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الموظف في الكلیةنبذة عن دلیل اوال: 
الى أن یكون مرجع  یھدف ھذا الدلیلحیث . الكلیة التقنیة العلیا الموظف فيمن دلیل  الثانيھذا ھو االصدار 

(حسبما تم توضیحھ  لألخذ بمقترحاتھملموظف الكلیة لالستعانة بھ طوال خدمتھ، كما یھدف الى اتاحة الفرصة 
ً في   محتویات ھذا الدلیل.تعدیل على  من شأنھا نعمل) التي سادسا

 

  لمحة عن الكلیة :ثانیا
 * تاریخ الكلیة

 

احدة من وو سلطنة عمانفي  تعلیم عاليثاني أكبر مؤسسة م لتكون 1984في عام  الكلیة التقنیة العلیاتأسست 
وھي( الكلیة التقنیة بالمصنعة، الكلیة التقنیة بشناص، الكلیة التقنیة  العاملةتابعة لوزارة القوى تقنیة سبع كلیات 

 . بإبراء، الكلیة التقنیة بنزوى، الكلیة التقنیة بعبري، الكلیة التقنیة بصاللة)
الى تقدیم المعارف والمھارات سعت الكلیة التقنیة العلیا والتي كانت تعرف بإسم كلیة عمان الفنیة الصناعیة 

على اجراء تقییم متواصل للجوانب  الكلیة تعمل، حیث ي یحتاجھا المجتمع العماني ویتطلبھا القطاع الخاصالت
 التالیة:

 .التغیرات العالمیة التي تؤثر على متطلبات المعارف والمھارات في السلطنة -
 

 .الطرق الحدیثة المستخدمة في طرح البرامج التقنیة -
 .احدث تقنیات التعلیم والتدریب -
 

قیموال رسالةاللرؤیة وا *  
  
 الرؤیة: -
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نسعى بأن نصبح مؤسسة تعلیمیة تقنیة رائدة، تقدم فرص تعلیم وتدریب عالیة الجودة إلعداد وتمكین مھنیي 
 .المستقبل من العمانیین لرفد التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة في الوطن

 

 الرسالة:  -
 

لتخریج كوادر تنافسیة قادرة على الدخول في سوق العمل تقدیم تعلیم عالي الجودة متمحور حول الطالب 
 .لحیاة من المساھمة الفاعلة والنجاح لوجیة وشخصیة قویة، معدون جیداً وبثقة وبمھارات تكن

 

  القیم: -
 

 المھنیة: كالعمل الجاد، االخالص، تحمل المسؤولیة والشفافیة 
 النزاھة: كاألمانة والعدل 
  ،تطویر مھارات جدیدة وتحمل مسؤولیات جدیدةالمرونة: كالرغبة في التعلیم 
 روح العمل الجماعي والتسامح: الشفافیة،التنوع، االنفتاح على النقد البناء واتباع السلوك االخالقي 
 االبداع واالبتكار: سعة الخیا والتمیز 
 التواصل: األلتزام بالتبادل الفعال للمعلومات 

نظام القبول والدراسة *  
  

ً یحدد بقرار من  ، كما یحدد الحدد األدنى لمجموع الوزیر األعداد المصرح بقبولھا بالكلیات التقنیة سنویا
مكانیات المتاحة، وبمراعاة جودة الدرجات الذي یمكن قبولھ بھا والذي یختلف من عام آلخر في ضوء اإل

على أن تكون األولویة التعلیم، والمنافسة بین المتقدمین، واحتیاجات سوق العمل من القوى العاملة الفنیة، 
 للحاصلین على درجات أعلى من المستوفین لشروط القبول المقررة.

 البرنامج التأسیسي -
 

ومات االساسیة وتنمیة یھدف البرنامج التأسیسي الى رفع مستوى الطالب في اللغة اإلنجلیزیة وتزویده بالمعل
من دراسة مقررات  طبقا للمعاییر الوطنیة وذلك لتمكن الطالب تكنولوجیا المعلومات والریاضیاتمھاراتھ في 

 ثقة ویسر.التخصص بكل 
 البرنامج الدراسي -

 

ثالث سنوات للحصول على شھادة سنتین للحصول على شھادة الدبلوم ،و تكون مدة الدراسة بالكلیات التقنیة
البكالوریوس. حیث یطبق بالكلیات نظام المستویات  شھادة ، وأربع سنوات للحصول علىالدبلوم العالي

 الدراسیة بحیث یحصل الطالب بعد اجتیاز كل من المستویات على شھادة وفق اآلتي:
   :سنتان دراسیتانشھادة الدبلوم 
  ثالث سنوات دراسیة: المتقدمشھادة الدبلوم 
 اربع سنوات دراسیة: شھادة البكالوریوس 

 

 *  اللباس الرسمي
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 على الموظفین ارتداء اللباس المحتشم وفقاً للثقافة اإلسالمیة المتبعة في البالدیتوجب 
 (للعمانیین) الدشداشة والمصرالقمیص الرسمي بأكمام طویلة (للوافدین)، البنطلون و الذكور: -

 

 المالبس الفضفاضة الغیر مشفة (تغطي الذراع والركبتین)  اث:ــاإلن -
 

 التي تكون فوق الركبة، الجینز، اللبس الضیق والمكشوف ةالمالبس القصیر یمنع إرتداء: -
 

الھیكل التنظیمي *  
 
 

تخضع الكلیة التقنیة العلیا الشراف مباشر من وزارة القوى العاملة، حیث تقوم وزارة القوى العاملة على 
ومتابعة تنفیذھا.  ةتشكیل مجلس األمناء والذي بدوره یعمل على رسم السیاسة العامة للكلیات التقنیة السبع

 یوضح الشكل التالي الھیكل التنظیمي الخاص للكلیات التقنیة.
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  ثالثا: العمل في الكلیة
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 * البرنامج التوجیھي للموظفین الجدد
 
 

العملیة المستخدمة الستقبال الموظفین الجدد وتقدیم بعض المعلومات الھامة عن الكلیة وطبیعة عملھا  ھي
ببعض م على ھیكلھا التنظیمي، وتزویدھ ھم، واطالعولوائحھا التنفیذیة وسیاساتھا التنظیمیة ومھام ادارتھا

م وذلك بالتعاون بین قسم الموارد راتھواستفسا م، واالجابة عن أسئلتھمالمعلومات الالزمة في بدایة التحاقھ
البشریة وبین األقسام االكادیمیة واالداریة األخرى. (لمزید من المعلومات یرجى الرجوع إلى سیاسة شؤون 

 الموظفین).
 

 *  تقییم اآلداء والتطویر المھني
 
 

آداء ماعلیھم من واجبات بكل تسعى الكلیة التقنیة العلیا جاھدة الى تقدیم الدعم المناسب لموظفیھا وذلك لضمان 
أریحیة وكفاءة. لذا نجد أن التقریر السنوي للموظف یتم مناقشتھ بشكل مباشر بین الموظف ومسؤولھ المباشر 

ومنح الموظف (المخفق والذي أكمل الفترة  والتدریب والتطویر التحسین مجاالت لیتم تسلیط الضوء على
لتطویر ذاتھ والتغلب على جوانب اإلخفاق. أما بالنسبة للموظف  -يوفق برنامج إنمائ -التجریبیة) ثالثة فرص 

الذي لم یكمل الفترة التجریبیة (الثالثة شھور األولى منذ تاریخ التعیین) فیتم تقییمھ خالل ھذه الفترة للتأكد من 
 إتمام األعمال الموكلة لھ. (لمزید من المعلومات یرجى الرجوع إلى سیاسة شؤون الموظفین). قدرتھ علىمدى 

 

 * القوانین والنظم
 
 

جمیع موظفي الكلیة التقنیة العلیا ھم تابعین لوزارة القوى العاملة، لذا فإن الموظفین المعیینین عن طریق 
یة والئحتھ التنفیذیة. في حین أن الموظفین المعینین عن درجات الخدمة المدنیة یسري علیھم قانون الخدمة المدن

طریق الشركات المسند إلیھا أعمال توفیر المحاضرین والفنیین فإنھ یسري علیھم قانون العمل العماني والعقود 
 .شركات التوظیف المتعاقد معھا من قبل الوزارةالمبرمة مع 

 

 *  نظام العمل
 

من الالئحة التنظیمیة للكلیات التقنیة فإن الوزیر یعمل على تحدید مواعید العمل وبدء  58طبقا للمادة رقم 
الدراسة وانتھائھا والتدریب العملي المیداني واالمتحانات النھائیة والعطالت لكل فصل دراسي. حیث تكون 

تكون ساعات العمل بالكلیة طالت الرسمیة. كما جمیع أیام األسبوع أیاماً دراسیة عدا یومي الجمعة والسبت والع
 تماشیا مع المحاضرات الدراسیة. إلى الساعة الثامنة مساءاً من الساعة الثامنة صباحاً  خالل الفترة

 

 *  ضمان ضبط الجودة
 
 

من تخضع الكلیات التقنیة لنظام ضمان ضبط الجودة للتعلیم التقني للتأكد من مدى مطابقة المؤھالت الممنوحة 
قبل الكلیات للمعاییر الموضوعة. وبقرار من عمید الكلیة التقنیة العلیا یتم تشكیل لجنة داخلیة لضبط الجودة 
للتحقق من مدى تطبیق معاییر ضبط الجودة. (لمزید من المعلومات یرجى الرجوع إلى سیاسة شؤون 

 الموظفین).
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 *  إدارة المخاطر والصحة والسالمة 
 
 

من طلبة وموظفین  بیئة آمنة لجمیع منسوبي الكلیة التقنیة العلیا وحرصھا الدائم على توفیرایمانا من الكلیة 
على أكمل وجھ، فقد تم وبقرار اداري تشكیل لجنة إدارة المخاطر للقیام بواجباتھم المنوطة بھم  وعاملین

مة وذلك باالستناد والصحة والسالمة المھنیة تھدف الى وضع خطة وسیاسة إلدارة المخاطر والصحة والسال
إلى الالئحة التنظیمیة لتدابیر السالمة والصحة المھنیة في المنشآت الخاضعة لقانون العمل العماني (الصادر 

الصحة والسالمة المھنیة سیاسة إدارة المخاطر و ) وضمان تطبیق سیاسة286/2008بالقرار الوزاري رقم 
 اكز المعنیین. بالكلیة وذلك بالتنسیق مع رؤساء االقسام والمر

كما تھدف كذلك الى تقییم الوضع الحالي في الكلیة بما یخص أمور إدارة المخاطر والصحة والسالمة ، 
ة بتجاوز التحدیات، ومراجعة مدى تطبیق أمور إدارة المخاطر والصحة یلوإقتراح الخطط والسیاسات الكف

بخصوص أیة تعدیالت على نظم وسیاسات الكلیة والسالمة في األقسام األكادیمیة والمراكز، ورفع المقترحات 
 فیما یخص تعزیز آلیة إدارة المخاطر والصحة والسالمة.

