من النطق السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعید المعظم  -حفظه اهلل -
إننا نولي التعلیم جل اهتمامنا ونسعى لتطویره وتحسین ورفع مستواه وتحدیث المعارف وتعمیقها
وإثرائها وتكییفها مع عالم دائم التغییر انطالقا من األهمیة التي تولیها السلطنة لتنمیة الموارد
البشریة وترسیخ منهج التفكیر العلمي وتكوین أجیال متعلمة تشارك في عملیة التنمیة وتتعامل
مع المتغیرات والمستجدات المحلیة والعالمیة بكل كفاءة واقتدار
 4أكتوبر  2005م
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المقدمة
يسر الكلية التقنية بعبري أن تقدم لكم هذا الدلیل اإلرشادي والذي يهدف إلى تعریف موظفي الكلية بكافة
األنظمة واللوائح والسياسات اإلداریة المختلفة المعمول بها داخل الكلية  ،كأنظمة التعیین واالستقاالت
وإجراءات تقییم األداء وما إلى ذلك من القوانین ،في إطار السعي لتنظیم أكثر فاعلیة في العالقات اإلداریة بین
أقسام ومراكز ومرافق الكلية المختلفة
یساعد هذا الدلیل مستخدمیه من موظفین وعاملین في اإلجابة عن تساؤالتهم فیما یتعلق باألمور اإلداریة
التي تنظم عملهم.كما یتطرق هذا الدلیل أیضا إلى توضیح مفصل إلجراءات التوظیف والتعیین واالمتیازات
وإجراءات ترك العمل واإلجازات والتأشيرات وتجديد عقود العمل وغيرها من الشؤون الوظيفية
علما بأن طاقم الموظفين العاملين بقسم الموارد البشرية سيوفر المزيد من المعلومات المفصلة والمساعدة
في شتى الجوانب المتعلقة بالعمل إن كانت هناك اي استفسارات إضافية
آملین أن یكون عوناً لكم في أداء مهامكم ووظائفكم وأن یسهم في تنظیم أعمالكم الیومیة
واهلل ولي التوفيق
عميد الكلية
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محافظة الظاهرة
تنحدر محافظة الظاهره من السفوح الجنوبية لجبال الحجر الغربي  ،وتعتبر جسرا لطرق القوافل التجارية بين
عمان والدول المجاورة ،وهو السبب في تسمية حاضرة المنطقة بوالية عبري (من العبور) وهي تضم موقع (بات)
األثري والذي تم إدراجه ضمن مواقع التراث العالمي ويعتبر مزارا من المزارات الرئيسية التراثية في الوالية .
وتعد والية عبري أحد المراكز اإلقليمية في غرب سلطنة عمان ،وتبعد مدينة عبري عن مسقط العاصمة
بنحو  279كيلومترا ،ويرتبطان بطريقان أحدهما مباشر من مسقط واآلخر عبر والية الرستاق.
وتتميز هذه المدينة بموقعها الفريد الذي يربط السلطنة بالمناطق األخرى في شبه الجزيرة العربية

مستوطنة ومدافن بات:
6666

تقع المواقع التاريخية في بات والخطم ووادي العين بمحافظة الظاهرة والية عبري ،وتعتبر من
المواقع األثرية والتاريخية التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميالد وتقع إلى الشرق من
عبري .و يعتبر ثاني موقع يتم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي في عمان في عام .1988
والموقع عبارة عن قبور من طراز أم النار في الجزء الجنوبي ،وفي الجزء الشمالي قبور خاليا النحل التي ترجع إلى األلف
الثالث قبل الميالد وهي تشبه في بنائها مدافن فترة حفيت ،كما تم الكشف عن مقبرة احتوت على  100مدفن
مبنية من الحجارة ويبدو فيها التطور من مدافن خاليا النحل إلى مدافن فترة أم النار ،فقد كان مدفن خلية النحل
يضم ما بين مدفنين إلى خمسة مدافن ،أما مدافن فترة أم النار فهي مدافن جماعية ،وقد تم الكشف عن مدفن
من هذا الطراز األخير تحوي على  30غرفة دفن.وتكمن أهمية موقع بات التاريخية في كونه يقع عند ملتقى الطرق
التجارية القديمة ،فقد كانت القوافل تمر ببات محملة بالبضائع متجهة إلى المواقع األخرى القريبة منها ،وقد
اقترن إدراج مستوطنة بات في قائمة التراث العالمي  ،بموقعين آخرين هما الخطم ( الوهره) ومدافن وادي العين.

•حوض المسرات

لقد تم اكتشاف كميات كبيره من المياه في منطقه الظاهرة حيث اعلن جالله السلطان ذلك أثناء
أجتماعه بشيوخ وأعيان محافظة الظاهرة بسيح المسرات حينما قال -حفظه اهلل -أن هذا االكتشاف
جاء ثمره لجهود كبيره بذلت في مجال التنقيب عن المياه فزف جالله السلطان بشرى جهود الحكومة
لتوفير المياه لقاطنى هذه المنطقة وقد أقتضت توجيهات جاللته لوزاره موارد المياه بذل أقصى
الجهود للبحث عن مصادر هذه المياه وبالتالى توفيرها لقاطنى هذه المنطقة ،خاصه وأن الجبال
المحاذية للظاهره التي تتعرض لتساقط األمطار هي التي تغذى المخزون الجوفى محافظة الظاهرة.

تضم محافظة الظاهرة ثالث واليات هي::

1 .1والية ينقل
2 .2والية ضنك
3 .3والية عبري

•المنـــــــاخ

تتباين األحوال المناخية داخل سلطنة عمان من منطقة ألخرى حيث تختلف األحوال هذه مابين درجات حرارة
ورطوبة مرتفعتين على المناطق الساحلية الى طبيعة حارة جافة على المناطق الصحراوية الداخلية السيما
على طول الفصول المختلفة الممتدة مابين الصيف والشتاء.
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التعليم العايل يف سلطنة عمان
يعتبر التعليم بكافة مراحله وأشكاله أداة التطوير والتنمية في مختلف المجتمعات .ومما ال شك فيه ،أن كل
مرحلة من مراحل التعليم لها أهدافها الخاصة ،وقيمتها النسبية في تطوير قدرات الطالب وتكامل خبراته،
حيث تشمل منظومة التعليم في سلطنة عمان على نظام التعليم العالي والتعليم العام والتعليم التقني
والمهني والتعليم الصحي وغيرها من أنظمة التعليم .هناك سبع كليات تقنية موزعة على كافة محافظات
السلطنة وهي ( :الكلية التقنية العليا بمسقط ،الكلية التقنية بالمصنعة ،الكلية التقنية بنزوى ،الكلية التقنية بإبراء،
الكلية التقنية بصاللة ،الكلية التقنية بشناص ،الكلية التقنية بعبري ) .ويدرس في هذه الكليات ما يصل الى أكثر
من  40ألف طالب وطالبة في التخصصات الهندسية وعلوم الحاسوب والعلوم التطبيقية والدراسات التجارية
ودبلوم الصيدلة والتصوير الضوئي وتصميم األزياء ،ويبلغ عدد التخصصات الى ما يصل الى  38تخصصا،
وتمنح الكليات شهادات اإلنجاز ،والدبلوم ،والدبلوم العالي والبكالوريوس

8888

اهداف التعليم التقني والتدريب المهني العماين
1 .1التأكد من موائمة عملية تقديم وتوفير برامج وخبرات التعليم التقني والتدريب المهني لإلقتصاد
العُماني باالضافة الى تلبية متطلبات المجتمع ومتطلبات تطوير الطلبة.
2 .2التأكيد على طرق االستغالل االمثل والفعال للموارد.
3 .3إنشاء نظام تطوير مستمر للموارد والذي سوف يسمح برفع مستوى تقديم البرامج وبالتالي تمكين الطلبة
من اكتساب المهارات والمعرفة التقنية والمهنية.
4 .4التأكد من جودة ومالئمة عملية توفير الموارد البشرية والمادية للمهارات والمعرفة المطلوب تقديمها للطلبة.
5 .5تشجيع وادخال كل ما هو مبتكر وجديد من الطرق الفعالة واالبداعية في عملية تدريس البرامج.
6 .6بناء عالقات قوية مع جميع الشركاء العمانيين الذين تربطهم مصالح بالتعليم التقني والتدريب
المهني العُماني.
7 .7إقامة شراكة استراتيجية مع المؤسسات األخرى بهدف نقل كل ما يتعلق بالتعليم التقني والتدريب
المهني العُماني من تطوير وادارة وتقديم البرامج وطرق التقييم.
8 .8تغييرالفهم السلبي للتعليم التقني والتدريب المهني لدى العامة وتحويله الى فهم ايجابي.
 9 .9إنشاءشبكةدوليةقويةللبحثالعلميوللخبراءفيمجالالتعليمالتقنيوالتدريبالمهنيباالضافةالىإنشاء
هيئة معرفية والتي سوف تقدم المساعدة في التطوير المستمر للتعليم التقني والتدريب المهني العماني.
1010استخدام التعليم التقني والتدريب المهني كأداة لتطوير االمكانيات والقدرات االبداعية المتعلقة
بإقامة المشاريع التجارية الصغيرة.
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الكلية التقنية بعربي

10
10
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تعد الكلية التقنية بعبري إحدى ثمار الرعاية واإلهتمام بالتعليم العالي التقني وقد بدأ اإلهتمام
مبكرا بإفتتاح الكليات التقنية في مختلف المحافظات السلطنة .حيث تم إفتتاح الكلية التقنية بعبري
في عام 2007م وتقع في محافظة الظاهرة -والية عبري .وهي مجهزة بأفضل التقنيات والتجهيزات الحديثة .
تحتوي الكلية على عدد من التخصصات منها :الهندسه و تقنية المعلومات والدراسات التجارية .
الهواتف
25686001
25686008
25686031

ملزيد من التفاصيل ميكن زيارة موقع الكلية على الرابط التالي :
http://www.ibrict.edu.om/

الرؤية والرسالة والقيم
•الــــرؤية :نسعى بأن نصبح مؤسسة تعليمية تقنية رائده ,تقدم فرص تعــليم وتدريب عالية الجودة
إلعداد وتمكين الطالب لرفد التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية في الوطن.
• الرســـالة :تقديم تعليم عالي الجودة متمحور حول الطالب لتخريج كوادر تنافسية قادرة على دخول
سوق العمل بثقة وبمهارات تقنية وشخصية قوية .
• القيم تتلخص قيمنا بالتالي:
** المهنية :كالعمل الجاد ،اإلخالص  ،تحمل المسؤولية والشفافية .
** النزاهة :كاألمانة والعدل
** المرونة :كالرغبة في التعليم ،تطوير مهارات جديدة وتحمل مسؤوليات جديدة.
** روح العمل الجماعي كالشفافية والعمل بروح الفريق،التنوع واالنفتاح على النقد البناء واتباع السلوك األخالقي
** واالبداع واإلبتكار
** التواصل :كاإللتزام بالتبادل الفعال للمعلومات والتواصل مع المجتمع الخاريجي والمشاركة في األنشطة.

