اجلريدة الر�سمية العدد ()934

وزارة التعليم العاىل
قرار وزارى
رقم 2011/29
ب�إن�شاء فرع جلامعة تولوز ( )1كابيتول الفرن�سية فى ال�سلطنة
ا�ستنادا �إىل نـظام اجلـامعات اخلا�صة ال�صادر باملر�سـوم ال�سـلطانى رقم ، 99/41
و�إىل الالئحة التنفيذية لنظام اجلامعات اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزارى رقم ، 99/36
و�إىل موافقة جمل�س التعليم العاىل رقم ، 2010/2/6
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املـــادة ( ) 1
ين�ش�أ فرع جلامعة تولوز ( )1كابيتول الفرن�سية فى ال�سلطنة ويكون مقره الرئي�سى حمافظة
م�سقط وتكون له ال�شخ�صية االعتبارية وميثله رئي�سه �أمام الق�ضاء وفى مواجهة الغري
وي�ضم كلية احلقوق وكلية االقت�صاد وكلية الإدارة .
املـــادة ( ) 2
يخ�ضع الفرع للنظام الأ�سا�سى جلامعة تولوز ( )1كابيتول ومبا ال يتعار�ض مع القوانني
واللوائح والقرارات املنظمة للجامعات اخلا�صة املعمول بها فى ال�سلطنة .
املـــادة ( ) 3
ي�صدر قرار ببدء الدرا�سة بفرع اجلامعة من وزير التعليم العاىل  ،بعد ا�ستكمال مقوماته
املادية والب�شرية وفقا للمعايري املو�ضوعة فى هذا ال�ش�أن وغري ذلك من متطلبات تطبيق
الربامج .
املـــادة ( ) 4
مينح امل�ؤ�س�سون مدة �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار  ،لإنهاء الإجراءات الالزمة
ملمار�سة فرع اجلامعة �أعماله .
املـــادة ( ) 5
ت�صدر جماعة امل�ؤ�س�سني قرارا بت�شكيل جمل�س �أمناء فرع اجلامعة وذلك على النحو
املن�صو�ص عليه فى نظام اجلامعات اخلا�صة امل�شار �إليه .
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املـــادة ( ) 6
يتـوىل مـجل�س �أمناء فرع اجلامعـة املهـام واالخت�صا�صـات املبينة بنظـام اجلامعات اخلا�صة ،
وعلى الأخ�ص تعيني رئي�س فرع اجلامعة ونوابه و�أعـ�ضاء جمل�س فرع اجلامعة .
املـــادة ( ) 7
ي�شكل جمل�س فرع اجلامعة برئا�سة رئي�سه 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 ذوى اخلربة
فى �ش�ؤون التعليم يعينهم جمل�س الأمناء              .
املـــادة ( ) 8
يخت�ص جمل�س �أمناء فرع اجلامعة مبا ي�أتى :
 - 1ت�سيري ال�ش�ؤون العلمية والإدارية لفرع اجلامـعة وتنفيذ ال�سيا�سات التى يقررها
جمل�س الأمناء .
� - 2إقرار �سيا�سات و�شروط قبول الطالب بكل كلية .
 - 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 فرع اجلامعة واجلامعات الأخرى واملعاهد العلمية والبحثية
املختلفة واجلهات احلكومية .
 - 8درا�سة و�إبداء الر�أى فى امل�سائل الأخرى التى يحيلها �إليه جمل�س الأمناء .
املـــادة ( ) 9
يكـون لكل كليــة عميــد وم�ساعــد للعميــد وجملــ�س للكليــة ي�شكــل برئا�سـة العميـد  ،وع�ضويـة
م�ساعده ور�ؤ�ساء الأق�سام       .
املـــادة ( ) 10
يخت�ص جمل�س الكلية بت�سيري ال�ش�ؤون العلمية والإدارية بالكلية  ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتى :
� - 1إقرار املحتوى العلمى ملقررات الدرا�سة فى الكلية .
 - 2حتديد مواعيد االمتحانات وو�ضع جداولها وتوزيع �أعمالها وت�شكيل جلانها .
-3-

اجلريدة الر�سمية العدد ()934

 - 3اقرتاح تعيني �أع�ضاء هيئات التدري�س  ،وندبهم      .
 - 4اقرتاح نظم املحا�ضرات واالمتحانات والبحوث والتمرينات العملية .
 - 5درا�سة و�إبداء الر�أى فى امل�سائل الأخرى التى يحيلـها �إليه مـجل�س اجلامعة .
املـــادة ( ) 11
يكون لكل ق�سم من �أق�سام الكلية جمل�س يت�ألف من رئي�س الق�سم وع�ضوية جميع �أع�ضاء
هيئة التدري�س فيه .
املـــادة ( ) 12
يخت�ص جمل�س الق�سم بالنظر فى جميع ال�ش�ؤون العلمية والدرا�سية والإدارية املتعلقة
بالق�سم  ،وعلى الأخ�ص مبا ي�أتى   :
 - 1و�ضع نظام العمل بالق�سم  ،والتن�سيق بني خمتلف التخ�ص�صـات                   .
 - 2حتديد املقررات الدرا�سية التى يتوىل الق�سم تدري�سها وحتديد حمتواها العلمى .
 - 3حتديد الكتب واملراجع فى مواد الق�سم وتي�سري ح�صول الطالب عليها .
 - 4مناق�شة التقرير ال�سنوى لرئي�س الق�سم .
املـــادة ( ) 13
يقبل فرع اجلامعة الطالب العمانيني والأجانب احلا�صلني على دبلوم التعليم العام �أو ما
يعادلها وفقا ل�شروط القبول التى يحددها جمل�س �أمناء فرع اجلـامعة .
املـــادة ( ) 14
مينح فرع اجلامعة بعد موافقة وزارة التعليم العاىل ال�شهادات والدرجات العلمية الواردة
فى الإطار الوطنى للم�ؤهالت العلمية          .
املـــادة ( ) 15
ين�شر هذا القرار فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  7 :من جمادى الأوىل 1432هـ
املـوافـــق  11 :من ابريـــــــــــــــــــــل 2011م
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د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ــم العـالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

