
املرا�سيم واللوائح والقرارات املتعلقة بالتعليم العايل

قرارات جريئة لت�ضحيح اأو�ضاع التعليم العايل اخلا�ص

جمل�ص التعليم العايل يتوا�ضل مع املجتمع

ملف العدد: 

قراءة يف ردود 

الأفعال حول 

قرارت جمل�س 

التعليم العايل

نشرة فصلية تصدر عن األمانة العامة جمللس التعليم العالي/ العدد األول - نوفمبر 2009م

وزارة التربية والتعليم

مملكة البحرين

الدكتور علوي الها�ضمي:

اآفاق واعدة لتطوير التعليم العايل



2

2م
00

9-
بر 

فم
نو

ل- 
ألو

د ا
عد

ال
ي

ـال
ألع

ا

لأن مبادئ  �إهمالها،  �أو  ينبغي جتاوزها  حقيقة علمية مهمة، ل 

من  �أنه  وهي  و��سرت�تيجيًا،  فل�سفيًا  عليها  ترتكز  �جلريئة  �لإد�رة 

�خللل �لكبري �أن ن�سع ر�أ�سًا قوية على ج�سد �سعيف �أو ر�أ�سًا �سعيفة 

على ج�سد قوي.  ولعل فل�سفة �لتنمية �ل�ساملة هي �لتطبيق �لو�قعي 

و�لعلمي لهذ� �ملبد�أ، ر�أ�س قوية على ج�سد قوي.

هذ� �خلاطر �مللح مر بذهني و�أنا �ألقي نظرة فاح�سة ودقيقة على 

ما يجري يف �لبحرين فيما ميكن ت�سميته �لنه�سة �لتنموية، فهي 

�لتعليم  �سملت  خمتلفة  قطاعات  تتبنى  علمية،  �أ�س�س  على  تبنى 

و�سوق � لعمل و�ل�رصكات و�لقطاع �مل�رصيف و�ل�سياحي و�لتخطيط 

و�لكهرباء و�لت�سالت، وهنا �أ�سع خطًا حتت �لتعليم، وما يجري 

يف �لبحرين من حر�ك تعليمي جامعي �أهلي خا�س، عرب موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل �لتي تكاثرت هنا وهناك، وب�سكل يدعو �إىل �خلوف 

و�لتوج�س.

�إنني و�أنا �أ�رصف بتكليف من �ساحب �جلاللة على �لأمانة �لعامة 

�لتعليم عرب  �إىل ما يجري يف حقل  �لعايل لأنظر  �لتعليم  ملجل�س 

كلها  ومعاهد،  وكليات  جامعات  من  عالية  تعليم  موؤ�س�سات 

�لنه�سة  �إطار  يف  �ملهمة  بهذه  للنهو�س  �أجته  و�إنني  خا�سة، 

�لعهد، من خالل  �ل�ساملة و�لتي يدير حر�كها �سمو ويل  �لتنموية 

�لنه�سة يف خمتلف  تتابع هذه  موؤ�س�سات  يتابع  �لتنمية،  جمل�س 

مو�قعها.

�لتعليمي  �لتنمية، يف جانب من مهامه يتابع �حلر�ك  �إن جمل�س 

�جلامعي �خلا�س، من خالل روؤية تنموية معمقة و�ساملة، ت�سعى 

�إىل تعميق �لتعليم و�لتدريب يف مملكة �لبحرين، على �أ�س�س علمية 

منهجية تتجه �إىل �مل�ستقبل بوعي ومعرفة.

يف  �لعايل  �لتعليم  ماأ�س�سة  طريق  على  �خلطو  ننقل  ونحن  �إننا 

مملكة �لبحرين وو�سعه على �ل�سكة �ل�سحيحة �لتي متر باملحطات 

�لأو�ن  �آن  �أنه  �أوؤمن  �ل�سحيحة،  �لأهد�ف  �إىل  و�سوًل  �ل�سحيحة 

�لو�قعية  قنو�ته  يف  و�لر�سمي  �خلا�س  �لعايل  �لتعليم  ي�ستقر  لأن 

ج�سد�ً  موؤ�س�ساته  بكل  �لعايل  �لتعليم  وي�سبح  �لثابتة  وتقاليده 

متكاماًل متجان�سًا ، موؤهاًل لال�ستمر�ر يف هذ� �لدور �لتنموي �لذي 

تتطلع �إليه م�ساريع �لتنمية �ل�ساملة �لقادمة، وينبغي �أن يجتذب 

هذ� �حلقل �ملوؤهلني له و�مللتزمني با�ستحقاقاته و�ملوؤمنني باأنهم 

ينه�سون بر�سالة ل بتجارة، ولذ� فلن يبقى مكان لدخيل �أو مقامر 

، �أو م�سارب ، وحتى ل يلتحق يف هذ� �مليد�ن �لذي هو يف �أ�سا�سه 

�لن�ساط  هذ�  ��ستثمار�ت  وحتى  بذلك.  يوؤمن  ل  ممن  �أحد  ر�سالة، 

مدخالته  وحت�سني  به  �لنهو�س  يف  فو�ئدها  ت�سب  �أن  ينبغي 

تطويره  حقول  يف  منه  �لعائدة  �لأمو�ل  وتوظف  وخمرجاته، 

و��ستكماله وحتقيق �أق�سى �إمكاناته.

�أدو�ت �لتنمية �ل�ساملة وجزء  �أد�ة فعالة من  ولأن �لتعليم �لعايل 

مهم من خططها، فاإن جمل�س �لتنمية �لذي يرعاه �سمو ويل �لعهد 

�أن ينه�س  يبدي من �لتعاون مع جمل�س �لتعليم �لعايل ما ميكن 

متابعة  من  �أمانته  وميّكن  �خلا�سة،  �لعايل  �لتعليم  مبوؤ�س�سات 

هذ� �حلر�ك �ملهم و�لتاأكد من �لتز�م كل �ملتعاملني يف هذ� �حلقل 

�لتعليم  جمل�س  قبل  من  �إقر�رها  جرى  �لتي  و�للو�ئح  بالقو�نني 

�لعايل، وتعمم على كل �ملوؤ�س�سات �مل�ستهدفة لكي ت�سبح من�سجمة 

مدة  �أمهلت  وقد  و�لقو�نني،  �للو�ئح  هذه  متطلبات  كل  مع  متامًا 

باملتطلبات  تلتزم  ولكي  �أو�ساعها،  لت�سوب  عام  عن  تزيد  ل 

�ملقررة، وعندها ي�سبح كل �ملنت�سبني �إىل �لتعليم �لعايل �خلا�س 

و�سالمة  توجههم  و�سالمة  خططهم،  �سالمة  يثبتو�  لكي  موؤهلني 

تنظيماتهم.

وقد �هتم جمل�س �لتنمية بالتعليم �لعايل، و�إ�سهامًا من هذ� �ملجل�س 

فقد تو��سلت �لعالقة بني �لأمانة �لعامة وجمل�س �لتنمية ، وجاء 

توجه جمل�س �لتنمية ب�سكل حمدد فاأخذ يرتب لإجر�ء�ت �لتاأكد من 

�سمان �جلودة و�لعتمادية يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�س، 

�جلودة  من  �لتاأكد  وحني  �لرب�جمية،  و�جلودة  �ملوؤ�س�سية،  �جلودة 

موؤ�س�سات  وتنال  و�لرب�جمية،  �ملوؤ�س�سية  �لعتمادية،  دور  يبحث 

ب�سعبتيها  �لعتمادية  و�سهادة  �جلودة  �سهادة  �لعايل  �لتعليم 

موؤ�س�سات  للتز�م  تتويجًا  يكون  وذلك  و�لرب�جمية،  �ملوؤ�س�سية 

�لعايل،بهذ�  �لتعليم  جمل�س  وتعليمات  بلو�ئح  �لعايل  �لتعليم 

�خل�سو�س.

�أد�ء  تقييم  يف  �لتنمية  جمل�س  باإمكانيات  �لنتفاع  ولعل 

بعد  �لعتمادية  متنح  لكي  مهم  �لعالية،  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات 

من  يتم  �سوف  وذلك  �جلودة،  مب�ستحقات  �لتز�مها،  يتاأكد  �أن 

ينتظر  �لتي  �ملوؤ�س�سات  هذه  متابعة  تتوىل  فاح�سة  جلان  خالل 

ويلتزمو�  مبوؤ�س�ساتهم  ينه�سو�  �أن  عليها  �لقائمني  ومن  منها 

وفائهم  دليل  بها،وهذ�  �للتز�م  و�ملطلوب  �ملقررة  �للو�ئح  بكل 

لتطلعات �لتنمية �ل�ساملة و�ل�ستجابة لالإ�سرت�تيجية �لتي و�سعها 

جمل�س �لتنمية،وحني يكون خريجو �ملعاهد و�لكليات و�جلامعات 

��ستكمال �جلودة ويح�سلون  �إطار  �لعايل يف  �لتعليم  وموؤ�س�سات  

على �لعتمادية عندها يكون هنالك ر�أ�س قوية على ج�سد قوي ، 

وهذ� هو �رصط �لتنمية �لتي تتطلع �إىل تنمية �ملجتمع، و�أن ت�سل 

�لتنمية بحيث تكون �ساملة وحركة �إ�سالحية جديدة تريد �لزدهار 

و�لتنمية وي�سهم كل فرد فيها يف تنمية هذ� �لوطن.

ويف ذلك فليتناف�س �ملتناف�سون.

جمل�س التعليم العايل

راأ�س قوية على ج�سد قوي
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حيث  من  و��سعة  خطو�ت  �لبحرين  خطت  �لأخرية،  �ل�سنو�ت  يف 

�حل�ساري،   م�رصوعه  يف  �مللك  جاللة  تبناها  �لتي  �لإ�سالحات 

�لذي �نبثق من �مليثاق و�لد�ستور ، و�سارت مملكة �لبحرين مملكة 

حياة  وتتفياأ  �لقانون،  و�سيادة  و�حلرية،  بالدميقر�طية  تتمتع 

برملانية ، �أ�سا�سها �لف�سل بني �ل�سلطات، ومتكني �لت�رصيعات �لتي 

�حلقوق  باأن  �إميان  ظل  يف  و�لزدهار،  �لرفاه  للمو�طنني  حتقق 

و�لو�جبات وجهان حلقيقة و�حدة ..

و�أ�سهم هذ� �ل�ستقر�ر، و�لإح�سا�س بالأمن و�لأمان يف �إيجاد جمتمع 

�إىل  �إىل �لتفاف �مل�ستثمرين  �أدى  متما�سك ، يف ظل �لقانون، مما 

هذه �لبيئة �خل�سيبة، و�أخذت روؤو�س �لأمو�ل تتجه �إىل �لبحرين مما 

�أ�سهم يف ظهور م�رصوعات كبرية ، يف حقول متعددة ، وطبقًا لذلك 

�تخذ كثري من �مل�ستثمرين من حقل �لتعليم ميد�نًا ل�ستمار�تهم، 

وبعد �ل�ستثمار يف �لتعليم �لأوىل و�لثانوي جاء  دور �ل�ستثمار 

يف �لتعليم �لعايل.

للفعاليات  جاذبة  بقعة  وح�سارتها  بانفتاحها،  �لبحرين  ت�سكل 

من  حا�رصة  �أ�سبحت  وبذ�  �ملحيطة،  �ملنطقة  يف  �لقت�سادية 

حو��رص �لإقليم �ملجاور ..

و�سارت  �لعايل،  �لتعليم  حقل  يف  و��سعة  ��ستثمار  حركة  وبد�أت 

روؤو�س �لأمو�ل ، تتجه �إىل مملكة �لبحرين لتاأ�سي�س معاهد وكليات 

�ملقدمة،  �لطلبات  وتعددت  �خلا�س.  �لعايل  للتعليم  وجامعات 

وتعددت �لرب�مج �ملطروحة بعد در��سات و��ستب�سار لحتياجات 

لل�سوق �ملحلية، وعالقتها بالأ�سو�ق �ملجاورة ...

ونظر�ً لأن �لإقبال على تاأ�سي�س هذه �ملعاهد و�لكليات و�جلامعات 

�لتاأ�سي�س  ، وبد�أت كليات ومعاهد وجامعات خطو�ت  �سار لفتًا 

و�لبناء و�لإعالن عن ذ�تها برب�مج متباينة ودر��سات خمتلفة.

وملا كانت هذه �ل�ستثمار�ت تدخل يف تناف�سات، ورمبا �سارت 

�جلودة،  ح�ساب  على  �لربحي  �لتجاري  �لفعل  لإغر�ء  عر�سة 

��ستجابت مملكة �لبحرين ل�رصورة تنظيم هذه �لهجمة �ل�ستثمارية 

�لأن�سطة  هذه  حت�سن  ولكي   ، �خلا�س  �لعايل  �لتعليم  حقل  يف 

�أن يتلقى �لأبناء  و�لفعاليات بالقو�نني و�ل�سو�بط وحتى ت�سمن 

 ، معتمد�ً  ر�قيًا  عاليًا  تعليمًا  �ملجاور  �لإقليم  ويف  �لبحرين  يف 

�أبناوؤنا  يقع  ل  وحتى  وحقيقة  فعلية  �عتمادية  وذ�  م�سد�قية  ذ� 

يف م�سكالت وتناق�سات .. وكي يكونو� مطمئنني على �سالمة ما 

يتعلمون كمًا وكيفًا.

لالإ�رص�ف  تاأ�سي�س هيئة  �لبحرين  �رتاأت حكومة مملكة  ومن هنا 

وكان  �خلا�س،  للتعليم  و�جلامعات  �ملعاهد  تاأ�سي�س  حركة  على 

�أن �لتاأم �لر�أي على تاأ�سي�س جمل�س �لتعليم �لعايل، وله رئي�س هو 

وزير �لرتبية و�لتعليم، و�أمني عام هو �لأديب �لأكادميي �ملعروف 

هذ�  لتاأ�سي�س  �لإجر�ء�ت  و�أخذت  �لها�سمي،  ها�سم  علوي  �لدكتور 

ومهامه،  �أع�سائه  تعيني  يف  �مللكية  �لإر�دة  و�سدرت   ، �ملجل�س 

ومنذ �سهر �أيلول 2006م بد�أت مالمح �ملجل�س تتحقق فت�سكل ثم 

بد�أ يخطو خطو�ت عملية يف �سبيل �لإ�رص�ف �لفعلي على موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل �خلا�سة.

هم  و�أع�ساوؤها  �ل�رصورية،  �للجان  �ملجل�س  د�خل  ت�سكلت  وقد 

من خرية �لأكادمييني �لذين ت�سكل منهم �ملجل�س �لأعلى �أ�سا�سًا.. 

وبد�أت �للو�ئح تقرر لئحة بعد �أخرى، وبد�أت �لعالقة بني جمل�س 

ولكن  تت�سكل  �لعالية  �خلا�سة  �لتعليم  وموؤ�س�سات  �لعايل  �لتعليم 

ذلك كله يتم بخطو�ت متاأنية ونرية.

يف  كثرية  بخرب�ت  �لعايل  �لتعليم  ملجل�س  �لعام  �لأمني  ��ستعان 

�لتي كانت �رصورية ليمار�س �ملجل�س عمله ب�سكل فعال  �حلقول 

ومنظم.

ولأن �لإعالم يف كل �حلالت هو �لو�سيلة �لتي يطل منها �لنا�س 

�لعالقة  فتكون  �لنا�س،  على  �ملوؤ�س�سات  وتطل  �ملوؤ�س�سات  على 

قائمة على �ملعرفة و�ل�سفافية، لأن م�ساألة �لتعليم �لعايل م�ساألة 

تهم كل بيت وكل �أ�رصة.

ملثل  �ل�رصوري  لالإعالم  جمموعة  �ملجل�س  �أمانة  د�خل  وت�سكلت 

هذه �لعالقات.

�لتعليم  جمل�س  �أخبار  �أبرز  حتمل  �سهرية  ن�رصة  �إ�سد�ر  تقرر  ثم 

�لتعليم  قر�رت  تاأ�سيل  يف  ودوره  وجلانه  �رصه  و�أمانة  �لعايل 

�لعايل �خلا�سة، ومتابعة تنفيذه هذه �ملوؤ�س�سات للقو�نني و�للو�ئح 

ة ، وتاأتي هذه �لن�رصة �مل�سماة �ل�رصفة ، لتكون نافذة مزدوجة 
ّ
�ملقر

تو�كب �سري جمل�س �لتعليم �لعايل و�سري �ملهتمني من �ملو�طنني، 

و�لطالب يف موؤ�س�سات �لتعليم �ملختلفة للتعرف على مفا�سل عمل 

هذ� �ملجل�س ودوره يف �سبط م�ساألة تاأ�سي�س �ملوؤ�س�سات �لعالية.

�لتحرير

كلمة العدد <<
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يف   �لبحرين  مملكة  �أهد�ف  حتقيق  يف  دور  �لعايل  للتعليم 

�لتنمية و�لتقدم وبناء �لرثوة و�لرفاه.. وتزد�د هذه �لأهمية 

يف ظل ما ي�سهده عامل �ليوم من حتولت �قت�سادية وعلمية 

و�لت�سال  �ملعلومات  تكنولوجيا  �أحدثت  حيث  و�ت�سالية، 

ُيعرف  �أ�سبح  ت�سكل جمتمع جديد  �أ�سهمت يف  �ساملة  ثورة 

مبجتمع �ملعلومات، و�أ�سفرت �لثورة �لتكنولوجية عن ظهور 

نظام �قت�سادي جديد يقوم على �ملعرفة و�لّذكاء بالدرجة 

�لعايل  و�لتعليم  عامة  �لّتعليم  نظام  يبق  مل  ولذلك  �لأوىل، 

بوجه خا�س مبعزل عن هذه �لّتحّولت، فكثريٌة هي �ملهار�ت 

�ل�سابق،  يف  ُتوؤّمنها  �جلامعات  كانت  �لتي  و�ملعارف 

�لخت�سا�سات  هي  وكثريٌة  مر�جعة،  حمّل  �ليوم  �أ�سبحت 

�جلديدة و�ملهن �لو�عدة �لتي �أ�سبحت تتطّلب تدّخل �جلامعة 

لرعايتها وتعزيزها، كما �أّن �نهيار �حلدود �جلغر�فية بفعل 

�سوق  يف  ن�سيطة  حركّية  �إىل  �أّدى  قد  �لتكنولوجية  �لثورة 

نظامها  يف  تر�عي  �أن  �جلامعات  على  فر�س  مّما  �لعمل، 

�سوق  يف  ��ستيعابهم  و�حتمالت  �إمكانّيات  �لطلبة  لإعد�د 

�لإقليمي  �ل�سعيد  �أو على  �ل�سعيد �ملحلي  �سو�ء على  �لعمل 

�أو حتى على �ل�سعيد �لدويل، يف ظل فر�س �لعمل �ملتاحة 

�جلامعّية  �ل�ّسهاد�ت  �رتباط  يفر�س  مّما  �لعامل،  يف  حاليًا 

�لوطنّية �سمن منظومة علمّية �أو�سع معرتف بها دوليًا، ومن 

يتاأقلم  �أن  �لعايل  �لتعليمي  نظامنا  على  لز�مًا  �أ�سبح  هنا 

�إذ�  �لعاملّية  �لّتحولت  يو�كب  و�أن  �جلديدة،  �ملعطيات  مع 

كان يرغب يف �أن يكون له دور يف بناء �لكفاء�ت �لوطنية 

و�لطاقات �لعلمية �لفاعلة..

 ويف هذ� �لإطار، ومنذ �لإعالن عن مبادر�ت �مل�رصوع �لوطني 

خا�سة  مبادرة  تت�سمن  و�لتي  و�لتدريب،  �لتعليم  لتطوير 

هنالك  �أ�سبح  �لعلمي-  و�لبحث  �جلامعي  �لتعليم  بتطوير 

جهد منظم يركز على تطوير �لتعليم �جلامعي باعتباره جزء�ً  

يف  خا�سة  ذلك  ويظهر  �لتعليم،  تطوير  برنامج  من  مهمًا 

مر�جعة عمل موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف ظل �سدور قانون 

�لذي ي�سطلع  �لعايل  للتعليم  و�إن�ساء جمل�س  �لعايل  �لتعليم 

ظل  ويف  وتقوميًا،  ومتابعة  �سيا�سة  �لعايل  �لتعليم  ب�سوؤون 

�للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتي ما تز�ل- يف �لطور  �لأول وهو �لطور 

�لتنظيمي �ل�رصف �لذي ل ينفذ �إىل جوهر �لعملية �لأكادميية 

�أو�ساعها  تعديل  �إىل  ة  مدعوَّ �جلامعات  تكون  ذ�تها.. حيث 

عن  �ل�سادرة  و�لقر�ر�ت  للو�ئح  وفقًا  و�لأكادميية  �لإد�رية 

جمل�س �لتعليم �لعايل..

و�إن �لقر�ءة �لأولية لعناوين �لتطوير ُتنبئ عن تطلع للعمل 

على �جلودة و�لتناف�سية وربط �لتعليم بحاجات �سوق �لعمل 

كلمة  يف  يلخ�س  �ملن�سود  فالتطوير  �ملتغرية..  �ملتنامية 

بر�مج  خالل  من  د 
ّ
تتج�س �جلودة  وهذه  �جلودة،  هي  و�حدة 

�لعمل،  �سوق  حلاجات  وت�ستجيب  �لع�رص،  تو�كب  �أكادميية 

�لعالية،  �لكفاءة  مو��سفات  فيهم  تتو�فر  �أ�ساتذة  ويوؤّمنها 

�لكفاءة  ميتلك  علميًا،  مقتدر  �إد�رّي  كادر  تنفيذها  ويتوىّل 

�لالزمة على �ل�ستغالل �لأمثل للكفاء�ت و�ملو�رد، يف بيئة 

جامعية منفتحة ت�ساعد على �لبحث �لعلمي. 

نف�سها  تفر�س  بد�أت  جديدة  باآلّية  كهدف  �جلودة  وتقرتن 

�مل�ستمر،  �لّتقييم  �آلّية  وهي  �لعاملي،  �جلامعي  �لّنظام  يف 

�لّتقييم يف حركّية د�ئمة،  �لّتّعليمي ي�سبح بف�سل  فالّنظام 

�لإمكانّيات  وجتنيد  �لّتعليمّية  �لرب�مج  �سنع  يكفي  فال 

بالّتقييم،  م�سفوعًا  �لّتنفيذ  يكن  مل  �إذ�  لتنفيذها،  و�لّطاقات 

�لّنظام  �إيجابّيات  عن  يك�سف  �أن  �لّتقييم  هذ�  �ساأن  ومن 

�لّتعليمي لتعزيزها وتقوميها وجتاوزها.

  �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي

وزير �لرتبية و�لتعليم، رئي�س جمل�س �لتعليم �لعايل

كلمة الوزير

التقييم والتطوير متالزمان
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- ما اأبرز  ال�سوابط والإجراءات ل�سمان امل�ستوى الأكادميي 

ملخرجات التعليم اجلامعي العايل، �سواء بالن�سبة مل�ستوى الكادر 

التدري�سي وم�ستواه الأكادميي اأو بالن�سبة للربامج التي تطرحها 

هذه اجلامعات والكليات؟

�لدور  ل�سنة 2005  �لعايل رقم 3  �لتعليم  لقد حدد قانون 

�لذي يقوم به جمل�س �لتعليم �لعايل. وهو متابعة موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل ومر�جعة بر�جمها و�خلدمات �مل�ساندة �لتي 

�ملالية،  و�أو�ساعها  وخمرجاتها  �أد�ئها،  وجودة  تقدمها 

وذلك من خالل �إعد�د �ل�سيا�سة �لعامة للتعليم �لعايل وو�سع 

�لأ�س�س �ملتعلقة بقبول �لطلبة و�إ�سد�ر �ل�رصوط و�ملعايري 

�أ�سكالها،  خمتلف  يف  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  لرتخي�س 

�لأكادميية  لل�سوؤون  �ملنظمة  و�لقر�ر�ت  �للو�ئح  و�إ�سد�ر 

على  و�لطالع  �ملوؤ�س�سات،  هذه  يف  و�لإد�رية  و�ملالية 

و�تخاذ  �أد�ئها،  حول  ت�سدرها  �لتي  �ل�سنوية  �لتقارير 

تقارير  �ملجل�س  ُيعد  كما  حولها،  �ملنا�سبة  �لتو�سيات 

�سنوية عن �أو�ساع �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي ومن ثم 

ترفع �إىل جمل�س �لوزر�ء.

هذ� �لدور �لذي يقوم به جمل�س �لتعليم �لعايل، �إذ ميار�س 

�ملذكورة وهي  للموؤ�س�سات  �ملنظور رقابة ملزمة  من هذ� 

رقابة لها �أهد�فها ومعايريها و�آلياتها.

ولقد قام جمل�س �لتعليم �لعايل بو�سع �للو�ئح �ل�رصورية 

للجو�نب �لتي ن�س عليها �ملر�سوم، ولقد مت و�سع كل لئحة 

�لعايل،  �لتعليم  جمل�س  قبل  من  مناق�ستها  ��ستكمال  بعد 

وهي لو�ئح تغطي كل �ملهام �لتي �أ�سندت �إليه.

لكنها  �لرقابة،  جو�نب  من  جانب  �أي  �ملجل�س  يهمل  ومل 

�ستكون مو�سع �لتنفيذ بعد �أن و�سع لكل جانب من جو�نب 

�ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل لئحة حمددة، ومنها:

�لأبنية  معايري  ولئحة  و�لإد�رية  �لأكادميية  �لالئحة 

و�ملر�فق، و�لالئحة �ملالية للتعليم �لعايل �خلا�س ، ولئحة 

�لتعليم  ملوؤ�س�سات  �لرتخي�س  و�رصوط  ومعايري  �إجر�ء�ت 

�لعايل �خلا�سة، و�رصوط ��ستحد�ث وترخي�س �لتخ�س�سات 

�لقبول يف هذه  �لبكالوريو�س، ومتطلبات  لدرجة  �جلديدة 

�ملوؤ�س�سات كالثانوية �لعامة وكذلك �لمتحان �لوطني.

