
اجلريدة الر�سمية العدد )1065(

وزارة التعليـم العالـي

قـرار وزاري 

 رقم 2014/55

باإن�سـاء كليــة النه�ســة الهند�سيـــة

ا�شتنــادا اإلـــى املـر�شـــــوم ال�شــلطـــانــــي رقـــــــــم 99/42 فـي �شـــــاأن اإن�شــــــــــاء الكلـيـــــات واملعـاهــــــــــد 

العليــا اخلا�شــة ، 

واإلــــى املر�شـــــــوم ال�شلطانــــي رقـــــم 2002/6 بتحديــــد اخت�شا�شــــات وزارة التعليـــــم العالــــي 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإلـى الالئحــــة التنظيميــــة للكليــــات واملعاهـــد العليـــا اخلا�شـــة ال�شــادرة بالقــرار الـــوزاري 

رقـــــم 2000/34 ، 

واإىل موافقة جمل�س التعليم بتاريخ 2011/11/1م ،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

تن�شاأ كلية خا�شة ت�شمى )كلية النه�شة الهند�شية( ، تكـون لهـا �شخ�شية اعتبارية م�شتقلة ، 

ويكون مقرها الرئي�شي حمافظة جنوب الباطنة ، وت�شم الربامج الآتية :

1 - بكالوريو�س فـي جمال هند�شة ال�شيارات . 

2 - بكالوريو�س فـي جمال الهند�شة املدنية . 

3 - بكالوريو�س فـي جمال الهند�شة امليكانيكية . 

4 - بكالوريو�س فـي جمال هند�شة الكمبيوتر . 

5 - بكالوريو�س فـي جمال هند�شة الإلكرتونيات . 
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املــادة الثانيــــة 

تخ�شع الكلية للقوانني واللوائح والقرارات املنظمة للكليات واملعاهد اخلا�شة املعمول بها ، 

وميثلها رئي�شها اأمام الغري . 

املــادة الثالـثــــة 

ي�شـدر قرار بـدء الدرا�شة بالكلية مـن وزير التعليم العايل بعد ا�شتـــــكمال كافة املتطلبات 

الدرا�شية  الربامج  تنفيذ  والأكادميية وغريها من متطلبات  والب�شرية  املادية  واملقومات 

املرخ�س بها للكلية ، طبقا لل�شروط وال�شوابط املقررة فـي هذا ال�شاأن . 

املــادة الرابعـــة

مينح الـموؤ�ش�شـــون مدة )6( �شتة اأ�شهر اعتـــبارا مـن تاريـــخ العمـــل بهــذا القـــــرار ، ل�شتكمـــال 

كافة املقومات واملتطلبات املقررة ، واإنهاء الإجراءات الالزمة ملمار�شة الكلية اأعمالها . 

املــادة اخلام�سـة

تقبــــل الكليــــة الطـــالب العمانيـــني والأجانـــب احلا�شليـن على �شهادة دبلوم التعليــم العام ، 

اأو ما يعادلــــه وفقــــا لل�شـــروط التي حتددهـــا الكليـــة ، طبقـــا للقوانـــني واللوائــح والقــــرارات 

التي تنظم ذلك . 

املــادة ال�ساد�ســة

متنــح الكليــة - بعــد موافقــة الــــوزارة - املوؤهالت العلمية املنا�شبــــة وفقـــا لالإطــــار الوطنـــي 

للموؤهالت العلمية . 

 املــادة ال�سابعــــة

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره . 

�سـدر فـي : 17 من رم�ســـــــان 1435هـ

املـوافــــق : 15 من يوليــــــــــو 2014م

د . راوية بنت �سعود البو�سعيدية
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