
اجلريدة الر�سمية العدد )1406(

املعهــد العالــي للق�ضــاء

قــــــــرار 

رقـــم 2021/24

باإ�ضـدار الئحـة الدرا�ضـة والتدريـب فـي املعهـد العالـي للق�ضـاء

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/35 باإن�ساء املعهد العايل للق�ساء،
واإلى القرار الوزاري رقم 2011/94 باإ�سدار الالئحة الداخلية للمعهد العايل للق�ساء،

واإلى موافقة جمل�س املعهد العايل للق�ساء فـي جل�سته املنعقدة بتاريخ 2021/8/26م،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تقــرر

املــادة االأولــــى 

يعمل باأحكام الئحة الدرا�سة والتدريب فـي املعهد العايل للق�ساء، املرفقة.

املــادة الثانيـــة

تلغى الئحة الدرا�سة وبرامج التدريب فـي املعهد العايل للق�ساء ال�سادرة بالقرار الوزاري 
رقم 2014/307، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامها.

املــادة الثالثـــة

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

�ضـدر فـي: 17 من حمـــــــرم 1443هـ 

املوافـــــق: 26 من اأغ�ضط�س 2021م 

د. عبداللـه بن حممد بن �ضعيد ال�ضعيدي 
                                                                     وزيـــــر الــعـــــدل وال�ســــوؤون القـــــــــانونيـــة 

                                                                     رئــيـــــــ�س جملـــــــ�س املعـهــــــد 
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الئحـة الدرا�ضة والتدريب فـي املعهد العايل للق�ضاء

الف�ضــل االأول

التعريفــات 

املــادة ) 1 (
فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر: 
املعهــد: 

املعهد العايل للق�ساء.
املجلــ�س: 

جمل�س املعهد.
الرئيــ�س: 

رئي�س املجل�س.
العميــد: 

عميد املعهد. 
الهيئــة: 

هيئة التدري�س والتدريب فـي املعهد.
اأع�ضــاء الهيئــة: 

اأع�ساء هيئة التدري�س والتدريب فـي املعهد.
امل�ضــرف الق�ضائــي: 

اأحد الق�ساة اأو اأحد اأع�ساء االدعاء العام، بح�سب االأحوال.
امل�ضــرف االأكادميــي: 

اأحد اأع�ساء الهيئة.
الدائــرة: 

دائرة التدري�س والتدريب فـي املعهد.
الربنامــج الدرا�ضــي: 

برنامج دبلوم الدرا�سات العليا فـي العلوم الق�سائية بنظام ال�ساعات املعتمدة.
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اخلطـة الدرا�ضيــة: 

املقررات الدرا�سية ومقررات االمتحان ال�سامل فـي الربنامج الدرا�سي.

الربامـج التدريبيـة للدار�ضيـن: 

الربامج التدريبية االإلزامية للدار�سني فـي املعهد.

برامـج التدريـب امل�ضتمـر: 

الربامج التدريبية الق�سائية والقانونية ذات الطابع العام. 

الدبلومـات االحرتافيـة: 

مو�سوعات  وتت�سمن  والتطبيقيـــة،  النظريـــة  الدرا�ســـات  بيـــن  جتمــع  تدريــب  برامـــج 

تخ�س�سية وفق عدد من ال�ساعات التدريبية املعتمدة.

االمتحــان ال�ضامــل: 

امتحان ذو �سقني حتريري و�سفهي، يكون فـي املقررات املحددة فـي اخلطة الدرا�سية.

الف�ضـل الثانـي

اللجــان

املــادة ) 2 (

ت�سكل فـي املعهد اللجان االآتية:

اأ - جلنـــة القبــول: برئا�ســة العميــد، وع�سويــة قا�س مــن جملــ�س ال�ســوؤون االإداريــة 

للق�ساء، واأحد اأع�ساء حمكمة الق�ساء االإداري، واأحد اأع�ساء االدعاء العام، و)2( اثنني 

من اأع�ساء الهيئة، ومدير الدائرة )مقررا(، وتخت�س باالآتي:

1 - اقرتاح القواعد املنظمة للقبول والت�سجيل فـي املعهد.

2 - اقرتاح اأعداد املقبولني للدرا�سة فـي املعهد.

3 - متابعة اإجراءات التحاق املقبولني للدرا�سة فـي املعهد.

4 - اأي مو�سوعات اأخرى تكلف بها من قبل العميد.
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ب - اللجنة االأكادميية: برئا�سة العميد، وع�سوية قا�س من جمل�س ال�سوؤون االإدارية 
للق�ساء، واأحد اأع�ساء حمكمة الق�ساء االإداري، واأحد اأع�ساء االدعاء العام، و)3( ثالثة 

من اأع�ساء الهيئة، ومدير الدائرة )مقررا(، وتخت�س باالآتي:
اقتــراح اخلطــة الدرا�سيــة والربامــج التدريبيــة للدار�سيــن، واأي تعديــالت   - 1

عليهما.
2 - تر�سيح من ينتدب للتدري�س فـي املعهد، ورفع التو�سية فـي هذا ال�ساأن اإلى املجل�س.
3 - حتديد اإجراءات االمتحانات فـي املعهد، واالإ�سراف عليها، ومناق�سة نتائجها، 

واإقرارها. 
4 - التو�سية باعتماد النتائج، ومنح الدرجة العلمية.