لقـــاء

الدكتور علوي الها�سمي الأمني العام ملجل�س التعليم العايل:

اآفاق واعدة اأمام تطوير التعليم العايل يف املرحلة املقبلة

علوي  �لدكتور  �أكد  �ملحلية  �ل�سحافة  مع  لقاء  يف 
�لها�سمي �لأمني �لعام ملجل�س �لتعليم �لعايل �أن �لتعليم 

�لعايل �خلا�س يتجه تدريجيًا �ىل توفيق �أو�ساعه و�أنه 

مقبل على �لتح�سن و�جلودة يف �ملرحلة �ملقبلة خا�سة 

يف �سوء ما �أ�سدره �ملجل�س من قر�ر�ت تلزم �جلامعات 

�خلا�سة بالتز�م ما جاء يف �للو�ئح و�لقر�ر�ت.. وفيما 

يلي ملخ�س ملا جاء يف هذ� �للقاء:

�لدكتور علوي �لها�سمي
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جانب،  كل  يف  �ملطلوبة  �ملعايري  تت�سمن  �للو�ئح  هذه 

�لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  وعلى  تنفيذها،  متابعة  وجتري 

�ملتابعة  جتري  لها  وطبقًا  �للو�ئح  بهذه  متامًا  �للتز�م 

للموؤ�س�سات  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  يتيح  وحتى  و�لتقييم، 

�للتز�م بهذه �للو�ئح منح �ملوؤ�س�سات مدة �سنة من تاريخ 

�إن  �أو�ساعها  بت�سحيح  موؤ�س�سة  كل  لتقوم  �للو�ئح  �إ�سد�ر 

�للو�ئح  هذه  مبوجب  ت�سحيح  �إىل  يحتاج  ما  لديها  كان 

�لتعليم  موؤ�س�سات  كل  �إىل  تبليغها  جرى  وقد  و�لقو�نني 

�سبق  مما  يظهر  كما  وهذ�  �لبحرين،  يف  �خلا�سة  �لعايل 

يربهن على �أن �لرقابة �لتي يقوم بها جمل�س �لتعليم �لعايل 

هي رقابة و��سحة وحقيقية ومقننة ومن�سبطة.

�هتمامه  �ملجل�س  �أوله  �لأهمية  يف  غاية  جانب  وهناك 

و�لهيئات  �لإد�رية  �لهيئات  منظمة،  لو�ئح  له  وو�سع 

وحدد  �خلا�سة  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  يف  �لأكادميية 

�ملجل�س لو�ئح بال�رصوط �لو��سحة لكل من ي�سغل من�سبًا 

�أكادمييًا، من حيث �لكفايات و�ل�سهاد�ت  �أو موقعًا  �إد�ريًا 

و�لرب�مج، و�لعالقة بني هذه جميعًا.. وي�سعى �ملجل�س �إىل 

�لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  يف  �لتعليمية  �لعملية  تكون  �أن 

�خلا�سة متنا�سقة ومن�سبطة دون جتاوز�ت.

 

ة ا�سرتاطات بالن�سبة لتوافر اأعداد من هيئة التدري�س  - هل ثّمَ

تنا�سب اأعداد الطالب يف هذه اجلامعات؟

ت �لالئحة �لأكادميية و�لإد�رية ملوؤ�س�سات �لتعليم  لقد ن�سَّ

�لعايل على �أن تر�عي �لالئحة �لد�خلية للموؤ�س�سة يف تنظيم 

�إىل  �لطلبة  �لتدري�س باأن تكون ن�سبة  �أع�ساء هيئة  �سوؤون 

�أع�ساء هيئة �لتدري�س ملرحلة �لبكالوريو�س )1.35( على 

�لأكرث يف �لتخ�س�سات �لإن�سانية و)1.25( يف �لتخ�س�سات 

�لعلمية.

ت �لالئحة على  �أما بالن�سبة ملرحلة �لدر��سات �لعليا فقد ن�سَّ

�لتدري�س  �أع�ساء هيئة  �إىل عدد  �لطلبة  �أل تزيد ن�سبة عدد 

)1.25( ملرحلة �لدبلوم )دبلوم عاٍل، دبلوم مهني، دبلوم 

عام( وملرحلتي �ملاج�ستري و�لدكتور�ه بن�سبة )1.15(.

كما حددت �لالئحة �لأكادميية ن�سبة �أع�ساء هيئة �لتدري�س 

�أن ت�ستعني بهم على  غري �ملتفرغني �لتي يجوز للموؤ�س�سة 

هيئة  �أع�ساء  جمموع  من   %25 عن  ن�سبتهم  تزيد  ل  �أن 

�لتدري�س و�أن ل تزيد ن�سبة �أع�ساء هيئة �لتدري�س من حملة 

�ملاج�ستري �إىل جمموع �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية من حملة 

�لدكتور�ه �ملتفرغني عن %20 .

- هل و�سع املجل�س �سروطًاً واإجراءات لالعرتاف الأكادميي 

لتلك اجلامعات وخا�سة من ت�سعى فيها اإىل التواأمة مع جامعات 

عاملية ك�سبًاًً للثقة؟

هذ� �ل�سوؤ�ل �سيتم ت�سويبه من خالل �لإجابة �لتالية عنه.

�إن موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة  يف �لبحر ين، جامعات 

�أو كليات �أو معاهد تنق�سم زمانيًا �إىل فئتني:

وبا�رصت  تاأ�سي�سها،  �لتي مت  �ملوؤ�س�سات  �لأوىل: هي  �لفئة 

عملها، و��ستقبلت طالبها.. ومار�ست �لتدري�س.

�لفئة �لثانية: هي �ملوؤ�س�سات �لتي يف طور �لتاأ�سي�س �لآن 

ومل تبا�رص ن�ساطها �أو عملها.. ومل ت�ستقبل طالبًا بعد.. 

بتاريخ 20 �أبريل 2005 �أ�سدر جاللة �مللك �ملفدى �لقانون 

رقم 3 ل�سنة 2005 ب�ساأن �لتعليم �لعايل، وقد ت�سمن هذ� 

�لقانون حتديد �مل�سطلحات و�أهد�ف �لتعليم �لعايل، وقر�ر 

و�خت�سا�ساته  وتركيبته  �لعايل،  �لتعليم  جمل�س  �إن�ساء 

يف  ودوره  �جتماعاته  و�آلية  بها  ينه�س  �لتي  و�ملهام 

مملكة  يف  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  جميع  على  �لإ�رص�ف 

�لبحرين. ويف 4 �سبتمرب 2006 �سدر �ملر�سوم �مللكي رقم 

ويتكون  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  بت�سكيل   2006 ل�سنة   74

من 24 ع�سو�ً ير�أ�سه وزير �لرتبية و�لتعليم، و�أمينه �لعام 

ذلك  من  عمله  �ملجل�س  وبا�رص  �لها�سمي،  علوي  �لدكتور 

�ملجل�س:  �أع�ساء  من  جلان  بت�سكيل  قر�ر�ً  و�تخذ  �لتاريخ. 

جلنة �ل�سوؤون �لأكادميية، وجلنة �ل�سوؤون �ملالية و�لإد�رية، 

وجلنة �لبحث �لعلمي.

�لعايل ومنها  للتعليم  �للو�ئح  باإعد�د  �للجان  و�أخذت هذه 

ولئحة  �ملالية،  و�لالئحة  و�لإد�رية  �لأكادميية  �لالئحة 

�لتعليم  ملوؤ�س�سات  �لرتخي�س  و�رصوط  ومعايري  �إجر�ء�ت 

�لعايل �خلا�سة، ولئحة معايري �لأبنية و�ملر�فق، ولئحة 

�لتعليم  جمل�س  ناق�س  ولقد  �لعلمي.  �لبحث  �سيا�سة  حتدد 

موؤ�س�سات  ب�سوؤون  �ملتعلقة  و�لقو�نني  �للو�ئح  هذه  �لعايل 

و�ملعلومات  �لوثائق  وحتددت  �خلا�سة،  �لعايل  �لتعليم 

�ملطلوب تقدميها من قبل هذه �ملوؤ�س�سات طالبة �لرتخي�س 

للرب�مج �جلديدة.

قلنا يف مطلع �حلديث �أن هناك موؤ�س�سات كانت قائمة قبل 

قيام  بعد  بد�أت  وموؤ�س�سات  �لعايل،  �لتعليم  جمل�س  قيام 

�ملجل�س.

�أما تلك �ل�سابقة على جمل�س �لتعليم �لعايل فقد �أمهلت �سنة 

�لتي  �لعايل  �لتعليم  للو�ئح  طبقًا  �أو�ساعها  ت�سّوب  لكي 

ت من �لفرتة من �أكتوبر 2006 �إىل تاريخه وهي �للو�ئح 
ّ
�أقر

�ملنوه عنها �سابقًا، وتخ�سع هذه �ملوؤ�س�سات للو�ئح يف كل 

تعيني  �أو  بر�مج  ��ستحد�ث  بعدها،  ��ستحد�ثه  يجري  �ساأن 

تاأ�سي�س  من  �سنة  وبعد  ذلك،  �سابه  ما  �أو  تعليمية  هيئات 

باأن  ملزمة  �ملوؤ�س�سات  هذه  ت�سبح  �لعايل  �لتعليم  جمل�س 

لقو�نينه  وتخ�سع  �ملقرة  �ملجل�س  لو�ئح  لكل  ت�ستجيب 

وتعليماته.

جمل�س  �إ�سهار  بعد  لها  �لإعد�د  بد�أ  �لتي  �ملوؤ�س�سات  �أما 

�لتعليم �لعايل فهي منذ �لبدء تخ�سع للو�ئح و�لقو�نني �لتي 

يقرها �ملجل�س ومبوجب �للو�ئح �لتي �ستعلن وتعلم حاًل..

وبهذ� يعلم �أن �ل�سرت�طات و�ملعايري �لتي ي�سعها جمل�س 

�لتعليم �لعايل للموؤ�س�سات هي �ملن�سو�س عليها يف �للو�ئح 
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�ل�سادرة عن هذ� �ملجل�س، و�ملجل�س �سيحدد �لآليات �لتي 

بها يتوثق ويتاأكد من �أن �ملوؤ�س�سات �ملذكورة ملتزمة بهذه 

�للو�ئح �لتز�مًا منهجيًا وحقيقيًا وو�قعيًا.

�لخت�سا�س  ذوي  من  �ملجل�س  ي�سكلها  جلان  وهناك 

ملتابعة هذه �ملوؤ�س�سات و�لتعاون معها، و�لتاأكد من �أنها 

تلتزم بالقانون و�للو�ئح متام �للتز�م.

�أما ما �ُسمي بالعرت�ف باجلامعات �خلا�سة، فهذ� له خط 

�آخر وفعاليات �أخرى.

فبعد �لرتخي�س للموؤ�س�سة ، و��ستكمالها ملتطلبات �لتاأ�سي�س، 

عليها  يو�فق  �لتي  للو�ئح  طبقًا  �ملو�فقة  على  وح�سولها 

من�ساآتها  �ملوؤ�س�سة  ت�ستكمل  �لعايل، وحني  �لتعليم  جمل�س 

وبنيانها وطو�قمها �لب�رصية وبر�جمها �ملرخ�سة، تخ�سع 

�ن�سباط  من  �لتاأكد  ويتم  �أكادميي  تفتي�س  هيئة  �إىل 

�ملوؤ�س�سة حتت معايري �جلودة، وتنال �لعتماد �لأكادميي 

�لذي �سيتم تنظيم جلانه فيما بعد.

بالرب�مج،  �لعرت�ف  تعني  ل  للعمل  �لرخ�سة  فاإن  وعادة 

باجلودة  تتعلق  �أخرى  �آلية  له  بالرب�مج  �لعرت�ف  و�إمنا 

�سي�سدر  موؤهلة  جلان  طريق  عن  �ستتم  �لتي  و�لعتمادية 

قانون ينظم عملها.

- هل و�سع املجل�س يف احل�سبان توافر املوا�سفات واملرافق 

د دكاكني 
َّ
الالزمة ملباين هذه الكليات حتى ل تتحول اإىل جمر

لبيع العلم؟

�لأبنية  معايري  لئحة  �لعايل  �لتعليم  جمل�س   
ّ
�أقر لقد 

م�ساحة  حددت  حيث  �لعايل،  �لتعليم  ملوؤ�س�سات  و�ملر�فق 

مقر موؤ�س�سة �لتعليم �لعايل و�ل�رصوط �لو�جب تو�فرها يف 

من  مر�فق  عدة  على  �مل�ساحة  هذه  ت�ستمل  بحيث  �ملوقع 

حيث �ملباين �لأكادميية للكليات و�لأق�سام ومر�فق للمكتبة 

مبعدل ل يقل عن )0.70(م2 للطالب، ومعامل وخمترب�ت 

وور�س وفق مقت�سيات �ملناهج �لدر��سية �ملقرتحة بحيث 

�أمتار   )4( عن  �لفنية  �لور�س  يف  �لطالب  ن�سيب  يقل  ل 

مربعة، ومدرجات وقاعات للمحا�رص�ت ومن�ساآت ومر�فق 

ومالعب ريا�سية، ومكاتب للت�سجيل و�لقبول ، كما ي�ستمل 

�ملبنى �لأكادميي للموؤ�س�سة �لتعليمية على خمترب�ت علمية 

وعملية تتالءم مع طبيعة �لن�ساط �لعلمي و�لبحثي، وتوفري 

�أو �لإد�ريني مب�ساحة ل تقل عن )9(  مكاتب لالأكادمييني 

و�ملنا�سبات  للمحا�رص�ت  مدرج  وتوفري  مربعة،  �أمتار 

�لعلمية و�لثقافية و�لجتماعية �سعة ل تقل عن )250( فرد�ً 

يف �أي موؤ�س�سة تعليمية ل يزيد حجمها عن )1000( طالب.  

ويجب �أن تتفق مو��سفات �لإن�ساء و�ملو�د �مل�ستخدمة مع 

مو��سفات وز�رة �لأ�سغال و�لإ�سكان �ملتبعة يف �لإن�ساء.
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جمل�س التعليم العايل اأملح مرارًا اإىل نيته بالت�سديد على 

اجلامعات غري املهياأة باإغالق بع�س التخ�س�سات.. اأت�ست�سعرون 

اختالفات يف وجهات النظر مع اجلامعات اخلا�سة.. مبعنى 

اأو�سح األ تخ�سون من القيود التي �سيفر�سها املجل�س عليكم؟

ـ على �لعك�س.. رمبا �سيكون مالحظات �ملجل�س لنا ولغرينا د�فعًا 

له  فالكمال  ق�سور  وجود  عدم  ندعي  ل  فنحن  و�لتطور،  للتقدم 

وحده. فنحن نعاين من نق�س يف �ملكتبة مثاًل ون�سعى للخروج من 

هذ� �لأمر بت�سجيع �لأ�ساتذة على �لتاأليف و�لبحث �لعلمي وهو ما 

خطونا فيه خطو�ت �إيجابية و��سحة. وقد نكون �جلامعة �لوحيدة 

�لتي متلك موؤلفات با�سمها حيث ُن�رص لليوم 15 كتابًا على �أيدي 

للطلبة وقد كانت تلك ترجمة لغايتنا  لتدري�سها  �أ�ساتذة �جلامعة 

�لأ�سا�سية وهي �إثر�ء �لبحث �لعلمي.

بل  �لعايل  للتعليم  جمل�س  وجود  نهاب  ل  �أننا  هنا،  �لق�سيد  بيت 

وكل  و�أ�سا�سي،  مهم  دور  من  له  ملا  بالأمان  وجوده  يف  ت�سعر 

�لرت�خي�س  �إعطاء  ق�سية  يف  �لدقة  يتوخى  �أن  هو  منه  ناأمله  ما 

�ل�سوق باجلامعات، فياأتي �لكم على ح�ساب �جلودة  كي ل تغرق 

و�لنوعية.

مما ل �سك فيه فاإن �لعلوم �لتقنية و�لإن�سانية ل تزدهر �إل يف ظل 

ن�ساط بحثي �إبد�عي ومتجدد .  فاأي ن�ساط علمي هو تر�سيخ للمنهج 

�لعلمي.  وقد �سهد �لتعليم �لعايل يف منطقة �خلليج �لعربي ب�سورة 

ملوؤ�س�سات  هائاًل  تو�سعًا  خا�سة  ب�سورة  �لبحرين  ومملكة  عامة 

�لتعليم �لعايل خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية، كما ظهرت �أ�ساليب 

و�أ�سكال جديدة يف �لتعليم كالتعليم �لإلكرتوين و�لتعليم عن بعد 

�لتكنولوجيا �حلديثة  �إ�سافة  �لتقليدية، مع  �لطرق  �إىل  بالإ�سافة 

بهدف حت�سني مهار�ت وكفاء�ت �لطلبة و�لرتقاء بالتعليم �لعايل 

خالل  من  وطنية  مبادر�ت  �تخاذ  �إىل  ما�سة  حاجة  هناك  �أن  �إل 

�لعلمي  �أجل �سمان �جلودة بامل�ستوى  �لعايل من  �لتعليم  جمل�س 

لأن جودة نظام �لتعليم �لعايل يعترب عاماًل مهمًا لتحقيق �لتقدم 

وبالتايل  �لعلمي،  �لبحث  طريق  عن  و�لجتماعي  �لقت�سادي 

�لدر��سات  من  وت�سري كثري  �ملتقدمة.  �لدول  �إىل م�ساف  �لو�سول 

يف جمال �لتعليم �لعايل باأن �لت�سنيف �لعاملي لأف�سل �جلامعات 

تقدمها  �لتي  �جلديدة  �لأبحاث  وقيمة  �لتعليم  نوعية  على  يعتمد 

هذه �جلامعات ومن �ملوؤ�سف حقًا �أن تغيب جامعاتنا �لعربية عن 

قو�ئم �أف�سل �جلامعات.

�إذن ما �لعمل؟  و�أود هنا �أن �أ�سري �إىل ما خل�س �إليه �لبند �لر�بع 

ملنظمة  �ملائة  بعد  و�ل�سبعني  �خلام�سة  لدورته  �لتفيذي  للمجل�س 

�لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة و�لذي عقد يف �لفرتة من 

�لتعليم �جليد  – 2006/10/13م و�لذي جاء يف تدعيم   9/26

�أن نقوم بثورة  و�لبحث �لعلمي خلدمة �لتنمية �مل�ستد�مة: »علينا 

�لقرن  لنا  خّلفه  ما  نن�سى  و�أن  �لبناء  �حلو�ر  �أ�سا�س  على  فكرية 

�لتعاطف  روح  ن�رص  �إىل  ننتقل  و�أن  و�أهو�ل  ماآ�ٍس  من  �ملا�سي 

ول  لإق�ساء  فيه  مكان  ل  عاملًا جديد�ً  �أن جند  �آملني  و�لت�سامن 

�نتهاك حلق �لتعبري ول مكان للرعب و�لنتقام بل للحب و�لوئام 

و�إل فاإننا �سنظل �أ�رصى خليبات �ملا�سي«.

و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  جودة  �سمان  �أجل  من  �سخ�سيًا  و�أعتقد 

�لعلمي فال بد من وجود تن�سيق وحو�ر وتعاون جّدي بني خمتلف 

�لهيئات ذ�ت �لعالقة مثل �ملوؤ�س�سات غري �حلكومية كاجلمعيات 

�إىل  بالإ�سافة  �جلودة  ب�سمان  �ملعنية  و�ملوؤ�س�سات  �لأكادميية 

�لهيئات ذ�ت �لعالقة باعتمادية �لرب�مج �لأكادميية. 

طبيعة  ذ�ت  بر�مج  تقدم  �لتي  �خلا�سة  �جلامعات  �إىل  فبالن�سبة 

تقدمها  �لتي  �لرب�مج  تكون  �أن  �أجنبية  جامعات  مع  تو�أمية 

وحتمل  �لعلمي  و�لبحث  �لتدري�س  حيث  من  �جلودة  يف  مت�ساوية 

�مل�سوؤولية �لكاملة عن موؤهالت �لتعليم �لعايل �لتي متنحها.

كما ت�سري �ملبادئ �لأ�سا�سية ملنظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم 

و�لثقافة باأن على مثل هذه �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �لقيام با�ست�سارة 

�مل�ستوى  و�إقر�ر  و�لعتمادية  �جلودة  ب�سمان  �ملخت�سة  �لهيئات 

و�سف  عن  تف�سيلية  معلومات  تقدمي  �إىل  بالإ�سافة  �لعلمي، 

�لرب�مج و�ملهار�ت �لتي ينبغي �أن يكت�سبها �لطالب �جلامعي على 

�سفحاتها �لإلكرتونية ومطبوعاتها.

ومبا �أن �ل�سباب هم �لفئة �مل�ستهدفة على وجه �لتحديد يف �لتعليم 

�لعايل و�لبحث �لعلمي، فمن �ل�رصوري دعم هذه �لفئة لالنخر�ط 

للبيئة  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  مثل  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  بر�مج  يف 

لتعزيز م�رصوع �لتبادل بني �ل�سباب وت�سجيع �حلو�ر بني �ل�سباب 

حول خمتلف �لق�سايا يف �لعلوم �لطبيعية و�لعلوم �لإن�سانية.

وت�سري �لدر��سات �لتي قدمها �لأ�ستاذ �لدكتور ريت�سارد لفني رئي�س 

�أمام  �جلاري  �أكتوبر  �سهر  من  �لر�بع  يف  �لأمريكية  يال  جامعة 

تعزيز  �أجل  من  �حلقيقي  �حلو�ر  �أن  لليونك�سو  �لتنفيذي  �ملجل�س 

�ملعرفة �ملتبادلة يف �ستى �مليادين �لعلمية لي�ساعد على �إ�سقاط 

�ملفاهيم �خلاطئة و�لتخل�س من �لت�سور�ت �لنمطية فح�سب و�إمنا 

ي�ساعد هذ� �لنوع من �لرب�مج على �لتعرف على قيم �لآخرين وزرع 

�لثقة و�لطماأنينة بني خمتلف �لأطر�ف.

التعليم العايل والبحث العلمي.. الواقع.. والأفاق

الدكتور �ضادق مهدي العلوي
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كانت  �لبحرين  جامعة  �أن  �إىل  �ملجال  هذ�  يف  �أ�سري  �أن  و�أود 

بني  و�لثقايف  �لعلمي  �لتبادل  يف  �ل�سباب  ت�سجيع  يف  �ل�سّباقة 

�لقدر�ت  وتعبئة  �حلو��س  ��ستنفار  �أجل  من  �لإثنيات  خمتلف 

�لذهنية، ومن خالل �بتعاث طالب وطالبات �جلامعة يف خمتلف 

�ل�سبابي �لعلمي  �ملنتدى  مثل  �لطالبية  و�ملوؤمتر�ت  �ملنتديات 

�لوفود  �لقياديني،  �لطلبة  بر�مج   ،)Youth Science Fortnite(

�جلامعة  �لك�سفية جلو�لة  �ملع�سكر�ت  �ملتفوقني،  للطلبة  �ل�سبابية 

بالإ�سافة �إىل �للقاء�ت �لطالبية �لأخرى على خمتلف �لأ�سعدة.

�لثانوية  ولكن �مل�سكلة �لتي تو�جه �لطلبة �لقادمني من �ملرحلة 

�لقليلة  �ل�سنو�ت  خالل  �جلامعة  �إىل  �حلكومية(  �ملد�ر�س  )من 

و�ملنهجية  �لعلمي  �لبحث  لأ�سا�سيات  �فتقارهم  هو  �ملا�سية 

�ملتبعة لهذ� �لغر�س.

�ل�سوؤ�ل �ملطروح يف �لوقت �حلايل، هو كيف ميكننا �أن جنعل 

طالبنا وطالباتنا قادرين على �تباع منهجية بحثية متميزة، 

وما هي �لآلية �ملطلوبة؟

للباحثني  و�لقانوين  �لأخالقي  �جلانب  نن�سى  ل  �أن  يجب  كما 

�لعلمي حتمل  بالبحث  �لعالقة  ذوي  ِمن  �جلميع  وعلى  �لعلميني، 

�لوطنية  �لنظم  و�أن  خ�سو�سًا.  �لبحوث  �إجر�ء  لدى  �مل�سوؤوليات 

عقدت  وقد  �لبحوث،  تطبيقات  ��ستخد�م  �إ�ساءة  متنع  و�لدولية 

�جتماعات دولية عديدة يف هذ� �ل�ساأن للحيلولة دون وقوع م�ساكل 

�حلروب  �أهو�ل  يتذكر  ماز�ل  و�جلميع  �لبيئة.  �أو  لالإن�سان  �سو�ء 

�لكيميائية، �لبيولوجية و�لنووية خالل �لقرن �ملا�سي وما خّلفته 

�لتي  �لجتماعات  ويف  و�قت�سادي.  و�جتماعي  نف�سي  دمار  من 

باإد�رة  �لعلمي  �لبحث  من  �أخالقيات  تطبيق  يف  موؤخر�ً  ُعقدت 

�للجنة �لوطنية �ل�سوي�رصية يومي 11 و 12 مايو 2006م بق�رص 

�لعاملية  �للجنة  �جتماع  �إىل  بالإ�سافة  بجنيف  �ملتحدة  �لأمم 

 28 و   27 يومي  يف  و�لتكنولوجيا  �لعلمية  �ملعارف  لأخالقيات 

يونيو 2006م يف مقر �ليون�سكو ب�ساأن �أو�ساع �مل�ستغلني بالبحث 

�لعلمي وت�سجيعهم دعوة لبذل �ملزيد خدمة لالإن�سانية حتت �إطار 

تقارير  وتوجد  �لعلمية،  للمعارف  �لأمثل  و�ل�ستخد�م  �أخالقي 

مف�سلة عن �لجتماعات على �سبكة �لإنرتنت.

http://www.unesco.org/shs/ethics
بالبحث  �لنهو�س  ميكن  ول  وج�سيمة  كبرية  فامل�سوؤوليات  �إذن 

�لعلمي �إل مب�ساركة �جلميع بروح �لفريق �لو�حد وفتح باب �حلو�ر 

من  قدمًا  للم�سي  �لهيئات؛  جميع  من  �لبناءة  �لنتقاد�ت  وتقبل 

�أجل �زدهار وتقدم مملكتنا �لغالية “فكلكم ر�ٍع وكلكم م�سوؤول عن 

رعيته”.

�لدكتور �سادق مهدي �لعلوي

هيئة اأ�سرتالية ملراجعة

 جودة التعليم اجلامعي

�لتعليم  �لوطنية لتطوير  يف �سوء �هتمام �ملبادرة 

�ل�سرت�لية  �لهيئة  على  �لختيار  وقع  و�لتدريب، 

�ل�رصيك  لتكون   )AUQA( �جلامعي  �لتعليم  جلودة 

مع مملكة �لبحرين؛ لتاأ�سي�س وحدة مر�جعة �لتعليم 

غري  وطنية  وكالة  �ل�سرت�لية  و�لهيئة   ، �جلامعي 

ربحية تقوم باإجر�ء عمليات تدقيق �جلودة و�إعد�د 

�لتعليم  قطاع  يف  �جلودة  �سمان  ب�ساأن  �لتقارير 

�لعايل با�سرت�ليا، ولها خربة طويلة على �مل�ستوى 

لرفع  �لناجحة  �لنظم  و�إقامة  تاأ�سي�س  يف  �لدويل 

م�ستوى جودة �لتعليم �لعايل.