 

 رابعا: التسھیالت والخدمات المقدمة
 * الخدمات اإلداریة

 
 

كرة القدم، ومسجد وذلك بوجود المطاعم التي تقدم خدمات التغذیة بأسعار مناسبة، وملعب ریاضي لممارسة 
 ى للنساء باإلضافة إلى مسرح وغرف متعددة األغراض ومختبرات وورش عمل.للرجال وآخر ومصلیات

 

 * الخدمات التعلیمیة
 
 

مكتبة تحوي على دراسة ومزودة بجمیع اإلحتیاجات التعلیمیة الضروریة وغرف دراسیة مھیئة لل وذلك بوجود
الوسائل والمواد التعلیمیة التي تستخدم العدید من المراجع والمصادر المھمة، وبوجود شعبة تختص بإعداد 
 بالتدریس، وكذلك بوجود خدمة الشبكة الالسلكیة في جمیع انحاء الكلیة.

 

 *  الخدمات الطبیة
 
 

وذلك بوجود عیادتین طبیتین تعمالن على تقدیم خدمة االسعافات االولیة وتحویل الحاالت المرضیة المتقدمة 
 الصحة.الى المستشفیات التابعة لوزارة 

 

  خامسا: اإلجراءات الواجب اتباعھا
 * استالم العمل

 
 

تقوم وزارة القوى العاملة باصدار قرار التعیین للموظف المعین عن طریق درجات الخدمة المدنیة في حین  -
 .تقوم الشركات المسند إلیھا أعمال توفیر المحاضرین والفنیین بتوقیع عقد العمل بینھا وبین الموظف 
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الموظف بمراجعة قسم الموارد البشریة لتعبئة االستمارة الخاصة ببیاناتھ وتسلیم نسخ من مؤھالتھ یقوم  -
العلمیة وخبراتھ العملیة وكذلك نسخة من البطاقة الشخصیة (بطاقة المقیم بالنسبة للوافد) وجواز السفر وبطاقة 

 سجل القوى العاملة .
 .یئة العمل ورؤیتھا وأھدافھا من خالل الحقیبة التعریفیة یقوم قسم المراد البشریة بإطالع الموظف على ب -
یقوم مساعد العمید للشؤون االداریة والمالیة بالتوقیع على تسلیم الموظف للعمل في القسم/ المركز التابع لھ  -

 .وإعداد مقابلة ترحیبیة لھ
استالم الموظف للعمل  یقوم رئیس القسم/المركز بإعداد مقابلة ترحیببیة للموظف والتوقیع على استمارة -

 وإعادتھا إلى قسم الموارد البشریة إلستكمال إجراءات مباشرة العمل .
یقوم رئیس القسم/المركز بمخاطبة مساعد العمید للشؤون االداریة والمالیة إلصدار بطاقة التصریح لدخول  -

ید الكتروني واسم المستخدم مبنى الكلیة، كما یقوم كذلك بمخاطبة رئیس مركز تقنیات التعلیم لمنح الموظف بر
 والرقم السري الخاص بالكلیة.

 بالنسبة للھیئة األكادیمیة، یقوم الموظف بمراجعة قسم الموارد البشریة لمنحھ حساب على نظام ادارة الطلبة. -
یقوم قسم الموارد البشریة عن طریق مساعد العمید للشؤون االداریة والمالیة بمخاطبة دائرة شؤون الموظفین  -

 لوزارة الصدار بطاقة العمل الخاصة بالوزارة.با
بإعداد برنامج توجیھي للموظفین الجدد  مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیةكل فصل دراسي یقوم  في -

 .الذین تم تعیینھم بذلك الفصل الدراسي
لتي یتم من خاللھا شھور) وا 3یتم إخضاع جمیع الموظفین الجدد الى فترة عمل تجریبیة (فترة التقییم مدتھا  -

 تقییم الموظف من الناحیة العلمیة والعملیة.
 (لمزید من المعلومات عن اجراءات التعیین یرجى الرجوع إلى سیاسة شؤون الموظفین).

 

 * الحصول على مؤھل أعلى أثناء الخدمة
 

 یقوم الموظف بتقدیم طلب الى مسؤولھ المباشر للتعیین على درجة اعلى مرفقاً نسخة من المؤھل الدراسي  -
یقوم المسؤول المباشر بإحالة الطلب الى مساعد العمید للشؤون االداریة والمالیة لدراسة الطلب واحالتھ الى  -

 .عن طریق عمید الكلیة في حالة الموافقة التعلیم التقنيمدیر عام 
إلى مدیر عام الشؤون اإلداریة ، یتم احالة الموضوع التعلیم التقنيفي حالة الحصول على موافقة مدیر عام  -

(یستبعد من ذلك الموظفین المعینین عن طریق مدى توفر المبالغ المالیة إستحقاق الموظف وللتأكد من  والمالیة
 التعاقد مع احدى الشركات أو بعقد خاص)

توفر المبالغ المالیة، یتم مخاطبة رئیس الوحدة بشأن الحصول على الموافقتھ الموظف وإستحقاق في حالة  -
 ومخاطبة وزارة الخدمة المدنیة للحصول على الموافقة النھائیة

 في حالة الحصول على الموافقة النھائیة  یتم اصدار قرار التعیین على الدرجة المالیة األعلى -
 

 * تحویل الراتب الى احد البنوك
 

بتقدیم طلب الى مساعد العمید للشؤون االداریة والمالیة لتحویل الراتب الى احد (المعین حدیثا) یقوم الموظف  -
 البنوك موضحاً بھ اسم البنك ورقم الحساب ونسخة من بطاقة البنك والبطاقة الشخصیة وقرار التعیین

الالزمة لتحویل راتب الموظف الى البنك یتم تحویل الطلب الى قسم الشؤون المالیة بالكلیةالتخاذ اجراءاتھم  -
 المعني

یستمر تحویل الراتب الى البنك المراد التحویل علیھ إلى حین یتم موافاتنا من قبل الموظف أصل شھادة براءة  -
 ذمة من البنك في حالة رغبتھ بتحویل راتبھ الى بنك آخر.
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 * شھادة بیانات راتب
 

خدمة المدنیة الحصول على شھادة بیانات راتب من قبل مكتب یستطیع الموظف المعین عن طریق درجات ال
مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة، في حین یستطیع الموظف المعین عن طریق التعاقد مع أحد الشركات 

 الحصول على شھادة بیانات راتب من قبل الشركة المعین عن طریقھا.
 (الموجودة على موقع الكلیة) إلى قسم الشؤون المالیة بالكلیةیقوم الموظف بتقدیم استمارة طلب بیانات راتب  -
یقوم قسم الشؤون المالیة بإعداد الشھادة المطلوبة وإحالتھا إلى مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة  -

 لإلعتماد
 ھ.یقوم الموظف بمراجعة مكتب التنسیق التابع لمساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة الستالم طلب -

 

 * شھادة لمن یھمھ األمر
 

 تتضمن البیانات الشخصیة والوظیفیة والدرجة المالیة  یحق للموظف الحصول على شھادة لمن یھمھ األمر -
 .عن طریق تقدیم طلبھ إلى قسم الموارد البشریة

والمالیة یقوم قسم الموارد البشریة بإعداد الشھادة المطلوبة وإحالتھا إلى مساعد العمید للشؤون اإلداریة  -
 لإلعتماد

                       یقوم الموظف بمراجعة مكتب التنسیق التابع لمساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة الستالم طلبھ. -
 

 * شھادة عدم محكومیة / براءة ذمة
 

ومیھ/ یقوم الموظف بتقدیم طلب إلى قسم الموارد البشریة یبین فیھ رغبتھ في الحصول على شھادة عدم محك -
 براءة ذمة لتقدیمھا لجھة معنیة.

یقوم قسم الموارد البشریة بإعداد وإحالة خطاب إلى دائرة شؤون الموظفین بالوزاره عن طریق مساعد العمید  -
 للشؤون اإلداریة والمالیة إلجراء الالزم حیال مخاطبة الجھھ المختصة بشرطة عمان السلطانیة.

 البشریة الستالم شھادة عدم محكومیھ/ براءة ذمة.على الموظف مراجعة قسم الموارد  -
 

 * شھادة للسفر آلداء مناسك العمرة
 

یقوم الموظف بتقدیم طلب إلى قسم الموارد البشریة یبین فیھ رغبتھ في الحصول على شھادة للسفر آلداء  -
العریبة المتحدة مناسك العمرة في حالة رغبتھ بذلك وذلك لتقدیمھا إلى السفارة المعنیة بدولة اإلمارات 

 والمملكة العربیة السعودیة.
یقوم قسم الموارد البشریة بإحالة الطلب إلى دائرة شؤون الموظفین عن طریق مساعد العمید للشؤون اإلداریة  -

 والمالیھ.
 على الموظف مراجعة قسم الموارد البشریة الستالم الشھادة المعنیة. -

 

 * طلب تاشیرات 
 

على درجات الخدمة المدنیة الحصول على تأشیرة زیارة عائلیة / وكذلك تأشیرة  یحق للموظف الوافد المعین
 إقامة، ویمكن لھ الحصول على ذلك وفق اإلجراءات التالیة:
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ً معھ صوره من جواز  - یقوم الموظف بتقدیم طلب الحصول على تأشیرة إلى قسم الموارد البشریة مرفقا
، أما في حال طلب تأشیرة في حال طلب تأشیرة زیارة یتین لھالشخص القادم للزیارة مع صورتین شخص

 إقامة فعلیھ إرفاق الفحص الطبي وشھادة الزواج في حالة اذا كان الموظف متزوج .
یقوم قسم الموارد البشریة بتحویل الطلب إلى مساعد العمید للشؤون االداریة والمالیة للموافقة، وفي حال  -

 صة وإرسالھا الى دائرة الھجرة.الموافقة یتم طباعة االستمارات المخص
 على الموظف مراجعة قسم الموارد البشریة إلستالم التأشیرة بعد صدورھا. -

الى شرطة عمان السلطانة الخذ بصماتھ واصدار  یرسل ،بعد قدوم الشخص المراد الحصول على تاشیرة لھ -
 .بطاقة االحوال المدنیة لھ