5 - االإ�سراف على تنظيم البحث العلمي، وحتديد مو�سوعات املوؤمترات والندوات، 
واقرتاح مواعيد انعقادها.

خطة  وو�سع  الق�سائي،  امل�سرف  تر�سيح  ب�ساأن  املعنية  اجلهات  مع  التن�سيق   -  6
واقرتاح  العام،  االدعاء  واإدارات  املحاكم  فـي  للدار�سني  التطبيقي  التدريب 
كل جهة ما تراه منا�سبا من الدورات التدريبية امل�ساحبة خلطة التدريب 

التطبيقي وفق اإمكانيات املعهد.
7 - اأي مو�سوعات اأخرى تكلف بها من قبل العميد.

يتبعها  التي  اجلهة  عن  ممثل  وع�سوية  العميد،  برئا�سة  امل�ستمر:  التدريب  - جلنة  ج 
املتدرب، ومدير التدريب فـي تلك اجلهة، ومدير الدائرة )ع�سوا ومقررا(، وتخت�س 
باإعداد خطة برامج التدريب امل�ستمر، بعد التن�سيق مع اإدارات التفتي�س فـي اجلهات 
واأع�ساء  االإداري  الق�ساء  واأع�ساء حمكمة  الق�ساة  بتدريب  يتعلق  الق�سائية فيما 

االدعاء العام.
د - جلنة االمتحانات: برئا�سة اأحد اأع�ساء الهيئة، وع�سوية اآخر، ومدير الدائرة )ع�سوا 

ومقررا(، وتخت�س مبتابعة �سري االمتحانات وانتظامها وتن�سيق اأعمال املراقبة.
هـ - جلنة االمتحان ال�سامل للدار�سني: برئا�سة العميد، وع�سوية )2( اثنني من اجلهة 
التخ�س�سات  خمتلف  فـي  الهيئة  اأع�ساء  من  ثالثة  و)3(  الدار�س،  يتبعها  التي 

يكون اأحدهم مقررا، وتخت�س بتقييم الدار�سني فـي االمتحان ال�سامل.
جلنة  العام  واالدعاء  االإداري،  والق�ساء  الق�ساء،  من  درا�سية  �سعبة  لكل  وت�سكل 

لالمتحان ال�سامل.
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اأع�ساء  العميد، وع�سوية )3( ثالثة من  برئا�سة  الدبلومات االحرتافية:  و - جلنة 

وتخت�س  )مقررا(،  التخ�س�سي  التدريب  ق�سم  ورئي�س  الدائرة،  ومدير  الهيئة، 

باالآتي:

التنفيذ  واآلية  العلمي،  وحمتواها  االحرتافية  الدبلومات  وتطوير  اإعداد   -  1

والتقييم اخلا�سة بكل دبلوم.

2 - حتديد عدد ال�ساعات التدريبية لكل دبلوم مبا ال يقل عن )100( مائة �ساعة، 

وال يزيد على )200( مائتي �ساعة.

3 - درا�سة طلبات املتقدمني املحالة من ق�سم القبول والت�سجيل، واعتماد تر�سيح 

املقبولني فـي كل دبلوم.

4 - اتخاذ كافة االإجراءات الالزمة لطرح الدبلومات ومتابعة تنفيذها.

5 - املوافقة على منح �سهادات الدبلومات االحرتافية.

6 - اأي مو�سوعات اأخرى تكلف بها من قبل العميد.

اآخر،  الهيئة، وع�سوية  اأع�ساء  اأحد  الدار�سني واملتدربني: برئا�سة  ز - جلنة م�ساءلة 

بالتحقيق  القانونية )ع�سوا ومقررا(، وتخت�س  وال�سوؤون  البحوث  ورئي�س ق�سم 

يراه  ما  التخاذ  اإليه  تو�سياتها  ورفع  العميد،  اإليها  يحيلها  التي  املخالفات  فـي 

منا�سبا ب�ساأنها.

ح - جلنة التظلمات: برئا�سة اأحد اأع�ساء الهيئة، وع�سوية اآخر، ومدير الدائرة )ع�سوا 

ومقررا(، وتخت�س باالآتي:

1 - النظر فـي التظلمات املقدمة اإلى العميد ب�ساأن نتيجة االمتحانات النهائية 

للدار�سني اأو املتدربني.

2 - النظر فـي التظلمات املقدمة اإلى العميد ب�ساأن اجلزاءات االإدارية املوقعة على 

الدار�سني اأو املتدربني.