نظام القبول والدراسة
• يحدد بقرار من وزير القوى العاملة األعداد المصرح بقبولها بالكليات التقنية سنويا .كما يحدد
الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي يمكن قبولة بها والذي يختلف من عام آلخر في ضوء اإلمكانيات
المتاحة ،وبمراعاة جودة التعليم ،والمنافسة بين المتقدمين وإحتياجات سوق العمل من القوى
العاملة وعلى أن تكون األولوية للحاصلين على درجات أعلى من المستوفين لشروط القبول المقررة.

• البرنامج التأسيسي:

يهدف البرنامج التأسيسي إلى رفع مستوى الطالب في اللغة اإلنجليزية وتزويدة بالمعلومات األساسية وتنمية
مهاراته في تكنلوجيا المعلومات والرياضيات طبقا للمعاير الوطنية وذلك لتمكن الطالب من دراسة مقررات
التخصص بكل ثقة ويسر.

• البرنامج الدراسي:

تكون مدة الدراسة بالكليات التقــنية سنتين للحصول على شهادة الدبلوم ،وثالثة سنوات للحصول
على شهادة الدبلوم العالي ،وأربع سنوات للحصول على شهادة البكالوريوس  .حيث يطبق بالكليات
نظام المستويات الدراسية بحيث يحصل الطالب بعد إجتياز كل من المستويات على شهادة وفق اآلتي:
شهادة الدبلوم

سنتان دراسيتان

شهادة الدبلوم العالي

ثالثة سنوات دراسية

شهادة البكالوريوس

أربع سنوات دراسية
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• الهيكل التنظيمي:

تخضع الكلية التقنية بعبري إلشراف مباشر من وزارة القوى العاملة  ,حيث تقوم الوزارة على تشكيل
مجلس األمناء والذي بدوره يعمل على رسم السياسة العامة للكليات التقنية السبع ومتابعة تنفيذها .ويوضح
الشكل التالي الهيكل التنظيمي الخاص للكليات التقنية .

العمل يف الكلية
• البرنامج التوجيهي للموظفين الجدد

12
12
12
12

هي العملية المستخدمة إلستقبال الموظفين الجدد وتقديم بعض المعلومات الهامة عن الكلية وطبيعة
عملها ومهام إدارتها ولوائحها التنظيمية ،وإطالعهم على هيكلهاالتنظيمي ،وتزويدهم ببعض
المعلومات الهامة في بداية التحاقهم ،واإلجابة عن أسئلتهم وإستفساراتهم وذلك بالتعاون بين
قسم الموارد البشرية وبين األقسام األكاديمية واإلدارية األخرى.

• تقييم األداء والتطوير المهني

تسعى الكلية التقنية بعبري جاهدة إلى تقديم الدعم المناسب لموظفيها وذلك لضمان آداء ما عليهم
من واجبات بكل أريحية وكفاءة  .لذا نجد ان التقرير السنوي للموظف يتم مناقشته بشكل مباشر
بين الموظف ومسؤوله المباشر ليتم تسليط الضوء على مجاالت التحسين والتطوير والتدريب وذلك
إلتخاذ اإلجراءات الالزمة في توفير فرص التنمية المهنية للموظف.

• القوانين والنظم

جميع موظفي الكلية التقنية بعبري هم تابعين لوزارة القوى العاملة .لذا فإن الموظفين المعيينين
عن طريق درجات الخدمة المدنية يسري عليهم قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية .في حين
ان الموظفين المعينين عن طريق الشركات المسند إليها أعمال توفير المحاضرين والفنيين فإنه
يسري عليهم قانون العمل العماني ،والعقود المبرمة مع الشركات.

• نظام العمل

طبقاً للمادة رقم ( )58من الالئحة التنظيمية للكليات التقنية فإن الوزير يعمل على تحديد مواعيد
العمل وبدء الدراسة وإنتهائها والتدريب العملي الميداني واإلمتحانات النهائية والعطالت لكل فصل دراسي.
حيث تكون جميع أيام اإلسبوع أياماً دراسية عدا يومي الجمعة والسبت والعطالت الرسمية كما يبدأ الدوام
الرسمي من الساعة الثامنة وينتهي في تمام الساعة الثالثة مساءاً.

• ضمان ضبط الجودة

تخضع الكليات التقنية لنظام ضمان ضبط الجودة للتعليم التقني للتأكد من مطابقة المؤهالت
الممنوحة من قبل الكليات للمعايير الموضوعة .وبقرار إداري فقد عمل عميد الكلية التقنية بعبري
على تشكيل لجنة داخلية وذلك للتحقق من تطبيق معايير ضبط الجودة .تقييم األداء والتطوير المهني.

• الصحة والسالمة واألمن البيئي

إيماناً من الكلية التقنية بعبري وحرصها الدائم على توفير بيئة آمنة لجميع منسوبي الكلية من طلبة
وموظفين وعاملين والقيام بواجباتهم المنوطة بهم على أكمل وجه  ,فقد تم بقرار إداري تشكيل لجنة
الصحة والسالمة واألمن البيئي والتي تهدف إلى وضع خطة وسياسة للصحة والسالمة واألمن البيئي وذلك
باإلستناد إلى الالئحة التنظيمية لتدابير السالمة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل
العماني (الصادر بالقرار الواري رقم  )2008/286وضمان تطبيق سياسات الصحة والسالمة واألمن البيئي
بالكلية وذلك بالتنسيق مع رؤساء األقسام والمراكز المعنيين  .كما تهدف كذلك إلى تقييم الوضع الحالي
في الكلية بما يخص أمور الصحة والسالمة واألمن البيئي  ,وإقتراح الخطط والسياسات الكفيلة بتجاوز
التحديات  ,ومراجعة مدى تطبيق أمور الصحة والسالمة والبيئة في األقسام األكاديمية والمراكز ،ورفع
المقترحات بخصوص أية تعديالت على نظم وسياسات الكلية فيما يخص الصحة والسالمة واألمن البيئي.

التسهيالت والخدمات المقدمة
• الخدمات اإلدارية

وذلك بوجود المطاعم التي تقدم خدمات التغذية ووسائل نقل كما يوجد ملعب رياضي لممارسة
الهوايات الرياضية وكذلك تقدم الكلية وسائل نقل للمهمات الرسمية خارج الكلية .

• الخدمات التعليمية

وذلك بوجود مكتبة تحوى على العديد من المراجع والمصادر المهمة .وبوجود شعبة تختص بإعداد الوسائل والمواد
التعليمية التي تستخدم للتدريس  .وكذلك وجود خدمة الشبكة الالسلكية في جميع أنحاء الكلية وأيضا
وجود مختبرات الحاسب األلي .

• الخدمات الطبية

وذلك بوجود العيادة التي تعمل على تقديم خدمات اإلسعافات األولية وتحويل الحاالت المرضية المتقدمة إلى
مستشفيات وزارة الصحة.
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قسم الموارد البرشية بالكلية
يقع قسم املوارد البشرية يف مبنى اإلدارة ،وهو القسم املسؤول عن ختطيط وتطوير ومتابعة
تنفيذ األنظمة واإلجراءات املتعلقة بإدارة املوارد البشرية يف الكلية واليت تشمل:
•
•

14
14
14
14

•
•
•
•
•

دراسة االحتياجات الوظيفية في المراكز واألقسام المختلفة في الكلية.
دراسة االحتياجات التدريبية والتطويرية للعاملين في األقسام المختلفة في الكلية والتنسيق مع الجهات
المختصة لتلبية هذه االحتياجات بشكل مستمر.
متابعة إدخال عقود العاملين المختلفة على النظام و مكافآتهم وتعويضاتهم.
متابعة األمور اإلدارية لجميع العاملين في الكلية من حيث الوضع الوظيفي
احتساب األجازات بمختلف أنواعها واتخاذ اإلجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمات
متابعة نظام حفظ الملفات للعاملين بشكل يضمن دقة وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالملف
الوظيفي لجميع العاملين في الكلية والمحافظة على سريتها.
إعداد اإلحصائيات المتعلقة بالعاملين في الكلية ،ومتابعة إعداد التقاريرالمالئمة لتسهيل عملية اتخاذ
القرارات على المستوى اإلداري في الكلية.

نظام التعيني
تتم التعيينات في الكلية على النحو التالي :

 -1التعيين على درجات مالية :يتم تعيين الموظفين على الدرجات المالية طبقا للشروط الموضوعة لكل
درجة من الدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية المبينة بكشف الدرجات بالقانون.
 -2التعيين عن طريق الشركات  :قامت الوزارة بإبرام عقود مع بعض شركات القطاع الخاص لتوفير عدد من
المحاضرين والفنيين لمختلف التخصصات بالكليات التقنية بالسلطنة وهي كاآلتي:
م

اسم الشركة

رقم الهاتف

رقم الفاكس

 1شركة بهوان سايبرتك

24478673

24567148

Waleedb@bahwancypertek.com

 2شركة جلوب نت

24480012

24480092

hilmy@globnetllc.com

24693768 OR
 3معهد التدريب التقني واإلداري
24605086
 4شركة CECN
 5شركة النوى

24693765 OR
24698011

البريد االلكتروني

Umanath@Tatioman.com OR
aymang@Tatioman.com

24484847 OR
24481759

24482734

Cecnoamn@omantel.com

24504612

24504614

getselectednew@yahoo.com

اإلجراءات الواجب إتباعها
إستالم العمل :

* تقوم وزارة القوى العاملة بإصدار قرارات التعيين عن طريق درجات الخدمة المدنية في حين تقوم الشركات
المسند إليها أعمال توفير المحاضرين والفنيين بتوقيع عقد العمل بينها وبين الموظف.
* يقوم الموظف بمراجعة قسم الموارد البشرية لتعبئة بياناته في برنامج الموارد البشرية الخاص بالكلية
وتسليم نسخ من االوراق المطلوبة.
* يقوم مساعد العميد للشؤون اإلدارية والمالية بالتوقيع على تسليم الموظف العمل في القسم  /المركز التابع له.

الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة :

* يقوم الموظف بتقديم طلب لمسؤوله المباشر للتعيين على درجة أعلى مرفقا نسخة من المؤهل الدراسي
الحاصل عليه.
* يقوم المسؤول المباشر بإحالة الطلب إلى مساعد العميد للشؤون اإلدارية والمالية لدراسةالطلب وإحالته إلى
مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية عن طريق عميد الكلية في حالة موافقته.
* عند حصول الموظف على موافقة مدير عام الشؤون اإلداربة والمالية  .يتم إحالة الموضوع لدائرة الشؤون
المالية للتأكيد من مدى توفر المبالغ المالية (هذه اإلجراءات خاص بالموظفين العمانيين المعينين عن
طريق الخدمة المدنية)
* في حالة توفر المبالغ المالية ،يتم مخاطبة رئيس الوحدة بشأن الحصول على الموافقة ومخاطبة وزارة
الخدمة المدنية للحصول على الموافقة النهائية.
* عند الحصول على الموافقة النهائية يتم إصدار قرار التعيين على الدرجة المالية األعلى.

