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قــــرار وزاري

رقــم 2014/16 

ب�إ�شدار الالئحة التنظيمية لل�شوؤون الوظيفية 

 ل�ش�غلي الوظ�ئف الطبية والوظ�ئف الطبية امل�ش�عدة 

ب�ملوؤ�ش�شـــ�ت الطبيـــة احلكوميـــة )املدنيــة والع�شكريـــة(

2013/33 ال�شادر ب�شاأن الوظائف الطبية والوظائف  ا�شتنادا اإىل املر�شوم ال�شلطاين رقم 

الطبية امل�شاعدة باملوؤ�ش�شات الطبية احلكومية )املدنية والع�شكرية ( ،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة .

تـقـــرر 

املــ�دة الأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنظيمية لل�شوؤون الوظيفية ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف 

الطبية امل�شاعدة باملوؤ�ش�شات الطبية احلكومية )املدنية والع�شكرية( املرفقة .

املــ�دة الث�نيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــ�دة الث�لثــــة

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .

�شدر فـي : 6 من ربيع الث�ين 1435هـ 

املوافــــق : 6 من فربايـــــــــــر 2014م

الدكتور/ اأحمد بن حممد بن عبيد ال�شعيدي

                                                               وزيــــــــــــــــــــــــــــــــر ال�شحـــــــــــــــــــــــــــــــــة
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الالئحة التنظيمية لل�شوؤون الوظيفية 

 ل�ش�غلي الوظ�ئف الطبية والوظ�ئف الطبية امل�ش�عدة 

ب�ملوؤ�ش�شــ�ت الطبيـــة احلكوميـــة )املدنيــة والع�شكريـــة(

الف�شـــل الأول

تعريفـــ�ت واأحكـــــ�م ع�مـــة

املــ�دة ) 1 ( 

فـي تطبيـــق اأحكـــام هـــذه الالئحة يق�شـد بالكلمـات والعــبارات التـاليـــة املعنى املبني قريــــن 

كل منها ، ما مل يقت�ض �شيـاق الن�ض معنى اآخر :

الوحـــــدة : 

اأي وحــــدة مـــن وحــدات اجلهــاز الإداري للدولـــة التــي تتبعهــا املوؤ�شــ�شة الطبيــة احلكوميــة 

)املدنية والع�شكرية( .

اللجنــــــة : 

جلنــــة �شــــوؤون املوظفــني بالوحدة .

الوظيفــة : 

جمموعــة الواجبــات وامل�شوؤوليــات املحــددة ببطاقــة الو�شــف الوظيفـــي للوظائـــف الطبيــــة 

والوظائف الطبية امل�شاعدة بالوحدة . 

املوظـــــف : 

كل من ي�شغل اإحدى الوظائف الطبية اأو الوظائف الطبية امل�شاعدة بالوحدة . 

الـراتـــــب : 

الراتب الأ�شا�شي املبني قرين كل درجة وفقا جلداول الرواتب والبدلت والعالوات امللحقة 

باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2013/33 ، ويدخل فـي هذا الراتب العالوات الدورية والت�شجيعية .

الـبــــــــدل : 

املبلغ الذي ي�شرف زيادة على الراتب ، ول يعترب جزءا منه .
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الراتب الإجم�يل : 

الراتـــــب م�شافــــا اإليــــه جميــــع البـــدلت والعــــالوات املقـــــررة مبوجـــب املر�شــــوم ال�شلطانـــــي 

رقم 2013/33 ، وتلك التي يتقرر منحها وفقا لأحكام هذه الالئحة .

اجلهة الطبية املخت�شة :

 املوؤ�ش�شة ال�شحية التابعة للوحدة .

البعثة الدرا�شية : 

الإيفــــاد للدرا�شـــــة داخــــل اأو خــــارج ال�شلطنـــة علـــى نفقـــة احلكومــــة اأو الوحــــدة للح�شــــول 

على موؤهل فـي التعليم دون اجلامعي اأو اجلامعي اأو درجة علمية فـي الدرا�شات العليا .

املنـحة الـدرا�شـية : 

النفقـــات واملزايـــا املاديـــة املقدمة من اأي جهة حكومية اأو غري حكومية ، وطنيـــة اأو اأجنبيــــة 

اأو هيئـــة دوليــــة ، والتــــي تخ�ش�شهــــا للح�شول علـــــى موؤهــــل فـي التعليــــــم دون اجلامعــي ، 

اأو اجلامعي اأو فـي الدرا�شات العليا من داخل ال�شلطنة اأو خارجها .

الإج�زة الدرا�شـية: 

املوافقــة ال�شادرة من الوحدة للموظف بالتفرغ للدرا�شة للح�شول على موؤهل فـي التعليم 

دون اجلامعي ، اأو اجلامعي ، اأو الدرا�شات العليا ، وفقا لأحكام هذه الالئحة .

املبعـوث : 

املوظف املوفد على نفقة احلكومة ، اأو على نفقة الوحدة ، فـي بعثة درا�شية داخل ال�شلطنة ، 

اأو خارجها .

املوفـد : 

املوظف املوفد فـي بعثة اأو منحة ، اأو اإجازة درا�شية .

الدرا�شــ�ت العلـيـ� : 

درا�شة للح�شول على درجة علمية اأعلى من ال�شهادة اجلامعية .

جلنة التدريب والبعث�ت : 

اللجنة املخت�شة بالتدريب والبعثات واملنح الدرا�شية بكل وحدة .
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املــ�دة ) 2 ( 

امل�شاعدة  الطبية  والوظائف  الطبية  الوظائف  على �شاغلي  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�شري 

باملوؤ�ش�شات الطبية احلكومية )املدنية والع�شكرية( ، فيما عدا املوظفني الذين تنظم �شوؤون 

توظفهم عقود خا�شة فيما ن�شت عليه هذه العقود من اأحكام .

وفيما مل يرد ب�شاأنه ن�ض خا�ض فـي هذه الالئحة اأو العقود املن�شو�ض عليها فـي الفقرة 

ال�شابقة ، ت�شري على �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�شاعدة اأحكام القوانني 

املطبقة على املوظفني الآخرين بالوحدة .

املــ�دة ) 3 ( 

يكـــون �شغـــل الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�شاعــدة عـن طريق التعيــني اأو الرتقيـة 

اأو النقل اأو الندب ، اأو مبا تربمه الوحدة من عقود ، وفقا لأحكام هذه الالئحة .

املــ�دة ) 4 ( 

يكون ح�شاب املدد املن�شـو�ض عليها فـي هذه الالئحة بالتقومي امليالدي .

الف�شــل الث�نـــي

الوظ�ئـــــــف

املــ�دة ) 5 ( 

الوظائف الطبيــة والوظائف الطبية امل�شاعــدة اإما دائمة واإمــا موؤقتــة ، وتق�شم الوظائف 

الدائمة اإىل جمموعات نوعية ، وتعد كل جمموعة نوعية وحدة متميزة فـي جمال التعيني 

والرتقية والنقل والندب .

املــ�دة ) 6 ( 

حتــــدد الوظائــــف الدائمــة طبقـــا للملحقــني املرفقـــني باملر�شــوم ال�شلطانـــي رقــــم 2013/33 

والعتمادات املالية املقررة فـي موازنـة الوحدة .

املــ�دة ) 7 ( 

روؤ�شاء  التن�شيق مع  بعد  ال�شحة  الوظائف قرار من وزير  باعتماد بطاقات و�شف  ي�شدر 

الوحدات ، ويجب اأن يو�شح فـي بطاقة و�شف الوظيفة ، البيانات الآتية : 
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اأ - م�شمى الوظيفة ، ويراعى فيه اأن يكون خمت�شرا ودال على طبيعة العمل .

ب - الو�شف العام للوظيفة ، ويجب اأن ي�شتمل على الآتي :

1 - موقع الوظيفة فـي البناء التنظيمي للوحدة .

2 - الخت�شا�ض العام للوظيفة . 

امل�شتوى الوظيفـي الأعلى الذي تخ�شع له الوظيفة اإ�شرافيا . ج - 

امل�شتوى الوظيفـي الأدنى اخلا�شع لإ�شراف الوظيفة . د - 

واجبات وم�شوؤوليات الوظيفة واخت�شا�شات �شاغلها . هـ - 

تقييم الوظيفة باإحدى الدرجات املالية املبينة بجداول الرواتب والبدلت والعالوات  و - 

امللحقة باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2013/33 .

ولرئيـ�ض الوحـدة بالتن�شيق مع وزير ال�شحة اإ�شافــة اأي بيانــات اأخـرى - تتفــق وطبيعــة 

ومهــام الوحـــدة - اإىل بطاقـــة و�شف الوظيفة .

املــ�دة ) 8 ( 

يعد التق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني �شجال ي�شمى �شجل موازنة الوظائف ، 

تقيد فيه الوظائف الدائمة وفقا جلدول الوظائف املعتمدة ، وملخ�شا تبني فيه الوظائف 

امل�شغولـــة واأ�شمـــاء �شاغليهـــا والوظائـــف ال�شاغـــرة واملطلـــوب �شغلهــا فـــي �شـــوء احتياجـــــات 

التق�شيمات التنظيمية املختلفة فـي الوحدة .

املــ�دة ) 9 ( 

يكون اإن�شاء الوظائف املوؤقتة بقرار من رئي�ض الوحدة ، طبقا ملقت�شيات العمل وظروفه ، 

وفـي حـدود العتمادات املاليـــة املخ�ش�شـــــــــة لــــــذلك ، ووفقــــــــا لل�شوابط املن�شـــــــو�ض عليها 

فـــــي هذه الالئحة .

املــ�دة ) 10 ( 

ي�شرتط عند اإن�شاء الوظائف املوؤقتة بالوحدة ، وجود م�شروع موؤقت اأو اأعمال تت�شم بطابع 

التاأقيت ، وذلك مبراعاة ال�شوابط الآتية : 
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حتديـــد عـــدد ونوعيـات الوظائـــف املطلوبــة ، وطبيعتهــا ، وم�شتوياتهــا ، مبـــا يتفـــق   - 1

وطبيعـــة العمــل املوؤقــت ، فـي اإطـــار كـــل م�شــروع بالنظـــر اإلـــى طبيعــــة واحتياجـــات 

كل مرحلة من مراحله . 

حتديد مدة كل وظيفة وفقا ملقت�شيات العمل فـي حدود الفرتة الزمنية املحددة   - 2

للعمل املوؤقت .

حتديد �شروط �شغل الوظائف املوؤقتة بناء على الواجبات وامل�شوؤوليات التي تناط   - 3

ب�شاغليها ، ويجب اأن تكون املوؤهالت العلمية واخلربات العملية الالزمة ل�شغلها 

هـــي ذاتهــــا املتطلبــــة ل�شغــــل الوظائـــف الدائمـــة عنــــد التماثــــل بـــني الوظيفتــــني 

فـي الواجبات وامل�شوؤوليات .

حتديد رواتب وبدلت �شاغلي الوظائف املوؤقتة ، دون التقيد بالرواتب والبدلت   - 4

املقررة للوظائف الدائمة املماثلة لها فـي الواجبات وامل�شوؤوليات .

الف�شــل الث�لــث

جلـــ�ن �شـــوؤون املوظفـــني

املــ�دة ) 11 ( 

تن�شاأ فـي كل وحدة جلنة ل�شوؤون املوظفني ، تخت�ض بالوظائف الطبية والوظائف الطبية 

امل�شاعدة ، ت�شكل بقرار من رئي�ض الوحدة من عدد فردي ل يقل عن )5( خم�شة اأع�شاء ، 

على األ تقل وظيفة رئي�ض اللجنة عن طبيب ا�شت�شاري اأول .

ويجوز ت�شكيل جلنة اأخرى اأو اأكرث فـي الوحدة التي تقت�شي ظروف العمل بها ذلك .

ويحـــدد القـــرار ال�شادر بت�شكيل اللجنة نائب رئي�ض اللجنة واأمــني �شرهـــا ، علــى اأن يكــون 

من بــني املخت�شــني ب�شوؤون املوظفني فـي الوحدة ، ول يكون له حق الت�شويت . 

املــ�دة ) 12 ( 

تخت�ض اللجنة بامل�شائل الآتية :

1 - النظر فـي التعيني والرتقية ومد اخلدمة .

2 - اأي م�شائل اأخرى يرى رئي�ض الوحدة عر�شها على اللجنة .
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املــ�دة ) 13 ( 

املطلوب  بامل�شائل  بيانا  الوحدة  فـي  املوظفني  ب�شوؤون  املخت�ض  التنظيمي  التق�شيم  يعد 

عر�شها على اللجنة ، مرفقا به مذكرة تف�شيلية لكل م�شاألة ، ويقوم بتوزيع ن�شخة منها 

علــــى كــــل مـــن رئيــــ�ض واأع�شـــاء اللجنـــة قبل الجتماع بثالثــة اأيام على الأقـل ، ما لــم يكــن 

اجتماعها للنظر فـي اأمر عاجل بناء على طلب من رئي�ض الوحدة .

املــ�دة ) 14 ( 

جتتمع اللجنة بناء على دعوة من رئي�شها اأو نائبه  ، ويكون انعقاد اللجنة �شحيحا بح�شور 

 ، �شريـة  ، وتكون مداولتها  نائبه  اأو  اللجنة  رئي�ض  بينهم  اأن يكون من  ، على  اأع�شائها  اأغلبية 

الأ�شوات  ت�شاوت  فاإذا   ، احلا�شرين  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  تو�شياتها  اللجنة  وت�شدر 

رجح اجلانب الذي منه رئي�ض الجتماع . 

رف�شا  ذلك  ويعترب   ، الت�شويت  عن  المتناع  اأع�شائها  من  واأي  اللجنة  لرئي�ض  ويجوز 

للتو�شية ، وفـي جميع الأحوال يجب اأن يكون المتناع م�شببا . 

ول يجوز لرئي�ض اللجنة واأي من اأع�شائها ح�شور مداولتها والت�شويت اإذا كان املو�شوع 

املعرو�ض عليها خا�شا به �شخ�شيا اأو بزوجه اأو اأحد اأقاربه حتى الدرجة الرابعة . 

املــ�دة ) 15 ( 

يدون اأمني �شر اللجنة حما�شر اجتماعاتها ، ويجب اأن تت�شمن هذه املحا�شر بيانا باأ�شماء 

الأع�شــــاء احلا�شريـــن والأع�شــاء الذين تخلفوا واملو�شوعات التي عر�شــت على اللجنـــة ، 

وما دار ب�شاأنهــا من مـداولت ، ومـا اتخذ فيها من تو�شيـــات ، ويتم التوقيـــع على املحا�شــر 

من قبل رئي�ض اللجنة واأع�شائها واأمني �شرها . 

املــ�دة ) 16 ( 

ت�شدر اللجنة تو�شياتها فـي مدة ل تتجاوز )14( اأربعة ع�شر يوم عمل من تاريخ عر�ض 

املو�شوعات عليها ، ويجــب على رئيــ�ض اللجنــة رفعها خالل مدة ل جتاوز )10( ع�شرة اأيام 

عمل من تاريخ اإ�شدارها اإىل رئي�ض الوحدة لالعتماد ، وعلى رئي�ض الوحدة اأن يبت فيها 

خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ و�شولها اإليه ، فاإذا اعتمدها �شارت نافذة من تاريخ 
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العتماد ، اأما اإذا مل يعتمدها ومل يبد اعرتا�شا عليها خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

و�شولها اإليه اعترب ذلك قرارا منه باملوافقة على التو�شية ، وتعترب بذلك نافذة من اليوم 

التايل لنتهاء هذا الأجل .

اأما اإذا اعرت�ض رئي�ض الوحدة على التو�شية تعني عليه اإعادة املو�شوع الذي اعرت�ض عليه 

اإىل اللجنة مرفقا بها اأ�شباب اعرتا�شه لإعادة النظر فـي تو�شيتها خالل اأجل يحدده لها 

مبا ل يجاوز )10( ع�شرة اأيام عمل ، فاإذا انق�شى هذا الأجل دون اأن تبدي اللجنة راأيها 

اعترب راأيه نهائيا ونافذا من تاريخ انق�شاء هذا الأجل ، اأما اإذا مت�شكت اللجنة براأيها تعني 

عليهـــا اإعــــادة املو�شـــوع اإليــه لتخــاذ القــرار ، ويعد قراره فـي هــذه احلالــة نهائيـــا ونافـــذا 

من تاريخ �شدوره . 

الف�شــل الرابـع

التعـيـــــني

املــ�دة ) 17 ( 

اأدنــى وظائــف املجموعة النوعية للوظائف الطبيـة والوظائف  يكـون التعيـني ابتــداء فــي 

الطبيـــة امل�شاعـــدة ، ويجوز التعيــني فـي غيـــر اأدنى هــذه الوظائــف �شــواء من داخــل الوحــدة 

اأو من خارجها اإذا مل يكن �شغلها بطريق الرتقية ممكنا .

ويكون التعيني - �شواء من خارج الوحدة اأو من داخلها - مبراعاة ال�شوابط الآتية : 

اأن يكون املر�شح للتعيني م�شتوفيا ال�شروط املن�شو�ض عليها فـي هذه الالئحة .  - 1

اأن يكــون التعيــني على اأ�شـــا�ض اجلـدارة ، ووفقا لقواعـد الختيـار املن�شو�ض عليهــا   - 2

فـي هذه الالئحة .

املــ�دة ) 18 ( 

يكــــون التعيـــني بقــــرار مـــن رئيـــ�ض الوحــدة اأو مبــا يربمـــــه مـــن عقــود التوظيـــف املرفقــــة 

بهذه الالئحة ، ويجوز لرئي�ض الوحدة التفوي�ض فـي ذلك .

املــ�دة ) 19 ( 

ي�شرتط فيمن يعني فـي اإحدى الوظائف الدائمة ما ياأتي :
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اأن يكون عماين اجلن�شيــة ، با�شتثناء من تقت�شي احلاجة اإىل تعيينهم من غري   - 1

العمانيني .

اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شلوك .  - 2

فـي جرمية  بعقوبة  اأو  فـي جناية  بال�شجن  نهائي  يكون قد �شدر �شده حكم  األ   - 3

خملة بال�شرف اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره ، ومع ذلك اإذا كان احلكم 

اإذا راأت اللجنة من ظروف  عليه لأول مرة مع وقف تنفيذ العقوبة جاز التعيني 

الواقعة واأ�شباب احلكم اأن ذلك ل يتعار�ض مع مقت�شيات الوظيفة وطبيعتها .

األ يكون قد �شدر قرار مبعاقبته بالإحالة اإىل التقاعد ، اأو الف�شل من اخلدمة ما   - 4

مل يكن قد م�شى على هذا القرار )3( ثالث �شنوات .

اأن يكون م�شتوفيا ا�شرتاطات �شغل الوظيفة وفقا للملحق رقم )1( املرفق بهذه   - 5

الالئحة . 

األ يقل �شنه عن )18( ثمانية ع�شر عاما ، ويثبت ال�شن ب�شهادة امليالد اأو البطاقة   - 6

ال�شخ�شية بح�شب الأحوال .

اأن يجتاز المتحان واملقابلة ال�شخ�شية املقررين ل�شغل الوظيفة اأو التقييم املهني   - 7

الذي يجرى له .

اأن يكـــون لئقــا طبيـــا للخدمــــة ، ويثبـــت ذلك بتقرير ي�شــدر مـــن اجلهـــة الطبيـــة   - 8

املخت�شة بعد توقيع الك�شف الطبي الالزم عليه .

ويجوز للوحدة اإىل جانب ال�شرتاطات ال�شابقة اإ�شافة ا�شرتاطات اأخرى تتفق مع طبيعة 

العمل بها .

املــ�دة ) 20 ( 

يجــوز لرئيــ�ض الوحـــدة ال�شتثنــاء من �شــرط احلــــد الأدنى للتاأهيل العلمي الــالزم ل�شغـــل 

الوظيفة اإذا كان املر�شح ل�شغلها له خربة طويلة فـي جمال التخ�ش�ض ، وكذلك من احلد 

اإذا كان هناك  اأو   ، الأدنى ملدة اخلربة العملية املطلوبة ل�شغلها متى كان التخ�ش�ض نادرا 

اعتبارات خا�شة تتعلق بامل�شلحة العامة تقت�شي هذا ال�شتثناء .

-32-



اجلريدة الر�سمية العدد )1046(

املــ�دة ) 21 ( 

على التق�شيم التنظيمي التابعة له الوظيفة ال�شاغرة ، موافاة التق�شيم املخت�ض ب�شوؤون 

املوظفني مبا يفيد حاجته ل�شغلها متهيدا لتخاذ الإجراءات الالزمة .

املــ�دة ) 22 ( 

املعتمـدة فـي ميزانية كل وحدة والتي ميكن �شغلها بطريـق الرتقيـة  فيما عدا الوظائف 

اأن  ويجب   ، الأقل  على  يومية  فـي �شحيفة  �شغلها  املطلوب  ال�شاغرة  الوظائف  يعلن عن 

يت�شمن الإعالن البيانات املتعلقة بالوظيفة من حيث م�شماها واخت�شا�شاتها ، وال�شروط 

فـي  يبني  اأن  يجب  كما   ، التعيني  بطلب  اإرفاقها  الواجب  وامل�شتندات   ، ل�شغلها  الالزمة 

اأيام عمل من  ع�شرة   )10( تقل عن  األ  على   ، التعيني  تلقي طلبات  ومدة  مكان  الإعالن 

تاريخ ن�شره ، ويجوز اأن يكون الإعالن داخليا اإذا كان التقدم ل�شغل الوظيفة مق�شورا على 

موظفـي الوحدة ، وفـي تلك احلالة يجب اأن يت�شمن الإعالن كافة البيانات امل�شار اإليها .

�شغلها  كان  متى   ، اإعالن  دون  ال�شاغرة  الوظائف  فـي  التعيني  الوحدة  لرئي�ض  ويجــوز 

 ، عاجلة  ب�شفة  �شغلها  مطلوبا  كان  اأو   ، نادرة  عملية  خربة  اأو   ، علمية  موؤهالت  يتطلب 

ل�شغلها مق�شورا على  التقدم  كان  اأو   ، التعاقد  �شغلها بطريق  تقت�شي  ال�شرورة  كانت  اأو 

موظفـي الوحدة من احلا�شلني على موؤهالت علمية مل ي�شبق تعيينهم فـي تلك الوحدة 

على اأ�شا�شها . 

املــ�دة ) 23 ( 

يعد التق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني �شجال تقيد فيه طلبات التعيني ، باأرقام 

ا�شم املتقدم وعنوانه وتاريخ تقدمي  ، وملخ�شا يبني فيه  اأ�شبقية ورودها  م�شل�شلة ح�شب 

الطلب والوظيفة املتقدم ل�شغلها ، وي�شلم اإي�شال يبني فيه رقم وتاريخ قيد الطلب اإذا كان 

الطلب قد �شلم باليد . 

املــ�دة ) 24 ( 

املعلن  الوظائف  ل�شغل  املتقدمني  اأكرث لختبار  اأو  الوحدة جلنة  رئي�ض  بقرار من  ت�شكل 

ممن  اأع�شاء  ثالثة   )3( عن  يقل  ل  عدد  من   ، معهم  ال�شخ�شية  املقابالت  واإجراء  عنها 

لديهم دراية اأو معرفة مبجالت عمل الوظيفة ، ويكون من بينهم موظف من التق�شيم 
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التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني ، ويحدد قرار الت�شكيل رئي�ض اللجنة ، وتتوىل اللجنة 

اأ�شحابها �شروط �شغل الوظيفة  التعيني وا�شتبعاد الطلبات التي مل ي�شتوف  فرز طلبات 

اجتازوا  من  باأ�شماء  ك�شف  اإعداد  اللجنة  وعلى   ، واملقابالت  الختبارات  لإجراء  متهيدا 

الختبارات واملقابالت بنجاح ، وترتيب اأ�شمائهم فيه تنازليا بح�شب الدرجات التي ح�شل 

عليها كل منهم . 

ويجوز للوحدة ال�شتعانة بجهة متخ�ش�شة لإجراء المتحانات املهنية ل�شاغلي الوظائف 

الطبيــة والوظائـــف الطبيـــة امل�شاعدة ، وفـي هـــذه احلالــة لها اأن تكتفـي بنتيجــة المتحــان 

اأو اأن تخ�شع املتقدم للمقابلة اأو لكليهما .

املــ�دة ) 25 ( 

يجب على اأي من اأع�شاء اللجنة املن�شو�ض عليها فـي املــادة ) 24( من هذه الالئحة التنحي 

اإذا كان له باأحد املتقدمني درجة  اأو املقابلة ،  اأو الختبار  عن ال�شرتاك فـي اإجراء الفرز 

قرابة حتى الدرجة الرابعة ، ويعد عدم التنحي فـي هذه احلالة خمالفة ت�شتوجب امل�شاءلة 

الإدارية ، واإذا ثبت وقوع غ�ض اأو تدلي�ض من هذا الع�شو اأو تواطوؤ بينه وبني املتقدم ل�شغل 

الوظيفة كان من �شاأنه اختياره ل�شغل الوظيفة اعترب قرار التعيني ملغى . 

املــ�دة ) 26 ( 

يكون التعيني فـي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�شاعدة من بني املر�شحني ل�شغلها 

 ، ال�شخ�شية  نتائج الختبارات واملقابالت  النهائي بك�شف  اأ�شبقيتهم فـي الرتتيب  بح�شب 

وعند الت�شاوي يقدم الأعلى موؤهال ، فالأقدم تخرجا ، فالأكرب �شنا .

املــ�دة ) 27 ( 

يجوز للوحدة تعيني اأحد املتقدمني ل�شغل الوظائف املعلن عنها فـي وظيفة اأخرى يكون 

، وكانت  الوظيفة  فـي هذه  بتعيينه  املقابالت  اأو�شت جلنة  اإذا   ، �شغلها  م�شتوفيا ل�شروط 

الوحدة بحاجة ل�شغلها ، وقبل املر�شح ذلك . 

املــ�دة ) 28 ( 

على التق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني اإخطار من مت اختياره من املر�شحني 

ل�شغـــل الوظيفــــة ، كتابــــة ، اأو بـــــاأي و�شيلة اأخرى يتحقق بها علمــه اليقيــني ، واأن يطلـــب 
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من املر�شح التقدم بامل�شتندات املن�شو�ض عليها فـي املــادة ) 29( من هذه الالئحة فـي موعد 

ل يجاوز)30( ثالثني يوما من تاريخ اإخطاره ، فاإذا انق�شى هذا املوعد دون التقدم بتلك 

الأوراق اعترب تر�شحه كاأن مل يكن ، ويتم اختيار من يليه فـي الرتتيب فـي ك�شف املر�شحني . 

املــ�دة ) 29 ( 

يلتزم املتقدم ل�شغل الوظيفة الذي مت اإخطاره برت�شيحه للتعيني فيها ، بتقدمي م�شوغات 

التعيني الآتية اإىل التق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني :

�شورة من البطاقة ال�شخ�شية اأو جواز ال�شفر .  - 1

�شورة من �شهادة امليالد ، ويكتفـى بالبطاقة ال�شخ�شية ملن لي�ض لديه �شهادة ميالد .  - 2

ما يفيد القيد فـي �شجل القوى العاملة الوطنية بالن�شبة للعمانيني .  - 3

�شهــادة باملوؤهــل العلمي املطلــوب علـى اأن يكــون معرتفـــا بــه ، ومعتمدا من اجلهة   - 4

املخت�شة بال�شلطنة .

�شهـــادة باخلبــرة العمليــة املطلوبـــة ، علـــى اأن تكـــون معتمــدة من اجلهــــة املخت�شـــة   - 5

بال�شلطنة .

�شهادة عدم حمكومية .  - 6

املعد  النموذج  ، على  املخت�شة  الطبية  الطبي معتمدة من اجلهة  الك�شف  نتيجة   - 7

لهذا الغر�ض .

عدد من ال�شور ال�شخ�شية وفق ما يحدد فـي الإعالن .  - 8

اإقرار باأنه ل ي�شغل وظيفة باإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة .  - 9

اإقرار بعدم �شابقة جمازاته بالإحالة اإىل التقاعد اأو الف�شل من اخلدمة ، وذلك   - 10

بالن�شبــــة ملــــن �شــبق له العمــــل باإحـــدى وحـــدات اجلهاز الإداري للدولة اأو غريها ، 

ما لــم يكــن قد م�شى علــى �شــدور القرار )3( ثــالث �شنـــوات ، ويكتفـى فـي تلــــك 

احلالة بتقدمي ن�شخة من هذا القرار . 

املــ�دة ) 30 ( 

على التق�شيـــم التنظيمــي املختــ�ض ب�شوؤون املوظفني بعد ا�شتيفاء م�شوغات التعيني اإعداد 

قــرارات التعيــني وتوقيعهــا من رئيــ�ض الوحـــدة ، واإعــداد عقـــود اخلدمة لغيــر العمانيـــني 

وتوقيعها من رئي�ض الوحدة ومن املتعاقد . 
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ويكون التعيني من تاريخ �شدور القرار ما مل يحدد القرار تاريخا اآخر ، اأو التاريخ املحدد 

فـي العقد ، ح�شب الأحوال . 

املــ�دة ) 31 ( 

على التق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني اإعداد ملف خدمة لكل موظف ، تودع 

فيه م�شوغات التعيني ، والتقارير والتو�شيات التي اأعدت عنه خالل فرتة الختبار ، وكافة 

الأوراق والقرارات املتعلقة ب�شوؤونه الوظيفية طوال مدة خدمته ، وت�شجيلها على غالفه 

من الداخــل بعــد ترقيمها وحفظهــا ، ول يجوز �شحب اأي اأوراق منــه اإل مبوافقــة مديــر 

التق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني وفقا لالإجراءات املقررة فـي هذا ال�شاأن .

املــ�دة ) 32 ( 

يو�شع املعينون لأول مرة ، واملعاد تعيينهم ، حتت الختبار ملدة ل تزيد على )6( �شتة اأ�شهر 

من تاريخ ت�شلمهـم العمل ، يتم خاللها تقييم اأدائهم تقييما �شامال . 

املــ�دة ) 33 ( 

تتقـــرر �شالحيــــة املوظــف للعمل من عدمه فـي �شوء نتيجة تقييم اأدائــه وفقا حلكم املــادة 

)32( من هذه الالئحة ، وذلك باأن يعد امل�شوؤول املبا�شر تقريرا مف�شال ب�شالحيته للعمل 

من عدمه ، ي�شمنه تو�شياته ثم ت�شليمه للتق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني ، 

وعلى ذلك التق�شيم اإحالة التقرير بالن�شبة ملن يتقرر عدم �شالحيته اإىل اللجنة للنظر 

فيه ، والتو�شية باتخاذ اأحد الإجراءين الآتيني :

اإنهاء خدمة املوظف .  - 1

مــــد مـــدة الختبار )2( �شهريــن اإ�شافيني ، للنظر فـي مدى حــدوث تغري اإيجابـــي   - 2

فـي م�شتوى اأداء املوظف من عدمه ، فاإذا ثبت عدم �شالحيته وجب اإعمال حكم 

البند ال�شابق ب�شاأنه وفقا لالأو�شاع املن�شو�ض عليها فـي هذه املادة .

املــ�دة ) 34 ( 

ي�شـــدر باإنهـــاء خدمة املوظف الذي ل يجتاز مدة الختبار قرار من رئي�ض الوحدة ، بناء 

انتهاء مدة  تاريخ  يوما من  )30( ثالثني  على  تزيد  ل  ، خالل مدة  اللجنة  تو�شية  على 

الختبار .
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املــ�دة ) 35 ( 

ي�شتحــق املوظــف الذي اأنهيت خدمتــه وفــقا حلكـــم املــادة )34( من هـــذه الالئحـــة راتبـــه 

الإجمايل عن اأيام عمله الفعلية .

املــ�دة ) 36 ( 

حتدد الأقدمية فـي الوظيفة من تاريخ التعيني فيها ، فاإذا ا�شتمل قرار التعيني على اأكرث 

من موظف حددت الأقدمية بينهم كالآتي :

اإذا كـــــان التعيــــني لأول مـــرة ، اعتبـــرت الأقدميــة بني املعينـــني بح�شـــب الأ�شبقيــة   - 1

فـي الرتتيب النهائي بك�شف نتائج الختبارات واملقابالت ال�شخ�شية وفقا حلكم 

املــادة )26( من هذه الالئحة .

اإذا كــان التعيـــــني مت�شمنـــــا ترقية ، اعتبـــرت الأقدميـــة علـــى اأ�شــــــا�ض الأقدميـــــة   - 2

فـي الوظيفة ال�شابقة .

اإذا كان تعيــــني املوظـــــف فـــــي وظيفـــــة مـــــن جمموعة اأخــــرى فـــــي نف�ض درجتــــه ،   - 3

اأو فـي درجة اأخرى ، حت�شب اأقدميته من تاريخ تعيينه فيها . 

املــ�دة ) 37 ( 

حتدد اأقدمية املوظف الذي تخف�ض وظيفته ودرجته املالية بتاريخ �شغله الوظيفة والدرجة 

التي خف�ض منها . وترتب اأقدميته بني �شاغلي الوظيفة والدرجة التي خف�ض اإليها باأن 

يو�شع فـي مركز �شابق على من يتحد معه فـي تاريخ �شغل هذه الوظيفة ، وفـي مركز تال 

ملن هو اأ�شبق منه فـي تاريخ �شغلها . 

املــ�دة ) 38 ( 

يجــوز لرئيــ�ض الوحــدة تعيــني املوظـــف الـــذي يح�شـــل على موؤهل درا�شـــي اأعلى فـي اأثنــاء 

 ، املوؤهالت واخلربات  اخلدمة فـي الوظيفة التي يكون م�شتوفيا ل�شروط �شغلها من حيث 

 ، �شاغرة  كانت  للوظيفة متى  اأهليته  للوقوف على  له  التي جترى  املقابلة  اجتيازه  وبعد 

وفـي هذه احلالة مينح املوظف مربوط الدرجة املحددة لهذه الوظيفة اأو راتبه الذي كان 

يتقا�شاه م�شافا اإليه عالوة من عالواتها اأيهما اأكرب ، وحتدد اأقدميته فيها وفقا حلكم 

املــادة )36( من هذه الالئحة . 
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املــ�دة ) 39 ( 

يجـوز اإعادة تعيني املوظـف الذي اأنهيت خدمته لأي �شبب من الأ�شباب املن�شو�ض عليها فـي 

هذه الالئحة فـي وظيفته ودرجته ال�شابقة ، اأو فـي وظيفة ودرجة اأخرى مماثلة ، براتبه 

الإجمايل نف�شه الذي كان يتقا�شاه اأو الراتب الإجمايل للوظيفة املعاد تعيينه عليها اأيهما 

 ، الأقدمية  فـي  ال�شابقة  فـي وظيفته ودرجته  التي ق�شاها  باملدة  له  ، مع الحتفاظ  اأكرب 

 ، الالئحة  هذه  من   )19( املــادة  فـي  عليها  املن�شو�ض  التعيني  �شروط  ا�شتيفائه  �شريطة 

وال�شروط املقررة ل�شغل الوظيفة املراد اإعادة تعيينه فيها .

املــ�دة ) 40 ( 

يجوز للوحدة التعاقد مع موظفني غري العمانيني ل�شغل الوظائف الدائمة ، وفقا لنموذج 

العقد الوارد بامللحق رقم )3( املرفق بهذه الالئحة .

املــ�دة ) 41 ( 

يكون �شغل الوظائـف املوؤقتــة عن طريــق التعاقــد بعــد الإعــالن عنهــا واإجــراء الختبـــارات 

الوحــــدة ال�شتثنــــاء من �شرط الختبـــار واملقابلــة  ، ويجـــوز لرئيــــ�ض  املقـــررة  واملقابـــالت 

اقت�شت  اإذا  اإعالن  دون  التعاقد  يجوز  كما   ، النادرة  التخ�ش�شات  فـي  للعمل  للمر�شحني 

احلاجة ذلك ، وذلك وفقا لنموذج العقد الوارد بامللحق رقم )4( املرفق بهذه الالئحة .

الالزمة  العملية  العلمية و�شهادات اخلربة  املوؤهالت  اأن تكون  الأحوال يجب  وفـي جميع 

ل�شغل الوظيفة م�شدقا عليها اإذا كانت �شادرة من جهة خارج ال�شلطنة ، كما يجب معادلة 

ال�شهادات العلمية من اجلهات املخت�شة قبل ا�شتكمال اإجراءات التعيني .

املــ�دة ) 42 ( 

يجوز ا�شتثناء لرئي�ض الوحدة التعاقد مع من يتمتعون بكفاءات عالية اأو تخ�ش�شات نادرة 

اأو غريهم ل�شغل الوظائف دون التقيد ب�شرط ال�شن املحدد لنتهاء  �شواء من العمانيني 

اخلدمة اأو �شرط الإعالن ، وبراتب اأعلى من الراتب املحدد فـي جداول الرواتب والبدلت 

املماثلة لها فـي  الدائمة  2013/33 للوظائف  ال�شلطاين رقم  باملر�شوم  امللحقة  والعالوات 

راتب  بداية  من  باملائة  خم�شني   )%50( ن�شبة  على  يزيد  ل  مبا   ، وامل�شوؤوليات  الواجبات 

الوظيفة الدائمة املماثلة .
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ويجوز لرئي�ض الوحدة الراغبة فـي التعاقد رفع الن�شبة امل�شار اإليها فـي الفقرة ال�شابقة ، 

بعد موافقة وزير ال�شحة .

