اجلريدة الر�سمية العدد ()1306

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
قــــرار
رقــم 2019/13
ب�إ�صدار الئحة التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
ا�ستن ــادا �إلى نظــام املجلــ�س العمانــي لالخت�صا�صــات الطبيـة ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2006/31
و�إلى الالئحة التنفـيذية لنظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ، 2008/103
و�إلى موافقة جمل�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ،
وبنــاء علــى مــا تقت�ضيـه امل�صلحــة العامــة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2008 /103امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ � 1سبتمرب 2019م .
�صـدر فـي  16 :مـن ذي الحجة 1440هـ
املـوافــــق  18 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2019م
د �.أحمـــد بــن محـمــد بـــن عبيـــــد ال�سعيــــدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئي�س جمل ــ�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
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الئحـــة التدريب
فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1املجلــ�س :
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية .
 - 2جمل�س الأمنــاء :
جمل�س �أمناء املجل�س .
 - 3املجل�س التنفـيـذي :
املجل�س التنفـيذي للمجل�س .
 - 4الرئيــ�س التنفـيــذي :
الرئي�س التنفـيذي للمجل�س .
 - 5برامــج التدريــب :
برامــج معتم ــدة من قبــل املجلــ�س لتعليــم وتدريــب الأطبــاء  ،كالربنامج الت�أ�سي�سي
العام  ،وبرامج االخت�صا�ص  ،وبرامج الزمالة .
 - 6الربنامــج الت�أ�سي�سي العــام :
برنامــج تدريبــي مدته �سنتــان يهــدف �إلى �إعــداد وت�أهيــل خريجـي كليــة الطـب بعد
�إكمالهم �سنة االمتياز .
 - 7برنامــج االخت�صــا�ص :
برنامج تدريبي تخ�ص�صي يلتحق به املتدرب بعد �إكمال �سنة االمتياز واجتياز امتحان
القبول باملجل�س  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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 - 8برنامج الزمالة :
برنامج تدريبي تخ�ص�صي دقيق ال تقل مدته عن �سنة يلتحق به املتدرب بعد اجتياز
برنامج االخت�صا�ص  ،واحل�صول على �شهادة االخت�صا�ص .
 - 9املنهــج :
املحتــوى الأكادميـ ــي املعتم ــد من قبــل املجل ــ�س  ،واملعـ ــارف وامله ــارات وال�سلوكيـ ــات
التي يجب �أن يكت�سبها املتدرب خالل فرتة التدريب .
 -10الأن�شطة الأكادميية :
جميع الأن�شطة التعليمية والتدريبية  ،والتي تعد جزءا �أ�سا�سيا من مناهج برامج
التدري ـ ــب  ،كاملحا�ض ــرات ودورات املحاك ـ ـ ــاة وامل�ؤمتـ ــرات وور�ش العم ـ ــل وغيـ ــر ذلك
من الأن�شطة .
 -11مركز التدريب :
م�ؤ�س�سة رعاية �صحية معرتف بها من قبل املجل�س لتعليم وتدريب الأطباء .
 -12ع�ضو هيئة التدري�س :
طبيب م�ؤهل مت تكليفه من قبل املجل�س لتعليم وتدريب الأطباء فـي مراكز التدريب .
 -13املتدرب :
الطبيب امل�سجل فـي �أحد برامج التدريب .
 -14التقدم :
اجتياز املتدرب امل�ستوى التدريبي ونقله �إلى امل�ستوى الذي يليه .
 -15االنقطاع :
التوقف عن التدريب ملدة م�ؤقتة .
 -16االن�سحاب :
ترك املتدرب للربنامج التدريبي بناء على طلبه .
املــادة ( ) 2
يجوز للمجل�س لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذه الالئحة ت�شكيل جلــان  ،كاللجــان التعليمية
�أو الفرعية �أو غريها  ،وي�صدر بت�شكيل هذه اللجان  ،وحتديد اخت�صا�صاتها  ،ونظام عملها
قرار من رئي�س جمل�س الأمناء .
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املــادة ( ) 3
يكون اعتماد برامج ومراكز التدريب ووقفها و�إلغا�ؤها بقرار من جمل�س الأمناء بناء على
تو�صيـ ــة املجلــ�س التنفـي ــذي  ،كما يعتمــد جملـ�س الأمن ــاء ال�سيا�س ــات الداخليــة للتدريــب
مبا فـي ذلك ال�ش�ؤون املالية للمتدربني على نفقة املجل�س  ،والقواعد والأحكام املنظمة
لأع�ضاء هيئة التدري�س  ،ويعتمد مدة التدريب الالزمة لكل برنامج تدريبي بناء على
تو�صية اللجنة التعليمية  ،واملجل�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 4
يلتــزم املتــدرب ب�أحك ــام هذه الالئحــة وبقواع ــد و�أنظمــة التدريــب ال�صــادرة من املجل ــ�س
و�أخالقيات املهنة  ،وبرامج و�أنظمة مراكز التدريب التي يتدرب بها  ،كما يلتزم بالتفرغ
للتدريب طوال فرتة التدريب  ،وال يجوز له االلتحاق ب�أي عمل �آخر طوال فرتة تدريبه
باملجل�س .
الف�صــل الثانــي
اللجـــان التعليميـــة
املــادة ( ) 5
تكون لكل برنامج تدريبي جلنة تعليمية  ،ت�شكل بقرار من رئي�س جمل�س الأمناء بناء على
تو�صية الرئي�س التنفـيذي  ،وتكون مدة ع�ضوية �أع�ضاء اللجنة (� )4أربع �سنوات  ،ويجوز
جتديد الع�ضوية ملرة واحدة فقط .
املــادة ( ) 6
يجـ ــوز لأع�ضــاء اللجنــة التعليميــة انتخــاب رئيـ�س للجنــة من بينهـم  ،ويكــون لكل برنامج
تدريبي مدير ينتخبه �أع�ضاء اللجنة التعليمية  ،وي�صدر بتحديد اخت�صا�صاته قرار من
جمل�س الأمناء  ،ويحل املدير حمل رئي�س اللجنة فـي حال عدم انتخابه � ،أو غيابه .
