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ديـوان البـالط ال�سلطانـي

قــــرار 

رقـــم 2013/38

بت�سكيــل اللجنــة الرئي�سيـــة مل�ســـروع

كلية الأجيال لعلوم ال�سناعات احلرفية واملهن التقليدية

ا�صتنــادا اإىل الأوامـــر ال�صاميـــة القا�صيــة باإن�صـــاء كليــة الأجيــال لعلـوم ال�صناعــات احلرفيــة 

واملهن التقليدية ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ت�صكــل جلنــة رئي�صيــة مل�صـروع كليــة الأجيال لعلوم ال�صناعات احلرفيــة واملهــن التقليديــة ، 

وذلك على النحو التايل :

1 - معالـــــي ال�صيخــــة عائ�صـــــة بنت خلفـــــان بن جمّيـــــل ال�صيابيــــة                  

       رئي�صـــــــــــــــة الهيئــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة لل�صناعــــــات احلرفيــــــــــــــــــــــة                   رئي�صـــــــــــــــــــــــــــــا

2 - �صعـــــــــادة الدكتـــــــور ع�صــــــــــــــام بـن علـــــي بـن اأحمـــــــــــد الــــروا�س         

       نائــــــــب رئي�صـــــــــــة الهيئــــــــة العامــــــــــة لل�صناعــــــــــات احلرفيـــــــة                   نائبا للرئي�س  

3 - �صعـــــــــــــــــــــــــــــــــادة الدكتــــــــــور وكيــــــــــــل وزارة التعليـــــــــــم العالــــــــــي                   ع�صـــــــــــــــــــــــــــــــوا 

4 - �صعـــــــــادة الدكتــــــــــــــورة وكيلـــــــــــــة وزارة القــــــــــــــوى العاملـــــــــــــــــــــة                  

      للتعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التقنـــــــــــــــــــــي والتدريـــــــــــــــــــــــــــب املهنـــــــــــــــــــــــــي                  ع�صـــــــــــــــــــــــــــــــوا 

5 - �صعــــــــــــــادة الدكتـــــــــــــــور رئيــــــــــــــ�س جامعـــــة ال�صلطــــــــان قابــو�س                  ع�صـــــــــــــــــــــــــــــــوا

6 - الدكتـــــــــــــــــــــــــور �صعيـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــن عبداللـــــــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــدوي                   ع�صـــــــــــــــــــــــــــــــوا

7 - الفا�صـــــــــــــــل حمــــــــــــــــد بـــن جبــــــــــــر بـــــن �صعـــــــــــود املحروقــــــــــــــي                  

      مديـــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــام تنميـــــــــــــــــة القطاعــــــــــــــــــــات اخلدمـــيـــــــــــة 

       بالأمانــــــــــــــة العامـــــــــــــــة للمجلــــــــــــ�س الأعلــــــــــــــى للتخطيــــــــــط                   ع�صـــــــــــــــــــــــــــــــوا
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8 - ممثــــــــــــــــل لـــــــــــــــــوزارة املاليــــــــــــة ) بدرجـــــــــة مديــــــــــــــــر عـــــــــــام (                  ع�صـــــــــــــــــــــــــــــــوا

9- عميــــــــــــــد الكليـــــــــــــــــة التقنيـــــــــــــــــــــــــة العليـــــــــــــــــــــا باخلويــــــــــــــــــــــــر                   ع�صـــــــــــــــــــــــــــــــوا

10- الفا�صـــــــــل عبدالكريــــــــم بن اإبراهيـــــم بــــن مبـــــــــارك امليمنــــــي                  

       م�صاعد مدير جمعية هواة العود - ديوان البالط ال�صلطاين                   ع�صوا ومقررا

املــادة الثانيــــة

ي�صرف وزير ديوان البالط ال�صلطاين على اللجنة حتى نهاية م�صروع اإن�صاء الكلية .

املــادة الثالثــــة

تخت�س اللجنة بالآتي :

1 - و�صع خطة العمل التنفيذية للم�صروع ، وحتديد مراحله الزمنية .

2 - اقرتاح الهيكل التنظيمي للكلية ورفعه اإىل جمل�س التعليم .

3 - اقرتاح م�صاريـــع القوانني الأكادميية والإدارية واملالية واللوائح التنفيذية للكلية 

بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة ، ورفعها اإىل جمل�س التعليم . 

4 - تر�صيــح الكـــوادر املوؤهلــــة واملتوفــــرة لــــدى خمتلــــف اجلهــــات والهيئــات احلكوميــــة 

واخلا�صة والأهلية لال�صتفادة منهم فـي الكلية .

5 - متابعة �صري عمل اللجان والفرق املنبثقة عنها .

6 - رفــــع تقاريـــــر دوريــــة عن �صـيـر العمـــل بامل�صـروع اإىل معالـــي وزيــر ديــوان البالط 

ال�صلطاين .

7 - اأي م�صوؤوليات اأو مهام اأخرى تكلف بها اللجنة من قبل معايل وزير ديوان البالط 

ال�صلطاين .

املــادة الرابعــة

واإدارية ومالية  اأكادميية وفنية  ت�صكيل جلان  �صبيل ممار�صتها لخت�صا�صاتها  فـي  للجنة 

 ، والفرق  اللجان  لأع�صاء  املكافاآت  واقرتاح   ، العمل  اللجان وفرق  وقانونية وغريها من 

ولكل من يتم ال�صتعانة بهم خالل امل�صروع ، وذلك فـي حدود الإمكانيات املعتمدة للم�صروع  . 
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املــادة اخلام�سة

للجنة ال�صتعانة مبن تراه منا�صبا ، من اأي جهة �صواء كانت حملية اأو دولية لت�صهيل املهام 

املكلفة بها .

املــادة ال�ساد�سة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من تاريخ �صدوره ، وعلى املعنيني تنفيذه 

كل فـي جمال اخت�صا�صه .

�سـدر فـي : 21 من رم�ســـــان 1434هـ

املوافـــــق : 30 من يوليــــــــو 2013م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

وزيــــــــــــر ديـــــــــــــوان البــــــــالط ال�صلطانــــــــي