وذلك في حالة عدم نص العقد على دفع تأشیرة إلستخراج العلى الموظف دفع المستحقات المالیة الالزمة  -
 التكالیف

 

منزل عاملة* طلب   
 

منزل علیھ تقدیم  عاملةفي حالة رغبة الموظف الوافد المعین على درجات الخدمة المدنیة الحصول على  -
 (قرار التعین) مرفقاً معھ نسخة من عقد العمل قسم الموارد البشریةمنزل إلى  عاملةطلب الحصول على 

وأیظا صورة من جواز السفر والفحص الطبي وصورتین  للموظف وزوجتھوصورة من جواز السفر 
  لایر عماني) 20شمسیتین للعاملة ومبلغ مالي وقدره (

یقوم المعنین بقسم الموارد البشریة بالتواصل مع صاحب العالقة   للعاملةتأشیرة من صدور ال نتھاء بعد اإل -
 اشیرة العاملة واستكمال االجراءات المتبقیة من قبل ( الكفیل)للحصول على ت

 

 * العمل اإلضافي
 

 بالنسبة للھیئة األكادیمیة -
  مع نھایة كل فصل دراسي تقوم األقسام والمراكز األكادیمیة بموافاة قسم الموارد البشریة باستمارات

ساعات عمل  18العمل اإلضافي للموظفین الذین اسندت لھم ساعات عمل إضافیة (بما یفوق العبء عن 
 باألسبوع أو عمل خالل إجازة رسمیة)  موضحاً فیھا عدد الساعات لكل یوم، 

 ساعة عمل باألسبوع كال من: 18یستثنى من العبء : مالحظة

o  ساعة اسبوعیة) 12-9رئیس القسم/ الشعبة (حیث أن العبء التدریسي یكون 
o  ساعة  12-9(حیث أن العبء التدریسي یكون األكادیمیة األقسام  منمنسق/ضابط ضمان الجودة

 اسبوعیة)
o ساعة اسبوعیة) 15-12ریسي یكون منسق الجداول الدراسیة واإلمتحانات (حیث أن العبء التد 
o  ساعة اسبوعیة) 12-9منسق البرامج الدراسیة (حیث أن العبء التدریسي یكون 
o  ساعة اسبوعیة) 12منسق التدریب على رأس العمل (حیث أن العبء التدریسي یكون 
o  ساعة اسبوعیة) 12منسق القسم األكادیمي (حیث أن العبء التدریسي یكون 
o ساعة اسبوعیة) 12ة (حیث أن العبء التدریسي یكون منسق السنة التأسیسی 
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o  ساعة اسبوعیة) 14منسق سیسكو (حیث أن العبء التدریسي یكون 
o  ساعة اسبوعیة) 12-9منسق وحدة الفیزیاء(حیث أن العبء التدریسي یكون 
o  ساعة اسبوعیة) 9-6رئیس لجنة الصحة والسالمة (حیث أن العبء التدریسي یكون 
o ساعة اسبوعیة) 12-6قة للبیئة (حیث أن العبء التدریسي یكون منسق البیوت الصدی 

 ) ساعات عمل تدریسي بما  4یقوم قسم الموارد البشریة بإحتساب األیام التعویضیة نتیجة العمل اإلضافي

ساعات عمل اداري بما یعادل یوم واحد من اإلجازات  7یعادل یوم واحد من اإلجازات التعویضیة، و
یوم  ، و یوم عمل في إجازة رسمیة تعادلساعة/األسبوع) 18وز العبئ الدراسي عند تجا التعویضیة

  واحد من اإلجازات التعویضیة.
 
 بالنسبة للھیئة اإلداریة والفنیة/التدریبیة -

  مع نھایة كل شھر تقوم األقسام والمراكز اإلداریة بموافاة قسم الموارد البشریة باستمارات العمل
اسندت لھم ساعات عمل إضافیة ( مابعد ساعات الدوام الرسمي أو عمل خالل اإلضافي للموظفین الذین 

 إجازة رسمیة) موضحاً فیھا عدد الساعات لكل یوم.
 ) ساعات عمل اداري/ فني  7یقوم قسم الموارد البشریة بإحتساب األیام التعویضیة نتیجة العمل اإلضافي

مل في إجازة رسمیة تعادل یوم واحد من بما یعادل یوم واحد من اإلجازات التعویضیة، و یوم ع
 اإلجازات التعویضیة) 

 

 * االیــفــــاد 
 

ً لجمیع الموظفین المعینین بالكلیة حسب مقتضیات العمل،  االیفاد (داخل السلطنة/خارج السلطنة) یكون متاحا
 وال یحق للموظف القیام بالمھمة الرسمیة قبل أخذ موافقة رئیس الوحدة أو من یفوضھ .

 یقوم الموظف بمراجعة قسم الموارد البشریة لتعبئة استمارة االیفاد (داخل السلطنة/ خارج السلطنة) -
 یتم اعتماد االستمارة من قبل عمید الكلیة أو من ینوب عنھ (مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة) -
 إذا كان اإلیفاد داخل السلطنة.وإصدار القرار  یتم رفع اإلستمارة إلى مدیر عام التعلیم التقني لإلعتماد -
 في حال كان اإلیفاد خارج السلطنة, یجب أخذ موافقة رئیس الوحدة عن طریق سعادة الوكیلة. -
 والمالیة بإصدار قرار اإلیفاد. ام الشؤون اإلداریةعند موافقة رئیس الوحدة, یقوم مدیر ع -
 المستحقات المالیة الالزمة (إن وجد)یتم تحویل القرار الى قسم الشؤون المالیة بالكلیة لصرف  -
 على الموظف مراجعة قسم الشؤون المالیة بالكلیة في حالة وجود أي خلل بشأن صرف المستحقات المالیة. -

 
 
 

و طلبات إكمال الدراسة * البعثات الدراسیة  
 

وذلك حسب الخطة تقتصر البعثات الدراسیة للموظفین العمانیین المعینین عن طریق درجات الخدمة المدنیة 
للموظف  یجوز. كما التطویریة للوزارة وحسب اإلعتمادات المالیة وفق الضوابط والمعاییر الموضوعة

العماني المعین على درجات الخدمة المدنیة إكمال دراستھ على حسابھ الخاص أو عن طریق الحصول على 
 منحة دراسیة من جھة خارج الوزارة.
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ترشیح الموظف استمارات بمراجعة ، یقوم قسم الموارد البشریة السنویةخطة التأھیل بعد أن یتم وضع  -
 للتأھیل العلمي وذلك للتأكد من مدى استیفاء الموظف للضوابط والمعاییر الموضوعة.

 .من قبل عمید الكلیة أو من ینوب عنھ (مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة)الخطة التأھیلیة یتم اعتماد  -
 .إلى مدیر عام التعلیم التقني لالعتماد اإلستماراتترفع  -
 .دراسة الطلباإلستمارات إلى لجنة الموارد البشریة ومن ثم إلى دائرة الموار البشریة بالوزارة ل ترفع -
الصدار قرارات اكمال الدراسة واعتمادھا  یتم تحویل اإلستمارة إلى دائرة شؤون الموظفین، في حال الموافقة -

 .عام الشؤون اإلداریة والمالیة من قبل مدیر 
 .یتم تحویل القرار الى دائرة الشؤون المالیة لصرف المستحقات المالیة الالزمة (ان لزم) -
بالنسبة للمبتعث خارج السلطنة، یتم حجز تذاكر السفر للموظف (وألسرتھ حسب القانون) عن طریق مكتب  -

یتم تسلیم التذكرة للموظف عن طریق دائرة السفریات على أن تكون تذكرة السفر صالحة لمدة سنة، و
 .المشتریات بالوزارة 

 على الموظف مراجعة قسم الشؤون المالیة في حالة وجود أي خلل بشأن صرف المستحقات المالیة . -
  

 * تغییر المسمى الوظیفي
 

 المؤھل الدراسيیقوم الموظف بتقدیم طلب الى مسؤولھ المباشر لتغییر مسماه الوظیفي، مرفق بھ نسخة من  -
یتم تحویل الطلب الى مساعد العمید للشؤون االداریة والمالیة لدراسة الطلب ورفعھ الى مدیر عام التعلیم  -

 التقني عن طریق عمید الكلیة بعد موافقتھ.
 یحال الطلب الى مدیر عام الشؤون االداریة والمالیة لدراستھ حسب قانون الخدمة المدنیة والئحتھ التنفیذیة. -
حالة الحصول على الموافقة، یتم احالة الموضوع الى وزارة الخدمة المدنیة للحصول على موافقتھم  في -

 واصدار قرار بالمسمى الوظیفي المقترح.
 في حالة الرفض، یتم االفادة بأسباب الرفض. -

 

 * تغییر الى عضو ھیئة التدریس
 

بع لھ لتغییر المسمى الوظیفي الى عضو یقوم الموظف العماني بتقدیم طلب الى رئیس القسم/المركز التا -
 ھیئة التدریس طبقا للشروط التالیة:

 :بالنسبة للفنیین والمدربین 
o  الحصول على مؤھل البكالوریوس بتقدیر جید جدا (بنظام الدوام الكامل) أو مایعادلھ في التخصص

 المطلوب التدریس بھ.
o  الیقل عن سنتین بعد الحصول على مؤھل العمل كفني أو مدرب لفترة التقل عن سبع سنوات منھا ما

 البكالوریوس.
o  في اختبار األیلتس األكادیمي أو ما یعادلھ. 5.5تحقیق 

 

 :بالنسبة لإلداریین 
o  الحصول على درجة الماجستیر في التخصص المطلوب التدریس بھ على أن یكون مؤھل

 البكالوریوس في نفس التخصص وبنظام الدوام الكامل.
o ل عن جید جدا في مستوى البكالوریوس.تحقیق تقدیر الیق 
o .العمل في وظیفة إداریة التقل عن سنتین بعد الحصول على درجة الماجستیر 
o  في اختبار األیلتس األكادیمي أو ما یعادلھ. 6.5تحقیق 
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 .للشؤون اإلداریة والمالیةیقوم المسؤول المباشر برفع توصیة لعمید الكلیة عن طریق مساعد العمید  -
الكلیة برفع الموضوع الى مدیر عام التعلیم التقني والذي بدوره یقوم بتشكیل لجنة لمقابلة المتقدم  یقوم عمید -

 بالطلب.
بعد أن تقوم اللجنة بمقابلة المتقدم، ترفع اللجنة توصیاتھا بالقبول او الرفض الى مدیر عام التعلیم التقني والذي  -

 یلة التعلیم التقني والتدریب المھني.بدوره یقوم برفع التوصیات الى سعادة الدكتورة وك
 یخضع من تتم الموافقة علیھم لفترة مالحظة مدتھا فصل دراسي.   -

 

 * عالوة بدل الھاتف
 

یستحق الموظف المعین عن طریق درجات الخدمة المدنیة (العمانیین من الدرجة التاسعة فما أعلى والوافدین 
الدرجة المعین علیھا، في حین أن الموظف المعین عن طریق من الدرجة ھـ فما أعلى) عالوة بدل ھاتف وفق 
 التعاقد مع إحدى الشركات الیستحق ھذه العالوة.