كما يكون ملدير الربنامج م�ساعد واحد �أو �أكرث فـي كل مركز تدريبي رئي�سي  ،يتم انتخابه
من قبل �أع�ضاء اللجنة التعليمية .
املــادة ( ) 7
ينتخب املتدربون فـي كل برنامج تدريبي  -بعد موافقة اللجنة التعليمية املعنية بربنامج
التدريب  -ممثال عنهم �أو �أكرث يتولى �إدارة �ش�ؤون املتدربني .
وي�صدر بتحديد عددهم واخت�صا�صاتهم قرار من الرئي�س التنفـيذي .
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املــادة ( ) 8
تخت�ص اللجنة التعليمية بالآتي :
 - 1و�ضع �أهداف خطة التدريب فـي الربنامج التدريبي  ،والإ�شراف على تنفـيذها .
� - 2إعداد املنهج  ،والأن�شطة الأكادميية اخلا�صة بالربنامج التدريبي .
 - 3اقرتاح �أ�سماء �أع�ضاء هيئة التدري�س على الرئي�س التنفـيذي .
 - 4اختيار املتدربني  ،وتوزيعهم على املراكز التدريبية .
 - 5متابعة تعليم وتدريب وتقييم املتدربني فـي الأن�شطة الأكادميية املختلفة .
 - 6اختيار ممتحني املتدربني  ،و�إعداد االمتحانات  ،والإ�شراف عليها .
 - 7التو�صية ب�إ�صدار �شهادة �إكمال التدريب .
� - 8إعداد كتيب الربنامج التدريبي .
 - 9اقرتاح ت�شكيل جلان فرعية كلما دعت احلاجة �إلى ذلك .
 -10تقييم برنامج التدريب �سنويا  ،واقرتاح تطويره ح�سب النظام املعمول به .
� -11ضمــان خ�ض ــوع املتــدرب لفــر�ص تعليميــة وتدريبيــة متكافئــة فــي مراك ـ ــز التدري ــب
املختلفة .
 -12اتخاذ �إجراءات التقدم � ،أو �إدراج املتدرب حتت املالحظة .
 -13التو�صي ــة ب�إلغ ــاء قيد املتـ ــدرب عند حتق ـ ــق احل ـ ــاالت املن�صــو�ص عليه ــا فـي امل ــواد
(  ) 49 - 48من هذه الالئحة .
� -14أي اخت�صا�صات �أخرى تعهد �إليها من قبل املجل�س التنفـيذي �أو الرئي�س التنفـيذي .
املــادة ( ) 9
جتتمع اللجنة التعليمية بدعوة من رئي�سها � ،أو من يقوم مقامه مرة على الأقل كل ()2
�شهرين  ،ومبا ال يقل عن (� )6ستة اجتماعات فـي ال�سنة  ،ويجوز للرئي�س التنفـيذي
دعوتها لالنعقاد كلما اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور ن�صف
الأع�ضاء  ،على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو من يقوم مقامه  ،وت�صدر القرارات
ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س
االجتماع .
وعلى اللجنة التعليمية موافاة التق�سيم التنظيمي املخت�ص باملجل�س مبحا�ضر وقرارات
اجتماعاتها ب�صفة دورية كل (� )6ستة �أ�شهر .
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املــادة ( ) 10
يجوز للجن ــة التعليمي ـ ــة اال�ستعان ــة ب ــذوي االخت�ص ــا�ص واخلب ــرة حل�ض ــور اجتماعاته ـ ــا ،
دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
املــادة ( ) 11
يجوز بقرار من جمل�س الأمناء بناء على تو�صية الرئي�س التنفـيذي ا�ستبدال ع�ضو اللجنة
التعليمية �إذا تخلف عن ح�ضور ( )2اجتماعني متتاليني �أو (� )4أربعة اجتماعات منف�صلة
على الأقل خالل العام الأكادميي دون عذر مقبول .
الف�صــل الثالـــث
�شـــ�ؤون التدريــب
املــادة ( ) 12
يتولى املجل�س التنفـيذي و�ضع �شروط و�إجراءات القبول فـي برامج التدريب باملجل�س ،
وامتحان القبول لربنامج االخت�صا�ص  ،بناء على اقرتاح اللجنة التعليمية فـي كل برنامج
تدريبي بالتن�سيق مع التق�سيم التنظيمي املخت�ص باملجل�س  ،ورفعها �إلى جمل�س الأمناء
لالعتماد .
املــادة ( ) 13
يعلن املجل�س عن برامج التدريب  ،و�شروط القبول لكل برنامج تدريبي .
املــادة ( ) 14
ي�شرتط لقبول الأطباء فـي الربنامج الت�أ�سي�سي العام الآتي :
� - 1أن يكون حا�صال على �شهــادة البكالوري ــو�س فـي الط ــب واجلراحـ ــة �أو ما يعادله ــا
من جامعة �أو كلية معرتف بها .
� - 2إكمال �سنة االمتياز بنجاح .
� - 3أن يكون الئقا طبيا .
املــادة ( ) 15
ي�شرتط لقبول الأطباء فـي برنامج االخت�صا�ص الآتي :
� - 1أن يكون حا�ص ــال على �شهـ ــادة البكالــوري ــو�س فـي الطب �أو اجلراحــة �أو ما يعادلهــا
من جامعة �أو كلية معرتف بها .
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� - 2إكمال �سنة االمتياز بنجاح .
� - 3أن يكون الئقا طبيا .
 - 4اجتياز االمتحانات واملقابالت ال�شخ�صية  ،و�إكمال متطلبات الت�سجيل .
املــادة ( ) 16
ي�شرتط لقبول الأطباء فـي برنامج الزمالة الآتي :
� - 1إكمال متطلبات التدريب لربنامج االخت�صا�ص  ،واحل�صول على �شهادة االخت�صا�ص .
 - 2اجتياز االمتحانات واملقابالت ال�شخ�صية  ،و�إكمال متطلبات الت�سجيل .
