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وزارة التعليـــم الــعــالــي
قـــرار وزار 

رقـــم 2017/55
يــة حـة الـتنفـي ـا الال ـ س ا بتعديـ بعـــ

يقية ليـات العلـو الــتط يـم   للمر�سـو ال�سلطانـي رقـم 2007/62 بتن

� �إ �ملر�ســوم �ل�سلطا رقــم 2002/6 بتحديــد �خت�سا�ســـات وز�رة �لتعليـــم �لعالـــي  ��ستنـا

و�عتما هيكلها �لتنظيمي  

و�إ �ملر�سوم �ل�سلطا رقم 2007/62 بتنظيم كليات �لعلوم �لتطبيقية  

و�إ �لالئحة �لتنفـيذية للمر�سوم �ل�سلطا رقم 2007/62 بتنظيم كليات �لعلوم �لتطبيقية 

رة بالقر�ر �لوز�ر رقم 2010/13 ،  �ل�سا

وبناء عل ما تقت�سي �مل�سلحة �لعامة  

تقـــرر

ولـــ ة ا املــا

جتر �لتعديالت �ملرفقة عل �لالئحة �لتنفـيذية لكليات �لعلوم �لتطبيقية �مل�سار �إليها . 

انيــة ة ال املــا

ض م �أحكامها .  يلغ كل ما يخال �لتعديالت �ملرفقة  �أو يتعار

ــة ال ة ال املــا

ريدة �لر�سمية  ويعمل ب من �ليوم �لتا لتاري ن�سر .  ين�سر هذ� �لقر�ر فـي �

ســــــــان 1438هـ ـي   5  مـ رم سدر 
ـــ  31 مـ مايـــــــــــــو 2017 املوا

و�سعيدية   راويـة بن �سعــو الــ
وزيــــــــــــــــــــرة �لتعليـــــــــــــــــــــــم �لعالــــــــــــــــــي
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يــة حـة الـتنفـي ـا الال ـ س ا تعديــالت علــ بعـــ

يقية ليـات العلـو الــتط يـم   للمر�سـو ال�سلطانـي رقـم 2007/62 بتن

ة  1 ( املــا

 )1 ة فـي �لبند  " عبارة "عن كل ليلة يق�سيها " �لو�ر ي�ستبدل بعبارة "عن كل يوم يق�سي

4 من �لالئحة �لتنفـيذية لكليات �لعلوم �لتطبيقية �مل�سار �إليها .  من �مللحق رقم 

ة  2 ( املــا

4 من �لالئحة �لتنفـيذية لكليات �لعلوم  3 ، 9 من �مللحق رقم  ي�ستبدل بن�سي �لبندين 

�لتطبيقية �مل�سار �إليها  �لن�سان �لتيان 

بنـــد  3 ( 

ي�سرت ملن بدل �ل�سفر �أل تقل �مل�سافة ب مقر �لعمل �لأ�سلي  ومقر �ملهمة �لر�سمية 

250 مائت وخم�س كيلومرت� .  عن 

 بنـــد  9 ( 

75 خم�سة و�سبع فـي �ملائة من �لبدل �ملقرر عند �لإيفا  ن بدل �ل�سفر بن�سبة 

ري عمانية بال�سكن  وبن�سبة  � تكفلت جهة  فـي مهمة ر�سمية  �أو للتدري فـي �خلار �إ

�خل �ل�سلطنة .  � كان �لإيفا فـي مهمة ر�سمية  �أو للتدري  )50 خم�س فـي �ملائة �إ

ة  3 ( املــا

6 من �لالئحة �لتنفـيذيـــة لكليـــات �لعلـــوم  6 مــن �مللحــق رقــــم  ي�ستبــدل بنــ�ض �لبنــد 

�لتطبيقية �مل�سار �إليها  �لن�ض �لتي 

 بنـــد  6 ( 

و  وفقا ملا ياأتي  يتم �لرتحيل بطريق �

يفة �لعميد .  لي و بدرجة رجال �لأعمال  ل�سا �أ - 
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ائ �لأخر .  لي �لو بالدرجة �ل�سياحية  ل�سا  - 

رجة �سفر �لأع�ساء بالدرجة �مل�ستحقة للمو  د  بالن�سبة للوفو �لر�سمية   -  

طبقا ملــا ور فـي  �أ    من هذ� �لبند . 