یقوم الموظف بتقدیم طلب الى مساعد العمید للشؤون االداریة والمالیة للحصول على عالوة بدل الھاتف  -
صاالت تثبت بأن رقم الھاتف االت شركةمرفق بھ نسخة من البطاقة الشخصیة وقرار التعیین ورسالة من 

 مسجل باسم الموظف.
 یتم رفع الطلب  الى مدیر دائرة شؤون الموظفین عن طریق مساعد العمید. -
 في حالة الموافقة، یتم اصدار قرار عالوة ھاتف. -
 

 * ضم الخدمة السابقة
 

الى صندوق  ضم خدمتھ السابقة ( ان وجدت) یحق للموظف الذي عمل سابقا في إحدى المؤسسات والشركات
 تقاعد موظفي الخدمة المدنیة شریطة أن تكون مدة الخدمة سنة فما أكثر

یقوم الموظف بتقدیم طلب الى مساعد العمید للشؤون االداریة والمالیة للحصول على ضم خدمة مرفق بھ  -
 مھا.نسخة من البطاقة الشخصیة وقرار التعیین ورسالة من التأمینات اإلجتماعیة توضح المدة المراد ض

 یتم رفع الطلب  الى مدیر دائرة شؤون الموظفین عن طریق مساعد العمید. -
 في حالة الموافقة، یتم اصدار قرار ضم الخدمة. -

 

 * التعویض عن اصابات العمل واألمراض المھنیة
 

یستطیع الموظف المصاب بأحد األمراض المھنیة أو بأحد األمراض المزمنة والمستعصیة متى كانت بسبب 
العمل، أو نتیجة لحادث یقع علیھ أثناء تأدیتھ للعمل، الحصول على تعویض عن اإلصابة وفق مایقرره مجلس 
الخدمة المدنیة باإلتفاق مع وزارة الصحة (لمزید من المعلومات یرجى الرجوع الى قانون الخدمة المدنیة 

 وقانون العمل العماني)
 

 * التعویض النقدي بدل تذاكر سفر
 

موظف (الوافد وابناء محافظة ظفار ومسندم) المعین على درجات الخدمة المدنیة الحصول على یستطیع ال
) مرة واحدة خالل السنة وفق مایحدده قانون سنة 21تعویض بدل تذاكر سفر (لھ ولزوجتھ وأوالده دون سن 

 الخدمة المدنیة حسب اإلجراءات التالیة:
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المعنیین عن طریق رؤوساء األقسام والمراكز الوافدین یقوم قسم الموارد البشریة بمخاطبة جمیع الموظفین  -
وتعبئتھا مع ارفاق نسخة من جواز السفر لھ  Staff Visaلطباعة استمارة التعویض النقدي عن طریق نظام 

 السیر. من قرار التعیین الموضح بھ خط ، ونسخةسنة 21ولزوجتھ وأوالده دون سن 
 بعد تجمیع اإلستمارات، یقوم قسم الموارد البشریة بالتأكد من صحة البیانات  -
 مطابقة نسخ الجواز مع األصللیتم البشریة لتسلیم أصل جوازات السفر، على الموظف مراجعة قسم الموارد  -
بالكلیة اإلستمارات یقوم قسم الموارد البشریة بإعداد كشف لبیانات الموظفین وتسلیم قسم الشؤون المالیة  -

 إلتخاذ الالزم
 على الموظف مراجعة قسم الشؤون المالیة بالكلیة في حالة وجود أي خلل بشأن صرف التعویضات النقدیة. -

 

 * نسخة من تجدید عقد الخدمة
 

علیھ التقدم بطلب إلى قسم الموارد بعد التجدید، في حال رغبة الموظف الحصول على نسخة من عقد الخدمة  -
 ةالبشری

یقوم قسم الموارد البشریة بإحالة الطلب إلى دائرة شؤون الموظفین بالوزارة عن طریق مساعد العمید  -
 للشؤون اإلداریة والمالیة

 على الموظف مراجعة قسم الموارد البشریة للحصول على طلبھ. -
 

 * طلب بطاقة عالج مجاني
 

(لھ ولزوجتھ وأوالده دون سن یحق للموظف الوافد المعین على درجات الخدمة المدنیة بطاقة العالج المجاني 
 وذلك وفق اإلجراءات التالیة:سنة)  18

یقوم الموظف بتقدیم طلب الى قسم الموارد البشریة للحصول على بطاقة العالج المجاني لھ أو ألفراد أسرتھ  -
مل (یجب أن یكون الطلب الشخصي مشفوعا بنسخة من جواز سفر الموظف، وبنود عقد الع حسب محددات

. أما بالنسبة للطلب العائلي فیجب أن یكون مشفوعا بنسخة من جواز  3*4صورة شخصیة بمقاس التأشیرة، 
 )7*4مقاس بصورة عائلیة سفر الزوجة، تأشیرة الزوجة، 

باإلضافة إلى إعداد خطاب إلى وزارة اإلستمارة المعدة لذات الغرض قسم الموارد البشریة بإعداد  یقوم -
 الصحة

 .لإلعتمادالموضوع إلى مساعد العمید لشؤون االداریة والمالیة  حالی -
 إلى وزارة الصحة الستخراج البطاقة الصحیة.یرفع الموضوع  -
 على الموظف مراجعة قسم الموارد البشریة الستالم بطاقة العالج المجاني. -
الحاالت الطارئة وقبل إصدار البطاقة الصحیھ یتم تزوید الموظف برسالھ إلى المركز الصحي أو  في -

 المستشفى یبین فیھا أنھ موظف لدینا ونطلب عالجھ إلى حین اصدار البطاقة الصحیة.
لمجاني في حالة طلب تجدید بطاقة العالج المجاني، على الموظف موافاة قسم الموارد البشریة ببطاقة العالج ا -

 السابقة باإلضافة إلى طلب الحصول على بطاقة العالج المجاني.
 

 * نقل الكفالة
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 بالنسبة للموظف -
  ف�����ي ح�����ال رغب�����ة الموظ�����ف بنق�����ل كفال�����ة اح�����د م�����ن اف�����راد اس�����رتة م�����ن وزارة الق�����وى العامل�����ة

ال����ى جھ����ة اخ����رى فیتوج����ب علی����ھ مواف����اة قس����م الم����وارد البش����ریة برس����الة ع����دم ممانع����ة الجھ����ة 
نق����ل الكفال����ھ إل����یھم، مرفق����ا مع����ھ نس����خة م����ن نم����وذج التوقی����ع المف����وض م����ن قب����ل األخ����رى م����ن 

 بالنسبة للقطاع الخاص. وزارة التجارة والصناعة
  العالق�������ات العام�������ة  مس�������اعد العمی�������د للش�������ؤون اإلداری�������ة والمالی�������ة بمخاطب�������ة م�������دیریق�������وم

ب������الوزارة إلص������دار رس������الة بع������دم الممانع������ة م������ن نق������ل كفال������ة ص������احب العالق������ة إل������ى الجھ������ة 
 األخرى.

 
 
 
 

 بالنسبة للطالب -
  ف����ي ح�����ال رغب�����ة الطال�����ب م�����ن نق�����ل كفالت����ھ إل�����ى وزارة الق�����وى العامل�����ة فیتوج�����ب علی�����ھ مواف�����اة

كفال����ة ابن����ھ إل����ى قس����م الم����وارد البش����ریة برس����الة ع����دم ممانع����ة م����ن جھ����ة عم����ل وال����ده م����ن نق����ل 
ال������وزارة، مرفق������ا مع������ھ نس������خة م������ن نم������وذج التوقی������ع المف������وض م������ن قب������ل وزارة التج������ارة 

وك����ذلك رس����الة بع����د ممانع����ة الوال����د م����ن نق����ل كفال����ة ابن����ھ  بالنس����بة للقط����اع الخ����اص والص����ناعة
م����ن جھ����ة ال����ذى یعم����ل بھ����ا ال����ى ال����وزارة م����ع ض����رورة تص����دیق الرس����الة م����ن الس����فارة وم����ن 

 وزارة الخارجیة.
  بمخاطب�������ة االح�������وال المدنی�������ة إلص�������دار  اعد العمی�������د للش�������ؤون اإلداری�������ة والمالی�������ةمس�������یق�������وم

 التاشیرة للطالب.
 

 * التدریب والتطویر الوظیفي
 

تدریب وتطویر الموظفین ھو جزء أساسي من عملیة التخطیط اإلستراتیجي، ویجب أن تكون متماشیة مع 
 الكلیة أوخارجھا وفق التسھیالت المتاحة:احتیاجات الكلیة ومن الممكن أن یتم تنفیذ ذلك داخل حرم 

على جمیع االقسام والمراكز اجراء تحلیل سنوي إلحتیاجاتھم التدریبیة عن طریق دمج اإلحتیاجات الذاتیة  -
 للموظفین بما یخدم مصلحة العمل واإلحتیاجات التطویریة للعمل وفق تقاریر اآلداء الوظیفي

یاجات التدریبیة لجمیع األقسام والمراكز وإعداد خطة سنویة للتدریب یقوم قسم الموارد البشریة بتجمیع اإلحت -
 وذلك بالتنسیق مع الجھات المختصة لتوفیر الالزم.