3 - رفع تو�سياتها اإلى العميد التخاذ ما يراه منا�سبا.
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وي�سدر بت�سمية رئي�س واأع�ساء اللجان املن�سو�س عليها فـي هذه املادة قرار من الرئي�س، 
على اأن يحدد القرار نوابا لروؤ�ساء اللجان يحلون حملهم عند غيابهم اأو وجود مانع يحول 

دون ممار�ستهم الخت�سا�ساتهم.
وجتتمع كل جلنة بدعوة من رئي�سها اأو من يحل حمله كلما اقت�ست احلاجة ذلك، ويكون 
اجتماعها �سحيحا بح�سور اأغلبية اأع�سائها، وتتخذ اللجان قراراتها اأو تو�سياتها باأغلبية 
اأ�سوات االأع�ساء احلا�سرين، فاإذا ت�ساوت االأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.

وللجان اأن ت�ستعني مبن تراه منا�سبا فـي اأداء مهامها، دون اأن يكون لهم حق الت�سويت.

الف�ضـل الثالـث

الربنامـج الدرا�ضــي واأهدافــه

املــادة ) 3 (

ي�سدر الرئي�س - بعد موافقة املجل�س - قرارا باعتماد اخلطة الدرا�سية للربنامج الدرا�سي، 
وي�سدر العميد التقومي االأكادميي ال�سنوي.

املــادة ) 4 (

يجوز للمعهد عند ال�سرورة اأن يطرح مقررات الربنامج الدرا�سي اأو بع�سها للدرا�سة عن 
بعد، كما يجوز اأن يعقد االمتحانات كلها اأو بع�سها عن بعد جلميع الدار�سني اأو بع�سهم، 

وذلك وفقا لل�سوابط التي يقرتحها العميد ويوافق عليها الرئي�س.
املــادة ) 5 (

يهدف الربنامج الدرا�سي فـي املعهد اإلى:
1 - اإعداد وتاأهيل الدار�سني ملمار�سة العمل الق�سائي.

اجلانبني  فـي  العلمية  كفاءتهم  ورفع  للدار�سني،  العلمي  البحث  مهارات  تنمية   -  2
النظري والتطبيقي.

3 - �سقل القدرات املهنية للدار�سني.
4 - تر�سيخ قيم وتقاليد الق�ساء ومبادئ العمل القانوين.
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الف�ضــل الرابــع

القبـول فــي الربنامـج الدرا�ضـي

املــادة ) 6 (

ي�سرتط لقبول الدار�س فـي الربنامج الدرا�سي اأن يكون مر�سحا للدرا�سة من قبل جمل�س 
ال�سوؤون االإدارية للق�ساء اأو حمكمة الق�ساء االإداري اأو االدعاء العام.

املــادة ) 7 (

يحدد املجل�س عدد املقبولني للدرا�سة فـي املعهد من الق�ساة امل�ساعدين، اأو معاوين االدعاء 
العام، اأو من غريهم، بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة.

املــادة ) 8 (

للرئي�س قبول دار�سني غري عمانيني من اجلهات الق�سائية، وفق ال�سروط الآتية:
1 - اأن يكون موفدا من اجلهة املخت�سة فـي دولته للدرا�سة فـي املعهد.

2 - اأن يكون حا�سال على الدرجة اجلامعية االأولى فـي ال�سريعة اأو القانون من موؤ�س�سة 
تعليمية معرتف بها فـي ال�سلطنة.

3 - اأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وحتدثا.
4 - اأن يكون الئقا �سحيا. 

املــادة ) 9 (

ي�ستوفـي املقبول اإجراءات الت�سجيل فـي املعهد خالل مدة اأق�ساها )15( خم�سة ع�سر يوما 
من تاريخ علمه بقرار القبول، وفـي حال عدم ا�ستكماله هذه االإجراءات خالل تلك املدة، 

تخطر جهة عمله التخاذ ما تراه منا�سبا.
املــادة ) 10 (

يتعهد املقبولون كتابة قبل بدء الدرا�سة باملحافظة على �سرية املداوالت والتحقيقات والق�سايا 
والوثائق التي يطلعون عليها خالل درا�ستهم فـي املعهد.
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الف�ضل اخلام�س

مدة الدرا�ضة واأحكام الغياب فـي الربنامج الدرا�ضي

املــادة ) 11 (

تكون الدرا�سة فـي املعهد ملدة )2( �سنتني، بواقع )6( �ستة ف�سول درا�سية وتدريبية، وذلك 
على النحو االآتي:

اأ - ال�سنة االأولى: تخ�س�س للدرا�سة النظرية، وتنق�سم اإلى )3( ثالثة ف�سول درا�سية: 
اأ�سبوعا، وف�سل ثالث مدته )8( ثـمانية  ف�سلني مدة كل منهما )16( �ستة ع�سر 

اأ�سابيع.
ب - ال�سنة الثانية: تبداأ بعد االنتهاء بنجاح من الدرا�سة النظرية، وتنق�سم اإلى )3( 
ثالثة ف�سول تدريبية: ف�سلني مدة كل منهما )16( �ستة ع�سر اأ�سبوعا، وف�سل ثالث 
مدته )8( ثـمانية اأ�سابيع، وتخ�س�س للتدريب التطبيقي فـي املحاكم واإدارات االدعاء 
للدار�سني  التدريبية  والربامج  املعهد،  ينظمها  التي  امليدانية  والزيارات  العام، 
التي ي�سدر بها قرار من العميد، ويكون التدريب التطبيقي حتت اإ�سراف امل�سرف 

الق�سائي بالتن�سيق مع امل�سرف االأكادميي.

