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الـكـليــــة:ـروع اخلط ــة اخلم�صي ــة وامليزاني ــة ال�صنوي ــة واحل�ص ــاب اخلتام ــي للكليــة
 --1رفــع م�صـ
كلية العلوم ال�صرعية .
املجل�ض لالعتماد .
 اإىلاملجلـــ�س :
أنظمة .واللوائح والربامج واخلطط املقرة من املجل�ض الأكادميي
م�صروعات ال
 - 2رفع
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املجل�ض لالعتماد .
 اإىلالعميـــــد :
الكلية �.صنوي عن الكلية اإىل املجل�ض .
عميدتقرير
 - 3رفع
ف�صل درا�صي  -عن م�صتوى اأداء الكلي ــة وج ــودة خمرجاتــها -
تقريرلبعد كل
 --4رفع
أك�دميــي :
املجلــ�س ا
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اإىل
أكادميي بالكلية .
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جدول اأعمال لكل جل�صة من جل�صات املجل�ض بالت�صاور مع رئي�صه .
 --5اإعداد
الالئحـــة :
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الالئحة حما�ص ــر
 - 6اإع ـ ــداد
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- 7الت�صكيل
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امل�صاركون ،
اللجانأ�صاتذة
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املرااكـأوـزم،وورو
ي�صغلـني مديـ
قرارات تعيـ
 - 8اإ�صدار
الكلية .
وظيفةـريدائمة
ال�صخ�ض الذي
موافقة املجل�ض الأكادميي .
 بعدالراتـــب :
املجل�ض الأكادميي .
بعدإليهالعر�ض
الزائرين
أ�صا�صيلأ�صاتذة
تبادل ا
والت�صجيعية .
علىالدورية
العالوات
م�صافا ا
ال�صهري ،
اعتماد ال
- 9الراتب
الك�مــل :
تعيني اأع�صاء هيئة التدري�ض  ،وترقيتهم بعد العر�ض على املجل�ض
الراتــبقرارات
 --10اإ�صدار
املجل�ض .
أكادميي ،
ال
بالفئات املقررة قانونا .
وموافقةالبدلت
م�صافا اإليه
الراتب
 - 11التوقيــع علــى العقــود اخلا�صــة باأع�صــاء هيئ ــة التدري ــ�ض  ،وجتديده ــا  ،واإنهــاء
املــ�دة ( ) 2
خدماتهم بعد العر�ض على املجل�ض الأكادميي .
وتطبق ،اأحكام
،
الكلية
ـي
ف
التدري�صية
الهيئة
كافةوااأع�صاء
الالئحة على
أحكام
ت�صري ا
إجازات التفرغ العلمي لأع�صاء هيئة التدري�ض
الدرا�صية ،
هذه البعثات
قرارات
إ�صدار
 - 12ا
أكادمييمل.يرد ب�صاأنه ن�ض خا�ض فـي اأحكام هذه الالئحة .
قابو�ضل فيما
ال�صلطان
جامعة
قانون
بعد العر�ض على املجل�ض ا
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الالئحـــةاأع�صاء هيئة
 - 13اإ�صدار قرارات اإعارة
التيلأول
الف�شــل ا
تقرتحها جمال�ض الأق�صام بعد العر�ض
 - 14اعتماد خطط الربامج الأكادميية
ع�مــة
أحكــ�م
تعريفــ�ت وا
املجل�ض .
موافقة
على املجل�ض الأكادميي  ،واأخذ
املــ�دة ( ) 1
والتنفيذية للكلية .
 - 15اعتماد اخلطتني  :ال�صرتاتيجية ،
املو�.ص ــح قري ــن
أهدافن ــى
ال�صلةلآتبايـ ــة املع
ذاتـارات ا
التفاهموالعب ـ
للكلمـ ــات
التفاقياتـة يك ــون
إبرامـذه الالئحـ
اقرتاحكـ اـام هـ
تطبيــق اأح
الكلية
ومذكرات
فــي- 16
كل منها  ،ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر :
املــ�دة ( ) 4
الـكـليــــة:
العميد فـي حالة غيابه اأقدم م�صاعديه .
يحل حملكلية العلوم ال�صرعية .
املــ�دة ( ) 5
 املجلـــ�س :لل�ص.وؤون الأكادميية الخت�صا�صات الآتية :
العميد
يتوىل
بالكلية
م�صاعدأمناء
جمل�ض ال
إ�صراف على �صائر ال�صوؤون الأكادميية فـي الكلية .
  - 1الالعميـــــد :
إ�صراف على تنفيذ اللوائح الأكادميية فـي الكلية .
عميد -ال
2
الكلية .
أك�دميــي :العلمية فـي الكلية  ،ومتابعتها .
تن�صيق الربامج
 -3املجلــ�س ال
املتعلقة بنتائج الطلبة عن كل ف�صل درا�صـي  ،ورفعها اإىل املجل�ض
البيانات
-4ا
بالكلية .
إعدادأكادميي
املجل�ض ال
أكادميي .
ال
الالئحـــة :
إر�صاد الأكادميي فـي الكلية .
على ال
الالئحةلإ�صراف
-5ا
للكلية .
الداخلية
التدريـ�س :الطلبة فـي التخ�ص�صات املختلفة .
هيئـة على توزيع
أع�شـ�ءلإ�صراف
ا -6اواملدر�صون ، .واملدر�صون امل�صاعدون .
تقوميامل�صاعدون
إجراءاتأ�صاتذة
امل�صاركون  ،وال
إ�صرافأ�صاتذة
أ�صاتذةل ،وال
املقررات،الدرا�صية
على تنظيم ا
ال - 7ا
املوظـــف
تنظي:ــم اإج ــراءات تقييــم اأع�صــاء هيئــة التدريــ�ض  ،واملقــررات الدرا�صيــة  ،والأداء
 -8وظيفة دائمة اأو موؤقتة فـي الكلية .
أكادمييي�صغل
ال�صخ�ض الذي
للكلية .
ال
الراتـــب :
إ�صراف على اللجان املتعلقة بال�صوؤون الأكادميية .
  - 9الوالت�صجيعية .
العالوات الدورية
م�صافا اإليه
ال�صهري ،
التق�صيمات املخت�صة .
بالتن�صيق مع
المتحانات ،
تنظيم عملية
أ�صا�صيعلى
الراتبا اللإ�صراف
- 10
الك�مــل :
الراتــب
خطط تطوير املراكز الأكادميية التي يقرتحها مديروها  ،بعد موافقة
اعتماد
 - 11أكادميي .
الراتباملجل�ض ا
البدلت بالفئات املقررة قانونا .
م�صافا الإليه
مركز القبول والت�صجيل .
يقرتحها) 2
 - 12اعتماد اإجراءات التخرج التياملــ�دة (
 - 13الإ�صراف على برامج التبادل الطالبي بالتن�صيق مع التق�صيمات املخت�صة فـي الكلية .
أع�صاء الهيئة التدري�صية فـي الكلية  ،وتطبق اأحكام
املقرراتكافة ا
الالئحة على
ت�صري ا-أحكام
الدرا�صية .
هذهتوزيع
مراجعة
14
يرد ب�صاأنه ن�ض خا�ض فـي اأحكام هذه الالئحة .
مل
فيما
قابو�ض
ال�صلطان
جامعة
قانون
 - 15اأي مهام اأخرى يكلفه بها العميد .