بعد اإلعتماد وفي ضوء التسھیالت المتاحة یقوم قسم الموارد البشریة باإلعالن عن الفرص التدریبیة المتوفرة  -
للموظفین الذین ھم بحاجة إلى التدریب وفق اإلحتیاجات  للتنافس على المشاركة مع ضرورة إعطاء األولویة

 التدریبیة التي تم تحلیلھا مسبقاً.
 .تعبئة إستمارة التغذیة الراجعة المعدة لذلكیتوجب على الموظف بعد تمتعھ بالفرصة التدریبیة  -
وبعد أخذ  للموظف الحق باإلجتھاد والبحث عن فرص تدریبیة تخدم مصلحة العمل والتقدم بطلب للمشاركة -

 الموافقات الالزمة سیتم السماح لھ بذلك.
 التحتسب فترة تمتع الموظف بفرصة تدریبیة كغیاب عن العمل في حال وجود موافقة على ذلك. -

 (لمزید من المعلومات یرجى الرجوع إلى سیاسة شؤون الموظفین)
 

 * الشكاوي والتظلمات



 20                                                                                                                       2017 یونیودلیل الموظف_

 

أو زمالئھم بالعمل نتیجة لسوء المعاملة، أو نتیجة ألي من الموظفین لدیھم الحق في التقدم بشكوى ضد الطلبة 
 المواضیع التي قد تؤثر على بیئة عملھ وآدائھ الوظیفي وذلك خالل اسبوعین من تاریخ وقوع الحدث.

یقوم الموظف المتظلم/المشتكي بمخاطبة رئیس القسم/المركز باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض وذلك  -
 تاریخ وقوع الحدث .من اسبوعین خالل 

والتحقیق ووضع التوصیات  یقوم رئیس القسم/المركز بمناقشة الموضوع مع الموظف المتظلم/المشتكي  -
 الموظف بذلك. المناسبة لحل الموضوع. ویتم إخطار

أیام عمل، ترفع  10في حین لم یتم التوصل الى حل أو في حالة عدم اتخاذ اي اجراء خالل  -
 ة الموارد البشریة مشفوعة بالمستندات التي تحوي على االدلة واالثباتات .الشكوى/التظلم إلى لجن

 یحق للموظف رفع شكواه أو تظلمھ مباشرة إلى رئیس لجنة الموارد البشریة, إذا إستدعى األمر ذلك. -
تقوم لجنة الموارد البشریة بالتأكد من أن الموضوع تم مناقشتھ مع رئیس القسم/المركز، ومن ثم تقوم  -

 خاذ االجراءات الالزمة ورفع توصیاتھا إلى عمید الكلیة للتوجیھ.بات
یقوم عمید الكلیة بتوجیھ المختصین باتخاذ الالزم كما تقوم لجنة الموارد البشریة باخطار الموظف بالنتائج  -

 التي تم التوصل الیھا.
 (لمزید من المعلومات یرجى الرجوع إلى سیاسة شؤون الموظفین)

 
 
 

 
 

 * الترقیات
 

یجوز ترقیة الموظف إلى الدرجة الوظیفیة األعلى وفقاً للشروط واألوضاع المحددة في الالئحة التنفیذیة للخدمة 
المدنیة وتكون ھذه الترقیة مبنیة على عنصر الكفایة وعنصر األقدمیة. والیجوز ترقیة الموظف إذا وقعت علیھ 

 ذا كان آخر تقریر كفایة مقدم عنھ بمرتبة ضعیف.عقوبة إال بعد إنقضاء مدتھا، كما الیجوز ترقیتھ كذلك إ

 

 * تكریم الموظف المجید
 

ً ل بما الیزید عن نسبة بنظام تكریم الموظفین  موضوعة المعاییر الشروط ولیتم تكریم الموظف المجید طبقا
 مركز لكل عام أكادیمي. /الموظفین بكل قسم عددمن  3%

 سیاسة شؤون الموظفین)(لمزید من المعلومات یرجى الرجوع إلى 
 

 * اإلستقالة عن العمل
 

حفاظا على سیر العملیة التعلیمیة یمنع قبول استقاالت المحاضرین والفنیین أثناء الفصل الدراسي، وعلى 
 الموظف الراغب في تقدیم طلب استقالة اتباع اآلتي:

الفصل الدراسي بشھر إلى ثالثة یقوم الموظف بتقدیم طلب قبول استقالتھ الى مسؤولھ المباشر قبل نھایة  -
 شھور.

 یقوم المسؤول المباشر برفع توصیتھ بالقبول أو الرفض الى مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة. -
 یقوم مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة بدراسة الطلب ورفعھ الى عمید الكلیة البداء الموافقة من عدمة. -
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 طریق درجات الخدمة المدنیة: بالنسبة للموظف المعین عن 
o  التقني في حالة موافقة عمید الكلیة على طلب االستقالة، یتم رفع الموضوع الى مدیر عام التعلیم

ومعالي الشیخ موافقة سعادة الدكتورة وكیلة التعلیم التقني والتدریب المھني إلتخاذ الالزم حیال أخذ 
 .الوزیر

o إلى مدیر عام الشؤون اإلداریة والمالیة الستكمال اإلجراءات  في حالة الموافقة، یتم إحالة الموضوع
 واصدار قرار بقبول استقالة الموظف. 

o .یتم ابالغ الموظف بقبول طلبة أو بالرفض عن طریق قسم الموارد البشریة 
o  نموذج المقابلة التودیعیة  یقوم الموظف بمراجعة قسم الموارد البشریة الستالم القرار واستكمال

اقة العمل بطالعھد التي بحوزتھ إلى األقسام المعنیة ومنھا األعمال و(تسلیم ات اخالء الطرف اجراءو
وشھادة مایثبت دفع جمیع مستحقات الواردة بفواتیر الكھرباء  ،ان وجد -وبطاقة العالج المجاني

 قالة.والماء والھاتف بالنسبة للموظف القاطن بمساكن الكلیة ) وذلك في حالة قبول طلبھ باإلست
 

 :بالنسبة للموظف المعین عن طریق التعاقد مع احد الشركات 
o  في حالة موافقة عمید الكلیة على طلب االستقالة، یتم رفع الموضوع الى مدیر عام التعلیم التقني ألخذ

 الموافقة النھائیة على طلب الموظف. 
o  والمالیة الستكمال اإلجراءات في حالة الموافقة، یتم إحالة الموضوع إلى مدیر عام الشؤون اإلداریة

 واصدار قرار بقبول استقالة الموظف .
o .یتم ابالغ الموظف بقبول طلبة أو بالرفض عن طریق قسم الموارد البشریة 
o  واستكمال نموذج المقابلة التودیعیة  یقوم الموظف بمراجعة قسم الموارد البشریة الستالم القرار

وذلك في حالة قبول طلبھ  )تي بحوزتھ إلى األقسام المعنیة(تسلیم العھد ال واجراءات اخالء الطرف
 باإلستقالة.

 

 :بالنسبة للموظف العماني المعین على درجات الخدمة المدنیة والراغب باإلستقالة إلدارة عملھ الخاص 
o  یقوم قسم الموارد البشریة بالتأكد من مدى استیفاء الموظف للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء

 م وزارة الخدمة المدنیة والتي تتضمن اآلتي:وتعمی
 

  ان یتقدم الموظف بما یثبت موافقة جھات اإلختصاص على انشاء وإدارة المؤسسة الخاصة
وملكیتھا الخاصة لھ (ویكون تاریخ االستقالة لشاغلي وظائف التدریس والوظائف الفنیة 

 یقدم فیھ طلب قبول االستقالھ)المرتبطة بھا من بدایة العام األكادیمي التالي للعام الذي 
 ان یقضي الموظف مدة خدمة فعلیة ال تقل عن ثالثة سنوات وال تزید عن خمس عشر سنة 
 ان ال یزید عمر الموظف عن خمس وأربعین سنة 
  یوما من  30یكون البت في طلب اإلستقالة بالقبول أو الرفض من رئیس الوحدة وذلك خالل

مقبولة بحكم القانون، ویجب في حالة الرفض أن یكون قرار تاریخ تقدیمھا وإال إعتبرت 
 الرفض مسبباً.

  یصرف للموظف المستقیل مبلغ مالي شھري من الخزانة العامة بما یعادل راتبھ الكامل لمدة
 سنة من تاریخ إنتھاء خدمتھ.

 جھاز الیجوز للمنتھیة خدمتھ وفقا لألحكام السابقة أن یتقدم لشغل وظیفة في أي من وحدات ال
سنوات من تاریخ انتھاء خدمتھ وبإتباع اإلجراءات القانونیة  3اإلداري للدولة، إال بعد مضي 

 المقررة للتعیین.
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  ال یخل العمل بھذه الضوابط بالسلطة التقدیریة الممنوحة لرئیس الوحدة في قبول اإلستقالة أو
ة في الجھة التي یعملون بھا عدم قبولھا، كما الیخل باإللتزامات الملقاة على الموظفین بالخدم

 لمدة محددة وفقا لقانون البعثات والمنح واإلعانات الدراسیة أو غیره من القوانین.
 

o  یتم احالة الموضوع الى عمید الكلیة عن طریق مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة بعد إبداء
 الرأي في ذلك.

o  ،یتم رفع الموضوع الى مدیر عام التعلیم التقني ومنھ في حالة موافقة عمید الكلیة على طلب االستقالة
التعلیم التقني واإلداري ألخذ الموافقة النھائیة على طلب الموظف من قبل سعادة الدكتورة وكیلة إلى 

 معالي الشیخ الوزیر. 
o في حالة الموافقة، یتم إحالة الموضوع إلى مدیر عام الشؤون اإلداریة والمالیة الستكمال اإلجراءات 

 واصدار قرار بقبول استقالة الموظف .
o .یتم ابالغ الموظف بقبول طلبة أو بالرفض عن طریق قسم الموارد البشریة 
o  واستكمال نموذج المقابلة التودیعیة  یقوم الموظف بمراجعة قسم الموارد البشریة الستالم القرار

یة ومنھا بطاقة العمل، وشھادة (تسلیم العھد التي بحوزتھ إلى األقسام المعن واجراءات اخالء الطرف
مایثبت دفع جمیع مستحقات الواردة بفواتیر الكھرباء والماء والھاتف بالنسبة للموظف القاطن 

 وذلك في حالة قبول طلبھ باإلستقالة.بمساكن الكلیة) 
 

 * ندب الموظف
 

خارجھا لمدة التزید على ستة یمكن أن یتم ندب الموظف للعمل مؤقتا بوظیفة أخرى سواء كان داخل الكلیة أو 
 أشھر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وتكون اجراءات الندب وفق اآلتي:

عمید  بعد موافقةبتنسیق مسبق فیما بین الجھتین یتم تحویل الموضوع الى مدیر عام الشؤون اإلداریة والمالیة  -
 ومدیر عام التعلیم التقني. الكلیة

 ةإصدار قرار الندب متضمنا المدة والوظیفبمالیة بموافقة معالي الوزیر یقوم مدیر عام الشؤون اإلداریة وال -
 التي یندب إلیھا الموظف