املــادة ( ) 17
يقوم املجل�س مبخاطبة جهات عمل املقبولني � -إن وجدت  -فـي برامج التدريب لإ�صدار
قرارات تفريغهم  ،ويجب على املتدرب املقبول فـي املجل�س �إنهاء �إجراءات الت�سجيل خالل
مدة �أق�صاها �شهر واحد قبل بدء العام الأكادميي وفق ال�ضوابط وال�شروط التي يحددها
املجل�س .
وي�صدر بتحديد املخ�ص�صات املالية للمتدربني على نفقة املجل�س قرار من رئي�س جمل�س
الأمناء بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 18
ال ي�سمح للمتدرب بالت�سجيل فـي �أكرث من تخ�ص�ص فـي الربنامج التدريبي فـي الوقت
نف�سه .
املــادة ( ) 19
يبد�أ العام الأكادميي للربنامج الت�أ�سي�سي العام فـي الأول من �شهر مار�س �أو �شهر �سبتمرب
بح�سب الأحوال  ،وينق�سم العام الأكادميي �إلى (� )4أربع فرتات تدريبية  ،مدة كل منها ()3
ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 20
يبد أ� العام الأكادميي لربامج االخت�صا�ص والزمالة فـي الأول من �سبتمرب  ،ويجوز تعديله
بقرار من جمل�س الأمناء بناء على تو�صية املجل�س التنفـيذي .
وينق�س ــم الع ـ ــام الأكادميـ ــي �إلى ( )13ث ـ ــالث ع�ش ــرة فتـ ــرة تدريبيــة  ،مــدة كـ ــل منه ــا ()28
ثمانية وع�شرون يوما .
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املــادة ( ) 21
يجوز فـي حال عدم ا�ستكمال املتدرب تدريبه خالل الفرتة املحددة ل�ضعف �أدائه الأكادميي ،
منح ــه فرتة �إ�ضافـية ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر بالن�سبة للربنامج الت�أ�سي�سي العام ،
وال تزيد على ( )2عامني بالن�سبة لربنامج االخت�صا�ص  ،وعلى ( )1عام واحد بالن�سبة
لربنامج الزمالة .
كما يجــوز �إذا انقطع املتدرب عن التدريب لأ�سباب �صحية �أو لإجازة الأمومة �أو العدة
�أو غريها من الأ�سباب التي يقدرها املجل�س متديد مدة الربنامج التدريبي ملدة م�ساوية
لفرتة االنقطاع � ،شريطة �أال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر بالن�سبة للربنامج الت�أ�سي�سي العام ،
وال تزيد على ( )1عام واحد بالن�سبة لربامج االخت�صا�ص والزمالة .
املــادة ( ) 22
يلتزم املتدرب بدفع قيمة الر�سوم املعتمدة من جمل�س الأمناء فـي حالة ان�سحابه من
الربنامج التدريبي � ،أو �إلغاء قيده  ،ويجوز �إعفا�ؤه بتو�صية من جمل�س الأمناء بعد موافقة
وزارة املالية .
الف�صـــل الرابـــع
اجتيــاز التدريــب
املــادة ( ) 23
يتم تقييم املتدرب من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س خالل وبعد انتهاء كل فرتة تدريبية
ح�سب مناذج التقييم املعمول بها فـي املجل�س  ،على �أن يناق�ش تقرير التقييم مع املتدرب ،
وتتولى اللجنة التعليمية �أو �إحدى جلانها الفرعية تقدمي خطة عمل لتح�سني �أداء املتدرب
متى تطلب الأمر ذلك  ،ومراجعة تقرير تقييم �أداء املتدرب كل (� )6ستة �أ�شهر  ،وترفع
تقريرها �إلى التق�سيم التنظيمي املخت�ص فـي املجل�س .
املــادة ( ) 24
يلتــزم املتدرب ب�إكمــال ( )%75خم�ســة و�سبعني باملائة من كــل فتــرة تدريبيـة على ا ألقــل ،
و ( )% 75خم�سة و�سبعني باملائة على الأقل من كل ن�شاط �أكادميي حتى حتت�سب كفرتة
تدريبية كاملة �أو ن�شاط �أكادميي كامل .
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املــادة ( ) 25
يكون نقل املتدرب فـي برامج االخت�صا�ص والزمالة من م�ستوى تدريبي �إلى امل�ستوى الذي
يليه  ،بعد اجتيــازه جلميع عنا�صر برنامــج التقييــم لذلك امل�ستــوى  ،وحتــدد درجــة النجــاح
فـي االمتحانات  ،ون�سبة كل عن�صر من عنا�صر التقييم  ،وفقا لل�سيا�سات والإجراءات
املعمول بها فـي املجل�س .
املــادة ( ) 26
يجتاز املتدرب الربنامج التدريبي بناء على تو�صية اللجنة التعليمية املخت�صة بالربنامج
التدريبي  ،ووفقا لل�سيا�سات والإجراءات املعمول بها فـي املجل�س .
الف�صــل اخلامـــ�س
الإجـــازات
املــادة ( ) 27
ي�ستحق املتدرب �إجازة �سنوية مدتها ( )30ثالثون يوما  ،تعتمد من اللجنة التعليمية .
املــادة ( ) 28
ي�ستحق املتدرب �إجازة مر�ضية وفقا ملا تقدره اجلهة الطبية املخت�صة  ،و�إذا زادت مدة
الإجازة على (� )60ستني يوما حتال �إجازة املتدرب �إلى اللجنة املخت�صة فـي املجل�س للدرا�سة ،
والتو�صية .
املــادة ( ) 29
عند ح�صول املتدرب على �إجازة مر�ضية ملدة تزيد على (� )7سبعة �أيام فـي العام الأكادميي
متدد فتــرة التدريــب مبدة الإجــازة املر�ضيــة نف�سهــا � ،أو الفتـرة التدريبيــة غري املكتمل ــة
املرتتبة عليها .