املــ�دة ) 43 ( 

اإىل  التعاقد قبل و�شولهم  الوظائف بطريق  ل�شغل  املر�شحني  العمانيني  يجب على غري 

ال�شلطنة تقدمي تقرير طبي يفيد لياقتهم ال�شحية للوظيفة ، وتقوم الوحدة على نفقتها 

باتخاذ الالزم لتوقيع الك�شف الطبي عليهم مبعرفة اجلهة الطبية املخت�شة بعد و�شولهم 

لل�شلطنة .

املــ�دة ) 44 ( 

الإ�شرافية ملدة يقررها  الوظائف  اإحدى  فـي  املوظف موؤقتا  الوحدة تعيني  يجوز لرئي�ض 

رئي�ض الوحدة .

الف�شــل اخل�مــ�س

تق�ريــر تقويــم الأداء الوظيفــي

املــ�دة ) 45 ( 

تعد عن املوظفني تقارير تقومي اأداء وظيفـي �شنوية ، وفقا لنظام قيا�ض كفاية الأداء ، مبا 

يتفق مع طبيعة العمل بالوحدة .

املــ�دة ) 46 ( 

يخ�شع لنظام تقارير تقومي الأداء الوظيفي ، جميع �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف 

و�شلوكه  واإ�شهامه  واإجنازاته  �شنة  املوظف خالل  اأداء  التقرير  وي�شمل   ، امل�شاعدة  الطبية 

الأداء  تقومي  تقرير  لنموذج  وفقا  وذلك   ، املراجعني  مع  وتعامله  ومواظبته  وت�شرفاته 

الوظيفـي الذي ي�شدر به قرار من وزير ال�شحة بالتن�شيق مع الوحدات . 

املــ�دة ) 47 ( 

يو�شع تقرير تقومي اأداء وظيفـي عن املوظف الذي اجتاز فرتة الختبار بنجاح ، وم�شى 

عليه )6( �شتة اأ�شهر على الأقل فـي اخلدمة حتى نهاية �شهر �شبتمرب من العام الذي عني 

فيه .

املــ�دة ) 48 ( 

يكون تقدير الكفاية مبرتبة )ممتاز( اأو )جيد جدا( اأو )جيد( اأو )متو�شط( اأو )�شعيف(

على النحو الآتي :
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- ممتـــــــــــــــاز : من )90( درجة اإىل )100( درجة .

- جيد جدا : من )80( درجة اإىل اأقل من )90( درجة .

- جيـــــــــــــــــــد : من )70( درجة اإىل اأقل من )80( درجة .

- متو�شــــط : من )60( درجة اإىل اأقل من )70( درجة .

- �شعيـــــــــف : اأقل من )60( درجة .

للوحدة  ، ويجوز  الأداء  لقيا�ض كفاية  اأ�شا�شا  يوؤخذ  الذي  املعيار  العادي هو  الأداء  ويكون 

اإ�شافة معايري اأخرى تتنا�شب مع طبيعة عملها . 

املــ�دة ) 49 ( 

ي�شــع الرئـــي�ض املبا�شـر تقاريـــر تقومي الأداء الوظيفـي عن املوظفني اخلا�شعيـن لإ�شرافـه ، 

ثـــم يعر�شهــــا على الرئي�ض الأعلى لالعتمـاد ، ويجب علــى التق�شيـــم التنظيمـــي املختــــ�ض 

ب�شوؤون املوظفني فور اعتماد التقارير اإخطار املوظف مب�شمون التقرير .

وعلــــى الرئيــــ�ض املبا�شـــر اإخطـــار املوظـــف كتابـــة باأوجــه �شعفـــه اأول بــــاأول خـــالل ال�شنــــة 

التي يو�شع عنها التقرير .

اأن يكون تقرير تقومي الأداء الوظيفـي مبرتبة �شعيف م�شببا ، وحمددا لعنا�شر  ويجب 

ال�شعف التي اأدت اإليه ، ول يجوز اعتماد التقرير اإل با�شتيفاء ذلك .

ويق�شد بالرئي�ض املبا�شر فـي تطبيق حكم هذه املادة ، رئي�ض الوحدة بالن�شبة ملن يخ�شعون 

لإ�شرافه املبا�شر من املوظفني ، كما يق�شد به وكالء الوزارة اأو من فـي م�شتواهم وم�شاعدو 

اأو نائبو الرئي�ض اأو املديرو العموم اأو مديرو الدوائر وروؤ�شاء الأق�شام بالن�شبة ملن يخ�شعون 

لإ�شرافهم املبا�شر .

ويق�شـــــد بالرئيــــ�ض الأعلـــــى رئيـــــ�ض الوحـــدة بالن�شبـــة ملـــن يخ�شعــــون لإ�شرافــــه املبا�شــــر 

من املوظفني ، كما يق�شد به وكالء الوزارة اأو من فـي م�شتواهم وم�شاعدو اأو نائبو الرئي�ض 

لإ�شرافهم  يخ�شعون  ملن  بالن�شبة  الأق�شام  وروؤ�شاء  الدوائر  مديرو  اأو  العموم  املديرو  اأو 

املبا�شر .

املــ�دة ) 50 ( 

يكون للموظف التظلم من تقرير تقومي الأداء الوظيفـي اإىل جلنة التظلمات املن�شو�ض 

عليها فـي املــادة )51( من هذه الالئحة ، خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ علمه اليقيني 

بالتقرير .
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املــ�دة ) 51 ( 

ت�شكــــــل بقــرار من رئيــــــ�ض الوحــــدة جلنـــة للبــت فـي التظلمـــات مــن عـــــدد فـــردي ل يـقـــــل 

عن )3( ثالثة موظفني ، لي�ض من بينهم من قام بو�شع التقرير حمل التظلم اأو اعتمده ، 

ويحدد القرار رئي�شا للجنة من بني اأع�شائها ، كما يحدد مقررا لها من موظفـي التنظيم 

التق�شيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني .

املــ�دة ) 52 ( 

علــى مقــرر اللجنـــة املن�شـــو�ض عليها فـي املــادة )51( من هذه الالئحــة تلقي التظلمــات ، 

وت�شجيلهـــا فــــي �شجـــل خـــا�ض باأرقــام م�شل�شلــة ، واإعداد بيان بها ، وعر�شـــه علـــى رئيـــ�ض 

اللجنــــة ، خــــالل )3( ثالثــــة اأيـــام عمل علـــى الأكثــر من تاريــخ تلقي التظلمـــات لنظرهـــا 

خالل )15( خم�شة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ عر�ض البيان عليه . 

املــ�دة ) 53 ( 

تكون مداولت جلنة التظلمات �شرية ، ولها ا�شتيفاء ما تراه لزما من بيانات من املوظف 

اأو التق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني .

وت�شــــدر اللجنــــة قراراتهـــا باأغلبيـــة اأ�شـــوات اأع�شائهـــا ، ول يكـــون ملقررهـــا حـــق الت�شويـــت 

اأو التوقيع على ما ت�شدره من قرارات .

وعلـــى اللجنـــة البــــت فـي التظلـــم خـــالل مـــدة ل جتـــاوز )30( ثالثــني يومــا مـــن تاريـــخ 

اجتماعها ، ويكون لها �شالحية رف�ض التظلم اأو تعديل تقرير تقومي الأداء الوظيفـي مبا 

ل ي�شر املوظف ، وفـي جميع الأحوال يجب اأن يكون قرار اللجنة م�شببا وموقعا من رئي�ض 

اللجنة وجميع اأع�شائها .

فـي  املن�شو�ض عليه  ال�شجل  فـي  وتاريخ �شدورها   ، ت�شجيل قراراتها  اللجنة  وعلى مقرر 

املــادة )52( من هذه الالئحة ، واإخطار املتظلم بن�شخة منه ، واإيداع ن�شخة اأخرى مبلف 

خدمته . 

املــ�دة ) 54 ( 

فـي حـــال نـــدب املوظــف اأو اإعارتــه داخــل ال�شلطنــة ، تختـــ�ض بو�شع تقريـر تقويــم الأداء 

الوظيفـي عنه اجلهة التي ق�شى فيها املدة الأكرب من ال�شنة التي يو�شع عنها التقرير .
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ول يو�شع عن املوظف تقرير تقومي اأداء وظيفـي فـي حالة اإعارته خارج ال�شلطنة اأو منحه 

اإجــــازة مر�شيـــة اأو درا�شــيـــة اأو خا�شــــة اأو اإيفاده فـي بعثـــة درا�شيـــة اأو للتدريــب ، مـــدة تزيــد 

على )6( �شتة اأ�شهر حتى الأول من اأكتوبر من العام الذي يو�شع عنه التقرير . 

املــ�دة ) 55 ( 

يعتد بتقرير تقومي الأداء الوظيفـي الأخري للموظف عند اإجراء اأي �شاأن وظيفـي يعول فيه 

على مرتبة الكفاية ، اأو عندما تكون هذه املرتبة اأحد العنا�شر املعتربة فـي هذا اخل�شو�ض ، 

وذلك فـي احلالت الآتية :

الإعارة خارج ال�شلطنة ، اأو الإيفاد فـي بعثة اأو منحة درا�شية ، اأو للتدريب ، اإذا زادت   - 1

مــدة اأي منها على )6( �شتة اأ�شهر حتى الأول من اأكتوبــر من العــام الــذي يجـرى 

فيه ال�شاأن الوظيفـي .

الإجــــازة املر�شيـــة ، اأو الدرا�شيـــة ، اأو اخلا�شـــة بـــدون راتــب ، اإذا زادت مدتهــــا على   - 2

)6( �شتة اأ�شهر حتى الأول من اأكتوبر من العام الذي يجرى فيه ال�شاأن الوظيفـي .

، متى زادت  الوقف عن العمل ولو كان بقوة القانون وفقا لأحكام هذه الالئحة   - 3

مدة الوقف اأو مدده فـي حال تعددها على )6( �شتة اأ�شهر حتى الأول من اأكتوبر 

من العام الذي يجرى فيه ال�شاأن الوظيفـي ، اإذا انتهت اإجراءات امل�شاءلة الإدارية 

دون توقيع عقوبة على املوظف ، اأو انتهت املحاكمة اجلزائية دون اأن يحكم باإدانته . 

وي�شــــــري حكـــم هـــــذه املـــادة علــــى املوظـــــــف الـــــذي توافــــــرت فـي �شاأنـــــه اأكثــــر مـــــن حالـــــــة 

من احلالت املن�شـــو�ض عليهـــا فـي البنــود ال�شابقـــة ، وزادت مددها على )6( �شتـــة اأ�شهــر 

حتى الأول من اأكتوبر من العام ذاته .

املــ�دة ) 56 ( 

يعـــر�ض اأمــــر املوظـــــف الــــذي يقـــدم عنـــه تقريــران �شنويــــان متتاليـــــان مبرتبــــة "�شعيـــف" 

علــى اللجنـــة لتو�شي باإنهاء خدمته اأو مبنحه فر�شة اأخـــرى ، وفـي احلالتــني يرفــع الأمــر 

اإىل رئي�ض الوحدة لتخاذ القرار املنا�شب .

التايل مبا�شرة  تقريره  ، وجاء  اأخرى  املوظف فر�شة  الوحدة منح  رئي�ض  وفـي حال قرر 

مبرتبة �شعيف ، تنهى خدمته من اليوم التايل لعتبار التقرير نهائيا . 
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الف�شـل ال�شــ�د�س

الرتقيـــــــــ�ت

املــ�دة ) 57 ( 

املر�شح م�شتوفيا  ، وكان  �شاغرة  ، متى كانت  الأعلى مبا�شرة  الوظيفة  اإىل  تكون الرتقية 

ل�شروط �شغلها .

وفـي جميع الأحوال ل يجوز اأن تقل املدة املطلوبة للرتقية للدرجة الأعلى عن )3( ثالث 

�شنوات ، با�شتثناء الوظائف التي تتطلب ق�شاء فرتة امتياز يتم اجتيازها بنجاح ، وي�شدر 

بتحديـــد هـــذه الوظائـــف ومــدد المتياز املقررة لها قرار من وزير ال�شحة بالتن�شيق مع 

روؤ�شاء الوحدات ، علــى األ تقــل عن )12( اثني ع�شر �شهرا بالن�شبة لالأطباء . 

املــ�دة ) 58 ( 

ت�شكل بقرار من وزير ال�شحة جلنة مركزية ، ت�شم فـي ع�شويتها ممثلني من الوحدات 

تخت�ض مبقابلة الأطباء املر�شحني ل�شغل وظيفة طبيب اخت�شا�شي اأول فاأعلى فـي كافة 

املوؤ�ش�شات الطبية ، عدا اأع�شاء الهيئة الطبية مب�شت�شفـى جامعة ال�شلطان قابو�ض ، وذلك 

للوقوف على اأهليتهم وكفاءتهم املهنية ل�شغل الوظيفة املر�شح لها كل منهم .

ويحدد القرار ال�شادر رئي�ض اللجنة وعدد اأع�شائها ومقررها واآلية عملها .

املــ�دة ) 59 ( 

علـــى الوحـــدة رفـــع اأ�شمــاء املر�شحني لديها ل�شغل وظيفة طبيب اخت�شا�شي اأول فاأعلــى 

اإىل اللجنـــة امل�شـــار اإليهـــا فـي املــادة )58( من هذه الالئحة ، مع بيان الإجــراءات التي تــم 

على �شوئها اختيار هوؤلء املر�شحني ، ومدى ا�شتيفائهم لل�شروط املحددة للوظيفة املر�شح 

لها كل منهم املبينة بامللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة ، م�شفوعة بـ )3( ثالث ر�شائل 

تزكية من حمكمني فـي التخ�ش�ض ، على األ تقل وظيفة كل منهم عن الوظيفة املر�شح لها . 

اأن هناك جتاوزا فـي اللتزام بال�شروط والإجراءات املعتمدة للرت�شيح  واإذا ات�شح للجنة 

وجب عليها اأن تعيد اأ�شماء املر�شحني للوحدة مع بيان اأ�شباب ذلك . 
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املــ�دة ) 60 ( 

يجوز ال�شتثناء من عدد الأوراق العلمية املتطلبة ل�شغل وظيفة طبيب ا�شت�شاري وطبيب 

ا�شت�شاري اأول فـي التخ�ش�شات التي ي�شدر بها قرار من وزير ال�شحة بالتن�شيق مع روؤ�شاء 

الوحدات ، يتم حتديثها دوريا وفقا ملقت�شى م�شلحة العمل . 

ويجـوز لوزيــر ال�شحــة تخفيــ�ض عـــدد �شنـــوات اخلبـــرة املطلوبـــة ل�شغل الوظائف الطبيــة 

اقت�شت  اإذا   ، الالئحة  بهذه  املرفق  رقم )1(  بامللحق  الواردة  امل�شاعدة  الطبية  والوظائف 

م�شلحة العمل ذلك بناء على طلب رئي�ض الوحدة .

املــ�دة ) 61 ( 

يعــد التق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني من واقع �شجل موازنة الوظائف بيانا 

 ، اإليها ودرجاتها  الرتقية  املراد  ال�شاغرة  امل�شاعدة  الطبية  والوظائف  الطبية  بالوظائف 

الأدنى  املوظفني ممن تنطبق عليهم �شروط الرتقية ح�شب احلد  باأ�شماء  بيانا  كما يعد 

ل�شروط �شغل هذه الوظائف الواردة بامللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

ويكــــون ترتيــب اأ�شبقيــة املر�شحــني للرتقيـــة وفقا ملرتبــة اآخر تقريــر تقويــم اأداء وظيفــــي 

لكل منهم ، ثم اأقدمية كل منهم فـي �شغل الوظيفة والدرجة ، ثم ال�شن .

املــ�دة ) 62 ( 

اللجنة  على  الأ�شبقية  ترتيب  املوظفني عر�ض  ب�شوؤون  املخت�ض  التنظيمي  التق�شيم  على 

للنظر فـي ترقية امل�شتوفني منهم �شروط الرتقية فـي �شوء عدد الوظائف املراد الرتقية 

اإليهــــا ، علــــى اأن تتقيـــد فـي ذلك برتتيـــب اأ�شبقيـــة املر�شحــني وفقا للرتتيــب املن�شـــو�ض 

عليه فـي املــادة ) 61( من هذه الالئحة .

املــ�دة ) 63 ( 

اعتماد رئي�ض  تاريخ  نافذة من  ، وتعد الرتقية  الوحدة  بالرتقية قرار من رئي�ض  ي�شدر 

الوحدة ملح�شر اللجنة ، ما مل يحدد املح�شر تاريخا اآخر لذلك .

املــ�دة ) 64 ( 

ل يجــــوز ترقيـــة املوظـــف اإىل وظيفــــة طبيــب اخت�شا�شي اأول فاأعلـــى ، اإذا كـــان موفدا   - 1

فـي بعثة اأو منحة اأو اإجازة درا�شية اأو للتدريب ، قبل انق�شاء )6( �شتة اأ�شهر على الأقل 

بعد عودته اإىل اخلدمة .
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ل يجوز ترقية املوظف املحكوم عليه بال�شجن طوال مدة �شجنه ، اأو املوقوف عن العمل   - 2

اأو املحــــال للم�شاءلـــة الإداريـــة اأو املحاكمة اجلزائية خالل مدة الوقـــف اأو الإحالــــة ، 

علـــى اأن حتجـــز لـــه الوظيفـــة ، فاإذا مل يقـــ�ض باإدانتــــه اأو عوقـــب بالإنــــذار اأو اخل�شــــم 

من الراتب مدة ل تزيد علـــى )5( خم�شة اأيام وجـــب ترقيتـــه اإليها مع رد اأقدميـته فيهــا 

اإىل التاريخ الذي كانت تتم فيه لو مل يحل اإىل امل�شاءلة الإدارية اأو املحاكمة اجلزائية .

املــ�دة ) 65 ( 

ل يجــوز ترقيــة املوظف الذي وقعت عليه عقوبـــة من العقوبـــات املبينة فيمــا يلي اإل بعـــد 

انق�شاء املدة املو�شحة قرين كل منها :

فـي حال اخل�شم من الراتب اأكرث من )5( خم�شة اأيام حتى )15(  1 - �شتــــــة اأ�شهـــــــــر : 

خم�شة ع�شر يوما .

فـي حـــــال اخل�شـــم من الراتــب اأكثـــر من )15( خم�شة ع�شر يومــا  2 - ت�شعــــة اأ�شهــــــر : 

حدود  فـي  الراتب  خف�ض  اأو  الدورية  العالوة  من  احلرمان  اأو 

عالوة دورية . 

فـي حــــال توقيــــع عقوبــــة اأ�شـــد مـــن العقوبــات املن�شــو�ض عليهــا  3 - �شنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 

فـي البندين ال�شابقني .

املــ�دة ) 66 ( 

 ل يجوز ترقية املوظف اإذا كان اآخر تقرير تقومي اأداء وظيفـي مقدما عنه مبرتبة �شعيف .

الف�شل ال�ش�بع

الرواتب والعالوات والبدلت واملك�ف�آت والتعوي�ش�ت

املــ�دة ) 67 ( 

ي�شتحق املوظف الراتب املقرر لدرجة الوظيفة املعني فيها طبقا ملالحق الرواتب والبدلت 

والعالوات املرفقة باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2013/33 .

ويجوز منح املوظف الذي تزيد مدة خربته العملية على املدة املطلوبة ل�شغل الوظيفة ، 

الراتـــب املقرر للوظيفة والدرجـــة املعـني فيهـــا م�شافا اإليـــه عـــالوة دورية مـــن عالواتهــــا 
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عن كل �شنة من �شنوات اخلربة الزائدة مبا ل يجاوز )10( ع�شر عالوات ، �شريطة اأن تكون 

هذه اخلربة متفقة مع طبيعة الوظيفة املعني فيها من حيث الواجبات وامل�شوؤوليات .

واإذا عني املوظف فـي وظيفة مبجموعة نوعية اأخرى احتفظ له بالراتب الذي كان يتقا�شاه 

فـي وظيفته ال�شابقة اإذا كان يزيد على الراتب املقرر لدرجة الوظيفة املعني فيها .

املــ�دة ) 68 ( 

ي�شتحق املوظف الراتب الإجمايل من تاريخ ت�شلمه العمل بعد �شدور قرار التعيني بالن�شبة 

للعماين ، وبعد توقيع العقد بالن�شبة لغري العماين اإذا كان التعاقد معه من داخل ال�شلطنة ، 

ومن تاريخ دخوله ال�شلطنة اإذا كان التعاقد معه من خارج ال�شلطنة .

وفـي جميع الأحوال ، يوقف �شرف البدل املقرر لل�شكن والكهرباء واملاء والنقل ، فـي حالة 

توفريها من قبل الوحدة .

املــ�دة ) 69 ( 

ي�شتحق املوظف عالوة دورية فـي الأول من يناير من كل عام بالفئة املقررة لدرجة الوظيفة 

التي ي�شـغلها ، �شريطة اأن يكون قد م�شى على تعيينه )6( �شتة اأ�شهر على الأقل ، واأل يكون 

حا�شــال علـــى تقريــر كفاية مبرتبة �شعيف فـي تقرير تقويــم اأدائه الوظيفـي املقدم عنــه 

عن ال�شنة ال�شابقة . 

املــ�دة ) 70 ( 

ي�شتحــــق املوظـــف املرقى من تاريخ الرتقية الراتب املقرر لدرجـــة الوظيفــة املرقى اإليها ، 

اأو الراتب الذي و�شل اإليه ، م�شافا اإليه عالوة من عالوات الدرجة اجلديدة اأيهما اأكرب ، 

وذلك دون الإخالل با�شتحقاقه العالوة الدورية فـي موعدها .

املــ�دة ) 71 ( 

لرئي�ض الوحدة منح املوظف عالوة ت�شجيعية اأو اأكرث بفئة العالوة الدورية املقررة لدرجة 

وظيفته وفقا لل�شروط وال�شوابط الآتية :

اأن يتوافر العتماد املايل الالزم لل�شرف منه مبيزانية الوحدة .  - 1
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املوظف مبرتبة جيد  املقدم عن  الأخري  الوظيفـي  الأداء  تقومي  تقرير  يكون  اأن   - 2

جدا على الأقل . 

اأن يكون املوظف قد بذل جهدا خا�شا اأو حقق اقت�شادا فـي النفقات اأو رفعا مل�شتوى   - 3

الأداء . 

األ يزيد عدد العالوات الت�شجيعية على )4( اأربع عالوات فـي الدرجة الواحدة .  - 4

ولرئي�ض الوحدة زيادة عدد العالوات الت�شجيعية ، مبقدار عالوة عن كل �شنة ، وذلك ملن 

بقي فـي درجته اأكرث من )5( خم�ض �شنوات .

ول يخل منح هذه العالوة با�شتحقاق العالوة الدورية فـي موعدها . 

املــ�دة ) 72 ( 

يجوز بقرار من رئي�ض الوحدة منح مكافاآت ت�شجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة 

اأو اأعمـــال اأو بحوثــــا اأو اقرتاحــــات ت�شاعد على حت�شــني طــرق العمـــل اأو رفـــــع كفــــاءة الأداء 

اأو توفيـر النفقـــات ، على األ يتجاوز مقـدار املكافاأة راتب )4( اأربعـــة اأ�شهــر فـي ال�شنة املاليـــة 

اأو مبلغ )5000( خم�شة اآلف ريال عماين ، اأيهما اأكرب . 

املــ�دة ) 73 ( 

يجـــوز بقــرار من وزير ال�شحة بالتن�شيق مع روؤ�شاء الوحدات ، وبعد موافقة وزارة املالية ، 

حتديــد بدلت تقت�شيها طبيعـة اأو ظروف اأو خماطر الوظيفة اأو مكانها بقيمة ل جتاوز 

)75%( من قيمة البدل املهني املحدد للوظيفة ، وي�شدر مبنح هذه البدلت قرار من رئي�ض 

الوحدة . 

املــ�دة ) 74 ( 

فـي احلالت  الالئحة  املــادة )73( من هذه  التي متنح وفقا حلكم  البدلت  يوقف �شرف 

الآتية :

اإذا نقـــــل املوظــــف اأو انتــــدب اإلـــى وظيفـــة اأخــرى غري مقرر لها ما كــان ي�شتحقــه   - 1

من بدل .

اإذا تغيب عن العمل ، على اأن يوقف ال�شرف فـي هذه احلالة عن اأيام الغياب .  - 2

اإذا اأوفــــد فـــي بعثـــــة اأو منحــة اأو اإجـــازة درا�شيــــــة اأو دورة تدريبيــة تزيد علـــى )6(   - 3

�شتة اأ�شهر .
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املــادة ) 75 ( 

ي�ستحق املوظف اأجرا عن الأعمال الإ�سافية التي يكلف بتاأديتها بعد �ساعـات العمل املقررة ، 

وفقا للقواعد والأحكام التي تقررها املادتان )76 ، 77( من هذه الالئحة .

املــادة ) 76 ( 

يعترب عمال اإ�سافيا ، كل عمل يكلف املوظف بتاأديته فـي غري اأوقات العمل املقررة متى دعت 

ال�سرورة اإىل ذلك .

الرئي�س  من  بذلك  م�سبق  تكليف  على  بناء  اإل  اإ�سافـي  بعمل  القيام  للموظف  يجوز  ول 

املبا�سر .

املــادة ) 77 ( 

ي�ستــــرط ملنــــح الأجـــر الإ�سافـي مقابـــل العمــل الـــذي يكلف به املوظـــف وفقـــا للمــــادة )76( 

من هذه الالئحة ما ياأتي :

اأ - اأن يثبت قيام املوظف بالعمل الإ�سافـي الذي كلف به .

ب - األ تقل مدة العمل عن �ساعة كاملة فـي اليوم الواحد . 

ج - األ يتجاوز ما مينح للموظف �سهريا كاأجر اإ�سافـي )50%( من راتبه .

ويتبع فـي منح الأجر الإ�سافـي ما ياأتي :

اأجر �ساعـــة وربــع من راتبــه عــن كل �ساعـــة مـــن �ساعـــات العمـــل  مينــــح املوظـــف   - 1

الإ�سافـي ، اإذا كان فـي اأيام العمل الر�سمية .

مينح  املوظف اأجر �ساعة ون�سف من راتبه عن كل �ساعة من �ساعات العمل الإ�سافـي    - 2

اإذا كان فـي اأيام الإجازات الر�سمية .

ويجوز لرئيـ�س الوحدة زيادة الأجر الإ�سافـــي اإىل )2( �ساعتــني عن كـــل �ساعة عمل اإ�سافـي 

ال�سحة  بها قرار من وزير  التي ي�سدر  الأق�سام  فـي بع�س  بالعمل  يكلف  الذي  للموظف 

بالتن�سيق مع روؤ�ساء الوحدات .
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املــ�دة ) 78 ( 

ي�شتحـق املوظــف بــدل اإدارة وفقا للملحق رقم )2( املرفق بهــذه الالئحــة فـي حــال قيامــه 

مبهام اإدارية اإىل جانب مهامه الطبية ، مع مراعاة عدم اجلمع بني هذا البدل ، واأي بدل 

اآخر مماثل ي�شرف له من الوحدة .

املــ�دة ) 79 ( 

ي�شتحــق املوظـف املوفد فـي مهمة ر�شمية اأو للتدريــب داخــل اأو خــارج ال�شلطنة بــدل �شفـــر 

بالفئات ، ووفقا للقواعد املقررة بالوحدة .

ويكون اإيفاد املوظف فـي مهمة ر�شمية اأو للتدريب داخل اأو خارج ال�شلطنة بقرار من رئي�ض 

الوحـــدة ، مبينـــا فيـــه مـــدة الإيفــاد ، واملكــان املوفد اإليــه ، والغــر�ض الذي اأوفــد من اأجلــه ، 

وما ي�شتحقه من بدل وامتيازات . 

املــ�دة ) 80 ( 

اأو للتدريب تذكرة �شفر جوا تتحملها  اإيفاده فـي مهمة ر�شمية  ي�شتحق املوظف فـي حال 

الوحدة ، ما مل تتحملها جهة اأخرى ، وذلك وفقا للقواعد املقررة فـي الوحدة .

ويجــوز �شــرف تعوي�ض نقــدي للموظف املوفــد فـي مهمــة ر�شميـــة اأو للتدريــب عـــن تذكـــرة 

ال�شفر امل�شتحقة له ، اإذا ا�شتخدم و�شيلة خا�شة فـي ال�شفر . 

املــ�دة ) 81 ( 

يجـــوز للوحـــدة تخ�شيــ�ض م�شاكـــن موؤثثة للموظفني لإقامة املوظفني املنتدبـــني للعمـــل 

فـي حمافظـــات غيــر حمافظــات اإقامتهم ملقت�شــى امل�شلحــة العامــة ، وذلك دون حرمانهم 

من بدلت ال�شكن .

املــ�دة ) 82 ( 

ي�شتحـــق املوظـــف تعوي�شا نقديـــا يعــادل قيمة ما تكبده من نفقــات لنقل اأمتعتــه حال نقله 

اأو ندبه ملدة تزيد على )6( �شتة اأ�شهر اإىل مكان عمل اآخر .
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املــادة ) 83 ( 

ي�ستحق �ملوظف �لعماين �لذي يكون حمل �إقامته �ملعتاد حمافظة ظفار �أو حمافظة م�سندم 

�أو واليـــة م�سيـــرة ، ويكون مقر عملـــه خارجها �أو �لذين يعملون فيهــا مــن غيــر �ملقيمـــني 

فيهــــا ، تذ�كـــر �سفـــر جــــو� بالدرجــــة �ملقررة لوظيفته وفقـــا حلكـــم �ملــادة ) 85( مــــن هـــذه 

�إحدى  �أعمارهم )21(  �أو زوجاته و�أبنائه �لذين ال تتجاوز  �لالئحة ، ت�سرف له ولزوجه 

وع�سرين �سنة ، فـي �حلاالت �الآتية :

عند ت�سلم �لعمل مبنا�سبة �لتعيني الأول مرة .  - 1

عند �لقيام باالإجازة �العتيادية ذهابا و�إيابا ملرة و�حدة فـي �ل�سنة .  - 2

عند �لنقل .  - 3

عند �لندب ملدة تزيد على )2( �سهرين ، وال ي�ستحق �ملوظف �سوى تذكرة و�حدة �إذ�   - 4

كان �لندب ملدة تقل عن )2( �سهرين .

عند �نتهاء �خلدمة .   - 5

املــادة ) 84 ( 

ي�ستحـــق �ملوظــــف غيــــر �لعمانـــي �ملتعاقـــد معــــه ، تذ�كـــر �سفـــر جـــو� بالدرجة �ملحــــددة لـــه ، 

 ، �لز�ئدة ب�سحبته  ، وتعوي�سا نقديا عن نقل �الأمتعة �ل�سخ�سية  �أو تعوي�سا نقديا عنها 

وفقا للعقد �ملربم معه .

املــادة ) 85 ( 

عدد  علــى  زيادة  عمل  مبناوبات  يقومون  �لذين  لالأطباء  ومناوبة  ��ستدعاء  بدل  ي�سرف 

�ساعات �لعمل �ملقررة ، يرت�وح بني )100( مائة ريال عماين �سهريا كحد �أدنى �إىل )600( 

�ستمائــــة ريــــال عمانـــي �سهريا كحـــد �أق�ســى ، وذلك وفقــا لل�سو�بط �لتــي ي�ســدر بها قر�ر 

من وزير �ل�سحة .

املــادة ) 86 ( 

، ��ست�سافة �ملوظف غري �لعماين �ملتعاقد معه من خارج �ل�سلطنة  للوحدة ، على نفقتها 

عند قدومه �إىل �ل�سلطنة الأول مرة ، مدة ال تزيد على )15( خم�سة ع�سر يوما حلني تدبري 

م�سكن خا�ص له ، ويجوز متديد هذه �ملدة ملدة �أخرى مماثلة ، وت�سمل �ال�ست�سافة �ل�سكن 

فقط . 
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املــ�دة ) 87 ( 

يجوز للوحدة �شرف �شلفة مالية ، للموظف غري العماين املعني لأول مرة ، على األ تزيد 

قيمتها على )100 %( من راتبه ، ويتم ا�شرتداد قيمة هذه ال�شلفة بال�شتقطاع من راتبه 

خالل ال�شهرين التاليني .

املــ�دة ) 88 ( 

جميع  فـي  وظيفته  باأعمال  القيام  �شبيل  فـي  تكبدها  التي  النفقات  كافة  املوظف  ي�شرتد 

الأحوال التي ت�شطره الظروف فيها اإىل ذلك ، �شريطة تقدميه ما يثبت ذلك . 

الف�شــل الث�مــــن

النقل والندب والإع�رة والتكليف ب�أعب�ء وظيفة اأخرى

املــ�دة ) 89 ( 

يجوز بقرار من رئي�ض الوحدة ، نقل املوظف داخل الوحدة ، اأو اإىل اأي وحدة اأخرى وبعد 

موافقة ال�شلطة املخت�شة بالنقل فـي تلك الوحدة ، فاإذا كان النقل بني الوحدات اخلا�شعة 

اإذا  اأما   ، النقل  عند  يتقا�شاه  كان  الذي  براتبه  للموظف  احتفظ  الالئحة  هذه  لأحكام 

املوظف  راتب  حدد  الالئحة  هذه  لأحكام  اخلا�شعة  غري  الوحدات  خارج  اإىل  النقل  كان 

الوحدة  فـي  املطبق  الوظيفـي  للنظام  وفقا  الوظيفية  �شوؤونه  وكافة  املالية  وخم�ش�شاته 

املنقول اإليها . 

 وفـي جميع الأحوال ل يجوز نقل املوظف اإذا ترتب على النقل تفويت دوره فـي الرتقية ، 

ما مل يكن النقل بناء على طلبه ، واأل يرتتب على النقل ترقيته اإىل وظيفة ودرجة اأعلى 

اأو منحه وظيفة ودرجة اأعلى .

املــ�دة ) 90 ( 

على التق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني ، فـي حال نقل املوظف داخل الوحدة ، 

والتق�شيم  اإليه  املنقول  التنظيمي  التق�شيم  به كال من  يوافـي  تنفيذي بذلك  اإعداد قرار 

التنظيمــــي املنقـــول منــه ، وعلــى التق�شيــم التنظيمــي املنقــــول منـــه اإخــــالء طـــرف املوظـــف 

فـي اليوم التايل لإخطاره بالقرار التنفيذي ، وعلى التق�شيم التنظيمي املنقول اإليه ت�شليمه 

العمل فـي اليوم التايل لإخالء طرفه على الأكرث .
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واإذا كان النقل من اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة اإىل الوحدة ، تعني على التق�شيم 

التنظيمي  التق�شيم  به  يوافـي  تنفيذي  قرار  اإعداد  املوظفني  ب�شوؤون  املخت�ض  التنظيمي 

املنقول اإليه .

واإذا كان النقل اإىل اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة ، تعني على التق�شيم التنظيمي 

لإخطاره  التايل  اليوم  فـي  الوحدة  من  املوظف  طرف  اإخالء  املوظفني  ب�شوؤون  املخت�ض 

املنقول  الوحدة  اإىل  املوظف  اإر�شال ملف خدمة  وعليه   ، الأكرث  النقل على  قرار  ب�شدور 

اإليها ، خالل )15( خم�شة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ اإخالء طرفه ، واعتبارا من 

هذا التاريخ يتم وقف �شرف جميع املخ�ش�شات التي كانت ت�شرف للموظف من الوحدة 

املنقول اإليها . 

املــ�دة ) 91 ( 

حتــدد اأقدميــة املوظــف املنقــول من اإحــدى وحــدات اجلهــاز الإداري للدولة فـي الوظيفــة 

املنقول اإليها بنف�ض تاريخ اأقدميته فـي الوظيفة املنقول منها ، وترتب اأقدميته بني موظفـي 

الوحدة باملجموعة النوعية اأو الفئة الوظيفية التي نقل اإليها على النحو الآتي :

اإذا مل يكن النقل بناء على طلب املوظف ، و�شع فـي ترتيب مماثل لرتتيبه بني   - 1

موظفـي املجموعة النوعية اأو الفئة الوظيفية املنقول منها ، على اأن يكون �شابقا 

ملن هو اأحدث منه فـي تاريخ �شغل الوظيفة .

ا�شتيفائــه متطلبــات  عـــدم  ب�شبب  كان  اأو  املوظــف  بناء على طلب  النقــل  كــان  اإذا   - 2

ال�شتمرار فـي الوظيفة املنقول منها و�شع فـي ترتيب تال لآخر موظفـي املجموعة 

النوعية اأو الفئة الوظيفية املنقول اإليها ، على اأن يكون �شابقا ملن هو اأحدث منه 

فـي تاريخ �شغل الوظيفة . 