 یقوم قسم الموارد البشریة بمتابعة قرار الندب وإخطار الموظف المعني بذلك -
إلصدار قرار تمدید  الجھة المختصة بالوزارةبمخاطبة  تقوم إدارة الكلیةفي حال إنتھاء المدة المحددة للندب،  -

 .الندب اذا اقتضت مصلحة العمل
  

نقل الموظف*   
 

 ال من وحدة إلى أخرى داخل الكلیة، أو من من كلیة تقنیة إلى كلیة تقنیة أخرى یمكن للموظف اإلنتق
 داخل الكلیة قسم / مركز إلى آخرنقل الموظف من  -

 عمید:داخل الكلیة یجب أن یكون بموافقة ال من قسم إلى آخرانتقال الموظف 
 مساعد مسؤولھ المباشر والذي بدوره یقوم بتحویل الطلب إلى إلى  نتقالعلى الموظف تقدیم طلب اإل

 العمید للشؤون اإلداریة والمالیة
  الموافقة.إلبداء الرأي وأخذ برفع الموضوع إلى عمید الكلیة مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة یقوم 
  على الطلب من عدمھ.العمید موافقة بیقوم قسم الموارد البشریة بإخطار الموظف 
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 نقل الموظف من كلیة تقنیة إلى أخرى -
 انتقال الموظف من كلیة إلى أخرى ولسبب مقنع تمت الموافقة علیھ من قبل المسؤول المباشر یكون وفق اآلتي:

 عن طریق المسؤول المباشر للحصول على عدم ممانعتھ من على الموظف التقدم بطلب لعمید الكلیة 
 اإلنتقال 

  للحصول على عدم ممناعتھم من یقوم عمید الكلیة بمخاطبة عمید الكلیة األخرى المراد اإلنتقال إلیھا
 انتقال الموظف إلیھم

  للموظف الراغب باالنتقال من حق الكلیة المراد االنتقال الیھا إجراء مقابلة شخصیة 
  یتم مخاطبة  مكتب مدیر عام التعلیم التقني بذات المراد اإلنتقال إلیھا،  تمت الموافقة من الكلیة في حالة

 . الموضوع إلبداء الرأي والموافقھ  على النقل من عدمھ 
  ضرورة و بالموافقة على النقلیقوم قسم الموارد البشریة بإخطار الموظف بعد موافقة الوزارة على النقل

 .ء الطرف والمقابلة التودیعیة عمل إخال
 

 * إجراءات تسلیم العمل/المھام الوظیفیة
 

إعداد مدونات باألعمال أو المھام  علیھفي حین انھاء صلة عمل الموظف بالكلیة وقبل مغادرتھ للكلیة یتوجب  -
 . تتم صیاغة ھذه المدونات طبقاّ للمنصب الذي كان یشغلھ بالكلیة.  للقسم الوظیفیة التي سیتم تسلیمھا

تم اعدادھا، ویكون  التيالتأكد من مدى جودة مدونات تسلیم األعمال (المھام الوظیفیة)  المسؤول المباشرعلى  -
ذلك عن طریق التحقق من مدى كون ھذه المدونات وافیة ودقیقة في فحواھا وأیضاّ متطابقة مع المنصب الذي 

 كان یشغلھ الموظف.
على المسؤول المباشر توثیق اجتماعات تسلیم األعمال التي تدور مابین الموظف المنتھیة صلة عملھ بالكلیة  -

 والموظف الذي سیشغل منصبھ.
 (لمزید من المعلومات یرجى الرجوع إلى سیاسة شؤون الموظفین)

 

 * منحة نھایة الخدمة والراتب التقاعدي و مكافئة نھایة الخدمة
 

نھایة الخدمة وفق منحة الحصول على یحق للموظف المعین على درجات الخدمة المدنیة عند انتھاء خدمتھ  -
 التنفیذیة.ماتم تحدیده بقانون الخدمة المدنیة والئحتھ 

كما یستحق الموظف العماني المعین على درجات الخدمة المدنیة راتب تقاعدي عند انتھاء خدمتھ وفق  -
 األسباب والشروط التي تم تحدیدھا بقانون الخدمة المدنیة والئحتھ التنفیذیة.

-  ً لقانون الخدمة  الموظف الذي الیستحق الراتب التقاعدي عند ترك الخدمة یستحق مكافئة نھایة الخدمة طبقا
المدنیة والئحتھ التنفیذیة. كما أن الموظف الذي تمد خدمتھ أو یعاد للخدمة بعد بلوغھ سن التقاعد یستحق 

 طبقاً لقانون الخدمة المدنیة والئحتھ التنفیذیة.مرة أخرى مكافأة عند انتھاء خدمتھ 
 

 * االجازة االعتیادیة/ الصیفیة
 

ماھو موضح بالتقویم األكادیمي)، ووفقا  حسبلموظفي الكلیة بقرار وزاري (یتم تحدید اإلجازة الصیفیة 
 العمل فیتم تأجیل أو تقدیم اإلجازة الصیفیة لبعض من موظفي الكلیة بموافقة عمید الكلیةمصلحة لمقتضیات 

معینین على أن یتم منحھم اإلجازة بموعد آخر تساوي نفس مدة اإلستقطاع عن إجازتھ، بإستثناء الموظفین ال
 فیتم منحھم اإلجازة بموعد آخر لمدة اقصاھا ثالثین یوما.عن طریق التعاقد مع أحد الشركات 

 یقوم الموظف بطلب االجازة عن طریق النظام اإللكتروني لإلجازات   -
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یتم تحویل الطلب إلكترونیا إلى المسؤول المباشر ومن ثم إلى المسؤول األعلى ومنھ إلى قسم الموارد البشریة  -
 ألخذ الموافقة 

 یقوم قسم الموارد البشریة بالتأكد من رصید االجازة ومدى استحقاق الموظف لھا -
 ة لالعتماد یتم تحویل الطلب إلكترونیاً الى مساعد العمید للشؤون االداریة والمالی -
 بعد الحصول على االعتماد، یحق للموظف التمتع باالجازة -
 یقوم الموظف بإخطار قسم الموارد البشریة بعودتھ من االجازة  -

 

 * االجازة المرضیة
 

 -في حالة المرض إجازة تمنح بقرار من الجھة الطبیة المختصة على النحو اآلتي: یحق للموظف 
 تزید على سبعة أیام في المرة الواحدة.أ ) إجازة براتب كامل لمدة ال 

ب ) في حالة المرض التي تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزید على سبعة أیام ، تكون اإلجازة في الحدود 
 -التالیة: 

 ستة أشھر براتب كامل. -
 ستة أشھر بثالثة أرباع الراتب وكامل البدالت. -

ً معھ الشھادة المرضیة یقوم الموظف بتقدیم طلب االجازة عن طریق النظام  - اإللكتروني لإلجازات مرفقا
المصدقة بختم وزارة الصحة. وفي حالة حصول الموظف على شھادة مرضیة من خارج السلطنة، فیجب 
 تصدیق تلك الشھادة من قبل الجھة المانحة، ووزارة الخارجیة بالدولة المانحة، وسفارة الدولة المانحة

 بالسلطنة. ، ومن ثم وزارة الصحة بالسلطنة
 اإلجازة إلى قسم الموارد البشریة النسخة األصلیة منیقوم الموظف بتقدیم  -
یتم تحویل الطلب إلكترونیا إلى المسؤول المباشر ومن ثم إلى المسؤول األعلى ومنھ إلى قسم الموارد البشریة  -

 ألخذ الموافقة 
 المطلوبة واتخاذ اإلجراءات الالزمةیقوم قسم الموارد البشریة بالتأكد من صحة االجازة واإلعتمادات  -
أیام موافاة قسم الموارد البشریة  7یتوجب على الموظف بعد عودتھ من اإلجازة المرضیة التي تجاوزت  -

 باستمارة العودة من اإلجازة 
یقوم قسم الموارد البشریة بإصدار قرار اإلجازة وقرارا العودة وإعتمادھم من قبل مساعد العمید للشؤون  -

 اإلداریة والمالیة
 

 * االجازة الطارئة
 

اجازة طارئة براتب كامل لمدة خمسة أیام في السنة المالیة بالنسبة لمن تم  -یستحق الموظف وألسباب قاھرة
تعیینھ عن طریق درجات الخدمة المدنیة ، ویجوز منحھ خمسة أیام أخرى بعذر خارج عن ارادتھ بتقدیر من 

اجازة  -لموظف المعین عن طریق التعاقد مع أحد الشركات یستحق وألسباب قاھرةرئیس الوحدة. أما بالنسبة ل
طارئة براتب كامل لمدة ستة أیام في السنة المالیة بحیث الیتجاوز یومین في كل مرة من ایام االنقطاع عن 

 العمل.
ھریة التي تستدعي یقوم الموظف بطلب االجازة عن طریق النظام اإللكتروني لإلجازات مشفوعاً باألسباب الق -

 طلب اإلجازة
یتم تحویل الطلب إلكترونیا إلى المسؤول المباشر ومن ثم إلى المسؤول األعلى ومنھ إلى قسم الموارد البشریة  -

 ألخذ الموافقة 
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 یقوم قسم الموارد البشریة بدراسة األسباب والتأكد من مدى استحقاق الموظف لھا -
 یتم تحویل الطلب إلكترونیاً الى مساعد العمید للشؤون االداریة والمالیة بدراسة األسباب واالعتماد  -
تزید عن  بالنسبة للموظف المعین عن طریق درجات الخدمة المدنیة الراغب في الحصول على اجازة طارئة  -

الوزارة بالحصول على موافقة رئیس ، علیھم التقدم بطلب كتابي الى قسم الموارد البشریة لمخاطبة خمسة أیام
 .بما ال تزید عن خمسة أیام الوحدة لمنح ھذه اإلجازة لھ

 

 * االجازة الخاصة
 

 اجازة خاصة براتب كامل على النحو التالي:  فقطیستحق الموظف المعین عن طریق التعاقد مع احد الشركات 
 (مرة واحدة طوال مدة الخدمة) ثالثة ایام في حالة الزواج 
 االخت -االخ  -الجدة  -الجد  -االب  -االم  -االبنة  -ثة ایام في حالة وفاة االبن ثال 
  الخالة -الخال  -العمة  -یومان في حالة وفاة العم 

ً باألدلة التي تستدعي طلب  - یقوم الموظف بطلب االجازة عن طریق النظام اإللكتروني لإلجازات مشفوعا
 اإلجازة

یتم تحویل الطلب إلكترونیا إلى المسؤول المباشر ومن ثم إلى المسؤول األعلى ومنھ إلى قسم الموارد البشریة  -
 ألخذ الموافقة 

 یقوم قسم الموارد البشریة بدراسة الطلب والتأكد من مدى استحقاق الموظف لھا -
 بدراسة الطلب واالعتماد یتم تحویل الطلب إلكترونیاً الى مساعد العمید للشؤون االداریة والمالیة -

 

 * اجازة مرافق مریض
 

اجازة مرافق مریض براتب كامل لمدة خمسة  فقطیحق للموظف المعین عن طریق درجات الخدمة المدنیة 
 عشر یوما، ولمدة ثالثین یوما أخرى بموافقة رئیس الوحدة. 