– �ملن�ساأة  �لتعليم  وت�سم هيئة �سمان �جلودة يف 

�لتعليم  جودة  ملر�جعة  م�ستقلة  –وحدة  حديثًا 

�سبط  م�سوؤولية  عاتقها  على  وتقع   ، �جلامعي 

�جلودة يف كل �جلامعات ون�رص تقارير مبنية على 

نتائج تلك �ملر�جعات.

للمبادر�ت  �لتح�سري  خالل  متت  در��سات  وك�سفت 

�لوطنية لتطوير �لتعليم عن تدين م�ستوى �أد�ء بع�س 

�مل�ستويات  دون  �لبحرين  يف  �جلامعيني  �لطلبة 

�لعاملية، و�أن درجاتهم �لعلمية ل توؤهلهم للمناف�سة 

عنه  �لذي عرّبت  للقلق  بالإ�سافة  �لعمل،  �سوق  يف 

يف  �لطلبة  يتلقاه  �لذي  �لتعليم  �أن  من  جهات  عدة 

�جلامعات �ملحلية ل يرقى للطموح.
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�سمان اجلودة: 

يعطى لتعبري �سمان �جلودة يف هذه �لدر��سة معنى عامًا، 

ي�سمل �لعتماد وتوكيد �جلودة �لربيطاين و�لتقييم �لفرن�سي.

ممتدة  �سريورة  ذ�ت  منظمة  عملية  هو  �جلودة  �سمان 

�لتعليم  موؤ�س�سة  تقييم  فيها  يتم  �سنتني(  �إىل  �سنة  )من  زمنيًا 

�لعايل ككل )�ل�سمان �ملوؤ�س�سي( �أو تقييم �أحد بر�جمها )�ل�سمان 

�أو  �ملحكات  )�أو  �ملعايري  من  لئحة  على  بناء  �ملتخ�س�س( 

�ملقيمة  �جلهة  ت�سمن  �أن  منها  �لهدف  عليها.  �ملتفق  �ملقايي�س( 

وللم�ستفيدين  �لعام(  �لر�أي  )�لطالب،  �ملوؤ�س�سة  من  للم�ستفيدين 

�لر�سمية(  وللجهات  �ل�ستخد�م  )موؤ�س�سات  �ملوؤ�س�سة  خريجي  من 

�أن �ملوؤ�س�سة �ملعنية �أو) �لربنامج �ملعني( تتمتع ب�سفات �جلودة. 

كما �أن �لهدف منها �أي�سًا �أن يكفل �أهل �ملوؤ�س�سة للم�ستفيدين منها 

ومن خريجيها �أنهم حري�سون على �جلودة، وعلى حت�سني �لنوعية 

و�ل�سمانة  �خلارجية  �ل�سمانة  بني  �جلمع  هذ�  م�ستمرة.  ب�سورة 

�لذ�تية هو يف �أ�سا�س ��ستمال �سريورة �سمان �جلودة على مكونني 

�أ�سا�سيني: �لتقييم �لذ�تي و�لتقييم �خلارجي. 

ي�ستغرق �لتقييم �لذ�تي �جلهد �لأكرب و�لوقت �لأكرب وي�سع 

فيه �أهل �جلامعة كل �ملو�رد �لالزمة لفح�س �أحو�ل �ملوؤ�س�سة  �أو 

)�لربنامج(، وحتديد نقاط �لقوة وكيفية تعزيزها ونقاط �ل�سعف 

�لتقييم  در��سة  �إىل  �خلارجي  �لتقييم  وي�ستند  جتاوزها.  وكيفية 

�ل�سورة  �إعادة تكوين  �سياق  �لذ�تي ويفح�س مدى �سدقيتها يف 

عن �أحو�ل �ملوؤ�س�سة �ملعنية �أو )�لربنامج �ملعني( من �أجل و�سع 

تقرير بذلك ت�سمن �لتو�سيات �ملتعلقة بتطويرها وحت�سني �لنوعية 

فيها من �أجل �لوفاء باملعايري �ملقررة.

“�لزمالء”  ميار�سه  �لذي  �خلارجي  �لتقييم  ويكت�سب 

متخ�س�سة  منظمة  �إىل  ينت�سب  �لز�ئر  �لفريق  �أن  من  �أهميته 

�لتي  �ملعايري  �ملتخ�س�س، وهي �ساحبة  �أو  �ملوؤ�س�سي  بالتقييم  

يجري �لتقييم على �أ�سا�سها من جهة ومن جهة ثانية من �أن �لناظر 

�خلارجي يتمتع بدرجة �أعلى من �ملو�سوعية مقارنة بالناظر �إىل 

�أهل  ف�سل  على  �ل�سمان  على  �ملوؤ�س�سة  ح�سول  ف�سل  ويدل  ذ�ته. 

�ملوؤ�س�سة يف تاأمني �جلودة و�لربهان على وجودها.

�إن هذ� �ملعنى ينطبق على �لأ�سكال �ملعروفة عامليًا، و�إن  

كان ب�سورة متفاوتة جلهة وجهة �لرتكيز يف كل منها.

العتماد:

ف جمل�س �عتماد �لتعليم �لعايل )CHEA( يف �أمريكا 
ّ
يعر

�خلارج،  من  �لنوعية  مر�جعة  يف  “�سريورة  باعتباره  �لعتماد 

ت�ستعمل يف �لتعليم  �لعايل لتفّح�س �لكليات و�جلامعات و�لرب�مج 

ف هيئة �لوليات 
ّ
من �أجل �سمان �جلودة وحت�سني �لنوعية”، وتعر

�لغربية )WASC( �لعتماد على �أنه: “�ل�سريورة )..( �لتي ت�سمن 

للمجتمع �لرتبوي وللجمهور �لعام و�سائر �ملنظمات �أن �ملوؤ�س�سة 

�لتي جرى �عتمادها وفت باملعايري �لعالية للجودة و�لفعالية”.

 )CODE  OF  PRACTICE( �ملمار�سة  دليل  جاءين  وقد 

�ملبادئ  “�أن  �لربيطانية  �جلودة  توكيد  وكالة  تعتمده  �لذي 

�أنها  �أن ت�سمن لنف�سها ولغريها  �ملفتاحية ت�ساعد �ملوؤ�س�سة على 

تطورت..”، و�أن �لدليل “يوفر مرجعًا )...( للموؤ�س�سات خالل قيامها 

ب�سورة  �سهاد�تها،  ومنح  ومعايريها  بر�جمها  جودة  ب�سمان 

�أنظمتها �مل�ستقلة  �إن كل موؤ�س�سة لديها  و�عية ون�سطة ونظامية.. 

يف  �أنظمتها  فعالية  ومن  ومعايريها  جودتها  من  �لتحقق  يف 

�سمان �جلودة”.

بر�غ  �إعالن  يف  عالية  بوترية  �مل�سطلح  ورد  وقد 

تو�سحان  فقرتان  له  خ�س�ست  �لإعالن  هذ�  يف   .)19/5/2001(

�لتعاون  “تعزيز  عنو�نها  منهما  و�حدة  له.  �أعطي  �لذي  �ملعنى 

بالدور  �لوزر�ء   
ّ
“�أقر فيها:  جاء  �جلودة:  �سمان  يف  �لأوروبي 

�ملقايي�س  تاأمني  يف  �جلودة  �سمان  �أنظمة  تلعبه  �لذي  �حليوي 

�لعالية ويف ت�سهيل مقارنة �لكفاء�ت عرب �أوروبا. كما �أنهم �سجعو� 

و�سددو�  �جلودة.  و�سمان  �لعرت�ف  �سبكات  بني  �لوثيق  �لتعاون 

بني  �ملتبادلة  و�لثقة  �لوثيق  �لأوروبي  �لتعاون  �رصورة  على 

�لأنظمة �لوطنية ل�سمان �جلودة...”.

�حلالت  هذه  جميع  يف  وحمكات  ومعايري  مقايي�س  ثّمة 

تقا�س على �أ�سا�سها �لنوعية يف �لتعليم �لعايل، من �أجل �لتحقق من 

جتاه �ملجتمع يف �حلالة �لأمريكية،  وجود �جلودة و“�سمانها”، 

�لكفاء�ت  مقارنة  �أجل  ومن  �لربيطانية،  �حلالة  يف  �لذ�ت  وجتاه 

�للجنة  ت�ستعمل  �ل�سياق  هذ�  ويف  بر�غ.  �إعالن  يف  �أوروبا  عرب 

 REFERNCES “مر�جع”  م�سطلح  فرن�سا  يف  للتقييم  �لوطنية 

“�سمان �جلودة يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل:
)comite d’evaluation’d nationbal،2003(. وتتوزع هذه 

�ملر�جع يف حقول. ثم يتوزع كل حقل �إىل جمموعة مر�جع. وعلى 

�سبيل �ملثال، فاإن مر�جع �حلقل �لأول هي: برنامج �لإعد�د، تطبيق 

�ملهني.  �نخر�طهم  حتى  ��ستقبالهم  منذ  �لطلبة  �لأعد�د،  برنامج 

برنامج  »تطبيق  حمكات  �ملحكات.  من  جمموعة  مرجع  ولكل 

�رصوط  �سمن  �ملعلنة  �لرب�مج  تطبيق  هي:  �أربعة  مثاًل  �لإعد�د« 

جيدة، متنح �ملوؤ�س�سة �ل�سهاد�ت و�لدرجات ب�سورة ل حتتمل �لنز�ع 

INCONTESTABLE، تخ�سع بر�مج �لإعد�د لتقييم م�ستمر، لدى 
�ملوؤ�س�سة �سيا�سة لتح�سني �لبيد�غوجيا”.

مفاهيم جامعية



املرا�ضيم  والقرارات 

واللوائح املتعلقة 

بالتعليم العايل
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مر�سوم بقانون رقم )74( ل�سنة 1995

يف �ساأن تقومي املوؤهالت العلمية

نحن عي�سى بن �سلمان �آل خليفة  �أمري دولة �لبحرين

بعد �لطالع على �لد�ستور، وعلى �لأمر �لأمريي رقم )4( �سنة 1975،

وعلى �ملر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 1984 يف �ساأن تقومي �ملوؤهالت �لعلمية،

وبناًء على عر�س وزير �لرتبية و�لتعليم،

وبعد �أخذ ر�أي جمل�س �ل�سورى،

وبعد مو�فقة جمل�س �لوزر�ء،

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

املادة الأوىل

�ملوؤهالت �لعلمية �لأجنبية �لتي متنحها �جلامعات و�ملعاهد و�ملد�ر�س �لأجنبية ي�سدر مبعادلتها باملوؤهالت �لوطنية �أو بتقوميها علميًا، 

�إذ� مل يكن لها نظائر من �ملوؤهالت �لوطنية، قر�ر من وزير �لرتبية و�لتعليم بناًء على �قرت�ح جلنة ت�سمى )�للجنة �لوطنية لتقومي �ملوؤهالت 

�لعلمية(، وت�ّسكل برئا�سة وكيل وز�رة �لرتبية و�لتعليم، وع�سوية كل من:

. − مدير �إد�رة �ل�سوؤون �لثقافية و�لبعثات يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم	

− ممثل عن جامعة �لبحرين.	

− ممثل عن جامعة �خلليج �لعربي.	

− ممثل عن كلية �لعلوم �ل�سحية.	

− ممثل عن ديو�ن �ملوظفني.	

 − �أربعة �أع�ساء ميثلون �لأطباء و�ملحا�سبني و�ملهند�سني و�ملحامني، يتم تعيينهم بناًء على تر�سيح �لوز�ر�ت �ملعنية، بعد �ل�ستئنا�س	

بر�أي �جلمعيات �ملهنية، وبالت�ساور مع وزير �لرتبية و�لتعليم.

وي�سدر بت�سكيل �للجنة بناًء على تر�سيح �جلهات �ملعنية، قر�ر من وزير �لرتبية و�لتعليم. وينظم هذ� �لقر�ر �إجر�ء�ت عمل �للجنة، وطريقة 

�لتظلم من قر�ر �لوزير بتقومي �ملوؤهل.

وللجنة �أن تدعو ممثل �لوز�رة �أو �ملوؤ�س�سة �أو �لهيئة �لتي تطلب تقومي �ملوؤهل �إىل �جتماعاتها، كما لها �أن ت�ستعني يف �أعمالها مبن ترى 

�ل�ستعانة بهم من ذوي �خلربة �أو �لتخ�س�س يف جمال عملها، دون �أن يكون لهم �سوت يف مد�ولتها.

املادة الثانية

تتبع �لإجر�ء�ت �ملبينة يف �ملادة �ل�سابقة عند �لتقومي �لعلمي للموؤهالت �لتي متنحها �ملعاهد و�ملد�ر�س يف دولة �لبحرين.

املادة الثالثة

يلغى �ملر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 1984 يف �ساأن تقومي �ملوؤهالت �لعلمية.

املادة الرابعة

على �لوزر�ء – كل فيما يخ�سه – تنفيذ هذ� �لقانون، ويعمل به من تاريخ ن�رصه يف �جلريدة �لر�سمية.

�أمري دولة �لبحرين

عي�سى بن �سلمان �آل خليفة

�ســدر يف ق�ســر �لرفـــاع

بتـــاريخ: 27 رجــب 1416هـ

�ملو�فق: 19 دي�سمرب 1995م
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نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين

 2005 �سنة   )3( رقم  �لقانون  وعلى  �لد�ستور،  على  �لطالع  بعد 

و�لتعليم،  �لرتبية  وزير  عر�س  على  وبناًء  �لعايل،  �لتعليم  ب�ساأن 

وبعد مو�فقة جمل�س �لوزر�ء، ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

و�لتعليم  �لرتبية  وزير  برئا�سة  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  ي�سكل 

وع�سوية كل من:

1- وزير �لدولة ل�سوؤون جمل�س �لوزر�ء

2- رئي�س غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين

3- رئي�س جامعة �لبحرين �أو من ينوب عنه

4- وكيل وز�رة �لعمل

5- وكيل وز�رة �ل�سحة

6- وكيل وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة ل�سوؤون �لتجارة

7- وكيل وز�رة �سوؤون �لبلديات و�لزر�عة ل�سوؤون �لبلديات

8- وكيل وز�رة �لكهرباء و�ملاء

9- �لأمني �لعام ملركز �لبحرين للدر��سات و�لبحوث

10- رئي�س �للجنة �لوطنية لتقومي �ملوؤهالت �لعلمية

11- �لأمني �لعام ملجل�س �لتعليم �لعايل

12- �لدكتور هيثم عي�سى �لقحطاين م�ست�سار �مل�ساريع �خلا�سة 

مبجل�س �لتنمية �لقت�سادية

�لرتبية  بوز�رة  و�لفني  �لعام  للتعليم  �مل�ساعد  �لوكيل   -13

و�لتعليم

14- �لوكيل �مل�ساعد للمناهج و�لإ�رص�ف �لرتبوي بوز�رة �لرتبية 

و�لتعليم

بوز�رة  �لربي  و�لنقل  لالت�سالت  �مل�ساعد  �لوكيل   -15

�ملو��سالت

16- �لدكتور عبد�لرحمن علي �سيف – موؤ�س�سة نقد �لبحرين

17- �لدكتور عبد�هلل يو�سف �حلو�ج – رئي�س �جلامعة �لأهلية

18- �لدكتور �سمري قا�سم فخرو – مدير �جلامعة �لعربية �ملفتوحة 

– فرع مملكة �لبحرين
19- �لدكتور �إبر�هيم جمال �لها�سمي

20- �لدكتور عبد�لعزيز ف�سل �لبوعينني – قوة دفاع �لبحرين

21- �لدكتور ريا�س يو�سف حمزة – جامعة �خلليج �لعربي

22- �لدكتور وهيب عي�سى �لنا�رص – جامعة �لبحرين

23- �لدكتور ناظم �سالح �ل�سالح – جامعة �لبحرين

24- �لدكتور �سلمان عبد�لكرمي �حلاج

املادة الثانية

وله  معينة،  مو�سوعات  لبحث  خا�سة  جلان  ت�سكيل  للمجل�س 

يف  �أو  �جتماعاته  يف  �سو�ء  و�ملخت�سني  باخلرب�ء  �ل�ستعانة 

جل�سات جلانه.

املادة الثالثة

مبر�عاة �أحكام قانون �لتعليم �لعايل، ي�سدر وزير �لرتبية و�لتعليم 

�سري  لتنظيم  �لالزمة  �لقر�ر�ت  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  مو�فقة  بعد 

�لعمل باملجل�س.

املادة الرابعة

تكون مدة ع�سوية �أع�ساء �ملجل�س �أربع �سنو�ت من تاريخ �سدور 

هذ� �ملر�سوم.

املادة اخلام�سة

على وزير �لرتبية و�لتعليم رئي�س جمل�س �لتعليم �لعايل تنفيذ هذ� 

�ملر�سوم، ويعمل به من تاريخ ن�رصه يف �جلريدة �لر�سمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

وزير �لرتبية و�لتعليم

ماجد بن علي �لنعيمي

�سـدر بتاريخ: 11 �سعبان 1427هـ

�ملــو�فـــــق: 4 �سبتمبــــر 2006م

مر�ضوم ملكي رقم )19( ل�ضنة 2006

بت�ضكيل جمل�ص التعليم العايل
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نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة  ملك مملكة �لبحرين.

بعد �لطالع على �لد�ستور، وعلى �ملر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 

1981 ب�ساأن مركز �لبحرين للدر��سات و�لبحوث وتعديالته، وعلى 

باإن�ساء وتنظيم جامعة  ل�سنة 1986  �ملر�سوم بقانون رقم )12( 

ل�سنة   )19( رقم  بقانون  �ملر�سوم  وعلى  وتعديالته،  �لبحرين 

بقانون  �ملر�سوم  وعلى  �لعلمية،  �ملوؤهالت  تقومي  ب�ساأن   1995

رقم )2( ل�سنة 1997 ب�ساأن مكاتب �خلدمات �لتعليمية للد�ر�سني 

يف �خلارج، وعلى �ملر�سوم بقانون رقم )25( ل�سنة 1998 ب�ساأن 

�ل�سورى  جمل�س   
ّ
�أقر �خلا�سة،  و�لتدريبية  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات 

وجمل�س �لنو�ب �لقانون �لآتي ن�سه، وقد �سّدَّقنا عليه و�أ�سدرناه:

املادة الأوىل

يف تطبيق �أحكام هذ� �لقانون تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، 

�ملعاين �ملبينة قرين كل منها ما مل يقت�ِس �ل�سياق معنى �آخر.

�لتعليم �لعايل:  �لتعليم �لذي ل تقل مدته عن �سنة در��سية كاملة 

�ملرحلة  بعد  �أكادمييًا  بها  �ملعرتف  �لتعليم  موؤ�س�سات  باإحدى 

�لثانوية �أو ما يعادلها.

�لبحث �لعلمي:  كل ن�ساط علمي يتعلق بتطوير �لعلوم و�ملعارف 

�لإن�سانية بهدف بحث �سبل تطبيقها ون�رصها و�ل�ستفادة منها يف 

�لرتقاء مب�ستوى حياة �لفرد و�جلماعة ومبا ي�سهم يف دفع جهود 

�لتنمية �لوطنية �ل�ساملة.

�ملجل�س:  جمل�س �لتعليم �لعايل.

موؤ�س�سة �لتعليم �لعايل:  �ملوؤ�س�سة �لتي تتوىل �لتعليم �لعايل.

حقل �لتخ�س�س:  جمموعة من �ملو�د و�ملقرر�ت �لدر��سية ل تقل 

�أية  �أو �سنة در��سية كاملة يف  مدة تعليمها عن ف�سلني در��سيني 

موؤ�س�سة من موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، وتنتهي ب�سهادة يذكر فيها 

��سم �لتخ�س�س.

�لوز�رة:  وز�رة �لرتبية و�لتعليم.

�لوزير:  وزير �لرتبية و�لتعليم.

يعنى  متخ�س�س  جهاز  �لعايل:  �لتعليم  ملجل�س  �لعامة  �لأمانة 

�لوزير  ويتبع  للوز�رة،  �لتنظيمي  �لهيكل  �سمن  �لعايل  بالتعليم 

مبا�رصة.

املادة الثانية

يهدف �لتعليم �لعايل من خالل موؤ�س�ساته �إىل حتقيق ما يلي:

ميادين  يف  و�لتعّمق  و�لتخ�س�س  �لدر��سة  فر�سة  �إتاحة  1 .

ومتطلبات  �ملجتمع  حلاجات  تلبية  �ملعرفة 

�لتنمية �ل�ساملة.

�ملعرفة  تقدم  لي�سهم يف  وت�سجيعه  �لعلمي  �لبحث  تنمية  2 .

وتعمقها وتعزيز �لإبد�ع و�لبتكار خلدمة متطلبات 

�ملجتمع.

رفع موؤهالت �ملو�رد �لب�رصية يف ميادين �لعمل �ملختلفة  3 .

ب�سكل م�ستمر و�إعد�د �لطاقات �لب�رصية �ملوؤهلة من 

�لفنيني و�ملتخ�س�سني و�لباحثني.

خدمة  يف  وتطويرها  )�لتكنولوجيا(  �لتقنية  تنمية  4 .

�ملجتمع.

و�لعاملية  و�لإ�سالمية  �لعربية  بالثقافة  �لهتمام  تنمية  5 .

وحماية �لرت�ث �لوطني وتطويره.

و�لتعليمية  و�لعلمية  �لثقافية  �لرو�بط  توثيق  على  �لعمل  6 .

و�لهيئات  �لعايل  �لتعليم  ومعاهد  �جلامعات  مع 

و�ملوؤ�س�سات �لعلمية �لعربية و�لإ�سالمية و�لدولية.

للهيئات  و�لتقنية  �لعلمية  و�خلدمات  �ل�ست�سار�ت  تقدمي  7 .

و�ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة.

�سخ�سية  وبتقوية  و�لوطنية  �لدينية  بالرتبية  �لهتمام  8 .

�ملو�طن و�عتز�زه بوحدته �لوطنية ودينه وعروبته 

ووطنه.

مو�كبة  يف  و�ملرونة  �حلياة  يف  �لنجاح  مهار�ت  تنمية  9 .

حتولت �ملعرفة وعامل �لعمل.

تنمية قدرة �لطالب على ممار�سة �لتفكري �لعلمي �لتحليلي  10 .

�ل�سمويل �لناقد وحل �مل�سكالت حاًل �بتكاريًا.

املادة الثالثة

بال�سوؤون  يخت�س  �لعايل(  �لتعليم  )جمل�س  ي�سمى  جمل�س  ين�ساأ 

وي�سدر  �لدولة  يف  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  بالتعليم  �ملتعلقة 

بت�سكيله مر�سوم ملكي.

املادة الرابعة

ي�سكل �ملجل�س برئا�سة �لوزير وعدد من �لأع�ساء ل يقل عن ع�رصة 

�أع�ساء من ذوي �خلربة و�ملكانة �لعلمية، على �أن يكون من بينهم 

وتكون  و�خلا�سة،  �حلكومية  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  ميّثل  من 

مدة �لع�سوية يف �ملجل�س �أربع �سنو�ت قابلة للتجديد.

املادة اخلام�سة

يتوىل �ملجل�س �سوؤون �لتعليم �لعايل وعلى �لأخ�س:-

�إعد�د �ل�سيا�سة �لعامة للتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي. 1 .

�قرت�ح �إن�ساء موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �حلكومي يف �ململكة  2 .

�مل�ستويات  خمتلف  يف  �لتخ�س�س  حقول  و�إقر�ر 

�لتي تدر�س فيها و�لتعديالت �لتي تطر�أ عليها.

و�سع �لأ�س�س �لعامة �ملتعلقة بقبول �لطلبة يف موؤ�س�سات  3 .

�لتعليم �لعايل.

يف  �لعايل  �لتعليم  و�أنظمة  قو�نني  تعديل  و�قرت�ح  بحث  4 .

�سوء تطور �ل�سيا�سات �لعامة يف �ململكة.

و�قرت�ح  �سعوبات  من  �لعايل  �لتعليم  يو�جه  فيما  �لنظر  5 .

�لو�سائل �لكفيلة بتذليلها.

�لتعليم  ملوؤ�س�سات  للرتخي�س  و�ملعايري  �ل�رصوط  و�سع  6 .

�لعايل على خمتلف �أ�سكالها.

�لأكادميية  لل�سوؤون  �ملنظمة  و�لقر�ر�ت  �للو�ئح  �إ�سد�ر  7 .

و�ملالية و�لإد�رية �ملتعلقة بالتعليم �لعايل.

يف  �خلا�سة  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  باإن�ساء  �لرتخي�س  8 .

�رصوط  وفق  �لعايل  للتعليم  �لعامة  �خلطة  �إطار 

قانون رقم )3( ل�سنة 2005

ب�ساأن التعليم العايل
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�لرتخي�س �لتي ي�سعها �ملجل�س.

�لتن�سيق بني هيئات وموؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، وهيئات  9 .

وموؤ�س�سات �لبحث �لعلمي من ناحية وبينها وبني 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعام من ناحية �أخرى، و�ل�سعي 

لتحقيق �ملزيد من �لتكامل بينها.

موؤ�س�سات  ت�سدرها  �لتي  �ل�سنوية  �لتقارير  على  �لطالع  10 .

�لتعليم �لعايل و�جلهات �حلكومية �ملخت�سة حول 

�لتو�سيات  و�تخاذ  �لعايل،  �لتعليم  موؤ�س�سات  �أد�ء 

�ملنا�سبة ب�ساأن تقومي هذ� �لأد�ء وتطويره.

�لتعليم  �أو�ساع  �لوزر�ء عن  �سنوية ملجل�س  تقارير  �إعد�د  11 .

�لتو�سيات  وتقدمي  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل 

�ملنا�سبة يف هذ� �ل�ساأن.

بر�جمها  ومر�قبة  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  متابعة  12 .

�أد�ئها  وجودة  تقدمها  �لتي  �مل�ساندة  و�خلدمات 

وخمرجاتها و�أو�ساعها �ملالية.

ت�سجيع �ل�ستثمار �خلا�س يف �لتعليم �لعايل. 13 .