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لكليــة العلــوم ال�شرعيــة
الداخليــة ) 6
الالئحـــة املــ�دة (
الف�شــل الأول
يتوىل م�صاعد العميد لل�صوؤون الإدارية واملالية الخت�صا�صات الآتية :
تعريفــ�ت واأحكــ�م ع�مــة
 - 1الإ�صــراف على �صري العمل الإداري واملــالـي واخلدمات الطالبية  ،وتطوير كفــاءة
املــ�دة ( ) 1
اأداء املوظفني فـي الكلية .
واملتطلص ـبــحـاتقري ــن
للكليـاملعـةن،ــى املو�
الب�صرايـلـةآتيـ ــة
والعب ــارات
ـاتــون للكل
الحتياحـجـةـ يك
ـذه الالئ
تطبـيــلـقعالأحـىكــام
ـاتــوارد
الالزمةمـ ـللم
توفهـيــر
2فـ-ـيالعم
معنى اآخر :
�صياق الن�ض
واملواديقت�ض
إداريةما مل
منها ،
واملعدات وفقا ملتطلبات الإدارات واملراكز
والتدريب ،
التعليمية
كل ال
والأق�صام .
الـكـليــــة:
 - -3الإ�صــراف على تنفيـ ــذ العقــود والتفاقيــات املت�صلــة بال�ص ـوؤون الإداري ــة واملاليــة
العلوم.ال�صرعية .
كلية الكلية
فـي
:
املجلـــ�س
 --4الإ�صراف على الإنفاق و�صمان المتثال لالإجراءات املالية .
بالكلية .
جمل�ض ا
الكلية  ،واتخاذ اإجراءات احلفاظ عليها .
أمناء اأموال
إ�صرافلعلى
 - 5ال
العميـــــد :على اإعداد امليزانية  ،وعر�صها على املجل�ض الأكادميي .
 --6الإ�صراف
الكلية .
أخرى يكلفه بها العميد .
عميدمهام ا
 - 7اأي
 املجلــ�س الأك�دميــي  :املــ�دة ( ) 7املجل�ض الأكادميي بالكلية .
تكون �صروط تعيني اأع�صاء هيئة التدري�ض وفق امللحق املرفق بهذه الالئحة .
 الالئحـــة :الالئحة الداخلية للكلية  .املــ�دة ( ) 8
التدريـ�سا:أتي :
التدري�ض مبا ي
أع�شـ�ءهيئة
يخت�ضاع�صو
هيئـة
التدري�ض ،واولاإجراء
المتحانات .والأ�صاتذة امل�صاعدون  ،واملدر�صون  ،واملدر�صون امل�صاعدون .
أ�صاتذة امل�صاركون ،
- 1الأ�صاتذة ،
البحوث  ،والدرا�صات املبتكرة .
 --2اإجراء
املوظـــف :
الكلية .وتقاريرهــم  ،واأن�صطتهــم
الطلبــة ،
اجلامعـية
الر�صائل
 - 3ال
ـوثفـي
دائمة ا،أووبموحـؤقتة
وظيفة
على ي�صغل
إ�صرافالذي
ال�صخ�ض
الراتـــب: ،وتوجيههم .
 العلميةأكادميي .
 - 4ال
ال�صهري  ،م�صافا اإليه العالوات الدورية والت�صجيعية .
إر�صاد اللأ�صا�صي
الراتب ا
واملجتمع املحلي .
الراتــبالكلية ،
 --5خدمة
الك�مــل :
 - 6ال�صرتاك فـي املجال�ض واللجان الأكادميية  ،وغري الأكادميية فـي الكلية  ،اأو تلك
البدلت بالفئات املقررة قانونا .
م�صافا ا
فيهاإليهالكلية .
الراتبت�صارك
التي
اجلهد للنهو�ض بر�صالتها العلمية ،
 - 7التفرغ لواجبه العلمي فـي الكلية ،
وبذل( ) 2
املــ�دة
واملحافظة على امل�صتوى الالئق مبكانة الكلية فـي ميادين  :البحث  ،والتدري�ض ،
الالئحة على كافة اأع�صاء الهيئة التدري�صية فـي الكلية  ،وتطبق اأحكام
ت�صري اأحكام
هذهلإدارة .
والتوجيه  ،وا
ال�صلة ا.أحكام هذه الالئحة .
خا�ض فـي
فيمالمل يرد
قابو�ض
جامعة
ن�ض ذات
أكادمييةب�صواالأنهإدارية
أعمال ا
ال�صلطانمن ال
ي�صند اإليه
قانونأداء ما
-8ا
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الالئحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية
اجلريدة الر�سمية العدد ()1232
()1232
اجلريدة الر�سمية العدد
لكليــة )العلــوم ال�شرعيــة
الالئحـــة الداخليــة
املــ�دة ( 9
الف�شــل الأول
ع�مــةباحلرية فـي التعبري  ،والن�صر ،
أحكــ�مالكلية
عمله فـي
يتمتع ع�صو الهيئة التدري�صية فـي نطاق
تعريفــ�ت وا
العلمي  ،والأن�صطة الأكادميية الأخرى ،
والبحث ) 1
وتبادل الراأي فيما يتعلق بالتدري�ض ،املــ�دة (
املو�ص ــح قري ـ
املعن ــى
اللتزاملآتبايـ ــة
معب ــارات ا
بها ،والع
املعمولـات
ـون للكلمـ ـ
الالئحــة يك ـ
حدودــام هـ
تطبيــيـق اأحك
فــي
ولوائحهاـن.
الكلية ،
أنظمة
والقوانني
ـذهالعام
النظام
وذلك ف
كل منها  ،ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى ا
آخر ) 10:
املــ�دة (

الـكـليــــة:هيئة التدري�ض بتقدمي تقرير �صــنوي اإلــى رئيــ�ض ق�صمــه يت�صمــن اأن�صطتــه
يلتزم ع�صوال�صرعية .
العلوم
الكلية
أكادميية  ،وعلى رئي�ض الق�صم اأن يقدم تقريرا يت�صمن راأيه فـي اأن�صطة
وغري ال
أكادميية
 املجلـــ�س :بالكليةـي .الق�صم اإىل م�صاعد العميد لل�صوؤون الأكادمييـة .
التدري�ض ف
اأع�صاء
هيئةلأمناء
جمل�ض ا
 العميـــــد :املــ�دة ( ) 11
عميد الكلية .
التدري�صي لأع�صاء هيــئة التدري ــ�ض بق ــرار م ــن املجل ــ�ض الأكادمي ـ ــي ،
العبء
حتديد الأك�دميــي :
يتماملجلــ�سالتدري�.صــي لع�صــو هيئ ــة التدري ــ�ض  ،ي�صتح ــق عليه مكافـ ـاأة مالي ــة ،
املجل�ضعالـلـى الع ـ
ومــا زاد
ـبءبالكلية
أكادميي
الالئحـــة
ورد ف:ــي املــادة ( )33م ــن ه ــذه الالئح ــة  ،عل ــى األ يزيــد عدد ال�صاعات الإ�صافية
وفق ـ ــا ملــاللكلية
معت.مــدة  .ويجــوز للعميــد  -اإذا اقت�صــت احلاجــة  -تقليل العبء
الداخليةــات
الالئحة�ص ــت �صاع
عل ــى ()6
التدريـ�س :
االتدري�ض الذي يتوىل اأعباء وم�صوؤوليات اإدارية .