املــادة ( ) 30
ت�ستحق املتدربة التي يتوفى عنها زوجها �إجازة خا�صة للعدة املن�صو�ص عليها فـي قانون
الأحوال ال�شخ�صية  ،وذلك على النحو الآتي :
� )4( - 1أربعة �أ�شهر  ،و( )10ع�شرة �أيام من تاريخ الوفاة �إذا مل تكن حامال .
 - 2من تاريخ الوفاة �إلى تاريخ الو�ضع �إذا كانت حامال .
وعلى املتدربة تقدمي ن�سخة من �شهادة وف ــاة زوجهــا �إلى املجلــ�س  ،ومتدد فتــرة تدريــب
املتدربة بالفرتة التدريبية غري املكتملة ذاتها .
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املــادة ( ) 31
ت�ستحق املتدربة �إجازة �أمومة ملدة ( )50خم�سني يوما  ،ومتدد فرتة تدريب املتدربة بالفرتة
التدريبة غري املكتملة ذاتها .
املــادة ( ) 32
ي�ستحق املتدرب ل�سبب طارئ تقدره اللجنة التعليمية �إجازة ملدة (� )7سبعة �أيام كحد �أق�صى
فـي العام الأكادميي دون �أن يلتزم بتعوي�ض ما مياثلها .
املــادة ( ) 33
يجوز منح املتدرب �إجازة حل�ضور �أن�شطة �أكادميية مبا ال يتجاوز (� )7سبعة �أيام فـي كل
عام �أكادميي � ،شريطة احل�صول على موافقة م�سبقة من اللجنة التعليمية على الن�شاط
الأكادميي  ،ويلتزم املتدرب �أن يقدم ما يثبت ح�ضوره تلك الأن�شطة .
املــادة ( ) 34
ي�ستحق املتدرب �إجازة بديلة فـي العام الأكادميي �إذا اقت�ضى التدريب عدم متتعه بالإجازة
الر�سمية .
املــادة ( ) 35
ال يجوز ترحيل ر�صيد �أي من �إجازات املتدرب من عام �أكادميي �إلى �آخر .
الف�صل ال�ساد�س
التحويل فـي الربامج التدريبية
املــادة ( ) 36
يجوز للمتدرب فـي الربنامج الت�أ�سي�سي العام  -وفقا لل�ضوابط التي يحددها املجل�س -
التحويل من تخ�ص�ص �إلى �آخر �ضمن املجال نف�سه  ،وملرة واحدة فقط خالل �أول عام
�أكادميي  ،وكما يجوز للمتدرب التحويل من جمال �إلى �آخر  ،وملرة واحدة فقط خالل �أول
(� )6ستة �أ�شهر فقط من وجوده فـي املجال ال�سابق  ،ويجب على املتدرب �أن يقدم طلب
التحويل قبل (� )2شهرين على الأقل من نهاية فرتتي التحويل امل�شار �إليهما  ،ويكون
االنتقال من تخ�ص�ص �إلى �آخر مع بداية الفرتة التدريبية التالية  ،و�إكمال املتدرب الفرتة
التدريبية ال�سابقة  ،ويجوز للجنة التعليمية بالربنامج الت�أ�سي�سي العام التو�صية باحت�ساب
�أي فرتة من فرتات التدريب ال�سابقة �إذا توافقت مع متطلبات التخ�ص�ص اجلديد .
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املــادة ( ) 37
يجوز للمتدرب  -وفقا لل�ضوابط التي يحددها املجل�س  -التحويل من برنامج اخت�صا�ص
�إلى �آخر ملرة واحدة فقط خالل �أول ( )2عامني �أكادمييني فقط من وجوده فـي الربنامج
ال�ساب ــق على �أن يقــدم طلـب التحويــل قبل �أربع ــة (� )4أ�شهــر على الأق ــل من نهايــة العـ ــام
الأكادميي .
ويكون االنتقال من برنامج اخت�صا�ص �إلى �آخر مع بداية العام الأكادميي التايل  ،و�إكمال
املتدرب العام الأكادميي ال�سابق  ،ويجوز للجنة التعليمية لربنامج االخت�صا�ص املنقول
�إليه التو�صية باحت�ساب �أي فرتة من فرتات التدريب ال�سابقة �إذا توافقت مع متطلبات
برنامج االخت�صا�ص اجلديد .
املــادة ( ) 38
يجوز للمتدرب فـي الربنامج الت�أ�سي�سي العام التقدم لأحد برامج االخت�صا�ص فـي �أثناء
فرتة تدريبه �إذا ا�ستوفى ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )15من هذه الالئحة .
كما يجوز للمتدرب فـي برنامج االخت�صا�ص العودة �إلى الربنامج الت�أ�سي�سي العام خالل
�أول ( )2عامني �أكادمييني بناء على طلبه � ،أو لأ�سباب تقدرها اللجنة التعليمية .
وفـي جميـع الأحــوال  ،يجــوز للجنـة التعليمي ــة التو�صيــة باحت�ســاب �أي فتـرة من فــرتات
التدريب ال�سابقة .
املــادة ( ) 39
يجوز للمتدرب التحويل �إلى برنامج تدريب خارجي ( بعثة �أو منحة ) على �أن يلتزم املتدرب
ب�أحكام االبتعاث املن�صو�ص عليه فـي قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية  ،ووفق
ال�ضوابط التي يقرها املجل�س .
الف�صــل ال�سابــع
االنقطــاع واالن�سحــاب مـن التدريــب
املــادة ( ) 40
يجوز للمتدرب االنقطاع عن �أو االن�سحاب من التدريب  ،وفقا للآتي :
�أ  -الربنامج الت�أ�سي�سي العام :
 - 1االنقطاع عن الربنامج التدريبي بحد �أق�صى فرتة تدريبية واحدة (� 3أ�شهر)
بعد احل�صول على موافقة اللجنة التعليمية عند وفاة الزوج �أو �أحد الوالدين �أو
الأبناء �أو فـي حالة مر�ض املتدرب �أو الزوج �أو �أحد الوالدين �أو الأبناء  ،على �أن
يقدم فـي جميع الأحوال ما يثبت �أ�سباب االنقطاع .
