
اجلريدة الر�سمية العدد )998(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/2

باإن�سـاء كليـة الدفـاع الوطنـي واإ�سـدار نظامهـا

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

تن�ســـاأ كليـــة للدرا�ســــات ال�سرتاتيجيــة فـي جمالـــي الأمـــن والدفـــاع ت�سمــــى " كليــــة الدفـــاع 

الوطني " تتبع وزارة الدفاع ويكون مقرها مع�سكر بيت الفلج مبحافظة م�سقط ، ويعمل 

فـي �ساأنها بالنظام املرفق .

املــادة الثانيــــة

تتمتع كلية الدفاع الوطني بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل املايل والإداري ، وترتبط 

اأكادمييا بجامعة ال�سلطان قابو�س .

املــادة الثالـثــــة

ي�سدر الوزير امل�سوؤول عن �سوؤون الدفاع النظام الداخلي لكلية الدفاع الوطني واللوائح 

والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام النظام املرفق .

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 25 من �سفــــــــر �سنة 1434هـ

املـوافــــق :  8  من ينايــــــــر �سنة 2013م
  قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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نظام كلية الدفاع الوطني 

الف�سل الأول 

تعريفات واأحكام عامة 

املـــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�سح قرين كل منها ، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

الـــوزارة : وزارة الدفاع .

الــــوزير : الوزير امل�سوؤول عن �سوؤون الدفاع .

الكليـــــة : كلية الدفاع الوطني .

اجلامعة : جامعة ال�سلطان قابو�س .

الآمـــــــر : اآمر الكلية .

املـــادة ) 2 ( 

اللغة العربية هي لغة التدري�س فـي الكلية ويجوز اعتماد لغات اأخرى لبع�س املقررات التي 

تقت�سي طبيعة تدري�سها ذلك .

املـــادة ) 3 ( 

الكلية  اإقرارها من قبل جمل�س  الوزارة يتم  للكلية موازنة م�ستقلة تلحق مبوازنة  تكون 

وتعتمد من الوزير .

الف�سل الثاين

اأهــداف الكليـــة

املـــادة ) 4 ( 

تهدف الكلية اإىل حتقيق الآتي :

والدفاع وفق خطط  الأمن  فـي جمايل  ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  اإعداد وتطوير   - 1

وبرامج معتمدة .
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تطويــــــر الفكــــــــر ال�سرتاتيجــــي ، والقــــــدرة التحليليــــة ، ومهــــــارات التخطيـــــط   - 2

ال�سرتاتيجي ، و�سياغة ال�سيا�سات الوطنية ، و�سناعة القرار فـي جمايل الأمن 

والدفاع .

تنميــة القــدرة علــى توحيــد وتكامـل وتن�سيـق اجلهـود الوطنيــة فـي كافة املجــالت   - 3

�سمن اإطار وطني �سامل .

الذي ميكنهم  النحو  على  واملدنيني  والأمنيني  الع�سكريني  القادة  وتاأهيل  اإعداد   - 4

من تويل املنا�سب العامة الع�سكرية والأمنية واملدنية على امل�ستوى ال�سرتاتيجي .

توفري بيئة اأكادميية حتفز على التعلم والإبداع فـي الدرا�سات ال�سرتاتيجية فـي   - 5

جمايل الأمن والدفاع .

تنمية الوعي والإدراك بق�سايا الأمن الوطني .  - 6

تنمية القدرة على اإدارة الأزمات وفق خطط منهجية علمية .  - 7

الأمن  جمايل  فـي  العلمي  البحث  مهارات  وتطوير  والدرا�سات  البحوث  اإجراء   - 8

والدفاع .

الف�سل الثالث

جمل�ســــا الكليـــــة

املـــادة ) 5 ( 

يتوىل اإدارة الكلية والإ�سراف عليها كل من جمل�س الكلية واملجل�س الأكادميي وفق الأحكام 

املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل .

املـــادة ) 6 ( 

ي�سكل جمل�س الكلية برئا�سة رئي�س اأركان قوات ال�سلطان امل�سلحة وع�سوية كل من :

1 - قائد اجلي�س ال�سلطاين العماين .

2 - قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين .

3 - قائد البحرية ال�سلطانية العمانية .
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4 - قائد احلر�س ال�سلطاين العماين .

5 - الآمر .

6 - م�ساعد املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك لل�س�ؤون الإدارية واملالية .

7 - م�ساعد رئي�س جهاز الأمن الداخلي للعمليات .

8 - اأمني عام جمل�س الأمن ال�طني .