املــادة ) 12 (

التدري�سية  ال�ساعات  عدد  من  املائة  فـي  ع�سرة   )%10( من  الأكرث  الدار�س  تغيب  اإذا   -  1
للمقرر، يوجه اإليه اإنذار بذلك.

املائة من عدد  فـي  اأكرث من )20%( ع�سرين  تغيب  اإذا  املقرر  فـي  را�سبا  الدار�س  يعد   -  2
ال�ساعات التدري�سية للمقرر، وتر�سد له درجة )�سفر(. 

الف�ضل ال�ضاد�س

تقييـم الدار�ضيـن فــي الربنامـج الدرا�ضـي ونظــام االمتحانــات 

املــادة ) 13 (

1 - يتم تقييم الدار�س اأثناء الف�سل الدرا�سي ب�سفة م�ستمرة.
2 - تكون الدرجة النهائية لكل مقرر )100( مائة درجة، تخ�س�س منها )20( ع�سرون درجة 
للح�سور والن�ســاط والبحث العلمي، و)30( ثالثـون درجة المتحــان منت�سف الف�ســل، 

و)50( خم�سون درجة المتحان نهاية الف�سل.
3 - ي�سرتط للنجاح فـي املقرر األ تقل درجة الدار�س فيه عن )70( �سبعني درجة.
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املــادة ) 14 (

النهائية  لالمتحانات  درا�سي  ف�سل  كل  نهاية  من  االأخريان  االأ�سبوعان  يخ�س�س   -  1

اإلى )3(  التحريرية وفق التقومي االأكادميي، وتكون مدة االمتحان من )2( �ساعتني 

ثالث �ساعات وفقا لعدد ال�ساعات التدري�سية لكل مقرر.

2 - ال ي�سمح للدار�س بدخول االمتحان النهائي بعد م�سي ربع �ساعة من بداية االمتحان 

اإال مبوافقة رئي�س جلنة االمتحانات اأو من يحل حمله، ومبا ال يتجاوز ن�سف الوقت، 

وال يعد تاأخر الدار�س مربرا لزيادة وقت االمتحان، كما ال ي�سمح الأي دار�س باخلروج 

من االمتحان قبل م�سي ن�سف الوقت.

3 - ال يجوز اأن يعقد للدار�س اأثناء الدرا�سة النظرية اأكرث من امتحان نهائي فـي اليوم 

الواحد.

املــادة ) 15 (

اإذا تغيب الدار�س عن ح�سور امتحان نهاية الف�سل الدرا�سي، احت�سب له تقدير )غري مكتمل(، 

وي�ستبدل بهذا التقدير الدرجة التي يح�سل عليها الدار�س فـي االمتحان التعوي�سي الذي 

يحدد موعده العميد بعد اال�ستئنا�س براأي اأ�ستاذ املقرر. 

اأن يتقدم الدار�س خالل )15( خم�سة ع�سر يوما  وي�سرتط لنعقاد المتحان التعوي�سي 

من تاريخ اآخر امتحان فـي الف�سل الدرا�سي بعذر يقبله العميد، ويعد الدار�س را�سبا اإذا مل 

يتقدم بالعذر خالل املوعد املحدد اأو تقدم بعذر غري مقبول.

املــادة ) 16 (

يجب على الدار�س اإعادة الت�سجيل ملرة واحدة فقط فـي املقررات التي ر�سب فيها اأو تغيب 

عنها وفقا الأحكام املادة )12( من هذه الالئحة متى ما طرحت، وي�سمح للدار�س - مبوافقة 

العميد - اأن ي�سجل مقررا اآخر بديال من املقررات الواردة فـي اخلطة الدرا�سية للمعهد.
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املــادة ) 17 (

يح�سب التقدير النهائي للدار�س فـي املقررات، والربنامج الدرا�سي وفقا لالآتي:

القيمة العدديةالرمز باللغة االإجنليزيةالرمز باللغة العربيةالدرجة

A4.00اأ%95 - %100

A-3.70اأ-%90 - %94

B+3.30ب+%85 - %89

B 3.00ب%80 - %84

B-2.70ب-%75 - %79

C+2.30ج+%71 - %74

C 2.00ج%70

F 0.00هـاأقل من %70

املــادة ) 18 (

ير�سد للدار�س فـي بع�س احلاالت تقديرات ذات قيمة غري عددية كاالآتي:

اأ- )ك()I( غري مكتمل: اإذا تغيب الدار�س عن ح�سور امتحان نهاية الف�سل الدرا�سي 

وفقا للمادة )15( من هذه الالئحة.