املادة ال�ساد�سة

يجتمع �ملجل�س بناًء على دعوة من رئي�سه مرة كل �أربعة �أ�سهر على 

�لأقل، ويجوز دعوته �إىل �جتماعات ��ستثنائية كلما �قت�سى �لأمر 

�لجتماع  ح�رص  �إذ�  �سحيحة  �ملجل�س  �جتماعات  وتكون  ذلك، 

�أغلبية  مبو�فقة  وتو�سياته  قر�ر�ته  وت�سدر  �لأع�ساء،  �أغلبية 

�حلا�رصين، و�إذ� ت�ساوت �لأ�سو�ت رّجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س، 

تو�سيات  من  ير�ه  ما  �لوزر�ء  جمل�س  على  يعر�س  �أن  وللمجل�س 

وقر�ر�ت.

املادة ال�سابعة

وله  معينة  مو�سوعات  لبحث  خا�سة  جلان  ت�سكيل  للمجل�س 

�ل�ستعانة باخلرب�ء و�ملخت�سني �سو�ء يف �جتماعاته �أو يف جل�سات 

و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  يف  �ملخت�سة  �جلهات  وعلى  جلانه، 

ومعلومات  و�إح�ساء�ت  بيانات  من  يطلبه  مبا  �ملجل�س  مو�فاة 

ير�ها �رصورية لتنفيذ �خت�سا�ساته.

املادة الثامنة

�إعد�د  مهمتها  تكون  بالوز�رة  للمجل�س  عامة  �أمانة  تن�ساأ 

تتوىل  كما  �ملجل�س،  على  ُتعر�س  �لتي  و�لدر��سات  �ملو�سوعات 

متابعة وتنفيذ قر�ر�ته لتحقيق �أهد�فه ومهامه.

املادة التا�سعة

�أكادميي ت�سم يف ع�سويتها عدد�ً من �خلرب�ء  تن�ساأ جلنة �عتماد 

و�ملخت�سني بالتعليم �لعايل بقر�ر من رئي�س جمل�س �لوزر�ء بناًء 

على تو�سية من �ملجل�س ُتوكل �إليها مهمة و�سع معايري �لعتماد 

�لعايل  �لتعليم  ملوؤ�س�سات  �لعتماد  مبنح  و�لتو�سية  �لأكادميي 

�لعاملة يف �ململكة لإقر�رها من قبل �ملجل�س.

املادة العا�سرة

على جمل�س �لتعليم �لعايل �لنظر يف طلب �لرتخي�س �مل�سار �إليه يف 

�ملادة �خلام�سة و�ملو�فقة على منح �لرتخي�س �أو �لرف�س �مل�سبب 

خالل مدة �أربعة �أ�سهر من تاريخ تقدميه، ول�ساحب �ل�ساأن �لتظلم 

لدى رئي�س �ملجل�س على رف�س �لرتخي�س خالل �ستني يومًا من 

تاريخ تبليغه بالرف�س.

وعلى �ملجل�س �لبت يف �لتظلم خالل �ستني يومًا من تاريخ تقدميه، 

خالل  �ملخت�سة  �ملحكمة  �أمام  بالقر�ر  �لطعن  �ل�ساأن  ول�ساحب 

�ستني يومًا من تاريخ �إبالغه بالرف�س �أو من تاريخ �نتهاء �ملدة 

�ملقررة لنظر �لتظلم.

املادة احلادية ع�سرة

�لتعليم  موؤ�س�سات  موؤ�س�سة من  �أية  ترخي�س  للمجل�س وقف  يجوز 

�خلا�سة �أو حقل تخ�س�س �أو برنامج علمي ملدة ل تزيد على �سنة 

در��سية و�حدة �إذ� تبني له �إخاللها ب�رصوط �لرتخي�س.

ويجب على �ملجل�س قبل �إ�سد�ره قر�ره بالوقف طبقًا حلكم �لفقرة 

و�ملدة  باملخالفة  كتابة  �ملعنية  �ملوؤ�س�سة  يخطر  �أن  �ل�سابقة 

ويجوز  �أ�سهر،  �ستة  على  تزيد  �أل  على  �أ�سبابها،  لإز�لة  �ملحددة 

�أمام �ملحكمة �ملخت�سة  �لوقف  �لطعن على قر�ر  �ل�ساأن  ل�ساحب 

خالل �ستني يومًا من تاريخ �إخطاره به.

املادة الثانية ع�سرة

�لتعليم  �إحدى موؤ�س�سات  بوقف ترخي�س  �أ�سدر �ملجل�س قر�ر�ً  �إذ� 

�لقانون  هذ�  من  ع�رصة  �حلادية  للمادة  وفقًا  �خلا�سة  �لعايل 

�لطلبة  �أو�ساع  ملعاجلة  �ملنا�سبة  �لقر�ر�ت  �إ�سد�ر  �ملجل�س  توىل 

�مل�ستمرين يف �لدر��سة و�ملحافظة على حقهم يف ��ستعادة �لر�سوم 

من  ي�سعه  ملا  طبقًا  �لأخرى  �ملكت�سبة  وحقوقهم  دفعوها  �لتي 

قو�عد يف هذ� �ل�ساأن.

املادة الثالثة ع�سرة

فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س بهذ� �لقانون ت�رصي على جميع موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي �حلكومية �أحكام �لقو�نني �خلا�سة 

باإن�سائها.

املادة الرابعة ع�سرة

يجب على كل موؤ�س�سات تعليٍم عاٍل خا�سٍة ُرّخ�س لها قبل �لعمل 

�إىل  تبادر  �أن  �أحكامه  يخالف  وجه  على  �لقانون  هذ�  باأحكام 

تعديل �أو�ساعها مبا يتفق و�أحكام هذ� �لقانون وذلك خالل فرتة 

قر�ر�ً  �ملجل�س  �أ�سدر  و�إل  به،  �لعمل  تاريخ  �سنة من  تزيد على  ل 

بوقف �لرتخي�س حتى تعديل �أو�ساعها.

املادة اخلام�سة ع�سرة

�للو�ئح   – �ملجل�س  مو�فقة  بعد   – و�لتعليم  �لرتبية  وزير  ي�سدر 

تاريخ  من  �أ�سهر  �ستة  خالل  �لقانون  لهذ�  �لتنفيذية  و�لقر�ر�ت 

�لعمل به.

املادة ال�ساد�سة ع�سرة

– تنفيذ هذ� �لقانون، ويعمل به  – كل فيما يخ�سه  على �لوزر�ء 

�عتبار�ً من �ليوم �لتايل لن�رصه يف �جلريدة �لر�سمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�سدر يف ق�رص �لرفاع

بتاريخ : 11 ربيع �لأول 1426هـ

�ملو�فق: 20 �أبريل 2005م
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وزير �لرتبية و�لتعليم رئي�س جمل�س �لتعليم �لعايل:

�لتعليم  ب�ساأن   2005 ل�سنة   )3( رقم  �لقانون  على  �لإطالع  بعد 

�ملنعقدة  بجل�سته  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  مو�فقة  وعلى  �لعايل، 

بتاريخ 2007/10/10،

وبناًء على عر�س �لأمني �لعام ملجل�س �لتعليم �لعايل،

قرر �لآتي:

الف�سل الأول

�أحكام عامة وتعاريف

املادة الأوىل

يكون للكلمات و�لعبار�ت �لآتية �ملعاين �ملبينة قرين كل منها ما مل 

يقت�ِس �سياق �لن�س خالف ذلك:

1-    �لوزير: وزير �لرتبية و�لتعليم.

2-    رئي�س �ملجل�س: رئي�س جمل�س �لتعليم �لعايل.

3-    �ملجل�س: جمل�س �لتعليم �لعايل.

4-    �لأمانة �لعامة: �لأمانة �لعامة ملجل�س �لتعليم �لعايل.

5-    �لأمني �لعام: �لأمني �لعام ملجل�س �لتعليم �لعايل.

6-    �ملوؤ�س�سة: موؤ�س�سة �لتعليم �لعايل �خلا�سة.

7-    رئي�س �ملوؤ�س�سة: رئي�س موؤ�س�سة �لتعليم �لعايل �خلا�سة.

 املادة الثانية

�لرئي�سي  على كل موؤ�س�سة تعليم عاٍل خا�سة غري بحرينية مقرها 

خارج �ململكة �للتز�م مبايلي: 

و�لأنظمة  و�لقو�نني  �ملقر  دولة  يف  بها  �ملعمول  �لأنظمة      -1

�ل�سارية يف مملكة �لبحرين. 

2-    �أن تكون �ملوؤ�س�سة معرتفًا بها من �ملجل�س. 

3-    �أن يكون 25% على �لأقل من كادرها �لأكادميي يعمل بالنظام 

�لكلي يف �ملوؤ�س�سة �لأم.

 املادة الثالثة

�لعمل  و�سري  �أن�سطتها  يف  �خلا�سة  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  تلتزم 

بها بالقو�نني و�لأنظمة �ملعمول بها يف مملكة �لبحرين.

 املادة الرابعة

غري  من  �لعاملني  �سوؤون  تنظيم  للموؤ�س�سة  �لد�خلية  �لالئحة  حتدد 

يف  بها  �ملعمول  و�لأنظمة  للقو�نني  وفقًا  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء 

مملكة �لبحرين.

 

الف�سل الثاين

�أ�سكال موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة

املادة اخلام�سة

�لأ�سكال  �لبحرين  مملكة  يف  لها  يرخ�س  �لتي  �ملوؤ�س�سات  تتخذ 

�لتالية:

�لدبلوم  �أو  �لدبلوم  �سهادة  متنح  �لتي  �ملوؤ�س�سة  هو  �ملعهد:      -1

�مل�سارك �أو كليهما و�لتي تقل عن درجة �لبكالوريو�س.

�أكرث،  �أو  جامعية  �سهادة  متنح  �لتي  �ملوؤ�س�سة  هي  �لكلية:      -2

ويجوز �أن متنح موؤهالت �لتعليم �لعايل �لأخرى.

3-    �جلامعة: هي �ملوؤ�س�سة �لتي ت�سم عدد�ً من �لكليات �أو �ملعاهد 

�أو كليهما معًا على �أن ل يقل عددها عن ثالث.

 

الف�سل الثالث

�لتنظيم �لإد�ري ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة

املادة ال�ساد�سة

رئي�س �ملوؤ�س�سة:

من  بقر�ر  ُيعنّي  لإد�رتها  متفرغ  رئي�س  موؤ�س�سة  لكل  يكون      -1

رئي�س �ملجل�س بناًء على تر�سيح من جمل�س �أمناء �ملوؤ�س�سة، ومو�فقة 

�ملجل�س.

2-    ي�سرتط فيمن ُيعنّي رئي�سًا للموؤ�س�سة ما يلي:

 �أ-  رئي�س �جلامعة �أو �لكلية: �أن يكون حا�ساًل على درجة �لدكتور�ه 

�أو ما يعادلها من موؤ�س�سة معرتف بها، مع خربة منا�سبة متكنه من 

�إد�رة �ملوؤ�س�سة من �لنو�حي �لأكادميية و�لإد�رية.

�إد�رة  �أن تتو�فر لديه خربة منا�سبة متكنه من   ب-  رئي�س �ملعهد: 

موؤهله  يقل  �أل  على  و�لإد�رية  �لأكادميية  �لنو�حي  من  �ملوؤ�س�سة 

�لعلمي عن ماج�ستري �أو ما يعادله.

�سري  عن  �ملجل�س  �أمام  �مل�سوؤول  هو  �ملوؤ�س�سة  رئي�س  يكون      -3

�لعمل فيها.

 املادة ال�سابعة

نو�ب رئي�س �ملوؤ�س�سة:

�لالزم  �ل�رصوط  ذ�ت  �ملوؤ�س�سة  لرئي�س  نائبًا  يعنّي  فيمن  ي�سرتط 

تو�فرها يف رئي�س �ملوؤ�س�سة، وحتدد �لالئحة �لد�خلية للموؤ�س�سة عدد 

نو�ب �لرئي�س و�خت�سا�ساتهم.

 املادة الثامنة

عميد �لكلية:

درجة  على  حا�ساًل  يكون  �أن  للكلية  عميد�ً  ُيعنّي  فيمن  ي�سرتط 

�لدكتور�ه �أو ما يعادلها من موؤ�س�سة معرتف بها، و�أن يكون قد عمل 

يف �ملجال �لأكادميي مدة ل تقل عن �أربع �سنو�ت بعد ح�سوله على 

درجة �لدكتور�ه.

لوائح:

قرار رقم )2( ل�سنة 2007 

ب�ساأن الالئحة الأكادميية والإدارية ملوؤ�س�سات التعليم العايل
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 املادة التا�سعة

رئي�س �لق�سم �لأكادميي:

ي�سرتط فيمن ُيعنّي رئي�سًا للق�سم �لأكادميي �أن يكون حا�ساًل على 

درجة �لدكتور�ه �أو ما يعادلها من موؤ�س�سة معرتف بها، و�أن يكون 

قد عمل يف �ملجال �لأكادميي مدة ل تقل عن �سنتني بعد ح�سوله 

على درجة �لدكتور�ه. 

 املادة العا�سرة

جمل�س �لأمناء:

للقو�عد  وفقًا  ي�سكل  �أمناء  جمل�س  موؤ�س�سة  لكل  يكون  �أن  يجب 

خم�سة  عن  �أع�سائه  عدد  يقل  ل  �أن  على  �ملجل�س،  من  ت�سدر  �لتي 

للموؤ�س�سة  �لد�خلية  �لالئحة  وحتدد  و�لخت�سا�س  �خلربة  ذوي  من 

�خت�سا�ساته ونظام عمله.

 املادة احلادية ع�سرة

هيئة �لتدري�س و�لوظائف �مل�ساعدة

1-  تتكون هيئة �لتدري�س يف �ملوؤ�س�سة من:

 �أ-    �لأ�ستاذ.

 ب-  �لأ�ستاذ �مل�سارك.

 ج-   �لأ�ستاذ �مل�ساعد.

 د-   �ملحا�رص.

 ه-   �ملدر�س.

2-  ي�سرتط ل�سغل وظائف �أع�ساء هيئة �لتدري�س من خارج �ملوؤ�س�سة ما 

يلي:

 �أ-  وظيفة �أ�ستاذ: �أن يكون حا�ساًل على درجة �لدكتور�ه �أو ما يعادلها، 

و�أن يكون قد �سغل وظيفة �أ�ستاذ يف �إحدى �ملوؤ�س�سات �ملعرتف بها من 

�ملجل�س.

 ب-  وظيفة �أ�ستاذ م�سارك: �أن يكون حا�ساًل على درجة �لدكتور�ه �أو ما 

�إحدى �ملوؤ�س�سات  �أ�ستاذ م�سارك يف  و�أن يكون قد �سغل وظيفة  يعادلها 

�ملعرتف بها من �ملجل�س.

�أو ما  �أن يكون حا�ساًل على درجة �لدكتور�ه  �أ�ستاذ م�ساعد:   ج- وظيفة 

يعادلها.

�أن يكون حا�ساًل على درجة �ملاج�ستري  �أو حما�رص:   د-  وظيفة مدر�س 

�أو ما يعادلها. 

 ه-  وظيفة معيد �أو م�ساعد بحث وتدري�س: �أن يكون حا�ساًل على درجة 

�لبكالوريو�س �أو ما يعادلها.

3-   ترقية �أع�ساء هيئة �لتدري�س: )يجب �أن ت�ستمل �لالئحة �لد�خلية 

على �رصوط �لرتقية لأع�ساء هيئة �لتدري�س وذلك مبر�عاة ما يلي:

�أ�ستاذ ما  �إىل وظيفة  �أ�ستاذ: ي�سرتط فيمن يرقى  �إىل وظيفة   �أ-   �لرتقية 

يلي: 

جمال  يف  يعادلها  ما  �أو  �لدكتور�ه  درجة  على  حا�ساًل  يكون  �أن    -

تخ�س�سه من موؤ�س�سة معرتف بها.

-  �أن يكون قد �أم�سى مدة خم�س �سنو�ت يف وظيفة �أ�ستاذ م�سارك.

- �أن يكون ذ� كفاية عالية يف �لتدري�س.

له كتب  �أو ن�رصت  �إنتاجًا علميًا يف جمالت علمية  �أن يكون قد ن�رص    -

عمله  خالل  �أجنز  قد  �لعلمي  �لنتاج  ن�سف  يكون  �أن  على  حمكمة، 

باملوؤ�س�سة.

�لق�سم  �لعلمي يف  �لبحث  �أظهر كفاية يف تنظيم وتطوير  �أن يكون قد   -

�لذي يعمل فيه.

-  �أن يكون قد �أ�سهم �إ�سهامًا فعاًل يف �ملهام �لأكادميية و�لإد�رية.

وظيفة  �إىل  يرقى  فيمن  ي�سرتط  م�سارك:  �أ�ستاذ  وظيفة  �إىل   ب- �لرتقية 

�أ�ستاذ م�سارك ما ياأتي:

-   �أن يكون حا�ساًل على درجة �لدكتور�ه من موؤ�س�سة معرتف بها.

-   �أن يكون قد �أم�سى مدة خم�س �سنو�ت يف درجة �أ�ستاذ م�ساعد.

-   �أن يكون ذ� كفاية عالية يف �لتدري�س.

مة،  -   �أن يكون قد ن�رص �إنتاجًا علميًا قيمًا و�أ�سياًل يف جمالت علمية حمكَّ

�أو ن�رصت له كتب حمكمة، على �أن يكون ن�سف �لإنتاج �لعلمي على �لأقل 

قد �أجنز خالل عمله باملوؤ�س�سة.

-  �أن يكون قد قدم خدمات قيمة للموؤ�س�سة و�ملجتمع.

 املادة الثانية ع�سرة

�لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  �سوؤون  تنظيم  يف  �لآتي  مر�عاة  يجب 

للموؤ�س�سة:

1- يف مرحلة �لبكالوريو�س:

 )35:1( �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  �إىل  �لطلبة  ن�سبة  تكون  �أن   �أ-  

�لتخ�س�سات  يف  و)25:1(  �لإن�سانية  �لتخ�س�سات  يف  �لأكرث  على 

�لعلمية. 

 ب-  يجوز �أن ت�ستعني �لكلية باأع�ساء هيئة تدري�س غري متفرغني 

�لهيئة  �أع�ساء  جمموع  من   %25 على  ن�سبتهم  تزيد  �أل  على 

�لتدري�سية.

2-    يف مرحلة �لدر��سات �لعليا:

 �أ- �أن تكون ن�سبة عدد �لطلبة �إىل عدد �أع�ساء هيئة �لتدري�س على �لنحو 

 �لتايل:

 25:1 ملرحلة �لدبلوم �لعايل.

15:1 ملرحلتي �ملاج�ستري و�لدكتور�ه.

 ب-  يجب �أل تقل ن�سبة �أع�ساء هيئة �لتدري�س �ملتفرغني �إىل جمموع 

�أع�ساء هيئة �لتدري�س )�ملتفرغني وغري �ملتفرغني( عن %50.

3-   �أحكام م�سرتكة ملرحلتي �لبكالوريو�س و�لدر��سات �لعليا:

 �أ-  �إلز�م �ملوؤ�س�سة بتزويد �لأمانة �لعامة بجميع �لوثائق و�ل�سهاد�ت 

�ملطلوبة عن كل ع�سو هيئة تدري�س لديها.

 ب-  يكون �حلد �لأق�سى للن�ساب �لتدري�سي �لأ�سبوعي لع�سو هيئة 

�لتدري�س 15 �ساعة معتمدة )خم�س مقرر�ت(، ويجوز عند �ل�رصورة 

منهما،  لكل  )مقرر�ن(  معتمدة  �ساعات   6 عن  يزيد  ل  ما  �إ�سافة 

�لتي يدر�سها  �أل يزيد جمموع �ملقرر�ت  مقابل مكافاأة مالية على 

ع�سو هيئة �لتدري�س يف �لف�سل �لو�حد على )7 مقرر�ت(.

حملة  من  �لأقل  على  تدري�س  هيئة  �أع�ساء  ثالثة   ج-   توفري 

منهم  و�حد  يكون  �أن  على  �لدقيق  �لتخ�س�س  جمال  يف  �لدكتور�ه 

على �لأقل بوظيفة �أ�ستاذ م�سارك وي�سدر بتحديد هذه �لتخ�س�سات 

بكل موؤ�س�سة قر�ر من �ملجل�س.

بتحديدها  ي�سدر  و�لتي  �ملتقدمة  �لتخ�س�س  مو�د  عد�   د-   فيما 

تدري�س  �ملاج�ستري  حلملة  ي�سند  �ملجل�س  من  قر�ر  موؤ�س�سة  كل  يف 

�لتخ�س�سات ذ�ت �لطبيعة �لعملية و�مليد�نية و�لفنية.

�ملاج�ستري  حملة  من  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  ن�سبة  تقل  ل   هـ- �أن 

�إىل جمموع �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية من حملة �لدكتور�ه �ملتفرغني 

عن %20.
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 الف�سل الرابع

نظام �لدر��سة

املادة الثالثة ع�سرة

فيها  به  �ملعمول  �لدر��سة  نظام  للموؤ�س�سة  �لد�خلية  �لالئحة  حتدد 

ويجب �أن يت�سمن هذ� �لنظام بوجه خا�س ما يلي:

1- �خلطة �لدر��سية: وهي �لتي تو�سح �حلد �لأدنى لعدد �ل�ساعات 

�ملعتمدة لنيل �لدرجة �جلامعية م�ستملة على �حلدود �لدنيا ملتطلبات 

و�لتخ�س�س  �لكلية  ومتطلبات  و�لختيارية  �لإجبارية  �ملوؤ�س�سة 

وعدد �ل�ساعات �لختيارية �إن وجدت.

2-  يجب �أن تو�سح �خلطة �لدر��سية �حلدود �لدنيا ملعدلت �لتخرج 

على �مل�ستوى �لعام وم�ستوى �لتخ�س�س.

3-  �إجر�ء�ت و�رصوط قبول �لطلبة �مل�ستجدين وذلك مبر�عاة �أ�س�س 

�لقبول �ل�سادرة عن �ملجل�س.

4-   �ملو�ظبة و�لعتذ�ر عن �لدر��سة.

5-   �لتاأجيل �أو �لنقطاع عن �لدر��سة.

6-   �إعادة �لقيد.

7-   متطلبات �لتخرج.

8-   قو�عد ف�سل �لطالب.

9-   قو�عد �لتعلم عن بعد �إن وجدت.

10- �لختبار�ت و�لتقدير�ت و�إجر�ء�ت �لختبار �لنهائي.

11- �لطالب �لز�ئر.

12- �ل�سجل �لأكادميي للطالب.

بالف�سل  فيها  �لت�سجيل  �مل�سموح  �ملعتمدة  �ل�ساعات  13- عدد 

�لدر��سي �لو�حد يف نظام �ملقرر�ت.

14- نظام �لتحويل من برنامج �إىل �آخر د�خل �ملوؤ�س�سة.

15-  �رصوط �لتخرج.

16- �ل�سو�بط �مل�سلكية �لطالبية.

 املادة الرابعة ع�سرة

حتويل �لطلبة بني �ملوؤ�س�سات:

عدد  يزيد  �أل  يجب  �أخرى،  موؤ�س�سة  �إىل  موؤ�س�سة  من  �لتحويل  عند 

متطلبات  من  �ل�ساعات(  عدد  )ثلثي   %66 على  �ملحولة  �ل�ساعات 

يف  للح�سور  �لأدنى  �حلد  يكون  بحيث  �لأوىل،  �جلامعية  �لدرجة 

عن  يقل  ل  مبا  كاملني  در��سيني  ف�سلني  �إليها  �ملحول  �ملوؤ�س�سة 

ثالثني �ساعة معتمدة، على �أل يتم �حت�ساب �ملو�د �لتي يقل تقديرها 

عن درجة )C( ول يزيد على 50% من متطلبات �لدرجة �جلامعية 

�لثانية بحد �أدنى خم�س ع�رصة �ساعة معتمدة، وي�سدر بنظام حتويل 

�حلكومية  �ملوؤ�س�سات  من  وغريها  �ملوؤ�س�سات  هذه  بني  �لطلبة 

�لبحرينية و�ملوؤ�س�سات غري �لبحرينية قر�ر من �ملجل�س.

 املادة اخلام�سة ع�سرة

�عتماد نتائج �لمتحانات و�لت�سديق على �ل�سهاد�ت:

تعتمد نتائج �لمتحانات �لنهائية للموؤ�س�سة من �جلهة �ملخت�سة يف 

�ملوؤ�س�سة، وفقًا للقو�عد و�لإجر�ء�ت �لتي حتددها �لالئحة �لد�خلية 

للموؤ�س�سة وت�سدق �لأمانة �لعامة على �ل�سهاد�ت �لعلمية �ل�سادرة 

من هذه �ملوؤ�س�سات، ول يخلو هذ� �لت�سديق بنظام معادلة وتقومي 

�ملوؤهالت �لعلمية �ملعمول به وفق �ملر�سوم بقانون رقم )19( ل�سنة 

1995 يف �ساأن تقومي �ملوؤهالت �لعلمية.

 

الف�سل اخلام�س

�لدر��سات �لعليا

املادة ال�ساد�سة ع�سرة

يجب �أن تت�سمن �لالئحة �لد�خلية للموؤ�س�سة تنظيم �سوؤون �لدر��سات 

�لعليا وذلك مبر�عاة ما يلي:

بر�مج  على  �ملوؤ�س�سات  يف  �لعليا  �لدر��سات  بر�مج  تقت�رص   -1

بر�مج  فتح  �إمكانية  يف  وينظر  �ملاج�ستري  وبر�مج  �لعايل  �لدبلوم 

�ملاج�ستري  بر�مج  تنفيذ  على  �سنو�ت  خم�س  م�سي  بعد  �لدكتور�ه 

فيها بنجاح، و�أن تكون �ملوؤ�س�سة قد قامت بن�رص عدد من �لأبحاث 

و�لدر��سات يف هذ� �ملجال.

2- يجوز للموؤ�س�سات فتح بر�مج �لدكتور�ه بالتعاون مع �ملوؤ�س�سات 

�ملعرتف بها �لتي متنح نف�س �لدرجة يف هذ� �ملجال، بحيث تكون 

�ل�سهادة ممنوحة من �ملوؤ�س�سة �ملتعاون معها.

3- تلتزم �ملوؤ�س�سات بتوفري �لعدد �لكايف �لذي يحدده �ملجل�س من 

�أع�ساء هيئة �لتدري�س من ذوي �لوظائف �لأكادميية �لتي توؤهلهم 

للتدري�س و�لإ�رص�ف على �لدر��سات �لعليا.