املــ�دة ) 92 ( 

يجوز بقرار من رئي�ض الوحدة ، ندب املوظف داخل الوحدة ل�شغل وظيفة اأخرى ، �شريطة 

العمل  م�شلحة  تقت�شي  واأن   ، وظيفته  درجة  نف�ض  من  اإليها  املنتدب  الوظيفة  تكون  اأن 

�شغلها بهذه الطريقة ، واأن تكون حاجة العمل فـي الوظيفة الأ�شلية ت�شمح بذلك .

املــ�دة ) 93 ( 

يجوز بقرار من رئي�ض الوحدة ، ندب املوظف من اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة 

ندب  يجوز  كما   ، الوحدات  بهذه  املخت�شة  ال�شلطة  موافقة  بعد  بالوحدة  وظيفة  ل�شغل 

املوظف من الوحدة اإىل تلك الوحدات بناء على طلب رئي�شها .
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ويجب اأن تكون الوظيفة املنتدب اإليها املوظف من نف�ض درجة وظيفته ، واأن تكون حاجة 

العمل فـي الوظيفة الأ�شلية ت�شمح باإجرائه ، واأل تزيد مدة الندب على �شنة ، ما مل يكن 

الندب فـي غري اأوقات العمل الر�شمية ، فاإذا اقت�شت م�شلحة العمل بالوحدة املنتدب اإليها 

ا�شتمــــــرار املوظــــف بهــــا بعـــد انق�شـــاء مــدة ال�شنـــة ، وجــب اتخــاذ اإجـــراءات اإعارتــه اإليهــا ، 

على اأن تكون مدة الإعارة من اليوم التايل لنق�شاء هذه املدة . 

وي�شتمر �شرف راتب املوظف املنتدب وجميع م�شتحقاته املالية من الوحدة املنتدب منها ، 

دون اأن يخل ذلك با�شتحقاقه ما قد يكون مقررا فـي الوحدة املنتدب اإليها من ميزات مالية 

، وفـي هذه  اأو تزيد فـي مقدارها عليه  تغاير جن�ض ما يتقا�شاه من جهة عمله الأ�شلية 

احلالة تتحمل الوحدة املنتدب اإليها �شرف هذه امليزات اأو مقدار الزيادة فيها ، كما تتحمل 

مكافاأة املوظف اإذا كان الندب فـي غري اأوقات العمل الر�شمية . 

املــ�دة ) 94 ( 

علـــى التق�شيـــم التنظيمــــي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني اإعداد قرار النـــدب ، اإذا كـــان النـــــدب 

اإىل وظيفة اأخرى داخل الوحدة ، مبينا فيه مدته ، والوظيفة املنتدب اإليها .

واإذا كان الندب ل�شغل وظيفة اأخرى خارج الوحدة ، تعني على التق�شيم التنظيمي املخت�ض 

ب�شــــوؤون املوظفــــني بتلك الوحـــدة اإعـــداد قـــرار النـــدب ، وت�شمينـــه البيانـــات امل�شــــار اإليهــــا 

فـي الفقــــرة ال�شابقــة ، واإخطــار الوحدة املنتدب اإليها بن�شخة منـــه ، واإخالء طرف املوظف 

فـي اليوم التايل لإخطار الوحدة املذكورة بالقرار اإذا كان الندب فـي اأوقات العمل الر�شمية . 

املــ�دة ) 95 ( 

يجوز بقرار من رئي�ض الوحدة اإعارة املوظف املعني بغري طريق التعاقد اإىل وحدات اجلهاز 

الإداري للدولة اأو ال�شركات التي ت�شاهم احلكومة فـي راأ�ض مالها بن�شبة ل تقل عن )%25( 

خم�شة وع�شرين باملائة وذلك بعد موافقته كتابة على النموذج املعد لهذا الغر�ض ، وكذلك 

، وتكون الإعارة ملدة ل تزيد على  اإىل احلكومات والهيئات واملنظمات العربية والأجنبية 

)4( اأربع �شنوات ما مل تقت�ض امل�شلحة العامة متديدها ملدة ل جتاوز )2( �شنتني ، ويحدد 

قــــرار الإعـــارة مدتهـــا ، وتاريــخ بدايتهــــا ، ويكـــون راتــب املوظــف املعــار وكافـــة م�شتحقاتـــه 

على اجلهة املعار اإليها .
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اإليها من  وفـي جميع الأحوال ي�شتحق املوظف املعار ما قد يكون مقررا فـي اجلهة املعار 

ميزات مالية تغايـر ما يتقا�شاه من جهـة عملــه اأو تزيـــد فـي مقدارهــا عليــه ، وفـــي هــذه 

احلالة تتكفل اجلهة املعار اإليها ب�شرف هذه امليزات اأو مقدار الزيادة فيها ، ويجوز التفاق 

على خالف ذلك بني جهة عمله واجلهة املعار اإليها اإذا كانت تلك اجلهة هي اإحدى وحدات 

اجلهاز الإداري للدولة . 

املــ�دة ) 96 ( 

حت�شب مدة الإعارة �شمن مدة اخلدمة الفعلية ، وا�شتحقاق العالوة الدورية والرتقية ، 

ومنحة نهاية اخلدمة .

املــ�دة ) 97 ( 

اإعارته وفقا حلكم املــادة )95( من هذه الالئحة ، تعني على  اإذا وافق املوظف كتابة على 

، مت�شمنـــا  اإعداد قرار الإعـــارة  التق�شيـــم التنظيمــي املختــ�ض ب�شوؤون املوظفني بالوحدة 

اإليها ، واعتماده من رئي�ض الوحدة املعار منها ، ويتم وقف �شرف  مدتها ، واجلهة املعار 

جميع املخ�ش�شات التي كانت ت�شرف له من جهة عمله اعتبارا من تاريخ اإخالء طرفه .

املــ�دة ) 98 ( 

يجوز عند ال�شرورة �شغل وظيفة ودرجة املعار ، بطريق التعيني اأو الندب ، ب�شرط األ تقل 

مدة الإعارة عن �شنة ، علــى اأن ي�شغل املوظـف عند عودته وظيفته ودرجته الأ�شلية اإذا كانت 

خالية اأو اأي وظيفة اأخرى معادلة لها اإذا مل تكن خالية . 

املــ�دة ) 99 ( 

لرئيــــ�ض الوحــــدة اإ�شـــدار قـــرار بتكليــف املوظـــف للقيــام باأعبـــاء وظيفــة اأخــرى بالوحــــدة 

اأو باإحـــدى وحــدات اجلهــــاز الإداري للدولــــة بنـــاء علــى طلــب رئيـــ�ض تلك الوحــــدة ، �شــــواء 

 ، اأعباء وظيفته الأ�شلية  اإىل  ، وذلك بالإ�شافة  اأو فـي غريها  اأوقات العمل الر�شمية  فـي 

�شريطة الآتي :

1 - اأن تقت�شي امل�شلحة العامة قيام املوظف باأعباء الوظيفتني .
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اأن تتوافر لدى املوظف القدرة واملهارة الالزمتني للقيام باأعباء الوظيفة الأخرى .  - 2

3 - اأن يكون التكليف ب�شفة موؤقتة ، وللمدة التي تقت�شيها امل�شلحة العامة .

4 - األ يرتتب على التكليف اإخالل بواجبات وم�شوؤوليات الوظيفة الأ�شلية .

اأن تتحمل  اأن مينح املوظف مكافاأة �شهرية ل تزيد على )50%( من راتبه ، على   - 5

الوحدة املكلف لديها هذه املكافاأة .

الف�شــل الت��شـــع

التدريب والبعث�ت واملنح الدرا�شية

املــ�دة ) 100 ( 

 التدريب واجب وظيفي ، وحق جلميع املوظفني ، وعلى الوحدة فـي حدود الإمكانات املتاحة 

ملتطلبات  وفقا   ، الوظيفية  وم�شتوياتهم  درجاتهم  بجميع  موظفيها  تدريب  على  العمل 

العمل ، وخطط وبرامج التدريب املعتمدة .

املــ�دة ) 101 ( 

يتوىل التنظيم التق�شيمي املخت�ض بالتدريب فـي الوحدة ، و�شع الأ�ش�ض واملعايري اخلا�شة 

باإعداد خطط التدريب ال�شنوية ، مبا يتفق وطبيعة الوظائف ، واإعداد م�شروعات خططها 

ال�شنوية للتدريب مبراعاة تلك الأ�ش�ض واملعايري ، مع اإعطاء الأولوية فـي الختيار للربامج 

التدريبية التي تعقد داخل ال�شلطنة ، اأو التي ميكن تنظيمها داخل الوحدة .

املــ�دة ) 102 ( 

مزايا  بجميع  فيها  يتمتع   ، عمل  فرتة  التدريب  فـي  املوظف  يق�شيها  التي  الفرتة  تعد 

الوظيفــــة التي ي�شغلهـــا ، كما يلتزم فيهــا بواجبات هذه الوظيفة ، ويعتبـــر تخلــف املوظــــف 

عن التدريب دون عذر مقبول خروجا منه على مقت�شى واجبات الوظيفة ، ويلتزم ب�شببه 

برد جميع ما اأنفق عليه خالل فرتة التدريب ، ويكون اإبداء العذر كتابة للرئي�ض املبا�شر .

املــ�دة ) 103 ( 

يراعى فـي اختيار الفعاليات والربامج التدريبية للموظف ، ما ياأتي :
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اأن يكــون الهــدف منهـــا م�شاعدة املوظف على حت�شــني اأدائــه فـي جمـــال الوظيفـــة   - 1

التي ي�شغلها ، اأو اإعداده لتحمل املزيد من امل�شوؤوليات واملهام بالوحدة من خالل 

الرتقية اأو التعيني فـي وظيفة اأعلى . 

تطوير قدرات املوظف ل�شتخدام اأجهزة ، اأو معدات ، اأو تقنيات جديدة بالوحدة .  - 2

عدم التعار�ض من حيث حمتواها ووقتها مع الأعمال واملهام املنوطة باملوظف .  - 3

اأن ت�شتمـــل علـــى عنا�شـــر متكــــن املوظـــف مــن التغـلــــب على النواقـــ�ض اجلوهريـــــة   - 4

التي تكون لديه فـي املهارات والكفاءات .

اأن تتنا�شب حمتوياتها مع م�شتوى املوظف .  - 5

املــ�دة ) 104 ( 

يتوىل التق�شيم التنظيمي املخت�ض بالتدريب فـي الوحدة اإعداد خطة التدريب ال�شنوية ، 

على النحو الآتي : 

1 - اقرتاح الربامج والفعاليات التدريبية الالزمة ملوظفيها ، فـي �شوء تقارير تقومي 

اأدائهم الوظيفـي . 

2 - جتميــع املقرتحات التدريبية ، ودرا�شتهــا ، واإعداد ملخ�ض بها تبني فيه التكلفة 

التقديرية الالزمة لتنفيذها ، واملدد الزمنية الالزمة لتنفيذها .

3 - حتديـــد الأولويــــة بـــني الربامــج والفعاليـــات التدريبيــة فـي التنفيـــذ ، فـي �شـــوء 

احتياجات املوظفني ، وم�شلحة العمل .

4 - عر�ض م�شروع خطة التدريب ال�شنوية على جلنة التدريب والبعثات لإقرارها .

5 - اعتماد خطة التدريب من رئي�ض الوحدة .

ول يجوز للتق�شيمات التنظيمية بالوحدة اإجراء اأي تغيريات فـي خطة التدريب ال�شنوية 

اإل بعد موافقة جلنة التدريب والبعثات .

املــ�دة ) 105 ( 

 ، اإيفاد موظفيها للم�شاركة فـي الفعاليات التدريبيـة خارج ال�شلطنـة ، كالدورات  للوحدة 

والندوات ، والربامج ، وور�ض العمل ، وذلك فـي حدود املبالــغ املعتمدة للتدريب ، وتكون 

الأولوية فـي ذلك لأ�شحاب التخ�ش�شات الذين ل تتوافر لهم فر�ض التدريب حمليا .
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املــ�دة ) 106 ( 

للوحـــدة تنظيـــم برامـــج لتدريب موظفيهـــا الذيــــن هــم علـــى راأ�ض العــمل ، داخـــل الوحـــــدة 

اأو خارجها ، مبا يتنا�شب وطبيعة وظائفهم . 

املــ�دة ) 107 ( 

 ، على الوحدة الراغبة فـي عقد فعاليات تدريبية داخل ال�شلطنة ، كالدورات ، والربامج 

والندوات ، وور�ض العمل ، حتديد املدة الالزمة لتنفيذها ، فـي �شوء طبيعة جمال التدريب 

الذي تعنـــى بـــه الفعاليــــة ، وذلك بالتن�شيـــق مـــع التق�شيــــم التنظيمي املختـــ�ض بالتدريــــب 

فـي الوحدة ، والذي يتوىل الإ�شراف على كافة الفعاليات التدريبية التي يتم عقدها . 

املــ�دة ) 108 ( 

للوحدة ال�شتعانة مبن تراه منا�شبا من داخل اأو خارج ال�شلطنة ، فـي املجالت التدريبية 

املختلفة ، وذلك وفقا للقواعد املعمول بها فـي الوحدة .

املــ�دة ) 109 ( 

يجـــوز لرئيـــ�ض الوحدة اإيفاد املوظفني املعينــني بغري طريق التعاقــــد فـي بعثـــة ، اأو منحـــة 

درا�شية ، وفقا لأحكام هذه الالئحة ، واأي �شروط اأخرى تقررها الوحدة . 

املــ�دة ) 110 ( 

يكــون تاريخ اإيفــاد املر�شـــح لبعثة ، اأو منحـــة درا�شية ، من التاريـــخ املحدد لالإيفاد ، وللمدة 

املقررة للنظام الدرا�شي .

املــ�دة ) 111 ( 

تتوىل جلنة التدريب والبعثات ما ياأتي :

العليا  والدرا�شات  اجلامعيــة  والدرا�شـات  التخ�ش�شات  من  الحتياجـات  درا�شــة   - 1

داخــل وخارج ال�شلطنـة ، وحتديد الأولويــات من بني هــذه التخ�ش�شـات والدرا�شات 

والدورات التدريبية ، فـي �شوء العتمادات املالية املتاحة .
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اقرتاح اأ�س�س و�سوابط اختيار املر�سحني للإيفاد فـي بعثات ، اأو منح درا�سية .  - 2

درا�ضــة طلبات اإيفاد املوظفــني فـي بعثـــات ، ومنــح درا�ضيـــة ، وتر�ضيحهم حل�ضور   - 3

دورات تدريبية .

حتديـــد م�ضتــوى الدرا�ضة ، ومتابعة اأداء املوفدين ، واقرتاح وقـــف اأو اإلغــاء البعثـــة   - 4

اأو املنحة الدرا�ضية فـي �ضوء هذه املتابعة .

5 -  درا�ضة طلبات تغيري التخ�ض�ص ، اأو اجلامعة ، اأو بلد الدرا�ضة . 

درا�ضـة طلبات احل�ضول على الإجازة الدرا�ضيـة ، والطلبات املقدمة من املوظفني   - 6 

للدرا�ضة على نفقتهم اخلا�ضة ، والتو�ضية ب�ضاأنها .

اأي مهام اأخرى يكلفها بها رئي�ص الوحدة .  - 7

ويراعى عنـد النظر فـي طلبات الإيفاد ، توافق التو�ضيات مع خطة اإعداد وتاأهيل املوظفني 

الدورات  اأو   ، للدرا�ضة  الإيفاد  طلبــات  فـي  النظر  عند  العتبــار  فـي  الأخذ  مع   ، املعتمدة 

تو�ضية  ورفع   ، املر�ضحون  اإليها  ينتمي  التي  التنظيمية  التق�ضيمات  تو�ضيات  التدريبية 

باحلالت امل�ضتوفية لرئي�ص الوحدة .

املــادة ) 112 ( 

تكون الأولوية فـي الختيار من بني امل�ضتوفني �ضروط الإيفاد فـي حالة زيادة عدد املتقدمني 

عـن عــــدد البعثات املحددة �ضنويا ، للأعلى تقديرا فـي احل�ضول علـــــى املوؤهــــل املعني بـــه ، 

اأو فـي ن�ضبة النجاح ، ثم الأقدم فـي تاريخ �ضغل الوظيفــة ، ثم الأعلى تقديرا فـي مرتبــة 

الكفايــــة فـــــي اآخـــر تقريـــر تقويـــم اأداء وظيفــي ، واملقابلة واملعاييـــر الأخرى التي حتددهــــا 

كل وحدة .

املــادة ) 113 ( 

على التق�ضيم التنظيمي املخت�ص ب�ضوؤون املوظفني بالوحدة اإعداد قرارات اإيفاد املوظفني 

فـي بعثات ، اأو منح درا�ضية ، واعتمادها من رئي�ص الوحدة .
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املــ�دة ) 114 ( 

ي�شرتط فـي املر�شح لالإيفاد فـي بعثة ، اأو منحة درا�شية ، الآتي : 

اأن يكون عمانيا .  - 1

�شنة  التايل للرت�شيح على )35( خم�ض وثالثني  اأكتوبر  اأول  فـي  األ يزيد عمره   - 2

ملرحلة  بالن�شبة  �شنة  واأربعني  و )45( خم�ض   ، التعليم اجلامعي  ملرحلة  بالن�شبـة 

الدرا�شات العليا .

األ يكون قد �شبق له احل�شول على بعثة ، اأو منحة ، اأو اإجازة درا�شية من الوحدة   - 3

التي يعمل بها ، اأو ح�شل عليها ومل يكملها ، اأو ان�شحب منها دون عذر مقبول ، ما 

مل مي�ض على ذلك )2( �شنتان .

اأن يجتاز متطلبات القبول باجلامعة التي يلتحق بها .  - 4

 ، يعادلها عن )%60(  اأو ما  العام  التعليم  دبلوم  �شهادة  فـي  ن�شبة جناحه  تقل  األ   - 5

بالن�شبة للمر�شح للح�شـول على �شهادة البكالوريو�ض ، اأو ما يعادلها . 

اأن يكــــون حا�شـــال على �شهـــادة البكالوريــــو�ض مــن موؤ�ش�شــــة علميـــة معرتف بهـــا ،   - 6

اأو ما يعادلــها ، بالن�شبــة للمر�شح للح�شول على درجة املاج�شتيـر ، اأو ما يعادلها ، 

واأن يكون حا�شال على درجة املاج�شتري اأو ما يعادلها ، بالن�شبة للمر�شح للح�شول 

على درجة الدكتوراه اأو ما يعادلها .

األ تقل مرتبة تقريرتقومي اأدائه الوظيفـي الأخري عن جيد جدا .  - 7

املــ�دة ) 115 ( 

على املوفد فـي بعثة ، اأو منحة درا�شية ، اللتزام بالآتي :

التفــرغ للدرا�شـة ، وعدم مزاولة اأي عمل اأو مهنة ، خالل فرتة الإيفاد .  - 1

 ، اأو املنحة   ، اأو الدرجة العلمية خالل املدة املحددة للبعثة  احل�شول على املوؤهل   - 2

وفقا لقرار الإيفاد .

مقامها  يقوم  من  اأو   ، باخلارج  الثقافية  امللحقيات  خالل  من  الوحدة  موافاة   - 3

بنتائجه الدرا�شية ، ب�شفة دورية ، ح�شب النظم املعمول بها فـي كل جامعة .
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عدم تغيري التخ�ش�ض ، اأو اجلامعة ، اأو بلد الدرا�شة ، بغري موافقة الوحدة .   - 4

خدمــــة الوحـــدة مدة ل تقــل عـــن )2( �شنتـــني مقابــل كل �شنـة من �شنوات البعثة ،   - 5

اأو املنحة ، للدرا�شات العليا ، و�شنة مقابل كل �شنة ، للدرا�شات فيما دون ذلك .

تفوي�ض من حتدده الوحدة ملخاطبة املوؤ�ش�شة التعليمية التي يدر�ض بها للح�شول   - 6

على تقارير متابعة دورية ب�شاأن موقفه الدرا�شي .

العـــودة ملبا�شــرة عمله فــور انتهــاء مدة البعثــة ، اأو املنحة الدرا�شيــة ، اأو ح�شولــه   - 7

 ، اأقرب  الأجلني  اأي   ، اأوفد للح�شول عليها  التي  العلمية  الدرجة  اأو  املوؤهل  على 

اإذا كان الإيفاد داخل ال�شلطنة ، وت�شري على املوفد خارج ال�شلطنة اأحكام قانون 

البعثات واملنح والإعانات الدرا�شية ولئحته التنفيذية فـي هذا ال�شاأن .

املــ�دة ) 116 ( 

لرئي�ض الوحدة بعد موافقة جلنة التدريب والبعثات ، وقف �شريان مدة البعثة الدرا�شية ، 

اأو مدها مبا ل يجاوز �شنة درا�شية ، اأو ما يعادلها بنظام ال�شاعات املعتمدة ، فـي احلالت 

الآتية :

اإذا مل يتمكن املبعوث ل�شبب راجع اإليه من اللتحاق بالدرا�شة فـي املوعد املحدد   - 1

لذلك .

اإذا طلــــب املبعـــــوث ذلك لظــــروف مر�شيـــة ، اأو اجتماعيــة ، متنعــه مــن ال�شتمـــرار   - 2

فـي الدرا�شة .

اإذا متت املوافقــة علـــى طلــب املبعــوث بتغييـر اجلامعــة ، اأو بلـــد الدرا�شـــة اأو نـــوع   - 3

التخ�ش�ض ، واقت�شى التغيـري مـد مدة البعثة الدرا�شية .

اإذا ا�شتدعي املوفد من جهة عمله ، حلاجة ملحة .  - 4

 ، املـــادة  هــذه  من   )3  ،  2  ،  1( للبنود  وفقا  الدرا�شية  البعثة  مدة  �شريان  وقف  حال  وفـي 

يتعني على املبعوث العودة على نفقته اخلا�شة ومبا�شرة عمله ، كما يتحمل نفقات ال�شفر 

ل�شتئناف الدرا�شة بعد انتهاء مدة الوقف .

املــ�دة ) 117 ( 

لرئي�ض الوحدة اإنهاء البعثة اأو املنحة الدرا�شية ، بناء على تو�شية جلنة التدريب والبعثات ، 

فـي احلالت الآتية :
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اإذا فقد بع�ض ال�سروط التي اأوفد على اأ�سا�سها ، وفقا لأحكام هذه الالئحة .   - 1

2 -  اإذا ثبت اأنه اأ�ساء اإىل دينه ، اأو جمتمعه ، اأو وطنه ، اأو حكومته .

اإذا با�سر عمال يوؤثر �سلبا على درا�سته ، اأو مار�ض ن�ساطا يتعار�ض معها ، وا�ستمر   - 3

فـي ذلك بعد اإنذاره .

اإذا تخلف عن البعثة ، اأو املنحة الدرا�سية ، اأو اأجل اإجراءاتها عن املواعيد املحددة .  - 4

اإذا ر�سب )2( �سنتني درا�سيتني ، اأو ما يعادلهما بنظام ال�ساعات املعتمدة ، اأو جتاوز   - 5

املدة املقررة للبعثة ، اأو املنحة الدرا�سية ، لالنتهاء من الدرا�سة .

اإذا تبني من خالل تقاريره الدرا�سية عدم كفاءته ، اأو عدم جديته ملوا�سلة الدرا�سة .  - 6

املــادة ) 118 ( 

ي�ستحق املوفد فـي بعثة ، اأو منحة درا�سية ، راتبه الإجمايل خالل فرتة اإيفاده ، بالإ�سافة 

والإعانات  واملنح  البعثات  قانون  اأحكام  مبوجب  املقررة  الأخرى  واملزايا  املخ�س�سات  اإىل 

الدرا�سية ولئحته التنفيذية ، عدا بدل طبيعة العمل املقرر لوظيفته .

املــادة ) 119 ( 

ي�ستحق املوظف املوفد فـي منـحة درا�سيـة خا�سة راتبه الإجمايل ، وتذاكر �سفر من ال�سلطنة 

اإلـــى مقر درا�سته والعك�ض كل عام درا�سي وفقا للقواعد املقــررة فـي الوحـــدة ، ت�ســـرف له 

ولزوجه ولثالثة من اأولده دون �سن )21( احلادية والع�سرين ، اإذا كان الإيفاد للدرا�سات 

العليا ، واإل �سرفت تذكرة �سفر له وحده ، وفـي جميع الأحوال يجب األ يكون قد �سرفت 

له تذاكر ال�سفر كلها اأو بع�سها من اجلهة املانحة ، واإل اقت�سر التزام الوحدة على �سرف 

التذاكر املتبقية فقط .

املــادة ) 120 ( 

هذه  من   )117( املــادة  حلكم  وفقا  الدرا�سية  منحته  اأو  بعثته  تنهى  الذي  املوظف  يلتزم 

الالئحة باأن يرد قيمة ما �سـرف له من رواتب وبدلت وعالوات وخم�س�سات ومزايا .

كما يلتزم املوظف فـي حال اإخالله بحكم البند )5( من املــادة )115( من هذه الالئحة ، باأن 

يرد للوحدة التي يعمل بها كل ما ذكر فـي الفقرة ال�سابقة والر�سوم الدرا�سية ، خم�سوما 

منه ما يعادل ن�سبة ما ق�ساه منها اإىل كامل املدة امل�ستحقة .
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ويجوز اإعفاء املوظف من اللتزام املن�شو�ض عليه فـي الفقرتني ال�شابقتني وفقا للقواعد 

والأ�ش�ض املعمول بها فـي الوحدة .

املــ�دة ) 121 ( 

املوظف  اإحلاق  والبعثات  التدريب  جلنة  تو�شية  على  بناء  الوحدة  رئي�ض  مبوافقة  يجوز 

بغر�ض   ، بها  املعرتف  التعليمية  املوؤ�ش�شات  اإحدى  فـي  ال�شلطنة  داخل  للدرا�شة  العماين 

تاأهيلـــــه فــــــي اأحـــد التخ�ش�شــــات العلميــــة اأو املهنيــــة التــــي تقت�شيهـــــا م�شلحــــة العمـــــل ، 

على اأن تتحمل الوحدة الر�شوم الدرا�شية امل�شتحقة ، وذلك �شريطة ا�شتيفاء املوظف الآتي :

األ تقل مدة خدمته فـي الوحدة عن )4( اأربع �شنوات .  - 1

احل�شول على قبول غري م�شروط للدرا�شة .  - 2

اأن يكــــون تقريـــر تقويــــم اأدائـــه الوظيفــــي فـي ال�شنــة الأخرية مبرتبــة جيد جدا ،   - 3

على الأقل .

، واإل التزم برد  التوقيع على تعهد بخدمة الوحدة �شنة مقابل كل �شنة درا�شية   - 4

الر�شوم الدرا�شية .

املــ�دة ) 122 ( 

يجوز عند ال�شرورة �شغل وظيفة املوفد فـي بعثة ، اأو منحة درا�شية ، اأو للتدريب ، بطريق 

الندب خالل مدة اإيفاده .

املــ�دة ) 123 ( 

حت�شب مدة الإيفاد فـي بعثة ، اأو منحة درا�شية ، اأو للتدريب ، �شمن مدة اخلدمة الفعلية ، 

وا�شتحقاق العالوة الدورية ، والرتقية . 

الف�شل الع��شر

مواعيد العمل والإج�زات

املــ�دة ) 124 ( 

ي�شدر رئي�ض الوحدة قرارا مبواعيد بدء وانتهاء العمل اليومي بالوحدة ، فـي �شوء عدد 

�شاعات العمل الر�شمية التي ي�شدر بتحديدها قرار من وزير ال�شحة بعد موافقة جمل�ض 

الوزراء .
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ويجــوز لرئيــ�س الوحدة حتديد مواعيد العمــل للوظائف التي تتطلب نظام املناوبة مبا 

يتنا�ســـب مع طبيعـــة العمــل باأق�سام املوؤ�س�ســة الطبيــة ، كما يجوز له حتديد �ساعـــات العمــل 

فـي �سهر رم�سان ، وفق ما متليه م�سلحة العمل .

املــادة ) 125 ( 

ل يجوز للموظف اأن ينقطع عن عمله اإل لإجازة م�سرح بها فـي حدود الإجازات املقررة 

وفقا لأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 126 ( 

الإجمايل عن مدة  راتبه  ، حـرم من  ي�ستحقها  اإجازة  املوظف عن عمله لغري  انقطع  اإذا   

غيابه ، دون الإخالل مب�ساءلته اإداريا اإذا مل يقدم عذرا ، اأو قدم عذرا غري مقبول .

املــادة ) 127 ( 

ي�ستحق املوظف �سنويا اإجازة اعتيادية براتب اإجمايل على النحو املقرر بالوحدة ، بالن�سبة 

ل�ساغلي وظيفة طبيب اخت�سا�سي اأول فاأعلى ، اأما بالن�سبة ل�ساغلي باقي الوظائف فتكون 

كالآتي :

   - )48( يومــا ل�ساغلـــي باقي الدرجات فـي الوظائــف الطبيـة ، والوظائـــف الطبية 

امل�ساعدة من الدرجة الثانية وما يعلوها .

)38( يوما ل�ساغلي الوظائف الطبية امل�ساعدة من الدرجة الرابعة وما يعلوها .  -  

)36( يوما ل�ساغلي باقي الدرجات فـي الوظائف الطبية امل�ساعدة .  -  

املــادة ) 128 ( 

يتمتع املوظف بالإجازة العتيادية امل�ستحقة له ح�سب مقت�سيات م�سلحة العمل ، ول يجوز 

للموظف القيام باإجازة اعتيادية قبل انق�ساء )6( �ستة اأ�سهر على الأقل من تاريخ التعيني 

اإل فـي حالت ال�سرورة التي يقدرها رئي�س الوحدة .

املــادة ) 129 ( 

يجب اأن يتمتع املوظف �سنويا باإجازة اعتيادية ل تقل مدتها عن )75%( من ال�ستحقاق 

ال�سنوي ما مل تقت�س م�سلحة العمــل غــري ذلك ، ول يجوز اأن يجاوز ر�سيد املوظف من 

-63-



اجلريدة الر�سمية العدد )1046(

املدد املتبقية من هذه الإجازة ا�شتحقاق )3( ثالث �شنوات اإل فـي حالة تاأجيل اأو تق�شري 

الإجازة اأو قطعها ل�شرورة اأو لأ�شباب قوية تقت�شيها م�شلحة العمل بناء على طلب مكتوب 

من رئي�شه املبا�شر ، على اأن يتمتع املوظف بالإجازة اأو ما تبقى منها فـي وقت لحق من 

العام نف�شه اأو العام الذي يليه .

املــ�دة ) 130 ( 

يجوز منح املوظف اإجازة اعتيادية ملدة ل جتاوز )90( ت�شعني يوما فـي ال�شنة الواحدة اإذا 

كان له ر�شيد منها . 

املــ�دة ) 131 ( 

 ، دون الإخالل بحق املوظف فـي احل�شول على ا�شتحقاقه ال�شنوي من الإجازة العتيادية 

العتيادية  الإجازة  اإنهاء   - العمل  على مقت�شيات م�شلحة  بناء   - الوحدة  لرئي�ض  يجوز 

املرخ�ض بها للموظف وا�شتدعاوؤه ملبا�شرة عمله .

املــ�دة ) 132 ( 

 للموظف احلق فـي اإجازة براتب اإجمايل عن اأيام الإجازات الر�شمية املقررة قانونا .

املــ�دة ) 133 ( 

، وجب  املقررة قانونا  الر�شمية  بالإجازات  املوظف  العمل عدم متتع  اقت�شت م�شلحة  اإذا 

تعوي�شه عنها باأيام راحة بديلة فـي وقت لحـق بواقع يوم واحد مقابل كل يوم ، اأو ببدل 

نقدي مقداره راتب اإجمايل عن كل يوم ، �شريطة اأن يكون قيامه بالعمل خاللها بتكليف 

من رئي�شه املبا�شر . 

املــ�دة ) 134 ( 

الدوام  �شاعات  عدد  على  يزيد  مبا  املوظف  عمل  �شاعات  مد  العمل  م�شلحة  اقت�شت  اإذا 

املقررة بالوحدة ، وجب تعوي�شه عنها باأيام راحة بديلة فـي وقت لحق بواقع يوم واحد عن 

�شاعات العمل اليومي املقررة ، اأو ببدل نقدي مقداره راتب اإجمايل يوم عن �شاعات العمل 

اليومي املقررة . 
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املــ�دة ) 135 ( 

ل ي�شتحق املوظف اإجازة اعتيادية عن املدد الآتية :

مــــدة التفـــرغ ب�شبـــب الإيفــاد فـي بعثــة اأو منحــــة درا�شيــة اأو دورة تدريبيـــة اإذا زادت   - 1

على )9( ت�شعة اأ�شهر مت�شلة .

مدة الإجازة الدرا�شية .  - 2

مدة الإجازة اخلا�شة بدون راتب .  - 3

مدة الإعارة .  - 4

مدة الوقف عن العمل التي تزيد على )3( ثالثة اأ�شهر اإذا ق�شي باإدانته .  - 5

مدة تنفيذ عقوبة ال�شجن .  - 6

مدد النقطاع عن العمل ، ما مل يكن قد مت احت�شابها اإجازة اعتيادية وفقا لأحكام   - 7

هذه الالئحة . 

املــ�دة ) 136 ( 

ي�شرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي �شبب من الأ�شباب تعوي�ض نقـدي عن ر�شيد 

اإجازاتـه العتيادية امل�شتحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد اأق�شى ا�شتحقاق )3( ثالث 

�شنوات ، فاإذا كان له ر�شيد منها يزيد على ذلك ، وكان عدم ح�شوله عليه راجعا مل�شلحة 

العمل اأو ب�شبب الوفاة ، �شرف له التعوي�ض اأو للم�شتحقني عنه عن كامل هذا الر�شيد .

 وي�شرف التعوي�ض النقدي على اأ�شا�ض اآخر راتب م�شتحق للموظف .

املــ�دة ) 137 ( 

ت�شاف اأيام الإجازات الر�شمية املقررة قانونا اإىل ر�شيد الإجازة العتيادية ، �شواء وقعت 

هــــذه الإجــــــازات فـي اأول الإجـــــازة العتياديــــة امل�شـــرح بهـــــا للموظـــــــف ، اأو فــــــي و�شطهـــــا ، 

اأو فـي نهايتها ، ول تدخل الإجازة الأ�شبوعية �شمن الإجازات امل�شار اإليها .

ول حت�شـــب اأيــــام الإجـــازات الر�شمية املقررة قانونا �شمــن مــدة غيــاب املوظــف عن العمل ، 

ولو تو�شطت مدة الغياب اأو اأعقبتها .

املــ�دة ) 138 ( 

يح�شب ر�شيد املوظف ال�شنوي من الإجازات العتيادية فـي نهاية دي�شمرب من كل عام . 

-65-



اجلريدة الر�سمية العدد )1046(

ويعد التق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني بالوحدة خالل �شهر نوفمرب من كل عام 

برناجما زمنيا للقيام بالإجازات العتيادية لل�شنة املقبلة ، بالتن�شيق مـــع كافة التق�شيمات 

التنظيمية بالوحدة .

املــ�دة ) 139 ( 

يقـــدم طلـــب الإجــازة العتياديــة مــن املوظــف اإىل رئي�شــه املبا�شر على النموذج املعد لهذا 

الغر�ض قبل التاريخ الذي يحدده لبدايتها بوقت كاف ، وعلى الرئي�ض املبا�شر اإحالة الطلب 

اإذا كان ر�شيده  بالوحدة لالإفادة عما  املوظفني  ب�شوؤون  املخت�ض  التنظيمي  التق�شيم  اإىل 

من الإجازات العتيادية ي�شمح بالرتخي�ض له مبدة الإجازة املطلوبة ، ويرفع الطلب بعد 

، ويكتفـى  حتديد مدة الإجازة امل�شتحقة وموافقة الرئي�ض املبا�شر على منحها لالعتماد 

مبوافقة الرئي�ض املبا�شر اإذا كان برنامج الإجازات العتيادية معتمدا من قبل .

املــ�دة ) 140 ( 

ذلك  كان  كلما  مت�شلة  اأيامها  تكون  اأن  اعتيادية  باإجازة  للموظف  الرتخي�ض  فـي  يراعى 

ممكنا . 

املــ�دة ) 141 ( 

 ، بها  له  املرخ�ض  الإجازة العتيادية  ، مد  املوظف  بناء على طلب  املبا�شر  يجوز للرئي�ض 

�شريطة اأن يكون له ر�شيد منها ي�شمح مبدها املدة املطلوبة ، واأن يكون قد اأخطر رئي�شه 

املبا�شر بذلك كتابة قبل انتهاء مدة الإجازة بوقت كاف ، ويجب البت فـي طلب املد بالقبول 

اأو الرف�ض واإخطار املوظف به على عنوانه املبني فـي ملف خدمته قبل انتهاء اإجازته بوقت 

كاف ، فاإذا كان البت باملوافقة ح�شبت املدة اجلديدة اعتبارا من اأول يوم عمل تال لنتهاء 

املدة ال�شابقة ، واإذا كان البت فـي الطلب بالرف�ض ومت اإخطار املوظف بذلك ومل ي�شله هذا 

الإخطار قبل انتهاء اإجازته تعني عليه العودة وت�شلم العمل ، اأما اإذا انق�شت مدة الإجازة 

قبـــل البــت فـــي الطلــب اتبــع ب�شاأنــه الإجــراءات ذاتهــا املن�شــو�ض عليهـــا فـــي املـــــــادة )139( 

من هذه الالئحة . 
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املــ�دة ) 142 ( 

اأيام  اإجمايل مدة ل تزيد على )7( �شبعة  اإجازة براتب  ي�شتحق املوظف فـي حالة مر�شه 

فـي املرة الواحدة ، ويدخل فـي ح�شاب هذه الإجازة اأيام الإجازة الأ�شبوعية بناء على �شهادة 

منح  املر�ض  ا�شتوجب  اإذا  ما  حالة  وفـي   ، مرخ�شة  �شحية  موؤ�ش�شة  من  �شادرة  مر�شية 

املوظف اإجازة مدة تزيد على )7( �شبعة اأيام ، حت�شب الإجازة فـي احلدود الآتية :

1 - �شتة اأ�شهر براتب اإجمايل .