االن�سحاب  فرتة  خالل  املقــرر  مــن  الدار�س  ان�سحب  اإذا  من�سحب:   )W( )�س(   - ب 

املحددة من املعهد.

ج - )هـ �س( )FW( ر�سوب ب�سبب الغياب: اإذا جتـاوز الدار�س ن�سـبة الغيـاب امل�سـموح بهـا 

وفقا للمادة )12( من هذه الالئحة.
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املــادة ) 19 (

1 - يح�سب املعدل الف�سلي بق�سمة جمموع نقاط التقدير التي ح�سل عليها الدار�س فـي 
الف�سل على جمموع ال�ساعات التي �سجلها الدار�س للف�سل ذاته.

2 - يح�سب جمموع نقاط التقدير للمقرر ب�سرب القيمة العددية للتقدير الذي ح�سل 
عليه الدار�س فـي عدد ال�ساعات املعتمدة للمقرر ذاته. 

3 - يح�سب املعدل الرتاكمي بق�سمة نقاط التقدير التي ح�سل عليها الدار�س فـي جميع 
تلك  فـي  الدار�س  �سجلها  التي  ال�ساعات  اأنهاها على جمموع  التي  الدرا�سية  الف�سول 

الف�سول. 
عند  الدار�س  عليه  ح�سل  الذي  الرتاكمي  املعدل  اأ�سا�س  على  التخرج  معدل  يح�سب   -  4

تخرجه.
املــادة ) 20 (

يعتمد العميد بناء على تو�سية اللجنة االأكادميية النتائج الف�سلية للدار�سني.

املــادة ) 21 (

�سامل  الثالث المتحان  التدريبي  الف�سل  االأ�سبوعني االأخريين من  فـي  الدار�س  يخ�سع 
حتريري و�سفهي فـي املقررات املحددة فـي اخلطة الدرا�سية. 

املــادة ) 22 (

تعد اأ�سئلة االمتحان التحريري من قبل اأع�ساء جلنة االمتحان ال�سامل، وت�سلم للعميد فـي 
مظروف مغلق بعد ا�ستيفاء التوقيعات عليها قبل موعد انعقاد االمتحان باأ�سبوع على االأقل. 
ويراعى اأن يت�سمن االمتحان التحريري ق�سايا تطبيقية، ميكن من خاللها الوقوف على 

مدى قدرة الدار�س على حتليل الوقائع، وتطبيق �سحيح القانون عليها بلغة �سحيحة. 

املــادة ) 23 (

االمتحان  اجتاز  ملن  الدرا�سية  فـي اخلطة  املحددة  املقررات  فـي  ال�سفهي  االمتحان  يعقد 
التحريري، ويراعى فيه اأن يكون مت�سمنا اجلوانب العلمية، وقيا�س مدى قدرة الدار�س 

على االآتي: 
1 - االإ�سغاء والفهم. 

2 - مالءمته للعمل فـي الق�ساء اأو االدعاء العام.
3 - االت�سال والتوا�سل الالزمني للعمل فـي الق�ساء اأو االدعاء العام.
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املــادة ) 24 (

ي�سرتط لدخول الدار�س المتحان ال�سامل األ يقل تقديره العام فـي التدريب التطبيقي 

عن )70%( �سبعني فـي املائة، وفـي حال ح�سوله على اأقل من ذلك يلحق بربنامج تدريبي 

ذات  على  فيه  يح�سل  اأن  على  اأخرية  كفر�سة  اأ�سهر  ثالثة   )3( عن  مدته  تقل  ال  مكثف 

الن�سبة كحد اأدنى لدخوله االمتحان ال�سامل.

املــادة ) 25 (

توزع درجات االمتحان ال�سامل، دون اأن حتت�سب �سمن املعدل الرتاكمي، على النحو االآتي:

1 - )50( خم�سون درجة لالمتحان التحريري بواقع )10( ع�سر درجات لكل مقرر، 

وي�سرتط اأن يح�سل الدار�س على اإجمايل )35( خم�س وثالثني درجة على االأقل 

حتى يتمكن من دخول االمتحان ال�سفهي، وفـي حال ر�سوبه يحدد له املعهد موعدا 

الإعادة االمتحان التحريري فـي جميع مقررات االمتحان ال�سامل ملرة واحدة فقط 

خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ اإعالن النتيجة.

مقرر،  لكل  درجات  ع�سر   )10( بواقع  ال�سفهي  لالمتحان  درجة  خم�سون   )50(  -  2

درجة  وثالثني  خم�س   )35( اإجمايل  على  يح�سل  اأن  الدار�س  لنجاح  وي�سرتط 

على االأقل، وفـي حال ر�سوبه يحدد له املعهد موعدا الإعادة االمتحان ال�سفهي فـي 

جميع مقررات االمتحان ال�سامل ملرة واحدة فقط خالل )30( ثالثني يوما من 

تاريخ اإعالن النتيجة.

اأو ال�سفهي يعترب را�سبا فـي الربنامج  واإذا ر�سب الدار�س فـي امتحان االإعادة التحريري 

الدرا�سي، وعلى املعهد اإخطار جهة عمله بذلك.

