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وزارة التعليــم العالــي

قــرار وزاري

 رقم 2015/2

باإن�شـاء جامعــة الأعمــال والتكنولوجيــا

ا�ستنــادا اإلـى نظام اجلامعات اخلا�سة ال�سادر باملـــر�ســـوم ال�ســلطـــاين رقم 99/41 ، 

واإلـى املـر�سـوم ال�ســلطـــاين رقــم 99/42 فـي �سـاأن اإن�ســاء الكلـيات واملعـاهد العليــا اخلا�ســة ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التعليم العايل واعتماد 

هيكلها التنظيمي ، 

واإلــى الالئحة التنفـيذية لنظام اجلامعات اخلا�سة ال�سادرة بالــقرار الـــوزاري رقــم 99/36 ، 

واإىل الالئحة التنظيمية للكليات واملعاهد العليا اخلا�سة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2000/34 ، 

واإىل قرار جمل�س التعليم رقم 2014/3/10 ال�سادر فـي االجتماع رقم 2014/3 بتاريخ 2014/5/19م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

تن�ســاأ جامعة خا�سة ت�سمى ) جامعة االأعمال والتكنولوجيا ( ويكون لها �سخ�سية اعتبارية 

م�ستقلة ، ويكون مقرها الرئي�سي والية �سمائل ، وت�سم ثالث كليات ، وهي كلية الهند�سة ، 

وكلية العلوم ، وكلية اإدارة االأعمال .

املــادة الثانيــــة

تخ�ســـع اجلامعـــة للقوانيــن واللوائــح والقــرارات املنظمـة للجامعات اخلا�سة املعمول بها ، 

وميثلها رئي�سها اأمام الغري .
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املــادة الثالـثــــة

القــرار ال�ستكمـــال  بهــــذا  العمــل  تاريـــخ  �سنـــوات مـن  ثــالث  الـموؤ�س�ســـون مـــدة )3(  مينـــح 

املبانــي الدائمــة للجامعــة وتوفـيــر كافــة املتطلبــات واملقومـات املاديــة والب�سريـة املقـررة ، 

اإ�سافـية  املدة ل�سنة  ، ويجوز متديد  اأعمالها  واإنهاء االإجراءات الالزمة ملمار�سة اجلامعة 

اأخرى بعد موافقة وزير التعليم العايل .

املــادة الرابعــة

ي�ســـدر قــرار بـــدء الدرا�ســـة باجلامعــة مـن وزيــر التعليــم العايل ، بعد ا�ستكمال اجلامعة 

وغريها  والب�سرية  املادية  واملقومات  االأكادميية  املتطلبات  كافة  وتوفـري  الدائمة  ملبانيها 

من متطلبات تنفـيذ الربامج الدرا�سية املرخ�س بها للجامعة ، طبقا لل�سروط وال�سوابط 

املقررة فـي هذا ال�ساأن .

املــادة اخلام�سـة

املن�سو�س  اأمناء اجلامعة طبقا لالأحكام  بت�سكيل جمل�س  املوؤ�س�سني قرارا  ت�سدر جمـاعة 

عليها فـي نظام اجلامعات اخلا�سة امل�سار اإليه . 

املــادة ال�ساد�سـة

يتـولـى مـجلـ�س اأمنــاء اجلامعــة املهـــام واالخت�سا�ســات املبينــة بنظــام اجلامعــات اخلا�ســة 

امل�ســـار اإليـــه ، وعلــى االأخـــ�س تعييـــن رئيــ�س اجلامعـــة ونوابـــه واأعـ�ســاء جملــ�س اجلامعــة ، 

بعــد موافقــة وزارة التعليــم العالــي .

املــادة ال�شابعـــة

الكليات وروؤ�ساء مراكز  ، وع�سوية نوابه وعمداء  ي�سكل جمل�س اجلامعة برئا�سة رئي�سها 

البحوث العلمية ، ويجوز اأن ي�سم املجل�س اأع�ساء من ال�سخ�سيات العامة من ذوي اخلربة 

فـي �سوؤون التعليم ، يعينهم جمل�س االأمناء .  
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املــادة الثامنـــــة

يخت�س جمل�س اجلامعة مببا�سرة كافة االأعمال واالإجراءات الالزمة لتنظيم واإدارة وح�سن 

�سري العمل باجلامعة ، وله على االأخ�س مبا�سرة املهام االآتية :

1 - ت�سييــر ال�ســــوؤون العلميــــة واالإداريـــة للجامـعـــة وتنفـيـــذ ال�سيا�ســـات التـــي يقررهـــا 

جمل�س االأمناء .  