تحويل الراتب:

* يقوم الموظف بتقديم طلب لمساعد العميد للشؤون اإلدارية والمالية لتحويل الراتب إلى أحد البنوك
في السلطنة موضحا به إسم البنك ورقم الحساب ونسخة من بطاقة البنك والبطاقة الشخصية وقرار
التعيين وشهادة براءة ذمة من البنك السابق.
* يتم تحويل إلى قسم المـــالية إلتخاذ إجراءاتهم الالزمة لتحويل راتب الموظف إلى البنك المعني.

شهادات تقدير الراتب او إستمرارية راتب:

* يقوم الموظف بمراجعة قسم الموارد البشرية إلستخراج شهادة تقدير راتب أما إستمرارية راتب تستخرج
من قسم المالية بالكلية .

شهادة لمن يهمه األمر:

* تمنح هذه الشهادة من قسم الموارد البشرية وتكون معتمدة من الفاضل/مساعد العميد للشؤون اإلدارية
والمالية مبين بها اسم الموظف ووظيفته وجنسيته وتاريخ التعيين بالكلية.
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شهادات للسفارات والقنصليات العاملة بالسلطنة:

* يتقدم طالب هذا النوع من الشهادات بطلب لمساعد العميد للشؤون اإلدارية والمالية أو رئيس قسم الموارد
البشرية ثم يتولى القسم إرسال الطلب إلى دائرة العالقات العامة بالوزارة ومتابعته حتى وصول الشهادة
ومن ثم تسليمها للمحاضر.

شهادات الخبرة:

* تمنح هذه الشهادة لكل موظف أو محاضر تنتهي خدماته بالكلية ويبين بها مدة خدمته والوظيفة التي عمل
بها الموظف وسبب إنهاء الخدمة وعادة ما تصدر باللغتين العربية واإلنجليزية.

اإليفــــــاد:

* اإليفاد يكون متاحا لجميع المعينين بالكلية حسب مقتضيات العمل.
* يقوم الموظف بتقديم الطلب إلكتروني عن طريق بوابة الخدمات اإليفاد (داخل السلطنة /خارج السلطنة)
16
16
16
16
* يقوم رئيس القسم إعتماد الطلب إلكتروني
* يقوم قسم موارد البشرية بتعبئة إستمارة اإلفاد
* يتم إعتماد اإلستمارة من قبل عميد الكلية أو من ينوب عنه (مساعد للشؤون اإلدارية والمالية)
* يتم رفع اإلستمارة إلى مدير عام التعليم التقني لإلعتماد.
* على الموظف مراجعة قسم المالية في حالة وجود أي خلل بشأن صرف المستحقات المالية.

الـــــــــــــعمل اإلضـــــــــــافي:
*الهیئة األكادیمیة

مع نهایة كل فصل دراسي تقوم األقسام والمراكز األكادیمیة بموافاة قسم الموارد البشری بإستمارات العمل
اإلضافي للموظفین الذین اسندت لهم ساعات عمل إضافیة (بما یفوق العبء عن  18ساعات عمل باألسبوع أو
عمل خالل إجازة رسمیة موضحاً فیها عدد الساعات لكل یوم.
مالحظة :یستثنى من العبء  18ساعة عمل باألسبوع كال من:
 (رئیس القسم /الشعبة )حیث أن العبء التدریسي یكون  12- 9ساعة اسبوعیة منسق/قسم ضبط الجودة من األقسام األكادیمیة حیث أن العبء التدریسي یكون  12-9ساعة  -اسبوعیة منسق الجداول الدراسیة واإلمتحانات حیث أن العبء التدریسي یكو ساعة اسبوعیة  -من12- 15 منسق البرامج الدراسیة (حیث أن العبء التدریسي یكون ساعة اسبوعیة 12- 9 منسق التدریب على رأس العمل (حیث أن العبء التدریسي یكون  12ساعة اسبوعیة منسق القسم األكادیمي (حیث أن العبء التدریسي یكون  12ساعة اسبوعیة منسق السنة التأسیسیة (حیث أن العبء التدریسي یكون  12ساعة اسبوعیة منسق سیسكو (حیث أن العبء التدریسي یكون  14ساعة اسبوعیة رئیس لجنة الصحة والسالمة (حیث أن العبء التدریسي یكون ساعة اسبوعیة 9 -6یقوم قسم الموارد البشریة بإحتساب األیام التعویضیة نتیجة العمل اإلضافي  4ساعات عمل تدریسي بما .
یعادل یوم واحد من اإلجازات التعویضیة ،و  7ساعات عمل اداري بما یعادل یوم واحد من اإلجازات التعویضیة عند
تجاوز العبئ الدراسي  18ساعة/األسبوع) ،و یوم عمل في إجازة رسمیة تعادل یوم واحد من اإلجازات التعویضیة.

بالنسبة للهیئة اإلداریة والفنیة/التدریبیة

مع نهایة كل شهر تقوم األقسام والمراكز اإلداریة بموافاة قسم الموارد البشریة باستمارات العمل اإلضافي
للموظفین الذین اسندت لهم ساعات عمل إضافیة ( مابعد ساعات الدوام الرسمي أو عمل خالل إجازة رسمیة)
موضحاً فیها عدد الساعات لكل یوم.
یقوم قسم الموارد البشریة بإحتساب األیام التعویضیة نتیجة العمل اإلضافي  7ساعات عمل اداري /فني بما
یعادل یوم واحد من اإلجازات التعویضیة ،و یوم عمل في إجازة رسمیة تعادل یوم واحد من اإلجازات التعویضیة.

عالوة بدل هاتف:

يستحق الموظف المعين عن طريق وزارة الخدمة المدنية عالوة بدل هاتف وفق الدرجة المعين عليها .
* يقدم الموظف الطلب لقسم الموارد البشرية للحصول على عالوة بدل هاتف مرفق نسخة من البطاقة
الشخصية وقرار التعيين ورسالة من شركة اإلتصاالت تثبت بأن رقم الهاتف مسجل بإسم الموظف.
* يتم إحالة الطلب إلى مدير دائرة شؤون الموظفين عن طريق مساعد العميد للشؤون اإلدارية والمالية.
* في حالة الموافقة  ،يتم إصدار القرار.

ضم الخدمة السابقة:

يستطيع الموظف المعين سابقا عن طريق التعاقد مع أحد الشركات ,ضم خدمتة السابقة (إن وجدت)
عن طريق صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية شريطة أن تكون مدة الخدمة سنة فأكثر.
* يقوم الموظف بتقديم طلب إلى مساعد العميد للشؤون اإلدارية والمالية للحصول على ضم خدمة مرفق
به نسخة من البطاقة الشخصية وقرار ورسالة من التأمينات اإلجتماعية توضح المدة المراد ضمها.
* يتم رفع الطلب إلى مدير شؤون الموظفين عن طريق مساعد العميد للشؤون اإلدارية والمالية.
* في حالة الموافقة ،يــتم إصدار القرار.

شهادة عدم محكومية /براءة ذمــــة:

* یقوم الموظف بتقدیم طلب إلى قسم الموارد البشریة یبین فیه رغبته في الحصول على شهادة عدم
محكومیه /براءة ذمة لتقدیمها لجهة معنیة.
* یقوم قسم الموارد البشریة بإعداد وإحالة خطاب إلى دائرة شؤون الموظفین بالوزاره عن طریق مساعد
العمید للشؤون اإلداریة والمالیة إلجراء الالزم حیال مخاطبة الجهه المختصة بشرطة عمان السلطانیة.
* على الموظف مراجعة قسم الموارد البشریة الستالم شهادة عدم محكومیه /براءة ذمة.

شهادة للسفر آلداء مناسك العمرة:

* یقوم الموظف بتقدیم طلب إلى قسم الموارد البشریة یبین فیه رغبته في الحصول على شهادة للسفر آلداء
مناسك العمرة في حالة رغبته بذلك وذلك لتقدیمها إلى السفارة المعنیة بدولة اإلمارات العریبة المتحدة
والمملكة العربیة السعودیة.
* یقوم قسم الموارد البشریة بإحالة الطلب إلى دائرة شؤون الموظفین عن طریق مساعد العمید للشؤون
اإلداریة والمالیه.
* على الموظف مراجعة قسم الموارد البشریة الستالم الشهادة المعنیة.
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تغيير المسمى الوظيفي :

* يقوم الموظف بتقديم طلب إلى مسؤولة المباشر لتغيير المسمى الوظيفي مرفق به نسخة من المؤهل الدراسي.
* يتم تحويل الطلب إلى مساعد العميد للشؤون اإلدارية والمالية لدراسة الطلب ورفعة للمدير العام للتعليم
التقني عن طريق عميد الكلية.
* يحال الطلب إلى دائر ة شؤون الموظفين بالوزارة لدراسة الطلب حسب قانون الخدمة المدنية.
* في حالة الموافقة ،يتم إحالة الموضوع لوزارة الخدمة المدنية للحصول على الموافقه وإصدار قرار بالمسمى
الوظيفي الجديد.
* في حالة الرفض ،يتم اإلفادة بأسباب الرفض.

البعثات الدراسیة و طلبات إكمال الدراسة:

* تقتصر البعثات الدراسیة للموظفین العمانیین المعینین عن طریق درجات الخدمة المدنیة وذلك حسب
الخطة التطویریة للوزارة وحسب اإلعتمادات المالیة وفق الضوابط والمعاییر الموضوعة.
18
18
18
18
كما یجوز للموظف العماني المعین على درجات الخدمة المدنیة إكمال دراسته على حسابه الخاص أو عن
طریق الحصول على منحة دراسیة من جهة خارج الوزارة.
* بعد أن یتم وضع خطة التأهیل السنویة ،یقوم قسم الموارد البشریة بمراجعة استمارات ترشیح الموظف
للتأهیل العلمي وذلك للتأكد من مدى استیفاء الموظف للضوابط والمعاییر الموضوعة.
* یتم اعتماد الخطة التأهیلیة من قبل عمید الكلیة أو من ینوب عنه (مساعد العمید للشؤون اإلداریةوالمالیة).
* ترفع اإلستمارات إلى مدیر عام التعلیم التقني لالعتماد.
* ترفع اإلستمارات إلى لجنة الموارد البشریة ومن ثم إلى دائرة الموار البشریة بالوزارة لدراسة الطلب.
* في حال الموافقة ،یتم تحویل اإلستمارة إلى دائرة شؤون الموظفین الصدار قرارات اكمال الدراسة واعتمادها
من قبل مدیر عام الشؤون اإلداریة والمالیة .
* یتم تحویل القرار الى دائرة الشؤون المالیة لصرف المستحقات المالیة الالزمة (ان لزم).
* بالنسبة للمبتعث خارج السلطنة ،یتم حجز تذاكر السفر للموظف (وألسرته حسب القانون) عن طریق مكتب
السفریات على أن تكون تذكرة السفر صالحة لمدة سنة ،ویتم تسلیم التذكرة للموظف عن طریق دائرة
المشتریات بالوزارة .
* على الموظف مراجعة قسم الشؤون المالیة في حالة وجود أي خلل بشأن صرف المستحقات المالیة.