2 - �شتة اأ�شهر بثالثة اأرباع الراتب ، وكامل البدلت .

اأول  تاريخ  ، حت�شب من  �شنوات  كل )5( خم�ض  املر�شية  الإجازة  النوع من  وي�شتحق هذا 

اإجازة مر�شية تزيد على )7( �شبعة اأيام متنح للموظف من تاريخ العمل بهذه الالئحة ، 

واإذا كانت الإجازة املر�شية ناجتة عن اإ�شابة عمل ، فتمنح براتب اإجمايل دون التقيد مبدة 

ال�شنوات اخلم�ض .

واإذا انتهـــت الإجـــازة املر�شيـــة املن�شو�ض عليهـــا فـي الفقـــرة ال�شابقــــة مـــن هــــذه املـــــادة دون 

اأن ي�شفـى املوظف عر�ض اأمره على اللجنة الطبية بالوحدة لتقرر مدى اإمكانية اأن ي�شند 

اإليه عمل اآخر ينا�شب حالته ال�شحية اأو التقرير بعدم لياقته �شحيا .

املــ�دة ) 143 ( 

ا�شتثناء من حكم الفقرة الأخرية من املــادة )142( من هذه الالئحة ، مينح املوظف املري�ض 

باأحد الأمرا�ض املزمنة وامل�شتع�شية التي ي�شدر بتحديدها قرار من وزير ال�شحة اإجازة 

مر�شية بن�شف راتبه ، وكامل البدلت املقررة لدرجته ووظيفته ، اإىل اأن ي�شفـى اأو ت�شتقر 

حالته ا�شتقرارا ميكنه من القيام مبهام وظيفته ، اأو التقرير بعدم لياقته �شحيا .

املــ�دة ) 144 ( 

له ر�شيد  كان  اإذا  العتيادية  الإجازة  ال�شتفادة من  فـي  فـي حال مر�شه احلق  للموظف 

منها ، �شواء كان ذلك خالل مدة الإجازة املر�شية اأم بعد انتهائها .

املــ�دة ) 145 ( 

ل يعتد بالإجازة املر�شية للموظف اإذا وقعت كلها فـي اأثناء اأي اإجازة اأخرى مرخ�ض له بها ، 

واإذا وقع جزء من الإجازة املر�شية فـي نهاية الإجازة املرخ�ض بها اعتربت املدة التي تزيد 

على تلك الإجازة اإجازة مر�شية .
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اأجل  بها  املرخ�ض  العتيادية  بالإجازة  قيامه  قبل  اإجازة مر�شية  املوظف  ا�شتحق  اإذا  اأما 

قيامه بهذه الإجازة اإىل وقت اآخر ما مل يطلب القيام بها .

املــ�دة ) 146 ( 

مينح املوظف اإجازة مر�شية خا�شة براتب اإجمايل ، اإذا ن�شاأ عن اإ�شابة العمل عجز موؤقت 

ل حت�شـب �شمـن اإجازاته املر�شيـة ، وذلك من تاريـخ الإ�شابــة مبـا ل يجاوز )18( ثـمانية 

ع�شــــر �شهــرا ، اأو اإىل اأن ت�شتقــر حالتــــه ب�شفائـــه ، اأو بثبـــوت عجــــزه عجــــزا م�شتدميـــا كليـــا 

اأو جزئيا ، اأيهما اأ�شبق . 

 ويتحدد وقت الإ�شابة باملر�ض املهني امل�شبب للعجز من تاريخ غياب املوظف ب�شبب املر�ض ، 

اأو من التاريخ الذي حتدده اللجنة الطبية بالوحدة ، اأيهما اأ�شبق .

املــ�دة ) 147 ( 

اإذا انتهت الإجازة املر�شية اخلا�شة امل�شار اإليها فـي املــادة ) 146( من هذه الالئحة ، يعر�ض 

اأمر املوظف امل�شاب على اللجنة الطبية بالوحدة ، كي تقرر مدى اإمكانية قيامه بعمله ، 

العجـز  اأ�شـا�ض  العمل على  اإ�شابة  ، مع تعوي�شه عن  لياقته �شحيا  اإنهاء خدمته لعدم  اأو 

امل�شتدمي الكلـي اأو اجلزئي .

املــ�دة ) 148 ( 

فـي  اأيام  ع�شرة   )10( اإجازة مدتها  املبا�شر  الرئي�ض  يقــدره  ل�شبب طارئ  املوظف  ي�شتحق 

ال�شنة براتب اإجمايل ، فاإذا �شدر القرار بالرف�ض اعتربت مدة الغياب اإجازة اعتيادية اإن 

كان له ر�شيد منها ، فاإن مل يكن له ر�شيد منها حـرم من راتبه الإجمايل عن مدة غيابه ، 

دون الإخالل مب�شاءلته اإداريا .

املــ�دة ) 149 ( 

ي�شتحق املوظف اإجازة خا�شة براتب اإجمايل لأداء فري�شة احلج اإىل بيت اللـه احلرام ملدة 

ل تزيد على )20( ع�شرين يوما ، �شريطة األ يكون قد منح تلك الإجازة خالل مدة خدمته 

باأي من وحدات اجلهاز الإداري للدولة .

وفـي حالة جتاوز املوظف تلك املدة حت�شب املدة الزائدة اإجازة اعتيادية اإن كان له ر�شيد 

منها ، واإل اعتربت اإجازة بدون راتب .
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املــ�دة ) 150 ( 

يجـــب علــى املوظف اأن يقــدم طلب اإجازة احلــج اإىل رئي�شه املبا�شر قبل �شهــر علــى الأقل 

التنظيمي  التق�شيم  اإىل  اإحالة الطلب  املبا�شر  الرئي�ض  ، وعلى  التاريخ املحدد لل�شفر  من 

نف�شه  التاريخ  فـي  الطلب  التق�شيم قيد  ، وعلى ذلك  بالوحدة  املوظفني  ب�شوؤون  املخت�ض 

برقم م�شل�شل فـي �شجل ين�شاأ لهذا الغر�ض . 

وعلى املوظف عقب عودته من اإجازة احلج املرخ�ض له بها وت�شلمه العمل ، اأن يقدم الأوراق 

الدالـــة علـــى �شفــره للحج اإىل التق�شيم التنظيمــي املخت�ض ب�شوؤون املوظفــني بالوحــدة ، 

وعلى هذا التق�شيم احل�شول على ن�شخة منها ، وحفظها فـي ملف خدمته .

املــ�دة ) 151 ( 

املن�شو�ض  للعدة  اإجمايل  براتب  اإجازة خا�شة  زوجها  عنها  يتوفـى  التي  املوظفة  ت�شتحق 

عليها فـي قانون الأحوال ال�شخ�شية ، وذلك على النحو الآتي : 

مدة اأربعة اأ�شهر وع�شــرة اأيام من تاريخ الوفاة للموظفـة غري احلامل .   - 1

املدة من تاريخ الوفاة اإىل تاريخ الو�شع للموظفة احلامل .   - 2

التق�شيم التنظيمي  اإىل  اأن تقدم املوظفة  وفـي جميع الأحوال ي�شرتط ملنح هذه الإجازة 

املخت�ض ب�شوؤون املوظفني بالوحدة �شهادة وفاة زوجها للتحقق من واقعة الوفاة ، واحل�شول 

على ن�شخة منها ، وحفظها فـي ملف خدمتها .

املــ�دة ) 152 ( 

يوما  ملدة )50( خم�شني  الولدة  وبعد  قبـل  ما  لتغطية فرتة  اإجازة خا�شة  املوظفة  متنح 

براتب اإجمايل ، ومبا ل يزيد على )5( خم�ض مرات طوال مدة خدمتها فـي وحدات اجلهاز 

الإداري للدولة .

املــ�دة ) 153 ( 

متنـــح املوظفــة اإجـــازة خا�شــة بــدون راتب لرعايــة طفلــهــا ملدة ل تزيـــد على �شنــة ، �شريطــة 

لها  املمنوحة  الإجازة  انتهاء  تاريخ  من  الفرتة  خالل  عليها  للح�شول  بطلب  تتقدم  اأن 

لتغطية فرتة ما بعد احلمل ، وحتى بلوغ الطفل �شن ال�شاد�شة من عمره ، واأل تكون معينة 

بطريق التعاقد .
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املــ�دة ) 154 ( 

ي�شتحق املوظف الذي اجتاز فرتة الختبار اإجازة خا�شة بدون راتب ملدة ل جتاوز )4( اأربع 

�شنوات ملرافقة زوجه املوفد فـي بعثة اأو منحة درا�شـية اأو دورة تدريبيــة اأو اإجازة درا�شــية 

اأو املنتدب اأو املعار اأو املنقول خارج ال�شلطنة ، وي�شرتط ملنح هذه الإجازة األ يكون املوظف 

معينا بطريق التعاقد ، واأل تقل مدتها عن )6( �شتة اأ�شهر فـي املرة الواحدة ، واأن يتقدم 

بطلب احل�شول عليها قبل �شهر على الأقل من التاريخ الذي يحدده للقيام بها ، ويجوز 

لرئي�ض الوحدة مد هذه الإجازة ملدة ل تزيد على )2( عامني اإذا اقت�شت ال�شرورة ذلك .

ول يجوز للموظف طلب احل�شول على هذه الإجازة ملدة اأو مدد اأخرى اإل بعد ق�شاء مدة 

عمل فـي الوحدة م�شاوية ملدة الإجازة التي ح�شل عليها وفقا حلكم هذه املادة .

املــ�دة ) 155 ( 

فـي  الريا�شي  اأو  الثقافـي  املجال  فـي  ال�شلطنة  لتمثيل  يختار  الذي  املوظـف  منح  يجوز 

الداخل اأو اخلارج اإجازة خا�شة براتب اإجمايل ل تزيد مدتها على املدة التي حتددها اجلهة 

املعنية . ويعترب املوظف امل�شرتك فـي املباريات الر�شمية داخل ال�شلطنة فـي اإجازة خا�شة 

براتب اإجمايل ، فـي اليوم الذي يكون فيه ناديه م�شرتكا فـي اإحدى املباريات ، وذلك طبقا 

للجداول الر�شمية للمباريات . 

به  مرفقا  املبا�شر  رئي�شه  اإىل  املوظف  يقدمه  طلب  على  بناء  الإجازة  هذه  منح  ويكون 

امل�شتندات الدالة على اختياره للم�شاركة فـي اأي من الأن�شطة اأو املباريات امل�شار اإليها فـي 

الفقرة ال�شابقة ، و�شورة ر�شمية من جداول مواعيد مباريات ناديه ، وعلى الرئي�ض املبا�شر 

اإحالـــة تلك الأوراق اإلـى التق�شيــم التنظيمـــي املختـ�ض ب�شوؤون املوظفني بالوحــدة لإ�شــدار 

القرار التنفيذي الالزم ، واإيداعها فـي ملف خدمة املوظف .

املــ�دة ) 156 ( 

يجــــوز منــــح املوظــــف اإجـــازة خا�شــة ملرافقــة مريــ�ض للعــالج ، براتـب اإجمالــي ملــدة )15( 

خم�شة ع�شر يوما ، وفقا لل�شوابط الآتية :

اأن يثبت مر�ض املراد مرافقته .  - 1

اإذا كانت املرافقة  اأن تق�شي ظروف مر�ض املراد مرافقته ترقيده فـي امل�شت�شفـى   - 2

داخل ال�شلطنة بناء على ما تقرره اجلهة الطبية املخت�شة .

-70-



اجلريدة الر�سمية العدد )1046(

اأن يكون املوظف زوجا للمري�ض اأو قريبا له حتى الدرجة الثانية ، على اأن يثبت   - 3

ذلك مب�شتند ر�شمي ، وي�شتثنى من ذلك حالة املرافقة للعالج من اإ�شابة عمل .

ل ي�شرتط فـي حالة مرافقة املري�ض للعالج خارج ال�شلطنة اأن يكون املوظف زوجا   - 4

للمري�ض اأو قريبا له حتى الدرجة الثانية اإذا اقت�شت ال�شرورة ذلك .

ثـــالث  األ يزيــــد عــــدد الإجــــازات اخلا�شــــة ملرافقــــة مريــــ�ض للعــــالج علـــى )3(   - 5

مـــرات فـي ال�شنة ، اأو بحد اأق�شى )45( خم�شة واأربعني يوما ، اأيهما اأكرث .    

لرئي�ض  كان  الأوىل  الفقرة  فـي  عليها  املن�شو�ض  الإجازة  مدة  العالج  مدة  جاوزت  فاإذا 

الوحدة مد تلك الإجازة ملدة ل تزيد على )30( ثالثني يوما اأخرى ، وفـي هذه احلالة اإذا 

جاوزت مدة العالج تلك املدة احت�شبت املدة الزائدة اإجازة اعتيادية اإن كان للموظف ر�شيد 

منها ، واإل اعتربت اإجازة بدون راتب .

اأن يقـدم عقـب عودته اإىل جهة عمله �شهادة من  وفـي جميع الأحوال يجب على املوظـف 

اجلهة التي تولت عالج املري�ض تثبت مرافقته ، على اأن تكـون معتمدة من اجلهة الطبية 

اإن كان لها متثيل  ال�شلطنة  �شفارة  العالج باخلارج وم�شدقا عليها من  اإذا كان  الر�شمية 

دبلوما�شي فـي البلد الذي مت العالج فيه .

املــ�دة ) 157 ( 

يجـــوز لأ�شبــاب يقدرها رئي�ض الوحدة منح املوظـــف اإجازة خا�شة بدون راتب ملــدة ل تزيد 

على �شنة قابلة للتجديد ملدة مماثلة ، وبحد اأق�شى )4( اأربع �شنوات طوال مدة خدمته .

املــ�دة ) 158 ( 

يجوز منح املوظف املعني بغري طريق التعاقد الذي يرغب فـي الدرا�شة على نفقته اخلا�شة 

اإجـــــازة درا�شيـــــــة براتــــب اإجمالــــي للح�شــول علــى املوؤهـــالت اأو الدرجــات العلميـــة التاليــة 

اأو ما يعادلها : 

1 - دبلوم بعد اإمتام �شهادة دبلوم التعليم العام مدة ل تقل عن )9( ت�شعة اأ�شهر .

2 - �شهادة البكالوريو�ض .

3 - دبلوم بعد �شهادة البكالوريو�ض مدة ل تقل عن )9( ت�شعة اأ�شهر .
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4 - درجة املاج�شتري .

5 - درجة الدكتوراه .

وحتدد مدة الإجازة وفقا لنظام املوؤ�ش�شة التعليمية املراد اللتحاق بها .

املــ�دة ) 159 ( 

ي�شرتط ملنح املوظف اإجازة درا�شية الآتي :

اأن يكون مقيدا للدرا�شة فـي اإحدى املعاهد اأو اإحدى الكليات اأو اجلامعات اأو اأحد   - 1

املعاهد العليا املعرتف بها من اجلهات املخت�شة فـي ال�شلطنة .

اأن يكون قد اأم�شى فـي خدمة الوحدة مدة ل تقل عن �شنة اإذا كان الغر�ض من   - 2

الإجازة هو احل�شول على الدبلوم ، و)2( �شنتني ل�شهادة البكالوريو�ض ، و)3( ثالث 

�شنوات للماج�شتري اأو الدكتوراه ، ويجوز تخفي�ض املدة فـي احلالتني الأخريتني 

اإىل �شنة اأو �شنتني على الرتتيب ، �شريطة اأن يكون تقرير تقومي اأدائه الوظيفـي 

الأخري مبرتبة ممتاز ، واأن يكون تقديره فـي املوؤهل اجلامعي مبرتبة جيد على 

الأقل .

اأن يكون تقرير تقومي الأداء الوظيفـي الأخري املقدم عنه مبرتبة جيد جدا على   - 3

الأقل .

اأن تكون الدرا�شة فـي اأحد التخ�ش�شات العلمية ذات ال�شلة باخت�شا�شات وظيفته .  - 4

األ يكون قد �شبق منحه تلك الإجازة للح�شول على املوؤهل ذاته ، �شواء كان ذلك   - 5

من الوحدة التي يعمل فيها اأو من اإحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة .

6 - األ يكون قد �شبق اأن األغيت له بناء على طلبه اإجازة درا�شية ، ما مل يكن ذلك راجعا 

لظروف �شحية اأو اجتماعية اأو مل�شلحة العمل .

�شنتني   )2( بواقع  اإجازته  انتهاء  بعد  الوحدة  بخدمة  باللتزام  تعهدا  يوقع  اأن   -  7

مقابل كل �شنة درا�شية ، ويجوز اإعفاوؤه من هذا اللتزام مبا ل يزيد على ن�شف 

املدة بقرار من رئي�ض الوحدة .

املــ�دة ) 160 ( 

تنهى الإجازة الدرا�شية املرخ�ض بها للموظف فـي احلالت الآتية :
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اإذا كانت الدرا�شة بنظام ال�شاعات  اأو ما يعادلها   ، اإذا ر�شب )2( �شنتني درا�شيتني   - 1

املعتمدة .

اإذا انق�شت املدة الكلية املحددة لالنتهاء من الدرا�شة ، دون احل�شول على املوؤهل   - 2

العلمي .

اإذا قام بتغيري بلد الإيفاد اأو اجلامعة اأو نوع الدرا�شة اأو التخ�ش�ض ، دون موافقة   - 3

الوحدة .

اإذا طلب اإلغاء الإجازة لأي �شبب من الأ�شباب .  - 4

اإذا با�شر عمال يوؤثر �شلبا على درا�شته ، اأو ن�شاطا يتعار�ض معها .  - 5

به  تفيد  ملا  وفقا  دون عذر مقبول  الدرا�شة  املوظف عن  ا�شتمرار تخلف  ثبت  اإذا   - 6

جهات الإ�شراف رغم اإنذاره مبعرفة الوحدة .

اإذا �شلك املوظف م�شلكا من �شاأنه الإ�شاءة اإىل وطنه اأو حكومته .  - 7

اإذا اقت�شت ال�شرورة وم�شلحة العمل بالوحدة ا�شتدعاءه لت�شلم العمل بها .  - 8

وي�شدر باإنهاء الإجازة قرار من رئي�ض الوحدة .

املــ�دة ) 161 ( 

ا�شتثناء من حكم املــادة ) 160( من هذه الالئحة ، يجوز مد الإجازة الدرا�شية املرخ�ض بها 

للموظف فـي احلالت الآتية :

اإذا كان ر�شوبه فـي ال�شنة النهائية ، وكان نظام الدرا�شة ي�شمح له بالنتظام فيها ،   - 1

وفـي تلك احلالة يكون متديد الإجازة ملدة �شنة درا�شية واحدة ، اأو ما يعادلها بنظام 

ال�شاعات املعتمدة ، اأما اإذا كان نظام الدرا�شة ل ي�شمح له اإل بدخول المتحان دون 

النتظام فـي الدرا�شة منح اإجازة لأداء المتحان وفقا حلكم املــادة )162( من هذه 

الالئحة .

اإذا كانت املدة املتبقية بعد انتهاء الإجازة والالزمة للح�شول على املوؤهل ل تزيد   - 2

على �شنة درا�شية واحدة ، اأو ما يعادلها بنظام ال�شاعات املعتمدة .

3 -  اإذا اقت�شت ظروف الدرا�شة متديد الإجازة ملدة �شنة اأخرى للح�شول على الدرجة 

العلمية . 
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4 - اإذا وافقــــت الوحـــدة على تغيري نوع الدرا�شة اأو التخ�شـــ�ض ، وفــــي جميــع الأحـــوال 

ل يجوز للوحدة تغيري نوع الدرا�شة اأو التخ�ش�ض بعد م�شي �شنة درا�شية كاملــــة ، 

اأو ما يعادلها بنظام ال�شاعات املعتمدة من وقت بدء الدرا�شة .

املــ�دة ) 162 ( 

ي�شتحق املوظف اإجازة خا�شة براتب اإجمايل لأداء المتحان �شريطة الآتي : 

اأن يكون م�شجال للدرا�شة ، ويقدم ما يثبت دخول المتحان اأو الختبارات املهنية   - 1

الأخرى مبوافقة الوحدة . 

األ متنح الإجازة اإل مرة واحدة لكل امتحان من امتحانات ال�شنة الدرا�شية .  - 2

األ تتجاوز مدة الإجازة املدة املقررة لأداء المتحان اإذا كان داخل ال�شلطنة ، ي�شاف   - 3

انتهائه  عقب  ويومان   ، المتحان  لأداء  املحدد  املوعد  قبل  اأيام  ثالثة   )3( اإليها 

الإجازة  اأيام  الإجازة  تلك  ح�شاب  فـي  ويدخل   ، ال�شلطنة  خارج  المتحان  كان  اإذا 

الأ�شبوعية .

ويجـــوز - ا�شتثنـــاء - منـح الإجازة ملـــرة اأخرى لأداء اأي من امتحانات ال�شنـــة الدرا�شيـــة 

التـــي مينــــح املوؤهـــل العلمـــي عقــب اأدائها حتى ولو كانت مــدة الدرا�شـــة املقررة ملنحــه 

�شنة واحدة .

وعلى املوظف اأن يقدم للتق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني بالوحدة عقب 

عودته من الإجازة وت�شلم العمل ما يفيد اأداءه لالمتحان ، واأ�شل جواز �شفره اإذا كان 

المتحان خارج ال�شلطنة ، واإيداع ن�شخة منه فـي ملف خدمته .

املــ�دة ) 163 ( 

اإذا تغيب املوظف عن عمله ، اأو مل يعد لت�شلم العمل عقب انتهاء اإجازة مرخ�ض له بها ، 

وذلك مدة تزيد على )7( �شبعة اأيام دون اإخطار رئي�شه املبا�شر تعني على الرئي�ض املبا�شر 

لتخاذ  كتابة  بذلك  الوحدة  فـي  املوظفني  ب�شوؤون  املخت�ض  التنظيمي  التق�شيم  اإبالغ 

اأعد  يوما  ع�شر  خم�شة   )15( من  لأكرث  الغياب  امتد  فاإذا   ، راتبه  �شرف  وقف  اإجراءات 

التق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني مذكرة للعر�ض على رئي�ض الوحدة لتخاذ 

الإجراء املنا�شب ب�شاأنه وفقا لأحكام هذه الالئحة . 
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املــ�دة ) 164 ( 

تكون اإجازات املوظف املعار وفقا لأحكام النظام املطبق فـي اجلهة املعار اإليها .

املــ�دة ) 165 ( 

متنح الإجازات باأنواعها مبوافقة رئي�ض الوحدة اأو من يفو�شه .

املــ�دة ) 166 ( 

على املوظف عقب انتهاء اإجازته امل�شادق عليها العودة اإىل مقر عمله وت�شلم العمل فـي اأول 

يوم عمل لتاريخ انتهاء الإجازة ، وعلى رئي�شه املبا�شر اإخطار التق�شيم التنظيمي املخت�ض 

لهذا  املعد  للنموذج  وفقا  العمل  وت�شلمه  عودته  يفيد  مبا  الوحدة  فـي  املوظفني  ب�شوؤون 

الغر�ض .

الف�شــل احل�دي ع�شر

اإ�ش�ب�ت العمل

املــ�دة ) 167 ( 

ت�شري على �شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�شاعدة فـي �شاأن اإ�شابات العمل ، 

اأحكام القوانني واللوائح املطبقة بالوحدة .

الف�شل الث�ين ع�شر

واجب�ت املوظفني والأعم�ل املحظورة عليهم

املــ�دة ) 168 ( 

الوظائف العامة تكليف للقائمني بها هدفها حتقيق امل�شلحة العامة ، وعلى املوظف مراعاة 

اأحكام هذه الالئحة وغريها من القوانني واللوائح ذات ال�شلة ، وعليه ب�شفة خا�شة الآتي :

املحافظة على كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام ، واللتزام فـي ت�شرفاته مب�شلك   - 1

يتفق والحرتام الواجب لها .

املحافظة على النتظام فـي العمل واللتزام مبواعيده الر�شمية .  - 2

تخ�شي�ض وقت العمل الر�شمي لأداء واجبات وظيفته .  - 3

اأداء العمل املنوط به بنف�شه بدقة واأمانة .  - 4
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املعمول  والنظم  واللوائح  القوانني  فـي حدود  واأمانة  بدقة  روؤ�شائه  اأوامر  تنفيذ   - 5

التق�شيمات التنظيمية املختلفـــة - كل فـي نطاق  ، ويتحمــل مديرو وروؤ�شاء  بهـــا 

اخت�شا�شه - امل�شوؤولية عن �شري العمل وعن الأوامر التي ي�شدرونها .

اللتزام فـي اإنفاق اأموال الوحدة مبا تفر�شه القوانني واللوائح والتعليمات ذات   - 6

ال�شلة ، ومبا تقت�شيه الأمانة ، وما يوجبه احلر�ض عليها .

التعاون والتن�شيق مع زمالئه عند ممار�شة واجباته الوظيفية لتاأمني �شري العمل .  - 7

املحافظــــة علـــى اأمـــوال وممتلكـــات الوحـــدة ، و�شيانتهـــا وفقـــا للقواعـــد املقــــــررة ،   - 8

اأو العرف املتبع فـي هذا ال�شاأن .

الإف�شـــاح عن اأي م�شالـــــح تكــــون لــــه اأو لزوجــه اأو لأقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة   - 9

فـي اأي اأعمال ذات �شلة بالوحدة .

اإبــــالغ رئي�شـــــه املبا�شـــــر عن كــــــل ما ي�شـــــل اإلـــــى علمــــه من تــــجاوزات ، اأو اإهمــال ،   - 10

اأو تالعب ، اأو خمالفات للقوانني واللوائح والتعليمات .

احل�شور اإىل مقر العمل بالزي املقرر للوظيفة التي ي�شغلها .  - 11

اإعادة ما يكون فـي عهدته اأو حيازته ب�شبب وظيفته من ممتلكات واأموال الوحدة   - 12

بحالة جيدة ، كال�شيارات والأجهزة واملعدات والوحدات ال�شكنية ، وذلك عند انتهاء 

خدمته اأو عند انتهاء الغر�ض منها .

املــ�دة ) 169 ( 

يحظر على املوظف القيام بالآتي :

، ما مل  اأخرى بوحدات اجلهاز الإداري للدولة  اجلمع بني وظيفته واأي وظيفة   - 1

تقت�ض امل�شلحة العامة تكليفه باأعباء وظيفة اأخرى وفقا لأحكام هذه الالئحة .

العمــــل باملوؤ�ش�شـــات الطبيــــة اخلا�شـــة دون موافقــة م�شبقـــة مـــن الوحـــدة ، ووفقا   - 2

لل�شوابط ال�شادرة بقرار من وزير ال�شحة .

املعمول  والتعليمات  والنظم  واللوائح  القوانني  اتباع  والتق�شري ورف�ض  الإهمال   - 3

بها .

التجاوز وعدم اللياقة فـي التعامل مع روؤ�شائه كا�شتعمال األفاظ ل تتفق والحرتام   - 4

الواجب لهم .
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التعدي بالفعل اأو القول على روؤ�شائه اأو زمالئه فـي العمل اأو غريهم من املر�شى   - 5

واملراجعني .

حيـــــازة اأو تعاطـــي املخــــدرات اأو املوؤثـــرات العقلية اأو �شـــرب امل�شكــــرات اأو احل�شــــور   - 6

اإىل مقر عمله حتت تاأثريها .

الطالع على م�شتنـدات اأو معلومــات اأو بيانــات ل يحــق لــه الطـــالع عليها بحكم   - 7

وظيفته .

اإف�شاء ما ي�شل اإىل علمه من معلومات بحكم وظيفته اأو الطالع عليها ، اإذا كانت   - 8

قائما  احلظر  هذا  ويظل   ، بذلك  تق�شي  تعليمات  مبوجب  اأو  بطبيعتها  �شرية 

حتى بعد انتهاء العالقة الوظيفية ، اإل اإذا كان ذلك لالإدلء ب�شهادة اأمام جهات 

التحقيق اأو املحاكم .

الإدلء لل�شحف وغريها من و�شائل الإعالم باأي ت�شريحات اأو معلومات اأو بيانات   - 9

رئي�ض  من  بذلك  له  م�شرحا  يكن  مل  ما   ، وظيفته  باأعمال  اأو  بالوحدة  تت�شل 

الوحدة .

الإهمــــال اأو التق�شيــــر فــــي اأداء واجبــــات وظيفتـــه ، مبـــا يرتتـــب عليـــه �شيـــاع حــق   - 10

من احلقوق املالية والفكرية للوحدة .

التوقف عن العمل .  - 11

التظاهر اأو تنظيم اأو ال�شرتاك فـي تنظيم اجتماعات فـي مكان العمل ، دون اتباع   - 12

القواعد املقررة فـي هذا ال�شاأن .

خماطبة وحدات اجلهاز الإداري للدولة والقطاع اخلا�ض وغريهما ، ما مل يكن   - 13

خمت�شا اأو مفو�شا بذلك من الوحدة . 

التدخني فـي اأي مبنى من مباين الوحدة اأو فـي ال�شيارات اململوكة لها .  - 14

ا�شتغالل وظيفته لتحقيق اأغرا�ض �شخ�شية .  - 15

 ، اأو عينية  اأو مزايا نقدية  اأو عمولت  اأو قرو�ض  اأو منح  اأو مكافاآت  قبول هدايا   - 16

يكون لها تاأثري على واجبات وظيفته .

ا�شتعمال ممتلكات الوحدة واأموالها العقارية اأو املنقولة ، فـي اأغرا�شه ال�شخ�شية .  - 17
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القيام بن�شاط �شيا�شي حمظور ، اأو جمع اأموال لأفراد اأو جهات اأو توزيع من�شورات   - 18

اأو جمع توقيعات ، لأغرا�ض غري م�شروعة .

ترويـــــج اأقاويــــــل كاذبـــــة واإ�شاعــــات مغر�شــــة من �شاأنهــــا امل�شــــا�ض باأجهــــزة الدولــــة   - 19

اأو باملوظفني بها .

تقديـــم �شكــــاوى كيديـــة �شد زمالئــــه اأو روؤ�شائـــه اأو �شــد اأحـــد امل�شوؤولني بالوحـــدة   - 20

اأو بوحدات اجلهاز الإداري للدولة .

التقـــدم بعـــرو�ض فـي املناق�شــــات واملمار�شـــــات واملزايــــدات التـــي تطرحهـــا الوحـــدة   - 21

اأو ال�شرتاك فـي جلان اأو القيام باأعمال وظيفية ، يكون له اأو لزوجه اأو لأقاربه 

حتى الدرجة الرابعة ، م�شلحة �شخ�شية فيها .

الإتيان بت�شرف ل ي�شتقيم مع ما تفر�شه اأخالقيات املهنة .   - 22

املــ�دة ) 170 ( 

 ، اأدبية  اأو  فنية  اأو  دينية  اأو  اجتماعية  اأو  اأن�شطة خريية  اأي  فـي ممار�شة  للموظف احلق 

�شريطــــة األ تتعـــار�ض تلك الأن�شطـــة مــع واجبـــات وظيفته اأو مقت�شياتها ، واأن يكـــون ذلك 

فـي غري اأوقات العمل الر�شمية .

الف�شــل الث�لث ع�شر

امل�ش�ءلة الإدارية

املــ�دة ) 171 ( 

ت�شـــري علـــى �شاغلــي الوظائـــف الطبيـــة والوظائـــف الطبيـــة امل�شاعـــدة فـــي �شــــاأن امل�شاءلــــة 

الإدارية ، اأحكام القوانني واللوائح املطبقة بالوحدة .

الف�شل الرابع ع�شر

انتهـ�ء اخلدمــة

املــ�دة ) 172 ( 

مع عدم الإخالل باأحكام القوانني والنظم املعمول بها فـي الوحدة ، تنتهي خدمة املوظف 

لأحد الأ�شباب الآتية :
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، ويعتد عند ح�شاب هذه  الوحدة  فـي  به  املعمول  للنظام  التقاعد وفقا  بلوغ �شن   - 1

ال�شن بتاريخ امليالد الوارد بامل�شتند املقدم كم�شوغ للتعيني ، ول يعتد باأي م�شتند 

اآخر يقدم بعد ذلك .

اأن ي�شدر  ، على  اللياقة للخدمة �شحيا بقرار من اجلهة الطبية املخت�شة  عدم   - 2

هذا القرار بعد ا�شتنفاد الإجازة املر�شية ، ما مل يطلب املوظف اإنهاء خدمته قبل 

انتهاء هذه الإجازة .

ال�شتقالة .  - 3

فقد اجلن�شية العمانية .  - 4

الإحالة اإىل التقاعد اأو الف�شل من اخلدمة بقرار مـــن جملـ�ض امل�شاءلة املخت�ض .  - 5

احلكم نهائيا بعقوبة جناية اأو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف اأو الأمانة .  - 6

وتعتبـــر خدمـــة املوظـــف املحكوم عليه منتهية من تاريـــخ �شــدور احلكـــم النهائـــي 

مبعاقبتـــه ، واإذا كـــان احلكــم البتدائــي �شــادرا مبعاقبته اعتبــرت خدمتـــه منتهيـــة 

من تاريخ �شدور هذا احلكم .

ومــــع ذلك اإذا كان احلكم النهائي بالإدانــة لأول مـــرة اأو مع وقف تنفيـــذ العقوبــــة ، 

اأو كــــان قــــد �شـــدر عفـــو �شـــام عــن العقوبـة ، جاز لرئي�ض الوحدة اإبقــاء املوظــــف 

فـي اخلدمــــــة اإذا راأى مــــــن ظـــروف الواقعـــة واأ�شبــاب احلكــــم اأن ذلك ل يتعـــار�ض 

مع مقت�شيات الوظيفة اأو طبيعتها ، وذلك بعد العر�ض على اللجنة .

اأداء وظيفـي متتاليني مبرتبة �شعيف ، بناء على  احل�شول على تقريري تقومي   - 7

تو�شية من اللجنة .

الإعفاء اأو الف�شل من اخلدمة باأمر اأو مر�شوم �شلطاين .  - 8

الوفـــاة .   - 9

املــ�دة ) 173 ( 

لرئي�ض الوحدة بناء على تو�شية اللجنة ، اإ�شدار قرار مبد خدمة املوظف الذي يبلغ �شن 

التقاعد ، ملدة )5( خم�ض �شنوات ، قابلة للتجديد )5( خم�ض �شنوات اأخرى .

وفـي حال مد اخلدمة وفقا حلكم هذه املادة تعترب مدة خدمة املوظف مت�شلة ، ويخ�شع 

فـي كافة �شوؤونه الوظيفية لأحكام هذه الالئحة .
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املــ�دة ) 174 ( 

تنتهي خدمة املوظف الذي ي�شغل اإحدى الوظائف املوؤقتة لأحد الأ�شباب الآتية :

اإلغاء الوظيفة .  - 1

انتهاء مدة العقد دون جتديد .  - 2

ا�شتنفاد  بعد   ، املخت�شة  الطبية  اجلهة  من  بقرار  �شحيا  للخدمة  اللياقة  عدم   - 3

الإجازة املر�شية امل�شتحقة له وفقا للعقد .

اإنهاء العقد باإرادة اأي من طرفيه وفقا لأحكامه قبل انتهاء مدته .  - 4

احلكم نهائيا بعقوبة جناية اأو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف اأو الأمانة .  - 5

النهائــي  �شــدور احلكـــم  تاريخ  عليــه منتهية من  املحكــوم  املوظــف  وتعتبـــر خدمـــة 

مبعاقبتــــه ، واإذا كــــان احلكــم البتدائــي �شـادرا مبعاقبته اعتبـرت خدمتــه منتهية 

من تاريخ �شدور هذا احلكم .

6 - الوفـــــــاة .

املــ�دة ) 175 ( 

يجب ل�شحة ال�شتقالة ا�شتيفاء ال�شروط الآتية : 

1 - اأن تكون مكتوبة وموقعة من املوظف .

2 - اأن تكون غري مقيدة ب�شرط .

3 - اأن ي�شدر قرار بقبولها من رئي�ض الوحدة .

املــ�دة ) 176 ( 

على رئي�ض الوحدة البت فـي طلب ال�شتقالة بالقبول اأو الرف�ض خالل اأجل ل يجاوز )60( 

الطلب قبول  فـي  البت  الأجل دون  انق�شاء هذا  ، ويعترب  تاريخ تقدميه  �شتني يوما من 

�شمنيا لال�شتقالة . 

