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وزارة التعليـــم العالـــي
قرار وزاري
رقم 2018/19
ب�إن�شاء اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
ا�ستنادا �إلـى نظام اجلامعات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/41
و�إلـى املر�سوم ال�سلطاين رقــم  99/42فـي �ش�أن �إن�شاء الكليات واملعـاهد العليا اخلا�صة ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل  ،واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إلــى الالئحة التنفيذية لنظام اجلامعات اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقــم ، 99/36
و�إلى الالئحة التنظيمية للكليات واملعاهد العليا اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم
، 2000/34
و�إلــى قــرار جمـلــ�س الــوزراء ال�صــادر فـي اجلل�ســة رقم  96/21باملوافقة على �إن�شاء كلية
كالدونيان الهند�سية ،
و�إلى املوافقة رقم  322/3/2000على �إن�شاء كلية عمان الطبية ،
و�إلى موافقة جمل�س التعليم فـي اجتماعه الثالث املنعقد بتاريخ 2017/9/25م على �إن�شاء
جامعة خا�صة عن طريق دمج كلية كالدونيان الهند�سية  ،وكلية عمان الطبية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــى
تن�ش ـ�أ جامعة خا�صة من خالل دمج كليتي كالدونيان الهند�سية  ،وعمان الطبية  ،وت�سمى
(اجلامعــة الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا)  ،وتكـون لهـا ال�شخ�صية االعتبارية  ،ويكون
مقرها الرئي�سي حمافظة م�سقط  ،وت�ضم ثالث كليات  ،وهي كلية الهند�سة  ،وكلية الطب
والعلوم ال�صحية  ،وكلية ال�صيدلة .
املــادة الثانيــة
ميثل اجلامعة �أمام الوزارة واجلهات الر�سمية وفـي عالقاتها مع الغري رئي�سها .
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املــادة الثالثــة
مينح الـم�ؤ�س�سون مدة ( � ) 6ستة �أ�شهر مـن تاريخ العمل بهــذا القرار  ،لإنهاء الإجراءات
الـالزم ــة ملمار�س ــة اجلامع ــة �أعماله ــا  ،ويج ــوز زيــادة املـ ــدة لـ( � ) 6ست ــة �أ�شه ــر �إ�ضافي ــة ،
بعد موافقة وزير التعليم العايل .
املــادةالرابعــة
ي�صـدر قرار بـدء الدرا�سة باجلامعة مـن وزير التعليم العايل  ،مت�ضمنا م�سميات امل�ؤهالت
العلمية  ،بعد ا�ستكمال اجلامعة كافة املتطلبات الأكادميية ومقوماتها املادية والب�شرية
وغريها من متطلبات تنفيذ الربامـج الدرا�سيــة املرخــ�ص بها للجامعة  ،طبقا لل�شروط
وال�ضوابط املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة اخلام�سـة
ت�صدر جمـاعة امل�ؤ�س�سني قرارا بت�شكيل جمل�س �أمناء اجلامعة  ،طبقا للأحكام املن�صو�ص
عليها فـي نظام اجلامعات اخلا�صة امل�شار �إليه .
املــادة ال�ساد�سـة
يتـولى مـجل�س �أمناء اجلامعـة املهـام واالخت�صا�صـات املبينة فـي نظـام اجلامعات اخلا�صة
امل�ش ــار �إلي ــه  ،وعلــى الأخــ�ص تعييــن رئيــ�س اجلامعـة  ،ونوابه  ،و�أعـ�ضاء جمل�س اجلامعة ،
بعد موافقة وزارة التعليم العايل .
املــادة ال�سابعــة
ي�شكل جمل�س اجلامعة برئا�سة رئي�سها  ،وع�ضوية نوابه  ،وعمداء الكليات  ،ور�ؤ�ساء مراكز
البحوث العلمية  ،ويجوز �أن ي�ضم املجل�س �أع�ضاء من ال�شخ�صيات العامة من ذوي اخلربة
فـي �ش�ؤون التعليم  ،يعينهم جمل�س الأمناء .
املــادة الثامنــة
يختـ�ص جملـ�س اجلامعــة مببا�شـرة كافــة الأعمـال والإجــراءات الالزمـة لتنظـيــم و�إدارة ،
وح�سن �سري العمل باجلامعة  ،وله على الأخ�ص مبا�شرة املهام الآتية :
 - 1ت�سييـر ال�ش ـ�ؤون العلميــة والإداريــة للجامـعــة  ،وتنفيــذ ال�سيا�ســات التــي يقررهــا
جمل�س الأمناء .
� - 2إقرار �سيا�سات و�شروط قبول الطالب بكل كلية .