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 - 2يلتزم املتـدرب عنــد عودتـ ــه للتدريــب بتعويــ�ض فتــرة االنقطــاع قبل التقدم �إلى
امل�ست ــوى التدريبــي التالــي  ،وفقا للقواعــد والأحك ــام التي ي�صدرهــا املجل�س
التنفـيذي .
 - 3يجوز للمتدرب االن�سحاب من الربنامج التدريبي بعد موافقة اللجنة التعليمية ،
وي�ستمر املتدرب فـي تدريبه �إلى حني �صدور قرار املوافقة من الرئي�س التنفـيذي
على طلب ان�سحابه خالل مدة ال تزيد على (� )60ستني يوما .
 - 4يجوز للمتدرب املن�سحب من الربنامج التدريبي العودة �إلى التدريب � ،شريطة
�أن يعود �إلى الربنامج التدريبي ذاته املن�سحب منه  ،وذلك بعد موافقة اللجنة
التعليميـ ــة بالربنام ــج  ،ووفقـ ــا لل�ش ــروط الت ــي ي�ص ــدر بهـ ــا ق ــرار م ــن الرئيــ�س
التنفـيذي .
ب  -برامج االخت�صا�ص والزمالة :
 - 1االنقطاع عن الربنامج التدريبي لفرتة تدريبية واحدة ( )28ثمانية وع�شرين
يوما عند وفاة الزوج �أو �أحد الوالدين �أو الأبناء �أو فـي حالة مر�ض املتدرب �أو
الزوج �أو �أحد الوالدين �أو الأبناء � ،أو غريها من الأ�سباب التي يقدرها املجل�س ،
ويلت ــزم املتــدرب ب�إخط ــار اللجن ــة التعليمي ــة بالربنام ــج التدريب ــي والتق�سيـ ــم
التنظيمي املخت�ص باملجل�س  ،على �أن يقدم فـي جميع الأحوال ما يثبت �أ�سباب
االنقطاع .
 - 2االنقطاع عن التدريب لأكرث من ( )3ثالث فرتات تدريبية  ،وبحد �أق�صى عام
�أكادميي واحد عند حتقق �أي من احلاالت املن�صو�ص عليها فـي البند ( /1ب) من
هذه املادة بعد �إخطار جهة العمل � -إن وجدت  -واللجنة التعليمية بالربنامج
التدريبي والتق�سيم التنظيمي املخت�ص فـي املجل�س  ،ويلتزم املتدرب فـي هذه
احلالة ب�إعادة العام الأكادميي كامال على �أن يقدم فـي جميع الأحوال ما يثبت
�أ�سباب االنقطاع .
 - 3يكون تعوي�ض املتدرب لفرتة االنقطاع وفقا للقواعد والأحكام التي ي�صدرها
املجل�س التنفـيذي  ،وذلك قبل التقدم للم�ستوى التدريبي الأعلى فـي برامج
االخت�صا�ص والزمالة  ،وعلى اللجنة التعليمية تقييم م�ستوى املتدرب �إذا كان
االنقطاع لأكرث من ( )3ثالث فرتات تدريبية لتحديد م�ستواه التدريبي فـي
الربنامج .
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 - 4يجوز للمتدرب االن�سحاب من برنامج االخت�صا�ص �أو الزمالة بعد �إخطار جهة
العمل � -إن وجدت  -واللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي واملجل�س  ،وي�ستمر
املتدرب فـي تدريبه �إلى حني �صدور قرار املوافقة من الرئي�س التنفـيذي على
طلب ان�سحابه خالل مدة ال تزيد على (� )60ستني يوما .
 - 5يجوز للمتدرب املن�سحب من الربنامج التدريبي العودة �إلى التدريب � ،شريطة
�أن يعود �إلى الربنامج التدريبي ذاته املن�سحب منه  ،وذلك بعد موافقة اللجنة
التعليمية بالربنامج التدريبي  ،ووفقا لل�شروط التي ي�صدر بها قرار من
الرئي�س التنفـيذي .
الف�صــل الثامــن
االمتحانــات وال�شهـــادات
املــادة ( ) 41
تكون امتحانات املجل�س على النحو الآتي :
أ�  -امتحان نهاية العام الأكادميي :
 - 1ي ـ�ؤدى نهايــة كل عام �أكادميي  ،ويعتبــر من عنا�صـر تقــدم املتــدرب من م�ستــوى
لآخر  ،وي�شتمل على جزء حتريري  ،ويجوز �أن يت�ضمن جزءا �آخر �إكلينيكيا .
 - 2حتدد درجة النجاح فـي االمتحان وامتحان الإعادة ح�سب املعايري والأ�س�س التي
ي�ضعها املجل�س .
 - 3يجـب على املتــدرب �إع ــادة العــام الأكادميــي �إذا لــم يج ــتز امتحــان نهاي ــة العــام ،
وامتحان الإعادة ح�سب الإجراءات وال�ضوابط التي يحددها املجل�س .
 - 4يعفى املتدرب فـي ال�سنة الأخرية من الربنامج التدريبي من �أداء امتحان نهاية
العام الأكادميي  ،كما يعفى املتدرب من هذا االمتحان �إذا اجتاز امتحان اجلزء
الأول ل�شهادة االخت�صا�ص فـي ذلك العام الأكادميي ح�سب الإجراءات وال�ضوابط
التي يحددها املجل�س .
ب  -امتحان اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص :
 - 1يعد اجتياز هذا االمتحان �شرطا �أ�سا�سيا لإكمال التدريب بنجاح  ،كما يعد جزءا
من �شهادة االخت�صا�ص التي مينحها املجل�س  ،وي�شتمل على جزء حتريري ،
ويجوز �أن يت�ضمن جزءا �إكلينيكيا .
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 - 2يجوز �أن يخ�ضع املتدرب لهذا االمتحان خالل العام الأكادميي الأول �أو الثاين
�أو الثالث وفق ما تو�صي به اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي .
 - 3حتدد درجة النجاح لأجزاء هذا االمتحان بح�سب املعايري والأ�س�س التي ي�ضعها
املجل�س  ،وال ينقل املتدرب من امل�ستوى الثالث �إلى امل�ستوى الرابع �إال �إذا اجتاز
هذا االمتحان .
 - 4للجنة التعليمية للربنامج التدريبي اقرتاح امتحان بديل فـي حالة عدم توفر
امتحان اجلزء الأول لتخ�ص�ص معني  ،كما يجوز لها و�ضع الإجراءات وال�ضوابط
ذات ال�صلة بالتن�سيق مع التق�سيم التنظيمي املخت�ص باملجل�س  ،وعر�ضها على
املجل�س التنفـيذي لالعتماد .
 - 5يجوز للمتدرب الذي مل يجتز االمتحان � ،إعادة االمتحان خالل �سنة من تاريخ
جلو�سه لالمتحان �أول مرة  ،وفـي جميع الأحوال ال ي�سمح للمتدرب ب�أداء هذا
االمتحان لأكرث من ( )3ثالث مرات  ،وفـي حال عدم االجتياز للمرة الثالثة
يلغى قيده من املجل�س .
 - 6يتحمـل املجلــ�س تكاليــف �أداء هذا االمتحــان ملـرة واحدة فقط  ،ويتحمــل املتــدرب
�أو جهة عمله � -إن وجدت  -تكاليف �إعادة االمتحان فـي املرات التي تليها .
ج  -امتحان اجلزء الثاين ل�شهادة االخت�صا�ص :
 - 1يعد هذا االمتحان جزءا من متطلبات احل�صول على �شهادة االخت�صا�ص ،
وي�شرتط لأدائه اجتياز فرتة التدريب اخلا�صة بالربنامج التدريبي  ،واجتياز
امتحان كل عام �أكادميي (�إن وجد)  ،وامتحان اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص ،
وي�شتمل على جزء حتريري  ،ويجوز �أن يت�ضمن جزءا �إكلينيكيا � ،أو �أي �صيغ
�أخرى يحددها املجل�س .
 - 2يجوز للمتدرب �أداء هذا االمتحان للمرة الأولى خالل ( )6ال�ستة الأ�شهر الأخرية
من العام الأكادميي الأخري من الربنامج التدريبي بعد احل�صول على موافقة
اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي .
 - 3يجوز للطبيب �أداء هذا االمتحان خالل مدة ال تزيد على (� )2سنتني من تاريخ
احل�صول على �شهادة �إكمال التدريب .
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 - 4يجوز للطبيب الذي مل يجتز هذا االمتحان فـي املرة الأولى �إعادة االمتحان ()3
ثالث مرات كحد �أق�صى خالل فرتة ال تتجاوز ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �أداء
االمتحان للمرة الأولى .
 - 5فـي حالة عدم اجتياز الطبيب لهذا االمتحان بعد ا�ستنفاد املحاوالت الأربعة � ،أو
مرور ( )5خم�س �سنوات من تاريخ اكتمال التدريب دون اجتياز امتحان اجلزء
الثاين  ،ف�إنه يخ�ضع لفرتة تدريب �إ�ضافـية ملدة عام  ،وتقوم اللجنة التعليمية
بو�ضع الربنامج التدريبي للمر�شح خالل هذه الفرتة قبل �أن يخ�ضع للمحاولة
الأخرية لأداء هذا االمتحان .
 - 6يجب على الطبيب احل�صول على موافقة اللجنة التعليمية واملجل�س التنفـيذي
وجهة العمل � -إن وجدت  -على التدريب املن�صو�ص عليه فـي البند ( )5من
الفقرة (ج) من هذه املادة � ،شريطة �أن يكمل الطبيب �سنة التدريب الإ�ضافـية
خالل مدة ال تزيد على (� )6ست �سنوات بحد �أق�صى بعد �إكمال فرتة التدريب
بالربنامج .
 - 7حتدد درجة النجاح بح�سب املعايري والأ�س�س التي ي�ضعها املجل�س .
 - 8يتحمل الطبيب �أو جهة عمله � -إن وجدت  -تكاليف �أداء هذا االمتحان جلميع
املحاوالت .
املــادة ( ) 42
مينح املجل�س ال�شهادات الآتية :
�" - 1شهادة �إكمــال الربنامج الت�أ�سي�ســي العــام" متنح للمتدرب بعد �إكمــال الربنامج
الت�أ�سي�سي العام بناء على تقارير تقييم الأداء  ،وت�صدر ال�شهادة بناء على تو�صية
اللجنة التعليمية بالربنامج الت�أ�سي�سي  ،واعتماد الرئي�س التنفـيذي .
�" - 2شهادة �إكمال التدريب" متنح للمتدرب بعد �إكمال برنامج االخت�صا�ص بناء على
تقارير تقييم الأداء واجتياز امتحان نهاية العام الأكادميي  ،وامتحان اجلزء الأول
ل�شهادة االخت�صا�ص بنجاح و�إكمال متطلبات التدريب بنجاح  ،وت�صدر ال�شهادة
بنــاء على تو�صيــة من اللجنــة التعليميــة بالربنامـج  ،واملجلــ�س التنفـيذي  ،واعتماد
جمل�س الأمناء .
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�" - 3شهادة االخت�صا�ص" متنح للمت ــدرب بعد �إكمال برنامج االخت�صا�ص  ،واجتياز
امتحان اجلزء الثاين ل�شهادة االخت�صا�ص بناء على تو�صية اللجنة التعليمية
بالربنامج واعتماد جمل�س الأمناء .
�" - 4شهـ ــادة الزمال ـ ــة" مت ـنــح للمتـ ــدرب بعد �إكم ـ ــال برنامـ ــج الزمال ــة  ،واجتي ــاز
امتحان الزمالة بناء على تو�صية اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي ،
واعتماد جمل�س الأمناء .