هيئـةهيئة
أع�شـ�ء لع�صو
التدري�صي
الأ�صاتذة  ،والأ�صاتذة امل�صاركون  ،والأ�صاتذة امل�صاعدون  ،واملدر�صون  ،واملدر�صون امل�صاعدون .
املــ�دة ( ) 12
 املوظـــف :ؤقتةـ�ضف اـيلالكلية .
دائمةمـاأوـن مو
وظيفة
ال�صخ�ض
أكادميي  -اإيفاد ع�صو هيئة التدري�ض
املجلـ
تر�صيــح
ي�صغلعلــى
الذي بنــاء
للعميــد -
يج ــوز
 الراتـــب :ر�صمية اأخرى داخل
الدوريةتدريبية اأو
العالواتمهمات
ؤمترات اأو اأي
ال�صهري ،ح�صور
أ�صا�صيعلمية اأو
دوراتاالأو ور�ض
والت�صجيعية .
م�صافام اوإليه
اإىلالراتب
الراتــبوخارجها
ال�صلطنة ،الك�مــل :.
قانونا) .
املقررة( 13
الراتب م�صافا اإليه البدلت بالفئاتاملــ�دة
املــ�دةاأخ(ـ 2
ـرى)معادل ــة لوظيفت ــه اأو تعلوه ــا مبا�ص ــرة
يجوز ندب ع�صو هيئة التدري�ض اإىل وظيفــة
وتطبق اأحكام
الكلية ،
التدري�صية ف
وحداتعلى
هذهمنالالئحة
ت�صري ا
وظيفة
العمل فـي
تكونـيحاجة
الهيئة ،على اأن
أع�صاءللدولة
كافة الإداري
اجلهاز ا
أحكامأخرى
وحدة ا
فـي
يرد.ب�صاأنه ن�ض خا�ض فـي اأحكام هذه الالئحة .
ت�صمح مل
قابو�ض فيما
بذلك
ال�صلطانلأ�صلية
جامعةالتدري�ض ا
قانون هيئة
ع�صو
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لكليــة العلــوم ال�شرعيــة
الداخليــة) 14
الالئحـــة املــ�دة (
الف�شــل الأول
ع�مــة تعليمــية جامعيــة داخــل
أحكــ�مموؤ�ص�صة
موافقته  ،اإىل
يجوز اإعارة ع�صو الهيئة التدري�صية بعد
تعريفــ�ت وا
ال�صلطنة اأو خارجها  ،ملدة ف�صل درا�صي اأو اأكرث  ،على األ تتجاوز مدة الإعارة  -فـي اأي حال -
املــ�دةـد( 1
م�صـ)ـي مثل ــي م ــدة اإعارتــه ال�صابقة .
( )3ث ــالث �صن ــوات  ،ول يع ــار مرة اأخــرى اإل بعـ
فــي تطبيــق اأحكــام هــذه الالئحــة يك ــون للكلمـ ــات والعب ــارات الآتيـ ــة املعن ــى املو�ص ــح قري ــن
وعلى اأن تتحمل اجلهة املعار اإليها ع�صو هيئة التدري�ض ما ي�صتحقه من رواتب وبدلت
كل منها  ،ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر :
وم�صتحقات اأخرى .
 الـكـليــــة:املــ�دة ( ) 15
كلية العلوم ال�صرعية .
يجوز للعميد  -بناء على تر�صيح جمل�ض الق�صم  -التعاقد مع اأ�صاتذة زائرين م�صتوفني
 املجلـــ�س :�صروط �صغل الوظائف فـي الكلية .
جمل�ض الأمناء بالكلية .
املــ�دة ( ) 16
 العميـــــد :الكلية .ـن معيديــن مــن خريج ــي الكليــة  -كلــما اقت�صت احلاجة  -للتدري�ض
عميدـد تعييـ
يجــوز للعميـ
أك�دميــي :
املجلــ�س ا
فـي -
املجل�ض الأكادميي .
علىلتو�صية
الكلية بناء
املجل�ض الأكادميي بالكلية  .املــ�دة ( ) 17
 الالئحـــة :آتي :
ل
ا
،
معيدا
يعني
ي�صرتط فـيمن
الالئحة الداخلية للكلية .
عماين اجلن�صية
- -1ا اأن
التدريـ�س:.
يكونهيئـة
أع�شـ�ء
3.5لمن 4
الرتاكمي
- 2ا الأل يقل
أ�صاتذة.امل�صاعدون  ،واملدر�صون  ،واملدر�صون امل�صاعدون .
عن  ،وا
امل�صاركون
معدلهأ�صاتذة
أ�صاتذة  ،وال
معدله الف�صلي فـي الف�صلني الأخريين عن . 3.5
 - -3األ يقل
املوظـــف :
وظيفة .دائمة اأو موؤقتة فـي الكلية .
ي�صغل
يجتازالذي
ال�صخ�ض
ال�صخ�صية
املقابلة
 - 4اأن
 الراتـــب :املــ�دة ( ) 18
الراتب الأ�صا�صي ال�صهري  ،م�صافا اإليه العالوات الدورية والت�صجيعية .
الخت�صا�صات:الآتية :
يتوىل-املعيد
الراتــب الك�مــل
 - 1م�صاعدة اأع�صاء هيئة التدري�ض .
الراتب م�صافا اإليه البدلت بالفئات املقررة قانونا .
 - 2الإ�صهام فـي اأن�صطة الأق�صام الأكادميية .
املــ�دة ( ) 2
 - 3مراقبة الطالب عند تاأدية امتحاناتهم .
الكلية .الكلية  ،وتطبق اأحكام
التدري�صية فـي
الهيئة
كافةاالأع�صاء
ت�صري ا
املوجودة فـي
أكادميية
الالئحةفـيعلىاملراكز
هذهالتدري�ض
أحكامفـي
امل�صاركة
-4
فيما.مل يرد ب�صاأنه ن�ض خا�ض فـي اأحكام هذه الالئحة .
ال�صلطان
جامعة
قانون
قابو�ضأعمال
إليه من ا
مبا ي�صند ا
القيام
-5
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) 19العلــوم ال�شرعيــة
لكليــة
الالئحـــة الداخليــة
املــ�دة (
الف�شــل الأول
املجل�ض الأكادميي  -بعثة لدرا�صة
على
العر�ض
يجوز منح املعيد بقرار من العميد -
أحكــ�م ع�مــة
بعد وا
تعريفــ�ت
تاريخ)تعيينه  ،كما يجـوز بقــرار م ــن العمي ــد
املاج�صتري  ،فـي مدة اأق�صاها (� )2صنتان من
املــ�دة ( 1
للح�صول
ح�صوله
املجل�ض ا
ـن
بعثةص ــح قري ـ
املاج�صتري املو�
علىآتيـ ــة املعن ــى
ـارات ال
بعدوالعب ـ
منحهــات
أكادمييـون -للكلمـ
الالئلحــة يك ـ
علىهــذه
العر�ضأحكــام
فـ-ـيبعدتطبيــق ا
ح�صوله على درجة املاج�صتري .
