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الــ ليــم ال وزار ال

قــرار وزار 

 2017 رقـــم 

سيـارات نيـة ال نيـة ل ليـة الو باإن�سـا ال

ا�شتنادا اإ املر�شوم ال�شلطا رقم 99/42 فـي �شـاأن اإن�شاء الكليات واملعاهد العليـا اخلا�شة 

ارة التعليم العا واعتماد  2002/6 بتحديد اخت�شا�شات و واإ املر�شوم ال�شلطا رقم 

هيكلها التنظيمي  

اري  واإلــ الالئحـــة التنظيميـــة للكليـــات واملعاهــد العليــا اخلا�شــة ال�شــادرة بالقــرار الــو

رقم 2000/34 ، 

ل�ض التعليم ال�شادرة فـي الجتماع رقم 2017/1/6 بتاري 2017/2/27م  واإ موافقة 

وبناء عل ما تقت�شي امل�شلحة العامة 

ـــرر  ـ

أولـــــ ــاد ا ا

الكلية الوطنية لتقنية ال�شيارات ويكـون لها �شخ�شية اعتبارية  تن�شاأ كلية خا�شة ت�شم 

افظة م�شق .  م�شتقلة  ويكون مقرها الرئي�شي 

انيــــة ــاد ال ا

تخ�شع الكلية للقوان واللوائ والقرارات املنظمة للكليات واملعاهد اخلا�شة املعمول بها  

ري . ثلها رئي�شها اأمام ال و

ــــة ال ــاد ال ا

ا القـرار  ل�شتكمـال  6 �شتة اأ�شهر اعتـبارا مـن تاري العمـل بهـ ن الـموؤ�ش�شون مدة 

مة ملمار�شة الكلية اأعمالها . متطلبات الدرا�شة  واإنهاء الإجراءات الال
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ــــة ــاد الراب ا

يـر التعليـم العالـي  بعـد ا�شتكمـال الكليـة كافـة  ي�شـدر قـرار بـدء الدرا�شـة بالكليـة مـن و

امـ  ريهـا مـن متطلبـات تنفيـ ال يـة واملقومـات املاديـة والب�شريـة و املتطلبـات الأكاد

ا ال�شاأن .  الدرا�شية املرخ�ض بها للكلية  طبقا لل�شرو وال�شواب املقررة فـي ه

ســــة ام ــاد ا ا

تقــبل الكليــة الطــالب العمانيــ والأجانــ احلا�شلـــ علــ �شهـــادة دبلـــوم التعليــم العام 

ددها الكلية  طبقا للقوان واللوائ والقرارات  اأو مــا يعادلهــا  وفقــا لل�شــرو التي 

التي تنظم ذل .

ساد�ســــة ــاد ال ا

املنا�شبــة وفقــا لالإطــار الوطنــي  املوؤهــالت العلميــة  ارة -  ن الكلية - بعد موافقة الو

للموؤهالت العلمية . 

ــــة ساب ــاد ال ا

ا الـقرار فـي الـجـريدة الـر�شميـة  ويعـمـل ب من اليوم التا لتـاريـ ن�شـره . ين�شـر هـ

ــة 1438هـ ـ  16 م  ا ر  سـ

ـــــــــر 2017 م ـــــ   7   م �س وا ا

ية ي و�س ود ال د راوية بن �س

يـــــــــــــــــرة التعليــــــــــــــــم الـعــالــــــــــــــي   و
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