4- تتوىل �ملوؤ�س�سات توفري متطلبات هذه �لرب�مج من بنية حتتية 

وتخ�سي�س  تدري�س  هيئة  و�أع�ساء  وخمترب�ت  مكتبية  وجتهيز�ت 

مو�رد مالية و�عتماد �خلطط �لدر��سية وجتهيز �متحانات �لقبول.

 املادة ال�سابعة ع�سرة

�ملوؤهالت �لعلمية �لتي متنحها موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل

1- �لدبلوم، �أن ل تقل مدة �لدر��سة فيه عن �سنة در��سية كاملة �أو ما 

يعادلها بنظام �ل�ساعات �ملعتمدة.

2- �لبكالوريو�س/�للي�سان�س:

 �أ-  �إذ� كانت �ملوؤ�س�سة تتبع �لنظام �ل�سنوي فاإنه ي�سرتط �أل تقل مدة 

�لدر��سة فيها عن �أربع �سنو�ت �أكادميية.

 ب-  �إذ� كانت �ملوؤ�س�سة تتبع نظام �ل�سنو�ت �لثالث �لأكادميية فاإنه 

�سهادة  على  �حلا�سلني  لغري  وذلك  متهيدية،  �سنة  �جتياز  ي�سرتط 

.)A LEVEL( و�سهادة �مل�ستوى �ملتقدم )IB( لبكالوريا �لدولية�

ونظام  �ملعتمدة  �ل�ساعات  نظام  تتبع  �ملوؤ�س�سة  كانت  �إذ�   ج- 

�لف�سل  يكون  �أن  يجب  فاإنه   )semesters  2( �لدر��سيني  �لف�سلني 

يقل  و�أّل  تدري�سيًا  �أ�سبوعًا  ع�رص  خم�سة  حدود  يف  �لو�حد  �لدر��سي 

عدد �ل�ساعات �ملعتمدة عن مائة وع�رصين �ساعة، ويعترب �أربعة ع�رص 

�لو�حد يف نظام  �لدر��سي  للف�سل  �لأدنى �ملقبول  �أ�سبوعًا هو �حلد 

�حلد  عن  �لدر��سي  �لف�سل  ق�سور  حالة  ويف  �لدر��سيني،  �لف�سلني 

�لدر��سية  �لف�سول  يكون ح�سب  �لدر��سة  نظام  فاإن  �ملقبول  �لأدنى 

)Tri - semesters( لثالثة�

 د- �إذ� كانت �ملوؤ�س�سة تتبع نظام �لف�سول �لدر��سية �لثالثة 

عدد  يقل  �أل  فيجب   )Quarter( نظام  �أو   )Tri - semesters(

مدة  تقل  معتمدة،ول  �ساعة  وثمانني  مائة  عن  �ملعتمدة  �ل�ساعات 

�لف�سل �لدر��سي عن ع�رصة �أ�سابيع.

 هـ- �إذ� كانت �ملوؤ�س�سة تقدم برناجمًا �سيفيًا )ف�ساًل در��سيًا( فاإنه 

�لف�سلني  نظام  تدري�سية يف  �أ�سابيع  �سبعة  مدته عن  تقل  �أل  يجب 

�لدر��سيني �أو خم�سة �أ�سابيع تدري�سية يف نظام �لثالثة ف�سول.
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�أنها  �لدر��سيني على  �ل�ساعة �ملعتمدة بنظام �لف�سلني   و- حتت�سب 

خم�س ع�رصة �ساعة تدري�س فعلية يف �لف�سل �لدر��سي �لو�حد �أو ما 

يعادلها يف �ملقرر�ت �لعملية و�ملخربية.

�لدر��سية  �لف�سول  بنظام  �ملعتمدة  �لف�سلية  �ل�ساعة   ز- حتت�سب 

�لدر��سي  �لف�سل  فعلية يف  تدري�س  �ساعات  �أنها ع�رص  على  �لثالثة 

�لو�حد على �لأقل �أو ما يعادلها يف �ملقرر�ت �لعملية.

3- �لدبلوم �لعايل، ي�سرتط للح�سول على درجة �لدبلوم �لعايل:

�لأوىل  �جلامعية  �لدرجة  على  حا�ساًل  �ملتقدم  يكون   �أ- �أن 

)�لبكالوريو�س/�للي�سان�س( من موؤ�س�سة معرتف بها.

 ب-  �أل تقل مدة �لدر��سة فيها عن �سنة در��سية كاملة �أو ما يعادلها 

بحد �أدنى ثماين ع�رصة �ساعة معتمدة.

4- �ملاج�ستري، ي�سرتط للح�سول على درجة �ملاج�ستري:

 �أ- �أن يكون �ملتقدم لها حا�ساًل على �لدرجة �جلامعية �لأوىل من 

موؤ�س�سة معرتف بها.

 ب- �أن تكون مدة �لدر��سة يف �لنظام �لكلي ل تقل عن �سنة ميالدية 

كاملة �أو ما يعادلها بحد �أدنى ثالثني �ساعة معتمدة.

 ج- �أن يجتاز �لطالب مناق�سة �أطروحته بنجاح من قبل جلنة علمية 

�أحد �أع�سائها على �لأقل من خارج �ملوؤ�س�سة.

5- �لدكتور�ه: ي�سرتط للح�سول على درجة �لدكتور�ه:

�لأوىل  �جلامعية  �لدرجة  على  حا�ساًل  لها  �ملتقدم  يكون   �أ- �أن 

)�لبكالوريو�س/�للي�سان�س( و�لثانية )�ملاج�ستري(.

 ب- �أن ل تقل مدة �لدر��سة عن ثالث �سنو�ت در��سية �أو ما يعادلها 

بحد �أدنى خم�س و�أربعني �ساعة معتمدة بالنتظام �لكلي.

 ج- �أن يجتاز �لطالب مناق�سة �أطروحته بنجاح من قبل جلنة علمية 

�أحد �أع�سائها على �لأقل من خارج �ملوؤ�س�سة.

 

الف�سل ال�ساد�س

جلان �لفح�س �لعلمي

املادة الثامنة ع�سرة

�أوًل: ت�سكيل جلان �لفح�س �لعلمي:

1- ي�سدر بت�سكيل جلان �لفح�س �لعلمي قر�ر من رئي�س �ملجل�س بعد 

مو�فقة �ملجل�س، وبناًء على �قرت�ح �لأمانة �لعامة.

2- ُير�عى يف �أع�ساء جلان �لفح�س �لعلمي �أن يكونو� من �لأكادمييني 

�أع�ساء  عدد  يقل  �أل  ويجب  �لعالية،  �ملوؤهالت  ذوي  من  �ملخت�سني 

�للجنة عن ثالثة مبا فيهم �لرئي�س، على �أن يكون روؤ�ساء �للجان من 

�أع�ساء �للجان �ملنبثقة عن �ملجل�س و�أمني �ل�رص من موظفي �لأمانة 

�لعامة.

3- يكون �ختيار �أع�ساء هيئة �للجان من بني �أع�ساء هيئة �لتدري�س 

هذه  من  �لو�ردة  للك�سوف  طبقًا  �ململكة  يف  �لعاملة  �ملوؤ�س�سات  يف 

�ملوؤ�س�سات و�ملبني فيها تخ�س�ساتهم.

4- ُير�عى يف ت�سكيل �للجان �ل�رصوط �لتالية:

�أ�ستاذ، ويف حال  بوظيفة  �للجنة ع�سو  �أع�ساء  يكون من بني  �أن   �أ- 

تعذُّر ذلك ميكن �أن يكون بوظيفة �أ�ستاذ م�سارك.

للتخ�س�س  مطابقًا  �للجنة  لع�سو  �لدقيق  �لتخ�س�س  يكون  �أن   ب- 

�ملر�د فح�سه.

 ج- �أخذ مو�فقة �جلهات �ملعنية �لتي يعمل فيها هوؤلء �لأع�ساء قبل 

�سدور قر�ر ت�سكيل هذه �للجان.

 ثانيًا - �خت�سا�سات جلان �لفح�س �لعلمي:

تتوىل جلان �لفح�س �لعلمي �لخت�سا�سات �لتالية:

�لب�رصية  �لحتياجات  من  �لأكادميي  �لق�سم  متطلبات  حتديد    -1

يف  �لأكادميي  �لق�سم  ل�سوؤون  �حلاكمة  �لأنظمة  ومر�جعة  و�ملادية، 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة و�إبد�ء �لر�أي فيها.

�لعايل  �لتعليم  ملوؤ�س�سات  �لنموذجية  �لد�خلية  �لالئحة  �إعد�د   -2

�خلا�سة، بحيث تعّد كل جلنة �جلزء �خلا�س بالتخ�س�س �لعلمي �لذي 

يخ�سها يف هذه �لالئحة.

3- مر�جعة �للو�ئح �لد�خلية ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة فيما 

تت�سمنه من تنظيم ل�سئون �لق�سم �لعلمي.

4- در��سة �خلطة �لدر��سية �ملطروحة و�إبد�ء �لر�أي فيها- و�أية �أعمال 

�أخرى تكلف بها من �ملجل�س.

 

ثالثًا: نظام �سري �لعمل بلجان �لفح�س �لعلمي: 

رئي�س  من  قر�ر  �لعلمي  �لفح�س  بلجان  �لعمل  �سري  بتنظيم  ي�سدر 

�ملجل�س بعد مو�فقة �ملجل�س مبر�عاة �أن يت�سمن هذ� �لنظام ما يلي: 

ل�سحة  وي�سرتط  رئي�سها،  من  بدعوة  جل�ساتها  �للجنة  تعقد             �أ- 

�لجتماع ح�سور �لأغلبية �ملطلقة لالأع�ساء على �أن يكون من بينهم 

�لرئي�س.

وعمد�ء  ونو�بهم  �ملوؤ�س�سات  روؤ�ساء  مع  �لجتماع          ب- للجنة 

�لكليات وروؤ�ساء �لأق�سام يف �ملوؤ�س�سة للقيام مبهامها وعلى �ملوؤ�س�سة 

�للجنة من حيث �لطالع على  �لالزمة لإمتام عمل  توفري �ملتطلبات 

و�خلطة  �ملتفرغني  وغري  �ملتفرغني  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  ملفات 

�لدر��سية و�لن�ساب �لتدري�سي لكل ع�سو هيئة تدري�س.

�لعامة  �لأمانة  �إىل  تقاريرها  �لعلمي  �لفح�س  جلان  ترفع           ج-  

وعلى �لأمانة �لعامة �إحالة هذه �لتقارير على �ملجل�س لتخاذ ما ير�ه 

ب�ساأنها من قر�ر�ت.

 ر�بعًا: �ملكافاآت �ملالية للجان �لفح�س �لعلمي:

يكون لرئي�س و�أع�ساء و�أمني �رص جلان �لفح�س �لعلمي مكافاأة مالية 

عن ح�سور �جتماعاتها حتدد وفقًا لالإجر�ء�ت و�لأو�ساع �لتي ي�سدر 

بها قر�ر من �ملجل�س.

 املادة التا�سعة ع�سرة

�لقر�ر، وُيعمل به من تاريخ  �لعام للمجل�س تنفيذ هذ�  �لأمني  على 

ن�رصه يف �جلريدة �لر�سمية.

 

وزير �لرتبية و�لتعليم

رئي�س جمل�س �لتعليم �لعايل

�لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي

�سدر بتاريخ: 28 رم�سان 1428هـ

�ملو�فق: 10 �أكتوبر 2007 م
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بعد �لإطالع على �لقانون رقم )3( ل�سنة 2005 ب�ساأن �لتعليم �لعايل،

بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�سته  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  مو�فقة  وعلى 

�لتعليم  ملجل�س  �لعام  �لأمني  عر�س  على  وبناًء   ،2007/10/10

�لعايل، قرر �لآتي:

املادة الأوىل

تبد�أ �ل�سنة �ملالية للموؤ�س�سة من بد�ية يناير وتنتهي يف يوم 31 من 

ذلك  غري  �ملايل  �ملوؤ�س�سة  نظام  �قت�سى  �إذ�  �إل  عام.  كل  من  دي�سمرب 

فتوؤخذ مو�فقة جمل�س �لتعليم �لعايل.

 املادة الثانية

قبل  �ملجل�س  على  تعر�س  تقديرية  �سنوية  مو�زنة  للموؤ�س�سة  يكون 

�إير�د�تها وم�رصوفاتها  �ل�سنة �ملالية تبني فيها  �أ�سهر من بدء  ثالثة 

لهذه  �ملوؤيدة  و�لبيانات  بامل�ستند�ت  م�سحوبة  �ل�سنوية  �لتقديرية 

هذ�  عن  بامليز�نية  �ملجل�س  �إخطار  يف  �لتاأخري  ويعترب   - �لتقدير�ت 

�ملوعد خمالفة ل�رصوط منح �لرتخي�س.

قو�نني  يخالف  ما  ت�سمنت  �إذ�  �مليز�نية  على  �لعرت��س  وللمجل�س 

و�أنظمة مملكة �لبحرين، �أو مل حتقق �أهد�ف �ملوؤ�س�سة.

�ملجل�س  �عرت��س  باأوجه  �ملوؤ�س�سة  �إبالغ  �لعامة  �لأمانة  على  ويجب 

�أق�ساه �سهر�ن من تاريخ ��ستالمها، ويتعني  على �مليز�نية يف موعد 

على �ملوؤ�س�سة �إعادة �إعد�د �مليز�نية يف �سوء هذ� �لعرت��س.

 املادة الثالثة

للموؤ�س�سة فتح ح�ساب خا�س �أو �أكرث يف �أحد �مل�سارف �ملرخ�س لها 

وتودع فيه �أمو�لها.

 املادة الرابعة

�أحد  يف  �ملوؤ�س�سة  با�سم  يودع  ماليًا  �سمانًا  �لرتخي�س  طالب  يقدم 

�إير�د�ت  من   %20 بو�قع  �لبحرين  مملكة  يف  لها  �ملرخ�س  �لبنوك 

�ل�سنة �لأوىل �ملو�سحة بامليز�نية �لتقديرية �ملرفقة بطلب �لرتخي�س، 

بحد �أدنى مائة �ألف دينار وبحد �أق�سى مليون ون�سف مليون دينار. 

م�سحوبًا بخطاب من �لبنك �ملودع فيه هذ� �ل�سمان يلتزم فيه بعدم 

�لت�رصف يف قيمة هذ� �ل�سمان �إل مبو�فقة مكتوبة من جمل�س �لتعليم 

�لعايل.

عدم  على  �ملرتتبة  �للتز�مات  ملو�جهة  �ملايل  �ل�سمان  ويخ�س�س 

قدرة �ملوؤ�س�سة على �ل�ستمر�ر وعجزها عن توفري فر�س تعليم مماثلة 

للطلبة �لر�غبني يف �ل�ستمر�ر يف �لدر��سة، �أو لتمكني �لطلبة �لر�غبني 

�ملادة  �إىل  ��ستناد�ً  ��سرتد�دها  من  در��ستهم  م�ساريف  ��سرتد�د  يف 

�لثانية ع�رصة من �لقانون رقم )3( ل�سنة 2005 ب�ساأن �لتعليم �لعايل.

وي�سرتد �ل�سمان �ملايل يف �حلالت �لتالية:

           �أ-  �إذ� رف�س جمل�س �لتعليم �لعايل طلب �لرتخي�س.

�لحتياطي  وبلغ  �لرتخي�س  طلب  على  �ملجل�س  و�فق  �إذ�          ب- 

�لنقدي للموؤ�س�سة قيمة �ل�سمان.

�إذ� قدم �ملرخ�س له �سمانات بديلة يقبلها �ملجل�س ب�ساأن           ج- 

قدرته على �لوفاء باللتز�مات �مل�سار �إليها.

 املادة اخلام�سة

يتحمل طالب �لرتخي�س م�ساريف فح�س �لطلب بو�قع 3% من قيمة 

�إير�د�ت �ل�سنة �لأوىل ملز�ولة �لن�ساط �ملو�سحة بامليز�نية �لتقديرية 

بحريني.  دينار  �آلف  خم�سة  �أدنى  وبحد  �لرتخي�س،  بطلب  �ملرفقة 

ملجل�س  �لعامة  �لأمانة  با�سم  خا�س  ح�ساب  يف  �ملبالغ  هذه  وتودع 

�لطلب  فح�س  على  �لقائمني  مكافاآت  منها  وت�رصف  �لعايل،  �لتعليم 

وي�سرتد  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  ت�سعها  �لتي  �ل�رصف  لقو�عد  وفقًا 

طالب �لرتخي�س من هذه �ملبالغ ما يزيد عن هذه �مل�ساريف �لفعلية 

للفح�س بعد �سدور قر�ر �ملجل�س باملو�فقة على �لطلب �أو رف�سه.

 املادة ال�ساد�سة

يجب  �لبحرين  مملكة  يف  بها  �ملعمول  �لقانونية  �لقو�عد  مر�عاة  مع 

بجميع  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  �إخطار  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  على 

�لتربعات و�لهبات و�لو�سايا و�لقرو�س �ملقدمة منها للغري �أو �ملقدمة 

لها من �لغري. مع �للتز�م مبا يقرره �ملجل�س يف هذ� �ل�ساأن.

 املادة ال�سابعة

ي�سدر  �لتي  �ل�سجالت  يف  �ملالية  معامالتها  بقيد  �ملوؤ�س�سة  تلتزم 

بتحديدها قر�ر من �لأمانة �لعامة.

 املادة الثامنة

لل�رصف  نظامًا  للموؤ�س�سة  �لد�خلية  �لالئحة  تت�سمن  �أن  يجب 

�مل�ستندية  و�لدورة  و�حل�سابات  �لد�خلية  و�لرقابة  و�ل�ستخد�مات 

وقو�عد �ل�رص�ء وقو�عد �لبيع و�لتاأجري ونظام �ملخازن. لعر�سها على 

جمل�س �لتعليم �لعايل لعتمادها.

 املادة التا�سعة

تخ�س�س ن�سبة ل تقل عن 3% من �سايف �لإير�د�ت �ل�سنوية للموؤ�س�سة 

للبحث �لعلمي، ون�سبة ل تقل عن 2% من �سايف هذه �لإير�د�ت للتنمية 

�ملهنية لهيئة �لتدري�س.

 املادة العا�سرة

�لعايل  �لتعليم  �أقرها جمل�س  �لتي  �لدر��سية  بالر�سوم  �ملوؤ�س�سة  تلتزم 

يف �لرتخي�س �ل�سادر باإن�سائها، ول يجوز �إجر�ء �أي تعديل عليها �إل 

بعد مو�فقة �ملجل�س.

 

قرار رقم )3( ل�ضنة 2007

ب�ضاأن الالئحة املالية ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة

وزير الرتبية والتعليم، رئي�ص جمل�ص التعليم العايل:
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املادة احلادية ع�سرة

تلتزم �ملوؤ�س�سة بتعيني مدقق خارجي مرخ�س له لتدقيق ح�ساباتها 

�سنويًا. 

 املادة الثانية ع�سرة

تلتزم �ملوؤ�س�سة بتقدمي ح�ساباتها �خلتامية �ل�سنوية م�سحوبة بتقرير 

مدقق �حل�سابات �خلارجي �إىل جمل�س �لتعليم �لعايل �سنويًا يف موعد 

�أق�ساه �سهر مايو من كل عام.

 املادة الثالثة ع�سرة

�سنويًا  �إير�د�تها  �إجمايل  من   %1 تخ�س�س  �أن  �ملوؤ�س�سة  على  يجب 

كاحتياطي نقدي حتى يعادل قيمة �ل�سمان �لبنكي.

 املادة الرابعة ع�سرة

تلتزم �ملوؤ�س�سة يف �سوؤونها �ملالية بالقو�نني و�لأنظمة �ملعمول بها 

يف مملكة �لبحرين.

 املادة اخلام�سة ع�سرة

على �لأمني �لعام ملجل�س �لتعليم �لعايل تنفيذ هذ� �لقر�ر، وُيعمل به 

من تاريخ ن�رصه يف �جلريدة �لر�سمية.

 

وزير �لرتبية و�لتعليم

رئي�س جمل�س �لتعليم �لعايل

�لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي

�سدر بتاريخ: 28 رم�سان 1428هـ

�ملو�فق: 10 �أكتوبر 2007 م
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وزير �لرتبية و�لتعليم رئي�س جمل�س �لتعليم �لعايل:

�لتعليم  ب�ساأن   2005 ل�سنة   )3( رقم  �لقانون  على  �لإطالع  بعد 

�لعايل، وعلى مو�فقة جمل�س �لتعليم �لعايل بجل�سته �ملنعقدة بتاريخ 

�لتعليم  ملجل�س  �لعام  �لأمني  عر�س  على  وبناًء   ،2007/10/10

�لعايل، قرر �لآتي:

الف�سل الأول

�إجر�ء�ت �لرتخي�س

املادة الأوىل

ُيعد يف �لأمانة �لعامة ملجل�س �لتعليم �لعايل �سجل لقيد طلبات �إن�ساء 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة.

 

املادة الثانية

�إىل  �خلا�سة  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  باإن�ساء  �لرتخي�س  طلب  يقدم 

ترخي�س  طالب  لكل  ويجوز  �لعايل.  �لتعليم  ملجل�س  �لعامة  �لأمانة 

�لتعليم  �أكرث من موؤ�س�سة تعليم عاٍل، وينظر جمل�س  �أن يتقدم باإن�ساء 

�لعايل يف كل طلب على حدة.

 

املادة الثالثة

يجب على طالب �لرتخي�س �أن يرفق بالطلبات �مل�ستند�ت و�لبيانات 

�ملبينة با�ستمارة طلب �لرتخي�س.

 

املادة الرابعة

حتيل �لأمانة �لعامة طلب �لرتخي�س �إىل جلنة �لفح�س �لعلمي �ملخت�سة 

لفح�سه يف �سوء معايري و�رصوط �لرتخي�س باإن�ساء موؤ�س�سات �لتعليم 

ب�ساأن طلب  �لعايل �خلا�سة، وبعد �لفح�س ُتعد �لأمانة �لعامة تقرير�ً 

�لرتخي�س، ثم يحال �لطلب م�سحوبًا بتقرير �لأمانة �لعامة �إىل جمل�س 

�لتعليم �لعايل يف موعد �أق�ساه �سهر من تاريخ تقدمي �لطلب، وللمجل�س 

متديد هذ� �ملوعد �إذ� �قت�ست �إجر�ء�ت �لفح�س ذلك.

 

املادة اخلام�سة

يبِّت جمل�س �لتعليم �لعايل يف طلب �لرتخي�س باملو �فقة �أو �لرف�س �أو 

�لتعديل يف موعد �أق�ساه �أربعة �أ�سهر من تاريخ تقدميه، ويعترب �لطلب 

مرفو�سًا يف حالة �نق�ساء �ملدة دون رد، ويتعني �إبالغ �ساحب �لطلب 

باأ�سباب �لرف�س.

 املادة ال�ساد�سة

ُيلغى �لرتخي�س يف �حلالتني �لتاليتني:

 �أ- �إذ� مل ينفذ �مل�رصوع خالل ثالث �سنو�ت من تاريخ �سدور �لرتخي�س، 

وي�ستثنى من ذلك ما يلي:

�إر�دة  عن  خارج  ل�سبب  �مل�رصوع  تنفيذ  يف  �لتاأخري  كان  �إذ�   -1

�ملرخ�س له.

2- �إذ� كان ما مت �إجنازه من �مل�رصوع يوؤكد جدية �ملرخ�س له.

لتنفيذ  له  للمرخ�س  �آخر  �أجل  منح  �لعامة  �مل�سلحة  �قت�ست  3- �إذ� 

�مل�رصوع.

لتنفيذ  منه  �ملقدم  �لزمني  بالربنامج  له  �ملرخ�س  �أخّل  �إذ�   ب- 

�مل�رصوع.

خالل  �لعلمي  �لفح�س  ر�سوم  �أو  �ملايل  �ل�سمان  يقدم  مل   ج- �إذ� 

�لقر�ر. وي�سدر باإلغاء  �لعا�رصة من هذ�  �إليها يف �ملادة  �ملدة �مل�سار 

�لرتخي�س قر�ر من جمل�س �لتعليم �لعايل.

 

املادة ال�سابعة

ل يجوز �لتنازل عن �لرتخي�س �إل مبو�فقة جمل�س �لتعليم �لعايل.

 

املادة الثامنة

ُي�سدر بالرتخي�س قر�ر من وزير �لرتبيةو�لتعليم، رئي�س جمل�س �لتعليم 

�لعايل بعد مو�فقة �ملجل�س.

 

الف�سل الثاين

�رصوط ومعايري �لرتخي�س

املادة التا�سعة

�أهد�ف  حتقق  �أن  باإن�سائها  �لرتخي�س  �ملطلوب  �ملوؤ�س�سة  يف  ي�سرتط 

ل�سنة   )3( رقم  �لقانون  من  �لثانية  �ملادة  يف  �لو�ردة  �لعايل  �لتعليم 

2005 ب�ساأن �لتعليم �لعايل.

 

املادة العا�سرة

ُيقدم طالب �لرتخي�س �ل�سمان �ملايل ور�سوم �لفح�س �لعلمي �مل�سار 

قر�ر  �سدور  تاريخ  من  �أ�سهر  ثالثة  خالل  �ملالية  بالالئحة  �إليهما 

�لرتخي�س.

 

املادة احلادية ع�سرة

�أد�ء  عن  متتنع  �أو  ن�ساطها  توقف  �أن  �لتعليمية  للموؤ�س�سة  يجوز  ل 

قرار رقم )1( ل�سنة 2007

ب�ساأن لئحة اإجراءات ومعايري و�سروط

الرتخي�س ملوؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة
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ر�سالتها �إل بعد �حل�سول على مو�فقة من جمل�س �لتعليم �لعايل، ويف 

حالة �لرغبة يف �لتوقف عن �لن�ساط يجب على �ملوؤ�س�سة �أن تقدم طلبًا 

بذلك قبل عام �أكادميي على �لأقل من �لتاريخ �ملقرتح لإيقاف �لن�ساط 

�لد�ر�سني  م�سالح  على  للحفاظ  �ملقرتحة  �لإجر�ء�ت  به  مو�سحًا 

و�لعاملني فيها.

 

املادة الثانية ع�سرة

للو�ئح  وطبقًا  �لقر�ر،  هذ�  يف  �لو�ردة  لل�رصوط  طبقًا  �لرتخي�س  ُينفذ 

للتعليم  و�لإد�رية  و�ملالية  �لأكادميية  لل�سوؤون  �ملنظمة  و�لقر�ر�ت 

�ل�سادرة  �لعايل  �لتعليم  ملوؤ�س�سات  و�ملر�فق  �ملباين  ولئحة  �لعايل، 

من جمل�س �لتعليم �لعايل.