�صنتني
�صياق()2
يقت�ضخالل
الدكتوراه
مناآخر :
معنى
الن�ض
درجةما مل
علىمنها ،
كل
وفـي حالة عدم ح�صوله على املوؤهل املحدد خالل تلك املدة يعر�ض اأمره على املجل�ض
 الـكـليــــة:الأكادميي  ،ليقرر منحه فر�صة اأخرى للدرا�صة  ،اأو نقله اإىل وظيفة اأخرى معادلة تنا�صب
كلية العلوم ال�صرعية .
ويحتفظ املوظف عند نقله براتبه .
موؤهالته ،املجلـــ�س :
الف�شل الث�لث
جمل�ض الأمناء بالكلية .
 العميـــــد :الأق�ش�م واملراكز الأك�دميية
عميد الكلية .
املــ�دة ( ) 20
 املجلــ�س الأك�دميــي :أكادميية فـي الكلية بقرار من جملــ�ض الأمــناء بــناء علــى اقتــراح
واملراكز ال
تن�صاأ ال
بالكلية .
أق�صامأكادميي
املجل�ض ال
أكادميي .
املجل�ض الالالئحـــة :
الالئحة الداخلية للكلية .
املــ�دة ( ) 21
 اأع�شـ�ء هيئـة التدريـ�س :يتوىل جمل�ض الق�صم الخت�صا�صات الآتية :
الأ�صاتذة  ،والأ�صاتذة امل�صاركون  ،والأ�صاتذة امل�صاعدون  ،واملدر�صون  ،واملدر�صون امل�صاعدون .
اقرتاح خطط الربامج الأكادميية  ،والإ�صراف على تنفيذها .
 -1املوظـــف :
حمتوى
ال�صخ�ضإجازة
-2ا
الدرا�صيةم.وؤقتة فـي الكلية .
املقرراتدائمة اأو
ي�صغل وظيفة
الذي
حتديد الكتب الدرا�صية املقررة  ،والتن�صيق مع مركز م�صادر التعلم .
 -3الراتـــب :
الق�صم .
التدري�صية فـي
توزيع
-4
العالوات الدورية والت�صجيعية .
م�صافا اإليه
املهامال�صهري ،
أ�صا�صي
الراتب ال
الك�مــل :للبحوث بالق�صم .
و�صع خطة
 -5الراتــب
قانونا .التعاون مع الأق�صـام الأخرى .
املقررةوت�صهيل
الق�صم ،
العلمي فـي
الراتبت�صجيع
-6
بالفئات
البحثالبدلت
م�صافا اإليه
 - 7اإبداء الراأي فـي �صغل وظائف هيئة التدري�ض .
املــ�دة ( ) 2
 - 8درا�صة نتائج املقررات الدرا�صية .
أحكام
ا
وتطبق
،
الكلية
ـي
ف
التدري�صية
الهيئة
أع�صاء
كافة ا
املو�صوعات على
درا�صةهذه الالئحة
ت�صري 9ا-أحكام
من العمــيد اأو م�صاعــد العمــيد لل�ص ـوؤون الأكادمييــة ،
املحالة
قابو�ض فيما مل يرد ب�صاأنه ن�ض خا�ض فـي اأحكام هذه الالئحة .
جامعة
ال�صلطانفيها .
إبداء الراأي
قانون وا
12
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لكليــة العلــوم ال�شرعيــة
الداخليــة) 22
الالئحـــة املــ�دة (
الف�شــل الأول
من العميد من بني اأع�صاء
بقرار
أكادميي -
يعني رئي�ض الق�صم  -بعد موافقة املجل�ض ال
أحكــ�م ع�مــة
تعريفــ�ت وا
هيئة التدريــ�ض مل ــدة ( )3ثــالث �صن ــوات قابل ــة للتجديــد ملــرة واحــدة  ،على اأن يكون قد
بوظيفة ا( 1
اأم�صى ( )3ثالث �صنوات على الأقل وهو املــ�دة
أ�صتاذ) م�صاعد  ،ويتوىل رئا�صة جمل�ض
الق�صمـ .ـي تطبيــق اأحكــام هــذه الالئحــة يك ــون للكلمـ ــات والعب ــارات الآتيـ ــة املعن ــى املو�ص ــح قري ــن
ف
كل منها  ،ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر :
املــ�دة ( ) 23
الق�صــم رئا�صة جمل�ض الق�صم  ،ويجتمع جمل�ض الق�صم بدعوة من رئي�صه
يتولـ -ـى رئيــ�ض
الـكـليــــة:
ال�صرعيةـل ،.وكلما دعــت احلاجــة اإىل ذلك  ،ول يكون الجتماع �صحيحا
العلومعلــى الأقـ
كليةف�صــل
مرتيــن كل
أغلبية ا:أع�صائه  ،وت�صدر قراراته بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الأع�صاء احلا�صرين ،
بح�صور ا
املجلـــ�س
اإل -
بالكليةـب .الذي منه الرئي�ض  ،وملجل�ض الق�صم ت�صكيل جلان فرعية
أمناءـح اجلانـ
ـاوياليرجـ
وعنــد الت�صـ
جمل�ض
من:غريهم  ،وال�صتعانة مبن يراه منا�صبا للم�صاعدة فـي اأداء مهامه .
من ا -أع�صائه اأو
العميـــــد
عميد الكلية .
املــ�دة ( ) 24
أك�دميــي :
املجلــ�س ا
اجتماعات جمل�ض الق�صم اإىل العميد  ،خالل مدة ل جتاوز
الق�صملحما�صر
يرفع-رئي�ض
املجل�ض
بالكليةـ .ـخ الجتمــاع  ،فـ ـاإذا اعتــر�ض عليهــا  ،تعني عليه اإعادتهـا
أكادمييمــن تاري
ع�صاــرل يومــا
( )14اأربع ــة
اإلــى -
الالئحـــةـم :لإبداء الــراأي ب�صاأنهــا  ،وفــي حالــة ع ــدم موافق ــة العمي ــد  ،يجب عر�صها
رئيــ�ض الق�صـ
للكلية
الداخلية
فيها ،.ويكون قراره نهائيا .
للبت
الالئحةأكادميي
على املجل�ض ال
 اأع�شـ�ء هيئـة التدريـ�س :الف�شــل الرابــعالأ�صاتذة  ،والأ�صاتذة امل�صاركون  ،والأ�صاتذة امل�صاعدون  ،واملدر�صون  ،واملدر�صون امل�صاعدون .
الإجـــ�زات
 املوظـــف :) 25
ؤقتة فـي الكلية .
املــ�دةاأو(مو
ال�صخ�ض الذي ي�صغل وظيفة دائمة
الراتـــب :
العميد منح ع�صو هيئة التدري�ض العماين ال�صاغل لوظيفة اأ�صتاذ م�صاعد
يجوز-بقرار من
والت�صجيعية .
ال�صهري ،
الراتب ا
على اقرتاح
الدوريةواحدة  ،بناء
العالوات(� )1صنة
إليهل جتاوز
م�صافا ،املدة
براتب كامل
أ�صا�صيعلمي
ـازة تلفــرغ
فمــا فــوق اإجـ
الك�مــل :
املجل�ض الأكادميي بال�صروط الآتية :
الراتــبوموافقة
جمل�ض الق�صم ،
قانونا .
م�صافاـد اإليه
أقل فـي خدمة الكلية  ،اأو م�صى
املقررةلــى ال
بالفئاتنــوات ع
البدلت اأربــع �ص
أم�ص ــى ()4
الراتبــون ق ـ
 - 1اأن يك
�صنوات علـى الأقل .