تغيير إلى عضو هيئة التدريس:

* يقوم الموظف العماني بتقديم طلب إلى رئيس القسم /المركز التابع له لتغيير المسمى الوظيفي إلى عضو
هيئة التدريس طبقا للشروط التالية:

اوال :الفنيين والمدربون:

* الحصول على مؤهل البكالوريوس بتقدير جيد جدا أو ما يعادله في التخصص المطوب التدريس به.
* العمل كفني أو مدرب لفترة ال تقل عن سبع سنوات منها ما يقل عن سنتين بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس.
* تحقيق  5.5في إختيار األيلتس األكاديمي أو ما يعادله.

ثانياً :اإلداريين :
* الحصول على درجة الماجستير في التخصص المطلوب التدريس به على أن يكون مؤهل البكالوريوس في
نفس التخصص وبنظام الدوام الكامل..
* تحقيق تقدير ال يقل عن جيد جدا في مستوى البكالوريوس .
* العمل في وظيفة إدارية ال تقل عن سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير.
* تحقيق  6.5في إختيار األيلتس األكاديمي أو ما يعادلة.
* يقوم المسؤول المباشر برفع توصية لعميد الكلية عن طريق مساعد العميد.
* يقوم عميد الكلية برفع الموضوع إلى مدير عام التعليم التقني والذي بدوره يقوم بتشكيل لجنة لمقابلة
المتقدم بالطلب.
* تقوم اللجنة بمقابلة المتقدم واإلستماع إلى محاضرة تجرييبة له في إحدى مواد التخصص ترفع اللجنة
توصياتها بالقبول أو الرفض إلى مدير عام التعليم التقني والذي بدوره يقوم برفع التوصيات إلى سعادة
الدكتورة وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني.
* يخضع من تتم الموافقة عليهم لفترة مالحظة مدتها فصل دراسي .

اإلستقالة و انتهاء الخدمة من العمل:

حفاظا على سير العملية التعليمية يمنع قبول إستقاالت المحاضرين والفنيين خالل الفصل الدراسي ،وعلى
الموظف الراغب في تقديم اإلستقالة إتباع اآلتي:

إجراءات اإلستقالة:

* يقدم الموظف طلب اإلستقاله من وظيفتة إلى مسؤوله المباشر قبل نهاية الفصل الدراسي بشهر بالنسبة للموظف
المعين عن طريق التعاقد  ,وبشهرين إلى ثالثة شهور بالنسبة للموظف المعين عن طريق وزارة الخدمة المدنية.
* يقوم المسؤول المباشر برفع توصيتة بالقبول أو الرفض إلى مساعد العميد للشؤون اإلدارية والمالية .
* يقوم مساعد العميد للشؤون اإلدارية والمالية بدراسة الطلب ورفعة إلى عميد الكلية إلبداء الموافقة من عدمها.

إستقالة الموظف المعين عن طريق درجات الخدمة المدنية:

* عند موافقة عميد الكلية على طلب اإلستقالة  ,يتم رفع الموضوع إلى مدير عام التعليم التقني اإلتخاذ الالزم
حيال أخذ الموافقة النهائية من قبل سعادة الدكتورة وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني.
* في حالة الموافقة يتم إحالة الموضوع إلى مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية إلستكمال اإلجراءات وإصدار
قرار بقبول إستقالة الموظف.
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•إستقالة الموظف المعين عن طريق التعاقد:
* عند موافقة عميد الكلية على طلب اإلستقالة  ,يتم رفع الموضوع إلى مدير عام التعليم التقني ألخذ الموافقة
النهائية على طلب الموظف.
* في حالة الموافقة يتم إحالة الموضوع إلى مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية إلستكمال اإلجراءات وإصدار
قرار بقبول إستقالة الموظف.
* يتم إبالغ الموظف بقبول طلبة أو بالرفض عن طريق قسم الموارد البشرية.
* يقوم الموظف بمراجعة قسم الموارد البشرية إلستالم قرار اإلستقالة وإستكمال إجراءات إخالء الطرف ومقابلة الخروج.

•انتهاء الخدمة:
تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية-:
 .1بلوغ سن الستين ،ويعتد حساب هذه السن بتاريخ الميالد الوارد بالمستند المقدم كمسوغ للتعيين.
 .2 20يجوز مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن الستين ،بقرار من المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة
20
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ذلك بحد أقصى خمس سنوات ،ويشترط أن يكون المد بناء على طلب رئيس الوحدة ،ويتعين اتخاذ إجراءات
المد قبل بلوغ السن بثالثة أشهر على األقل.
 .3عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الجهة الطبية المختصة ،على أن يصدر هذا القرار بعد استنفاد اإلجازة المرضية.
 .4اإلستقالة.
 .5فقد الجنسية العمانية
 .6اإلحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة بقرار من مجلس المساءلة المختصة
 .7الحكم نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة.
 .8الحصول على تقريرين متتالين بمرتبة ضعيف ،وذلك بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين.
 .9إلغاء الوظيفة.
 .10الوفاة.

•العالوة الدورية:
يستحق الموظف عالوة دوريه بداية كل عام ميالدي بالفئة المقررة لدرجته المالية ..وللحصول على العالوة الدورية
يشترط أن يكون قد أكمل ستة أشهر قبل بداية شهر يناير وأن يكون تقويم األداء الوظيفي أكثر من مرتبة ضعيف.

•العقوبات:
العقوبات الجائز توقيعها على الموظفين هى :
 .1اإلنذار .
 .2الخصم من الراتب لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر فى السنة .
 .3الحرمان من العالوة الدورية .
 .4خفض الراتب فى حدود عالوة .
 .5الخفض إلى الوظيفة والدرجة األدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب الذى وصل إليه فى الدرجة التى
خفض منها وعالوات وبدالت الدرجة التى خفض إليها .

 .6الخفض إلى الوظيفة والدرجة األدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب الذى كان يتقاضاه قبل الترقية إلى
الدرجة التى خفض منها وعالوات وبدالت الدرجة التى خفض إليها .
 .7اإلحالة إلى التقاعد .
 .8الفصل من الخدمة.

•تقييم األداء الوظيفي:

* تعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظيفي سنوية وفقاً لنظام قياس كفاية األداء الذي تضعه وزارة الخدمة
المدنية بما يتفق مع طبيعة العمل بالوحدات ،ويخضع لهذا النظام جميع الموظفين عدا شاغلي وظائف
الدرجة الخاصة والخبراء والمستشارين.

•أيام العمل وساعات الدوام
تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية-:
* يحدد مجلس الوزراء عدد ساعات العمل الرسمية في أألسبوع وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بمواعيد بدء وانتهاء الدوام في ضوء عدد ساعات العمل
الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء.
ً
قرار مجلس الخدمة المدنية بتحديد أيام العمل الرسمية وهي  35ساعة إسبوعيا من الساعة  7.30صباحا
إلى  2.30ظهرا من األحد إلى الخميس.
* لرئيس الوحدة بعد الرجوع إلى المجلس تحديد ساعات العمل الرسمية التي تتناسب مع األعمال
ذات الطبيعة الخاصة في وحدته.

•آلية اإلستئذان:
* يقوم الموظف بإشعار المسؤول المباشر لرغبته في اإلستئذان ويقوم بتعبئة استئذان ،في الموقع
اإللكتروني ( البوابة الخدمية) وال يحق له الخروج إال بعد التصديق عليها من قبل المسؤول المباشر.
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اإلجــــــازات
•اإلجـازات االعتياديــة:

تحدد اإلجازات االعتيادية (الصيفية) ألعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية بموجب قرار وزاري (التقويم األكاديمي)
يصدره معالي الشيخ  /وزير القوى العاملة -الموقر -يبين تاريخ بداية ونهاية العام الدراسي واإلجازات بين
الفصول الدراسية وبداية ونهاية اإلجازة الصيفية وعادة تختلف هذه االجازات عن بقية الدوائر الحكومية
األخرى حيث يتساوى الجميع في مدة اإلجازة بغض النظر عن درجاتهم المالية.

•اإلجازة المرضية:

يستحق الموظف المعين عن طريق الخدمة المدنية في حالة المرض إجازة تمنح بقرار من الجهة الطبية
المختصة على النحو اآلتي:
 -1 22إجازة مرضية براتب كامل لمدة ال تزيد عن  7أيام في المرة الواحدة.
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 -2ستة أشهر بكامل الراتب والبدالت.
 -3ستة أشهر بثالثة أرباع الراتب وكامل البدالت.
أما بالنسبة لإلجازات المرضية الناتجة عن إصابات العمل فتمنح براتب كامل دون التقيد بمدة معينة.وال يعتد
باإلجازة المرضية للموظف إذا وقعت خالل تمتع الموظف بأي إجازة أخرى مصرح له بها .كما ال يعتد باإلجازات
الصادرة من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ما لم تكن معتمدة من قبل وزارة الصحة وينبغي
تسليمها لقسم الموارد البشرية فور صدورها.

بالنسبة للموظفين عن طريق التعاقد تكون االجازة المرضية كاألتي:
1 .1األسبوعان األول والثاني بأجر شامل.
2 .2األسبوعان الثالث والرابع بثالثة أرباع األجر الشامل.
3 .3األسبوعان الخامس والسادس بنصف األجر الشامل.
4 .4األسابيع من السابع إلى العاشر بربع األجر الشامل.
ويكون إثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض األمر على اللجنة الطبية المنصوص عليها
في المادة ( )43من هذا القانون .وللموظف المريض أن يستنفذ رصيده من اإلجازات السنوية إلى جانب ما
يستحقه من إجازة مرضية.
* على الموظف تعبئة االجازة عن طريق البوابة اإللكترونيه مع إرفاق نسخة من االجازة المرضية وإحضار
األصل إلى قسم الموارد البشرية اإلستكمال اإلجراءات.

•اإلجازة الطارئة:

يستحق الموظف المعين عن طريق الخدمة المدنية إجازة طارئة لمدة خمسة أيام في السنة لسبب طارئ خارج
عن إرادته يقدره عميد الكلية ويتم تقديم الطلب بعد العودة ويجوز مدها لخمسة أيام أخرى بموافقة رئيس
الوحدة معالي الشيخ الوزير الموقر وتحسب اإلجازات بالنسبة لموظفي الوزارة على أساس السنة المالية التي
تبدأ في األول من يناير وتنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام.

أما بالنسبة للمحاضرين والفنيين المعينين بواسطة الشركات فتحسب على أساس سنة تعاقدية تبدأ من
تاريخ بداية العقد وتنتهي مع نهاية العقد الذي يبرم بين المحاضر/الفني والشركة للموظف الحق في إجازة
طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ  ،ويصدر بتنظيم اإلجازة الطارئة
للعاملين قرار من الوزير.

•إجـازة الحج:

يستحق الموظف المسلم إجازة براتب كامل ألداء فريضة الحج مدتها ( )20يوماً وتمنح مرة واحدة طوال
مدة الخدمة .في حين يستحق الموظف عن طريق التعاقد إجازة لتأدية فريضة الحج خمسة عشر يوماً مرة
واحدة طوال مدة خدمته .

