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وزارة التعليـم العالـي
قـرار وزاري
رقـم 2013/5
ب�إن�شاء الكلية العاملية للهند�سة والتكنولوجيا
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/42فـي �ش�أن �إن�شاء الكليات واملعاهد العليا اخلا�صة ،
و�إىل املر�سـ ــوم ال�سلطاين رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القــرار الـوزاري رقــم  2000/34ب�إ�صــدار الالئحــة التنظيميـة للكليـات واملعاهـد العليـا
اخلا�صة ،
و�إىل موافقة جمل�س التعليم العايل بتاريخ 2012/4/2م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ�أ كلي ــة خا�صــة ت�سمــى ( الكليــة العامليــة للهند�ســة والتكنولوجيـا )  ،تكون لها �شخ�صية
اعتباريــة م�ستقلــة  ،ويكـون مقرهــا الرئي�سـي حمافظــة جنــوب الباطنـة  ،وت�ضــم الربامــج
الآتية :
 -1برنامـج بكالوريــو�س هند�ســة مبرتبـة ال�شرف فـي جمـال الهند�ســة الإلكرتونيــة
واالت�صاالت والإنرتنت .
 - 2برنامج بكالوريو�س علوم مبرتبة ال�شرف فـي جمال التكنولوجيا الكهروميكانيكية .
 - 3برنامج بكالوريو�س هند�ســة مبرتبة ال�شرف فـي جمال هند�سة الربجميات .
 - 4برنامج بكالوريو�س علوم مبرتبة ال�شرف فـي جمال احلو�سبة املتنقلة .
 - 5برنامــج بكالوري ــو�س هند�ســة مبرتبــة ال�شــرف فـي جمــال الهند�ســة امليكانيكي ــة
وال�سيارات .
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املــادة الثانيــــة
تخ�ضع الكلية للقوانني واللوائح والقرارات املنظمة للكليات واملعاهد اخلا�صة املعمول بها ،
وميثلها رئي�سها �أمام الغري .
املــادة الثالـثــــة
ي�صـدر قـرار بـدء الدرا�سـة بالكليـة من وزيـر التعليـم العالـي بعد ا�ستكمـال كافـة املتطلبـات
واملقومـات املاديـة والب�شريـة والأكادمييـة وغريهـا من متطلبـات تنفيـذ الربامـج الدرا�سيـة
املرخ�ص بها للكلية  ،طبقا لل�شروط وال�ضوابط املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة الرابعـــة
مينـح امل�ؤ�س�سـون مـدة �ستـة �أ�شهـر اعتبـارا من تاريـخ العمـل بهذا القـرار  ،ال�ستكمـال كافـة
املقومات واملتطلبات املقررة  ،و�إنهاء الإجراءات الالزمة ملمار�سة الكلية �أعمالها .
املــادة الخام�سـة
تقـبل الكليــة الط ــالب العمانيي ــن والأجانب احلا�صلني على �شهادة دبلوم التعليم العــام
�أو ما يعادله وفقا لل�شروط التي حتددها الكلية  ،طبقا للقوانني واللوائح والقرارات التي
تنظم ذلك .
املــادة ال�ساد�ســة
متنح الكلية بعد موافقة الوزارة امل�ؤهالت العلمية املنا�سبة وفقا للإطار الوطني للم�ؤهالت
العلمية .
املــادة ال�سابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  1 :من ربيع الثاين 1434هـ
املـوافــــق  12 :من فربايــــــــــر 2013م
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 ــي
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