  .ال تحتسب إجازة مرافق مریض إذا كانت أقل عن یومین 
 اإلجازات ثالثة مرات خالل السنة المالیة. یمنح ھذا النوع من 

 
یقوم الموظف بتقدیم طلب كتابي إلى المسؤول المباشر والمسؤول األعلى یوضح فیھ أسباب طلب اإلجازة  -

 وصلة قرابتھ بالمریض الذي یرغب مرافقتھ وتاریخ طلب اإلجازة
جازة عن طریق النظام اإللكتروني بعد الموافقة المبدئیة وحین العودة من اإلجازة یقوم الموظف بطلب اال -

لإلجازات مشفوعاً باألدلة التي استدعت طلب اإلجازة، كما یقوم بتسلیم قسم الموارد البشریة الشھادة الصادرة 
(الجھة  من المستشفى التي عالج بھا المریض موضحا فیھا اسم الموظف ومصدقة من الجھات المختصة

ھذا باإلضافة إلى نسخة من  انحة، وسفارة الدولة المانحة بالسلطنة)المانحة، ووزارة الخارجیة بالدولة الم
 .جواز السفر الذي یوضح تاریخ المغادرة وتاریخ العودة من السفر

یتم تحویل الطلب إلكترونیا إلى المسؤول المباشر ومن ثم إلى المسؤول األعلى ومنھ إلى قسم الموارد البشریة  -
 المبدئیةألخذ الموافقة 

الموارد البشریة بدراسة الطلب والتأكد من مدى استحقاق الموظف لھا ورفع الموضوع للوزارة یقوم قسم  -
  إلبداء موافقتھم

ً الى مساعد العمید للشؤون االداریة والمالیة  - بعد الحصول على موافقة الوزارة یتم تحویل الطلب إلكترونیا
 النھائي لإلعتماد
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 * اجازة مرافق زوج او زوجة
 

اجازة مرافق زوج/زوجة (اذا اوفد في بعثة او  فقطیحق للموظف المعین عن طریق درجات الخدمة المدنیة 
 منحة دراسیة او دورة تدریبیة او اعیر او نقل خارج السلطنة ) بدون راتب لمدة التقل عن ستة أشھر. 

فیھ أسباب طلب اإلجازة یقوم الموظف بتقدیم طلب كتابي إلى المسؤول المباشر والمسؤول األعلى یوضح  -
 مشفوعاً باألدلة التي تستدعي ذلك

 یقوم قسم الموارد البشریة بدراسة الطلب والتأكد من مدى استحقاق الموظف لھا -
 یتم تحویل الطلب الى مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة لمخاطبة الوزارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة -
قوم قسم الموارد البشریة بإصدار قرار اإلجازة وإعتماده من قبل مساعد یبعد الحصول على موافقة الوزارة  -

 العمید للشؤون اإلداریة والمالیة
 یقوم الموظف بإخطار قسم الموارد البشریة بعودتھ من االجازة حین العودة.  -

 
 
 
 

 * اجازة الحج
 

یستحق الموظف المعین عن طریق درجات الخدمة المدنیة اجازة لتأدیة فریضة الحج لمدة عشرون یوما 
(مرة واحدة طوال مدة خدمتھ)، في حین یحق للموظف المعین عن طریق التعاقد تحتسب من تاریخ المغادرة 

(مرة واحدة لمغادرة تحتسب من تاریخ امع أحد الشركات اجازة لتأدیة فریضة الحج لمدة خمسة عشر یوما 
 طوال مدة خدمتھ).

یقوم الموظف بتقدیم طلب كتابي إلى المسؤول المباشر والمسؤول األعلى یوضح فیھ رغبتھ بتأدیة الحج  -
 .وتاریخ المغادرة 

 .یقوم قسم الموارد البشریة بالتأكد من مدى استحقاق الموظف لھا -
 وإعتماده من قبل مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیةیقوم قسم الموارد البشریة بإصدار قرار اإلجازة  -
یقوم الموظف بإخطار قسم الموارد البشریة بعودتھ من االجازة حین العودة مرفقا نسخة من جواز سفره  -

 موضحا بھا تأشیرة ذھابھ وعودتھ من الحج.
 

 * اجازة الوضع
 

كامل لمدة خمسین یوما، على أن تمنح ھذه اإلجازة  تمنح الموظفة اجازة لتغطیة فترة ماقبل وبعد الوالدة براتب
طوال مدة الخدمة  خمس مراتبالنسبة للموظفة المعینة عن طریق درجات الخدمة المدنیة بما الیزید على 

(وتكون فترة تغطیة ماقبل الوالدة بتوصیة من الجھة الطبیة التتجاوز مدتھا عشرة أیام، وتمنح باقي المدة من 
الوضع)، في حین تمنح إجازة الوضع للموظفة المعینة عن طریق التعاقد مع احد  ختاریھذه اإلجازة من 

طوال مدة الخدمة (وتكون فترة تغطیة ماقبل الوالدة بتوصیة من الجھة  ثالث مراتالشركات بما الیزید على 
ً للتنظیم المتبع  من ھذه اإلجازة من تاریج الوضع الطبیة التتجاوز مدتھا عشرة أیام ، وتمنح باقي المدة طبقا

 بالكلیة)
طلب إلى المسؤول المباشر والمسؤول األعلى توضح فیھ رغبتھا بالتمتع في إجازة التقوم الموظفة بتقدیم  -

مایثبت تاریخ الوضع، كما تقوم بتقدیم طلب  االوضع في حال الرغبة بأخذھا قبل تاریخ الوضع مرفقھ معھ
شھادة الوضع وشھادة میالد الطفل أو شھادة وفاة  ااالجازة عن طریق النظام اإللكتروني لإلجازات مرفقة معھ

 الطفل (ال قدر هللا).
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بشریة یتم تحویل الطلب إلكترونیا إلى المسؤول المباشر ومن ثم إلى المسؤول األعلى ومنھ إلى قسم الموارد ال -
 ألخذ الموافقة 

 یقوم قسم الموارد البشریة بالتأكد من صحة االجازة واإلعتمادات المطلوبة واتخاذ اإلجراءات الالزمة -
 لالعتمادیتم تحویل الطلب إلكترونیاً الى مساعد العمید للشؤون االداریة والمالیة  -
 ریة باستمارة العودة من اإلجازة من اإلجازة موافاة قسم الموارد البش ایتوجب على الموظفة بعد عودتھ -
یقوم قسم الموارد البشریة بإصدار قرار اإلجازة وقرارا العودة وإعتمادھم من قبل مساعد العمید للشؤون  -

 اإلداریة والمالیة
 

 * إجازة العدة
 

تستحق الموظفة المتوفي عنھا زوجھا إجازة خاصة للعدة المنصوص علیھا شرعا براتب كامل ولمدة أربعة 
 وفاة الزوجمن تاریخ تحتسب أشھر وعشرة أیام 

مرفق تقوم الموظفة بتقدیم طلب االجازة عن طریق النظام اإللكتروني لإلجازات للحصول على إجازة العدة  -
 نسخة من عقد الزواج.

یتم تحویل الطلب إلكترونیا إلى المسؤول المباشر ومن ثم إلى المسؤول األعلى ومنھ إلى قسم الموارد البشریة  -
 ألخذ الموافقة 

 یقوم قسم الموارد البشریة بالتأكد من صحة االجازة والمستندات المطلوبة واتخاذ اإلجراءات الالزمة -
 ؤون االداریة والمالیة لإلعتمادیتم تحویل الطلب إلكترونیاً الى مساعد العمید للش -
 ستمارة العودة من اإلجازة إمن اإلجازة موافاة قسم الموارد البشریة ب ایتوجب على الموظفة بعد عودتھ -
یقوم قسم الموارد البشریة بإصدار قرار اإلجازة وقرارا العودة وإعتمادھم من قبل مساعد العمید للشؤون  -

 اإلداریة والمالیة
 

 اجازة استثنائیة / بدون راتب  *
 

بدون راتب لمدة التزید عن سنة  یستحق الموظف المعین عن طریق درجات الخدمة المدنیة اجازة استثنائیة/
قابلة للتجدید بحد أقصى أربع سنوات طوال مدة خدمتھ، في حین یستحق الموظف المعین عن طریق التعاقد مع 

 طبقاً للتنظیم المتبع بالكلیة. -في السنةاتب لمدة ثالثین یوم أحد الشركات اجازة استثنائیة/ بدون ر
یقوم الموظف بتقدیم طلب كتابي الى مسؤولھ المباشر للحصول على اجازة استثنائیة/ بدون راتب (قبل  -

 شھرین من تاریخ االجازة) موضحا فیھا فترة االجازة واالسباب.
 فض الى مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیةیقوم المسؤول المباشر برفع توصیتھ بالقبول أو الر -
 یقوم مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة بدراسة الطلب ورفعھ الى عمید الكلیة البداء الموافقة من عدمة  -

 

 :بالنسبة للموظف المعین عن طریق درجات الخدمة المدنیة 
في حالة موافقة عمید الكلیة على طلب الموظف، یتم رفع الطلب الى مدیر عام التعلیم التقني إلتخاذ الالزم  -

 حیال أخذ الموافقة النھائیة من قبل رئیس الوحدة 
الستكمال  والكلیة ، یتم إحالة الموضوع إلى مدیر عام الشؤون اإلداریة والمالیةحال موافقة رئیس الوحدةفي  -

 اإلجراءات
إخطار الموظف (الموظف العماني فقط) دفع مستحقات التقاعد، ویقوم قسم الموارد البشریة بإصدار إستمارة  -

 ندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنیة.صل بدفع اإلشتراكات المستحقة
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دفع اإلشتراكات المستحقة لصندوق تقاعد موظفي الخدمة  بما یثبتعلى الموظف موافاة قسم الموارد البشریة  -
 المدنیة

یقوم قسم الموارد البشریة بموافاة قسم الشؤون المالیة بما یثبت دفع اإلشتراكات المستحقة على الموظف  -
 لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنیة

 على الموظف إخطار قسم الموارد البشریة في حین عودتھ من االجازة -
سم الموارد البشریة بإصدار قرارا العودة وإعتماده من قبل مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة یقوم ق -

 وذلك حین عودتھ من اإلجازة
 

 :بالنسبة للموظف المعین عن طریق التعاقد مع احد الشركات 
في حالة موافقة عمید الكلیة على طلب الموظف، یتم رفع الموضوع الى الشركة المعین عن طریقھا الموظف  -

 التخاذ اجراءاتھم الالزمة 
 یتم ابالغ الموظف بقبول طلبة أو بالرفض عن طریق قسم الموارد البشریة -
ً عن طریق على الموظف إخطار قسم الموارد البشریة في حین عودتھ من االجازة وتقدیم ال - طلب إلكترونیا

 النظام اإللكتروني لإلجازات مشفوعاً باألدلة التي استدعت طلب اإلجازة.
یتم تحویل الطلب إلكترونیا إلى المسؤول المباشر ومن ثم إلى المسؤول األعلى ومنھ إلى قسم الموارد البشریة  -

 اإلجراءات إلكترونیاً.ومن ثم إلى مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة إلستكمال 
 

 * اجازة بدون راتب الدارة مؤسسھ خاصة
 

طلب إجازة خاصة بدون راتب للتفرغ إلنشاء  فقط یحق للموظف العماني المعین على درجات الخدمة المدنیة
ً لإلجراءات والشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء وتعمیم وزارة الخدمة  وإدارة المؤسسة الخاصة وفقا

 .المدنیة
یقوم قسم الموارد البشریة بالتأكد من مدى استیفاء الموظف للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء وتعمیم  -

 وزارة الخدمة المدنیة والتي تتضمن اآلتي:
 ،مؤیدا  أن یكون تقدیم طلب الحصول على اإلجازة قبل ثالثة أشھر من تاریخ بدء قیام الموظف باإلجازة

بالمستندات التي تثبت موافقة جھات اإلختصاص على إنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وملكیتھا للموظف 
لشاغلي وظائف التدریس والوظائف الفنیة المرتبطة بھا من بدایة العام  بدء اإلجازة(ویكون تاریخ 

 األكادیمي التالي للعام الذي یقدم فیھ طلب اإلجازة)
 وتدخل مدة اإلجازة اإلعتیادیة  -دمة فعلیة ال تقل عن سنة میالدیة كاملةان یقضي الموظف مدة خ

 واإلجازة المرضیة ضمن ھذه المدة.
  یوما من تاریخ تقدیمھا وإال إعتبرت مقبولة  30یجب البت في طلب اإلجازة بالقبول أو الرفض خالل

 بحكم القانون، ویجب في حالة الرفض أن یكون قرار الرفض مسبباً.
 ذه اإلجازة بقرار من رئیس الوحدة ولمرة واحدة طوال مدة خدمة الموظف ولمدة متصلة التقل تمنح ھ

عن سنة قابلة للتجدید بناء على طلب من الموظف قبل ثالثة أشھر على األقل من تاریخ إنتھاء مدة 
 اإلجازة وبما الیتجاوز أربع سنوات.

  یعد إلى العمل بناء على طلب یتقدم بھ قبل ثالثة تعتبر خدمة الموظف منتھیة إلنتھاء مدة اإلجازة مالم
أشھر على األقل من تاریخ انتھاء مدة اإلجازة أو طلب تجدیدھا خالل ذات المدة بدون تجاوز الحد 

 األقصى لمدة أربع سنوات
  تتحمل الوحدة الحكومیة سداد حصة الحكومة وحصة الموظف من اإلشتراكات المقررة لصندوق التقاعد

م النظام التقاعدي الخاضع لھ، بالخصم من مخصصات الموظف المعتمدة في موازنة الوحدة طبقآ ألحكا
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أثناء فترة اإلجازة، ویجوز وقف العمل بھذا اإللتزام عند  تجدید اإلجازة بناءآ على األسباب التي تقدرھا 
 دة .الھیئة العامة لتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (ریادة) حسب ظروف كل حالة على ح

  یجوز شغل وظیفة الموظف أثناء مدة اإلجازة عن طریق الندب 
 

یتم احالة الموضوع الى عمید الكلیة عن طریق مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة بعد إبداء الرأي في  -
 ذلك.

ھ إلى في حالة موافقة عمید الكلیة على طلب االجازة، یتم رفع الموضوع الى مدیر عام التعلیم التقني ومن -
التعلیم التقني واإلداري ألخذ الموافقة النھائیة على طلب الموظف من قبل معالي الشیخ  ةوكیلالدكتورة  سعادة 

 الوزیر. 
 الستكمال اإلجراءات.الكلیة و في حالة الموافقة، یتم إحالة الموضوع إلى مدیر عام الشؤون اإلداریة والمالیة  -
یقوم الموظف بمراجعة قسم و بالرفض عن طریق قسم الموارد البشریة.یتم ابالغ الموظف بقبول طلبة أو  -

 جراءات.الاباقي ستكمال بإالموارد البشریة 
 یتوجب على الموظف بعد عودتھ من اإلجازة موافاة قسم الموارد البشریة باستمارة العودة من اإلجازة  -
 مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیةیقوم قسم الموارد البشریة بإصدار قرارا العودة وإعتماده من قبل  -
 

 * إجازة بدون راتب لرعایة طفل
 

تمنح الموظفة المعینة على درجات الخدمة المدنیة إجازة خاصة بدون راتب لمدة التزید على سنة لرعایة طفلھا 
 .ضعشریطة التقدم بطلب الحصول علیھا خالل سنة من تاریخ انتھاء الو

طلب إلى المسؤول المباشر والمسؤول األعلى توضح فیھ رغبتھا بالتمتع في إجازة التقوم الموظفة بتقدیم  -
 بدون راتب لرعایة طفلھا .

 یتم تحویل الطلب الى قسم الموارد البشریة بعد موافقة المسؤول المباشر و المسؤول األعلى . -
 داد المخاطبات الالزمة.یقوم قسم الموارد البشریة بالتأكد من صحة االجازة واإلعتمادات المطلوبة واع -
یتم احالة الموضوع الى عمید الكلیة عن طریق مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة بعد إبداء الرأي في  -

 ذلك.
في حالة موافقة عمید الكلیة على طلب االجازة ، یتم تحویل الموضوع الى قسم الموارد البشریة إلستكمال  -

 اإلجراءات.
 من اإلجازة موافاة قسم الموارد البشریة باستمارة العودة من اإلجازة  اعودتھیتوجب على الموظفة بعد  -
یقوم قسم الموارد البشریة بإصدار قرار اإلجازة وقرارا العودة وإعتمادھم من قبل مساعد العمید للشؤون  -

 اإلداریة والمالیة
 

 * اجازة تأدیة االمتحان
 

یستحق الموظف المعین عن طریق درجات الخدمة المدنیة اجازة لتأدیة اإلمتحانات براتب كامل بما الیتجاوز 
طبقاً للتنظیم المتبع بالوزارة)،  -بجدول االمتحانات الخاص بالموظفالمدة الالزمة لذلك (وفق األیام الموضحة 

 15جازة براتب كامل لمدة إلد الشركات ھذه افي حین یستحق الموظف العماني المعین عن طریق التعاقد مع أح
 یوم في السنة.

یقوم الموظف بتقدیم طلب االجازة عن طریق النظام اإللكتروني لإلجازات للحصول على اجازة لتأدیة  -
االمتحانات مرفقا معھ رسالة لمن یھمھ االمر من الجھة التي یختبر بھا الموظف، ونسخة من جدول 
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م الموظف وتاریخ االمتحان لكل مادة (باإلضافة إلى قرار الوزارة بالموافقة على االختبارات موضحا فیھ اس
 اكمال الدراسة بالنسبة للموظف المعین على درجات الخدمة المدنیة)

یتم تحویل الطلب إلكترونیا إلى المسؤول المباشر ومن ثم إلى المسؤول األعلى ومنھ إلى قسم الموارد البشریة  -
 ألخذ الموافقة 

 م قسم الموارد البشریة بالتأكد من صحة االجازة والمستندات المطلوبة واتخاذ اإلجراءات الالزمةیقو -
 

 * اجازة تمثیل السلطنة
 

سواء  الرسمیة االحتفاالتأو للمشاركة في  الریاضیة والثقافیةیمنح الموظف الذي یختار للمشاركة في االنشطة 
كان معین عن طریق درجات الخدمة المدنیة او عن طریق التعاقد مع احد الشركات اجازة براتب كامل وذلك 

. وتمنح ھذه اإلجازة في حالة التمثیل الریاضي لالعبین والمدربین والحكام واإلداریین  والفنیین لتمثیل السلطنة
 المشتركین في:

 البطوالت الداخلیة والخارجیة 
 الداخلیة والخارجیة للمنتخبات الوطنیة المعسكرات 
 الدورات التدریبیة في مجاالت التدریب والتحكیم واإلدارة 
 مسابقة كأس جاللة السلطان والدوري العام 

 
یقوم الموظف بتقدیم طلب كتابي إلى المسؤول المباشر والمسؤول األعلى یوضح فیھ بالحصول على اجازة  -

ذلك وموضحا فترة المشاركة وخطاب من الجھة المعنیة إلى جھة عمل لتمثیل السلطنة مرفقا معھ مایثبت 
 الموظف.

 یتم تحویل الطلب إلى قسم الموارد البشریة والذي بدوره یقوم بالتأكد من مدى استحقاق الموظف لإلجازة -
 واتخاذ اإلجراءات الالزمة

 وزارة باتخاذ اإلجراءات الالزمةیتم تحویل الطلب الى مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة لمخاطبة ال -
 بعد الحصول على موافقة الوزارة یقوم قسم الموارد البشریة بإخطار الموظف بقبول طلبھ -
 .یقوم الموظف بإخطار قسم الموارد البشریة بعودتھ من االجازة حین العودة  -

 

 المقترحاتسادسا: 
 

مقترحاتھم التي من شأنھا تعمل على تحسین  تسعى الكلیة التقنیة العلیا الى تشجیع جمیع موظفیھا بتقدیم
محتویات ھذا الدلیل. لذا یرجى التكرم بتصویر ھذه الصفحة و اضافة مقترحاتكم بالمكان المخصص وموافاة 

 قسم الموارد البشریة بذلك.
 مقترحات االضافة أو التعدیل

 القسم/ الشعبة: اسم الموظف:
 البرید االلكتروني: رقم الھاتف:
 المقترحات:
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