اإلجراءات:

* يقدم الموظف طلب إلى مسؤوله المباشر للموافقة عللى أخذ إجازة حج موضحا فيها فترة اإلجازة (من –إلى)
* يقوم المسؤول المباشر بإحالة الطلب بعد الموافقة إلى قسم الموارد البشرية للتأكد من مدى إستحقاق
الموظف لإلجازة.
* يتم تحويل الطلب إلى مساعد العميد للشؤون اإلدارية والمالية لمخاطبة دائرة شؤون الموظفين إلتخاذ
اإلجراءات الالزمة حيال إصدار قرار اإلجازة.
* يقوم الموظف بإخطار قسم الموارد البشرية بعودته من اإلجازة مرفقا نسخة من جواز سفرة موضحا بها
تأشيرة ذهابة وعودته من الحج.

•إجازة الوالدة:

تمنح الموظفة إجازة خاصة لتغطية ما قبل وبعد الوالدة براتب كامل مدتها  50يوماً وبما ال يزيد عن
خمس مرات طوال مدة خدمتها بالحكومة .في حين تمنح اإلجازة للموظفة المعينه عن طريق التعاقد
لمدة خمسين يوماً براتب شامل وبما ال يزيد على ثالث مرات طوال مدة الخدمة .

اإلجراءات

* ترسل الموظفة إجازة الوضع الصادرة من المستشفى مع شهادة ميالد الطفل إلى قسم الموارد البشرية .
* يتم مخاطبة دائرة شؤون الموظفين إلتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار قرار اإلجازة.
* على الموظفة إخطار قسم الموارد البشرية حين عودتها من اإلجازة وذلك لمخاطبة الوزارة بذلك.

•إجـازة أمومة:

تمنح الموظفة إجازة أمومة بدون راتب لرعاية رضيعها شريطة الحصول عليها خالل سنة من تاريخ انتهاء
إجازة الوالدة وأن تكون معينة عن طريق التعاقد ويشترط التقدم للحصول على اإلجازة قبل موعدها بفترة
كافية وال يحق للموظفة الشروع في اإلجازة قبل الحصول على الموافقة النهائية.

•إجازة العدة:

* تستحق الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة مدتها أربعة أشهر و  10أيام من تاريخ الوفاة
بنا ًء على شهادة الوفاة وعلى الموظفة إحضار شهادة الوفاة باإلضافة إلى نسخة من عقد الزواج.
(سواء عن طريق الخدمة المدنية أو عن طريق التعاقد)
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اإلجراءات:

* تقــوم الموظفة بتقديم طلب إلى قسم الموارد البشرية مرفقا معها رسالة من شيخ المنطقة وشهادة وفاة
الزوج وصورة من عقد الزواج.
* يتم مخاطبة دائرة شؤون الموظفين قرار اإلجازة بالمدة المحددة.
* على الموظفة إخطار قسم الموارد البشرية حين عودتها من اإلجازة وذلك لمخاطبة الوزارة بذلك.

•اإلجازة الخاصة:

يستحق االموظف المعين عن طريق التعاقد فقط إجازة خاصة براتب كامل على النحو اآلتي:
 .1ثالثة أيام في حالة زواجه  ،وال تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته.
 .2ثالثة أيام في حالة وفاة االبن أو االبنة أو األم أو األب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو األخ أو األخت.
 .3يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
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اإلجراءات:

* يقدم الموظف الطلب إلكترونيا(مع المرفق تقديم طلب كتابي) وفي حالة الوفاة إرفاق شهادة وفاة عن طريق
البوابة اإللكترونية.
* يتم إرسال الطلب لمساعد العميد للشؤون اإلدارية والمالية لإلعتماد النهائي ومخاطبة الوزارة بذلك.

•إجازة مرافقة مريض:

يجوز منح الموظف إجازة لمرافقة مريض للعالج داخل أو خارج السلطنة ال تزيد مدتها عن  15يوما ،وإذا جاوز
العالج هذه المدة يجوز مدها لثالثين يوماً أخرى بنا ًء على موافقة معالي الشيخ الوزير-الموقر -أو من يخوله .
* يتقدم الموظف بطلب إلى مسؤولة المباشر للموافقة على أخذ إجازة مرافقة مريض ويتم إخطار
قسم الموارد البشرية بطلب الموظف وتمتعه باإلجازة.
* في حين عودته من االجازة يجب على الموظف إحضار شهادة مرافقة مريض من المستشفى الذي عولج به
المريض مصدقة من إدارة المستشفى ووزارة الخارجية في الدولة المانحة وسفارة سلطنة عمان في تلك الدولة
وبعدها تصدق من قبل وزارة الصحة في السلطنة.
* يتم تحويل طلب الموظف إلى مساعد العميد لشؤون اإلدارية والمالية ليتم مخاطبة دائرة شؤون الموظفين
إلتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال إصدار قرار اإلجازة.
* على الموظف إخطار قسم الموارد البشرية حين عودته من اإلجازة وذلك لمخاطبة الوزارة بذلك.

•إجازة مرافقة الزوج/الزوجة في بعثة دراسية:

يمنح/تمنح الموظف/الموظفة إجازة لمرافقة الزوج/الزوجة الموفد في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية
أو انتداب أو إعارة أو نقل خارج السلطنة ويشترط أن ال تقل المدة عن ( )6أشهر و أن ال يكون معينا بطريق
التعاقد وللحصول على هذه اإلجازة يجب التقدم بطلب للحصول عليها قبل موعدها بفترة كافية.
* يقدم الموظف الطلب لمسؤوله المباشر للحصول على الموافقه.
* يتم تحويل الطلب إلى قسم الموارد البشرية للتأكد من إستحقاق الموظف لإلجازة.
* يتم تحويل طلب الموظف إلى مساعد العميد لشؤون اإلدارية والمالية ليتم مخاطبة دائرة شؤون الموظفين
إلتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال إصدار قرار اإلجازة.
* على الموظف إخطار قسم الموارد البشرية حين عودته من اإلجازة وذلك لمخاطبة الوزارة بذلك.

•إجازة لتمثيل السلطنة:

يمنح الموظف الذي يتم اختياره لتمثيل السلطنة في مختلف األنشطة واالحتفاالت الرسمية داخل السلطنة
وخارجها إجازة براتب كامل ويشترط إحضار رسالة من الجهة التي سيمثلها الموظف موضحاً بها فترة المشاركة.
* يقدم الموظف الطلب لمسؤوله المباشر للحصول على الموافقه.
* يتم تحويل الطلب إلى قسم الموارد البشرية للتأكد من إستحقاق الموظف لإلجازة.
* يتم تحويل طلب الموظف إلى مساعد العميد لشؤون اإلدارية والمالية ليتم مخاطبة دائرة شؤون الموظفين
إلتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال إصدار قرار اإلجازة.
* على الموظف إخطار قسم الموارد البشرية حين عودته من اإلجازة وذلك لمخاطبة الوزارة بذلك.

•إجـازة خاصة بدون راتب:

يستحق الموظف المعين بغير طريق التعاقد إجازة خاصة بدون راتب لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ( )4سنوات
طوال مدة خدمته إذا كان ذلك ال يؤثر على سير العمل بشرط دفع االشتراكات المستحقة لصندوق تقاعد الخدمة
المدنية للموظفين العمانيين أما بالنسبة للموظف الوافد فإن تلك المدة تخصم من مستحقات نهاية الخدمة.
* يقدم الموظف الطلب لمسؤوله المباشر للحصول على الموافقه.
* يتم تحويل الطلب إلى قسم الموارد البشرية للتأكد من إستحقاق الموظف لإلجازة.
* يتم تحويل طلب الموظف إلى مساعد العميد لشؤون اإلدارية والمالية ليتم مخاطبة دائرة شؤون الموظفين
إلتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال إصدار قرار اإلجازة.
* على الموظف إخطار قسم الموارد البشرية حين عودته من اإلجازة وذلك لمخاطبة الوزارة بذلك .بالنسبة
للموظف المعين عن طريق التعاقد في حالة موافقه عميد الكلية على طلب الموظف يتم رفع الموضوع
إلى الشركة المعين عن طريقها الموظف إلتخاذ اإلجراءات الالزمة.

•إجازة دراسية:

يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف المعين بغير طريق التعاقد والراغب في تكملة دراسته على نفقته
الخاصة إجازة دراسية براتب كامل للحصول على المؤهالت التالية:
 درجة الماجستير والدكتوراه. درجة البكالوريوس. الدبلوم العالي الذي ال تقل مدته عن سنة بعد إتمام درجة البكالوريوس. الدبلوم الذي ال تقل مدته عن سنة بعد إتمام شهادة الدبلوم العام.* يقدم الموظف الطلب لمسؤوله المباشر للحصول على الموافقه بالحصول على اإلجازة مرفقا معها رسالة من
يهمه االمر من الجهة التي يختبر بها الموظف ونسخة من جدول اإلختبارات موضح الفترة.
* يتم تحويل الطلب إلى قسم الموارد البشرية للتأكد من إستحقاق الموظف لإلجازة.
* يتم تحويل طلب الموظف إلى مساعد العميد لشؤون اإلدارية والمالية ليتم مخاطبة دائرة شؤون الموظفين
إلتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال إصدار قرار اإلجازة وذلك بعد إحضار شهادة نجاح الموظف وفي حاله الرسوب
يتم خصم الفترة من رصيد إجازة الموظف أ ,تكون إجازة بدون راتب في حالة ليس لديه رصيد.
* على الموظف إخطار قسم الموارد البشرية حين عودته من اإلجازة وذلك لمخاطبة الوزارة بذلك.
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•إجازة ألداء االمتحانات:

يستحق الموظف إجازة براتب كامل ألداء االمتحانات بما ال يتجاوز المدة المحددة بجدول االمتحانات الصادر
من المدرسة أو الجامعة المختصة.
* يقدم الموظف الطلب لمسؤوله المباشر للحصول على الموافقه.
* يتم تحويل الطلب إلى قسم الموارد البشرية للتأكد من إستحقاق الموظف لإلجازة.
* يتم تحويل طلب الموظف إلى مساعد العميد لشؤون اإلدارية والمالية ليتم مخاطبة دائرة شؤون الموظفين
إلتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال إصدار قرار اإلجازة.
* على الموظف إخطار قسم الموارد البشرية حين عودته من اإلجازة وذلك لمخاطبة الوزارة بذلك

التأشريات
26
26
26
26

تكون للموظفين األجانب والمعينين عن طريق الخدمة المدنية

•أو ًال  :تأشيرة زيارة عائلية

تأشيرة الزيارة العائلية تكون ألقرباء الموظف فقط وليس لألصدقاء وأبناء العم ويجب إرفاق ما يثبت صلة القرابة.
رسوم تأشيرة الزيارة هي ( )20ريال ولمدة يُحددها ضابط التاشيرات تصل إلى ( )3أشهر كحد أقصى وتبدأ
من دخول الزائر أرض السلطنة  ،ويمكن التمديد لشهر واحد فقط ورسوم التمديد هي ( )20ريال.
لطلب تأشيرة زيارة عائلية القيام باآلتي-:
طباعة إستمارة طلب تأشيرة زيارة عائلية من موقع شرطة عمان السلطانية -:
https://www.rop.gov.om/visa/english/onlineservices_visaapplication.aspx
* تسليم اإلستمارة اإللكترونية مع صورتين لصاحب الطلب.
* نسخة من جواز السفر لصاحب الطلب .
* نسخة من جواز سفر وتأشرة كل من الموظف  -وزوج أو زوجة  -الموظف (إن وجدت).