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 - 3تنظيم �ش�ؤون خدمات الطالب الثقافية والريا�ضية واالجتماعية .
 - 4حتديد قواعد اختيار العمداء  ،وجمال�س الكليات  ،ومراكز البحوث العلمية .
 - 5اقرتاح خطة الدرا�سة  ،ومواعيد بدايتها ونهايتها  ،ونظام الف�صول الدرا�سية .
 - 6و�ضع نظم املحا�ضرات والبحوث والتمرينات العملية  ،ونظم االمتحانات .
 - 7تقوية الروابط بني اجلامعة واجلامعات الأخرى  ،واملعاهد العلمية والبحثية
املختلفة واجلهات احلكومية .
 - 8درا�سة و�إبداء الر�أي فـي امل�سائل الأخرى التي يحيلها جمل�س الأمناء .
املــادة التا�سعــة
يكون لكل كلية عميد  ،وم�ساعد للعميد  ،وجمل�س للكلية ي�شكل برئا�سة العميد  ،وع�ضوية
م�ساعده ور�ؤ�ساء الأق�سام .
املــادة العا�شـرة
يخت�ص جمل�س الكلية مببا�شرة كافة الأعمال الالزمة لت�سيري ال�ش�ؤون الإدارية والعلمية
بالكلية  ،وله ب�صفة خا�صة تويل املهام الآتية :
� - 1إقرار املحتوى العلمي ملقررات الدرا�سة فـي الكلية .
 - 2حتديد مواعيد االمتحانات  ،وو�ضع جداولها  ،وتوزيع �أعمالها  ،وت�شكيل جلانها .
 - 3اقرتاح تعيني �أع�ضاء هيئات التدري�س  ،وندبهم .
 - 4اقرتاح نظم املحا�ضرات  ،والتمرينات العملية .
 - 5درا�سة و�إبداء الر�أي فـي امل�سائل الأخرى التي يحيلـهـا �إليه مـجل�س اجلامـعة .
املــادة احلادية ع�شرة
يكون لكل ق�سم من �أق�سام الكلية جمل�س ي�شكل من رئي�س الق�سم  ،وع�ضوية جميع �أع�ضاء
هيئة التدري�س فيه .
املــادة الثانيـة ع�شـرة
يخت�ص جمل�س الق�سم بالنظر فـي جميع ال�ش�ؤون العلمية والدرا�سية والإدارية املتعلقة
بالق�سم  ،وعلى الأخ�ص مبا ي�أتي :

اجلريدة الر�سمية العدد ()1243

 - 1و�ضع نظام العمل بالق�سم  ،والتن�سيق بني خمتلف التخ�ص�صات .
 - 2حتديد املقررات الدرا�سية التي يتولى الق�سم تدري�سها  ،وحتديد حمتواها العلمي .
 - 3حتديد الكتب واملراجع فـي مواد الق�سم  ،وتي�سري ح�صول الطالب عليها .
 - 4مناق�شة التقرير ال�سنوي لرئي�س الق�سم .
املــادة الثالثـة ع�شرة
تقبل اجلامعة الطالب العمانيني والأجانب احلا�صلني على �شهادة دبلوم التعليم العام
�أو ما يعادلها  ،وفقا لل�شروط وال�ضوابط التي يحددها جمل�س اجلامعة  ،طبقا للقوانني
واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك .
املــادة الرابعة ع�شرة
متنح اجلامعة بعد موافقة وزارة التعليم العايل امل�ؤهالت العلمية املنا�سبة من الدرجات
الواردة فـي الإطار الوطني للم�ؤهالت العلمية .
املـادة اخلام�سة ع�شرة
ت�سري على جميع الطلبة امل�سجلني بكلية كالدونيان الهند�سية  ،وكلية عمان الطبية  ،قبل
تاريخ العمل بقرار بـدء الدرا�سة باجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا  ،الأحكام والنظم
واللوائح الأكادميية املعمول بها بالكليتني �إلى حني تخرجهم .
املـادة ال�ساد�سة ع�شرة
تخ�ضع اجلامعة  -فيما مل يرد به نــ�ص فـ ــي هــذا الــقرار  -للقواني ــن واللوائ ــح والق ــرارات
املنظمة للجامعات اخلا�صة املعمول بها .
املـادة ال�سابعة ع�شرة
ين�شر هـذا الـقرار فـي الـجـريدة الـر�سميـة  ،ويعـمل به من اليوم التايل لتـاريـخ ن�شـره .
�صدر فـي  16 :مـــن �شعبــــــــان 1439هـ
املوافــــق  2 :مـــن مـــايــــــــــو 2018م 		
د.راوية بنت �سعود البو�سعيدية
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