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وزارة التعليــــم العالــــي

قــرار وزاري 

رقـــم 2016/36 

باإن�ســـاء جامعــــة م�سقــــط 

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

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

واإلـى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2002/6 بتحديـد اخت�سا�سـات وزارة التعليـم العالـي واعتمــاد 

هيكلها التنظيمي ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لنظام اجلـامعات اخلا�سة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقــم 99/36 ،

واإلـــــى الالئحـــــة التنظيميــــة للكليـــات واملعاهـــد العليــا اخلا�ســة ال�سـادرة بالقـرار الـوزاري 

رقـم 2000/34 ،

واإلـى موافقـة جملـ�س التعليـم ال�سـادرة فــي االجتمـاع رقـم 2016/2 بتاريخ 2016/5/23م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

تن�ســاأ جامعة خا�سة ت�سمى )جامعة م�سقط( ويكـون لهـا �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة ، ويكون 

مقرها الرئي�سي حمافظة م�سقط ، وت�سم ثالث كليات ، وهي كلية االأعمال واالإدارة ، وكلية 

الهند�سة والتكنولوجيا ، وكلية النقل واخلدمات اللوج�ستية .

املــادة الثانيــــة

تخ�ســع اجلامـعة للقوانيــن واللوائـح والقـرارات املنظمـة للجامعـات اخلا�سة املعمول بها ، 

وميثلها رئي�سها اأمام الغري .

املــادة الثالـثــــة

مينــح الـموؤ�س�ســون مــدة )6( �ستــة اأ�سهــر اعتبـارا مــن تاريخ العمــل بهذا القرار ، ال�ستكمال 

متطلبات الدرا�سة واإنهاء االإجراءات الالزمة ملمار�سة اجلامعة اأعمالها .
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املــادة الرابعـــة

ي�سـدر قــرار بـدء الدرا�سة باجلامعة مـن وزير التعليم العايل ، بعد ا�ستــكمال اجلامعة كافة 

املتطلبـات االأكادمييــة واملقومـات املاديـة والب�سريـة وغريهـا مـن متطلبـات تنفـيــذ الربامــج 

الدرا�سية املرخ�س بها للجامعة ، طبقا لل�سروط وال�سوابط املقررة فـي هذا ال�ساأن .

املــادة اخلام�ســـة

ت�سدر جمـاعة املوؤ�س�سني قرارا بت�سكيل جملــ�س اأمنـــاء اجلامعـــة ، طبقـا لالأحكـام املنـ�سو�س 

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

املــادة ال�ساد�ســـة

يتـوىل مـجل�س اأمناء اجلامعـة املهـام واالخت�سا�سـات املبينة بنظـام اجلامعات اخلا�سة امل�سار 

اإليه ، وعلى االأخ�س تعيني رئي�س اجلامعة ونوابه واأعـ�ساء جمل�س اجلامعة ، بعد موافقة 

وزارة التعليم العايل . 

املــادة ال�سابعـــة

ي�سكــل جملــ�س اجلامعــة برئا�سة رئي�سها ، وع�سوية نوابه وعمداء الكليات وروؤ�ساء مراكز 

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 .  

املــادة الثامنـــة

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�ســوؤون العلميـــة واالإداريــة للجامـعــة ، وتنفـيـــذ ال�سيا�ســـات التـــي يقررهــا 

جملـ�س االأمنـاء .

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

3 - تنظيم �سوؤون خدمات الطالب الثقافـية والريا�سية واالجتماعية .
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4 - حتديد قواعد اختيار العمداء وجمال�س الكليات ومراكز البحوث العلمية .

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

6 - تقويــة الروابـط بيـن اجلامعــة واجلامعــات االأخـرى ، واملعاهـد العلميـة والبحثيـــة 

املختلفة واجلهات احلكومية .

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

املــادة التا�سعـــة

يكون لكل كلية عميد ، وم�ساعد للعميد ، وجمل�س للكلية ي�سكل برئا�سة العميد ، وع�سوية 

م�ساعده وروؤ�ساء االأق�سام .       

املــادة العا�ســـرة

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 .

املــادة احلاديـــة ع�ســرة

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 الثانيـــة ع�ســرة

يخت�س جمل�س الق�سم بالنظر فـــي جميــع ال�سوؤون العلمية والدرا�سية واالإدارية املتعلقة 

بالق�سم ، وعلى االأخ�س مبا ياأتي :
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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 الثالثـــة ع�ســرة

تقبـل اجلامعـة الطـالب العمانييـن واالأجانـب احلا�سليـن علـى �سهـادة دبلـوم التعليـم العـام 

اأو ما يعادلهـا ، وفقـا لل�سـروط وال�سوابـط التـي يحددهـا جملـ�س اجلامعـة ، طبقـا للقوانـني 

واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك .

املــادة الرابعـــة ع�ســرة

متنــح اجلامعة - بعد موافقة الوزارة - املوؤهــالت العلميــة املنا�سبـة مـــن الدرجــات الــــواردة 

فـي االإطار الوطني للموؤهالت العلمية . 

املــادة اخلام�ســـة ع�ســرة

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

�سـدر فـي : 10 من ذي القعـــــدة 1437هـ

املوافـــــق : 14 من اأغ�سطــــــــــ�س 2016م

د. راوية بنت �سعود البو�سعيدية
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