•ثانياً :تأشيرة إقامة عائلية

تأشيرة اإلقامة العائلية تعطى لظروف خاصة لوالد الموظف أو والدته أو كليهما.
يجب أن يكون الوالد أو الوالدة أو كليهما يتجاوزعمرهما ( )60عاماً ويُراعى من هو أقل من هذا العمر إذا كانت
الحالة الصحية تستدعي أن يكونوا قريبين من الموظف مع إحضار مايثبت وهو الفحص الطبي المصدّق من وزارة
الصحة هنا في السلطنة أو معترف به لديها.
رسوم تأشيرة اإلقامة العائلية هي ( )30ريال و لمدة (عامين) تُجدد حسب الطلب  ،وتبدأ من دخول
صاحب الطلب أرض السلطنة خالل ( )3أشهرمن إصدار التأشيرة .
لطلب تأشيرة إقامة عائلية يُعمل باآلتي:
طباعة إستمارة طلب تأشيرة إقامة عائلية من موقع شرطة عمان السلطانية -:
https://www.rop.gov.om/visa/english/onlineservices_visaapplication.aspx

تسليم اإلستمارة اإللكترونية مع صورتين لصاحب الطلب .
أصل الفحص الطبي المصدّق من وزارة الصحة .
نسخة من عقد الزواج مصدّق من وزارة الخارجية إذا كان الطلب للوالدين معاً .
نسخة من شهادة الوفاة مصدّقه من وزارة الخارجية إذا كان أحد الوالدين متوفي .
نسخة من قرار التعيين.
نسخة من جواز السفر لصاحب الطلب
نسخة من جواز سفر وتأشيرة كل من الموظف  -وزوج أو زوجة  -الموظف (إن وجدت).

ثالثاً تأشيرة التحاق باألقارب

تأشيرة اإللتحاق باألقارب تكون لزوج أو زوجة الموظف ولألوالد الذين ال تتجاوز أعمارهم ال 21عاماً.
رسوم تأشيرة االلتحاق هي ( )30ريال و لمدة (عامين) تجدد حسب الطلب  ،وتبدأ من دخول صاحب الطلب
أرض السلطنة خالل ( )3أشهر من إصدار التأشيرة.
لطلب تأشيرة التحاق يعمل باآلتي:
طباعة إستمارة طلب تأشيرة التحاق باألقارب من موقع شرطة عمان السلطانية -:
https://www.rop.gov.om/visa/english/onlineservices_visaapplication.aspx
تسليم اإلستمارة اإللكترونية مع صورتين لصاحب الطلب .
أصل عقد الزواج  -مصدّق من وزارة الخارجية  -ونسخة منه.
تقرير طبي مصدّق من وزارة الصحة للزوج أو الزوجة ولألوالد الذين تتجاوز أعمارهم  15سنة.
رسالة عدم ممانعة من الزوج من إصدار تأشيرة اإللتحاق لألبناء في حال كان طلب االلتحاق ألبناء الموظفة
دون زوجها ،وتكون الرسالة مصدّقة من وزارة الخارجية أو معترف بها.
نسخة من قرار التعيين للموظف.
نسخة من جواز السفر لصاحب الطلب .
نسخة من جواز سفر وتأشيرة كل من الموظف  -وزوج أو زوجة  -الموظف (إن وجدت).
نسخة من شهادات الميالد ألوالد الموظف ( من الجنسية الفلبينية ).

•رابعاً :تأشيرة عاملة منزل

يمكن للموظفه أو الموظف المتزوج استقدام عاملة منزل كأول مرة إلى السلطنة أو نقل كفالتها إلى كفالة
وزارة القوى العاملة في حال أنها تعمل داخل السلطنة مع ضرورة مغادرتها البالد وإلغاء التأشيرة السابقة  ،ثم
دخولها بالتأشيرة الجديدة بعد إستكمال اإلجراءات .
في حال نقل الكفالة  ،يُس ّلم الموظف رسالة عدم ممانعة من نقل كفالة العاملة ( من الجهة التي تعمل لديها
حالياً ) إلى ( وزارة القوى العاملة ) مع ضرورة إرفاق نموذج توقيع الجهة المرسلة مع الرسالة الرسمية إذا كان
الكفيل السابق شخص مواطن أو مقيم أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص.
رسوم تأشيرة عاملة المنزل هي ( )20ريال و لمدة (عامين) تُجدد حسب الطلب  ،وتبدأ من دخولها أرض
السلطنة خالل ( )3أشهرمن إصدار التأشيرة .
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لطلب تأشيرة عاملة منزل يعمل باآلتي:
طباعة إستمارة طلب تأشيرة عاملة منزل من موقع شرطة عمان السلطانية -:
https://www.rop.gov.om/visa/english/onlineservices_visaapplication.aspx
تسليم اإلستمارة اإللكترونية مع صورتين لصاحب الطلب .
أصل التقريرالطبي المُصدّق من وزارة الصحة.
نسخة من قرار التعيين للموظف.
نسخة من جوازسفر عاملة المنزل وصفحة التأشيرة السابقة الملغاه (إن وجدت).
نسخة من جواز سفر وتأشيرة كل من الموظف وزوجته .

تجديد اإلقامات
28
28
28
28

تجديد إقامة الموظف وعائلته وعاملة المنزل

رسوم تجديد اإلقامة الموظف هي ( )30ريال و ( )30ريال لعائلة الموظف والملتحقين به  ،وتُحسب غرامة
تأخير ( )30ريال بعد مرور شهر من إنتهاء التأشيرة .
إجراءات التجديد
التأكد من عدم وجود أية مخالفات على الموظف في نظام الشرطة
https://www.rop.gov.om/TOPayment/english/default.aspx
طباعة إستمارة طلب تجديد اإلقامة اإللكترونية من موقع الشرطة
https://www.rop.gov.om/visa/arabic/onlineservices_visaapplication.aspx
تسليم إاإلستمارة اإللكترونية مع صورتين لصاحب الطلب.
تسليم أصل الجواز ونسخة منه ونسخه من التأشيرة وبطاقة المقيم ( إن وجدت ).

بطاقات المقيم
إجراءات إستخراج وتجديد بطاقات المقيم لعائلة الموظف وعاملة المنزل (إن وجدت)
بطاقة المقيم تستخرج من إدارة األحوال المدنية  /شرطة عمان السلطانية لزوج أو زوجة الموظف ولألب ولألم
ولألبناء فوق 13عاماً ولعاملة المنزل أيضاً .
رسوم استخراج بطاقة المقيم هي ( )11ريال تدفع ببطاقة الدفع اآللي وتُحسب غرامة تأخير ( )10ريال بعد
مرور شهر من دمغ التأشيرة .
يستلم الموظف رسالة طلب استخراج بطاقة المقيم من الكلية.
يقوم الموظف بطباعة إستمارة بطاقة المقيم من أي مكتب معامالت ( مكتب سند ) .
ذهاب الموظف مع صاحب الطلب -عائلته أوعاملة المنزل -إلى إدارة األحوال  /شرطة عمان السلطانية حام ً
ال
معه رسالة الكلية واإلستمارة المذكوره سابقاً وأصل جواز السفر لصاحب الطلب .
بعد إصدار البطاقة الجديدة يُسلم صورة منها إلى موظف الموارد البشرية.

إجراءات تجديد بطاقة المقيم (للموظف)
يقوم مندوب العالقات العامة بطباعة إستمارة بطاقة مقيم بعد تجديد إقامة العمل للموظف وذلك بقيمة
(ريال واحد فقط) نقداً وليس ببطاقة الصرف اآللي يدفعه الموظف صاحب الطلب.
إذا كان هناك حاجة إلى تغيير في بيانات الموظف لدى نظام الشرطة  -مثل تغيير في المسمى الوظيفي -
فيجب حضورالموظف بنفسه مع مندوب الكلية إلى دائرة األحوال.
رسوم تجديد بطاقة المقيم هي ( )11ريال  ،وتُحسب غرامة تأخير ( )10ريال بعد مرور شهر من تجديد
التأشيرة.

إلغاء التأشريات
إجراءات إلغاء التأشيرات من المطار

عند رغبة الموظف في إلغاء تأشيرة أحد أفراد عائلته أو كلهم جميعاً فيجب إخطار قسم الموارد البشرية بذلك
وقبل أن يقوم بحجز تذاكر السفر للمغادرة وذلك ليحدد القسم تاريخ إلغاء التأشيرة باإلتفاق مع الموظف.
عند إنتهاء خدمة الموظف وبعد إنهاء إجراءات إخالء الطرف يقوم قسم الموارد البشرية باألتفاق مع الموظف
بتحديد التاريخ المناسب إللغاء التأشيرات من المطار أثناء المغادرة.
بعد تحديد موعد المغادرة تصدر الكلية رسالة طلب إلغاء التأشيرات موضحة فيها بيانات المغادرين وبيانات
مندوب الكلية وموجهة إلى شرطة عمان السلطانية بمطارمسقط الدولي.
يقوم مندوب الكلية بتخليص إجراءات إلغاء التأشيرات من المطار ويتأكد من (وضع ختم المغادر) على رسالة
طلب إلغاء التأشيرات من قبل شرطة عمان السلطانية .