املــادة ) 26 (

يتم االحتفاظ باأوراق اإجابة االمتحانات النهائية واالمتحان ال�سامل وفقا للمدد الواردة 

فـي نظام اإدارة الوثائق اخل�سو�سية للمعهد.
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الف�ضـل ال�ضــابـع

منـح الدرجـة العلميـة

املــادة ) 27 (

1 - تعتمد نتائج اخلريجني من الرئي�س بناء على تو�سية اللجنة االأكادميية، ويتم االإعالن 

عنها فـي مقر املعهد وعلى موقعه االإلكرتوين.

2 - مينح املجل�س �سهادة دبلوم الدرا�سات العليا فـي العلوم الق�سائية للمتخرج بناء على 

تو�سية اللجنة الأكادميية بعد ا�ستيفائه ال�سروط الآتية:

اأ - اإمتام جميع متطلبات الدرجة العلمية فـي فرتة اأق�ساها )3( ثالث �سنوات.

ب - احل�سول على معدل تراكمي ال يقل عن )2.30(.

للمادة  املائة وفقا  فـي  �سبعني  ال�سامل عن )%70(  فـي االمتحان  اأال تقل درجته   - ج 

)25( من هذه الالئحة.

د - احل�سول على ما يفيد اإخالء طرف من اأي م�ستحقات للمعهد.

الف�ضـــل الثـــامن

التدريــب امل�ضتمــر

املــادة ) 28 (

يهدف التدريب امل�ستمر اإلى االآتي:      

1 - اإك�ساب املتدربني املعارف العلمية بامل�ستجدات الت�سريعية.

2 - تعزيز املعارف الق�سائية والقانونية وتعميقها لدى املتدربني. 

3 - تنمية قدرات املتدربني البحثية فـي جمال العمل الق�سائي والقانوين.

4 - تنمية املهارات التطبيقية لدى املتدربني مبا يرفع م�ستوى االأداء فـي العمل الق�سائي 

والقانوين.

5 - تطوير قدرات املتدربني التحليلية ملواجهة ما قد يطراأ من م�سكالت فـي بيئة العمل.
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املــادة ) 29 (
تعد الدائرة خطة للتدريب امل�ستمر بالتن�سيق مع جلنة التدريب امل�ستمر خالل �سهر اأكتوبر 
من كل عام، على اأن تبداأ برامج التدريب امل�ستمر فـي اليوم االأول من �سهر يناير، وذلك بعد 

اإقرارها من املجل�س، وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من كل عام. 
اإذا اقت�ست  اإقرار املجل�س - تنظيم برامج تدريبية خارج اخلطة املعتمدة  وللعميد - بعد 

احلاجة ذلك. 
املــادة ) 30 (

تعقد برامج التدريب امل�ستمر فـي مقر املعهد، ويجوز عقدها خارج املعهد اأو عن بعد، وذلك 
وفقا لل�سوابط التي يقرتحها العميد ويوافق عليها الرئي�س.

املــادة ) 31 (
للعميد قبول متدربني غري عمانيني من داخل ال�سلطنة اأو خارجها فـي الربامج التدريبية 

التي يعقدها املعهد، وفقا للقواعد التي يحددها املجل�س.

املــادة ) 32 (
للرئي�س فـي بع�س برامج التدريب امل�ستمر اأن يقرر ح�سورها مبقابل يحدده املجل�س، بعد 

موافقة وزارة املالية.
املــادة ) 33 (

للمعهد تقييم املتدربني فـي برامج التدريب امل�ستمر وفقا للقواعد التي ي�سدر بها قرار 
على  النهائية  التقييم  نتائج  وتعر�س  امل�ستمر،  التدريب  جلنة  راأي  اأخذ  بعد  العميد  من 

العميد العتمادها.
الف�ضــل التا�ضــع

الدبلومــات االحرتافيــة
املــادة ) 34 (

تهدف الدبلومات االحرتافية اإلى االآتي:
1 - اإعداد متدربني على م�ستوى عال من الكفاءة واالحرتافية فـي العمل الق�سائي 

والقانوين.
2 - اإك�ساب املتدربني املعارف العلمية والقانونية فـي جمال الدبلوم.

3 - تنمية مهارات املتدربني فـي جمال الدبلوم.
4 - االرتقاء مب�ستوى اأداء املتدربني فـي جمال الدبلوم.
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املــادة ) 35 (

ي�سرتط لقبول املتقدمني للدبلوم الحرتافـي الآتي: 
1 - احل�سول على موؤهل علمي ما بعد دبلوم التعليم العام من موؤ�س�سة علمية معرتف 

بها فـي ال�سلطنة. 
2 - عدم ممانعة جهة العمل.

3 - اأن يكون املتقدم الئقا �سحيا.
وللعميد بناء على تو�سية جلنة الدبلومات الحرتافية اإ�سافة �سروط قبول خا�سة بكل دبلوم.
وتعقد الدبلومات االحرتافية فـي مقر املعهد، ويجوز عقدها خارج املعهد اأو عن بعد، وذلك 

وفقا لل�سوابط التي يقرتحها العميد ويوافق عليها الرئي�س.