على عودته من اإجازة تفرغ علمي ()6
�صت( ) 2
املــ�دة
 - 2اأن يتقدم بربنامج علمي مف�صل .
التدري�صية.فـي الكلية  ،وتطبق اأحكام
الهيئة
أع�صاء
ا
إخاللكافة
الالئحةا على
يرتتبهذه
ت�صري اأحكام
بالنواحي التدري�صية بالكلية
على تفرغه
 - 3األ
مل يرد ب�صاأنه ن�ض خا�ض فـي اأحكام هذه الالئحة .
فيما
قابو�ض
ال�صلطان
جامعة
قانونأل يكون مكلفا باإجناز بحث علمي .
-4ا
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الالئحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية
اجلريدة الر�سمية العدد ()1232
اجلريدة الر�سمية العدد ()1232
الالئحـــة الداخليــة لكليــة العلــوم ال�شرعيــة
املــ�دة ( ) 26
الف�شــل الأول
ع�مــة -اإ�صافة اإىل راتبه الكامل عدا
أحكــ�مالعلمي
إجازةواالتفرغ
مينح ع�صو هيئة التدري�ض فـي اأثناء ا
تعريفــ�ت
للمبتعثني) للح�صول على درجة الدكتوراه طبقا
بدل طبيعة العمل  -املخ�ص�صات املقررة
املــ�دة ( 1
ـرق
املو�صاـأوـحالف
املذـك ــىـورة ،
والعب ـمــدة
للكلي ـمـ ــةـاتطيلــة
الدرا�ص
واملنــذهـح وال
فـلقاـين ــون
قر ـي ــن
ـازةاملعن
ـاراتاالإلآتج ـيـ ــة
إعاـن ــة يـاتك ــون
الالئح
البعث ـأحكــاتـام هـ
تطبيــق ا
اجل:هــة التــي يق ــوم بتنفي ــذ الربنامــج العلم ــي
الن�ضــاه م ـ
�صياقيتقا�ص
يقت�ض ،وما
املخ�ص�ص ــات
بني ه ـ
معنىـناآخر
ـذه ما مل
منها ،
كل

ب ــها  ،اأو من اأي جهة اأخرى فـي احلالت التي يتقا�صى فيها مبالغ تقل عن املقرر للطالب
 الـكـليــــة:على.درجة الدكتوراه  ،ويلتزم ع�صو هيئة التدري�ض باإجنـاز الربنـامج
للح�صول
املبتعثنيالعلوم ال�صرعية
كلية
الوقت املحدد  ،واإل التزم برد جميع املبالغ التي حتملتها الكلية عـن مدة الإجازة .
العلمي فـياملجلـــ�س :
جمل�ض الأمناء بالكلية .
املــ�دة ( ) 27
 العميـــــد :ي�صتحق ع�صو هيئة التدري�ض الذي منح اإجازة تفرغ علمي خارج ال�صلطنــة تـذاكــر �صـفر
عميد الكلية .
ولزوجه ولثالثة من الأبناء الذين تقل اأعمارهم عـن ( )18ثماين
له
ال�صياحية
بالدرجةاملجلــ�س الأك�دميــي :
بالكلية .لإجازة تزيد على (� )6صتة اأ�صهر  ،فاإن قلت عن ذلك ي�صتحق
كانت مدة ا
�صنة ،ل اإذا
ع�صرة
أكادميي
املجل�ض ا
بالدرجة ال�صياحية له فقط .
تذكرة �صفرالالئحـــة :
الالئحة الداخلية للكلية .
املــ�دة ( ) 28
 اأع�شـ�ء هيئـة التدريـ�س :عليها
املن�صو�ض
ـروط
ص
ال�
ـه
ي
ف
ـوافر
ت
ت
الذي
العماين
غري
التدري�ض
ع�صو هيئة
يجوز منح
أ�صاتذة امل�صاركون  ،والأ�صاتذة امل�صاعدون  ،واملدر�صون  ،واملدر�صون امل�صاعدون .
أ�صاتذة  ،وال
ال
( :)25من هذه الالئحة اإجازة تفرغ علمي بـدون راتب  ،ملــدة ل جتاوز (� )1صنة واحدة .
ـادة
مل
فـي ااملوظـــف
املقيمني معه بال�صلطنة فـي اأثناء
أفراد اـيأ�صرته
بال�صكـن
ويحـق له
الكلية .
املخ�ص�ضاأولهموولؤقتة ف
وظيفة دائمة
الحتفاظي�صغل
ال�صخ�ض الذي
ويتمتع اأفراد اأ�صرته بـالعالج املجاين داخل ال�صلطنة  ،على النحو الذي كانوا
ا-لإجازة .
الراتـــب :
يلتزمالدورية
العالوات
م�صافا ا
ال�صهري ،
والت�صجيعية � )1(.صنة واحدة
بخدمة الكلية ملدة
إجازة ،إليهعلى اأن
على ال
أ�صا�صيح�صـوله
الراتب ابهلقبـل
يتمتعون
الك�مــل :
إجازة  ،واإل التزم برد جميع املبالغ التي حتملتها الكلية عـن مدة الإجازة .
الراتــب مـن ال
ب-عـد عودتـه
قانونا .
املقررة( ) 29
الراتب م�صافا اإليه البدلت بالفئاتاملــ�دة
رئي�ض) 2
املــ�دة (
الق�صم  ،منح ع�صو هيئة التدري�ض اإجازة
يجوز مبوافقة العميد  ،بناء على تو�صية
أحكام
الكلية ،
التدري�صية فـي
الهيئة
أع�صاء
كامل ،كافة ا
الالئحة على
بحث هذه
إجراءاأحكام
ت�صري
وتطبق اواحدة
يوما  ،ملرة
وع�صرين
( )28ثمانية
جتاوز
ملدة ل
علمي براتب
ل
ال�صلطان قابو�ض فيما مل يرد ب�صاأنه ن�ض خا�ض فـي اأحكام هذه الالئحة .
جامعةأكادميي .
قانونالعام ال
فـي
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()1232()1232
العددالعدد
الر�سمية
اجلريدة
الر�سمية
اجلريدة

لكليــة العلــوم ال�شرعيــة
الداخليــة) 30
الالئحـــة املــ�دة (
الف�شــل الأول
إجازة براتــب كامــل حل�صــور
ا
العماين
يجوز مبوافقة العميد منح ع�صو هيئة
التدري�ضأحكــ�م ع�مــة
تعريفــ�ت وا
املوؤمترات والندوات واملعار�ض املت�صلة باخت�صا�ض الق�صم الذي ينتمي اإليه الع�صو  ،والتي
املــ�دة (
بحد1ا )أق�صى مرتني فـي العام الأكادميي ،
تت�صمن م�صاركات لعدة جهات دولية متخ�ص�صة ،
فــي تطبيــق اأحكــام هــذه الالئحــة يك ــون للكلمـ ــات والعب ــارات الآتيـ ــة املعن ــى املو�ص ــح قري ــن
ملــدة ل تتجاوز ( )5خم�صة اأيام فـي كل مرة  ،بناء على تو�صية من رئي�ض الق�صم  ،على اأن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر :
يقدم فور عودته تقريرا اأو عر�صا اإىل الق�صم الذي ينتمي اإليه .