9 - وكيل وزارة التعليم العايل .

10 - وكيل وزارة اخلارجية لل�س�ؤون الدبل�ما�سية .

11 - ممثل ل�زارة املالية بدرجة وكيل وزارة  .

         ويك�ن م�ساعد الآمر مقررا ملجل�س الكلية .

املـــادة ) 7 ( 

يختــ�س جملــ�س الكليــة بر�سم ال�سيا�ســات العامة للكلية ولــه اتخـــاذ مـــا يــراه لزمــا لتحقيــق 

اأهدافها وعلى الأخ�س ما ياأتي :

درا�سة املقرتحات والت��سيات املرف�عــة اإليــه مــن املجلــ�س الأكادميــي فيمـــا يتعلـــق   - 1

باملناهــج والربامــج واأعــداد املقب�لـــني فـي كــل دورة وغريهـــا من ال�ســـ�ؤون املاليـــة 

والإدارية واإقرار ما يراه منا�سبا ب�ساأنها .

اعتماد �سيا�سة البح�ث العلمية والربامج امل�ازية .  - 2

اعتماد برامج التعاون مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية والتدريبية وكليات الدفاع ال�طني   - 3

بالدول الأخرى ، وما يرتبط بذلك من التفاقيات ومذكرات التفاهم بعد التن�سيق 

مع اجلهات املعنية .

اعتماد الفعاليات والندوات والأن�سطة والربامج ال�سن�ية الرئي�سية للكلية .  - 4

اعتماد التقرير ال�سرتاتيجي ال�سن�ي ، ورفع تقرير بذلك لل�زير .  - 5

اقرتاح النظام الداخلي للكلية .  - 6

اإقرار م�ازنة الكلية ورفعها لل�زير لالعتماد .  - 7
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املـــادة ) 8 ( 

يجتمــع جملــ�س الكليــة مــرة كــل عام بناء على دعوة من رئي�سه ويجــوز لــه دعــوة املجلــ�س 

لالنعقاد كلما اقت�ست ال�سرورة ذلك . 

وتنظم الالئحة كيفية انعقاد املجل�س واإ�سدار قراراته .

املـــادة ) 9 ( 

ي�سكل املجل�س الأكادميي برئا�سة الآمر وع�سوية كل من :

1 - م�ساعد الآمر .

2 - رئي�س �سعبة التطوير والتجهيز .

3 - اثنني من الع�سكريني برتبة عميد من تخ�س�سات خمتلفة .

4 - اثنني من احلا�سلني على درجة الدكتوراه من تخ�س�سات خمتلفة .

       ويكون مدير مكتب الآمر مقررا للمجل�س الأكادميي .

املـــادة ) 10 ( 

يتوىل املجل�س الأكادميي الخت�سا�سات الآتية :

تنفيذ ال�سيا�سات املعتمدة والقرارات ال�سادرة من جمل�س الكلية .  - 1

اأو تطوير ال�سيا�سات واملناهج  درا�سة وتقييم املقرتحات والتو�سيات ب�ساأن تعديل   - 2

التوجيه  هيئة  من  اإليه  املرفوعة  والحتياجات  التعليمية  واخلطط  والربامج 

واإبداء التو�سيات ب�ساأنها ورفعها ملجل�س الكلية .

اإعداد وتن�سيق برامج التعاون مع املوؤ�س�سات الأكادميية والتدري�سية وكليات الدفاع   - 3

الوطني بالدول الأخرى وما يرتبط بها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم .

املوازية  التدريب  وبرامج  والندوات  العلمية  بالبحوث  املتعلقة  املقرتحات  اإعداد   - 4

وغريها من ال�سوؤون املالية والإدارية ورفعها ملجل�س الكلية .

امل�سلحة  ال�سلطان  قوات  حاجة  �سوء  فـي  دورة  كل  فـي  املقبولني  اأعداد  اقرتاح   - 5

والأجهزة الأمنيــة وغريها من اجلهات املدنية الأخرى والرت�سيحــــات املقدمة من 

الدول الأخرى ورفعه ملجل�س الكلية .
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توفري الحتياجات التعليمية والإدارية للكلية .  - 6

اقرتاح تعيني اأع�ساء هيئة التوجيه بالكلية ورفعه اإىل جمل�س الكلية .  - 7

درا�سة ما يعر�س عليه من مقرتحات ب�ساأن اإقرار اأو تعديل اأو اإلغاء اأو تطوير اأي   - 8

مقرر درا�سي بناء على تو�سية رئي�س �سعبة التطوير والتجهيز ملواكبة امل�ستجدات 

التعليمية فـي جمال الدرا�سات ال�سرتاتيجية ورفعها اإىل جمل�س الكلية .