المالحظات
يجب على الموظف الذي لديه تأشيرات إلتحاق أو إقامة لعائلته إبالغ قسم الموارد البشرية قبل مغادرة العائلة للسلطنة
سواء كان ذلك بسبب إنهاء الخدمة أو ألي سبب آخر  ،وذلك ليتسنى للكلية إلغاء التأشيرات من المطار عند مغادرتهم .
يجب على الموظف إخطار قسم الموارد البشرية إذا كان لديه تأشيرات إقامة أو إلتحاق منتهية ولم يتم إلغاء
هذه التأشيرات من مطار مسقط ألي سبب من األسباب.
الرسوم والمستندات المطلوبة لمعامالت استخراج وتجديد اإلقامات وبطاقات المقيم والتأشيرات قابلة للزيادة
و التغيير في أي وقت  ،حسب قوانين األحوال واإلقامة في شرطة عمان السلطانية.
سرعة إنجاز معامالت استخراج التأشيرات واإلقامات وتجديدها تختلف بحسب األوضاع في شرطة عمان السلطانية
واإلجراءات المتعبة لدى الكلية  ،وال يمكن تحديد وقت معين ألي معاملة ،ويبذل موظف الكلية المختص بهذا الشأن
الوسع في تخليص المعاملة في وقت مناسب .
يرجى التأكيد على موظف الموارد البشرية بإرجاع بطاقة الصرف اإللكتروني في نفس يوم تسليمها وقبل
الساعة الثانية ظهراً.
الكلية غير مسؤولة عن الغرامات أو المخالفات المترتبة على الموظف بما يتع ّلق شؤون اإلقامة والدخول والخروج
من المطار.
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بطاقات العالج المجاني
يستحق الموظف وأفراد عائلته الملتحقين به (الزوج أو الزوجة واألوالد دون  18سنة) العالج والخدمات الطبية
المجانية في المستشفيات والمراكز والمجمعات الحكومية داخل السلطنة باستثناء العالج من بعض األمراض
او العمليات المحددة.
الستخراج أوتجديد بطاقة العالج المجاني يرجى تسليم-:
نسخة من عقد العمل كل الصفحات.
نسخة من الجواز والتأشيرات الموظف وعائلته وبطاقات المقيم.
صورة ملوّنة عائلية للمستحقين (الموظف وعائلته) أو صورة الموظف لوحده إذا كان أعزباً.
في حال غياب أو فقدان بطاقة العالج المجاني يرجى تبليغ شرطة عمان السلطانية واستالم  -استمارة فقدان
بطاقة عالج مجاني  -مصدّقة من الشرطة ،وتسليمها إلى قسم الموارد البشرية بالكلية مع باقي األوراق
المطلوب إلستخراج بطاقة جديدة.
 30في حال إنتهاء خدمة الموظف يجب إرجاع بطاقة العالج المجاني الى قسم الموارد البشرية كإجراء من إجراءات
30
30
30
إخالء الطرف.

رسائل عدم الممانعة من السفر أو نقل الكفالة
أو ًال :عدم الممانعة من السفر

رسالة عدم الممانعة من السفر تصدر فقط من دائرة العالقات العامة بالوزارة وتُوجه إلى سفارة الدولة التي
يرغب الموظف السفر إليها ،وتكون الرسالة محددة بفترة لصالحية إستخدامها.
عند رغبة الموظف السفر ألداء العمرة أو السفر إلى أي دولة غير بلده األصلي فإنه يخاطب رئيس قسمه برسالة
يوضح فيها-:
 الدولة أو الدول التي يرغب بالسفر إليها والفترة التي سيقضيها في سفره. بيانات جواز السفر (رقم الجواز ،وتاريخ اإلصدار واإلنتهاء). شهادة راتب حديثة للموظف. تاريخ التعيين.ويكون تقديم الطلب قبل السفر بمدة كافية (شهر تقريباً) ليتسنى لقسم الموارد البشرية متابعة إجراءات
رسالة عدم الممانعة مع دائرة العالقات العامة بالوزارة.
يقوم رئيس قسم الموظف الذي يرغب بالسفر بتحويل طلبه إلى رئيس قسم الموارد البشرية.
يقوم قسم الموارد البشرية بإصدار رسالة طلب إلى دائرة العالقات العامة بالوزارة .
الموظف مسؤول عن تحديد موعد المقابلة في سفارات الدول التي تتخذ المقابلة كإجراء للسفر إليها كدول
اإلتحاد األوربي  ،وال تتحمل الكلية وال الوزارة المسؤولية عن التاخير في إصدار شهادة عدم الممانعة من
السفر أو أي مسؤليات أخرى .

ثانياً :عدم الممانعة من نقل الكفالة

رسالة عدم الممانعة من نقل كفالة أحد أفراد عائلة الموظف الملتحقين به أو نقل كفالة عاملة المنزل تصدر
فقط من دائرة العالقات العامة بالوزارة وتُوجه إلى من يهمه األمر  ،وتستخدم هذه الرسالة عند رغبة انتقال
الكفالة إلى أحد المواطنين أو إلى أحد مؤسسات القطاع الخاص فقط وال تستخدم في إنتقال الكفالة إلى أحد
مؤسسات القطاع الحكومي .
عند رغبة الموظف في نقل كفالة أحد أفراد عائلتة الملتحقين به أو نقل كفالة عاملة المنزل فإنه يخاطب رئيس
قسمه برسالة يرفق فيها-:
 رسالة الطلب الرسمية الموجهة إلى وزارة القوى العاملة أو الكلية من الجهة التي ترغب في إنتقال الكفالةإليها.
 صورة من جواز السفر والتأشيرة .يقوم رئيس قسم الموظف الذي يرغب بنقل الكفالة بتحويل طلبه إلى رئيس قسم الموارد البشرية.
يقوم قسم الموارد البشرية بإصدار رسالة طلب إلى دائرة العالقات العامة بالوزارة .
بعد إصدار رسالة عدم الممانعة من الوزارة يتم اإلتفاق مع الموظف على موعد إلغاء التأشيرة من المطار.
بعد تحديد موعد المغادرة تصدر الكلية رسالة طلب إلغاء التأشيرة موجهة إلى شرطة عمان السلطانية بمطار
مسقط الدولي .تستكمل إجراءات إلغاء التأشيرة من المطار.

ضم الخدمة السابقة
یحق للموظف الذي عمل سابقا في إحدى المؤسسات والشركات ضم خدمته السابقة ( ان وجدت) الى صندوق
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 خدمةمرفق به نسخة من البطاقة الشخصیة وقرار التعیین ورسالة من التأمینات اإلجتماعیة توضح
المدة المراد ضمها.
 یتم رفع الطلب الى مدیر دائرة شؤون الموظفین عن طریق مساعد العمید. -في حالة الموافقة ،یتم اصدار قرار ضم الخدمة.
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التعویض عن اصابات العمل واألمراض المهنیة
یستطیع الموظف المصاب بأحد األمراض المهنیة أو بأحد األمراض المزمنة والمستعصیة متى كانت
بسبب العمل ،أو نتیجة لحادث یقع علیه أثناء تأدیته 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
یستطیع الموظف (الوافد وابناء محافظة ظفار ومسندم) المعین على درجات الخدمة المدنیةالحصول على
تعویض بدل تذاكر سفر (له ولزوجته وأوالده دون سن  21سنة) مرة واحدة خالل السنة وفق مایحدده
قانون الخدمة المدنیة حسب اإلجراءات التالیة:
 یقوم قسم الموارد البشریة بمخاطبة جمیع الموظفین الوافدین المعینین عن طریق رؤوساء األقسام والمراكز 32وتعبئتها مع ارفاق نسخة من جواز السفر له ولزوجته وأوالده دون سن  21سنة ،لطباعة استمارة التعویض
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النقدي عن طریق نظام  Staff Visaونسخة من قرار التعیین الموضح به خط السیر.
 بعد تجمیع اإلستمارات ،یقوم قسم الموارد البشریة بالتأكد من صحة البیانات. على الموظف مراجعة قسم الموارد البشریة لتسلیم أصل جوازات السفر ،لیتم مطابقة نسخ الجواز مع األصل. یقوم قسم الموارد البشریة بإعداد كشف لبیانات الموظفین وتسلیم قسم الشؤون المالیة بالكلیةاإلستمارات إلتخاذ الالزم.
 -على الموظف مراجعة قسم الشؤون المالیة بالكلیة في حالة وجود أي خلل بشأن صرف التعویضات النقدیة.

نسخة من تجدید عقد الخدمة
في حال رغبة الموظف الحصول على نسخة من عقد الخدمة بعد التجدید ،علیه التقدم بطلب إلى قسم
الموارد البشریة
 یقوم قسم الموارد البشریة بإحالة الطلب إلى دائرة شؤون الموظفین بالوزارة عن طریق مساعد العمیدللشؤون اإلداریة والمالیة
 -على الموظف مراجعة قسم الموارد البشریة للحصول على طلبه.

التدریب والتطویر الوظیفي
تدریب وتطویر الموظفین هو جزء أساسي من عملیة التخطیط اإلستراتیجي ،ویجب أن تكون متماشیة
مع احتیاجات الكلیة ومن الممكن أن یتم تنفیذ ذلك داخل حرم الكلیة أوخارجها وفق التسهیالت المتاحة:
 على جمیع االقسام والمراكز اجراء تحلیل سنوي إلحتیاجاتهم التدریبیة عن طریق دمج اإلحتیاجات الذاتیةللموظفین بما یخدم مصلحة العمل واإلحتیاجات التطویریة للعمل وفق تقاریر اآلداء الوظیفي
 یقوم قسم الموارد البشریة بتجمیع اإلحتیاجات التدریبیة لجمیع األقسام والمراكز وإعدادخطة سنویة للتدریب وذلك بالتنسیق مع الجهات المختصة لتوفیر الالزم
 بعد اإلعتماد وفي ضوء التسهیالت المتاحة یقوم قسم الموارد البشریة باإلعالن عن الفرصالتدریبیة المتوفرة للتنافس على المشاركة مع ضرورة إعطاء األولویة للموظفین الذین هم بحاجة
إلى التدریب وفق اإلحتیاجات التدریبیة التي تم تحلیلها مسبقاً.
 یتوجب على الموظف بعد تمتعه بالفرصة التدریبیة تعبئة إستمارة التغذیة الراجعة المعدة لذلك. للموظف الحق باإلجتهاد والبحث عن فرص تدریبیة تخدم مصلحة العمل والتقدم بطلب للمشاركة وبعدأخذ الموافقات الالزمة سیتم السماح له 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
الموظفین لدیهم الحق في التقدم بشكوى ضد الطلبة أو زمالئهم بالعمل نتیجة لسوء المعاملة ،أو نتیجة ألي
من المواضیع التي قد تؤثر على بیئة عمله وآدائه الوظیفي وذلك خالل اسبوعین من تاریخ وقوع الحدث.
 یقوم الموظف المتظلم/المشتكي بمخاطبة رئیس القسم/المركز باستخدام النموذج المعد لذلك الغرضوذلك خالل اسبوعین من تاریخ وقوع الحدث .
 یقوم رئیس القسم/المركز بمناقشة الموضوع مع الموظف المتظلم/المشتكي والتحقیق ووضع التوصیاتالمناسبة لحل الموضوع .ویتم إخطار الموظف بذلك.
 في حین لم یتم التوصل الى حل أو في حالة عدم اتخاذ اي اجراء خالل  10أیام عمل ،ترفع الشكوى/التظلم إلى لجنة الموارد البشریة مشفوعة بالمستندات التي تحوي على االدلة واالثباتات .
 یحق للموظف رفع شكواه أو تظلمه مباشرة إلى رئیس لجنة الموارد البشریة ,إذا إستدعى األمر ذلك. تقوم لجنة الموارد البشریة بالتأكد من أن الموضوع تم مناقشته مع رئیس القسم/المركز ،ومن ثم تقومباتخاذ االجراءات الالزمة ورفع توصیاتها إلى عمید الكلیة للتوجیه.
 یقوم عمید الكلیة بتوجیه المختصین باتخاذ الالزم كما تقوم لجنة الموارد البشریة باخطار الموظفبالنتائج التي تم التوصل الیها.
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الرتقیات
یجوز ترقیة الموظف إلى الدرجة الوظیفیة األعلى وفقاً للشروط واألوضاع المحددة في الالئحة التنفیذیة
للخدمةالمدنیة وتكون هذه الترقیة مبنیة على عنصر الكفایة وعنصر األقدمیة .والیجوز ترقیة الموظف
إذا وقعت علیه عقوبة إال بعد إنقضاء مدتها ،كما الیجوز ترقیته كذلك إذا كان آخر تقریر كفایة مقدم عنه
بمرتبة ضعیف.