2 - اإقرار �سيا�سات و�سروط قبول الطالب بكل كلية .           

3 - تنظيم �سوؤون خدمات الطالب الثقافـية والريا�سية واالجتماعية .

4 - حتديد قواعد اختيار العمداء وجمال�س الكليات ومراكز البحوث العلمية .

5 - اقرتاح خطة الدرا�سة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الف�سول الدرا�سية . 

6 - و�سع نظم املحا�سرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم االمتحانات .

7 - تقويــــة الروابـــط بيـــن اجلامعـــة واجلامعـــات االأخرى واملعاهـد العلميـة والبحثية 

املختلفة واجلهات احلكومية .

8 - درا�سة واإبداء الراأي فـي امل�سائل االأخرى التي يحيلها جمل�س االأمناء .              

املــادة التا�سعــــة

يكـــون لكــل كليـــة عميـــد ، وم�ساعــد للعميـــد ، وجملـــ�س للكليـــة ي�سكـــل برئا�ســـة العميـــد ، 

وع�سويـــة م�ساعـــده وروؤ�ســـاء االأق�ســـام .       

املــادة العا�ســــرة

يخت�س جمل�س الكلية مببا�سرة كافة االأعمال الالزمة لت�سيري ال�سوؤون االإدارية والعلمية 

بالكلية ، وله ب�سفة خا�سة تويل املهام االآتية :  

1 - اإقرار املحتوى العلمي ملقررات الدرا�سة فـي الكلية .                             

2 - حتديد مواعيد االمتحانات وو�سع جداولها وتوزيع اأعمالها وت�سكيل جلانها .         

3 - اقرتاح تعيني اأع�ساء هيئات التدري�س ، وندبهم .      

4 - اقرتاح نظم املحا�سرات ، والتمرينات العملية .      

5 - درا�سة واإبداء الراأي فـي امل�سائل االأخرى التي يحيلـهـا اإليه مـجل�س اجلامـعة .
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املــادة الحاديـة ع�سـرة

يكون لكل ق�سم من اأق�سام الكلية جمل�س ي�سكل من رئي�س الق�سم وع�سوية جميع اأع�ساء 

هيئة التدري�س فـيه .

املــادة الثانيـة ع�سـرة

املتعلقة  واالإدارية  والدرا�سية  العلمية  ال�سوؤون  فـي جميع  بالنظر  الق�سم  يخت�س جمل�س 

بالق�سم ، وعلى االأخ�س ما ياأتي :   

1 - و�سع نظام العمل بالق�سم ، والتن�سيق بني خمتلف التخ�س�سات .                   

2 - حتديد املقررات الدرا�سية التي يتوىل الق�سم تدري�سها وحتديد حمتواها العلمي .

3 - حتديد الكتب واملراجع فـي مواد الق�سم ، وتي�سري ح�سول الطالب عليها .

4 - مناق�سة التقرير ال�سنوي لرئي�س الق�سم .

املــادة الثالثـة ع�سـرة

العام  التعليم  دبلوم  �سهادة  على  احلا�سلني  واالأجانب  العمانيني  الطالب  اجلامعة  تقبل 

اأو ما يعادلها ، وفقا لل�سروط وال�سوابط التي يحددها جمل�س اجلامعة ، طبقا للقوانني 

واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك .

املــادة الرابعـة ع�سـرة

متنـــح اجلامعـــة بعــد موافقـــة الـــوزارة املوؤهـــالت الدرا�سيـــة املنا�سبـــة مــن الدرجــات الواردة 

فـي االإطــار الوطنــي للموؤهــالت العلميــة . 

املــادة الخام�سـة ع�سـرة

ين�سـر هـذا الـقرار فـي الـجـريدة الـر�سميـة ، ويعـمـل به من اليوم التايل لتـاريـخ ن�سـره .

�سـدر فـي : 21 من ربيع الأول  1436هـ

املوافـــــق : 12 من ينايــــــــــــر  2015م

                                                                    د. راوية بنت �سعود البو�سعيدية

                                                                                       وزيــــــــرة التعليــــــــم العالــــــي