الف�صــل التا�ســع
التدريــب خــارج ال�سلطنــة
املــادة ( ) 43
يجوز �إيفاد املتدرب للتدريب خارج ال�سلطنة ملدة ال تزيد على (� )6ست �سنوات فـي برنامج
االخت�صا�ص  ،وملدة ال تزيد على ( )3ثالث �سنوات فـي برنامج الزمالة  ،ويجوز مد
كل منهما ل�سنة �أخرى �إذا اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وحت�سب كافة املخ�ص�صات املالية عن
فرتة التدريب على النحو املن�صو�ص عليه فـي الالئحة التنفـيذية لقانون البعثات واملنح
والإعانات الدرا�سية  ،ووفق ال�ضوابط التي يقرها املجل�س .
املــادة ( ) 44
يجوز وفق ال�ضوابط التي يقرها املجل�س �إيفاد املتدرب خارج ال�سلطنة لإكمال �أن�شطة
�أكادميية �أ�سا�سية  ،ويلتزم املتدرب بااللتحاق بامل�ؤ�س�سة التي يحددها املجل�س وعدم تغيريها
�إال مبوافقتــه  ،و�إذا أ�خ ــل املت ــدرب بذلك � ،أو مل يكمــل الن�شــاط الأكادمي ــي وف ــق التقاريـ ــر
املر�سلــة من قبــل امل�ؤ�س�س ــة املوفــد �إليهــا  ،جــاز للمجل�س �إيقاف الن�شاط الأكادميي و�إلزام
املتدرب بدفع كافة النفقات التي تكبدها املجل�س .
املــادة ( ) 45
يجوز ال�سماح للمتدرب بح�ضور �أن�شطة �أكادميية اختيارية خارج �أو داخل ال�سلطنة على
نفقته اخلا�صة وفق ال�ضوابط التي يقرها املجل�س  ،على �أال يخل ح�ضور املتدرب لهذه
الأن�شطة بربناجمه التدريبي .
املــادة ( ) 46
يلتزم املتدرب ب�أن يقدم �إلى املجل�س ما يثبت �إكماله الأن�شطة الأكادميية املن�صو�ص عليها
فـي املادتني ( 44و )45من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 47
حت ــدد املخ�ص�ص ــات املالي ــة للمتــدرب فـي برام ــج االخت�صــا�ص والزمالــة املوف ــد �إلى خ ــارج
ال�سلطنة حل�ضور بع�ض الفعاليات كالدورات التدريبية  ،وور�ش العمل  ،وامل�ؤمترات ،
والندوات  ،واالمتحانات  ،واملقررات  ،وفقا للملحق املرفق بهذه الالئحة .
الف�صــل العا�شــر
�إلغــاء القيــد
املــادة ( ) 48
يلغى قيد املتدرب فـي الربنامج الت�أ�سي�سي العام فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا مل ينجح املتدرب فـي التقييم ( )2فرتتني تدريبيتني متتاليتني .
� - 2إذا جتاوزت مدة تدريب املتدرب عاما �إ�ضافـيا واحدا عن مدة التدريب املقررة .
� - 3إذا انقطع املتدرب عن التدريب دون عذر مقبول من قبل اللجنة التعليمية املعنية
بالربنامج التدريبي ملدة ( )10ع�شرة �أيام مت�صلة � ،أو ( )20ع�شرين يوما غري مت�صلة .
� - 4إذا انقطع املتدرب عن التدريب دون عذر مقبول قبل املوافقة على طلب ان�سحابه
من الربنامج التدريبي .
� - 5إذا مل يلتزم املتدرب بقواعد و�أنظمة الربنامج التدريبي �أو لوائح املجل�س �أو �أخالقيات
املهنة �أو خالف �أحكام هذه الالئحة والقرارات وال�ضوابط ال�صادرة تنفـيذا لها .
� - 6إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية � ،أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف � ،أو الأمانة ،
�أو ب�أخالقيـ ــات املهنـ ـ ــة  ،ومع ذلك �إذا كان احلكــم لأول م ــرة � ،أو مــع وقــف التنفـي ـ ــذ
كان للرئي�س التنفـيذي �إبقاء املتدرب فـي الربنامج التدريبي �إذا ر�أى من ظروف
الواقعة  ،و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات التدريب وطبيعته بعد
العر�ض على املجل�س التنفـيذي .
� - 7إذا ثبت �أن املتدرب غري الئق �صحيا للتدريب � ،أو ي�شكل خطرا على نف�سه �أو زمالئه
�أو املر�ضى  ،وذلك بناء على تو�صية اللجنة املخت�صة فـي املجل�س  ،واللجنة التعليمية
بالربنامج التدريبي .
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املــادة ( ) 49
يلغى قيد املتدرب فـي برامج االخت�صا�ص �أو الزمالة فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا ل ــم ينج ــح ف ــي التقييــم ال�سن ــوي (التقييــم ال ــدوري م ــع امتح ـ ــان نهاي ـ ــة الع ـ ــام
الأكادميي) لعامني متتاليني بالن�سبة لربنامج االخت�صا�ص  ،ولعام واحد بالن�سبة
لربنامج الزمالة .
� - 2إذا مل ينجــح فــي اجتي ــاز امتحــان اجل ــزء الأول ل�شهــادة االخت�صــا�ص بعــد ا�ستنفـ ــاد
جميع الفر�ص .
� - 3إذا جتاوزت مدة تدريب املتدرب ( )2عامني عن مدة التدريب املقررة ب�سبب �ضعف
الأداء الأكادميي  ،وتعوي�ض الفرتات املرتتبة عليه .
وع ــام �أكادمي ــي واح ــد عن م ــدة التدريــب املقـ ــررة ب�سب ــب االنقطـ ــاع عـ ــن التدري ــب ،
�أو لإجازات الأمومة � ،أو العدة .
� - 4إذا انقطع املتدرب عن التدريب دون عذر مقبول من قبل اللجنة التعليمية بالربنامج
التدريبي ملدة ( )10ع�شرة �أيام مت�صلة � ،أو ( )20ع�شرين يوما غري مت�صلة .
� - 5إذا انقطع املتدرب عن التدريب دون عذر مقبول قبل املوافقة على طلب ان�سحابه
من الربنامج التدريبي .