تكریم الموظف المجید
یتم تكریم الموظف المجید طبقاً للشروط والمعاییر الموضوعة بنظام تكریم الموظفین بما الیزید عن
نسبة %3من عدد الموظفین بكل قسم /مركز لكل عام أكادیمي.
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ندب الموظف
یمكن أن یتم ندب الموظف للعمل مؤقتا بوظیفة أخرى سواء كان داخل الكلیة أو خارجها لمدة التزید على
ستة أشهر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وتكون اجراءات الندب وفق اآلتي:
 بتنسیق مسبق فیما بین الجهتین یتم تحویل الموضوع الى مدیر عام الشؤون اإلداریة والمالیة بعد موافقةعمید الكلیة ومدیر عام التعلیم التقني.
 یقوم مدیر عام الشؤون اإلداریة والمالیة بموافقة معالي الوزیر بإصدار قرار الندب متضمنآ المدة والوظیفةالتي یندب إلیها الموظف
 یقوم قسم الموارد البشریة بمتابعة قرار الندب وإخطار الموظف المعني بذلك في حال إنتهاء المدة المحددة للندب ،تقوم إدارة الكلیة بمخاطبة الجهة المختصة بالوزارة إلصدار قرارتمدید الندب اذا اقتضت مصلحة العمل.

نقل الموظف
یمكن للموظف اإلنتقال من وحدة إلى أخرى داخل الكلیة ،أو من من كلیة تقنیة إلى كلیة تقنیة أخرى

 -نقل الموظف من قسم  /مركز إلى آخر داخل الكلیة

انتقال الموظف من قسم إلى آخر داخل الكلیة یجب أن یكون بموافقة العمید:
* على الموظف تقدیم طلب اإلنتقال إلى مسؤوله المباشر والذي بدوره یقوم بتحویل الطلب إلى مساعد
العمید للشؤون اإلداریة والمالیة
* یقوم مساعد العمید للشؤون اإلداریة والمالیة برفع الموضوع إلى عمید الكلیة إلبداء الرأي وأخذ الموافقة.
* یقوم قسم الموارد البشریة بإخطار الموظف بموافقة العمید على الطلب من عدمه.

 نقل الموظف من كلیة تقنیة إلى أخرىانتقال الموظف من كلیة إلى أخرى ولسبب مقنع تمت الموافقة علیه من قبل المسؤول المباشر یكون وفق اآلتي:
* على الموظف التقدم بطلب لعمید الكلیة عن طریق المسؤول المباشر للحصول على عدم ممانعته من اإلنتقال
* یقوم عمید الكلیة بمخاطبة عمید الكلیة األخرى المراد اإلنتقال إلیها للحصول على عدم ممناعتهم من
انتقال الموظف إلیهم
* من حق الكلیة المراد االنتقال الیها إجراء مقابلة شخصیة للموظف الراغب باالنتقال في حالة تمت الموافقة
من الكلیة المراد اإلنتقال إلیها ،یتم مخاطبة مكتب مدیر عام التعلیم التقني بذات الموضوع إلبداء الرأي
والموافقه على النقل من عدمه .
* بعد موافقة الوزارة على النقل یقوم قسم الموارد البشریة بإخطار الموظف بالموافقة على النقل وضرورة
عمل إخالء الطرف والمقابلة التودیعیة .

قواعد و أخالقيات السلوك الوظيفي داخل حرم الكلية
تمثل قواعد السلوك الوظيفي بالكلية التقنية بعبري ( أخالقيات المهنة )  ،مجموعة مبادئ وضوابط للقيم
األخالقية ،والصفات الشخصية ،واإلجراءات السلوكية ،التي يتعيّن على موظفي الكلية االلتزام بها ،والتح ّلي
بمقتضياتها عند ممارسة أعمالهم وأداء واجباتهم المهنية ،وكذلك في تنظيم عالقاتهم بزمالء المهنة .
واجبات الموظف ومسؤولياته العامة:
أداء واجبات وظيفية والمهام الموكلة إليه بنشاط مراعيا األمانة والنزاهة والدقة والمهنية  ،وأن يعمل على
تحقيق أهداف الكلية.
 .2الحرص على اإللمام بالقوانين واألنظمة وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفات.
 .3السعي الدائم لتحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية واالطالع على آخر المستجدات في مجال عمله
وعمل القسم أو المركز الذي يعمل لديه ،والقيام بتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين أساليب
العمل ورفع مستوى األداء في الكلية  ،والمساعدة في توفير بيئة عمل آمنة وصحية.
 .4االمتناع عن أي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك اآلداب والسلوك القويم.
 .5التعامل مع اآلخرين بكل إحترام.
 .6السعي إلى إكتساب ثقة الجمهور من خالل نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق
مع القوانين واألنظمة والتعليمات.
 .7إنجاز المعامالت المطلوبة بالسرعة والدقة المطلوبة وضمن حدود االختصاص ،واإلجابة علىإستفسارات
في حال عدم الموافقة أو حصول تأخير على معامالتهم.
 .8التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية المتعلقة باألفراد الذين يتعامل معهم بسرية تامة ووفقاً
للقوانين واألنظمة المعمول بها ،وعدم إستغالل هذه المعلومات لغايات شخصية.
 .9التقيد بتنفيذ أوامرالرؤساء وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل اإلداري.
 . 10أي قواعد تضعها إدارة الكلية من وقت إلى آخر تنظم سير العمل بالكلية .
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اللوائح ونظم العمل الداخلية :

ممتلكات الكلية  :ينبغي على كل موظف الحفاظ على ممتلكات الكلية المختلفة مثل أثاث المكاتب  ،الحواسيب،
الطابعات ،األدوات القرطاسية ،الكتب والمراجع ....الخ باإلضافة إلى بطاقة الهوية وشارة االسم وبطاقة العالج
المجاني وإعادتها إلى األقسام المختصة بها عند إنتهاء خدماتهم حتى يتسنى منحهم شهادة براءة ذمة.

استخدام االنترنت وشبكة التواصل الداخلي بالكلية:

تدرك الكلية أهمية االنترنت والفوائد العلمية التي تتيحها الشبكة العالمية للمعلومات ،لذا تحرص الكلية على
توفير استخدامه ألغراض البحث ومواكبة كل جديد لتحديث البيانات المتعلقة بعمل الموظف ومهامه األخرى.
عليه يجب مراعاة استخدام االنترنت وشبكة التواصل الداخلي بالكلية بصورة بناءة لتحقيق أهدف تعليمية
تدعم رسالة الكلية وأقسامها ومراكزها.
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خدمات قد تحتاجها
خدمة االتصاالت

توجد في سلطنة عمان شركتي إتصاالت رئيسيتين وشركات خدمات أخرى :

المجمعات التجارية
يوجد في عبري عدد كبير من المراكز والمجمعات التجارية مثل  :اللولو هيبرماركت  ,رامز ,جراند هيبرماركت .
سنتربوينت الخ.

الوكاالت

يوجد في والية عبري العديد من وكاالت السيارات :مثال وكالة هيونداي ووكالة المازدا ووكالة تويوتا وغيرها
من الوكاالت.

المستشفيات والمراكز الصحية

مستشفى عبري المرجعي :يعتبر مستشفى عبري المستشفى اإلقليمي والمرجعي في محافظة الظاهرة الذي يستقبل
المرضى من أماكن مختلفة في المحافظة ،والمرضى الذين يتم تحويلهم من المراكز الصحية داخل المحافظة،
حيث يقوم المستشفى بتوفير الرعاية الصحية الثانوية لهم .ويحتوي المستشفى على عيادات خارجية تستقبل
المرضى في أوقات الدوام الرسمي باإلضافة إلى األجنحة الداخلية التي توفر الرعاية الصحية للمرضى المنومين في
المستشفى .باإلضافة الى ذلك يضم المستشفى قسماً للطواري يعمل على مدار الساعة الستقبال الحاالت الطارئة.

كما أنه يوجد بعض المراكز الصحية الخاصة والحكومية  :مثال مركزصحي األخضر ومركز صحي عبري 37 ،
مستشفى عمان الخير وهو مستشفى خاص متعدد التخصصات  .وتوجد في الوالية بعض العيادات الخاصة.

نقاط مضيئة
* أخي الموظف  /أختي الموظفة إن من السياسات الهامة في الكلية هو العمل على إتاحة الفرص للموظفين لتطوير
أدائهم من خالل التدريب وااللتحاق بعدد من الدورات التدريبية في المجاالت المتعددة  ،والذي من شأنه تنمية
قدرات الوظف لتحقيق النجاح والتميز بعملة فأحرص على االلتحاق والمشاركة في الدورات والورش التي تنفذها
الكلية لتطوير ذاتك * يعد التدوير الوظيفي إحدى أهم االستراتيجيات التي تهدف الى التطوير في أداء الموظفين
والكلية على حد سواء  ،ويعتبر من الطرق الفعالة لتطوير االداء  ،وذلك ألن التدوير الوظيفي يتيح للموظف
ممارسة عمل أخر غير العمل الذي يمارسه  ،ويتيح له اكتساب خبرات جديدة  ،باإلضافة الى خبراته السابقة،
والكشف عن المواهب والقدرات واالبداعات والكوامن البشرية .
* عزيزي الموظف  /عزيزتي الموظفة احرصا على االلتزام بأوقات الدوام الرسمي للكلية وتكرار الغياب واالستئذان
يؤثر سلبا على سير العمل في الكلية ،وهذا يتعارض مع سياسة الكلية الفعلية وهي أداء مهام العمل بالشكل
المأمول وبأسرع وقت ممكن.
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* التحلي دائما باألخالق الحسنة وحسن التعامل مع رؤسائك وزمالئك والمراجعين ،فأنت تمثل الكلية فكن تلك الصورة
المشرقة التي تعطي انطباعا حسنا عن كليتنا وطبق قول الرسول صلىاهلل عليه وسلم (تبسمك في وجه أخيك صدقة ).
* كن قدوة صالحة بالتزامك بالزي المحتشم .
* تذكر أن االخالص والتفاني في العمل من سمات المؤمن .
في الختام نتمنى لك حياة عملية موفقة في رحاب الكلية التقنية بعبري .

المقرتحات
تسعى الكلیة التقنیة بعبري الى تشجیع جمیع موظفیها بتقدیم مقترحاتهم التي من شأنها أن تعمل على
تحسین محتویات هذا الدلیل .لذا یرجى التكرم بتصویر هذه الصفحة و اضافة مقترحاتكم بالمكان المخصص
وموافاة قسم الموارد البشریة بذلك أو إرسالها عبر البريد اإللكتروني أدناه.
مقترحات االضافة أو التعدیل
اسم الموظف:

القسم/

الشعبة:

البريد اإللكتروني:

التاريخ:

التوقيع:

hrservices@ibrict.edu.om

رقم الهاتف:

المقترح-------------------------------------------------------------------------------- :
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