ة  4 ( املــا

ال من �لالئحة �لتنفـيذية لكليات �لعلوم �لتطبيقية �مل�سار �إليها   ي�سا �إ �لف�سل �ل

فرع ثامن مكرر�  ن�س �لتي 

ـــررا امـــ  م   الفــر ال

ـــي وم�ساعـــد ا نامـــ ا مديـــر ال

ــررا ة  25  م املــا

ي مدير  ويعاون مديـــر م�ساعـــد  يتم �ختيارهما مـــن بـــ  يكون لكـــل برنامج �أكا

ــة �لتدريـــ�ض فـي �لكليـــــات  وي�سدر بتعيينهما قـــر�ر من �لوزير  بــناء علـــ  �أع�ســاء هي

ملــــدة و�حـــــدة  2 عامــــ قابلـــــة للتجديـــــد  ملــدة  ل  ـــي  و �قتــــر�ح �ملجلـــ�ض �لأكا

ة لــ   اثلــــة  ويجــــوز للوزيـــر �إعفــاء �أ منهمــا من من�سب قبـل �نق�ساء �ملــدة �ملحد

وفقا ملـــا تقت�سي �مل�سلحة �لعامة . 

ــررا  1 ( ة  25  م املــا

�ريا لإ�سر� عميد �لكلية �لتي يوجــد فـيها مقـــر  ي �إ نامج �لأكا يخ�س مدير �ل

ية باملديرية .  عمل  وفنيا لإ�سر� �ملدير �لعام �مل�ساعد لل�سوون �لأكا

ــررا  2 ( ة 25  م املــا

ي �ملهام �لتية  نامج �لأكا يتو مدير �ل

�ء فـيــــ   - 1 ـــي  و�قتــر�ح �سبـــل تطويـــر �لأ نامــج �لأكا �لإ�سر� عل تنفـيذ �ل

ة �لتدري�ض .  س بر�مج تدري �أع�ساء هي و�مل�ساركة فـي و

�مـــج  - 2 �ئــرة �ل ــي  بالتعاون مــ  نامج �لأكا س وتنفـيذ �خلطة �ل�سنوية لل و

ية باملديرية .  �لأكا
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نامـــج  - 3 يــا ب�ســاأن �ل امعــات �ملرتبطــة بهــا �أكا �لتن�سيـــق ب �لكليــــات  وب �

ي .  �لأكا

ي .  - 4 نامج �لأكا و�ت  ومعايري لقيا�ض عملية �لتقييم �ملتبعة لل �إعد� وتطوير �أ

ل �ملعلومــــات   - 5 ض تبا ية �ملحلية  و�لدولية بغــر �لتن�سيق م �ملو�ســـ�سات �لأكا

نامج .  وتطوير �ل

�ملدير  - 6 �إ  ورفع  ي   �لأكا نامج  بال �لعمل  �سيــر  �سنــو عن  تقريــر  �إعد� 

ية .  �لعام �مل�ساعد لل�سوون �لأكا

ية .  - 7 �أ مهام �أخر يكل بها من قبل �ملدير �لعام �مل�ساعد لل�سوون �لأكا

ض م�ساعد فـي بع�ض مهام �ملن�سو�ض عليها  ي �أن يفو نامج �لأكا ويجوز ملدير �ل

ة .  فـي هذ �ملــا

ة  5 ( املــا

3 ، 8 مـن �مللحـق  4  ويلغ �لبنـد�ن  تلغــ �لبنـــو  2 ، 10 ، 11 ، 13 مـــن �مللحـــق رقــم 

5 من �لالئحة �لتنفـيذية لكليات �لعلوم �لتطبيقية �مل�سار �إليها .  رقم 

ة  6 ( املــا

6 من �لالئحة �لتنفـيذية  8 من �مللحق رقم  ة فـي �لبند  ذ عبارة " �أو خارجها " �لو�ر

لكليات �لعلوم �لتطبيقية �مل�سار �إليها . 

-8-