 

املادة الثالثة ع�سرة

و�ملالية  �لأكادميية  �سوؤونها  تنظم  د�خلية  لئحة  �ملوؤ�س�سة  ت�سع 

و�لإد�رية وفقًا ل�رصوط ومعايري �لرتخي�س، وتعتمد هذه �لالئحة من 

جمل�س �لتعليم �لعايل قبل مز�ولة �ملوؤ�س�سة لن�ساطها، ول يجوز تعديل 

هذه �لالئحة �إل بعد مو�فقة �ملجل�س.

 

املادة الرابعة ع�سرة

تلتزم �ملوؤ�س�سة بالقو�نني و�ملر��سيم و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �ملعمول بها 

يف مملكة �لبحرين.

 

املادة اخلام�سة ع�سرة

تنظم �إجر�ء�ت تعديل �لرتخي�س بقر�ر من جمل�س �لتعليم �لعايل.

 

املادة ال�ساد�سة ع�سرة

تلتزم موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة مبعايري هيئة �سمان �جلودة.

 

الف�سل الثالث

��ستحد�ث بر�مج �أو تخ�س�سات مل ترد بالرتخي�س.

املادة ال�سابعة ع�سرة

يف  يرد  مل  تخ�س�س  �أو  لربنامج  �ملوؤ�س�سة  ��ستحد�ث  حالة  يف 

وفقًا  �ملجل�س  مو�فقة  على  باحل�سول  تلتزم  لها  �ل�سادر  �لرتخي�س 

لقو�عد و�إجر�ء�ت تعديل �لرتخي�س وتلتزم �ملوؤ�س�سة باأن ترفق بطلب 

�ل�ستحد�ث ما يلي: 

           �أ- �أهد�ف �لربنامج و�جلهة �أو �جلهات �مل�ستفيدة منه.

        ب- مربر�ت ��ستحد�ث �لربنامج �أو �لتخ�س�س من حيث �لأهد�ف 

�لتي ي�سعى لتحقيقها وحاجات �ل�سوق �ملحلية و�لإقليمية للخريجني.

         ج- تفا�سيل �خلطة �لدر��سية للربنامج يبني فيها عدد �ل�ساعات 

و�مل�ساقات �ملطلوبة لإنهائه و�آلية تنفيذه وم�رصوع �لتخرج و�لتدريب 

�لعلمي ح�سبما يلزم.

          د- برنامج زمني لتوفري �حتياجات �لتخ�س�س �أو �لربنامج من 

�لو�سائل  باأحدث  جمهزة  وخمترب�ت  حما�رص�ت،  وقاعات  �إن�ساء�ت، 

هيئة  �أع�ساء  لتوفري  زمني  برنامج  وكذلك  �ل�رصورية،  �لتعليمية 

�مل�ستحدث  �لتخ�س�س  �أو  �لربنامج  لتنفيذ  تو�فرهم  �لالزم  �لتدري�س 

وموؤهالتهم �لعلمية ون�سابهم �لتدري�سي.

         هـ- بيان بالبنية �لتحتية �ملتو�فرة يف �ملوؤ�س�سة �لالزمة لتنفيذ 

�لربنامج. 

�أو �جلهات  �لعايل  �لتعليم  �لتعاون مع موؤ�س�سات            و-  �تفاقيات 

�إن  ��ستحد�ثه  �ملطلوب  �لربنامج  �أو  �لتخ�س�س  جمال  يف  �لتدريبية 

ُوجدت.

�إن�ساء  �لو�ردة برتخي�س  �لتخ�س�سات و�لرب�مج            ز- ك�سفًا يبني 

�ملوؤ�س�سة وعدد �لطلبة فيها.

من  �لالزمة  �ملختلفة  �لتعلم  م�سادر  لتوفري  زمني           ح- برنامج 

كتب ودوريات وجتهيز�ت.

         ط- تقرير عن �لبحث �لعلمي �ملنجز يف �لق�سم �لأكادميي ب�ساأن 

توطني �لربنامج �ملطروح.

         ي- حتديد �لأعد�د �ملتوقع قبولها يف �لربنامج لل�سنو�ت �خلم�س 

�لأوىل.

�لأخرى  �ملوؤ�س�سات  يف  �ملوجودة  �ملماثلة  �لرب�مج  بيان           ك- 

و�أعد�د �لطلبة �مل�سجلني فيها.

         ل- حتديد تاريخ بدء طرح �لربنامج.

 املادة الثامنة ع�سرة

على �لأمني �لعام ملجل�س �لتعليم �لعايل تنفيذ هذ� �لقر�ر، وُيعمل به 

من تاريخ ن�رصه يف �جلريدة �لر�سمية.

 

وزير �لرتبية و�لتعليم

رئي�س جمل�س �لتعليم �لعايل

�لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي

�سدر بتاريخ: 28 رم�سان 1428هـ

�ملو�فق: 10 �أكتوبر 2007 م
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وزير �لرتبية و�لتعليم رئي�س جمل�س �لتعليم �لعايل:

�لتعليم  ب�ساأن   2005 ل�سنة   )3( رقم  �لقانون  على  �لإطالع  بعد 

�لعايل، وعلى مو�فقة جمل�س �لتعليم �لعايل بجل�سته �ملنعقدة بتاريخ 

�لتعليم  ملجل�س  �لعام  �لأمني  عر�س  على  وبناًء   ،2007/10/10

�لعايل، قرر �لآتي:

الف�سل الأول

�ملعايري و�ل�سرت�طات �لعامة

املادة الأوىل

ي�سرتط يف مباين ومر�فق موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل ما يلي:

�أبنية و مر�فق لالأغر��س  1- يخ�س�س موقع �ملوؤ�س�سة وما عليه من 

�لتي �أن�سئت من �أجلها.

2- يجب �أن تن�ساأ �أبنية �ملوؤ�س�سة على قدر كبري من �جلودة و�لكفاية.

3- �أن تتو�فر �سمن �ملبنى �أو حرم �ملوؤ�س�سة �لعنا�رص و�ملر�فق �لتي 

تف�سح �ملجال لكل طالب وطالبة للتعلم و�لتفاعل �لعلمي و �لجتماعي، 

�خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  �لأفر�د  حركة  يعيق  ما  هناك  يكون  و�أل 

�سو�ء من �لطلبة �أو �لعاملني يف �ملوؤ�س�سة �لتعليمية.

4- يجب �أن يدعم �ملبنى �لأكادميي �أو حرم �ملوؤ�س�سة باأكمله با�ستخد�م 

�سبكة �ملعلومات للتو��سل �ل�سفي و�لتفاعل مع �ملناهج �لدر��سية.

 املادة الثانية

ي�سرتط يف مقر موؤ�س�سة �لتعليم �لعايل ما يلي:

1- مع مر�عاة �ملعايري و�ل�سرت�طات �لو�رد ذكرها يف �ملادة �خلام�سة 

من هذه �لالئحة، يتم حتديد �مل�ساحة �لإجمالية �لر�أ�سية و�لأفقية للمقر 

�ملقرتح للموؤ�س�سة �لتعليمية.

2- �أل يقل عدد �ملد�خل �لرئي�سية عن مدخلني يف �أ�سالع خمتلفة من 

�ملوقع �لعام.

3- �أن يحد موقع �ملوؤ�س�سة �لتعليمية من جميع �جلهات طرق �أو �سو�رع 

�أو ممر�ت، مع جتنب �أن تكون حدود �ملوقع مال�سقة لأمالك �أخرى.

 املادة الثالثة

ي�سرتط يف �أبنية ومر�فق �ملوؤ�س�سة ما يلي:

مو��سفات  مع  �مل�ستخدمة  و�ملو�د  �لإن�ساء  مو��سفات  تتفق  �أن   -1

وز�رة �لأ�سغال و�لإ�سكان �ملتبعة يف �لإن�ساء.

2- يجب ��ستخد�م مو�د بناء عالية �جلودة ذ�ت عمر �فرت��سي طويل.

3- ير�عى ��ستخد�م �لعزل �حلر�ري يف �إن�ساء �لهيكل �خلارجي لالأبنية 

من جدر�ن وم�سطحات و�ختيار نوع �لنو�فذ، و�مل�سطحات �لزجاجية.

�لتدري�سية  و�لقاعات  و�لغرف  �ملر�فق  جميع  تتمتع  �أن  4- يجب 

وتكييف  تهوية  بنظام  و�ملمر�ت  و�ملكاتب  و�ملعامل  و�ملخترب�ت 

و�إ�ساءة تتنا�سب ووظيفة �ملرفق.

قو�نني  ح�سب  باأكملها  و�خلدمات  �لبناء  مو��سفات  �تباع  يجب   -5

ونظم مملكة �لبحرين.

6- يجوز �تباع �لتو�سع �لعمودي يف عملية �لإن�ساء مع توفري �إمكانية 

�إن�ساء �إ�سافات م�ستقبلية ب�سكل عمودي على �لأبنية �لقائمة.

 املادة الرابعة

يتكون مقر �ملوؤ�س�سة �لتعليمية من �ملر�فق �لتالية:

1- �لإد�رة.

2- �لكليات �أو �لأق�سام.

3- �ملكتبة.

�لدر��سية  و�لور�س وفق مقت�سيات �ملناهج  4- �ملعامل و�ملخترب�ت 

�ملقرتحة يف طلب �لرتخي�س.

5- �ملدرجات و�لقاعات للمحا�رص�ت و�ملنا�سبات �لعلمية 

و �لجتماعية.

6- �لت�سجيل و�لقبول.

7- �لأن�سطة �لطالبية.

8- �ملطاعم و��سرت�حات �لطلبة. 

9- �ملن�ساآت و�ملالعب �لريا�سية.

10-  عيادة طبية �أو مركز �سحي �أو م�ست�سفى تعليمي حتدد م�ساحتها 

ح�سب �سعة �جلامعة من حيث �أعد�د �لطلبة.

11- م�سليات �أو م�سجد.

12- مر�فق خدماتية )�أمن و �سيانة وغريهما(.

13- حد�ئق وم�سطحات خ�رص�ء.

14- مو�قف لل�سيار�ت و�لبا�سات.

 املادة اخلام�سة

ي�سرتط يف ت�سميم �ملباين و�ملر�فق ما يلي:

�أول: �ملر�فق �لإد�رية:

1- يتم توفري �لغرف و�لقاعات و�ملر�فق �لالزمة لالأق�سام و�لوحد�ت 

�لعاملني  �أفر�د  وعدد  �ملوؤ�س�سة  ونوع  يتنا�سب  �لذي  بال�سكل  �لإد�رية 

فيها.

�ت�سالت  بنظام  لالإد�رة  �لتابعة  و�لقاعات  �لغرف  جميع  تزود   -2

و�سبكة �حلا�سوب �ملركزية ح�سب وظائفها.

3- يح�سب عدد دور�ت �ملياه �ملخ�س�سة للهيئة �لإد�رية و �لتدري�سية 

بو�قع دورة مياه )WC(، ومغ�سلة و�حدة لكل )20( فرد�ً.

 

ثانيًا: �ملر�فق �لأكادميية: 

ي�سرتط يف �ملر�فق �لأكادميية ما يلي:

1- �أن يتو�فر يف كل غرفة �أو قاعة تدري�س خدمة �سبكة �حلا�سوب.

�أو  �لق�سم  �أو  �لتعليمية  للموؤ�س�سة  �لأكادميي  �ملبنى  تتو�فر يف  �أن   -2

�لعلمي  �لن�ساط  طبيعة  مع  تتالءم  عملية  �أو  علمية  خمترب�ت  �لكلية 

و�لبحثي.

�أمتار  �لفنية و�ملهنية عن )4(  �أل يقل ن�سيب �لطالب يف �لور�س   -3

مربعة.

4- �أن تتمتع جميع �ملر�فق و�لغرف و�لقاعات �لتدري�سية و�ملخترب�ت 

قرار رقم )4( ل�ضنة 2007

ب�ضاأن لئحة الأبنية و املرافق ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل
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مواقف ال�سيارات:

�لغر�س

ن�سبة

�ل�سيار�ت / �لأفر�د

ملوظفي �ملوؤ�س�سة

لالأكادمييني
1 : 1

لالإد�ريني
2 : 1

للفنيني
3 : 1

�لطلبة

�لبكالوريو�س
5 : 1

�لدر��سات �لعليا
1 : 1

�لزو�ر

لالإد�رة
1 : 1

لالأكادمييني
1 : 1

قاعات �ملوؤمتر�ت و�لن�ساطات �خلارجية
15 : 1

م�ساحات الأماكن ح�سب الوظائف:

مرت 2 / للطالب �لو�حد�لوظيفة

1.7قاعات �ملحا�رص�ت

2.6�لف�سول �لدر��سية

3.5ف�سول حلقات نقا�س

6خمترب�ت �لكمبيوتر

7�ملخترب�ت �لعامة و�لتح�سريية

9�ملخترب�ت �ملتخ�س�سة و�لتح�سريية

4خمترب�ت �للغة
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و�ملعامل بنظام تهوية وتكييف و�إ�ساءة تتنا�سب ووظيفة �ملرفق.

و�لثقافية  �لعلمية  و�ملنا�سبات  للمحا�رص�ت  مدرج  يتو�فر  �أن   -5

�أي موؤ�س�سة  و�لجتماعية ب�سعة تكفي ملا ل تقل عن )250( فرد�ً يف 

�لتي  �ملوؤ�س�سات  ويف  طالب،   )1000( على  حجمها  يزيد  ل  تعليمية 

تزيد كثافتها �لطالبية عن ذلك تتو�فر مقاعد مدرجات �إ�سافية مبعدل 

مقعد لكل )4( طالب.

تقل عن  �لإد�ريني مب�ساحة ل  �أو  لالأكادمييني  تتو�فر مكاتب  �أن   -6

)9( �أمتار مربعة.

للطلبة، بو�قع دورة مياه  7- حتت�سب عدد دور�ت �ملياه �ملخ�س�سة 

)WC( ومغ�سلة و�حدة لكل )20( طالبًا، بحيث توزع يف دور�ت مياه 

للرجال و�لن�ساء منف�سلة بن�سبة 1:1.

�ملوؤ�س�سات   يف  للطلبة  �ملخ�س�سة  �ملياه  دور�ت  عدد  حتت�سب   -8

�لتعليمية ذ�ت �جلن�س �لو�حد بو�قع دورة مياه )WC( ومغ�سلة و�حدة 

لكل )20( طالبًا �أو طالبة.

ي�سرتط تو�فر �لن�سب �لتالية يف موقع �ملوؤ�س�سة �لتعليمية:



26

ي
ـال

ألع
ا

2م
00

9 
بر

فم
نو

ل- 
ألو

د ا
عد

ال

ثالثًا: ي�سرتط لتوفري �لأمن و�ل�سالمة ما يلي:

1- توفري مر�فق منا�سبة للجهاز �لأمني �مل�رصف على جو�نب �لأمن 

و�ل�سالمة.

2- خ�سوع جميع �لبو�بات و�ملنافذ للرقابة �لأمنية.

3- �لتن�سيق مع �إد�رة �لدفاع �ملدين يف جميع ما يتعلق بنو�حي �لأمن 

و�ل�سالمة و�أجهزة �لإنذ�ر ومكافحة �حلريق.

4- تو�فر خطة �إخالء معتمدة من قبل �إد�رة �لدفاع �ملدين لكل مبنى 

من �أبنية �ملوؤ�س�سة �لتعليمية، ويتم تدريب �جلميع من طلبة وموظفني 

على هذه �خلطة ب�سكل دوري ووفق �إر�ساد�ت �إد�رة �لدفاع �ملدين.

5- تو�فر �رصوط �إ�سافية لل�سالمة �لعامة يف �ملخترب�ت �لعلمية.

 املادة ال�ساد�سة

�ملكتبة:

يجب �أن يتو�فر يف �ملكتبة ما يلي:

1- م�ساحة ل تقل عن )0،70( مرت مربع للطالب.

2- ثالثة عناوين مر�جع �أو م�سادر خمتلفة لكل مادة من مو�د �خلطة 

�لدر��سية بو�قع ن�سختني على �لأقل لكل عنو�ن.

كل  جمال  يف  �لدوريات  من  عناوين  بثالثة  �ملكتبة  3- ��سرت�ك 

تخ�س�س ي�سمه �لق�سم بنوعيها �لورقية و�لإلكرتونية يف كل تخ�س�س 

مرخ�ٍس يف �ملوؤ�س�سة.

4- عدد كاٍف من �ملعاجم و�ملو�سوعات و�ملر�جع يف �لتخ�س�س.

5- �أماكن للمطالعة و�لبحث بو�قع مكان و�حد لكل )10( طالب.

مرت�ً   )25( عن  تقل  ل  مب�ساحة  �ملكتبة  م�سوؤول  �أو  لأمني  مكتب   -6

مربعًا.

7- مكاتب ملوظفي �ملكتبة مبعدل )15( مرت�ً مربعًا للموظف.

8- �أّل تقل م�ساحة مكتب/حاجز �ل�ستقبال عن )35( مرت�ً مربعًا.

بو�قع حجرة  �أمتار مربعة   )6( تقل عن  للبحث مب�ساحة ل  َحجر   -9

و�حدة لكل )100( طالب.

10- �أجهزة حا�سوب �سخ�سية ل�ستخد�مها من قبل �لطلبة و�لباحثني 

مبعدل جهاز و�حد لكل )50( طالبًا.

لهذ�  �ملتاحة  �حلا�سوبية  �لأنظمة  �أحدث  وفق  �ملكتبة  11- حو�سبة 

�لغر�س وذلك ملو�كبة �مل�ستجد�ت يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات.

 املادة ال�سابعة

مر�فق �لت�سجيل و�لقبول:

يجب �أن يتو�فر يف مبنى �لت�سجيل و�لقبول ما يلي:

1- م�ساحة تخ�س�س لنتظار �لطلبة وقت �لت�سجيل مبعدل )10( �أمتار 

مربعة لكل )100( طالب كحد �أدنى.

2- م�ساحات منا�سبة للعمل �لإد�ري.

3- م�ساحات منا�سبة لالأر�سيف.

4- �ملو��سفات �ملنا�سبة ل�سالمة و�أمن �ملعلومات و�لأر�سيف.

 املادة الثامنة

�ملطاعم و��سرت�حات �لطلبة:

يجب �أن تتو�فر يف مطاعم و��سرت�حات �لطلبة ما يلي:

�أمتار   )4( مبعدل  ومر�فقها  �أنو�عها  مبختلف  �ملطاعم  م�ساحة   -1

مربعة لكل طالب كحد �أدنى، على �أل تقل �لطاقة �ل�ستيعابية �لق�سوى 

للمطاعم كافة عن )25%( من �إجمايل عدد �لطالب.

2- دور�ت مياه منا�سبة.

�لتعليمية مزودة  ��سرت�حات للطلبة موزعة على مو�فق �ملوؤ�س�سة   -3

بخدمة �سبكة �حلا�سوب ما �أمكن ذلك.

 املادة التا�سعة

�ملن�ساآت و�ملر�فق �لريا�سية:

�لريا�سية  و�ملر�فق  �ملن�ساآت  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سة  تتو�فر يف  �أن  يجب 

وفقًا للمعايري و�للو�ئح �لتي �سي�سدرها جمل�س �لتعليم �لعايل لحقًا.

 الف�سل الثاين

�ملعايري و�ل�سرت�طات �خلا�سة

املادة العا�سرة

ومر�فق  مباين  يف  تو�فرها  �ملطلوب  �خلا�سة  و�ل�سرت�طات  �ملعايري 

مبالحق  ت�سدر  علمي  تخ�س�س  كل  بح�سب  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات 

تباعًا.

 املادة احلادية ع�سرة

على �لأمني �لعام ملجل�س �لتعليم �لعايل تنفيذ هذ� �لقر�ر، وُيعمل به 

من تاريخ ن�رصه يف �جلريدة �لر�سمية.

 

وزير �لرتبية و�لتعليم

رئي�س جمل�س �لتعليم �لعايل

�لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي

�سدر بتاريخ 28رم�سان 1428هـ

�ملو�فق: 10 �أكتوبر 2007



ملف العدد..

قراءة يف 

ردود اأفعال الراأي العام 

حول قرارات جمل�ص التعليم العايل
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�لتعليم  �سبط  يف  �لعايل  �لتعليم  ملجل�س  �مل�ستمرة  �جلهود  �إطار  يف 

�للتز�م  خالل  من  به  و�لرتقاء  وتطويره  �لبحرين  مبملكة  �لعايل 

�لعايل  �لتعليم  جمل�س  �أ�سدر  عامليًا،  �ملعتمدة  و�ملعايري  بال�رصوط 

�جلامعات  من  عدد  حّق  يف  �ملهّمة  �لتنظيمية  �لقر�ر�ت  من  جمموعة 

موؤخر�ً  عقدت  متتالية  �جتماعات  ثالثة  يف  �ملخالفة  �خلا�سة 

�إخطار�ت لهذه �جلامعات لإز�لة  �إىل  �إ�سافة  بوز�رة �لرتبية و�لتعليم، 

�ملخالفات �ملوجودة لديها تتمثل فيما يلي:

: اجتماع جمل�س التعليم العايل بتاريخ  29 يونيو 2009م:
ً
اأول

�لإثنني  يوم  عقد  �لذي  �جتماعه  يف  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  عن  �سدر 

جو�نب  ب�ساأن  �لهامة  �لقر�ر�ت  من  عدد  2009م  يونيو   29 �ملو�فق 

�جلامعات  بع�س  عمل  يف  منها  و�لتحقق  ر�سدها  مت  �لتي  �لتق�سري 

�لعامة  و�أمانته  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  متابعة  �سوء  وعلى  �خلا�سة، 

متمثلة فيما يلي: 

مملكة  )فرع  �ملفتوحة  �لعربية  �جلامعة  من  لكل  �إنذ�ر  توجيه   -1

وجامعة  للبنات  �مللكية  و�جلامعة  �لأهلية  و�جلامعة  �لبحرين( 

��ستيفائها  لعدم  �لدولية   )AMA( وجامعة  للتكنولوجيا  نيويورك 

�لأكادميية و�لإد�رية ب�ساأن  �لالئحة  �إليها يف  للن�سب �ملحددة �مل�سار 

�إىل  �ملاج�ستري  حملة  من  �ملتفرغني  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  ن�سبة 

�لدكتور�ه، ون�سبة �أع�ساء هيئة �لتدري�س �ملتفرغني �إىل غري �ملتفرغني. 

و�إعطائها مهلة �سهرين لتعديل �أو�ساعها، ومو�فاة �لأمانة �لعامة مبا 

يثبت ذلك و�إل �سي�سطر �ملجل�س �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت م�سددة  �أخرى. 

2- توجيه �إنذ�ر جلامعة �ململكة لعدم ��ستيفائها لن�سبة �أع�ساء هيئة 

�ملو�سحة  �ل�رصوط  بح�سب  �ملتفرغني  غري  �إىل  �ملتفرغني  �لتدري�س 

�أو�ساعها،   لتعديل  �سهرين  مهلة  و�إعطائها  �لأكادميية،  �لالئحة  يف 

ومو�فاة �لأمانة �لعامة مبا يثبت ذلك و�إل �سي�سطر �ملجل�س �إىل �تخاذ 

�إجر�ء�ت م�سددة  �أخرى. 

3- توجيه �إنذ�ر لكلية �لبحرين �جلامعية لقيامها بالإعالن عن طرح 

جمل�س  مو�فقة  �أخذ  دون  �لإ�سالمي  �لتمويل  يف  �لدكتور�ه  برنامج 

يف  �لقبول  عدم  �إىل  �لكلية  تنبيه  �ملجل�س  قرر  حيث  �لعايل،  �لتعليم 

�إل بعد �حل�سول على مو�فقة �ملجل�س،   �لإعالن عنه  �أو  �لربنامج  هذ� 

�لربنامج  تفا�سيل كاملة عن هذ�  تقدمي  �أوًل:  �لكلية  حيث يجب على 

�لتعليم  جمل�س  عن  �ل�سادرة  و�لقر�ر�ت  �للو�ئح  مع  �ن�سجامه  ومدى 

�لعايل، ويف حال �ل�رصوع يف طرح �لربنامج وقبول �لطلبة فيه �سيتم 

�لكلية  �إنذ�ر هذه  �إىل  بال�سافة  �لقانونية �ملحددة،  �لإجر�ء�ت  �تخاذ 

حملة  من  �ملتفرغني  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  ن�سبة  ��ستيفائها  لعدم  

�ملاج�ستري  �إىل �لدكتور�ه. و�إعطائها مهلة �سهرين لتعديل �أو�ساعها، 

ومو�فاة �لأمانة �لعامة مبا يثبت ذلك و�إل �سي�سطر �ملجل�س �إىل �تخاذ 

�إجر�ء�ت م�سددة  �أخرى. 

4- توجيه �إنذ�ر جلامعة دملون للعلوم و�لتكنولوجيا لعدم ��ستيفائها 

بح�سب  �ملتفرغني  غري  �إىل  �ملتفرغني  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  لن�سبة 

�سهرين  مهلة  و�إعطائها  �لأكادميية،  �لالئحة  يف  �ملو�سحة  �ل�رصوط 

لتعديل �أو�ساعها،  ومو�فاة �لأمانة �لعامة مبا يثبت ذلك و�إل �سي�سطر 

لعدم ��ستيفاء هذه  �أخرى.. ونظر�ً  �إجر�ء�ت م�سددة  �إىل �تخاذ  �ملجل�س 

قرر  فيها؛  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  �إىل  �لطلبة  �أعد�د  لن�سبة  �جلامعة 

جمل�س �لتعليم �لعايل وقف قبول �لطلبة يف جميع �لرب�مج �لأكادميية 

وملدة ف�سل در��سي و�حد �عتبار�ً من تاريخ علم �جلامعة بهذ� �لقر�ر، 

�أو�ساعها  تعديل  يثبث  ما  تقدمي  وعليها  �أو�ساعها،  تعديل  حني  �إىل 

بهذ� �خل�سو�س خالل �سهرين �ىل جمل�س �لتعليم �لعايل ليتخذ ما ير�ه 

منا�سبًا على �سوء ذلك.

5- توجيه �إنذ�ر ملعهد بريل للتكنولوجيا لعدم ��ستيفائه ن�سبة �أع�ساء 

هيئة �لتدري�س �ملتفرغني من حملة �ملاج�ستري �إىل �لدكتور�ه. و�إعطائه 

مهلة �سهرين لتعديل �أو�ساعه، ومو�فاة �لأمانة �لعامة مبا يثبت ذلك 

و�إل �سي�سطر �ملجل�س �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت م�سددة  �أخرى. 