املــادة ) 36 (

تتم املفا�سلة بني املتقدمني وفقا للمعايري التي ي�سدر بها قرار من العميد بناء على تو�سية 
ع�سرة   )10( عن  دبلوم  كل  فـي  املقبولني  عدد  يقل  اأال  على  االحرتافية،  الدبلومات  جلنة 

متدربني وال يزيد على )30( ثالثني متدربا.

املــادة ) 37 (

اأثناء الدبلوم االحرتافـي ب�سفة م�ستمرة وفقا للقواعد التي ي�سدر  يتم تقييم املتدربني 
بها قرار من العميد بناء على تو�سية جلنة الدبلومات االحرتافية، وتكون الدرجات الكلية 

للتقييم )100( مائة درجة، وتوزع كاالآتي:

1 - )10%( ع�سرة فـي املائة حل�سور ال�ساعات التدريبية.
2 - )30%( ثالثون فـي املائة لالأن�سطة وامل�ساركة الفاعلة.

3 - )60%( �ستون فـي املائة لالمتحان النهائي.

املــادة ) 38 (

االحرتافـي  الدبلوم  �سهادة  املتدرب  ومينح  االحرتافية،  الدبلومات  نتائج  العميد  يعتمد 
بعد اجتيازه كافة متطلبات الدبلوم بنجاح، وح�سوله على ن�سبة ال تقل عن )60%( �ستني 
فـي املائة من جمموع درجات التقييم، على اأن تت�سمن ال�سهادة عدد ال�ساعات التدريبية، 

والن�سبة التي ح�سل عليها املتدرب، وتاريخ منحه ال�سهادة.
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املــادة ) 39 (

1 - يعد املتدرب را�سبا فـي الدبلوم االحرتافـي اإذا تغيب الأكرث من )20%( ع�سرين فـي املائة 
من جمموع ال�ساعات التدريبية.

2 - يعد املتدرب را�سبا فـي الدبلوم االحرتافـي اإذا تغيب عن االمتحان النهائي، ما مل يقدم 
خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ االمتحان عذرا يقبله العميد، وفـي حالة قبول العذر 

يحدد العميد موعدا لالمتحان التعوي�سي.

املــادة ) 40 (

يلتزم املتدرب ب�سداد الر�سوم التي ي�سدر بها قرار من الرئي�س بعد موافقة وزارة املالية، 
ويتم �سداد كامل الر�سوم مقدما وفقا للمواعيد واالآلية التي يحددها املعهد، وال يعد املتدرب 

م�سجال فـي الدبلوم اإال بعد �سداد الر�سوم. 

املــادة ) 41 (

ي�سرتد املتدرب ر�سوم الت�سجيل فـي حالة اإلغاء الدبلوم اأو تاأجيله، اأو اإذا وافق العميد على 
ان�سحابه اإذا مت تقدمي طلب االن�سحاب خالل فرتة الت�سجيل.

وال ي�سرتد املتدرب ر�سوم الت�سجيل حال ر�سوبه فـي الدبلوم، اأو اإذا وقع عليه اأي من اجلزاءين 
الواردين فـي البندين )6( اأو )7( من املادة )48( من هذه الالئحة. 

املــادة ) 42 (

ت�سرف للمدربني من غري اأع�ساء الهيئة مكافاآت مالية ي�سدر بتحديدها قرار من الرئي�س.

الف�ضــل العا�ضــر

التظلمــات

املــادة ) 43 (

يجوز للدار�س واملتدرب التظلم اإلى العميد من نتيجة االمتحان النهائي خالل )7( �سبعة 
اأن يتم عر�س التظلم على جلنة التظلمات  اإعالن النتيجة النهائية، على  اأيام من تاريخ 
للنظر فيه ورفع تو�سياتها اإلى العميد للبت فيه فـي موعد ال يتجاوز )7( �سبعة اأيام من 
تاريخ تقدميه، ويكون قرار البت فـي التظلم من العميد نهائيا، وفـي حالة انق�ساء هذا 

االأجل دون رد يعد ذلك رف�سا للتظلم.
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املــادة ) 44 (

تقوم جلنة التظلمات بالنظر فـي التظلمات والتاأكد من اأن جميع االأ�سئلة قد �سححت، واأنه 

ال يوجد خطاأ مادي فـي جمع الدرجات اأو ر�سدها، وترفع اللجنة تو�سياتها اإلى العميد 

الإ�سدار قرار ب�ساأنها.