 الـكـليــــة:املــ�دة ( ) 31
ال�صرعية .
التدري�ض اإجازة براتب كامل  ،ملدة ل تتجاوز ( )5خم�صة اأيام خالل
العلومهيئة
كليةع�صو
يجوز منح
:
املجلـــ�س
الف�صل الدرا�صي الواحد  ،ملناق�صة الر�صائل العلمية  ،اأو الإ�صــراف علــى المتحانــات التــي
واملوبالكلية
اجلامعاتأمناء
تعقد فـيجمل�ض ال
ؤ�ص�صات .العلمية الأخرى .
 العميـــــد :املــ�دة ( ) 32
عميد الكلية .
أك�دميــيــد:موافقــة املجلــ�ض الأكادميــي  -ا�صت�صافة اأع�صاء من هيئــات
العميــد  -بع
يجــوز-بقــرار مـ
املجلــ�سـنال
لق�صاء اإجازة تفرغ علمي بدون راتب  ،طبقا مل�صلحة العمل .
أكادمييأخرى
باجلامعات ال
بالكلية .
التدري�ضاملجل�ض ال
 الالئحـــة :الف�شــل اخل�مــ�س
الالئحة الداخلية للكلية .
املك�فــ�آت امل�ليــة
 اأع�شـ�ء هيئـة التدريـ�س :)
33
(
املــ�دة
الأ�صاتذة  ،والأ�صاتذة امل�صاركون  ،والأ�صاتذة امل�صاعدون  ،واملدر�صون  ،واملدر�صون امل�صاعدون .
املوظـــف :
العميد منح املكلفني بالتدري�ض فـي الكلية من خارج الكلية  ،وموظفـي
يجوز-بقرار من
غريـي االكلية
بالكليةمومنؤقتة ف
التدري�ضدائمة اأو
ي�صغل وظيفة
ال�صخ�ض الذي
أع�صاء .هيئة التدري�ض فـي غري
ي�صاركون فـي
الكلية الذين
الراتـــب :
الر�صمية  ،وكذلك اأع�صاء هيئة التدري�ض الذين يزيد العبء التدري�صي
�صاعات العمل
الدورية والت�صجيعية .
الدرا�صياإليه
الف�صل ،م�صافا
أ�صا�صيفـيال�صهري
العالواتلآتي :
على النحو ا
الراتب اآتلمالية
لديهم  ،مكافا
الك�مــل :
ريال عماين عن كل �صاعة معتمدة للموظف احلا�صـل علـى �صهادة
الراتــبخم�صمائة
)500( - -1
قانوناب�ص.ـاعات معتمدة  ،يحدد العميد
املقررةيقـدر
الذي ل
البدلتاملقرر
وبالن�صبة اإىل
الدكتوراه ،
بالفئات
م�صافا اإليه
الراتب
وخم�صمائة ريال عماين .
املكافاأة املالية عنه مبا ل يجاوز ( )1500ا
ألفا ) 2
املــ�دة (
 )350( - 2ثالثمائة وخم�صون ريال عمانيا عن كل �صاعة معتمدة للموظف احلا�صـل
وتطبق ،اأحكام
الالئحة ،على كافة
ت�صري اـىأحكام
الكلية ،معتمدة
التدري�صيةـدرفـيب�صـاعات
الهيئةـذي ل يق
أع�صاءاملقرر ال
وبالن�صبةا اإىل
�صهادةهذهاملاج�صتري
عل
الالئحة .
هذه
أحكام
ا
ـي
ف
خا�ض
ن�ض
أنه
ا
ب�ص
يرد
مل
فيما
قابو�ض
ال�صلطان
جامعة
قانون
يحدد العميد املكافاأة املالية عنه مبا ل يجاوز ( )1050األفا وخم�صني ريال عمانيا .
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العدد ()1232
الر�سمية العدد
اجلريدة الر�سمية
اجلريدة
()1232

العلــوم
لكليــة
الالئحـــة
ال�شرعيــةللموظف احلا�صـل
�صاعة معتمدة
عن كل
الداخليــةعمانيا
وخم�صون ريال
 )250( - 3مائتـان
الف�شــلـةاالإىلأولاملقرر الذي ل يقدر ب�صـاعات معتمدة ،
علـى �صهادة البكالوريــو�ض  ،وبالن�صبـ
ع�مــة
أحكــ�م
تعريفــ�تـه وا
مبــا ل يجــاوز (� )750صبعمائــة وخم�صــني ريــال
يحدد العميد املكافاأة املاليــة عنـ
املــ�دة ( ) 1
عمانيا .
فــي تطبيــق اأحكــام هــذه الالئحــة يك ــون للكلمـ ــات والعب ــارات الآتيـ ــة املعن ــى املو�ص ــح قري ــن
املــ�دة ( ) 34
كل منها  ،ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر :
يجوز بقرار من العميد منح املكلفني بالتدري�ض فـي الكلية من خارج الكلية  ،وموظفـي
الـكـليــــة:
غري اأع�صاء هيئة التدري�ض الذين ي�صاركون بالتدري�ض فـي غري �صاعات العمل
الكلية منكلية العلوم ال�صرعية .
الر�صمية مبركز اللغات مكافاآت مالية على النحو الآتي :
 املجلـــ�س :بالكلية .ريال عماين عن كل �صاعة معتمدة للموظف احلا�صـل علـى �صهادة
أمناءأربعمائة
( )400ا
-1
جمل�ض ال
الدكتوراه  ،وبالن�صبة اإىل املقرر الذي ل يقدر ب�صـاعات معتمدة  ،يحدد العميد
 العميـــــد :الكليةأة.املالية عنه مبا ل يجاوز ( )1200األفا ومائتي ريال عماين .
عميد املكافا
ثالثمائة:ريال عماين عن كل �صاعة معتمدة للموظف احلا�صـل علـى �صهادة
 -2()300أك�دميــي
املجلــ�س ال
الدبلوم العايل  ،وبالن�صبة اإىل املقرر الذي ل يقدر ب�صـاعات معتمدة ،
املاج�صتري ،
أكادميياأوبالكلية .
املجل�ض ال
 الالئحـــةيحدد:العميد املكافاأة املالية عنه مبا ل يجاوز ( )900ت�صعمائة ريال عماين .
للكلية .
وخم�صون ريال عمانيا عن كل �صاعة معتمــدة للموظــف احلا�ص ــل
الداخليةت ــان
الالئحة( )250مائ
-3
درجةالتدريـ�س :
أع�شـ�ءلـىهيئـة
البكالوريو�ض  ،وبالن�صبة اإىل املقرر الــذي ل يقــدر ب�صـاعــات معتمــدة ،
ا عامل�صاعدون
واملدر�صون
امل�صاعدون ،
املاليةوال
امل�صاركون ،
الأ�صاتذة ،
عمانيا ..
واملدر�صونريال
�صبعمائة ،وخم�صني
()750
أ�صاتذةل يجاوز
عنه مبا
أ�صاتذةاملكافاأة
يحددوالالعميد
 املوظـــف :املــ�دة (
35ـي)الكلية .