ولرئي�ض الوحدة خالل الأجل امل�شار اإليه فـي الفقرة ال�شابقة اإرجاء تاريخ قبول ال�شتقالة 

اأخرى ،  اإىل تاريخ لحق لأ�شباب تتعلق مب�شلحة العمل مبا ليجاوز )30( ثالثني يوما 

واإخطار املوظف كتابة بذلك .
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املــ�دة ) 177 ( 

ل يجوز قبول ا�شتقالة املوظف املحـال اإىل امل�شاءلة الإدارية اإل بعد انتهاء اإجراءات امل�شاءلة 

و�شـــدور القــرار بتربئتــه اأو اإحالـــة الأوراق لرئيـــ�ض الوحـــدة ملجازاتـــه بالعقوبـــة املنا�شبــة ، 

اأو معاقبته بغري الإحالة اإىل التقاعد اأو الف�شل من اخلدمة .

املــ�دة ) 178 ( 

على التق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني بالوحدة فـي حال قبول ال�شتقالة اإخطار 

املوظف بذلك وتعميم قرار قبول ا�شتقالته على جميع التق�شيمات التنظيمية املعنية .

املــ�دة ) 179 ( 

اأداء واجبات وظيفته حتــى اإخطــاره كتابـة مبــا يفيــد قبــول  علـى املوظــف ال�شتمــرار فـي 

ا�شتقالته ، اأو حلني انق�شاء الأجل املحدد للبت فـي طلب ال�شتقالة اأو الأجل املحدد لقبول 

ال�شتقالة فـي حال اإرجاء البت فيها ، وذلك بح�شب الأحوال . 

املــ�دة ) 180 ( 

دون الإخالل باأحكام القوانني واللوائح املعمول بها فـي الوحدة ، يعترب املوظف م�شتقيال 

فـي احلالتني الآتيتني :

اإذا تغيب عن عمله مدة )30( ثالثــني يوما مت�شلة ، اأو )50( خم�شني يوما غري   - 1

مت�شلة فـي ال�شنة ، وتعترب خدمته منتهية من تاريخ تغيبه اإذا كانت املدة مت�شلة ، 

ومن اليوم التايل لكتمال مدة الغياب اإذا كانت غري مت�شلة ، وذلك ما مل يعد اإىل 

عمله خالل )7( �شبعة اأيام من اكتمـال اإحدى املدتني امل�شار اإليهما ، وقـدم عـذرا 

مقبول ، وي�شتثنى من �شرط العودة خالل هذا الأجل من كان غيابه لعذر قهري .

واإذا عاد املوظف خالل الأجل املذكور ، وقدم عذرا مقبول اعتربت مدة غيابه اإجازة 

الإجازات  من  ال�شنوي  ا�شتحقاقه  حدود  وفـي   ، منها  ر�شيد  له  كان  اإذا  اعتيادية 

العتيادية ، فاإذا مل يكن له ر�شيد منها حرم من راتبه الإجمايل عن مدة غيابه 

اأو جزء منه بح�شب الأحوال .

راتبه  ، حرم من  اأو قدم عذرا غري مقبول   ، املوظف ومل يقدم عذرا  اإذا عاد  اأما 

الإجمايل عن مدة تغيبه ، مع عدم الإخالل مب�شاءلته اإداريا . 
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دون  خارجها  اأو  ال�شلطنة  داخل  �شواء  اأجنبية  اأوجهة  حكومة  بخدمة  التحق  اإذا   - 2

موافقة من الوحدة ، وتعترب خدمته منتهية من تاريخ التحاقه باخلدمة لدى 

تلك احلكومة اأو اجلهة . 

وفـي احلالتني ل يجوز اعتبار املوظف م�شتقيال اإذا كانت الوحدة قد اتخذت �شده اإجراءات 

م�شاءلته .

املــ�دة ) 181 ( 

ي�شتحــــق املوظـــف الـــذي تنتهي خدمته ب�شبب فقد اجلن�شــية ، راتبه الإجمالــي مــن تاريــخ 

فقد اجلن�شية حتى تاريخ اإخالء طرفه من الوحدة .

املــ�دة ) 182 ( 

اإذا عوقــب املوظــف بالإحالـــة اإىل التقاعـــد اأو الف�شل من اخلدمة انتهت خدمته مــن تاريــخ 

القرار ال�شادر بالعقوبة .

ويتعني اأن يخلى طرف املوظف فـي هذه احلالة خالل اأ�شبوع على الأكرث من تاريخ �شدور 

القرار .

وي�شتحق املوظف راتبه الإجمايل حتى تاريخ اإخالء طرفه اإذا مل يكن موقوفا عن العمل ، 

فاإذا كان موقوفا عن العمل ا�شتحق ما يتقا�شاه من راتب فـي اأثناء وقفه حتى هذا التاريخ . 

املــ�دة ) 183 ( 

اإذا توفــي املوظف اعتربت خدمته منتهية من اليوم التايل للوفاة ، وعلى اأ�شرته اأو التق�شيم 

التنظيمي التابع له بح�شب الأحوال فور علمهم بواقعة الوفاة اإخطار التق�شيم التنظيمي 

املختـــ�ض ب�شـــوؤون املوظفــني فـي الوحدة ، وتزويده بال�شهادة الر�شميــة الدالـــة علـــى ذلك ، 

وعلى ذلك التق�شيم اإعداد قرار اإنهاء خدمة املوظف ، وعر�شه على رئي�ض الوحدة لالعتماد .

املــ�دة ) 184 ( 

اإذا توفـي املوظف خارج ال�شلطنة تتحمل الوحدة نفقات حتنيطه ، ونقل جثمانه واأمتعته 

ال�شخ�شية فـي حدود )100( مائة كيلو جرام ، وقيمة تذكرة �شفر جوا بالدرجة ال�شياحية 

ل�شخ�ض واحد ملرافقة اجلثمان اإىل املوطن الأ�شلي للمتوفـى ، وذلك فـي احلالت الآتية :
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اإذا كان املوظف موفدا فـي مهمة ر�شمية اأو فـي بعثة اأو منحة درا�شية اأو للتدريب .   - 1

اإذا كان املوظف فـي اإجازة درا�شية .  - 2

اإذا كان املوظف فـي اإجازة لأداء امتحان .   - 3

اإذا كان املوظف معارا فـي اخلارج ، ما مل يكن النظام املطبق فـي اجلهة املعار اإليها   - 4

احلالة  وفـي   ، منها  جزء  اأو  املذكورة  النفقات  كافة  اجلهة  تلك  بتحمل  يق�شي 

الأخرية تتحمل الوحدة قيمة الفرق . 

واإذا كان املتوفـى زوجا للموظف اأو ابنا له دون احلادية والع�شرين ، وكان مقيما معه 

فـي اخلارج تتحمل الوحدة النفقات امل�شار اإليها ، عدا نفقات نقل الأمتعة ال�شخ�شية ، 

وذلك دون الإخـــالل بالنظـــام املطبق فـي هـــذا ال�شــاأن فـي اجلهة املعــار اإليها املوظـــف ، 

على النحو املن�شو�ض عليه فـي البند )4( من هذه املادة .

املــ�دة ) 185 ( 

فـي حال وفاة املوظف فـي اأثناء العمل تتحمل الوحدة نفقات نقل جثمانه من مكان الوفاة 

اإىل مدفنه اأو منزله اأو بلدته بح�شب رغبة اأ�شرته .

املــ�دة ) 186 ( 

فـي حال وفاة املوظف غري العماين بال�شلطنة اأو زوجه اأو اأحد اأبنائه دون احلادية والع�شرين 

ال�شخ�شية  الأمتعة  ونقل  اجلثمان  ونقل  حتنيط  نفقات  الوحدة  تتحمل   ، معه  املقيمني 

للمتوفـى فـي حدود )100( مائة كيلو جرام ، وقيمة تذكرة �شفر جوا بالدرجة ال�شياحية 

ل�شخ�ض واحد ملرافقة اجلثمان اإىل املوطن الأ�شلي للمتوفـى .

واإذا كان املتوفـى هو املوظف ، ومل يكن له مرافق بال�شلطنة ، تعني على التق�شيم التنظيمي 

املخت�ض بالوحدة اإعداد قائمة باأغرا�شه واأمتعته ال�شخ�شية وجتميعها وتغليفها وتخزينها 

التخل�ض  اأو كيفية  اإليهم  اإر�شالها  ب�شاأن طريقة ومكان  للتن�شيق معهم  والت�شال بورثته 

منها ، وتتحمل الوحدة كافة النفقات الالزمة لذلك .

املــ�دة ) 187 ( 

على التق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني بالوحدة اإعداد م�شروعات قرارات اإنهاء 

ال�شروط  كافة  ا�شتيفاء  بعد  لعتمادها  الوحدة  رئي�ض  على  وعر�شها   ، املوظفني  خدمة 
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والإجراءات املتطلبة قانونا لذلك ، واإذا كان انتهاء اخلدمة ب�شبب بلوغ املوظف �شن التقاعد 

اإعداد م�شروع القرار قبل التاريخ املحدد لبلوغ هذه ال�شن بـ )30(  تعني على تلك اجلهة 

ثالثني يوما على الأقل .

وعلى التق�شيم التنظيمي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني بالوحدة تزويد املوظف اأو ذوي ال�شاأن 

بح�شب الأحوال بن�شخة من قرار اإنهاء اخلدمة ، واإر�شال ن�شخة اأخرى منه اإىل التق�شيم 

التنظيمي املخت�ض ، مرفقا بها بيان بعدد �شنوات خدمة املوظف ، واآخر راتب كان يتقا�شاه ، 

لغر�ض �شرف منحة نهاية اخلدمة والبدل النقدي لر�شيد الإجازات العتيادية وغريها 

من امل�شتحقات املالية الوظيفية الأخرى ، واإيداع ن�شخة ثالثة من القرار فـي ملف خدمة 

املوظــف ، واإر�شالـــه خــــالل )15( خم�شــة ع�شـــر يوما على الأكرث من تاريــخ �شـــدور القــرار 

ل�شندوق تقاعد موظفـي الوحدة لتخاذ الالزم ل�شرف امل�شتحقات التقاعدية . 

املــ�دة ) 188 ( 

فـي حال اإنهاء خدمة املوظف ، ت�شرف له كافة م�شتحقاته املالية حتى تاريخ اإخالء طرفه 

من الوحدة ، واإذا كان اإنهاء اخلدمة ب�شبب النقطاع عن العمل عقب اإجازة رخ�ض له بها 

ت�شرف له كافة م�شتحقاته املالية حتى تاريخ انتهاء تلك الإجازة .

املــ�دة ) 189 ( 

على املوظف الذي انتهت خدمته ل�شبب غري الوفاة ، اللتزام بالآتي :

اإزالة اأغرا�شه ومقتنياته ال�شخ�شية من مرافق الوحدة .  - 1

ت�شليـــم مــا قـــد يكـــون فـي عهدتـــه اأو حيازته من اأمـــوال وممتلكـــات للتق�شيمـــات   - 2

التنظيمية املعنية بالوحدة .

اإخالء طرفه من كافة التق�شيمات التنظيمية املعنية بالوحدة .  - 3

املــ�دة ) 190 ( 

علـــى التق�شيـــم التنظيمـــي املخت�ض ب�شوؤون املوظفني بالوحــدة ، بنــاء على طلب املوظـــف 

الذي انتهت خدمته ، تزويده ب�شهادة خربة ، يبني فيها تاريخ التحاقه بالعمل ، والوظائف 

التي كان ي�شغلها ، وتاريخ انتهاء اخلدمة ، واآخر راتب اإجمايل كان يتقا�شاه من الوحدة .
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الف�شل اخل�م�س ع�شر

منحــة نه�يــة اخلدمـــة

املــ�دة ) 191 ( 

ي�شتحــق املوظـــف العمانــي منحـــة نهايــــة خدمـــة عند اإنهاء خدمته ، وذلك طبقـــا لأحكــام 

القوانني واللوائح املطبقة فـي الوحدة . 

الف�شل ال�ش�د�س ع�شر

اأحكــ�م انتق�ليــة

املــ�دة ) 192 ( 

ينقل �شاغلو وظيفة م�شاعد طبيب اخت�شا�شي من حملة املاج�شتري )MSc( ، اأو الدبلوم   - 1

التخ�ش�شي الذي ل تقل مدته عن )9( ت�شعة اأ�شهر بعد بكالوريو�ض الطب واجلراحة ، 

اإىل وظيفـــــة طبـــيب اخت�شا�شــي الــواردة بامللحق رقم )1( املرفق باملر�شـوم ال�شلطانـي 

رقم 2013/33 .

ينقل �شاغلـو وظيفة م�شاعــد طبيــب اخت�شا�شــي من حملة الدبلوم الــذي تقــل مدتـــه   - 2

العمانـــي  املجلـــ�ض  الأول من  امتحـــان اجلــزء  اجتازوا  اأو من   ، اأ�شهـــر  ت�شعـــة  عــن )9( 

لالخت�شا�شات الطبية اأو اجلزء الأول اأو الثاين من �شهادة الع�شوية اأو الزمالة للكلية 

امللكية الربيطانية اأو ما يعادلها ، اإىل وظيفة طبيب نائب اأول الواردة بامللحق رقم )1( 

املرفق باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2013/33 .

ينقل �شاغلو وظيفة طبيب اأول ممن اجتازوا امتحان اجلزء الأول من املجل�ض العماين   - 3

لالخت�شا�شات الطبية اأو اجلزء الأول اأو الثاين من �شهادة الع�شوية ، اأو الزمالة للكلية 

امللكية الربيطانية اأو ما يعادلها ، اإىل وظيفة طبيب اأول الواردة بامللحق رقم )1( املرفق 

باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2013/33 .

اخت�شا�شي  طبيب  وظيفة  اإىل   ، اخلربات  ذوي  من  اأول  طبيب  وظيفة  �شاغلو  ينقل   - 4

الواردة بامللحق رقم )1( املرفق باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2013/33 .
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ينقل �شاغلو الوظائف الطبية ، غري الواردة بامللحق رقم )1( املرفق باملر�شوم ال�شلطاين   - 5

رقم 2013/33 غري امل�شتوفني لل�شروط املن�شو�ض عليها فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه 

الالئحـــة ، اإلـــى الدرجــات املاليــة الــواردة بامللحق رقــم )1( املرفق باملر�شوم ال�شلطاين 

رقــم 2013/33 املعادلــــة لدرجاتهــــم املاليــــة ، مـــع احتفاظهـــم مب�شمياتهـــم الوظيفيـــة 

اإىل حني ا�شتيفاء �شروط �شغل الوظيفة املقابلة للدرجة التي نقلوا اإليها .

وفـي جميع الأحوال يكون النقل فـي احلالت امل�شار اإليها من 2012/7/1م .

املــ�دة ) 193 ( 

مينـــــح �شاغلــــو الوظائـــف الطبيـــة الـــواردة بامللحـــق رقـــم )1( املرفــــق باملر�شـــوم ال�شلطانــــي 

2013/33 ن�شبة )35%( من قيمة العالوة الدورية ، عن كل �شنة من �شنوات �شغلهم  رقم 

الوظيفة املنقولني منها .

املــ�دة ) 194 ( 

املرفق   )2( رقم  بامللحق  الواردة  الوظائف  اإىل  امل�شاعدة  الطبية  الوظائف  �شاغلو  ينقل 

غري  امل�شاعدة  الطبية  الوظائف  �شاغلو  ينقل  كما   ،  2013/33 رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم 

الواردة بهذا امللحق غري امل�شتوفني لل�شروط املن�شو�ض عليها فـي امللحق رقم )1( املرفق 

ال�شلطاين  الواردة بامللحق رقم )2( املرفق باملر�شوم  املالية  اإىل الدرجات   ، بهذه الالئحة 

رقم 2013/33 املعادلة لدرجاتهم املالية ، مع احتفاظهم مب�شمياتهم الوظيفية اإىل حني 

ا�شتيفاء �شروط �شغل الوظيفة املقابلة للدرجة التي نقلوا اإليها .

املــ�دة ) 195 ( 

 ، امل�شاعدة بالوحدة  ال�شاغلني للوظائف الطبية والوظائف الطبية  اأقدمية املوظفني  تكون 

باملر�شوم  املرفقني  و)2(   )1( رقمي  بامللحقني  الواردة  والدرجات  الوظائف  اإىل  املنقولني 

ال�شلطاين رقم 2013/33 ، من تاريخ �شغلهم لدرجة وظيفتهم قبل النقل .

املــ�دة ) 196 ( 

ي�شتحـــق �شاغلــــو الوظائــــف الطبية والوظائف الطبية امل�شاعـــدة بالوحـــدة ، عــــالوة غـــالء 

املعي�شة املقررة قانونا . 
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امللحــق رقــم )1(

�شـــروط ومعاييـــر �شغـــل الوظائـــف الطبيـــة 

والوظائف الطبية امل�شاعدة باملوؤ�ش�شات الطبية احلكومية 

)املدنيــة والع�شكريـة(

جــــــدول رقــــــم )1( 

ا�شرتاطــات �شغــل وظائــف الأطبــاء

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــــة
 الدرجة

املاليـة

�أول  :  ��ضتيفاء ��ضرت�طات �ضغل وظيفة ��ضت�ضـاري ، بالإ�ضافة �إىل :

)3( ثالث �ضنو�ت خربة عملية بوظيفة ��ضت�ضاري ملن لديه 

زمالة فـي �لتخ�ض�ص ذ�ته . �أو

لديه  لي�ص  ملن  ��ضت�ضاري  بوظيفة  خربة  �ضنو�ت  خم�ص   )5(

زمالة فـي �لتخ�ض�ص .

ثانيا  : عـــــدد )2 - 5 ( ورقـــــــــــــــة علميــــة من�ضـــــــورة ، علــــــــى �أن يكــــــون

عدد ) 1- 3( من �لأور�ق �ملن�ضورة ، نتيجة �أبحاث علمية على 

تكون  و�أن   ، ��ضت�ضاري  طبيب  وظيفة  �ضغله  �أثناء  فـي  �لأقل 

من�ضورة حمليا �أو دوليا باملجالت �لطبية �ملحكمة .

ثالثا : يقــــــوم مبهــــــام تدري�ضيــــــة وتعليميـــة باملوؤ�ض�ضــــــــات �لتعليميـــــــة

            و�لتدريبية و�ل�ضحية .

ر�بعـا : �جتياز مقابلة �لتقييم �ل�ضخ�ضية .

 طبيب ��ضت�ضاري

 �أول

�لأولـــى

 �أول  : بكالوريـــو�ص �لطـــــــب و�جلر�حــــــــة + �ضهــــــادة �إكـمــــــــال فتـــــرة 

�لمتياز ، بالإ�ضافة �إىل : 

�ضهــــــادة �لخت�ضـــا�ص من �ملجلـــــ�ص �لعمانـــــي لالخت�ضا�ضــــات 

�لبـــــورد �لتخ�ض�ضـــي فــي �لتخ�ض�ضــات  �أو �ضهــــادة  �لطبيـــــــة 

�لطبية بالفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )1( من هذ� �مللحق ، 

بالإ�ضافة �إىل :

 )2( فـيها عن  �لتدريب  تقل فرتة  ل  �لتخ�ض�ص  فـي  زمالة 

�ضنتني + �ضنة خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لزمالة .

�أو زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن �ضنة + 

)3( ثالث �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لزمالة . �أو

طبيب ��ضت�ضاري �لثانيـــة
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 تابع جــدول رقــم )1( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــــة
 الدرجــة

املاليــــة

�ضهـــــــادة  بعـــد  �لتخ�ضـــــ�ص  فـي  خبـــرة  �ضنــــو�ت  �ضبـــــع   )7(

�لخت�ضا�ص �أو .

لالخت�ضا�ضات  �لعماين  �ملجل�ص  من  �لخت�ضا�ص  �ضهادة 

�لطبية �أو �ضهادة �لبورد �لتخ�ض�ضي مثل �لبورد �لأمريكي 

�أو ما يعادلهما فـي �لتخ�ض�ضات �لطبية بالفئة )ب( ح�ضب 

�لت�ضنيف رقم )1( من هذ� �مللحق ، بالإ�ضافة �إىل :

زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن )2( 

�ضنتني + �ضنة خربة بعد �لزمالة ، 

فـيها عن  �لتدريب  تقل فرتة  �لتخ�ض�ص ل  فـي  زمالة  �أو 

�ضنة + )3( ثالث �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لزمالة 

�أو .

�ضهــــــادة  بعـد  �لتخ�ضــــــ�ص  فـــي  �ضنــــو�ت خبـــرة  �ضـــــــــت   )6(

�لخت�ضا�ص .

�لعمانــــــــــي  باملجلــــــــ�ص  �لتدريــــــــب  �إكمــــــــال  �ضهــــــــادة  �أو 

بالفئة  �لطبية  �لتخ�ض�ضات  فـي  �لطبية  لالخت�ضا�ضـــات 

)�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )1( من هذ� �مللحق �أو ما يعادلها + 

�ضهادة �لع�ضوية مثل )MRCP( ، �أو �لبورد �لعربي ، �أو ما 

يعادلهما بالإ�ضافة �إىل :

زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن )2( 

�ضنتني + )2( �ضنتني خربة فـي �لتخ�ض�ص .

فـيها عن  �لتدريب  تقل فرتة  �لتخ�ض�ص ل  فـي  زمالة  �أو 

�ضنة + )4(  �أربع �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص �أو .

�آخـــر  بعـــد  �لتخ�ضــــ�ص  فــــي  خبـــرة  �ضنـــــو�ت  ع�ضــر   )10(

موؤهــل ) �إكمال �لتدريب �أو �لع�ضوية / �لبورد (  �أو .

لالخت�ضا�ضات  �لعماين  باملجل�ص  �لتدريب  �إكمال  �ضهادة 

ح�ضب  )ب(  بالفئة  �لطبية  �لتخ�ض�ضات  فـي  �لطبية 

مثل  �لع�ضوية  �ضهادة   + يعادلها  ما  �أو  �ملرفق  �جلدول 

)MRCS و MRCOG( ، �أو  �لبــــــــورد �لعربـــــــي �أو مـــــــــا 

يعادلهما بالإ�ضافة �إىل : 

عن  فـيها  �لتدريب  فرتة  تقل  ل  �لتخ�ض�ص  فـي  زمالة 

فـي  زمالـــــة  �أو  �لزمالـــة  بعــــد  خبـــرة  �ضنــة   + �ضنتني   )2(

 )3(  + �ضنة  عن  فـيها  �لتدريب  فرتة  تقل  ل  �لتخ�ضــــ�ص 

ثالث �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لزمالة �أو .

موؤهل  �آخر  بعد  �لتخ�ض�ص  فـي  خربة  �ضنو�ت  �ضبع   )7(

)�إكمال �لتدريب �أو �لع�ضوية/�لبورد( .
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 تابع جــدول رقــم )1( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــــة
 الدرجــة

املاليــــة

�أو �ضهادة �لبورد �لتخ�ض�ضي �لذي ل تقل فرتة �لتدريب 

�أو ما  �لأمريكي  �لبورد  فـيها عن )2( �ضنتني مثل �ضهادة 

يعادله بالإ�ضافة �إىل :

زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن )2( 

�ضنتني + )6( �ضت �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

�أو زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن 

�ضنة + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لزمالة 

�أو .

)12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لبورد .

�أو �ضهــــادة �لع�ضويــــة مثـــل )MRCP( ، �أو مــــــا يعادلهـــــا 

بالإ�ضافة �إىل : 

عن  فـيها  �لتدريب  فرتة  تقل  ل  �لتخ�ض�ص  فـي  زمالة 

�لتخ�ض�ص بعد  )2( �ضنتني + )6( �ضت �ضنو�ت خربة فـي 

�لزمالة .

�أو زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن 

�ضنة + )8( ثمان �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة �أو .

)12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لع�ضوية 

�أو .

�لتخ�ض�ص  فـي  �إجمالية  خربة  �ضنة  ع�ضرة  خم�ص   )15(

منها )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة فـي �لتخ�ض�ص ذ�ته .

مثل  �لإكلينيكي  �لتخ�ض�ص  فـي  �ملاج�ضتري  �ضهادة  �أو 

)M.S و M.D من �لهند( ، �أو ما يعادلها ، و�لتي ل تقل 

�ثنتا   )12( + �ضنو�ت  فـيها عن )3( ثالث  �لتدريب  فرتة 

ع�ضرة �ضنة خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �ملوؤهل .

�أو زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن 

�لتخ�ض�ص بعد  )2( �ضنتني + )6( �ضت �ضنو�ت خربة فـي 

�لزمالة .

�أو زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن 

�ضنة + )8( ثماين �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة �أو .

)12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لع�ضوية 

�أو .

�لتخ�ض�ص  فـي  �إجمالية  خربة  �ضنة  ع�ضرة  خم�ص   )15(

منها )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة فـي �لتخ�ض�ص ذ�ته .

�أو �ضهادة �ملاج�ضتري )MSc( / دبلوم عال فـي �لتخ�ض�ص 

�أو ما يعادلهما ، و�لذي ل تقل فرتة �لدر��ضة / �لتدريب 

فـيه عن �ضنة ، بالإ�ضافة �إىل :
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)15( خم�ص ع�ضرة �ضنة خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �ملوؤهل . �أو

خم�ص   )15( منها  �إجمالية  خربة  �ضنة  ع�ضرة  ثماين   )18(

ع�ضرة �ضنة فـي �لتخ�ض�ص ذ�ته .

ما  �أو  �ل�ضريرية  غري  �لتخ�ض�ضات  فـي  �لدكتور�ه  �ضهادة  �أو 

يعادلها + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �ملوؤهل . 

تكون  �أن  على   ، من�ضورة  علمية  ورقة   )  3  -  1( عدد  تقدمي   : ثانيا 

�ضغله  �أثناء  فـي  �لأقل  نتيجة بحث علمي على  و�حدة منها 

وظيفة طبيب �خت�ضا�ضي �أول ، و�أن تكون من�ضورة حمليا �أو 

دوليا باملجالت �لطبية �ملحكمة .

ثالثا :  �جتياز مقابلة �لتقييم �ل�ضخ�ضية .

�أول  :  بكالوريو�ص �لطب و�جلر�حة + �ضهادة �إكمال فرتة �لمتياز ، 

بالإ�ضافة �إىل : 

�لعماين لالخت�ضا�ضات  �ملجل�ص  �لخت�ضا�ص من  �ضهادة   -1

�لطبية �أو �ضهادة �لبورد �لتخ�ض�ضي مثل �لبورد �لأمريكي ، 

�أو ما يعادلهما فـي �لتخ�ض�ضات �لطبية بالفئة )�أ( ح�ضب 

�لت�ضنيف رقم )1( من هذ� �مللحق + )2( �ضنتني خربة بعد 

�ملوؤهل �أو .

�لعماين لالخت�ضا�ضات  �ملجل�ص  �لخت�ضا�ص من  �ضهادة   -2

�لطبية �أو �ضهادة �لبورد �لتخ�ض�ضي مثل �لبورد �لأمريكي ، �أو 

ما يعادلهما فـي �لتخ�ض�ضات �لطبية بالفئة )ب( ح�ضب 

�لت�ضنيف رقم )1( من هذ� �مللحق + �ضنة خربة بعد �ملوؤهل 

�أو .

�لعماين لالخت�ضا�ضات  باملجل�ص  �لتدريب  �إكمال  �ضهادة   -3

�لطبية فـي �لتخ�ض�ضات �لطبية بالفئة )�أ( ح�ضب �جلدول 

 ، )MRCP( ملرفق �أو ما يعادلها + �ضهادة �لع�ضوية مثل�

�أو �لبورد �لعربي �أو ما يعادلهما ، بالإ�ضافة �إىل : 

- زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن)2( 

�ضنتني . 

- �أو زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن 

�ضنة + )2( �ضنتني خربة فـي �لتخ�ض�ص .

�آخر  بعد  �لتخ�ض�ص  فـي  خربة  �ضنو�ت  خم�ص   )5( �أو   -

موؤهل )�إكمال �لتدريب �أو �لع�ضوية/�لبورد( .

 طبيب

 �خت�ضا�ضي

�أول

�لثالثة
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 4- �أو �ضهادة �إكمال �لتدريب باملجل�ص �لعماين لالخت�ضا�ضات 

ح�ضب  )ب(  بالفئة  �لطبية  �لتخ�ض�ضات  فـي  �لطبية 

مثل  �لع�ضوية  �ضهادة   + يعادلها  ما  �أو  �ملرفق  �جلدول 

)MRCS ، و MRCOG( ، �أو  �لبـــــــورد �لعربـــــــي �أو مـــــــــا 

يعادلهما بالإ�ضافة �إىل : 

فـيها عن  �لتدريب  �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة  فـي  - زمالة 

)2( �ضنتني . 

- �أو زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن 

�ضنة + �ضنة خربة فـي �لتخ�ض�ص . 

�آخر  بعد  �لتخ�ض�ص  فـي  خربة  �ضنو�ت  ثالث   )3( �أو   -

موؤهل )�إكمال �لتدريب �أو �لع�ضوية/�لبورد( .

�أو �ضهادة �لبورد �لتخ�ض�ضي �لذي ل تقل فرتة �لتدريب   -5

فـيها عن )2( �ضنتني مثل �ضهادة �لبورد �لأمريكي ، �أو ما 

يعادله بالإ�ضافة �إىل :

فـيها عن  �لتدريب  �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة  فـي  - زمالة 

)2( �ضنتني + )3( ثالث �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة . 

فـيها  �لتدريب  فرتة  تقل  ل  �لتخ�ض�ص  فـي  زمالة  �أو   -

بعد  �لتخ�ض�ص  فـي  �ضنو�ت خربة  �ضت   )6( + �ضنة  عن 

�لزمالة .

- )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لبورد �أو .

يعادلهـــا  مـــا  �أو   ،  )MRCP( مثــــل  �لع�ضويـــة  �ضهــــادة  �أو   -6

بالإ�ضافة �إىل : 

- زمالــة فـي �لتخ�ضــ�ص ل تقــل فتـــرة �لتدريــب فـيها عن 

)2( �ضنتني + )4( �أربع �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد 

�لزمالة  .

- �أو زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن 

�ضنة + )5( خم�ص �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

- �أو )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لع�ضوية  .

- �أو )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة �إجمالية فـي �لتخ�ض�ص ، 

منها )9( ت�ضع �ضنو�ت فـي ذ�ت �لتخ�ض�ص .

و   M .S( مثل  �لإكلينيكي  �لتخ�ض�ص  فـي  �ملاج�ضتري  �ضهادة  �أو   -7

تقل فرتة  و�لتي ل   ، يعادلها  ما  �أو   ، �لهند(  M .D من 
�لتدريب فـيها عن )3( ثالث �ضنو�ت بالإ�ضافة �إىل : 

فـيها عن  �لتدريب  �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة  فـي  - زمالة 

�لتخ�ض�ص  فـي  خربة  �ضنو�ت  �أربع    )4(  + �ضنتني   )2(

بعد �لزمالة  .
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- �أو زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن 

�ضنة + )5( خم�ص �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة 

- �أو )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �ملوؤهل .

- �أو )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة �إجمالية فـي �لتخ�ض�ص ، 

منها )9( ت�ضع �ضنو�ت فـي ذ�ت �لتخ�ض�ص .

8- �أو �ضهادة �ملاج�ضتري )MSc( / دبلوم عال فـي �لتخ�ض�ص 

�أو ما يعادلهما ، و�لذي ل تقل فرتة �لدر��ضة / �لتدريب 

فـيه عن �ضنة بالإ�ضافة �إىل :

- )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �ملوؤهل .

- �أو )15( خم�ص ع�ضرة �ضنة خربة �إجمالية ، منها )12( 

�ثنتا ع�ضرة �ضنة فـي ذ�ت �لتخ�ض�ص .

9- �أو �ضهادة �لدكتور�ه فـي �لتخ�ض�ضات غري �ل�ضريرية �أو ما 

يعادلها + )3( ثالث �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ضات غري 

�ل�ضريرية .

ثانيا : �جتياز مقابلة �لتقييم �ل�ضخ�ضية .

بكالوريو�ص �لطب و�جلر�حة + �ضهادة �إكمال فرتة �لمتياز بالإ�ضافة 

�إىل : 

1- �ضهادة �لخت�ضا�ص من �ملجل�ص �لعماين لالخت�ضا�ضات �لطبية ، 

�أو �ضهــادة �لبــــورد �لتخ�ض�ضــــــي ، مثـــل �لبــــورد �لأمريكـــي �أو ما 

يعادلهما .

لالخت�ضا�ضــات  �لعمانـــي  باملجلـــ�ص  �لتدريــب  �إكمـــال  �ضهـــادة  �أو   -2

�لطبيــة ، �أو ما يعادلهــــا فـي �لتخ�ض�ضــــات �لطبيـــة بالفئــــة )ب( 

ح�ضب �لت�ضنيف رقم )1( من هذ� �مللحق + �ضهادة �لع�ضوية مثل 

)MRCS و MRCOG( ، �أو �لبورد �لعربي �أو ما يعادلهما .

لالخت�ضا�ضات  �لعمانــــي  باملجل�ص  �لتدريـــب  �إكمــــال  �ضهــــادة  �أو   -3

فـي  عملية  خربة  �ضنو�ت  خم�ص   )5(  + يعادلها  ما  �أو  �لطبية 

�لتخ�ض�ص بعد �إكمال �لتدريب .

4- �أو �ضهادة �لبورد �لتخ�ض�ضي �لذي ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن 

)2( �ضنتني مثل �ضهادة �لبورد �لأمريكي ، �أو ما يعادله بالإ�ضافة 

�إىل :

  - زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن)2( �ضنتني .

طبيب 

�خت�ضا�ضي )�أ(
�لر�بعة
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- �أو زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن �ضنه + 

)3( ثالث �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لزمالة .

  - �أو )6( �ضت �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لبورد . 

بالإ�ضافة  يعادلها  ما  �أو   ،  )MRCP( �لع�ضوية مثل  �ضهادة  �أو   -5

�إىل : 

فـيها عن )2(  �لتدريب  فتــرة  تقـــل  �لتخ�ضــ�ص ل  فـي  زمالــة   -

�ضنتني + )2( �ضنتني خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لزمالة . 

- �أو زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن �ضنة + 

)3( ثالث �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

- �أو )6( �ضت �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لع�ضوية .

- �أو )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة �إجمالية فـي �لتخ�ض�ص .

و   M.S( مثل  �لإكلينيكي  �لتخ�ض�ص  فـي  �ملاج�ضتري  �ضهادة  �أو   -6

من �لهند( ، �أو ما يعادلها ، و�لتي ل تقل فرتة �لتدريب   M.D
فـيها عن )3( ثالث �ضنو�ت ، بالإ�ضافة �إىل :

�لتدريــب فـيها عن )2(  �لتخ�ضـــ�ص ل تقــل فتــرة  - زمالــة فـي 

�ضنتني + )2( �ضنتني خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لزمالة .

- �أو زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن �ضنة + 

)3( ثالث �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

- �أو )6( �ضت �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �ملوؤهل .

- �أو )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة �إجمالية فـي �لتخ�ض�ص .

7- �أو �ضهــادة �ملاج�ضتيــــر )MSc( / دبلـــوم عايل فـي �لتخ�ض�ص �أو 

ما يعادلهما ، و�لذي ل تقل فرتة �لدر��ضة / �لتدريب فـيه عن �ضنة ، 

بالإ�ضافة �إىل :

- )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �ملوؤهل . 

، منهـــا )9( ت�ضــــع  �إجماليــة  �أو )12( �ثنتا ع�ضــرة �ضنــة خبـــرة   -

�ضنو�ت فـي �لتخ�ض�ص ذ�ته .

8- �أو �ضهادة �لدكتور�ه فـي �لتخ�ض�ضات غري �ل�ضريرية .

 ، �إكمـــال فتـــرة �لمتيـــاز  �ضهــــادة  �لطـــب و�جلر�حـــة +  بكالوريـــو�ص 

بالإ�ضافة �إىل : 

1 - �ضهادة �إكمال �لتدريب باملجل�ص �لعماين لالخت�ضا�ضات �لطبية 

�أو ما يعادلها فـي �لتخ�ض�ضات �لطبية بالفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف 

رقم )1( من هذ� �مللحق + �ضهادة �لع�ضوية مثل )MRCP( ، �أو 

�لبورد �لعربي �أو ما يعادلهما .

طبيب 

�خت�ضا�ضي )ب(
�خلام�ضة
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لالخت�ضا�ضات  �لعماين  باملجل�ص  �لتدريب  �إكمال  �ضهادة  �أو   -2

�لطبية �أو ما يعادلها + )2( �ضنتني خربة عملية فـي �لتخ�ض�ص 

بعد �إكمال �لتدريب .

فـيها  �لتدريب  �لذي ل تقل فرتة  �لتخ�ض�ضي  �لبورد  �ضهادة  �أو   -3

 ، يعادلها  ما  �أو   ، �لأمريكي  �لبورد  �ضهادة  مثل  �ضنتني   )2( عن 

بالإ�ضافة �إىل :

- زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن �ضنة .

- �أو )3( ثالث �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لبورد .

بالإ�ضافة   ، يعادلها  ما  �أو   )MRCP( �لع�ضوية مثل  �ضهادة  �أو   -4

�إىل : 

- زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن)2( �ضنتني .

- �أو زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن �ضنة + 

�ضنة خربة بعد �لزمالة .

- �أو )3( ثالث �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لع�ضوية . 

- �أو )6( �ضت �ضنو�ت خربة �إجمالية فـي �لتخ�ض�ص .

و   M.S( مثل  �لإكلينيكي  �لتخ�ض�ص  فـي  �ملاج�ضتري  �ضهادة  �أو   -5

من �لهند( ، �أو ما يعادلها ، و�لتي ل تقل فرتة �لتدريب   M.D
فـيها عن )3( ثالث �ضنو�ت ، بالإ�ضافة �إىل : 

 )2( عن  فـيها  �لتدريب  فرتة  تقل  ل  �لتخ�ض�ص  فـي  زمالة   -

�ضنتني .

- �أو زمالة فـي �لتخ�ض�ص ل تقل فرتة �لتدريب فـيها عن �ضنة + 

�ضنة خربة بعد �لزمالة .

- �أو )3( ثالث �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �ملوؤهل . 

- �أو )6( �ضت �ضنو�ت خربة �إجمالية فـي �لتخ�ض�ص .

6- �أو �ضهادة �ملاج�ضتري )MSc( / دبلوم عال فـي �لتخ�ض�ص ، �أو ما 

يعادلهما و�لذي ل تقل فرتة �لدر��ضة / �لتدريب فـيه عن �ضنة ، 

بالإ�ضافة �إىل :

- )6( �ضت �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �ملوؤهل . 

- �أو )9( ت�ضـــع �ضنـــو�ت خبــــرة �إجماليـــة ، منهـــا )6(  �ضت �ضنـــو�ت 

فـي �لتخ�ض�ص ذ�ته .

بكالوريــــو�ص �لطــــب و�جلر�حــــة + �ضهــــادة �إكمـــال فتــرة �لمتيـــاز ، 

بالإ�ضافة �إىل:

1- �ضهادة �إكمال �لتدريب باملجل�ص �لعماين لالخت�ضا�ضات �لطبية 

�أو ما يعادلها  .

طبيب 

�خت�ضا�ضي
�ل�ضاد�ضة
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 تابع جــدول رقــم )1( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجــة

املاليــــة

فـيها  �لتدريب  �لذي ل تقل فرتة  �لتخ�ض�ضي  �لبورد  �ضهادة  �أو   -2

عن )2( �ضنتني مثل �ضهادة �لبورد �لأمريكي �أو ما يعادله .  

3- �أو �ضهادة �لع�ضوية مثل )MRCP( ، �أو ما يعادلها + )3( ثالث 

�ضنو�ت خربة �إجمالية فـي �لتخ�ض�ص ذ�ته .

و   M.S( مثل  �لإكلينيكي  �لتخ�ض�ص  فـي  �ملاج�ضتري  �ضهادة  �أو   -4

من �لهند( ، �أو ما يعادلها ، و�لتي ل تقل فرتة �لتدريب   M.D
فـيها عن )3( ثالث �ضنو�ت .

5- �أو �ضهادة �ملاج�ضتري )MSc( / دبلوم عال فـي �لتخ�ض�ص �أو ما 

يعادلهما ، و�لذي ل تقل فرتة �لدر��ضة / �لتدريب فـيه عن �ضنة 

بالإ�ضافة �إىل :

- )3( ثالث �ضنو�ت خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �ملوؤهل .

 )3( منها   ، �لمتياز  بعد  �إجمالية  خربة  �ضنو�ت  �ضت   )6( �أو   -

ثالث �ضنو�ت فـي �لتخ�ض�ص ذ�ته .

�أول : بكالوريو�ص �لطب و�جلر�حة + �ضهادة �إكمال فرتة �لمتياز + 

)3( ثالث �ضنو�ت خربة �إجمالية بعد فرتة �لمتياز ، بالإ�ضافة 

�إىل : 

لالخت�ضا�ضات  �لعماين  �ملجل�ص  من  �لأول  �جلزء  �جتياز   -1

�لطبية �أو ما يعادلها .

 ،  )MRCP( أو �جتياز �جلزء �لأول من �ضهادة �لع�ضوية�  -2

ما  �أو   ،  )MRCS( �ضهادة  من  و�لثاين  �لأول  �جلز�أين  �أو 

يعادلهما .

3- �أو �ضهادة �ملاج�ضتري )MSc( / دبلوم عال فـي �لتخ�ض�ص �أو 

ما يعادلهما ، و�لذي ل تقل فرتة �لدر��ضة / �لتدريب فـيه 

عن �ضنة .

ثانيا : بكالوريو�ص �لطب و�جلر�حة + �ضهادة �إكمال فرتة �لمتياز + 

)5( خم�ص �ضنو�ت خربة عملية بعد فرتة �لمتياز .

طبيب �أول / 

طبيب نائب 

�أول

�ل�ضابعة

 + �لمتيــاز  فتــرة  �إكمــال  �ضهـــادة   + �لطـــب و�جلر�حــــة  بكالوريـــو�ص 

�ضنة خربة بعد  �إكمال فرتة �لمتياز .

طبيب عام )�أ( /  

طبيب نائب )�أ(
�لثامنة

بكالوريو�ص �لطب و�جلر�حة + �ضهادة �كمال فرتة �لمتياز .
طبيب عام / 

طبيب نائب
�لتا�ضعة

بكالوريو�ص �لطب و�جلر�حة . طبيب �متياز �لعا�ضرة
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جدول رقم )2( 

ا�شرتاطات �شغل وظائف اأطباء الأ�شنان 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجــة

املاليــــة

�أول  : ي�ضرتط ملن ير�ضح من د�خل �لوحدة ل�ضغل هذه �لوظيفة �أن 

يكون قد �ضغل �لوظيفة �ل�ضابقة لها مبا�ضرة ملدة ل تقل عن 

)5( خم�ص �ضنو�ت ، وبالن�ضبة ملن ير�ضح ل�ضغل �لوظيفة من 

ير�عى  معهم  �ملتعاقد  �أو  �لعمانيني  من  �ضو�ء  �لوحدة  خارج 

�ل�ضرت�طات  ��ضتيفاء  بعد  خربة  �ضنو�ت  خم�ص   )5( �إ�ضافة 

�ملحددة بوظيفة طبيب ��ضت�ضاري .

ثانيا : عدد )2 - 5( ورقة علمية من�ضورة ، على �أن يكون عدد ) 1- 3 ( 

من �لأور�ق �ملن�ضورة نتيجة �أبحاث علمية على �لأقل فـي �أثناء 

�ضغله وظيفة طبيب ��ضت�ضاري ، و�أن تكون من�ضورة حمليا �أو 

دوليا باملجالت �لطبية �ملحكمة .

ثالثا : يقــــــوم مبهــــــام تدري�ضيــــة وتعليميــــــة باملوؤ�ض�ضـــــــات �لتعليميـــــة 

و�لتدريبية و�ل�ضحية .

ر�بعا : �جتياز مقابلة �لتقييم �ل�ضخ�ضية .

طبيب 

��ضت�ضاري �أول 

طب �لأ�ضنان

�لأوىل

 ، يعادلها  ما  �أو  و�لأ�ضنان  �لفم  وجر�حة  طب  بكالوريو�ص   : �أول 

بالإ�ضافة �إىل : 

لالخت�ضا�ضات  �لعماين  �ملجل�ص  من  �لخت�ضا�ص  �ضهادة   -1

�لطبية �أو ما يعادلها ، بالإ�ضافة �إىل : 

- زمالة تخ�ض�ضية ل تقل مدة �لتدريب فيها عن �ضنة + 

)6( �ضت �ضنو�ت . 

- �أو )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة بعد �ضهادة �لخت�ضا�ص .

�لتدريب  فرتة  تقل  ل  و�لتي   ،  DClinDent �ضهادة  �أو   -2

فيها عن )3( ثالث �ضنو�ت ، بالإ�ضافة �إىل :

- زمالة تخ�ض�ضية ل تقل مدة �لتدريب فيها عن �ضنة + 

)9( ت�ضع �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

- �أو �ضهادة 

+ )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

- �أو )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة بعد �ملوؤهل .

MOMS/ �لزمالة   / �لتخ�ض�ضية  �لع�ضوية  �ضهادة   �أو   -3

MOS/FFD/MOrth/MPaed/MRD/MGDS/

 ،  FFGDP/ MRACDS )Special Stream
بالإ�ضافة �إىل :

طبيب 

��ضت�ضاري  

طب �لأ�ضنان

�لثانية

)Special Stream ( FRACDS �أو    FDS 

)

)
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تابع : جدول رقم )2( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجــة

املاليــــة

- زمالة تخ�ض�ضية ل تقل مدة �لتدريب فيها عن �ضنة + )9( 

ت�ضع �ضنو�ت خربة .

- �أو �ضهــــــــــادة 

   + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة . 

- �أو )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة بعد �لع�ضوية / �لزمالة .

ثانيا : تقدمي عدد )1- 3( ورقة علمية من�ضورة ، على �أن تكون و�حدة 

وظيفة  �ضغله  �أثناء  فـي  �لأقل  على  علمي  بحث  نتيجة  منها 

دوليا  �أو  حمليا  من�ضورة  تكون  و�أن   ، �أول  �خت�ضا�ضي  طبيب 

باملجالت �لطبية �ملحكمة .

ثالثا : �جتياز مقابلة �لتقييم �ل�ضخ�ضية .

 ، يعادلها  ما  �أو  و�لأ�ضنان  �لفم  وجر�حة  طب  بكالوريو�ص   : �أول 

بالإ�ضافة �إىل : 

لالخت�ضا�ضات  �لعماين  �ملجل�ص  من  �لخت�ضا�ص  �ضهادة   -1

�لطبية �أو ما يعادلها بالإ�ضافة �إىل : 

- زمالة تخ�ض�ضية ل تقل مدة �لتدريب فيها عن �ضنة + 

)3( ثالث �ضنو�ت بعد �لزمالة .

- �أو )6( �ضت �ضنو�ت خربة بعد �ضهادة �لخت�ضا�ص .

�لتدريب  فرتة  تقل  ل  و�لتي   ،  DClinDent �ضهادة  �أو   -2

فيها عن )3( ثالث  �ضنو�ت ، بالإ�ضافة �إىل :

- زمالة تخ�ض�ضية ل تقل مدة �لتدريب فيها عن �ضنة + 

)6( �ضت �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

- �أو �ضهادة 

   + )6( �ضت �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

- �أو )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة بعد �ملوؤهل .

MOMS/ لزمالة�  / �لتخ�ض�ضية  �لع�ضوية  �ضهادة   �أو   -3

MOS /FFD /MOrth /MPaed /MRD /

 MGDS/FFGDP/  MRACDS )Special
Stream(  بالإ�ضافة �إىل :

- زمالة تخ�ض�ضية ل تقل مدة �لتدريب فيها عن �ضنة + 

)6( �ضت �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

- �أو �ضهادة 

+ )6( �ضت �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

- �أو )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة بعد �لع�ضوية/�لزمالة .

طبيب 

�خت�ضا�ضي �أول 

طب �لأ�ضنان

�لثالثة

)Special Stream ( FRACDS �أو    FDS 

)Special Stream ( FRACDS �أو    FDS 

)Special Stream ( FRACDS �أو    FDS 

)

)
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احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجــة

املاليــــة

�أو MClinDent ( �أو   MDS  ( 4- �أو �ضهادة �ملاج�ضتري �لإكلينيكية

ما يعادلها ، و�لتي ل تقل فرتة �لتدريب فيها عن )2( �ضنتني + 

�مللكية  �لزمالة  �أو  �ملاج�ضتري.   بعد  �ضنة خربة  �ثنتا ع�ضرة   )12(

 MFD/MFDS/MFGDP/MJDF/ MRACDS �لأولية 

 +  )General Stream(/FRACDS )General Stream
)12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة بعد �لزمالة .

فـي  عال  دبلوم  �أو   )MSc( �لإكلينيكية  �ملاج�ضتري  �ضهادة  �أو   -5

 / �لدر��ضة  فرتة  تقل  ل  و�لذي   ، يعادلهما  ما  �أو  �لتخ�ض�ص 

 ، �إجمالية  �لتدريب فيه عن �ضنة + )17( �ضبع ع�ضرة �ضنة خربة 

منها )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة بعد �ملاج�ضتري .

ثانيا : �جتياز مقابلة �لتقييم �ل�ضخ�ضية .

بكالوريو�ص طب وجر�حة �لفم و�لأ�ضنان �أو ما يعادلها ، بالإ�ضافة �إىل : 

1- �ضهادة �لخت�ضا�ص من �ملجل�ص �لعماين لالخت�ضا�ضات �لطبية �أو 

ما يعادلها ، بالإ�ضافة �إىل : 

- زمالة تخ�ض�ضية ل تقل مدة �لتدريب فيها عن �ضنة ، �أو .

- )3( ثالث �ضنو�ت خربة بعد �ضهادة �لخت�ضا�ص �أو .

2- �ضهادة �إكمال �لتدريب باملجل�ص �لعماين لالخت�ضا�ضات �لطبية �أو 

ما يعادلها + )7( �ضبع �ضنو�ت خربة .

فيها عن  �لتدريب  تقل فرتة  و�لتي ل   DClinDent �ضهادة  �أو   -3

)3( ثالث �ضنو�ت ، بالإ�ضافة �إىل :

 )3(  + �ضنة  عن  فيها  �لتدريب  مدة  تقل  ل  تخ�ض�ضية  زمالة   -

ثالث �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

- �أو �ضهــــــــــــــــــــادة                                                              

  + )3( ثالث �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

- �أو )6( �ضت �ضنو�ت خربة بعد �ملوؤهل .

MOMS/MOS/ �لزمالة   / �لتخ�ض�ضية  �لع�ضوية  �ضهادة   �أو   -4

 FFD/MOrth/MPaed/MRD/MGDS/FFGDP/

MRACDS )Special Stream ، بالإ�ضافة �إىل :

طبيب 

�خت�ضا�ضي )�أ( 

طب �لأ�ضنان

�لر�بعة

)Special Stream ( FRACDS �أو    FDS 

)

)

)
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احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجــة

املاليــــة

 )3(  + �ضنة  عن  فيها  �لتدريب  مدة  تقل  ل  تخ�ض�ضية  زمالة   -

ثالث �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

- �أو �ضهــــــــــــــــــــــــادة 

    + )3( ثالث �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

- �أو )6( �ضت �ضنو�ت خربة بعد �لع�ضوية/�لزمالة .

 ، )MClinDent أو� MDS ( 5 - �أو �ضهـادة �ملاج�ضتيـــر �لإكلينيكيــة

�أو ما يعادلها ، و�لتي ل تقل فرتة �لتدريب فيها عن )2( �ضنتني + 

)9( ت�ضع �ضنو�ت خربة بعد �ملاج�ضتري .

MFD/MFDS/MFGDP/ �لأوليــــــــة  �مللكيــــــة  �لزمالــــــــــة  �أو   -6

 MJDF/ MRACDS )General Stream(/FRACDS
General Stream(  + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة . 

فـي  عال  دبلوم  �أو   )MSc( �لإكلينيكية  �ملاج�ضتري  �ضهادة  �أو   -7

�لتخ�ضـــــ�ص ، �أو مـــا يعادلهمـــــا ، و�لـــذي ل تقل فرتة �لدر��ضة / 

 ، �إجمالية  �ضنة خربة  �أربع ع�ضرة  �ضنة + )14(  �لتدريب فيه عن 

منها )9( ت�ضع �ضنو�ت بعد �ملاج�ضتري .

بكالوريو�ص طب وجر�حة �لفم و�لأ�ضنان �أو ما يعادلها ، بالإ�ضافة �إىل : 

�لطبية  �لعماين لالخت�ضا�ضات  �ملجل�ص  �لخت�ضـــا�ص من  �ضهــادة   -1

�أو ما يعادلها .

2- �أو �ضهادة �إكمال �لتدريب باملجل�ص �لعماين لالخت�ضا�ضات �لطبية 

�أو ما يعادلها + )4( �أربع �ضنو�ت خربة .

3- �أو �ضهادة DClinDent ، و�لتي ل تقل فرتة �لتدريب فيها عن )3( 

ثالث �ضنو�ت بالإ�ضافة �إىل :

- زمالة تخ�ض�ضية ل تقل مدة �لتدريب فيها عن �ضنة .

- �أو �ضهادة                                                                                       .

- �أو )3( ثالث �ضنو�ت خربة بعد �ملوؤهل .

MOMS/MOS/ �لزمالة   / �لتخ�ض�ضية  �لع�ضوية  �ضهادة   �أو   -4

 FFD/MOrth/MPaed/MRD/MGDS/FFGDP/

MRACDS )Special Stream  بالإ�ضافة �إىل :

طبيب 

�خت�ضا�ضي )ب( 

طب �لأ�ضنان

�خلام�ضة

)Special Stream ( FRACDS �أو    FDS 

)Special Stream ( FRACDS �أو    FDS 

)

)

)

)
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تابع : جدول رقم )2( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجــة

املاليــــة

- زمالة تخ�س�سية ال تقل مدة التدريب فيها عن �سنة .

- اأو �سهادة                                                                                       

- اأو )3( ثالث �سنوات خربة بعد الع�سوية/الزمالة .

5- اأو �سهادة املاج�ستري االإكلينيكية ) MDS اأو MClinDent( ، اأو 

ما يعادلها ، والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن )2( �سنتني + 

)6( �ست �سنوات خربة بعد املاج�ستري .

MFD/MFDS/MFGDP/ االأوليــــــة  امللكيـــــة  الزمالـــــــة  اأو   -6

        MJDF/ MRACDS )General Stream(/FRACDS
General Stream( +)6( �ست �سنوات خربة بعد الزمالة .

فـي  عال  دبلوم  اأو   )MSc( االإكلينيكية  املاج�ستري  �سهادة  اأو   -7

 / الدرا�سة  فرتة  تقل  ال  والذي   ، يعادلهما  ما  اأو   ، التخ�س�ص 

التدريب فيه عن �سنة +)11( اإحدى ع�سرة �سنة خربة اإجمالية ، 

منها )6( �ست �سنوات بعد املاج�ستري .

بكالوريو�ص طب وجراحة الفم واالأ�سنان اأو ما يعادلها ، باالإ�سافة اإىل :

1- اأو �سهادة اإكمال التدريب باملجل�ص العماين لالخت�سا�سات الطبية 

اأو ما يعادلها .

2- اأو �سهادة DClinDent والتي ال تقل فرتة التدريب فيها عن )3( 

ثالث �سنوات .

MOMS/MOS/ 3- �سهــــــــادة الع�سويـــــــة التخ�س�سيــــة / الزمالــــــــة

 FFD/MOrth/MPaed/MRD/MGDS/FFGDP/

.  MRACDS )Special Stream
4- اأو �سهادة املاج�ستري االإكلينيكية ) MDS اأو MClinDent( اأو ما 

 )3(  + �سنتني   )2( عن  فيها  التدريب  فرتة  تقل  ال  والتي  يعادلها 

ثالث �سنوات خربة بعد املاج�ستري .

MFD/MFDS/MFGDP/ االأوليـــــــــة  امللكيـــــــــة  الزمالـــــــة  اأو   -5

  MJDF/ MRACDS )General Stream(/FRACDS
General Stream( +  )3( ثالث �سنوات خربة بعد الزمالة .

فـي  عال  دبلوم  اأو   ،  )MSc( االإكلينيكية  املاج�ستري  �سهادة  اأو   -6

التخ�ســـ�ص ، اأو ما يعادلهـمـــا ، والــــذي ال تقــل فتــــرة  الدرا�ســـــة / 

، منها  اإجمالية  التدريب فيه عن �سنة + )8( ثماين �سنوات خربة 

)3( ثالث �سنوات خربة بعد املاج�ستري .

طبيب 

اخت�سا�سي 

طب االأ�سنان

ال�ساد�سة

.  )Special Stream ( FRACDS اأو    FDS 

)

)

)

)

)
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تابع : جدول رقم )2( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجــة

املاليــــة

 ، يعادلها  ما  �أو  و�لأ�ضنان  �لفم  وجر�حة  طب  بكالوريو�ص   : �أول 

بالإ�ضافة �إىل : 

 ، )MClinDent أو�  MDS ( 1- �ضهادة �ملاج�ضتري �لإكلينيكية

�لتدريب فيها عن )2(  ، و�لتي ل تقل فرتة  �أو ما يعادلها 

�ضنتني .

MFD/MFDS/MFGDP/ 2- �أو �لزمالة �مللكية �لأولية

MJDF/ MRACDS )General Stream(/

FRACDS )General Stream ، �أو ما يعادلها .
3- �أو �جتياز �جلزء �لأول من �ملجل�ص �لعماين لالخت�ضا�ضات 

�لطبية �أو ما يعادلها + )6( �ضت �ضنو�ت خربة �إجمالية .

�لزمالة   / �لتخ�ض�ضية  �لع�ضوية  من  �لأول  �جلزء  �أو   -4

( �أو ما يعادلها +   MOMS/FFD/MOrth/MGDS
)6( �ضت �ضنو�ت خربة �إجمالية . 

MFD/ �لأوليــــــــة  �مللكيـــــة  �لزمالـــــــة  من  �لأول  �جلـــزء  �أو   -5

 MFDS/MFGDP/MJDF/ MRACDS )General
ما  �أو   ،  Stream(/FRACDS )General Stream

يعادلها + )6( �ضت �ضنو�ت خربة �إجمالية .

6- �أو �ضهادة �ملاج�ضتري �لإكلينيكية )MSc( ، �أو دبلوم عال فـي 

�لتخ�ض�ص ، �أو ما يعادلهما ، و�لذي ل تقل فرتة �لدر��ضة / 

�لتدريب فيه عن �ضنة + )5( خم�ص �ضنو�ت خربة �إجمالية . 

7- �أو )7( �ضبع �ضنو�ت خربة .

طبيب 

�أ�ضنان �أول/ 

طبيب 

�أ�ضنان نائب �أول

�ل�ضابعة

بكالوريو�ص طب وجر�حة �لفم و�لأ�ضنان �أو ما يعادلها ، بالإ�ضافة �إىل : 

ما  �أو  �لطبية  لالخت�ضا�ضات  �لعماين  �ملجل�ص  من  �لأول  �جلزء   -1

يعادله + )3( ثالث �ضنو�ت خربة �إجمالية .

MFD/MFDS/ �لأولية  �مللكية  �لزمالة  من  �لأول  �جلزء  �أو   -2

MFGDP/MJDF/ MRACDS )General Stream(/

�أو ما يعادله + )3( ثالث   ،  FRACDS )General Stream
�ضنو�ت خربة �إجمالية . 

طبيـب

 �أ�ضنان )�أ(/ 

طبيب 

�أ�ضنان نائب )�أ(

�لثامنة

)

)

)

)

)

)

)
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احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

MOMS/ �لزمالة   / �لتخ�ض�ضية  �لع�ضوية  من  �لأول  �جلزء  �أو   -3

FFD/MOrth/MGDS �أو ما يعادله + )3( ثالث �ضنو�ت خربة 
�إجمالية . 

فـي  عال  دبلوم  �أو   ،  )MSc( �لإكلينيكية  �ملاج�ضتري  �ضهادة  �أو   -4

�لتخ�ض�ص ، �أو ما يعادلهما و�لذي ل تقل فرتة �لدر��ضة/�لتدريب 

فيه عن �ضنة + )2( �ضنتني خربة �إجمالية .

5- �أو )4( �أربع �ضنو�ت خربة .

بكالوريو�ص طب وجر�حة �لفم و�لأ�ضنان �أو ما يعادلها + �ضنة خربة .

طبيـب �أ�ضنان/ 

طبيب �أ�ضنان 

نائب 
�لتا�ضعة

بكالوريو�ص طب وجر�حة �لفم و�لأ�ضنان .
طبيب �أ�ضنان 

متدرب
�لعا�ضرة

)

)
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جدول رقم )3( 

ا�شرتاطات �شغل وظائف التمري�ض

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

 - بكالوريـــو�ص فـي �لتمريــــ�ص + دكتــــور�ه فـــي �لتمريـــ�ص + )17( �ضبع 

ع�ضرة �ضنة خربة بعد �لدكتور�ه + �إجناز عدد )3( ثالثة �أبحاث فـي 

جمال �لتخ�ض�ص فـي �لوظيفة و�لدرجة �ل�ضابقة و�جتياز �ملقابلة .

 - بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + ماج�ضتري + )21( �إحدى وع�ضرين �ضنة 

بعد �ملاج�ضتري + �إجناز عدد )3( ثالثة �أبحاث فـي جمال �لتخ�ض�ص 

فـي �لوظيفة و�لدرجة �ل�ضابقة و�جتياز �ملقابلة .

��ضت�ضاري 

متري�ص ) �أ ( 
�أ

�أربع   )14(  + �لتمري�ص  فـي  دكتور�ه   + �لتمري�ص  فـي  بكالوريو�ص   -

ع�ضرة �ضنة خربة بعد �لدكتور�ه + �إجناز عدد )2( بحثني فـي جمال 

�لتخ�ض�ص فـي �لوظيفة و�لدرجة �ل�ضابقة و�جتياز �ملقابلة .

�ضنة  ع�ضرة  ثماين   )18(  + ماج�ضتري   + �لتمري�ص  فـي  بكالوريو�ص   -  

فـي  �لتخ�ض�ص  جمال  فـي  بحثني   )2( عدد  �إجناز   + �ملاج�ضتري  بعد 

�لوظيفة و�لدرجة �ل�ضابقة و�جتياز �ملقابلة .

��ضت�ضاري 

متري�ص )ب( 
ب

�إحدى   )11(  + �لتمري�ص  فـي  دكتور�ه   + �لتمري�ص  فـي  بكالوريو�ص   -

ع�ضرة �ضنة خربة بعد �لدكتور�ه و�جتياز �ملقابلة .

- بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + ماج�ضتري + )15( خم�ص ع�ضرة �ضنة بعد 

�ملاج�ضتري و�جتياز �ملقابلة .

��ضت�ضـــاري 

متريــ�ص
�لأوىل

ثماين   )8(  + �لتمري�ص  فـي  دكتور�ه   + �لتمري�ص  فـي  بكالوريو�ص   -

�ضنو�ت خربة بعد �لدكتور�ه .

 - بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + ماج�ضتري + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة 

بعد �ملاج�ضتري . 

 - بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + دبلوم/ �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( 

ت�ضعة �أ�ضهر �أو ما يعادلها + )16( �ضت ع�ضرة �ضنة خربة .

ممر�ص 

متخ�ض�ص 

�أول )�أ(

)�لتخ�ض�ص(

�لثانية
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احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

خم�ص   )5(  + �لتمري�ص  فـي  دكتور�ه   + �لتمري�ص  فـي  بكالوريو�ص   -

�ضنو�ت خربة بعد �لدكتور�ه .

- بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + ماج�ضتري + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة بعد 

�ملاج�ضتري .

-  بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + دبلوم/ �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( 

ت�ضعة �أ�ضهر �أو ما يعادلها + )13( ثالث ع�ضرة �ضنة خربة .

- دبلوم فـي �لتمري�ص + دبلوم / �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة 

�أ�ضهر �أو ما يعادلها + )15( خم�ص ع�ضرة �ضنة خربة .

ممر�ص 

متخ�ض�ص 

�أول )ب(

)�لتخ�ض�ص( 

�لثالثة

�ضنتان   )2(  + �لتمري�ص  فـي  دكتور�ه   + �لتمري�ص  فـي  بكالوريو�ص   -

خربة  بعد �لدكتور�ه . 

- بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + ماج�ضتري + )6( �ضت �ضنو�ت خربة بعد 

�ملاج�ضتري . 

- بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + دبلوم/ �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( 

ت�ضعة �أ�ضهر �أو ما يعادلها + )10( ع�ضر �ضنو�ت خربة .

- بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة .

- دبلوم فـي �لتمري�ص + �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر �أو 

ما يعادلها + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة .

ممر�ص 

متخ�ض�ص 

�أول

)�لتخ�ض�ص(

ممر�ص عام 

�أول )�أ( 

�لر�بعة

- بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + دكتور�ه فـي �لتمريــ�ص .

- بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + ماج�ضتري + )3( ثالث �ضنو�ت خربة بعد 

�ملاج�ضتري  .

- بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + دبلوم/ �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( 

ت�ضعة �أ�ضهر �أو ما يعادلها + )7( �ضبع �ضنو�ت خربة .

- بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة .

- دبلوم فـي �لتمري�ص + دبلوم/ �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة 

�أ�ضهر �أو ما يعادلها + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة .

- دبلوم فـي �لتمري�ص + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة .

ممر�ص 

متخ�ض�ص 

)�أ(

)�لتخ�ض�ص(

ممر�ص عام 

�أول )ب(

�خلام�ضة
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تابع : جدول رقم )3( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص �أو دبلوم فـي �لتمري�ص + �ملاج�ضتري .

- بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + دبلوم/ �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( 

ت�ضعة �أ�ضهر �أو ما يعادلها + )4( �أربع �ضنو�ت خربة .

- بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + )6( �ضت �ضنو�ت خربة .

- دبلوم فـي �لتمري�ص + دبلوم/ �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة 

�أ�ضهر �أو ما يعادلها + )6( �ضت �ضنو�ت خربة .

- دبلوم فـي �لتمري�ص + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة .

ممر�ص 

متخ�ض�ص 

)�لتخ�ض�ص(

ممر�ص عام 

�أول )ج( 

�ل�ضاد�ضة

- بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + دبلوم/ �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( 

ت�ضعة �أ�ضهر �أو ما يعادلها + �ضنة خربة .

- بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص + )3( ثالث �ضنو�ت خربة .

- دبلوم فـي �لتمري�ص + دبلوم/ �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة 

�أ�ضهر �أو ما يعادلها + )3( ثالث �ضنو�ت خربة .

- دبلوم فـي �لتمري�ص + )6( �ضت �ضنو�ت خربة .

ممر�ص �أول 

)�أ(

)�لتخ�ض�ص(

ممر�ص عام 

�أول

 

�ل�ضابعة

- بكالوريو�ص فـي �لتمري�ص .

- دبلوم فـي �لتمري�ص + دبلوم/ �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة 

�أ�ضهر �أو ما يعادلها .

- دبلوم فـي �لتمري�ص + )3( ثالث �ضنو�ت خربة .

ممر�ص �أول

)�لتخ�ض�ص(

ممر�ص عام 

)�أ(

�لثامنة

دبلوم فـي �لتمري�ص ل تقل مدته عن )2( �ضنتني  + �ضنة خربة .
ممر�ص عام

)ب(
�لتا�ضعة

دبلوم فـي �لتمري�ص ل تقل مدته عن )2( �ضنتني  . ممر�ص عام �لعا�ضرة
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جدول رقم )4( 

ا�شرتاطات �شغل الوظائف الطبية امل�شاعدة 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق  + دكتور�ه فـي �لتخ�ض�ص + )21( �إحدى وع�ضرون 

ثالثة   )3( عدد  �إجناز   + �لدكتور�ه  بعد  �لتخ�ض�ص  فـي  خربة  �ضنة 

�أبحاث فـي جمال �لتخ�ض�ص و�جتياز �ملقابلة .

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق  + ماج�ضتري + )24( �أربع وع�ضرون �ضنة خربة فـي 

�لتخ�ض�ص بعد �ملاج�ضتري + �إجناز عدد )3( ثالث �أبحاث فـي جمال 

�لتخ�ض�ص و�جتياز �ملقابلة .
��ضت�ضاري ) �أ ( 

�لتخ�ض�ص
�أ

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

ع�ضرة  ثماين   )18(  + �لتخ�ض�ص  فـي  دكتور�ه   + �مللحق  بهذ�  �ملرفق 

�ضنة خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لدكتور�ه + �إجناز عدد )2( بحثني فـي 

جمال �لتخ�ض�ص و�جتياز �ملقابلة .

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ضنة خربة  �إحدى وع�ضرون   )21( + + ماج�ضتري  �مللحق  بهذ�  �ملرفق 

جمال  فـي  بحثني   )2( عدد  �إجناز   + �ملاج�ضتري  بعد  �لتخ�ض�ص  فـي 

�لتخ�ض�ص و�جتياز �ملقابلة .

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

ع�ضرة  ثماين   )18(  + �لتخ�ض�ص  فـي  دكتور�ه   + �مللحق  بهذ�  �ملرفق 

�ضنة خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لدكتور�ه + �إجناز عدد )2( بحثني فـي 

جمال �لتخ�ض�ص و�جتياز �ملقابلة .

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ضنة خربة  �إحدى وع�ضرون   )21( + + ماج�ضتري  �مللحق  بهذ�  �ملرفق 

جمال  فـي  بحثني   )2( عدد  �إجناز   + �ملاج�ضتري  بعد  �لتخ�ض�ص  فـي 

�لتخ�ض�ص و�جتياز �ملقابلة . ��ضت�ضاري ) ب( 

�لتخ�ض�ص
ب

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

ع�ضرة  خم�ص   )15(  + �لتخ�ض�ص  فـي  دكتور�ه   + �مللحق  بهذ�  �ملرفق 

�ضنة خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لدكتور�ه + �إجناز عدد )2( بحثني فـي 

جمال �لتخ�ض�ص و�جتياز �ملقابلة .

رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب  )ب(  �لفئة  من  �لتخ�ض�ضات  فـي  بكالوريو�ص   -

)2( �ملرفق بهذ� �مللحق + ماج�ضتري + )18( ثماين ع�ضرة �ضنة خربة 

جمال  فـي  بحثني   )2( عدد  �إجناز   + �ملاج�ضتري  بعد  �لتخ�ض�ص  فـي 

�لتخ�ض�ص و�جتياز �ملقابلة .
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تابع : جدول رقم )4( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

 - بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق + دكتور�ه فـي �لتخ�ض�ص + )15( خم�ص ع�ضرة �ضنة 

خربة فـي �لتخ�ض�ص بعد �لدكتور�ه و�جتياز �ملقابلة  .

 - بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق + ماج�ضتري + )18( ثماين ع�ضرة �ضنة خربة فـي 

�لتخ�ض�ص بعد �ملاج�ضتري و�جتياز �ملقابلة .
��ضت�ضــاري 

)�لتخ�ض�ص(
�لأوىل

 - بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق + دكتور�ه فـي �لتخ�ض�ص + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة 

خربة بعد �لدكتور�ه و�جتياز �ملقابلة .

 - بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق + ماج�ضتري + )15( خم�ص ع�ضرة �ضنة خربة بعد 

�ملاج�ضتري و�جتياز �ملقابلة  .

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق + دكتور�ه فـي �لتخ�ض�ص + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة 

خربة بعد �لدكتور�ه .

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق + ماج�ضتري + )15( خم�ص ع�ضرة �ضنة خربة بعد 

�ملاج�ضتري . 

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق + دبلوم / �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة 

�أ�ضهر + )18( ثماين ع�ضرة �ضنة خربة .
�خت�ضا�ضي 

�أول )�أ(  

)�لتخ�ض�ص(

�لثانية

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق + دكتور�ه فـي �لتخ�ض�ص + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة 

بعد �لدكتور�ه .

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

بعد  �ضنة خربة  �ثنتا ع�ضرة   )12( + + ماج�ضتري  �مللحق  بهذ�  �ملرفق 

�ملاج�ضتري .

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق + دبلوم / �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة 

�أ�ضهر + )15( خم�ص ع�ضرة �ضنة خربة .
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تابع : جدول رقم )4( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

 - بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق  + دكتور�ه فـي �لتخ�ض�ص + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة 

بعد �لدكتور�ه .

 - بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

بعد  �ضنة خربة  �ثنتا ع�ضرة   )12( + + ماج�ضتري  �مللحق  بهذ�  �ملرفق 

�ملاج�ضتري .

 - بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق  + دبلوم / �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة 

�أ�ضهر  + )15( خم�ص ع�ضرة �ضنة خربة . 

 - دبلوم فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( �ملرفق 

بهذ� �مللحـــق ل تقل مدتــه عن �ضنتيــن + دبلـــوم / �ضهــــادة تخ�ض�ضية 

ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر + )18( ثماين ع�ضرة �ضنة خربة .
�خت�ضا�ص 

�أول )ب( 

)�لتخ�ض�ص( 

�لثالثة

 - بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2(  

�ملرفق بهذ� �مللحق  + دكتور�ه فـي �لتخ�ض�ص مع خربة ل تقل عن )6( 

�ضت �ضنو�ت خربة بعد �لدكتور�ه .

رقم   �لت�ضنيف  ح�ضب  )ب(  �لفئة  من  �لتخ�ض�ضات  فـي  بكالوريو�ص   -

بعد  خربة  �ضنو�ت  ت�ضع   )9(  + ماج�ضتري   + �مللحق  بهذ�  �ملرفق   )2(

�ملاج�ضتري . 

 - بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق  + دبلوم / �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة 

�أ�ضهر + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة . 

- دبلوم فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( �ملرفق 

بهذ� �مللحق ل تقل مدته عن )2( �ضنتني + دبلوم / �ضهادة تخ�ض�ضية 

ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر  + )15( خم�ص ع�ضرة �ضنة خربة .

 - بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق + دكتور�ه فـي �لتخ�ض�ص مع خربة ل تقل عن )6( 

�ضت �ضنو�ت خربة بعد �لدكتور�ه .

رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب  )�أ(  �لفئة  من  �لتخ�ض�ضات  فـي  بكالوريو�ص   -

بعد  خربة  �ضنو�ت  ت�ضع   )9(  + ماج�ضتري   + �مللحق  بهذ�  �ملرفق   )2(

�ملاج�ضتري . 

 - بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق + دبلوم / �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة 

�أ�ضهر + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة . 

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق + )15( خم�ص ع�ضرة �ضنة خربة .

 - دبلوم فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( �ملرفق 

بهذ� �مللحق ل تقل مدته عن )2( �ضنتني + دبلوم / �ضهادة تخ�ض�ضية 

ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر + )15( خم�ص ع�ضرة �ضنة خربة .

�خت�ضا�ضي 

�أول 

)�لتخ�ض�ص(

�لر�بعة
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تابع : جدول رقم )4( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة )ب( ح�صب الت�صنيف رقم )2(

املرفق بهذا امللحق  + دكتــوراه فـي التخ�ص�س مع خربة ال تقل عن 

)3( ثالث �صنوات بعد الدكتوراه  .

- بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة )ب( ح�صب الت�صنيف رقم )2( 

املرفق بهذا امللحق + ماج�صتري + )6( �صت �صنوات خربة بعد املاج�صتري . 

- بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة )ب( ح�صب الت�صنيف رقم )2( 

املرفق بهذا امللحق  + دبلوم / �صهادة تخ�ص�صية ال تقل عن )9( ت�صعة 

اأ�صهر  + )9( ت�صع �صنوات خربة .

- بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة )ب( ح�صب الت�صنيف رقم )2( 

املرفق بهذا امللحق  + )12( اثنتا ع�صرة �صنة خربة .   

- دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة )ب( ح�صب الت�صنيف رقم )2( املرفق 

بهذا امللحق  ال تقل مدته عن )2( �صنتني + دبلوم / �صهادة تخ�ص�صية 

ال تقل عن )9( ت�صعة اأ�صهر + )12( اثنتا ع�صرة �صنة خربة . 

- بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة )اأ( ح�صب الت�صنيف رقم )2( 

املرفق بهذا امللحق  + دكتوراه فـي التخ�ص�س مع خربة ال تقل عن )3( 

ثالث �صنوات بعد الدكتوراه .

رقم  الت�صنيف  ح�صب  )اأ(  الفئة  من  التخ�ص�صات  فـي  بكالوريو�س   -

بعد  �صنوات خربة  �صت   )6( + + ماج�صتري  امللحق  بهذا  املرفق   )2(

املاج�صتري . 

- بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة )اأ(  ح�صب الت�صنيف رقم )2( 

املرفق بهذا امللحق  + دبلوم / �صهادة تخ�ص�صية ال تقل عن )9( ت�صعة 

اأ�صهر  + )9( ت�صع �صنوات خربة 

-  بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة )اأ( ح�صب الت�صنيف رقم )2( 

املرفق بهذا امللحق  + )12( اثنتا ع�صرة �صنة خربة .   

-  دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة )اأ( ح�صب الت�صنيف رقم )2( املرفق 

بهذا امللحق  ال تقل مدتــــه عن �صنتيـــن + دبلـــوم / �صهادة تخ�ص�صيـــة 

ال تقل عن )9( ت�صعة اأ�صهر  + )12( اثنتا ع�صرة �صنة خربة .

- دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة )اأ( ح�صب الت�صنيف رقم )2( املرفق 

بهذا امللحق  ال تقل مدته عن )2( �صنتني + )15( خم�س ع�صرة �صنة 

خربة .

اخت�صا�صي 

)اأ(

التخ�ص�س   

اخلام�صة
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تابع : جدول رقم )4( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة )ب( ح�صب الت�صنيف رقم )2( 

املرفق بهذا امللحق  + دكتوراه فـي التخـ�ص�س .

رقم  الت�صنيف  ح�صب  )ب(  الفئة  من  التخ�ص�صات  فـي  بكالوريو�س   -

بعد  �صنوات خربة  + )3( ثالث  + ماج�صتري  امللحق  بهذا  املرفق   )2(

املاج�صتري.

- بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة )ب( ح�صب الت�صنيف رقم )2( 

املرفق بهذا امللحق + دبلوم / �صهادة تخ�ص�صية ال تقل عن )9( ت�صعة 

اأ�صهر + )6( �صت �صنوات خربة .

- بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة )ب( ح�صب الت�صنيف رقم )2( 

املرفق بهذا امللحق + )9( ت�صع �صنوات خربة .

- دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة )ب( ح�صب الت�صنيف رقم )2( املرفق 

بهذا امللحق  ال تقل مدته عن )2( �صنتني + دبلوم / �صهادة تخ�ص�صية 

ال تقل عن )9( ت�صعة اأ�صهر + )9( ت�صع �صنوات خربة .

 )2( رقم  الت�صنيف  ح�صب  )ب(  الفئة  من  التخ�ص�صات  فـي  دبلوم    -

املرفق بهذا امللحق  ال تقل مدته عن )2( �صنتني + )12( اثنتا ع�صرة 

�صنة خربة .

- بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة )اأ( ح�صب الت�صنيف رقم )2( 

املرفق بهذا امللحق  + دكتوراه فـي التخـ�ص�س .

رقم  الت�صنيف  ح�صب  )اأ(  الفئة  من  التخ�ص�صات  فـي  بكالوريو�س   -

بعد  �صنوات خربة  + )3( ثالث  + ماج�صتري  امللحق  بهذا  املرفق   )2(

املاج�صتري .

- بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة )اأ( ح�صب الت�صنيف رقم )2( 

املرفق بهذا امللحق  + دبلوم / �صهادة تخ�ص�صية ال تقل عن )9( ت�صعة 

اأ�صهر + )6( �صت �صنوات خربة .

- بكالوريو�س فـي التخ�ص�صات من الفئة )اأ( ح�صب الت�صنيف رقم )2( 

املرفق بهذا امللحق + )9( ت�صع �صنوات خربة .

- دبلوم فـي التخ�ص�صات من الفئة )اأ( ح�صب الت�صنيف رقم )2( املرفق 

بهذا امللحق  ال تقل مدته عن )2( �صنتني + دبلوم / �صهادة تخ�ص�صية 

ال تقل عن )9( ت�صعة اأ�صهر + )9( ت�صع �صنوات خربة .

- دبلوم  فـي التخ�ص�صات من الفئة )اأ( ح�صب الت�صنيف رقم )2( املرفق 

�صنة  ع�صرة  اثنتا   )12( �صنتني+   )2( عن  مدته  تقل  ال  امللحق   بهذا 

خربة .

اخت�صا�صي 

)ب(

التخ�ص�س   

ال�صاد�صة
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تابع : جدول رقم )4( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق  + ماج�ضتري .

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق  + دبلوم / �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة 

�أ�ضهر + )3( ثالث �ضنو�ت خربة . 

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق  + )6( �ضت �ضنو�ت خربة .  

- دبلوم فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( �ملرفق 

بهذ� �مللحق ل تقل مدته عن )2( �ضنتني + دبلوم / �ضهادة تخ�ض�ضية 

ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر + )6( �ضت �ضنو�ت خربة .

- دبلوم فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( �ملرفق 

بهذ� �مللحق ل تقل مدته عن )2( �ضنتني + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة .

- دبلوم  فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( �ملرفق 

بهذ� �مللحق  ل يقل مدته عن �ضنة + )15( خم�ص ع�ضرة �ضنة خربة .

- دبلوم  فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( �ملرفق 

بهذ� �مللحق  ل يقل مدته عن �ضنة + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة  .

فني �أول )�أ(

)�لتخ�ض�ص(
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تابع : جدول رقم )4( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق  + ماج�ضتري .

رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب  )�أ(  �لفئة  من  �لتخ�ض�ضات  فـي  بكالوريو�ص   -

)2( �ملرفق بهذ� �مللحق  + دبلوم / �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( 

ت�ضعة �أ�ضهر + )3( ثالث �ضنو�ت خربة  .

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق  + )6( �ضت �ضنو�ت خربة  . 

 )2( رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب  )�أ(  �لفئة  من  �لتخ�ض�ضات  فـي  دبلوم   -

�ملرفق بهذ� �مللحق  ل تقل مدته عن )2( �ضنتني + دبلوم / �ضهادة 

تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر + )6( �ضت �ضنو�ت خربة. 

- دبلوم فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( �ملرفق 

بهذ� �مللحق  ل تقل مدته عن )2( �ضنتني + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة .

�خت�ضا�ضي 

)�لتخ�ض�ص (  

�ل�ضابعة

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم 

)2( �ملرفق بهذ� �مللحق  + )3( ثالث �ضنو�ت خربة .

- دبلوم ل تقل مدته عن )2( �ضنتني فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( 

�ضهادة   / دبلوم   + �مللحق   بهذ�  �ملرفق   )2( رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب 

تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر + )3( ثالث �ضنو�ت خربة .  

- دبلوم ل تقل مدته عن )2( �ضنتني فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( 

�ضنو�ت  �ضت   )6(  + �مللحق   بهذ�  �ملرفق   )2( رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب 

خربة  .

- دبلوم فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( �ملرفق 

بهذ� �مللحق  ل يقل مدته عن �ضنة در��ضية + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة 

خربة  .

 )2( رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب  )ب(  �لفئة  من  �لتخ�ض�ضات  فـي  دبلوم   -

�ملرفق بهذ� �مللحق  ل يقل مدته عن �ضنة در��ضية + )9( ت�ضع �ضنو�ت 

خربة .

فني �أول )ب(

)�لتخ�ض�ص(
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تابع : جدول رقم )4( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق + )3( ثالث �ضنو�ت خربة .

- دبلوم ل تقل مدته عن )2( �ضنتني فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( 

�ضهادة   / دبلوم   + �مللحق  بهذ�  �ملرفق   )2( رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب 

تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر + )3( ثالث �ضنو�ت خربة .  

- دبلوم ل تقل مدته عن )2( �ضنتني فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( 

�ضنو�ت  �ضت   )6(  + �مللحق  بهذ�  �ملرفق   )2( رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب 

خربة .

- دبلوم تخ�ض�ضي ل يقل مدته عن �ضنة در��ضية فـي �لتخ�ض�ضات من 

�لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( �ملرفق بهذ� �مللحق + )9( ت�ضع 

�ضنو�ت خربة .
فني �أول 

)�لتخ�ض�ص(  
�لثامنة

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( ح�ضب �لت�ضنيف رقم 

)2( �ملرفق بهذ� �مللحق . 

 )2( رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب  )ب(  �لفئة  من  �لتخ�ض�ضات  فـي  دبلوم   -

�ملرفق بهذ� �مللحق  ل تقل مدته عن )2( �ضنتني + دبلوم/ �ضهادة 

تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر .

 )2( رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب  )ب(  �لفئة  من  �لتخ�ض�ضات  فـي  دبلوم   -

�ملرفق بهذ� �مللحق  ل تقل مدته عن )2( �ضنتني + )3( ثالث �ضنو�ت 

خربة .

 )2( رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب  )ب(  �لفئة  من  �لتخ�ض�ضات  فـي  دبلوم   -

�ملرفق بهذ� �مللحق  ل يقل مدته عن �ضنة در��ضية + )6( �ضت �ضنو�ت 

خربة .  

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( 

�ملرفق بهذ� �مللحق  . 

 )2( رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب  )�أ(  �لفئة  من  �لتخ�ض�ضات  فـي  دبلوم   -

�ملرفق بهذ� �مللحق  ل تقل مدته عن )2( �ضنتني + دبلوم/ �ضهادة 

تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر .

 )2( رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب  )�أ(  �لفئة  من  �لتخ�ض�ضات  فـي  دبلوم   -

�ملرفق بهذ� �مللحق  ل تقل مدته عن )2( �ضنتني + )3( ثالث �ضنو�ت 

خربة .

- دبلوم فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( �ملرفق 

بهذ� �مللحق  ل يقل مدته عن �ضنة در��ضية + )6( �ضت �ضنو�ت خربة .

فني )�أ(

)�لتخ�ض�ص(
�لتا�ضعة
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تابع : جدول رقم )4( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- دبلوم ل تقل مدته عن )2( �ضنتني فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( 

ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( �ملرفق بهذ� �مللحق .

- دبلوم ل يقل مدته عن �ضنة در��ضية فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( 

�مللحق + )3( ثالث �ضنو�ت  �ملرفق بهذ�  �لت�ضنيف رقم )2(  ح�ضب 

خربة .

 )2( رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب  )�أ(  �لفئة  من  �لتخ�ض�ضات  فـي  دبلوم   -

�ملرفق بهذ� �مللحق  ل تقل مدته عن )2( �ضنتني .

 )2( رقم  �لت�ضنيف  ح�ضب  )�أ(  �لفئة  من  �لتخ�ض�ضات  فـي  دبلوم   -

ثالث   )3(  + در��ضية  �ضنة  عن  مدته  يقل  ل  �مللحق  بهــذ�  �ملرفق 

�ضنو�ت خربة . فني )ب(

)�لتخ�ض�ص(
�لعا�ضرة

دبلوم ل يقل مدته عن �ضنة در��ضية فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )ب( 

ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( �ملرفق بهذ� �مللحق .

دبلوم ل يقل مدته عن �ضنة در��ضية فـي �لتخ�ض�ضات من �لفئة )�أ( 

ح�ضب �لت�ضنيف رقم )2( �ملرفق بهذ� �مللحق .

فني

)�لتخ�ض�ص(

 �حلادية 

ع�ضرة
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جدول رقم ) 5 ( 

ا�صرتاطات �صغل وظائف ال�صيادلة

احلد الأدنى ل�صروط �صغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- دكتوراه فـي ال�سيدلة +  )14( اأربع ع�سرة �سنة خربة بعد الدكتوراه 

+ اإجناز عدد )3( ثالثة اأبحاث فـي جمال التخ�س�ص فـي الوظيفة 

والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .

�سنة  ع�سرة  ثماين   )18(  + ماج�ستري   + ال�سيدلة  فـي  بكالوريو�ص   -

جمال  فـي  اأبحاث  ثالثة   )3( عدد  اإجناز   + املاج�ستري  بعد  خربة 

التخ�س�ص فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .

- بكالوريو�ص فـي ال�سيدلة + زمالة تخ�س�سية ال تقل مدة التدريب 

فـيها عن )2( �سنتني + )18( ثماين ع�سرة �سنة خربة بعد الزمالة + 

اإجناز عدد )2( بحثني فـي جمال التخ�س�ص فـي الوظيفة والدرجة 

ال�سابقة واجتياز املقابلة .

�سيديل 

ا�ست�ساري 

)اأ(

اأ

- دكتوراه فـي ال�سيدلة +  )11( اإحدى ع�سرة �سنة خربة بعد الدكتوراه 

الوظيفة  فـي  التخ�س�ص  جمال  فـي  بحثني   )2( عدد  اإجناز   +

والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة .

�سنة  + )15( خم�ص ع�سرة  + ماج�ستري  ال�سيدلة  فـي  بكالوريو�ص    -

خربة بعد املاج�ستري  + اإجناز عدد )2( بحثني فـي جمال التخ�س�ص 

فـي الوظيفة والدرجة ال�سابقة واجتياز املقابلة . 

- بكالوريو�ص فـي ال�سيدلة + زمالة تخ�س�سية ال تقل مدة التدريب 

فـيها عن )2( �سنتني + )15( خم�ص ع�سرة �سنة خربة بعد الزمالة + 

اإجناز عدد )2( بحثني فـي جمال التخ�س�ص فـي الوظيفة والدرجة 

ال�سابقة واجتياز املقابلة .

�سيديل 

ا�ست�ساري 

)ب(

ب

الدكتوراه  بعد  خربة  �سنوات  ثماين   )8(   + ال�سيدلة  فـي  دكتوراه   -

واجتياز املقابلة .

- بكالوريو�ص فـي ال�سيدلة + زمالة تخ�س�سية ال تقل مدة التدريب 

فـيها عن �سنتني + )12( اثنتا ع�سرة �سنة خربة بعد الزمالة واجتياز 

املقابلة .

- بكالوريو�ص فـي ال�سيدلة + ماج�ستري + )12( اثنتا ع�سرة �سنة خربة 

بعد املاج�ستري واجتياز املقابلة .

�سيديل 

ا�ست�ساري
االأوىل
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تابع : جدول رقم ) 5 ( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- دكتور�ه فـي �ل�ضيدلة +  )5( خم�ص �ضنو�ت خربة بعد �لدكتور�ه .

- بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + ماج�ضتري + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة بعد 

�ملاج�ضتري .

- بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + زمالة تخ�ض�ضية ل تقل مدة �لتدريب 

فـيها عن )2( �ضنتني + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

- بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + دبلوم/�ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( 

ت�ضعة �أ�ضهر �أو ما يعادلها + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة . 

�ضيديل 

�خت�ضا�ضي 

�أول  )�أ(
�لثانية

- دكتور�ه فـي �ل�ضيدلة +  خربة ل تقل عن )2( �ضنتني بعد �لدكتور�ه .  

- بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + ماج�ضتري + )6( �ضت �ضنو�ت خربة بعد 

�ملاج�ضتري .

- بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + زمالة تخ�ض�ضية ل تقل مدة �لتدريب 

فـيها عن )2( �ضنتني + )6( �ضت �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

- بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + دبلوم/�ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( 

ت�ضعة �أ�ضهر �أو ما يعادلها + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة .

�ضيديل 

�خت�ضا�ضي 

�أول )ب(

�لثالثة

 بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة .
�ضيديل �أول 

)�أ(

- دكتور�ه فـي �ل�ضيدلة .

- بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + ماج�ضتري + )3( ثالث �ضنو�ت خربة بعد 

�ملاج�ضتري .

- بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + زمالة تخ�ض�ضية ل تقل مدة �لتدريب 

فـيها عن )2( �ضنتني + )3( ثالث �ضنو�ت خربة بعد �لزمالة .

�ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن  دبلوم /   + �ل�ضيدلة  فـي  بكالوريو�ص   -

)9( ت�ضعة �أ�ضهر �أو ما يعادلها + )6( �ضت �ضنو�ت خربة .

�ضيديل 

�خت�ضا�ضي 

�أول )ج(

�لر�بعة

بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة .
�ضيديل �أول 

)ب(

-116-



اجلريدة الر�سمية العدد )1046(

- 31 -

تابع : جدول رقم ) 5 ( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + زمالة تخ�ض�ضية ل تقل مدة �لتدريب 

فـيها عن )2( �ضنتني .

- بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + ماج�ضتري .

- بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + دبلوم/�ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( 

ت�ضعة �أ�ضهر �أو ما يعادلها + )3( ثالث �ضنو�ت خربة . 

�ضيديل 

�خت�ضا�ضي 

�أول  

�خلام�ضة

بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + )6( �ضت �ضنو�ت خربة . �ضيدلـي �أول

بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + دبلوم / �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( 

ت�ضعة �أ�ضهر �أو ما يعادلها .

�ضيديل 

�خت�ضا�ضي 

�ل�ضاد�ضة

بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + )3( ثالث �ضنو�ت خربة . �ضيديل )�أ(

بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة + �إكمال فرتة �لمتياز . �ضيديل )ب( �ل�ضابعة

بكالوريو�ص فـي �ل�ضيدلة بدون فرتة �متياز . �ضيديل �لثامنة
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جدول رقم )6( 

�شروط �شغل وظائف م�شاعدي ال�شيادلة

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

دبلوم/   + �ضنتني   )2( عن  مدته  تقل  ل  �ل�ضيدلة  م�ضاعدي  دبلوم   -

�ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر + )15( خم�ص ع�ضرة 

�ضنة خربة .

م�ضاعد 

�ضيديل �أول 

)�أ(

�لر�بعة

دبلوم/   + �ضنتني   )2( عن  مدته  تقل  ل  �ل�ضيدلة  م�ضاعدي  دبلوم   -

�ضنو�ت  ت�ضع  �أ�ضهر + )9(  ت�ضعة  �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( 

خربة .

م�ضاعد 

�ضيديل �أول 

)ب(

�خلام�ضة

دورة   / �ضنتني   )2( عن  مدته  تقل  ل  �ل�ضيدلة  م�ضاعدي  دبلوم   -

تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة .

دبلوم/   + �ضنتني   )2( عن  مدته  تقل  ل  �ل�ضيدلة  م�ضاعدي  دبلوم   -

�ضنو�ت  �ضت   )6(  + �أ�ضهر  ت�ضعة   )9( عن  تقل  ل  تخ�ض�ضية  �ضهادة 

خربة .

م�ضاعد 

�ضيديل �أول
�ل�ضاد�ضة

دورة  �ضنتني/   )2( عن  مدته  تقل  ل  �ل�ضيدلة  م�ضاعدي  دبلوم   -

تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر  + )6( �ضت �ضنو�ت خربة .

دبلوم/   + �ضنتني   )2( عن  مدته  تقل  ل  �ل�ضيدلة  م�ضاعدي  دبلوم   -

�ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر + )3( ثالث �ضنو�ت 

خربة .

م�ضاعد 

�ضيديل )�أ(
�ل�ضابعة

دورة  �ضنتني/   )2( عن  مدته  تقل  ل  �ل�ضيدلة  م�ضاعدي  دبلوم   -

تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر+ )3( ثالث �ضنو�ت خربة .

دبلوم/   + �ضنتني   )2( عن  مدته  تقل  ل  �ل�ضيدلة  م�ضاعدي  دبلوم   -

�ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر .

م�ضاعد 

�ضيديل ) ب(
�لثامنة

دورة  �ضنتني/   )2( عن  مدته  تقل  ل  �ل�ضيدلة  م�ضاعدي  دبلوم   -

تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر .

م�ضاعد 

�ضيديل
�لتا�ضعة
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جدول رقم )  7 ( 

ا�شرتاطات �شغل وظائف هيئة التدري�س والتدريب باملعاهد التعليمية 

التابعة للموؤ�ش�شات الطبية احلكومية )املدنية والع�شكرية(

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

 + التخ�ص�ص  فـي  دكتوراه   + ماج�صتري   + التخ�ص�ص  فـي  بكالوريو�ص 

ت�صع  ، منها )9(  التخ�ص�ص  تدري�ص  فـي  �صنة خربة  اثنتا ع�صرة   )12(

�صنوات بعد الدكتوراه ، بالإ�صافة اإىل :

1- عدد)2 - 5 ( ورقة علمية من�صورة ، على اأن يكون عدد )1- 3 ( من 

�صغله  اأثناء  فـي  الأقل  على  علمية  اأبحاث  نتيجة  املن�صورة  الأوراق 

وظيفة ا�صت�صاري مدر�ص علوم )ب( ، واأن تكون من�صورة حمليا اأو 

دوليا باملجالت املحكمة . 

2- اجتياز مقابلة التقييم ال�صخ�صية .

ا�صت�صاري 

مدر�ص علوم 

اأول )اأ( 

)التخ�س�ص(

اأ

بكالوريو�ص فـي التخ�ص�ص + ماج�صتري + دكتوراه فـي التخ�ص�ص + )9( 

بعد  �صنوات  �صت   )6( منها  التخ�ص�ص  تدري�ص  فـي  خربة  �صنوات  ت�صع 

الدكتوراه ، بالإ�صافة اإىل :

1- تقدمي عدد )1- 3( ورقة علمية من�صورة على اأن تكون واحدة منها 

نتيجة بحث علمي على الأقل اأثناء �صغله وظيفة مدر�ص علوم اأول 

)اأ( ، واأن تكون من�صورة حمليا اأو دوليا باملجالت املحكمة .

2- اجتياز مقابلة التقييم ال�صخ�صية .

ا�صت�صاري 

مدر�ص علوم 

اأول )ب(

)التخ�س�ص(

ب

التخ�ص�ص  فـي  دكتوراه   + ماج�صتري   + التخ�ص�ص  فـي  بكالوريو�ص   -

، منها )3( ثالث  + )6( �صت �صنوات خربة فـي تدري�ص التخ�ص�ص 

�صنوات بعد الدكتوراه .

�صنة  ع�صرة  + )15( خم�ص  + ماج�صتري  التخ�ص�ص  فـي  بكالوريو�ص   -

بعد   �صنة  ع�صرة  اثنتا   )12( منها   ، التخ�ص�ص  تدري�ص  فـي  خربة 

املاج�صتري .

مدر�ص علوم 

اأول )اأ( 

)التخ�س�ص(

الأوىل

- بكالوريو�ص فـي التخ�ص�ص + ماج�صتري + دكتوراه فـي التخ�ص�ص + 

)3( ثالث �صنوات خربة فـي تدري�ص التخ�ص�ص ، منها )2( �صنتان 

بعد الدكتوراه .

- بكالوريو�ص فـي التخ�ص�ص + ماج�صتري + )12( اثنتا ع�صرة �صنة خربة 

فـي تدري�ص التخ�ص�ص ، منها )9( ت�صع �صنوات بعد  املاج�صتري .

مدر�ص علوم 

اأول )ب( 

)التخ�س�ص(

الثانية
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تابع : جدول رقم )  7 ( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ص + ماج�ضتري + دكتور�ه فـي �لتخ�ض�ص  .

�لتخ�ضــ�ص + ماج�ضتري + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة  - بكالوريـو�ص فـي 

فـي تدري�ص �لتخ�ض�ص ، منها )6( �ضت �ضنو�ت بعد  �ملاج�ضتري .

مدر�ص 

علوم �أول 

)�لتخ�ض�ص(

�لثالثة

�ضنــو�ت خبــرة  �لتخ�ضــ�ص + ماج�ضتيـــر+ )6( �ضت  فـي  بكالوريو�ص   -

فـي تدري�ص �لتخ�ض�ص ، منها )3( ثالث �ضنو�ت بعد �ملاج�ضتري .

مدر�ص 

علوم )�أ( 

)�لتخ�ض�ص(

�لر�بعة

�لتخ�ضـ�ص + ماج�ضتيـر + )6( �ضت �ضنو�ت خبــرة  فــي  - بكالوريـو�ص 

فـي جمال �لتخ�ض�ص ، منها )3( ثالث �ضنو�ت بعد �ملاج�ضتري .

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ص + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة فـي جمال 

�لتخ�ض�ص بعد �لبكالوريو�ص .

�ضنة  ع�ضرة  ثالث   )13(  + تخ�ض�ضي  دبلوم   + �أ�ضا�ضي  مهني  دبلوم   -

خربة بعد �لدبلوم �لتخ�ض�ضي .

جمال  فـي  خربة  �ضنة  ع�ضرة  خم�ص   )15(  + �أ�ضا�ضي  مهني  دبلوم   -

�لتخ�ض�ص .

مدرب 

�إكلينيكي 

�أول )�أ( 

)�لتخ�ض�ص(

�ضنـو�ت خبـرة  ثـالث   )3( + + ماج�ضتيـر  �لتخ�ضـ�ص  فـي  بكالوريـو�ص 

فـي جمال �لتخ�ض�ص .

مدر�ص علوم 

)�لتخ�ض�ص(/

مدر�ص علوم 

�أ�ضا�ضية )�أ(

�خلام�ضة

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ص + ماج�ضتري + )3( ثالث �ضنو�ت خربة 

فـي جمال �لتخ�ض�ص .

جمال  فـي  خربة  �ضنو�ت  ت�ضع   )9(  + �لتخ�ض�ص  فـي  بكالوريو�ص   -

�لتخ�ض�ص بعد �لبكالوريو�ص .

�أ�ضا�ضي + دبلوم تخ�ض�ضي + )10( ع�ضر �ضنو�ت خربة  - دبلوم مهني 

بعد �لدبلوم �لتخ�ض�ضي .

جمال  فـي  خربة  �ضنة  ع�ضرة  �ثنتا   )12(  + �أ�ضا�ضي  مهني  دبلوم   -

�لتخ�ض�ص .

مدرب 

�إكلينيكي �أول 

)�لتخ�ض�ص(
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تابع : جدول رقم )  7 ( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ص + ماج�ضتري فـي �لتخ�ض�ص .

جمــال  فـي  خبـرة  �ضنــو�ت  �ضـت   )6(  + �لتخ�ضـ�ص  فـي  بكالوريـو�ص   -

�لتخ�ض�ص بعد �لبكالوريو�ص .

م�ضاعد 

مدر�ص 

علوم )�أ( 

)�لتخ�ض�ص(/

مدر�ص علوم 

�أ�ضا�ضية )ب(

�ل�ضاد�ضة
- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ص + ماج�ضتري فـي �لتخ�ض�ص .

جمــال  فـي  خبـــرة  �ضنـو�ت  �ضــت   )6(  + �لتخ�ضـــ�ص  فـي  بكالوريـــو�ص   -

�لتخ�ض�ص بعد �لبكالوريو�ص .

- دبلوم مهني �أ�ضا�ضي + دبلوم تخ�ض�ضي + )7( �ضبع �ضنو�ت خربة بعد 

�لدبلوم �لتخ�ض�ضي .

- دبلوم مهني �أ�ضا�ضي +)9( ت�ضع  �ضنو�ت خربة فـي جمال �لتخ�ض�ص .

مدرب 

�إكلينيكي 

)�لتخ�ض�ص(

جمال  فـي  خربة  �ضنو�ت  ثالث   )3(  + �لتخ�ض�ص  فـي  بكالوريو�ص   -

�لتخ�ض�ص .

- دبلوم مهني �أ�ضا�ضي + دبلوم تخ�ض�ضي + )4( �أربع �ضنو�ت خربة بعد 

�لدبلوم �لتخ�ض�ضي .

- دبلوم مهني �أ�ضا�ضي + )6( �ضت �ضنو�ت خربة فـي جمال �لتخ�ض�ص .

م�ضاعد 

مدر�ص علوم 

)�لتخ�ض�ص(/

مدر�ص علوم 

�أ�ضا�ضية/

مدرب 

�إكلينيكي 

م�ضاعد 

)�لتخ�ض�ص(

�ل�ضابعة

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ص .

�لدبلوم  بعد  خربة  �ضنة   + تخ�ض�ضي  دبلوم   + �أ�ضا�ضي  مهني  دبلوم   -

�لتخ�ض�ضي .

- دبلوم مهني �أ�ضا�ضي + )3( ثالث �ضنو�ت خربة فـي جمال �لتخ�ض�ص .

م�ضاعد 

مدر�ص علوم 

)مبتدئ(

�لثامنة
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جدول رقم ) 8 ( 

ا�شرتاطات �شغل وظائف مهند�شي الأجهزة الطبية

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

دكتور�ه   + �لتخ�ض�ص  فـي  ماج�ضتري   + طبية  هند�ضة  بكالوريو�ص   -

هند�ضة طبية  + )14( �أربع ع�ضرة �ضنة خربة بعد �لدكتور�ه + �إجناز 

عدد )3( ثالثة �أبحاث فـي جمال �لتخ�ض�ص فـي �لوظيفة و�لدرجة 

�ل�ضابقة و�جتياز �ملقابلة . 

- بكالوريو�ص هند�ضة طبية + ماج�ضتري فـي �لتخ�ض�ص + )18( ثماين 

ع�ضرة �ضنة خربة بعد �ملاج�ضتري  + �إجناز عدد )3( ثالثة �أبحاث فـي 

جمال �لتخ�ض�ص فـي �لوظيفة و�لدرجة �ل�ضابقة و�جتياز �ملقابلة .

- بكالوريو�ص هند�ضة + خربة عملية ل تقل عن )26( �ضت وع�ضرين 

�ضنة  فـي جمال �لهند�ضة �لطبية و�جتياز �ملقابلة .

مهند�ص 

��ضت�ضاري )�أ(

�أ

دكتور�ه   + �لتخ�ض�ص  فـي  ماج�ضتري   + طبية  هند�ضة  بكالوريو�ص   -

 + �لدكتور�ه  بعد  خربة  �ضنة  ع�ضرة  �إحدى   )11(  + طبية   هند�ضة 

�إجناز عدد )2( بحثني فـي جمال �لتخ�ض�ص و�جتياز �ملقابلة .

- بكالوريو�ص هند�ضة طبية + ماج�ضتري فـي �لتخ�ض�ص + )15( خم�ص 

ع�ضرة �ضنة خربة بعد �ملاج�ضتري  + �إجناز عدد )2( بحثني فـي جمال 

�لتخ�ض�ص فـي �لوظيفة و�لدرجة �ل�ضابقة و�جتياز �ملقابلة .

- بكالوريو�ص هند�ضة + خربة عملية ل تقل عن )23( ثالث وع�ضرين 

�ضنة  فـي جمال �لهند�ضة �لطبية و�جتياز �ملقابلة .

مهند�ص 

��ضت�ضاري 

)ب(

ب

دكتور�ه   + �لتخ�ض�ص  فـي  ماج�ضتري   + طبية  هند�ضة  بكالوريو�ص   -

و�جتياز  �لدكتور�ه  بعد  �ضنو�ت خربة  ثماين   )8( + هند�ضة طبية  

�ملقابلة . 

- بكالوريو�ص هند�ضة طبية + ماج�ضتري فـي �لتخ�ض�ص + )12( �ثنتا 

ع�ضرة �ضنة خربة بعد �ملاج�ضتري  و�جتياز �ملقابلة .

- بكالوريو�ص هند�ضة + خربة عملية ل تقل عن )20( ع�ضرين �ضنة  فـي 

جمال �لهند�ضة �لطبية و�جتياز �ملقابلة .

مهند�ص 

��ضت�ضــــاري
�لأوىل
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تابع : جدول رقم )  8 ( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

دكتور�ه   + �لتخ�ض�ص  فـي  ماج�ضتري   + طبية  هند�ضة  بكالوريو�ص   -

هند�ضة طبية  + )5( خم�ص �ضنو�ت خربة  بعد �لدكتور�ه . 

ت�ضع  �لتخ�ض�ص + )9(  فـي  بكالوريو�ص هند�ضة طبية + ماج�ضتري   -

�ضنو�ت خربة بعد �ملاج�ضتري .

- بكالوريو�ص هند�ضة طبية + دبلوم/ �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( 

ت�ضعة �أ�ضهر + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة .

- بكالوريــو�ص هند�ضـــة طبيـــة + )15( خمــ�ص ع�ضــرة �ضنــة خبــرة بعد 

�لبكالوريو�ص .

- بكالوريو�ص هند�ضة + خربة عملية ل تقل عن )17( �ضبع ع�ضرة �ضنة 

فـي جمال �لهند�ضة �لطبية .

مهنـد�ص 

�خت�ضا�ضـي 

�أول )�أ(

�لثانية

دكتور�ه   + �لتخ�ض�ص  فـي  ماج�ضتري   + طبية  هند�ضة  بكالوريو�ص   -

هند�ضة طبية  +  خربة ل تقل عن )2( �ضنتني بعد �لدكتور�ه  .

�ضت   )6(  + �لتخ�ض�ص  فـي  ماج�ضتري   + طبية  هند�ضة  بكالوريو�ص   -

�ضنو�ت خربة بعد �ملاج�ضتري .

- بكالوريو�ص هند�ضة طبية + دبلوم/ �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل مدتها 

عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة .

- بكالوريـــو�ص هند�ضـة طبيــة + )12( �ثنتـــا ع�ضــرة �ضنـــة خبـــرة بعـــد 

�لبكالوريو�ص .

- بكالوريو�ص هند�ضة + خربة عملية ل تقل عن )14( �أربع ع�ضرة �ضنة  

فـي جمال �لهند�ضة �لطبية .

مهند�ص 

�خت�ضا�ضي 

�أول )ب( 

�لثالثة

دكتور�ه   + �لتخ�ض�ص  فـي  ماج�ضتري   + طبية  هند�ضة  بكالوريو�ص   -

هند�ضة طبية .

- بكالوريو�ص هند�ضة طبية + ماج�ضتري فـي �لتخ�ض�ص + )3( ثالث 

�ضنو�ت خربة بعد �ملاج�ضتري .

- بكالوريو�ص هند�ضة طبية + دبلوم/ �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل مدتها 

عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر + )6( �ضت �ضنو�ت خربة .

- بكالوريو�ص هند�ضة طبية + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة بعد �لبكالوريو�ص .

�إحدى ع�ضرة  - بكالوريو�ص هند�ضة + خربة عملية ل تقل عن )11( 

�ضنة فـي جمال �لهند�ضة �لطبية .

مهند�ص 

�خت�ضا�ضي 

�أول )ج( 

�لر�بعة
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تابع : جدول رقم )  8 ( 

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- بكالوريو�ص هند�ضة طبية + ماج�ضتري فـي �لتخ�ض�ص . 