املــادة ) 45 (

يجوز للدار�س واملتدرب التظلم اإلى العميد من اجلزاءات االإدارية املوقعة عليه خالل )7( 

�سبعة اأيام من تاريخ اإعالمه باجلزاء اأو علمه به علما يقينيا، على اأن يتم عر�س التظلم 

على جلنة التظلمات للنظر فيه ورفع تو�سياتها اإلى العميد للبت فيه فـي موعد ال يتجاوز 

)7( �سبعة اأيام من تاريخ تقدميه، ويكون قرار البت فـي التظلم من العميد نهائيا، وفـي 

التي  اجلهة  اإخطار  وللعميد  للتظلم،  رف�سا  ذلك  يعد  رد  دون  االأجل  هذا  انق�ساء  حالة 

يتبعها الدار�س اأو املتدرب مبوعد نظر التظلم ونتيجته.

الف�ضل احلـادي ع�ضـر

االلتزامـات واملخالفـات واجلـزاءات االإداريـة

املــادة ) 46 (

 يلتزم الدار�سون واملتدربون باالآتي: 

1 - احرتام القوانني واالأنظمة املعمول بها فـي املعهد. 

2 - االلتزام بال�سلوك واملظهر الالئق وفق املتبع فـي املعهد. 

واالمتحانات  التطبيقي  والتدريب  واملناق�سات  املحا�سرات  املواظبة على ح�سور   -  3

والتقيد التام بتوجيهات االأ�ساتذة واملدربني.

4 - االلتزام بالتعليمات االإدارية والتنظيمية التي ي�سدرها العميد.
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املــادة ) 47 (

تعد االأفعال االآتية من املخالفات التي تعر�س الدار�س اأو املتدرب للم�ساءلة التاأديبية:
1 - االإخالل بنظام الدرا�سة اأو التدريب اأو االمتحانات.

2 - الغ�س فـي االمتحان اأو ال�سروع فيه اأو امل�ساعدة عليه.
3 - كل قول اأو فعل مي�س الدين اأو النظام العام اأو االآداب العامة اأو اأي عمل ي�سيء اإلى املعهد 
اأو العاملني اأو املدربني اأو الدار�سني اأو املتدربني فيه، �سواء مت داخل املعهد اأو خارجه.

4 - تخريب اأو اإتالف ممتلكات املعهد املنقولة اأو غري املنقولة.
5 - االإدالء مبعلومات غري �سحيحة اأو انتحال ال�سخ�سية اأو تقدمي وثائق مزورة.

املــادة ) 48 (

االآتية  االإدارية  اجلزاءات  من  اأي  توقيع  يجوز  اجلزائية،  بامل�سوؤولية  االإخالل  عدم  مع 
اأيا من املخالفات املن�سو�س عليها فـي املادة )47( من هذه الالئحة من  على من يرتكب 

الدار�سني اأو املتدربني:
1 - اإلزام الدار�س اأو املتدرب باخلروج من قاعة التدري�س اأو التدريب.

2 - التنبيه.
3 - االإنذار كتابة.

4 - ر�سد درجة �سفر اأو خ�سم عدد من درجات االمتحان اإذا ثبت اأن هناك غ�سا اأو �سروعا 
فيه اأو م�ساعدة عليه.

5 - اإلزام الدار�س اأو املتدرب باإ�سالح اأو دفع قيمة املمتلكات التي ت�سبب فـي تخريبها 
اأو اإتالفها.

6 - حرمان الدار�س اأو املتدرب من الدرا�سة اأو التدريب.
7 - �سحب ال�سهادة العلمية اأو التدريبية اإذا ثبت اأن هناك تزويرا للم�ستندات املقدمة 

للمعهد.
وفـي جميع االأحوال، يكون توقيع اجلزاء الوارد فـي البند )1( من هذه املادة الأ�ستاذ املقرر 
اأو املدرب، وفيما عدا ذلك يكون توقيع اجلزاءات االأخرى من قبل العميد، وللمعهد اإخطار 

اجلهة التي يتبعها الدار�س اأو املتدرب باملخالفة وما ترتب عليها من جزاء.
اجلزاءات  اأما  نهائية،  و)5(  و)3(  و)2(   )1( البنود  فـي  الواردة  اجلزاءات  تكون  اأن  على 
الواردة فـي البنود )4( و)6( و)7( فيجوز للدار�س اأو املتدرب اأن يتظلم منها اإلى العميد 

وفقا للمادة )45( من هذه الالئحة.
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املــادة ) 49 (

با�ستثناء ما ورد فـي البندين )1( و)2( من املادة )48( من هذه الالئحة، ال يجوز توقيع 

اأي جزاء اإداري على الدار�س اأو املتدرب قبل التحقيق معه ب�ساأن املخالفة كتابة، اإال اإذا مل 

ميتثل للتحقيق بعد اإخطاره بذلك من قبل جلنة م�ساءلة الدار�سني واملتدربني.

وللعميد اإخطار اجلهة التي يتبعها الدار�س اأو املتدرب مبوعد التحقيق ونتيجته.

حني  اإلى  التدريب  اأو  الدرا�سة  عن  املتدرب  اأو  الدار�س  اإيقاف  العميد  من  بقرار  ويجوز 

االنتهاء من التحقيق اإذا اقت�ست امل�سلحة ذلك، وفـي جميع االأحوال يجوز للعميد حفظ 

التحقيق.
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