ؤقتة ف
ال�صخ�ض الذي ي�صغل وظيفة دائمة اأو مو
الراتـــب :من العميد منح املوظف من غري اأع�صاء هيئات التدري�ض عند تكليفه بالتدري�ض
يجوز بقرارالعالوات
م�صافا اإليه
فـيالراتب
والت�صجيعية .املن�صو�ض عليها
الدوريةن�صف املكافاأة
الر�صمية ،
�صاعات العمل
ال�صهري ،ـي اأثناء
أ�صا�صي اللغات ف
الكليةاالأو مركز
الك�مــل :
فـيالراتــب( )34من هذه الالئحة .
املادتني ( )33و
قانونا .
املقررة( ) 36
الراتب م�صافا اإليه البدلت بالفئاتاملــ�دة
هيئة ( ) 2
يجــوز بق ــرار مــن العميــد منــح اأع�صــاءاملــ�دة
التدري�ض وغريهم من موظفـي الكلية عند
وتطبق اأحكام
الكلية ،
التدري�صية ف
على كافة
الالئحة
تكليفهمأحكام هذه
ت�صري ا
املعتمدة
ال�صاعات
علىـيقيمة
الهيئةمالية بناء
أع�صاءمكافاآت
ال�صي افـي ،
الف�صل
بالتدري�ض فـي
الالئحة .يرد ب�صاأنه ن�ض خا�ض فـي اأحكام هذه الالئحة .
هذه فيما مل
قابو�ض
قانون
ال�صلطانمن
جامعةاملادة ()33
الواردة فـي
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1232
اجلريدة الر�سمية العدد ()1232

الالئحـــة الداخليــة لكليــة العلــوم ال�شرعيــة
املــ�دة ( ) 37
الف�شــل الأول
التدري�ض بالكلية عند تكليفهم
أع�صاء
يجوز بقرار من العميد منح املوظفني من غري
هيئةع�مــة
أحكــ�م
تعريفــ�تا وا
إجازة العتيادية  ،مكافاآت مالية بناء
بالتدري�ض مبركز اللغات فـي الف�صل ال�صيفي  ،اأو
املــ�دة ا(ل ) 1
الالئحةلآت.يـ ــة املعن ــى املو�ص ــح قري ــن
هذهب ــارات ا
ـات والع
ـون للكل
املعتمدةـذه الالئ
ال�صاعاتأحكــام هـ
قيمةتطبيــق ا
على فــي
()34مـ ـمن
الواردةحـفـةـييك ـاملادة
كل منها  ،ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر :
الف�شــل ال�شــ�د�س
 الـكـليــــة:�شـروط و�شوابـط قبـول الطـالب غيـر العم�نيـني
كلية العلوم ال�صرعية .
املــ�دة ( ) 38
 املجلـــ�س :بالكلية
جمل�ض ال
غري .العمانيني للح�صول على �صهادة الدبلوم اأو البكالوريو�ض
أمناءمن
الطالب
للكلية قبول
 العميـــــد :وال�صوابط .الآتية :
بال�صروط
عميد الكلية
أك�دميــي :عن ( )18ثماين ع�صرة �صنــة  ،ول تزيــد عل ــى ( )23ث ــالث
�صن الطالب
 - -1األ تقل
املجلــ�س ال
وع�صرينل�صنة .
أكادميي بالكلية .
املجل�ض ا
الالئحـــة :
الطالــب ق ــد حــ�صل علــى منحــة درا�صيــة اأخرى من اإحــدى املوؤ�ص�ص ــات
 - -2األ يكون
للكلية. .
الداخلية
الالئحة
ال�صلطنة
التعليمية فـي
 اأع�شـ�ء هيئـة التدريـ�س : - 3اأن يجيد اللغة العربية كتابة وقراءة .
الأ�صاتذة  ،والأ�صاتذة امل�صاركون  ،والأ�صاتذة امل�صاعدون  ،واملدر�صون  ،واملدر�صون امل�صاعدون .
ـون :حا�ص ــال عل ــى ال�صه ــادة الثانوي ــة العامـ ــة اأو م ــا يعادلهــا بن�صبــة ل تقل
 --4اأن يك ـ
املوظـــف
(. )%60
عن
الذي ي�صغل وظيفة دائمة اأو موؤقتة فـي الكلية .
ال�صخ�ض
الراتـــب
يرفق :مع الطلب �صورة من جواز ال�صفر �صــاري املفعــول لأكث ــر م ــن (� )6صت ــة
 --5اأن
م�صافا اإليه العالوات الدورية والت�صجيعية .
ال�صهري ،
الراتب امعلأ�صا�صي
�صخ�صيتني .
�صورتني
اأ�صهر
ت�صدقالك�مــل :
الراتــب
ال�صهادات والأوراق الثبوتية من اجلهات املخت�صة .
 --6اأن
نهائي املقررة
حكمبالفئات
البدلت
م�صافا ا
الراتب
قانونا .جناي ــة  ،اأو بعقوبة فـي جرميــة
بال�صجن فـي
إليه �صده
�صدر
يكون قد
 - 7األ
املــ�دة
قد(رد2ا )إليه اعتباره .
خمل ــة بال�صــرف اأو الأمانة  ،ما مل يكن
ال�صلطنةـي .الكلية  ،وتطبق اأحكام
التدري�صية ف
أع�صاء الهيئة
كافة ا
الالئحة على
أحكام هذه
التعليمية فـي
ؤ�ص�صات
إحدى املو
مف�صول من ا
ت�صري ايكون
 - 8األ
والتعليمات .فـي اأحكام هذه الالئحة .
أنظمة ن�ض خا�ض
يردلب�صاأنه
فيما مل
تقرره ا
قابو�ضالذي
ال�صلطانالطبي
جامعةالفح�ض
قانون يجتاز
 - 9اأن
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()1232
اجلريدة الر�سمية
اجلريدة
العدد ()1232
الر�سمية العدد

العلــوم ال�شرعيــة
الف�شللكليــة
الالئحـــة الداخليــة
ال�ش�بع
الف�شــل الأول
تقدمه� الكلية للطلبة
واملنح التي
اخلدم�ت والت�شهيالت
أحكــ�م ع�مــة
تعريفــ�ت وا
))39
املــ�دة
املــ�دة(( 1
اجلهات
للطلب ـهــةـذهمــن
ماليةـن
منحة قري ـ
اخلا�صةاملو�ص ــح
احلكوميةيـ ـاأوـة املعن ــى
والعب ــارات الآت
منمـ ــات
املبتعثنيللكل
غريــة يك ــون
الالئح
الكليةاأحكــام
تقدمتطبيــق
فــي
فقط ، :وفقا للنظم والقوانني واللوائح املعمول
الدرا�صة
من
أوىل
ل
ا
أربع
ل
ا
ال�صنوات
خالل
كل منها  ،ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر
بها فـي هذا ال�صاأن .
 الـكـليــــة:املــ�دة ( ) 40
ال�صرعية
من .غري املقيمني فـي حمافظة م�صقط  ،وغري املبتعثني من اجلهات
العلومللطلبة
كليةالكلية
توفر
:
املجلـــ�س
احلكومية اأو اخلا�صة �صكنا داخليا خالل ال�صنوات الأربع الأوىل من الدرا�صة فقط  ،وذلكجمل�ض ال
بالكلية و.فـي حدود العتمادات املالية املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
أمناءاملتاحة ،
إمكانات
وفقا لال
 العميـــــد :املــ�دة ( ) 41
عميد الكلية .