العمل على حتديث وتطوير تقنية املعلومات بالكلية لتواكب م�ستجدات الع�سر   - 9

ومتطلبات العمل .

املنا�سبـــة للتقييـــم والتقويـــم والتحديـــــث بهـــدف رفــع اجلــودة  اقتــراح الو�سائــــل   - 10

التعليمية والإدارية فـي الكلية ورفعه اإىل جمل�س الكلية .

اقرتاح م�سروع املوازنة ال�سنوية للكلية ورفعه ملجل�س الكلية .  - 11

املـــادة ) 11 ( 

 ، اأ�سهــر على الأقل  يجتمع املجل�س الأكادميي بناء على دعوة من رئي�سه مــرة كل ثالثــة 

ويجوز له دعوة املجل�س لالنعقاد كلما اقت�ست ال�سرورة ذلك . 

وتنظم الالئحة كيفية انعقاد املجل�س واإ�سدار قراراته .

املـــادة ) 12 ( 

للمجل�س الأكادميي - فـي �سبيل اأدائه ملهامه - ال�ستعانة مبن يراه من اخلرباء فـي املجالت 

املت�سلة باأهداف الكلية .

الف�سل الرابع 

الآمــر واأع�ســاء هيئــة التوجيــه

املـــادة ) 13 ( 

يعني الآمر مبر�سوم �سلطاين ، وحتدد اخت�سا�ساته فـي النظام الداخلي للكلية .

املـــادة ) 14 ( 

تتكــون هيئــة التوجيــه بالكلية من الع�سكريني واملدنيــني العاملــني بالكليــة واأع�ســاء هيئـة 

التدري�س واملتخ�س�سني من اجلامعة واملحا�سرين الزائرين .
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ويحدد النظام  الداخلي للكلية اخت�سا�سات هيئة التوجيه و�سروط واإجراءات تعيني وندب 

اأع�سائها .

الف�سل اخلام�س

الرتبــاط الأكادميـــي

املـــادة ) 15 ( 

ترتبــط الكلية باجلامعــة اأكادمييــا وفقــا لالأ�ســ�س التــي يتم التفاق عليها بينهمــا ومبـــا ل 

يخالف اأحكام هذا النظام .

املـــادة ) 16 ( 

ي�سمل الرتباط الأكادميي بني الكلية واجلامعة ما ياأتي :

1 - دعم املقررات الدرا�سية لدورة الدفاع الوطني .

2 - الإعداد والإ�سراف والتقييم لربنامج ماج�ستري الآداب فـي الدرا�سات ال�سرتاتيجية 

لالأمن والدفاع الوطني .

3 - تعزيز التعاون فـي جمال البحوث العلمية .

املـــادة ) 17 ( 

مينح خريجو الكلية ال�سهادات الآتية :

1 - �سهادة الإكمال بنجاح لربنامج دورة الدفاع الوطني من الكلية .

2 - �سهادة دبلوم الدرا�سات العليا من اجلامعة .

3 - �سهـــادة ماج�ستيـــر الآداب فـــي الدرا�ســات ال�سرتاتيجيــة لالأمــن والدفــاع الوطنـــي 

من اجلامعة .

الف�سل ال�ساد�س 

اأحكــام ختاميـــة 

املـــادة ) 18 ( 

تلتزم جميع اجلهات احلكومية بالتعاون مع الكلية فـي �سبيل قيامها باأداء ر�سالتها العلمية ، 

وعلى الأخ�س ما ياأتي :
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تر�سيـح امل�ساركني لــدورة الدفــاع الوطنــي وفقــا لل�ســروط وال�سوابــط التي ينــ�س   - 1

عليها النظام الداخلي للكلية .

قيام الوزراء والقادة ومن فـي حكمهم واملعنيني بال�سوؤون ال�سرتاتيجية ذات ال�سلة   - 2

بالأمن والدفاع الوطني بتقدمي املحا�سرات عن اخلطط ال�سرتاتيجية كل فـي 

جمال اخت�سا�سه .

توفيــر الدعــم الالزم للزيارات امليدانيــة والدرا�ســات والبحــوث التــي ت�سطلع بهـا   - 3

الكلية .

املـــادة ) 19 ( 

يحدد النظام الداخلي للكلية مدة الدرا�سة بها و�سروط النت�ساب و�سروط منح ال�سهادات 

للمنت�سبني اإليها .
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