كما قرر جمل�س �لتعليم �لعايل عدم �مل�سادقة على �سهاد�ت �لدكتور�ه 

�إىل  �لقبول يف بر�مج �لدكتور�ه  �ملمنوحة من هذه �جلامعة، و�إيقاف 

�ملجل�س  من  �ل�سادرة  �لأكادميية  لالئحة  وفقًا  �لو�سع  تعديل  حني 

وقر�ر�ته.

�لتعليم  جودة  �سمان  هيئة  تقارير  على  �ملجل�س  �طالع  �سوء  ويف 

من  عدد  يف  �لأعمال  �إد�رة  لربنامج  �لهيئة  تقييم  ب�ساأن  و�لتدريب 

�جلامعات مت �تخاذ ما يلي:

ح�سل  قد  �ململكة  وجامعة  و�لتكنولوجيا  للعلوم  دملون  جامعة   -1

برناجمهما يف تخ�س�س �إد�رة �لأعمال على تقدير ل يبعث على �لثقة 

هذ�  نتائج  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  وتد�ر�س   ،)No Confidence(

قرر:  و�ملناق�سة  �لتد�ول  وبعد  مر�ٍس(،  )غري  �أنه  له  و�ت�سح  �لربنامج 

�أ- �إيقاف قبول �لطلبة �جلدد يف �لربنامج �لأكادميي �لذي ح�سل على 

تقييم ل يبعث على �لثقة )No Confidence( �عتبار�ً من تاريخ �لعلم 

به، وخماطبة �ملوؤ�س�ستني �ملذكورتني ب�رصورة تزويد �لأمانة �لعامة 

بخطة تف�سيلية مرفقة بجدول زمني لتعديل �أو�ساعهما وفقًا ملا ورد 

يف تقرير هيئة �سمان �جلودة خالل مدة �أق�ساها �سهرين من تاريخ 

�لعلم بالقر�ر.

ويف حال عدم معاجلة �ملوؤ�س�ستني لأو�ساعهما �سيتم وقف هذ� �لربنامج 

ملدة �سنة در��سية و�حدة ح�سب �ملادة )11( من قانون �لتعليم �لعايل 

رقم )3( ل�سنة 2005م، بالإ�سافة �إىل �رصورة  تزويد �لأمانة �لعامة 

يت�سمن  بك�سف  �لقبول  وقف  بقر�ر  �لعلم  تاريخ  من  �أ�سبوعني  خالل 

�جتازوها  �لتي  �لدر��سية  و�ل�ساعات  �مللتحقني  �لطلبة  و�أ�سماء  عدد 

�لطلبة و�ملحافظة على  �أو�ساع  ليتم معاجلة  �ملوؤ�س�ستني،  يف هاتني 

حقوقهم �ملكت�سبة وفقا للمادة )12( من قانون �لتعليم �لعايل.

�لعلوم  �خلليجية وجامعة  �جلامعة  �أن  �ت�سح  �لتقرير  ب- ويف �سوء 

�إد�رة  تخ�س�س  يف  �لبكالوريو�س  برنامج  يف  ح�سلتا  قد  �لتطبيقية، 

وبعد   ،)Limited Confidence( حمدودة  ثقة  تقدير  على  �لأعمال 

هذ�  يف  �جلدد  �لطلبة  قبول  �إيقاف  �ملجل�س  قرر  و�ملناق�سة  �لتد�ول 

ما  حد  �إىل  مر�ٍس  تقييم  على  ح�سوله  ب�سبب  �لأكادميي  �لربنامج 

بالقر�ر،  �لعلم   تاريخ  من  �عتبار�ً  وذلك   ،)Limited Confidence(

�لعامة  �لأمانة  تزويد  ب�رصورة  �ملذكورتني  �ملوؤ�س�ستني  وخماطبة 

بخطة تف�سيلية مع جدول زمني لتعديل �أو�ساعهما وفقًا ملا ورد يف 

تقرير هيئة �سمان �جلودة خالل مدة �أق�ساها �سهرين من تاريخ �لعلم 

بالقر�ر، وعلى �سوئها يتم رفع هذه �خلطة �إىل جمل�س �لتعليم �لعايل 

لتخاذ ما ير�ه منا�سبًا.

قرارات جمل�س التعليم العايل:
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�جلودة  �سمان  هيئة  تقرير  �ملجل�س  ناق�س  �آخر  �سعيد  وعلى  ج- 

بخ�سو�س �لتقييم �ملوؤ�س�سي �ل�سامل لكل من �جلامعة �لعربية �ملفتوحة 

)فرع مملكة �لبحرين(. ومعهد بريل للتكنولوجيا، حيث وجه �ملجل�س 

�ىل �أن تقوم �ملوؤ�س�ستان بتزويد �لأمانة �لعامة ملجل�س �لتعليم �لعايل 

يف  �لو�ردة  �لتو�سيات  لتنفيذ  زمني  بجدول  مرفقة  تف�سيلية  بخطة 

�لتقرير خالل مدة �أق�ساها �سهرين من تاريخ �لعلم بالقر�ر، ورفعه �إىل 

�ملجل�س لتخاذ ما ير�ه منا�سبًا ب�ساأنه..

د- وعلى �سعيد �آخر بحث �ملجل�س مذكرة �لأمانة �لعامة بخ�سو�س 

و�سع كليات �لرتبية يف �جلامعات �خلا�سة، وذلك �نطالقًا من �هتمام 

�ملجل�س وم�سوؤوليته بربط خمرجات �لتعليم �لعايل ب�سوق �لعمل، وبعد 

�إيقاف �لقبول يف جميع بر�مج �لرتبية  مناق�سة �ملذكرة قرر �ملجل�س 

من  �عتبار�ً  �لبحرين  مبملكة  �خلا�سة  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  يف 

تاريخه وحتى �إ�سعار �آخر، وي�سمل �لقر�ر جميع �لدرجات �لعلمية من 

�لبكالوريو�س �إىل �ملاج�ستري و�لدكتور�ه.

هـ- هذ� وقد بحث �ملجل�س �أ�س�س �لقبول و�لن�سب �ملطلوبة من معدلت 

�لثانوية �لعامة للت�سجيل يف �جلامعات بح�سب �لتخ�س�سات �لأكادميية 

و�لكليات، حيث �عتمد ما جاء باملذكرة �ملرفوعة من �لأمانة �لعامة.

اأغ�سط�س   5 بتاريخ  العايل  التعليم  جمل�س  اجتماع  ثانيًا: 

2009م:

�لأربعاء  �لذي عقد يوم  �لعايل يف �جتماعه  �لتعليم  �سدر عن جمل�س 

على  �خلا�سة  للجامعات  �إخطار�ت  عدة  2009م  �أغ�سط�س   5 �ملو�فق 

حول  للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  من  �لو�ردة  �لتقارير  مناق�سة  �سوء 

�أ�سدر �ملجل�س عدد�ً  �ملخالفات �ملر�سودة باجلامعات �خلا�سة، وقد 

�لنحو  �ملخالفات على  لإز�لة  �خلا�سة  �جلامعات  �إىل  �لإخطار�ت  من 

�لتايل:

1- �إخطار�ت جامعة دملون للعلوم و�لتكنولوجيا:

رئي�سًا  �لقا�سي  من�سور  ح�سن  �ل�سيد  تعيني  على  �ملو�فقة  عدم  �أ- 

�لقر�ر  للجامعة، وذلك وفقًا ملا هو من�سو�س عليه يف �ملادة 6 من 

ملوؤ�س�سات  و�لإد�رية  �لأكادميية  �لالئحة  ب�ساأن   2007 ل�سنة   2 رقم 

�لتعليم �لعايل.

ب- عدم �ملو�فقة على �لت�سكيل �حلايل ملجل�س �أمناء �جلامعة.

�ل�سنوية  �خلتامية  ح�ساباتها  بتقدمي  �جلامعة  �لتز�م  عدم  ج- 

�لتعليم  جمل�س  �إىل  �خلارجي  �حل�سابات  مدقق  بتقرير  و�مل�سحوبة 

�لعايل.

د- عدم قيام �جلامعة باإيد�ع �ل�سمان �ملايل يف �أحد �لبنوك �ملرّخ�س 

لها يف مملكة �لبحرين.

هـ- عدم تخ�سي�س ن�سبة ل تقّل عن 3% من �سايف �إير�د�ت �جلامعة 

من   %2 عن  تقّل  ل  ن�سبة  تخ�سي�س  وعدم  �لعلمي،  للبحث  �ل�سنوية 

�سايف �لإير�د�ت للتمنية �ملهنية لهيئة �لتدري�س.

و- وجود خمالفات فيما يخ�س �إجر�ء�ت �حلماية و�ل�سالمة يف مبنى 

�جلامعة.

2- �إخطار�ت معهد بريل للتكنولوجيا:

�أ- عدم ��ستيفاء رئي�س �ملعهد لل�رصوط �لو�ردة يف �لالئحة �لأكادميية 

و�لإد�رية.

ب- عدم تعيني نائب لرئي�س �ملعهد.

�ملعهد  �إير�د�ت  تقل عن 3% من �سايف  ل  ن�سبة  تخ�سي�س  عدم  ج- 

من   %2 عن  تقّل  ل  ن�سبة  تخ�سي�س  وعدم  �لعلمي،  للبحث  �ل�سنوية 

�سايف �إير�د�ت �ملعهد �ل�سنوية للتنمية �ملهنية لهيئة �لتدري�س.

هـ- عدم تقدمي �ملعهد ح�ساباته �خلتامية �ل�سنوية و�مل�سحوبة بتقرير 

مدّقق �حل�سابات �خلارجي �إىل جمل�س �لتعليم �لعايل.

و- عدم قيام �ملعهد باإيد�ع �ل�سمان �ملايل يف �أحد �لبنوك �ملرّخ�س 

لها يف مملكة �لبحرين.

ز- وجود خمالفتني فيما يخ�س �إجر�ء�ت �حلماية و�ل�سالمة يف مبنى 

�جلامعة.

3- �إخطار�ت �جلامعة �خلليجية:

غًا لإد�رتها.
ّ
�أ- عدم تر�سيح جمل�س �لأمناء رئي�سًا للجامعة متفر

و�مل�سحوبة  �ل�سنوية  �خلتامية  ح�ساباتها  �جلامعة  تقدمي  عدم  ب- 

بتقرير مدقق �حل�سابات �خلارجي �إىل جمل�س �لتعليم �لعايل.

ج- عدم تخ�سي�س ن�سبة ل تقّل عن 3% من �سايف �إير�د�ت �جلامعة 

من   %2 عن  تقّل  ل  ن�سبة  تخ�سي�س  وعدم  �لعلمي،  للبحث  �ل�سنوية 

�سايف �لإير�د�ت للتمنية �ملهنية لهيئة �لتدري�س.

د- وجود خمالفات فيما يخ�س �إجر�ء�ت �حلماية و�ل�سالمة يف مبنى 

�جلامعة

4- �إخطار�ت جامعة �ململكة:

�أ- عدم تعيني نائب لرئي�س �جلامعة.

ب- عدم تعيني روؤ�ساء لالأق�سام �لأكادميية.

و�مل�سحوبة  �ل�سنوية  �خلتامية  ح�ساباتها  �جلامعة  تقدمي  ج-عدم 

بتقرير مدقق �حل�سابات �خلارجي �إىل جمل�س �لتعليم �لعايل.

د- عدم قيام �جلامعة باإيد�ع �ل�سمان �ملايل يف �أحد �لبنوك �ملرّخ�س 

لها يف مملكة �لبحرين.

 ج- عدم تخ�سي�س ن�سبة ل تقّل عن 3% من �سايف �إير�د�ت �جلامعة 

من   %2 عن  تقّل  ل  ن�سبة  تخ�سي�س  وعدم  �لعلمي،  للبحث  �ل�سنوية 

�سايف �لإير�د�ت للتمنية �ملهنية لهيئة �لتدري�س.

مببنى  و�ل�سالمة  �حلماية  با�سرت�طات  خملة  خمالفات  وجود  د- 

�جلامعة.

5- �إخطار�ت �جلامعة �مللكية للبنات:

�أ- عدم تعيني نائب لرئي�س �جلامعة.

و�مل�سحوبة  �ل�سنوية  �خلتامية  ح�ساباتها  �جلامعة  تقدمي  عدم  ب- 

بتقرير مدقق �حل�سابات �خلارجي �إىل جمل�س �لتعليم �لعايل.

ج عدم قيام �جلامعة باإيد�ع �ل�سمان �ملايل يف �أحد �لبنوك �ملرّخ�س 

لها يف مملكة �لبحرين.

�إير�د�ت �جلامعة  د- عدم تخ�سي�س ن�سبة ل تقّل عن 3% من �سايف 

من   %2 عن  تقّل  ل  ن�سبة  تخ�سي�س  وعدم  �لعلمي،  للبحث  �ل�سنوية 

�سايف �لإير�د�ت للتمنية �ملهنية لهيئة �لتدري�س.

يف  و�ل�سالمة  �حلماية  �إجر�ء�ت  يخ�س  فيما  خمالفتني  وجود  هـ- 

مبنى �جلامعة.

6- �إخطار�ت جامعة �لعلوم �لتطبيقية:

و�مل�سحوبة  �ل�سنوية  �خلتامية  ح�ساباتها  �جلامعة  تقدمي  عدم  �أ- 

بتقرير مدقق �حل�سابات �خلارجي �إىل جمل�س �لتعليم �لعايل.

لرقم  �جلامعة  قبل  من  �ملن�سورة  �لإعالنات  بع�س  ت�سمني  عدم  ب- 
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�ملو�فقة عليها من �لأمانة �لعامة.

ج- عدم قيام �جلامعة باإيد�ع �ل�سمان �ملايل يف �أحد �لبنوك �ملرّخ�س 

لها يف مملكة �لبحرين.

�إير�د�ت �جلامعة  د- عدم تخ�سي�س ن�سبة ل تقّل عن 3% من �سايف 

من   %2 عن  تقّل  ل  ن�سبة  تخ�سي�س  وعدم  �لعلمي،  للبحث  �ل�سنوية 

�سايف �لإير�د�ت للتمنية �ملهنية لهيئة �لتدري�س.

هـ- وجود خمالفات فيما يخ�س �إجر�ء�ت �حلماية و�ل�سالمة يف مبنى 

�جلامعة.

7- �إخطار�ت �جلامعة �لعربية �ملفتوحة:

و�مل�سحوبة  �ل�سنوية  �خلتامية  ح�ساباتها  �جلامعة  تقدمي  عدم  �أ- 

بتقرير مدقق �حل�سابات �خلارجي �إىل جمل�س �لتعليم �لعايل.

ب- عدم قيام �جلامعة باإيد�ع �ل�سمان �ملايل يف �أحد �لبنوك �ملرّخ�س 

لها يف مملكة �لبحرين.

ج- عدم تخ�سي�س ن�سبة ل تقّل عن 3% من �سايف �إير�د�ت �جلامعة 

من   %2 عن  تقّل  ل  ن�سبة  تخ�سي�س  وعدم  �لعلمي،  للبحث  �ل�سنوية 

�سايف �لإير�د�ت للتمنية �ملهنية لهيئة �لتدري�س.

د- وجود خمالفات فيما يخ�س �إجر�ء�ت �حلماية و�ل�سالمة يف مبنى 

�جلامعة. �إخطار�ت جامعة �أما �لدولية:

و�مل�سحوبة  �ل�سنوية  �خلتامية  ح�ساباتها  �جلامعة  تقدمي  عدم  هـ- 

بتقرير مدقق �حل�سابات �خلارجي �إىل جمل�س �لتعليم �لعايل.

�إير�د�ت �جلامعة  و- عدم تخ�سي�س ن�سبة ل تقّل عن 3% من �سايف 

من   %2 عن  تقّل  ل  ن�سبة  تخ�سي�س  وعدم  �لعلمي،  للبحث  �ل�سنوية 

�سايف �لإير�د�ت للتمنية �ملهنية لهيئة �لتدري�س.

ز- عدم حتديد نقطة جتمع يف �ملنطقة �ملفتوحة.

8- �إخطار�ت جامعة نيويورك للتكنولوجيا:

�أ- عدم قيام �جلامعة باإيد�ع �ل�سمان �ملايل يف �أحد �لبنوك �ملرّخ�س 

لها يف مملكة �لبحرين.

ب- عدم تخ�سي�س ن�سبة ل تقّل عن 3% من �سايف �إير�د�ت �جلامعة 

من   %2 عن  تقّل  ل  ن�سبة  تخ�سي�س  وعدم  �لعلمي،  للبحث  �ل�سنوية 

�سايف �لإير�د�ت للتمنية �ملهنية لهيئة �لتدري�س.

ج- وجود خمالفات فيما يخ�س �إجر�ء�ت �حلماية و�ل�سالمة يف مبنى 

�جلامعة.

9- �إخطار�ت �جلامعة �لأهلية:

و�مل�سحوبة  �ل�سنوية  �خلتامية  ح�ساباتها  �جلامعة  تقدمي  عدم  �أ- 

بتقرير مدقق �حل�سابات �خلارجي �إىل جمل�س �لتعليم �لعايل.

ب- عدم تخ�سي�س ن�سبة ل تقّل عن 3% من �سايف �إير�د�ت �جلامعة 

من   %2 عن  تقّل  ل  ن�سبة  تخ�سي�س  وعدم  �لعلمي،  للبحث  �ل�سنوية 

�سايف �لإير�د�ت للتمنية �ملهنية لهيئة �لتدري�س.

ج- عدم وجود نقطة جتمع يف �ملنطقة �ملفتوحة.

10- �إخطار�ت كلية �لبحرين �جلامعية:

غًا لإد�رتها.
ّ
�أ- عدم تر�سيح جمل�س �لأمناء رئي�سًا للجامعة متفر

ب- عدم تعيني نائب لرئي�س �جلامعة.

ج- عدم تعيني روؤ�ساء لالأق�سام �لأكادميية.

و�مل�سحوبة  �ل�سنوية  �خلتامية  ح�ساباتها  �جلامعة  تقدمي  عدم  د- 

بتقرير مدقق �حل�سابات �خلارجي �إىل جمل�س �لتعليم �لعايل.

هـ- عدم قيام �جلامعة باإيد�ع �ل�سمان �ملايل يف �أحد �لبنوك �ملرّخ�س 

لها يف مملكة �لبحرين.

�إير�د�ت �جلامعة  و- عدم تخ�سي�س ن�سبة ل تقّل عن 3% من �سايف 

من   %2 عن  تقّل  ل  ن�سبة  تخ�سي�س  وعدم  �لعلمي،  للبحث  �ل�سنوية 

�سايف �لإير�د�ت للتمنية �ملهنية لهيئة �لتدري�س.

�لأمانة  �إعالنات دون �حل�سول على مو�فقة  بن�رص  ز- قيام �جلامعة 

�لعامة للمجل�س.

ح- عدم وجود نقطة جتمع يف �ملنطقة �ملفتوحة.

11- جامعة �لبحرين �لطبية:

�أ- عدم تعيني نائب رئي�س للجامعة.

و�مل�سحوبة  �ل�سنوية  �خلتامية  ح�ساباتها  �جلامعة  تقدمي  عدم  ب- 

بتقرير مدقق �حل�سابات �خلارجي �إىل جمل�س �لتعليم �لعايل.

ج- عدم تخ�سي�س ن�سبة ل تقّل عن 3% من �سايف �إير�د�ت �جلامعة 

من   %2 عن  تقّل  ل  ن�سبة  تخ�سي�س  وعدم  �لعلمي،  للبحث  �ل�سنوية 

�سايف �لإير�د�ت للتمنية �ملهنية لهيئة �لتدري�س.

د- عدم وجود نقطة جتمع يف �ملنطقة �ملفتوحة.

�أ�سبوع  بني  ترت�وح  مهلة  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  �أعطى  وقد  هذ� 

�ملر�سلة  �لإخطار�ت  يف  �إليها  �مل�سار  �ملخالفات  لإز�لة  و�أ�سبوعني 

�إىل �جلامعات �خلا�سة، و�لطلب منها تقدمي تقرير للمجل�س يوؤكد باأن 

منها  بع�سًا  �أّن  �ملخالفات، خ�سو�سًا  هذه  �أ�سباب  �أز�لت  قد  �جلامعة 

�أمن  يهدد  �إز�لتها  يف  و�لتاأّخر  و�ل�سالمة،  �حلماية  باإجر�ء�ت  يتعّلق 

و�سالمة �لطلبة و�لعاملني باجلامعات.

اأغ�سط�س   19 بتاريخ  العايل  التعليم  جمل�س  اجتماع  ثالثًا: 

2009م:

�سدر عن جمل�س �لتعليم يف �جتماعه �لذي عقد يوم �لأربعاء �ملو�فق 

�جلامعات  بحّق  �حلا�سمة  �لقر�ر�ت  من  عدد  2009م  �أغ�سط�س   19

�خلا�سة �ملخالفة، على �لنحو �لتايل:

1- قر�ر �ملجل�س بحق جامعة �ململكة:

�سنة  �لأكادميية ملدة  �لرب�مج  �جلدد يف جميع  �لطلبة  قبول  �أ- وقف 

در��سية و�حدة للعام �لدر��سي 2009/ 2010م )�بتد�ًء من 1 �سبتمرب 

2009م ولغاية 31 �أغ�سط�س 2010م(. 

 توقيع �جلامعة على �إقر�ر و�لتعهد يف مدة حمددة مبا ياأتي:

�أ - تعيني نائب للرئي�س.

ب - تعيني روؤ�ساء لالأق�سام.

ج - �سمان �حلماية و�ل�سالمة و�ل�سحة �لعامة.

  يف حال عدم ��ستجابة �جلامعة يتخذ �ملجل�س ما ير�ه منا�سبًا وفقًا 

للمادة 12 من قانون �لتعليم �لعايل.

2- قر�ر �ملجل�س بحق �جلامعة �خلليجية:

�أ- وقف قبول �لطلبة �جلدد يف جميع �لرب�مج �لأكادميية ملدة �سنة   

در��سية و�حدة للعام �لدر��سي 2010/2009م )�بتد�ًء من 1 �سبتمرب 

2009 ولغاية 31 �أغ�سط�س 2010م(. 

 ب-  توقيع �جلامعة على �إقر�ر و�لتعهد يف مدة حمددة مبا ياأتي:
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1- ت�سليم �حل�ساب �خلتامي م�سحوبًا بتقرير من �ملدقق �خلارجي.

و�لتنمية  �لعلمي  للبحث  �للو�ئح  يف  �ملحددة  �لن�سب  تخ�سي�س   -2

�ملهنية.

3- �سمان �حلماية و�ل�سالمة و�ل�سحة �لعامة.

باإر�سال  قر�ره  ذت  نفَّ قد  �أنها  على  �ملجل�س  �لعامة  �لأمانة  �أطلعت 

�أ�سباب �ملخالفة �ملتعّلقة مبا  �إىل �جلامعة �خلليجية لإز�لة  �إخطارين 

ياأتي: 

�أكادميي مزودج دون �حل�سول  �أ- قيام �جلامعة با�ستحد�ث برنامج 

على مو�فقة  �ملجل�س عليه.

ب- قيام �جلامعة بطرح بر�مج دكتور�ه غري م�ستوفية لل�رصوط �لتي 

ن�ست عليها �للو�ئح.

3- قر�ر �ملجل�س بحق جامعة دملون للعلوم و�لتكنولوجيا:

�سنة  �لأكادميية ملدة  �لرب�مج  �جلدد يف جميع  �لطلبة  قبول  �أ- وقف 

در��سية و�حدة للعام �لدر��سي 2009/ 2010م )�بتد�ًء من 1 �سبتمرب 

2009م ولغاية 31 �أغ�سط�س 2010م(.

ب- �إلز�م مالك �جلامعة بت�سكيل جمل�س �أمناء جديد وفقا للقو�عد �لتي 

لعر�سه  متهيد�ً  �لرئي�س  تر�سيح  ليتوىل  �لعايل،  �لتعليم  جمل�س  �أقرها 

على �ملجل�س خالل �أ�سبوعني من تاريخه وذلك ليقرر ما ير�ه منا�سبًا.

ير�ه منا�سبًا وفقًا  ��ستجابة �جلامعة يتخذ �ملجل�س ما  يف حال عدم 

للمادة 12 من قانون �لتعليم �لعايل.

ج- �إلز�م مالك �جلامعة توقيع �إقر�ر و�لتعهد يف مدة حمددة ب�سمان 

�حلماية و�ل�سالمة و�ل�سحة �لعامة.

4- قر�ر �ملجل�س بحّق كلية �لبحرين �جلامعية:

�سنة  �لأكادميية ملدة  �لرب�مج  �جلدد يف جميع  �لطلبة  قبول  �أ- وقف 

در��سية و�حدة للعام �لدر��سي 2009/ 2010م )�بتد�ًء من 1 �سبتمرب 

2009م ولغاية 31 �أغ�سط�س 2010م(.

ب- �إلز�م مالك �جلامعة بت�سكيل جمل�س �أمناء جديد وفقا للقو�عد �لتي 

لعر�سه  متهيد�ً  �لرئي�س  تر�سيح  ليتوىل  �لعايل،  �لتعليم  جمل�س  �أقرها 

على �ملجل�س خالل �أ�سبوعني من تاريخه وذلك ليقرر ما ير�ه منا�سبًا.

ير�ه منا�سبًا وفقًا  ��ستجابة �جلامعة يتخذ �ملجل�س ما  يف حال عدم 

للمادة 12 من قانون �لتعليم �لعايل.

ج- �إلز�م مالك �جلامعة بتوقيع �إقر�ر و�لتعهد يف مدة حمددة ب�سمان 

�حلماية و�ل�سالمة و�ل�سحة �لعامة.

5- قر�ر �ملجل�س بحق �ملركز �لدويل ملعهد بريل للتكنولوجيا:

�سنة  �لأكادميية ملدة  �لرب�مج  �جلدد يف جميع  �لطلبة  قبول  �أ- وقف 

در��سية و�حدة للعام �لدر��سي 2009/ 2010م )�بتد�ًء من 1 �سبتمرب 

2009م ولغاية 31 �أغ�سط�س 2010م(.

ب- �إلز�م جمل�س �لأمناء برت�سيح رئي�س للجامعة.

 يف حال عدم ��ستجابة �جلامعة يتخذ �ملجل�س ما ير�ه منا�سبًا وفقًا 

للمادة 12 من قانون �لتعليم �لعايل.

ج- �إلز�م مالك �جلامعة بتوقيع �إقر�ر و�لتعهد يف مدة حمددة ب�سمان 

�حلماية و�ل�سالمة و�ل�سحة �لعامة.