الوافدين  -بالإ�صافة اإىل ما ذكر فـي املادتني ( 39و )40من هذه
للطالب
تقدمالكليةالأك�دميــي :
املجلــ�س
بالكلية .بلدانهم اإىل ال�صلطنة فـي بداية كل عام درا�صي  ،وفـي نهايته ،
ال�صفر من
املجل�ض-التذاكر
الالئحة
أكادميي
ال�صنوات الأربع الأوىل فقط  ،وكذلك رعاية �صحية اأولية ح�صب املتاح بامل�صت�صفيات
خاللالالئحـــة :
واملراكز ال�صحية احلكومية بال�صلطنة  ،وفق الأنظمة املعمول بها.
الالئحة الداخلية للكلية .
املــ�دة ( ) 42
 اأع�شـ�ء هيئـة التدريـ�س :ال�صكن
ـي
ف
إقامة
ل
ا
ـوات
ـ
ن
�ص
ـع
ـ
ب
أر
ا
()4
على
درا�صته
مدة
تزيد
أ�صاتذة الذي
الطالبوالالوافد
امل�صاركون  ،والأ�صاتذة امل�صاعدون  ،واملدر�صون  ،واملدر�صون امل�صاعدون .
مينحأ�صاتذة ،
ال
ومنحة التغذية فقط  ،ويجوز للكلية اإلغاء ذلك ح�صب كل حالة بعد درا�صة
،
الداخلي
 املوظـــف :.
التخلف
اأ�صباب
ال�صخ�ض الذي ي�صغل وظيفة دائمة اأو موؤقتة فـي الكلية .
املــ�دة ( ) 43
 الراتـــب :والت�صجيعيةلل�.صـ ـوؤون الإداريــة
م�صاعد العمي ــد
اقرتاح
بناء على
أ�صا�صي املجل�ض
بعدالموافقة
يجوز
الدورية
العالوات
أكادميي اإليه
ال�صهريا ،لم�صافا
الراتب
من:بع�ض اأو كل اخلدمات املذكورة فـي املواد ( )39و ( )40و ( )41و ()42
ال�صتثناء
واملاليةالك�مــل
الراتــب
قانونا .الكلية لبع�ض احلالت التي ت�صتدعي
املقررةمتنحها
بالفئات التي
الت�صهيالت
وكذلك
من هذه
البدلت
الالئحةا،إليه
الراتب م�صافا
ذلك .
املــ�دة ( ) 2
املــ�دة ( ) 44
أحكام
وتطبق ا
والت�صهيالتالكلية
التدري�صية فـي
لتلكالهيئة
م�صتمرةأع�صاء
على كافة ا
خططاالالئحة
أحكام هذه
بتعديل
واملنح  ،،وتقوم
اخلدمات
ومراجعات
ت�صري االكلية
ت�صع
ن�ض.خا�ض فـي اأحكام هذه الالئحة .
أنه
ا
ب�ص
يرد
مل
فيما
قابو�ض
ال�صلطان
جامعة
قانون
واإقرار ما هو منا�صب  ،وفقا لالعتمادات املالية املتاحة
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()1232()1232
العددالعدد
الر�سمية
اجلريدة
الر�سمية
اجلريدة

ال�شرعيــة
العلــوم
الالئحـــة
التدري�س
لكليــةهيئة
الداخليــةأع�ش�ء
ب�شروط تعيني ا
ملحق
الف�شــل الأول
ع�مــةأدنى
تعريفــ�ت واأحكــ�ماحلد ال
امل�شمى الوظيفي الدرجة
تعيني اأع�ش�ء هيئة التدري�س
ل�شروط( ) 1
املــ�دة
يعادلهاـارات الآتيـ ــة املعن ــى املو�ص ــح قري ــن
ما والعب ـ
للكل امـ ـأوـات
فــي تطبيــق اأحكــام هــذه الالئحــة1ي-ك ــون
دكتوراه
آخر :ع�صر �صنوات على الأقل فـي التدري�ض
معنى ا()10
الن�ضخربة
كل منها  ،ما مل يقت�ض �صياق - 2
الأوىل
 اأ�صتاذوالبحوث باإحدى اجلامعات املعرتف بها
الـكـليــــة:
 - 3اأن يك ــون ق ــد �ص ــبق ل ــه �صغ ــل وظيف ــة مناظـ ــرة
كلية العلوم ال�صرعية .
 املجلـــ�س :فـي اإحدى اجلامعات املعرتف بها *
جمل�ض الأمناء بالكلية .
 - 1دكتوراه اأو ما يعادلها
 العميـــــد : - 2خربة (� )6صت �صنوات على الأقل فـي التدري�ض
عميد الكلية .
الثانية
م�صارك
 اأ�صتاذوالبحوث باإحدى اجلامعات املعرتف بها
لأك�دميــي :
املجلــ�س ا
املجل�ض الأكادميي بالكلية  - 3 .اأن يكــون قــد �صب ــق ل ــه �صــغل وظيف ــة مناظ ــرة
 الالئحـــة :فـي اإحدى اجلامعات املعرتف بها *
الثالثة .
الداخلية للكلية
الالئحة
م�صاعد
اأ�صتاذ
التدريـ�س  :دكتوراه اأو ما يعادلها **
 اأع�شـ�ء هيئـةيعادلها
ما
أو
ا
ماج�صتري
1
الأ�صاتذة  ،والأ�صاتذة امل�صاركون  ،والأ�صاتذة امل�صاعدون  ،واملدر�صون  ،واملدر�صون امل�صاعدون .
الرابعة  - 2خربة ( )4اأربع �صنوات على الأقل فـي التدري�ض
 مدر�ضاملوظـــف :
اجلامعات املعرتف بها
والبحوث ب
إحدىالكلية .
ؤقتةا فـي
ال�صخ�ض الذي ي�صغل وظيفة دائمة اأو مو
الراتـــب :
م�صاعد اخلام�صة ماج�صتري اأو ما يعادلها
مدر�ضالراتب الأ�صا�صي ال�صهري  ،م�صافا اإليه العالوات الدورية والت�صجيعية .
عند التعيني فقط  ،ويجوز للمجلــ�ض ال�صتثن ــاء مــن ه ــذا ال�ص ــرط
الراتــبـذا ال�صرط
*-يعمــل بهـ
الك�مــل :
اإذا اقت�صت م�صلحة العمل ذلك بناء على تو�صية من املجل�ض الأكادميي .
الراتب م�صافا اإليه البدلت بالفئات املقررة قانونا .
** فـي حالة عدم توافر احلا�صلني على درجة الدكتوراه اأو ما يعادلها ل�صغل وظيفة اأ�صتاذ
املــ�دةيــة( 2
املج)لــ�ض الأكادميي املوافقة على تعيني
م�صاعــد  ،فيج ــوز للمجلــ�ض بنــاء علــى تو�ص
تقلاأحكام
وتطبق
النادرة ،الكلية ،
التدري�صية فـي
الهيئة
الالئحة
ت�صري ا
ب�صرط األ
التخ�ص�صات
أع�صاء فـي
كافة ايعادلها
على اأو ما
املاج�صتري
أحكامعلىهذهدرجة
احلا�صل
ن�ض خا�ض فـي اأحكام هذه الالئحة .
يرد ب�صاأنه
قابو�ض
مدة جامعة
قانون
التدري�ض .
فيماـيملجمال
�صنوات ف
ال�صلطان�صت
خدمته عن ()6
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