- بكالوريو�ص هند�ضة طبية + دبلوم / �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن 

)9( ت�ضعة �أ�ضهر + )3( ثالث �ضنو�ت خربة .

- بكالوريو�ص هند�ضة طبية + )6( �ضت �ضنو�ت خربة بعد �لبكالوريو�ص .

- بكالوريو�ص هند�ضة + خربة عملية ل تقل عن )8( ثماين �ضنو�ت فـي 

جمال �لهند�ضة �لطبية .

مهنـد�ص 

�خت�ضا�ضي 

�أول 

�خلام�ضة

- بكالوريو�ص هند�ضة طبية + دبلوم / �ضهادة تخ�ض�ضية ل تقل عن 

)9( ت�ضعة �أ�ضهر . 

- بكالوريو�ص هند�ضة + خربة عملية ل تقل عن )5( خم�ص �ضنو�ت فـي 

جمال �لهند�ضة �لطبية . 

مهنـد�ص 

�خت�ضا�ضي 

�ل�ضاد�ضة

- بكالوريو�ص هند�ضة طبية + �ضنة خربة .

- بكالوريو�ص هند�ضة + خربة عملية ل تقل عن )2( �ضنتني فـي جمال 

�لهند�ضة �لطبية .

مهنـد�ص )ب( �ل�ضابعة

بكالوريو�ص هند�ضة طبية . مهند�ص  �لثامنة
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جدول رقم )9(

ا�شرتاطات �شغل وظائف اإدارة املعلومات ال�شحية

�شروط �شغل الوظيفة للعمانيني الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

دكتــــور�ه + )21( �إحــــدى وع�ضـــرون �ضنـــة خبـــرة بعــد �لدكتــــور�ه +   -

   �إجناز عدد )3( ثالثة �أبحاث فـي جمال �لتخ�ض�ص + �جتياز �ملقابلة .

- ماج�ضتيـر + )24( �أربع وع�ضرون �ضنة خربة بعد �ملاج�ضتري + �جناز 

عدد )2( بحثني فـي جمال �لتخ�ض�ص + �جتياز �ملقابلة .

��ضت�ضاري 

�إد�رة معلومات 

�ضحية )�أ(

�أ

 - دكتــور�ه + )18( ثماين ع�ضرة �ضنة خبـرة بعد �لدكتور�ه + �إجناز 

عدد )3( ثالثة �أبحاث فـي جمال �لتخ�ض�ص + �جتياز �ملقابلة .

 + �ملاج�ضتري  بعد  �ضنـة خبـرة  وع�ضرون  �إحدى   )21( + - ماج�ضتيـــر 

�إجناز عدد )2( بحثني فـي جمال �لتخ�ض�ص + �جتياز �ملقابلة .

��ضت�ضاري 

�إد�رة معلومات 

�ضحية )ب(

ب

- دكتـــور�ه + )15( خم�ص ع�ضرة �ضنة خبـــرة بعد �لدكتور�ه و�جتياز 

�ملقابلة .

- ماج�ضتيـــر + )18( ثماين ع�ضرة �ضنة خبـــرة بعد �ملاج�ضتري و�جتياز 

�ملقابلة . 

��ضت�ضاري 

�إد�رة معلومات 

�ضحية

�لأوىل

- دكتـــور�ه + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خبـــرة بعد �لدكتور�ه .

- ماج�ضتيـــر + )15( خم�ص ع�ضرة �ضنة خبـــرة بعد �ملاج�ضتري .

�خت�ضا�ضي �أول 

�إد�رة معلومات 

�ضحية )�أ( 

�لثانية

- دكتـــور�ه + )9( ت�ضع �ضنو�ت خبـرة بعد �لدكتور�ه .

- ماج�ضتيـــر + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنـة خبــرة بعد �ملاج�ضتري .

�خت�ضا�ضي �أول 

�إد�رة معلومات 

�ضحية )ب(

�لثالثة

- دكتـــور�ه + )6( �ضت �ضنو�ت بعد �لدكتور�ه .

- ماج�ضتيـــر + )9( ت�ضع �ضنـو�ت خبــرة بعد �ملاج�ضتري .

بعد  خربة  �ضنة  ع�ضرة  خم�ص   )15(  + �لتخ�ض�ص  فـي  بكالوريو�ص   -

�لبكالوريو�ص .

�خت�ضا�ضي �أول 

�إد�رة معلومات 

�ضحية )ج(

�لر�بعة

- دكتور�ه + )2( �ضنتان خربة بعد �لدكتور�ه .

- ماج�ضتيــر + )4( �أربع �ضنو�ت خربة بعد �ملاج�ضتري .

بعد  خربة  �ضنة  ع�ضرة  �ثنتا   )12(  + �لتخ�ض�ص  فـي  بكالوريو�ص   -

�لبكالوريو�ص .

- دبلوم فـي �لتخ�ض�ص ل تقل مدته عن )2( �ضنتني + �ضهادة تخ�ض�ضية 

ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر + )11( �إحدى ع�ضرة �ضنة خربة .

- دبلوم فـي �لتخ�ض�ص ل تقل مدته عن )2( �ضنتني در��ضيتني + )15( 

خم�ص ع�ضرة �ضنة خربة .

�خت�ضا�ضي 

�إد�رة معلومات 

�ضحية/

م�ضرف �إد�رة 

معلومات 

�ضحية )�أ(/

فني �إد�رة 

معلومات 

�ضحية �أول )�أ(

�خلام�ضة
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تابع : جدول رقم )  9 ( 

�شروط �شغل الوظيفة للعمانيني الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- دكتــور�ه .

- ماج�ضتري + )3 ( ثالث �ضنو�ت خربة بعد �ملاج�ضتري .

بعـــــــد  خبــرة  �ضنــــو�ت  ت�ضـــــع   )9(  + �لتخ�ضـــــ�ص  فـــي  بكالوريـــو�ص   -

�لبكالوريو�ص .

�ضهادة   + �ضنتني   )2( عن  مدته  تقل  ل  �لتخ�ض�ص  فـي  دبلوم   -

تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة .

 + در��ضيتني  �ضنتني   )2( عن  مدته  تقل  ل  �لتخ�ض�ص  فـي  دبلوم   -

)12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة .

م�ضرف �إد�رة 

معلومات �ضحية 

)ب(/

فني �إد�رة 

معلومات �ضحية 

�أول )ب(

�ل�ضاد�ضة

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ص + ماج�ضتري .

بعـــد  خبــرة  �ضنــــو�ت  �ضــــت   )6(  + �لتخ�ضـــــ�ص  فـي  بكالوريـــــو�ص   -

�لبكالوريو�ص .

- دبلوم فـي �لتخ�ض�ص ل تقل مدته عن �ضنتني + �ضهادة تخ�ض�ضية 

ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر + )6( �ضت �ضنو�ت خربة .

- دبلــــوم فـي �لتخ�ضـــ�ص ل تقــل مدته عن )2( �ضنتني در��ضيتني + 

)9( ت�ضع �ضنو�ت خربة .

م�ضرف �إد�رة 

معلومات �ضحية 

)ج(/

فني �إد�رة 

معلومات �ضحية 

�أول 

�ل�ضابعة

- بكالوريــو�ص فـــــــــي �لتخ�ضــــ�ص + )3 ( ثـــــالث �ضنـــــو�ت خبـــــــرة بعد 

�لبكالوريو�ص .

- دبلــوم فـي �لتخ�ضـــ�ص ل تقـــل مدتــــه عـــن )2( �ضنتيــن + �ضهـــادة 

تخ�ض�ضية ل تقل عن )9( ت�ضعة �أ�ضهر +)3( ثالث �ضنو�ت خربة .

- دبلوم فـي �لتخ�ض�ص ل تقل مدتـه عن )2( �ضنتيــن در��ضيتيـــن + 

)6( �ضت �ضنو�ت خربة .

م�ضرف �إد�رة 

معلومات �ضحية/

فني �إد�رة 

معلومات �ضحية 

)�أ(

�لثامنة

- بكالوريو�ص فـي �لتخ�ض�ص .

�ضنتيــن در��ضيتيــن +  �لتخ�ض�ص ل تقل مدته عن )2(  دبلوم فـي   -

)3( ثالث �ضنو�ت خربة .

م�ضاعد م�ضرف 

�إد�رة معلومات 

�ضحية/

فني �إد�رة 

معلومات �ضحية 

)ب( 

�لتا�ضعة

دبلوم فـي �لتخ�ض�ص ل تقل مدته عن )2( �ضنتني در��ضيتني .
فني �إد�رة 

معلومات �ضحية
�لعا�ضرة
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جدول رقم )10(

ا�شرتاطات �شغل وظيفة م�شاعد �شحي / م�شمد وتدرجاتها

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

- دبلوم �لتعليم �لعام + دورة تخ�ض�ضية ملدة ل تقل عن )2( �ضنتني + 

)9( ت�ضع �ضنو�ت خربة .

�لعام + دورة تخ�ض�ضية ملدة ل تقل عن )9( ت�ضعة  �لتعليم  - دبلوم 

�أ�ضهر + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة .

 + �أ�ضهــر  ثالثــة   )3( ملـــدة  تخ�ض�ضية  دورة   + �لعام  �لتعليم  دبلوم   -

)15( خم�ص ع�ضرة �ضنة خربة .

م�ضاعد 

�ضحي �أول ) �أ(

)�لتخ�ض�ص(

�لأوىل

- دبلوم �لتعليم �لعام + دورة تخ�ض�ضية ملدة ل تقل عن )2( �ضنتني + 

)6( �ضت �ضنو�ت خربة .

�لعام + دورة تخ�ض�ضية ملدة ل تقل عن )9( ت�ضعة  �لتعليم  - دبلوم 

�أ�ضهر + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة .

- دبلوم �لتعليـــم �لعـــام + دورة تخ�ض�ضـية ملـــدة )3( ثالثــــة �أ�ضهــر + 

)12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة .

م�ضاعد 

�ضحي �أول )ب(

)�لتخ�ض�ص(

�لثانية

- دبلوم �لتعليم �لعام + دورة تخ�ض�ضية ملدة ل تقل عن )2( �ضنتني + 

)3( ثالث �ضنو�ت خربة .

�ضنة   )1( عن  تقل  ل  ملدة  تخ�ض�ضية  دورة   + �لعام  �لتعليم  دبلوم   -

در��ضية + )6( �ضت �ضنو�ت خربة .

�أ�ضهــر +  ملـــدة )3( ثالثــة  �لعـــام + دورة تخ�ض�ضـــية  دبلوم �لتعليــم   -

)9( ت�ضع �ضنو�ت خربة .

م�ضاعد 

�ضحي �أول

 )�لتخ�ض�ص(

�لثالثة

- دبلوم �لتعليم �لعام + دورة تخ�ض�ضية ملدة ل تقل عن )2( �ضنتني .

ت�ضعة  تقل عن )9(  ملدة ل  دورة تخ�ض�ضية   + �لعام  �لتعليم  دبلوم   -

�أ�ضهر + )3( ثالث �ضنو�ت خربة .

�أ�ضهر +  دبلـــوم �لتعليـــم �لعـــــام + دورة تخ�ض�ضيـــة ملــدة )3( ثالثة   -

)6( �ضت �ضنو�ت خربة .

م�ضاعد 

�ضحي ) �أ (

�لر�بعة )�لتخ�ض�ص(

م�ضمد �أول )�أ( �إجادة �للغة �لعربية حتدثا وكتابة + )18( ثماين ع�ضرة �ضنة خربة .
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تابع : جدول رقم )10(

احلد الأدنى ل�شروط �شغل الوظيفة الوظيفـــة
 الدرجة

املاليـــة

ت�ضعة   )9( تقل عن  ملدة ل  دورة تخ�ض�ضية   + �لعام  �لتعليم  دبلوم   -

�أ�ضهر .

 + �أ�ضهـر  ثالثة  �لعــــام + دورة تخ�ض�ضيــــة ملدة )3(  �لتعليـــم  - دبلـوم 

)3( ثالث �ضنو�ت خربة .

م�ضاعد �ضحي 

)ب(

 )�لتخ�ض�ص(

�خلام�ضة

 �إجادة �للغة �لعربية حتدثا وكتابة + )15( خم�ص ع�ضرة �ضنة خربة .
م�ضمد �أول 

)ب(

دبلوم �لتعليم �لعام + دورة تخ�ض�ضية/ع�ضكرية ، ملدة )3( ثالثة �أ�ضهر .
م�ضاعد �ضحي 

)�لتخ�ض�ص(

�ل�ضاد�ضة

 �إجادة �للغة �لعربية حتدثا وكتابة + )12( �ثنتا ع�ضرة �ضنة خربة .
م�ضمد �أول 

)ج(

م�ضمد �أول �إجادة �للغة �لعربية حتدثا وكتابة + )9( ت�ضع �ضنو�ت خربة . �ل�ضابعة

م�ضمـد )�أ( �إجادة �للغة �لعربية حتدثا وكتابة + )6( �ضت �ضنو�ت خربة . �لثامنة

م�ضمــد )ب( �إجادة �للغة �لعربية حتدثا وكتابة + )3( ثالث �ضنو�ت خربة . �لتا�ضعة

�إجادة �للغة �لعربية حتدثا وكتابة . م�ضمــــــد �لعا�ضرة
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الت�شنيف رقم )1(

ب�شاأن الوظائف الطبية

 التخ�ش�شات الطبية بالفئة )اأ( :

�لطب �لباطني .   - 1  

2 - طب �لأمر��ص �جللدية .  

3 - طب �لأ�ضعة .  

4 - طب �لطو�رئ .  

5 - طب �لأطفال .  

6 - طب �لأ�ضرة .  

7 - �لتاأهيل �لطبي .  

8 - �لطب �ملهني .  

9 - �ل�ضحة �لعامة .  

10- طب �لأور�م �لإ�ضعاعي .  

11- طب خمترب�ت �لكيمياء �حليوية .  

12- طب خمترب�ت علم �أمر��ص �لدم .  

13- طب خمترب�ت علم �لأحياء �لدقيقة .  

التخ�ش�شات الطبية بالفئة )ب( :

1 - �جلر�حة �لعامة .  

2 - طب �أمر��ص �لن�ضاء و�لتوليد .  

3 - جر�حة �لفم و�لأ�ضنان .  

4 - طب وجر�حة �لعظام .  

5 - طب وجر�حة �لعيون .  

6 - طب وجر�حة �لأنف و�لأذن و�حلنجرة .  

7 - طب وجر�حة �لقلب و�لأوعية �لدموية .  

8 - جر�حة �لتجميل و�لرتميم .  

9 - طب وجر�حة �مل�ضالك �لبولية .  

  10- طب �لأع�ضاب .

  11- طب �لتخدير . 

  12- طب �لأن�ضجة .
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الت�شنيف رقم )2(

ب�شاأن الوظائف الطبية امل�شاعدة

الفئة )اأ(

1 - �ملخترب�ت �لطبية .  

2 - �لت�ضوير �لإ�ضعاعي .  

3 - �لرنني �ملغناطي�ضي .  

4 - �ضحة �لفم و�لأ�ضنان .  

5 - فح�ص �لب�ضر / �لب�ضريات .  

6 - تخطيط �لقلب .  

7 - �لتحاليل �لكيميائية .  

8 - علم �لأحياء .  

9 - علم �جلر�ثيم .  

10- �جلينات .  

11- �ل�ضحة �لعامة .  

12- �لرقابة �ل�ضحية .  

13- �ضحة �لبيئة .  

14- �ل�ضحة �ملهنية .  

15- �لتثقيف �ل�ضحي .  

16- �حلجر �ل�ضحي .  

17- �ضبط �جلودة .  

18- فني مناعة .  

19- فني �أدوية .  

20- فني تغذية .  

21- فني تعقيم .  

22- غرفة عمليات )�أدو�ت جر�حية( .  
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- 45 -

الفئة )ب(

1 -  �لعالج �لطبيعي و�لتاأهيل .  

2 -  �لأطر�ف �ل�ضناعية .  

3 -  �لعالج �ملهني .  

4 -  �لف�ضيولوجيا �لطبية .  

5 -  �لفيزياء �لطبية .  

6 -  عالج �لنطق .  

7 -  عالج �لقدم .  

8 -  ق�ضطرة �لقلب .  

9 -  �لرتوية �لقلبية .  

10- �لرتدد�ت �ل�ضوتية .  

11- �لعالج �لتنف�ضي .  

12- �لتخدير .  

13- تخطيط �لدماغ .  

14- قيا�ص �جلرعات �لإ�ضعاعية .  

15- فني �لطب �لنووي .  

16- تفتيت �حل�ضى .  

17- �لكلى �ل�ضناعية .  

18- �حل�ضر�ت �لطبية .  

19- �ل�ضحة �لنف�ضية .  

20- علم �لنف�ص .  

21- فني ��ضطر�بات �لنوم .  

22- فني تنظيف �أ�ضنان .  

23- فني ت�ضوير �إ�ضعاعي طب تد�خلي .  

    24 -  �خلاليا .
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امللحـق رقـم )2(

بــــدل الإدارة 

الوظيفـــــــة
مقدار البدل

 ب�لري�ل العم�ين �شهري�

مدير عام اأو عميد اأو رئي�ض خدمات �شحية /

خبيـــــر/ م�شت�شــــار/ مديـــر تنفيــذي مل�شت�شفــى 

ومن فـي حكمهم 

300

مدير عام م�شاعد اأو م�شاعد رئي�ض خدمات 

�شحية 

200

150مدير دائرة

100مدير م�شاعد اأو رئي�ض ق�شم
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امللحـــق رقــــم )3(

عقد توظيف غري العم�نيني ل�شغل الوظ�ئف الدائمة

اإنه فـي يوم :                                        املوافق :     /      /

مت التفاق بني كل من :

1 - ......................................................... نيابة عن حكومة �شلطنـــة عمـــان ،

       وميثلهــا فـي هذا العقد : ........................... )طـرف اأول(

2 - ........................................................)طـرف ثان(

وجن�شيتــــــه :

علـــى مــــا ياأتـــــي :

تعيني الطرف الثاين بوظيفـــــة : ............................................. البند ) 1 ( : 

 بالدرجــــة : ........................ براتب اأ�شا�شي قدره )    ( ريال عماين ، 

وبالبـــــدلت والعــــالوات املقــــررة وفقا مللحق الرواتــــب والبـــدلت والعـــالوات 

اأن ي�شــــرف  2013/33 ، علــــى  رقــــم ) ( املرفـــــق باملر�شــــوم ال�شلطانـــي رقم 

ذلـــــك فـي نهاية كل �شهر ميالدي .

يبداأ هذا العقد من   /   /       م ملدة �شنة ، ما مل ينته قبل ذلك لأي �شبب  البند ) 2 ( : 

من الأ�شباب الواردة فـي الالئحة التنظيمية لل�شوؤون الوظيفية ل�شاغلي 

الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�شاعدة باملوؤ�ش�شات الطبية احلكومية 

)املدنية والع�شكرية( .

امتداد هذا  فـي  رغبته  بعدم  الآخر  الطرف  الطرفني  اأحد  اإذا مل يخطر  البند ) 3 ( : 

ملدة  تلقائيا  العقد جمددا  اعترب  الأقل  على  ب�شهرين  انتهائه  قبل  العقد 

�شنة اأخرى .

يجوز لكل من الطرفني اإنهاء هذا العقد قبل نهاية ال�شنة التعاقدية بغري  البند ) 4 ( : 

اإبداء الأ�شباب ب�شرط اإخطار الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء مبدة ل تقل 

عن )3( ثالثة اأ�شهر يبقى خاللها الطرف الثاين فـي اخلدمة .
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وللطرف الأول التنازل عن احلق فـي ا�شتمرار الطرف الثاين فـي العمل 

اإذا  اإليها  امل�شار  املدة  كامل  نهاية  حتى  ا�شتمراره  فـي  اأو   ، الإخطار  بعد 

ا�شتدعت الظروف ذلك ، ب�شرط األ يتعار�ض ذلك مع م�شلحة العمل ، على 

اأن حت�شب هذه املدة كاملة �شمن مدة اخلدمة الفعلية للطرف الثاين .

واأنظمتها وتقاليدها  ال�شلطنة  باأن يحرتم قوانني  الثاين  الطرف  يتعهد  البند ) 5 ( : 

يقوم  وباأن   ، تامني  وولء  باإخال�ض  يعمل  وباأن   ، والدينية  الجتماعية 

بواجبات الوظيفة املعني عليها ، واأل يعمل فـي غري جهة عمله بعد �شاعات 

العمل الر�شمي ، ما مل يكن مرخ�شا له فـي ذلك من الطرف الأول .

بالعـــالج  الذين يقيمون معــــه  اأ�شرتـــه  واأفراد  الثاين هو  الطـــرف  يتمتـــع  البند ) 6 ( : 

واخلدمات الطبية املجانية فـي امل�شت�شفيات واملراكز واملجمعات احلكومية 

داخـــل ال�شلطنـــة با�شتثــناء العالج من الأمــرا�ض واإجـراء العمليات املحددة 

فـي القائمة املرفقة .

ول يتمتع من تنتقل كفالته للعمل بالقطاع اخلا�ض من اأفراد اأ�شرة الطرف 

الثاين بالعالج واخلدمات الطبية املجانية .

اأ�شهر  اإجازة مر�شية ل جتاوز مدتها )3( ثالثة  الثاين  الطرف  ي�شتحق  البند ) 7 ( : 

براتب اإجمايل ، ي�شاف اإليها �شهر واحد اإذا كان املر�ض ناجتا عن اإ�شابة 

الطبية  اجلهة  اإىل  اأحيل  ي�شفـى  اأن  دون  الإجازة  هذه  انتهت  فاإذا   ، عمل 

العقد  راأت عدم كفاءته اعترب  فاإذا   ، املخت�شة لتقرر مدى كفاءته للعمل 

منتهيا اعتبارا من تاريخ قرار عدم الكفاءة .

ي�شتحـــق الطرف الثاين عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب �شهر عن كل  البند ) 8 ( : 

�شنة من �شنوات خدمته ، بحد اأق�شى )12( اثني ع�شر �شهرا حت�شب على 

يتم  التي  الأيام  يقابل  ، ويخ�شم منها ما  يتقا�شاه  كان  راتب  اآخر  اأ�شا�ض 

خ�شم راتبها ، والأيام التي متنح له كاإجازة بدون راتب .

ول ي�شتحق الطرف الثاين املنحة امل�شار اإليها فـي احلالت الآتية :
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اإذا قلــت مـــدة خدمته عن )2( �شنتني كاملتـــني ، ما مل يكن انتهــاء  اأ - 

اخلدمة ب�شبب راجع للوحدة اأو املوؤ�ش�شة الطبية احلكومية )املدنية 

والع�شكرية( اأو ب�شبب الوفاة اأو عدم اللياقة ال�شحية .

اإذا اأنهيت خدمته ل�شدور حكم نهائي �شده بعقوبة جناية اأو بعقوبة  ب - 

فـي جرمية خملة بال�شرف اأو الأمانة .

اإذا اأنهي العقد من قبل اأي من طرفيه واقت�شت الظروف عدم ا�شتمرار  البنـــد ) 9 ( : 

الطرف الثاين فـي العمل للمدة املن�شو�ض عليها فـي البند )4( من هذا 

العقد ، مت ت�شوية احلقوق املالية على النحو التايل :

اإذا تنــــازل الطــــرف الأول عن التم�شــــك با�شتمـــرار الطــــرف الثانـــي  اأ - 

فـي العمل حتى نهاية املدة امل�شار اإليها ، ح�شبت هذه املدة �شمن مدة 

اخلدمة الفعلية للطرف الثاين ، وتقا�شى جميع م�شتحقاته املالية 

عنها مبا فـي ذلك منحة نهاية اخلدمة .

اإذا لــم يتنــازل الطــرف الأول عـن احلــق امل�شــار اإليــه مل حت�شب املدة  ب - 

الثانـــي  الطـــرف  ، وتقا�شــى  الفعليــة  املذكـــورة �شمــن مدة اخلدمة 

م�شتحقاته املالية حتى تاريخ اآخر يوم با�شر فيه العمل مبا فـي ذلك 

املنحة امل�شتحقة وفقا للبند )8( من هذا العقد .

 ،  ..................... بالدرجة  جوا  �شفر  تذاكر  الثاين  الطرف  ي�شتحق  البند ) 10 ( : 

ت�شرف له ولزوجه و)3( ثالثة من اأبنائه ، ممن ل جتاوز اأعمارهم )21( 

اإحدى وع�شرين �شنة فـي احلالتني الآتيتني :

اأ - عند قدومه ال�شلطنة لأول مرة بعد التعاقد .

ب - عند انتهاء خدمته لأي �شبب من الأ�شباب .

ول ي�شتحق الطرف الثاين تذاكر ال�شفر امل�شار اإليها فـي احلالة املن�شو�ض 

داخل  من  معه  مت  قد  التعاقد  كان  اإذا   ، البند  هذا  من  )اأ(  فـي  عليها 

اإذا كانت  ، كما ل ت�شرف فـي هذه احلالة تذاكر �شفر لعائلته  ال�شلطنة 

متواجدة بال�شلطنة فـي تاريخ التعاقد ، اأو كان زوجه يعمل فـي اأي وحدة 

من وحدات اجلهاز الإداري للدولة ، وي�شرف له تذكرة من تلك الوحدة .
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ي�شتحق الطرف الثاين تذاكر �شفر جوا ، بالدرجة ........................ البند ) 11 ( : 

له ولزوجه و)3( ثالثة من اأبنائه ممن ل جتاوز اأعمارهم )21( اإحدى 

وع�شرين �شنة بالدرجة املحددة ، اأو تعوي�شا نقديا عنها ي�شرف له بناء 

علــــى طلبـــه بواقـــع )75%( خم�شــــة و�شبعــــني باملائــــــة من قيمــــة التذكــــرة 

فـي تاريخ ال�شرف ، وذلك ملرة واحدة خالل ال�شنة التعاقدية ، ول ي�شرتط 

ل�شتحقاق املوظف هذا التعوي�ض قيامه بالإجازة العتيادية ، وفـي جميع 

الأحوال ل يجوز �شرف هذا التعوي�ض اأكرث من مرة واحدة فـي ال�شنة 

املالية ذاتها .

البند ) 12 ( : ي�شتحق الطرف الثاين تعوي�شا نقديا عن نقل الأمتعة ال�شخ�شية الزائدة 

ب�شحبته يعادل قيمة نقل )20( ع�شرين كيلو جرام له ، و)10( ع�شرة كيلو 

جرامات لزوجه ، و)5( خم�شة كيلو جرامات لكل ابن من اأبنائه الثالثة 

عند بدء اخلدمة وانتهائها ، وذلك اإذا مل ت�شمل تذاكر ال�شفر املمنوحة 

له ولأفراد اأ�شرته نقل الوزن الذي ي�شرف عنه التعوي�ض النقدي امل�شار 

اإليه .

يخ�شــــع الطـــرف الثانـــي فـي اأثنـــاء مدة �شريـــان العقد لأحكــام الالئحـــة  البند ) 13 ( : 

التنظيميــــة لل�شـــوؤون الوظيفيـــة ل�شاغلــي الوظائـــف الطبيـــة والوظائــــف 

الطبيــــة امل�شاعـــدة باملوؤ�ش�شــات الطبية احلكومية )املدنية والع�شكرية( ، 

ب�شفة  املدنيني  املوظفني  �شاأن  فـي  لآخر  وقت  من  احلكومة  تقرره  وما 

عامة ، وله كافة احلقوق ، وعليه جميع الواجبات املن�شو�ض عليها فيها ، 

وذلك فيما مل يرد به ن�ض خا�ض فـي هذا العقد .

توقيع الطرف الأول                                                                     توقيع الطرف الث�ين

..........................                                                                       .........................
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امللحــق رقــم )4(

عقــد �شغـــل وظيفــة موؤقتـــة

اإنه فـي يوم :                                        املوافق :     /      /

مت التفاق بني كل من :

1 - ......................................................... نيابة عن حكومة �شلطنـــة عمـــان ،

       وميثلهــا فـي هذا العقد : ........................... )طـرف اأول(

2 - ........................................................)طـرف ثان(

وجن�شيتــــــه :

علـــى مــــا ياأتـــــي :

البند ) 1 ( : تعيني الطرف الثاين بوظيفة ................................ املوؤقتة براتب 

....................... ريال عماين ي�شرف فـي نهاية كل �شهر ميالدي .

يبداأ هذا العقد من  /  /     م وملدة ............... ، ما مل ينته قبل ذلك لأي  البند ) 2 ( : 

�شبب من الأ�شباب .

الثاين  الطرف  الأول  الطرف  يخطر  مل  ما  مدته  بانتهاء  العقد  ينتهي  البند ) 3 ( : 

برغبته فـي جتديد العقد قبل نهاية مدته ب�شهر على الأقل .

اإبداء  بغري  مدته  نهاية  قبل  العقد  هذا  اإنهاء  الطرفني  من  لكل  يجوز  البند ) 4 ( : 

الأ�شبـــاب ب�شــــرط اإخطـــار الطــرف الآخر بذلك قبل الإنهاء مبـــدة ل تقــل 

عن )2( �شهرين .

عنها  ي�شتحق  يوما   )      ( اعتيادية مدتها  اإجازة  الثاين  الطرف  ي�شتحق  البند ) 5 ( : 

راتبه املن�شو�ض عليه فـي البند )1( .

يتمتـــع الطـــرف الثانـــي هـــو واأفــراد اأ�شرتـــه الذيــن يقيمــون معــه بالعــالج  البند ) 6 ( : 

واخلدمـــــــات الطبيــــــة املجانيــــة ، وذلك فــــي حـــدود الإمكانــــات املتوفـــــــرة 

با�شتثناء  ال�شلطنة  داخل  احلكومية  واملجمعات  واملراكز  امل�شت�شفيات  فـي 

العالج من الأمرا�ض ، واإجراء العمليات املحددة فـي القائمة املرفقة .

ول يتمتــع مـــن تنتقـــل كفالته للعمــل بالقطــاع اخلا�ض مــن اأفــراد اأ�شــرة 

الطرف الثاين بالعالج واخلدمات الطبية املجانية .
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ي�شتحق الطرف الثاين اإجازة مر�شية ملدة ل تزيد على )  ( يوما ، فاإذا  البنـد ) 7  ( :  

انتهت هذه املدة دون اأن ي�شفـى اعترب العقد منتهيا .

ي�شتحق الطرف الثاين بدل ال�شفر ملهمة ر�شمية داخل ال�شلطنة اأو خارجها  البنــد ) 8 ( :  

وتذاكر ال�شفر فـي حالة تكليفه ، بالفئات وفـي احلدود املبينة بالالئحة 

التنظيميـــة لل�شــوؤون الوظيفيــة ل�شاغلــي الوظائــف الطبيـــة والوظائـــف 

 ، والع�شكرية(  )املدنية  احلكومية  الطبية  باملوؤ�ش�شات  امل�شاعدة  الطبية 

وذلك مبراعاة م�شتوى الوظيفة املوؤقتة التي ي�شغلها .

يتعهد الطرف الثاين باأن يحرتم قوانني ال�شلطنة واأنظمتها وتقاليدها  البنــد ) 9 ( :  

يقـوم  وبـاأن   ، تامني  وولء  باإخال�ض  يعمل  وباأن   ، والدينية  الجتماعية 

واأل يعمل فـي غري جهة عمله بعد   ، ب�شاأنها  املتعاقد  الوظيفة  بواجبات 

�شاعات العمل الر�شمي ما مل يكن مرخ�شا له فـي ذلك من الطرف الأول .

مدة  عن  منحة  خدمته  انتهاء  عند  الثاين  الطرف  منح  الأول  للطرف  البند )10 ( :  

تعاقده ، بواقع راتب �شهر عن كل �شنة من �شنوات خدمته ، على األ تزيد 

على )5000( خم�شــة اآلف ريال عماين ، حت�شب على اأ�شا�ض اآخر راتب كان 

يتقا�شاه ، ول يجوز منح الطرف الثاين هذه املنحة فـي احلالت الآتية :

انتهاء  يكن  مل  ما  كاملتني  �شنتني   )2( عن  خدمته  مدة  قلت  اإذا  اأ - 

اللياقــة  عـــدم  اأو   ، الوفــاة  اأو   ، الوحـــدة  اإىل  راجع  ب�شبــب  اخلدمــة 

ال�شحية .

اإذا انتهت خدمته ل�شدور حكم نهائي �شده بعقوبة جناية اأو بعقوبة  ب - 

فـي جرمية خملة بال�شرف اأو الأمانة .

البند )11 ( : ي�شتحق الطرف الثاين ، اإذا كان غري عماين ، تذاكر �شفر جوا بالدرجة 

.............. ، ت�شرف له ولزوجه و)3( ثالثة من اأبنائه ، ممن ل جتاوز 

اأعمارهم )21( اإحدى وع�شرين �شنة فـي احلالتني الآتيتني :

اأ - عند قدومه ال�شلطنة لأول مرة بعد التعاقد .

ب - عند انتهاء خدمته لأي �شبب من الأ�شباب .

ول ي�شتحق الطرف الثاين تذاكر ال�شفر امل�شار اإليها فـي احلالة املن�شو�ض 

داخل  من  معه  مت  قد  التعاقد  كان  اإذا   ، البند  هذا  من  )اأ(  فـي  عليها 
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اإذا كانت  ، كما ل ت�شرف فـي هذه احلالة تذاكر �شفر لعائلته  ال�شلطنة 

متواجدة بال�شلطنة فـي تاريخ التعاقد ، اأو كان زوجه يعمل فـي اأي وحدة 

من وحدات اجلهاز الإداري للدولة ، وي�شرف له تذكرة من تلك الوحدة .

البند )12 ( :  ي�شتحـــــق الطـــرف الثانـــــي ، اإذا كــــان غيـــر عمانــــي ، تذاكـــــر �شفـــــر جــــــوا 

بالدرجة......له ولزوجه و)3( ثالثة من اأبنائه ممن ل جتاوز اأعمارهم 

عنها  نقديا  تعوي�شا  اأو   ، املحددة  بالدرجة  �شنة  وع�شرين  اإحدى   )21(

ي�شرف له بناء على طلبه بواقع )75%( خم�شة و�شبعني باملائة من قيمة 

التذكرة فـي تاريخ ال�شرف ، وذلك ملرة واحدة خالل ال�شنة التعاقدية ، 

ول ي�شرتط ل�شتحقاق املوظف هذا التعوي�ض قيامه بالإجازة العتيادية 

وفـي جميع الأحوال ل يجوز �شرف هذا التعوي�ض اأكرث من مرة واحدة 

فـي ال�شنة املالية ذاتها .

نقل  عن  نقديا  تعوي�شا   ، عماين  غري  كان  اإذا  الثاين  الطرف  ي�شتحق  البند )13 ( :  

الأمتعة ال�شخ�شية الزائدة ب�شحبته يعادل قيمة نقل )20( ع�شرين كيلو 

جرام له ، و)10( ع�شرة كيلو جرامات لزوجه ، و)5( خم�شة كيلو جرامات 

مل  اإذا  وذلك   ، وانتهائها  اخلدمة  بدء  عند  الثالثة  اأبنائه  من  ابن  لكل 

ت�شمل تذاكر ال�شفر املمنوحة له ولأفراد اأ�شرته نقل الوزن الذي ي�شرف 

عنه التعوي�ض النقدي امل�شار اإليه .

البند )14 ( : يخ�شــع الطـــرف الثاين فـي اأثنــاء مدة �شريــان العقد لأحكــــام الالئحـــة 

التنظيميـــة لل�شــــوؤون الوظيفيــة ل�شاغلــي الوظائــف الطبيـــة والوظائـــف 

الطبيــــة امل�شاعـــدة باملوؤ�ش�شـات الطبية احلكومية )املدنية والع�شكريــة( ، 

ب�شفة  املدنيني  املوظفني  �شاأن  فـي  لآخر  وقت  من  احلكومة  تقرره  وما 

عامة ، وله كافة احلقوق ، وعليه جميع الواجبات املن�شو�ض عليها فيها ، 

وذلك فيما مل يرد به ن�ض خا�ض فـي هذا العقد .

توقيع الطرف الأول                                                                     توقيع الطرف الث�ين

..........................                                                                       .........................

ملحوظــــــــــة :

- ل ي�شري احلظر الوارد فـي البند )9( من هذا العقد بعدم جواز العمل لدى جهة اأخرى 

بعد �شاعات العمل الر�شمي اإذا كان املتعاقد معه عمانيا .
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ق�ئمـــــــــــة

الأمرا�س والعملي�ت اجلراحية امل�شتثن�ة من العالج املج�ين

1 - زراعــة الأعـ�شـــاء . 

2 - عمليات القلب املفتوح . 

3 - الأورام ال�شرطانية .

4 - اللتهاب الكبدي الوبائي باأنواعه .

5 - الـعـقـــم .

6 - اأمرا�ض الدم الوراثية وال�شرطانية .

7 - جراحــة الرتميم .

8 - غ�شــيل الكلى .

9 - ال�شتبدالت ال�شناعية ) عظمية ، وغري عظمية( .

10 - الإدمــــان .

11 - اأمرا�ض القلب . 
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