� - 6إذا ل ـ ــم يلتـ ــزم املت ـ ــدرب بقواعـ ــد و�أنظم ـ ــة الربنام ـ ــج التدريب ـ ــي �أو لوائـ ــح املجل ـ ــ�س
�أو ب�أخالقيات املهنة �أو خالف �أحكام هذه الالئحة والقرارات وال�ضوابط ال�صادرة
تنفـيذا لها .
� - 7إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية � ،أو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�شرف � ،أو الأمانة ،
�أو �أخالقيـ ــات املهنــة  ،ومع ذلك �إذا كان احلكــم لأول مــرة � ،أو مع وقف التنفـيذ
كان للرئي�س التنفـيذي �إبقاء املتدرب فـي الربنامج التدريبي �إذا ر�أى من ظروف
الواقعة  ،و�أ�سباب احلكم �أن ذلك ال يتعار�ض مع مقت�ضيات التدريب وطبيعته بعد
العر�ض على املجل�س التنفـيذي .
� - 8إذا ثبت �أن املتدرب غري الئق �صحيا للتدريب � ،أو ي�شكل خطرا على نف�سه �أو زمالئه
�أو املر�ضى  ،وذلك بناء على تو�صية اللجنة الطبية املخت�صة فـي املجل�س  ،واللجنة
التعليمية بالربنامج التدريبي .
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املــادة ( ) 50
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي قرارا ب�إلغاء قيد املتدرب عند حتقق �أي من احلاالت املن�صو�ص
عليها فـي املادتني ( )49 - 48من هذه الالئحة  ،ويعترب املتدرب موقوفا عن التدريب �إلى
حني �إلغاء قيده .
املــادة ( ) 51
ال يج ــوز إ�عـ ــادة قيد املت ــدرب باملجل ــ�س بعد �إلغــاء قيــده وفقــا لأحك ــام املادتيــن ()49 - 48
من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 52
يعترب املتدرب موقوفا عن التدريب خالل مدة احلب�س االحتياطي  ،ف�إذا حفظ التحقيق ،
�أو مل يق�ض ب�إدانتــه جاز للمجل�س �إعادتــه �إلى التدري ــب  ،على �أن تعو�ض فرتة االنقطــاع
عن التدريب بالفرتة التدريبية غري املكتملة ذاتها .
املــادة ( ) 53
�إذا �صدر حكم غري نهائي فـي جناية � ،أو جرمية خملة بال�شرف � ،أو الأمانة � ،أو ب�أخالقيات
املهنة يعترب املتدرب موقوفا عن التدريب حتى ي�صري احلكم نهائيا  ،ف�إذا �ألغيت العقوبة ،
�أو مل يق ــ�ض ب�إدانت ــه ج ــاز للمجلـ�س �إعادته �إلى التدريب  ،على �أن يعو�ض فرتة االنقطاع
عن التدريب بالفرتة التدريبية غري املكتملة ذاتها  ،و�إذا كانت �أكرث من ( )3ثالث فرتات
تدريبية يعيد العام الأكادميي .
الف�صــل احلـــادي ع�شــر
املخالفــات واجلــزاءات
املــادة ( ) 54
تتولى اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي النظر فـي املخالفات التي تقع باملخالفة
لأحكام هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها  ،ويجوز للجنة بعد ثبوت املخالفة
لفت نظر املتدرب � ،أو �إنذاره  ،بح�سب نوع �أو ج�سامة املخالفة  ،وذلك وفقا للإجراءات
وال�ضوابط التي يحددها املجل�س .
وفـي جميع الأحوال  ،يو�ضع املتدرب حتت املالحظة ملدة حمددة تقدرها اللجنة التعليمية .
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املــادة ( ) 55
�إذا قام املتدرب بتكرار املخالفة �أو كانت املخالفة ج�سيمة يكون للرئي�س التنفـيذي بناء على
تو�صية اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي والتق�سيم التنظيمي باملجل�س  ،توقيع �أحد
اجلزاءات الآتية :
 - 1الإنذار النهائي مع و�ضع املتدرب حتت املالحظة ملدة حمددة .
� - 2إلغاء قيد املتدرب .
املــادة ( ) 56
يحق للمتدرب التظلم �إلى الرئي�س التنفـيذي من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذه
الالئح ــة خـ ــالل (� )60ستني يوم ــا من تاريخ علمــه بالق ــرار  ،وللرئي ــ�س التنفـيــذي البــت
فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد
مبثابة رف�ض للتظلم .
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ملحـــق
املخ�ص�صات املالية حل�ضور فعاليات خارج ال�سلطنة
مدة الفعالية

املخ�ص�ص املايل

الفعالية التي تكون مدتها
من يوم واحد ،
وحتى (� )7سبعة �أيام

()60
�ستون رياال عمانيا يوميا

()45
الفعالية التي تزيد مدتها
على (� )7سبعة �أيام  ،خم�سة و�أربعون رياال عمانيا يوميا
وحتى ( )30ثالثني يوما
 (� )622ستمائة واثنان وع�شرونالفعالية التي تزيد مدتها رياال عمانيا لكل ( )30ثالثني
يوما للدول العربية
على ( )30ثالثني يوما ،
 ( )915ت�سعمائة وخم�سة ع�شروحتى ()180
رياال عمانيا لكل ( )30ثالثني
مائة وثمانني يوما
يوما لبقية دول العامل

م�ستحقات �أخرى

ر�سوم ت�سجيل +
ت�أ�شرية دخول +
تذكرة �سفر
�سياحية +
ت�أمني �صحي

الفعالية التي تزيد مدتها املخ�ص�صات املالية ذاتها ملبعوث الدرا�سات العليا باخلارج
(الدكتوراه)  ،واملن�صو�ص عليها فـي الالئحة التنفـيذية
على ()180
مائة وثمانني يوما لقانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية
 -وي�صرف للموفد املخ�ص�ص املايل ذاته املقرر للفعالية عن �أيام ال�سفر والعودة .
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