6- قر�ر �ملجل�س بحّق جامعة �لعلوم �لتطبيقية:

�لدر��سي  للعام  �لأول  �لدر��سي  للف�سل  �جلدد  �لطلبة  قبول  وقف  �أ- 

2009/ 2010م يف جميع �لرب�مج �لأكادميية.

ب�سمان  حمددة  مدة  يف  و�لتعهد  �إقر�ر  بتوقيع  �ملوؤ�س�سة  �إلز�م  ب- 

�حلماية و�ل�سالمة و�ل�سحة �لعامة.

ر �ملجل�س كذلك �إلز�م هذه �جلامعات �خلا�سة �ملخالفة مبو�فاة 
ّ
7- وقر

�ملجل�س كل �سهر مبا قامت به من جهود لإز�لة �أ�سباب كل خمالفة.

8- كما قرر �ملجل�س �أي�سًا باأنه يجوز لكل جامعة خا�سة �سدر بحقها 

قر�ر بوقف قبول طلبة رفع تقرير �إىل �ملجل�س ُتبنيِّ ما قامت به من 

�إجر�ء�ت وخطو�ت لإز�لتها �أ�سباب �ملخالفة �لتي �رتكبتها، وعلى �سوء 

ذلك �سيقرر �ملجل�س �تخاذ ما يلزم بهذ� �خل�سو�س.

9- وقد و�فق �ملجل�س على تو�سية �للجنة �لتي �سّكلها لدر��سة ردود 

�أ�سباب  �أعلن �سابقًا من  �أز�لت ما  �لآتية قد  �جلامعات باأن �جلامعات 

�ملخالفات �لتي �رتكبتها، كما قرر �ملجل�س بحقها ما ياأتي:

 

�أ- قر�ر �ملجل�س بحق جامعة نيويورك للتكنولوجيا:

ب�سمان  حمددة  مدة  يف  و�لتعهد  �إقر�ر،  بتوقيع  �ملوؤ�س�سة  �إلز�م   -

�حلماية و�ل�سالمة و�ل�سحة �لعامة.

ب- قر�ر �ملجل�س بحق �جلامعة �لأهلية:

ب�سمان  حمددة  مدة  يف  و�لتعهد  �إقر�ر،  بتوقيع  �ملوؤ�س�سة  �إلز�م   -

�حلماية و�ل�سالمة و�ل�سحة �لعامة.

ج- قر�ر �ملجل�س بحق �جلامعة �لعربية �ملفتوحة:

ب�سمان  حمددة  مدة  يف  و�لتعهد  �إقر�ر،  بتوقيع  �ملوؤ�س�سة  �إلز�م   -

�حلماية و�ل�سالمة و�ل�سحة �لعامة.

د- قر�ر �ملجل�س بحق جامعة �لبحرين �لطبية:

توقيع �جلامعة على �إقر�ر و�لتعهد يف مدة حمددة مبا ياأتي:

1- تعيني نائب للرئي�س

و�لتنمية  �لعلمي  للبحث  �للو�ئح  يف  �ملحددة  �لن�سب  تخ�سي�س   -2

�ملهنية.

 3- �سمان �حلماية و�ل�سالمة و�ل�سحة �لعامة.

:AMA هـ- قر�ر �ملجل�س بحق جامعة

�إلز�م �ملوؤ�س�سة بتوقيع �إقر�ر و�لتعهد يف مدة حمددة مبا ياأتي:

�خلارجي  �ملدقق  من  بتقرير  م�سحوبًا  �خلتامي  �حل�ساب  ت�سليم   -1

ب�سورة �لنهائية.

2- �سمان �حلماية و�ل�سالمة و�ل�سحة �لعامة.

  

و- قر�ر �ملجل�س بحق �جلامعة �مللكية للبنات:

توقيع �جلامعة على �إقر�ر و�لتعهد يف مدة حمددة مبا ياأتي:

1- تعيني نائب للرئي�س

و�لتنمية  �لعلمي  للبحث  �للو�ئح  يف  �ملحددة  �لن�سب  تخ�سي�س   -2

�ملهنية.

3- �سمان �حلماية و�ل�سالمة و�ل�سحة �لعامة.
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و�لإعالم  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  �ملجتمع  فعل  ردود  كانت  لقد 

بوجه عام �إيجابية، وذلك لأن هذه �لقر�ر�ت ت�سب بهدف تعديل �أو�ساع 

مبخرجاته،  و�لرتقاء  �خلا�س  �لعايل  �لتعليم  وتطوير  �جلامعات 

وهو  2007م  �أكتوبر  يف  �للو�ئح  �سدور  ومنذ  �ملجل�س  و�أن  خا�سة 

يتابع من خالل �لأمانة �لعامة تنفيذ �للو�ئح و�لقر�ر�ت مع �جلامعات 

�خلا�سة ويعطي �ملهل �لالزمة لتتمكن �جلامعات من تكييف وتعديل 

�لتي  �ل�سغوط  من  وبالرغم  �جلديد،  �لت�رصيعي  �لإطار  مع  �أو�ساعها 

�تخاذ  يف  تاأخره  حول  �لعديدة  و�لنتقاد�ت  �ملجل�س  �إليها  �س 
ّ
تعر

�أن يعطي �جلامعات  قر�ر�ت عقابية، فاإن �ملجل�س كان حري�سًا على 

�لطلبة،  حقوق  على  �ملحافظة  مع  �أو�ساعها،  لتعديل  �لكايف  �لوقت 

ولذلك نالحظ تفاوت ردود فعل �جلامعات �خلا�سة بني مرّحب ومنتقٍد 

لهذه �لقر�ر�ت، رّحب �لبع�س بالإجر�ء�ت �لتي �تخذها جمل�س �لتعليم 

�لعايل   �لتعليم  م�سرية  م�سلحة  يف  تاأتي  باأنها  �إياها  و��سفًا  �لعايل 

�سجاعة،  باأنها  �لقر�ر�ت  هذه  و�سف  �لبع�س  �إن  بل  دوره،  وتر�سيد 

�لعايل  �لتعليم  جمل�س  قر�ر�ت  �جلامعات  روؤ�ساء  بع�س  و�سف  كما 

�جلامعات  بع�س  ت 
ّ
�أقر �آخر  جانب  ومن  ومن�سفة،  ت�سحيحية  باأنها 

�لطريق  باأنها يف  �إىل تقدمي ما يفيد  بوجود نق�ٍس و�أخطاء و�سارعت 

�إىل ت�سحيح �أو�ساعها، وفيما يلي �أهم ردود �لأفعال �لتي وردت يف 

�ل�سحافة �ملحلية على قر�ر�ت جمل�س �لتعليم �لعايل:

: ردود فعل اجلامعات اخلا�سة.
ً
اأول

لهذه  ومنتقد  مرحب  بني  �خلا�سة  �جلامعات  فعل  ردود  تفاوتت 

�لقر�ر�ت، حيث جاءت على �لنحو �لتايل:

1- �لرتحيب و�لتاأييد:

- رّحب �ل�سيخ خالد بن حممد �آل خليفة رئي�س كلية �لبحرين �جلامعية 

باأنها  �إياها  و��سفًا  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  �تخذها  �لتي  بالإجر�ء�ت 

تاأتي يف م�سلحة م�سرية �لتعليم �لعايل وتر�سيد دوره، وهناأ �لدكتور 

�لنعيمي وجمل�س �لتعليم �لعايل على هذه �ل�سجاعة، و�أنه ي�سعر بر�حة 

�خلليج  )�أخبار  �عتبارها  لها  ويرد  بالبحرين  �لعايل  �لتعليم  م�سرية 

�لأربعاء 2009/7/1(.

�ملفتوحة  �لعربية  �جلامعة  رئي�س  فخرو  �سمري  �لدكتور  و�سف   -

ت�سحيحية  باأنها  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  قر�ر�ت  �سحفي  موؤمتر  يف 

�أو�ساعها  ت�سحيح  �ملفتوحة  �لعربية  �جلامعة  بد�أت  حيث  ومن�سفة، 

قبل �أ�سهر و�ستنتهي قبل �ملدة �ملحددة. 

�جلامعة  �أن  �لأهلية  �جلامعة  رئي�س  �حلو�ج  عبد�هلل  �لدكتور  �أعلن   -

�لعامة  لالأمانة  و�سلت  �خل�سو�س  بهذ�  ر�سالة  و�أن  �لنق�س،  ��ستوفت 

للتعليم �لعايل بعد �سدور �لقر�ر�ت.

بني  جمع  و�لذي   )2009/7/7 )�لثالثاء  �لو�سط  جريدة  منتدى  يف 

بن  �إبر�هيم  و�ل�سيخ  �لأهلية  �جلامعة  رئي�س  �حلو�ج  عبد�هلل  �لدكتور 

بكلية  و�ملالية  �لإد�رية  لل�سوؤون  �لتنفيذي  �ملدير  خليفة  �آل  خالد 

�لبحرين �جلامعية و�لدكتورة جناح �سنقور رئي�سة �جلامعة �لأمريكية 

يف �لبحرين “حتت �لتاأ�سي�س”، �أكد هوؤلء �أن بع�س �جلامعات �خلا�سة 

قامت بعدد من �ملخالفات كتكدي�س �لطلبة بحيث �أ�سبح عدد �لأ�ساتذة 

ل يتنا�سب مع �لعدد �لكبري للطلبة، مع �لإ�سارة �إىل �أن �لبحرين بها عدد 

من �جلامعات ذ�ت �ل�سمعة �ملمتازة و�لتي ت�ساهي �أف�سل �جلامعات 

لذلك  �لربحي  �لهدف  ذ�ت  �لتجارية  �جلامعات  جانب  �إىل  �لعامل  يف 

بقر�ر�ت  �سنقور  جناح  �لدكتورة  و�أ�سادت  بينها،  �خللط  عدم  يجب 

جمل�س �لتعليم �لعايل بو�سفها قفزة نوعية يجب مباركتها ل �لوقوف 

�سدها.

2- �لغ�سب و�لنتقاد:

�لعايل  �لتعليم  جمل�س  رئي�س  �إىل  �خلا�سة  �جلامعات  روؤ�ساء  وجه   -

�لقانونية  و�ملالحظات  �لحتجاجات  من  �لعديد  ت�سمن  خطابًا 

و�لأكادميية منها:

م�ساءلة  عن  و�لتغا�سي  �خلا�سة  �جلامعات  نحو  �لتوجه  ملاذ�  �أ- 

�ل�سو�بط  تطبيق  يف  �سديد�ً  نق�سًا  تعاين  �لتي  �حلكومية  �جلامعات 

بوليتكنك  �ل�سحية،  �لعلوم  كلية  �لبحرين،  جامعة  مثل  و�ملعايري 

�ملالية  للدر��سات  �لبحرين  معهد  للتدريب،  �لبحرين  معهد  �لبحرين، 

و�مل�رصفية، كلية �لبحرين للمعلمني، �لأكادميية �مللكية لل�رصطة، كلية 

�ل�سيخ عي�سى �مللكية �لع�سكرية، �لطري�ن �ملدين )�رصكة با�س(، جامعة 

�خلليج �لعربي؟ 

ب-  �نتقد عدد من روؤ�ساء �جلامعات �خلا�سة قر�ر�ت جمل�س �لتعليم 

�لعايل موردين يف �عرت��ساتهم عدد�ً من �لنقاط منها:

-  �لرتكيز على حما�سبة �جلامعات �خلا�سة دون �حلكومية.

-  �لتمييز بني �جلامعات و�قت�سار �لإنذ�ر و�لعقوبة على �لبع�س دون 

�لآخر.

- وجود �أخطاء يف عملية �حت�ساب �لن�سب يف بع�س �جلامعات بالن�سبة 

لأع�ساء هيئة �لتدري�س.

- توقيت �لإعالن عن هذه �لقر�ر�ت غري منا�سب لأنه ي�رص مب�سلحة 

�جلامعات �خلا�سة ويثري �ل�سكوك حول م�سد�قيتها بني �أو�ساط �لطلبة 

و�أولياء �أمورهم.

�ملنتقدون  �أ�سار  باجلامعات  �لتدري�س  هيئات  ملو�سوع  بالن�سبة   -

تلجاأ  و�لتي  �لعايل  �لتعليم  ملجل�س  �لعامة  �لأمانة  يف  �لعيب  �أن  �إىل 

تر�سحهم  من  على  للمو�فقة  �لعقيمة  و�لإجر�ء�ت  �لبريوقر�طية  �إىل 

من  �جلامعات  ميكن  ل  مبا  �لتدري�س  هيئات  �أع�ساء  من  �جلامعات 

�ل�ستجابة لهذ� �ملتطلب يف �لوقت �ملنا�سب.

- �أثار �ملعرت�سون �ل�سكوك حول مدى �رصعية �للجوء �إىل تقارير هيئة 

�سمان �جلودة للحكم على �جلامعات �خلا�سة.

- �أثار �لبع�س ت�ساوؤلت حول �قت�سار تقرير هيئة �سمان �جلودة على 

عدد من �جلامعات فقط دون غريها وعلى برنامج �إد�رة �لأعمال دون 

غريه.

ميدد  �أن  �ملجل�س  على  ويجب  كافية  غري  �لأو�ساع  ت�سحيح  مهلة   -

�ملهلة )جريدة �لوقت �لأربعاء 2009/7/1(.

- �إجر�ء�ت �ملجل�س تخلو من روح �مل�سوؤولية لأنها ت�سبب �لبلبلة للطلبة 

د�خل �لبحرين وخارجها )جريدة �لوقت �لأربعاء 2009/7/1(.

- قر�ر�ت �ملجل�س خالفت �ملادة )11( يف قانون �لتعليم �لعايل رقم 

)3( لعام 2005 و�لذي يلزم �ملجل�س قبل �سدور قر�ر �لإيقاف باإخطار 

كتابي للموؤ�س�سة �ملخالفة و�ملدة �ملحددة لإز�لة �أ�سبابها، �إ�سافًة �إىل 

قبول من هيئة �سمان  برنامج ح�سل على  باإيقاف  قام  �ملجل�س  �أن 

فريد  �ملحامي  بر�أي  �لإ�سادة  ما(، مع  �إىل حدٍّ  )مر�ٍس  بدرجة  �جلودة 

ردود فعل الراأي العام ب�ضاأن قرارات جمل�ص التعليم العايل:
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غازي يف �لعتماد على جلنة �لعتماد �لأكادميية و�لتي مل ت�سكل بعد 

)�أخبار �خلليج، �لثنني 2009/7/6(. 

- عمد عدد من �جلامعات �خلا�سة �مل�سمولة باإنذ�ر�ت جمل�س �لتعليم 

�لعايل ب�ساأن ��ستكمال �أع�ساء �لهيئات �لأكادميية و�لإد�رية �إىل عمل 

لقاء�ت مفتوحة مع �لطلبة ل�رصح �أو�ساعهم و�للتز�مات �ملرتتبة على 

متهيد�ً  �ملعلومات  لتق�سي  جلان  بت�سكيل  قامو�  كما  �لإنذ�ر�ت،  تلك 

لرفعها لالأمانة �لعامة للمجل�س ملطابقتها بالبيانات �ملوجودة لديها، 

�لأ�ساتذة  �أعد�د  �حت�ساب  يف  خطاأ  وجود  �حتمالية  �إىل  �أ�سارو�  حيث 

مقارنة بالطلبة، فقد مت �حت�ساب �لعدد �لكلي لطلبة �جلامعة مقارنة 

�لطلبة يف كل كلية مقارنة  �حت�ساب عدد  بينما يجب  �لأ�ساتذة  بعدد 

بعدد �لأ�ساتذة، وهو ما ي�سكل فرقًا لدى تلك �جلامعات )�لبالد، �لإثنني 

.)2009/7/6

- كان لل�سحافة �لكويتية دور يف �إثارة مو�سوع �جلامعات �خلا�سة 

�أّثر  مما  �ل�سابقة  �لكويتية  �لعايل  �لتعليم  وزيرة  ت�رصيح  خالل  من 

كما  �خلليج،  م�ستوى  على  �لبحرينية  �خلا�سة  �جلامعات  �سمعة  على 

�أن تقارير �لوفد �لكويتي �لذي ز�ر �جلامعات �خلا�سة تبنّي �أن هناك 

ملفات كاملة �ساعت بني �ملكتب �لثقايف لدولة �لكويت و�أع�ساء �لوفد، 

وقد جاء يف �لقر�ر �لكويتي �أن جامعة مل يتم تقييمها و�سعت �سمن 

�جلامعات �مل�سموح للطلبة �لكويتيني بالدر��سة فيها.

كما ذكر عدد من روؤ�ساء �جلامعات �خلا�سة �أن هدف جمل�س �لتعليم 

�لعايل لي�س هدر �سمعة �لبحرين وم�ستقبل �ملو�طن �لبحريني مت�سائلني 

للم�سوؤولني باملجل�س وهجومهم عليهم،  �ل�سحوة �ملفاجئة  �سبب  عن 

��ستالم  يف  وينح�رص  مقطوع  و�ملجل�س  �جلامعات  بني  فالتو��سل 

ر�سائل حادة �لأ�سلوب و�لتهديد و�لوعيد يف خروج عن �ملتعارف عليه 

يف �لتو��سل و�لتخاطب، �إ�سافًة �إىل �أن �ملجل�س ي�سرتط لقبول توظيف 

�لأ�ساتذة ح�سولهم على �ل�سهادة �مل�سدقة من جمل�س )�أم د�ست( وهو 

عبارة عن معهد للغات وتعاد �لكرة مع �لأ�ساتذة بعد �لتجديد لهم، كما 

�لتعلل بكرثة  �لت�سديق على �سهادة �خلريج ياأخذ فرتة طويلة مع  �أن 

�لإثنني  �خلليج،  �أخبار  �ملوظفني )حتقيق �سحفي  عدد  وقلة  �لطلبات 

.)2009/7/6

روؤية  �إىل  يحتاج  �لتعليم  �إ�سالح  �أن  خا�سة  جامعة  رئي�س  �عترب   -

ولي�س عقوبات �نتقائية، حيث كان �لأجدر باملجل�س بدًل عن �ملو�جهة 

�لإعالمية عرب �ل�سحف �أن تعقد ندو�ت وموؤمتر�ت تدر�س �آفاق تطوير 

على  للجلو�س  �جلامعات  روؤ�ساء  كل  دعوة  �إىل  �إ�سافًة  �لعايل  �لتعليم 

قائاًل  و�خل�سومة،  �لفردية  عن  بعيد�ً  �لتطوير  �أجل  من  �حلو�ر  طاولة 

باأن خطاب �لأمني �لعام ملجل�س �لتعليم �لعايل �إىل �جلامعات �خلا�سة 

وكاأن  يظهر  �لرتبية(  وزير  �سعادة  �إىل  منه  )ن�سخة  بعبارة  و�ملذيل 

�لأمني �لعام يعمل مبعزل عن �لوزير. 

باأن جامعتني  �خلمي�س 2009/7/9م  �لو�سط  -ورد خرب يف جريدة 

خا�ستني تتجهان ملقا�ساة جمل�س �لتعليم �لعايل �إثر �إ�سد�ره للقر�ر�ت 

و�إنه من �ملوؤمل �أن ينظر �لق�ساء يف تفا�سيل �لدعوى منت�سف �ل�سهر 

�جلاري )يوليو(، كما �أن عدد�ً �آخر من �جلامعات �خلا�سة تنوي مقا�ساة 

�ملجل�س مطالبًة باإلغاء �لقر�ر�ت و�لعقوبات �ملفرو�سة عليها.  

�لأحد  �لأيام  بجريدة  �ملو�سوي  حممد  للكاتب  �سحفي  حتقيق   -

2009/7/12 حول �لتعليم �لعايل �خلا�س، حتدث فيه �لدكتور يو�سف 

عبد�لغفار رئي�س جامعة �ململكة قائاًل باأن موقف �جلامعات �خلا�سة 

�أقوى من موقف جمل�س �لتعليم �لعايل �نطالقًا من م�ساألة عدم توجيه 

يطالب  �ملجل�س  �أن  كما  �إنذ�رها،  قبل  للجامعات  خطابات  �ملجل�س 

�لأعمال و�لتو�ريخ بينما ل يلتزم  �جلامعات باللتز�م مبجموعة من 

هو بها من حيث مدة �ملو�فقة على توظيف �لأ�ساتذة ون�رص �لإعالنات، 

�لذين يطلقون على تلك �جلامعات  �ل�سحفية  �لأعمدة  ويتحدى كتاب 

�لأو�ساع  حقيقة  لريو�  خا�سة  جامعة  لأي  ياأتو�  �أن  �لدكاكني  لقب 

فيها، نافيًا تهمة �جل�سع عن تلك �جلامعات ومطالبًا باإح�سار �لأدلة 

على ذلك. 

�خلليجية  �جلامعة  رئي�سة  �لزياين  منى  للدكتورة  �سحفي  -موؤمتر 

ن�رص يف �ل�سحافة �ملحلية يوم �لإثنني 2009/7/13 �أعلنت فيه �أن 

مبينة  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  قر�ر�ت  ب�سبب  للق�ساء  جلاأت  �جلامعة 

�سمان  هيئة  تقارير  با�ستخد�م  قاما  �لعامة  و�أمانته  �ملجل�س  �أن 

�أن  وذكرت  دعمها،  من  بدًل  ومعاقبتها  باجلامعات  للت�سهري  �جلودة 

و�لقا�سي  ل�سنة 2005   3 رقم  قانون  �لفقرة 11 من  �ملجل�س خالف 

�لتي  �ملخالفات  يتم حتديد  باملخالفات حيث مل  �جلامعات  باإخطار 

ينبغي تعديلها، و�سّنت هجومًا على �ملجل�س و��سفة ن�رص �لقر�ر�ت يف 

�إجر�مي يقوم على نو�يا �سيئة، متهمة �ملجل�س  �أ�سلوب  �ل�سحف باأنه 

د جامعات معينة و�إ�سد�ر قر�ر�ت دون  بالنتقائية يف �لتعامل وتق�سّ

�لتثبت من �سحتها حلاجة يف نف�س يعقوب، م�سيفًة �أن �ملجل�س خرج 

باجلامعات  �سّهرت  �لتي  بقر�ر�ته  �أجلها  �أن�سئ من  �لتي  �لأهد�ف  عن 

�خلا�سة يف �لبحرين و�أ�ساءت ل�سمعتها ومكانتها �لعلمية، موؤكدة �أن 

و�أن  تعوي�سها خ�سو�سًا  ل ميكن  ومعنوية  مادية  �أ�رص�ر�ً  �أحلق  ذلك 

�لقر�ر�ت �سدرت متز�منة مع وقت ت�سجيل �لطلبة �جلدد.

وبالن�سبة لقر�ر غلق بر�مج �لرتبية، فقد و�سفته بالقر�ر �خلطري �لذي 

�لت�ساور مع �جلامعات �ملعنية للح�سول  �أ�سباب ودون  �أخذه دون  مت 

على حل مر�ٍس يف �إ�ساءة ل�ستخد�م �ل�سلطة من قبل �ملجل�س، مت�سائلة 

هذ�  يف  �ملتوفرة  �لدر��سات  على  �جلامعات  �طالع  عدم  �سبب  عن 

�أن  حيث  �ملنطقة  يف  �لأخرى  �لدول  ت�سمل  وهل  وجدت  �إن  �ملجال 

ن�سبتهم  تبلغ  �لذين  �لبحرينيني  غري  من  �لرتبية  كليات  طلبة  غالبية 

�أن �جلامعة �خلليجية  �أعد�د طلبة �لرتبية، و�أو�سحت  15% من جممل 

قامت دون دعم من �ملجل�س �أو من �لوز�رة رغم �أن بع�س �لدول متنح 

كل جامعة خا�سة 17 مليون دينار وم�ساحات �أر�سية، بينما �أعاقت 

�لوز�رة تنفيذ �أمر جاللة �مللك يف تخ�سي�س �أر�س للجامعة �خلليجية، 

�لتعليم  يف  م�سوؤول  ملقابلة  �ساعات   3 ملدة  �نتظارها  و��ستنكرت 

طالبة  �سهادة  على  �لت�سديق  �ملجل�س  رف�س  ��ستغربت  كما  �لعايل، 

دكتور�ه يف �لإر�ساد �لنف�سي و�لرتبوي ذ�كرة �أن �ملجل�س مل يّطلع على 

كافة  �إيقاف  ي�ستدعي  ل  �لأمر  هذ�  و�أن  ذلك!،  ي�ساأ  مل  �أو  �جلامعة  رد 

بر�مج �لدكتور�ه.

- يف جريدة �لوقت �لثالثاء 2009/7/14 ذكر ح�سن �لقا�سي رئي�س 

�أعطى  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  �أن  و�لتكنولوجيا  للعلوم  دملون  جامعة 

 2009 دي�سمرب   31 �إىل  �أو�ساعها  لتعديل  مهلة  �خلا�سة  �جلامعات 

ولي�س كما �رصحت �لدكتورة منى �لبلو�سي يف �ل�سحف �ملحلية باأن 

�ملهلة كانت �إىل 31 دي�سمرب 2008، قائاًل باأن هيئة �سمان �جلودة 

�أعطت �جلامعات �خلا�سة مهلة لت�سحيح �أو�ساعها �إىل �سبتمرب 2009، 

لتكون  �لتوقيت  هذ�  يف  قر�ر�ته  �إ�سد�ر  تعّمد  �ملجل�س  �أن  �إىل  م�سري�ً 

�رصبة قوية وقا�سية عليهم! ومت�سائاًل عن �سبب �قت�سار �لفح�س على 

6 جامعات من �أ�سل 12، كما ذكر باأن نق�س �أع�ساء هيئة �لتدري�س 

لديه يعود �إىل حد�ثة �جلامعة و�أنه كان يتوقع تعاون �لتعليم �لعايل 

حلاجة  وذلك  �سهرين  منذ  ع�سو�ً   28 توظيف  على  �ملو�فقة  يف  معه 

�جلامعة لهم يف �لف�سل �ملقبل.
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لنف�س  �خلليجية  �جلامعة  رئي�سة  �لزياين  منى  قالت  جانبها  ومن 

�جلريدة باأن لديها ثقة كبرية بعد�لة �لق�ساء لأن قر�ر�ت �لتعليم �لعايل 

�أ�رّصت ب�سمعة �لبحرين ولي�س ب�سمعة �جلامعات �خلا�سة، م�سريًة �إىل 

�ملخالفات ومل جتد  عن ماهية  ��ستف�سار�ً  �لعايل  للتعليم  �أر�سلت  �أنها 

منه رد�ً.

- يف جريدة �لوقت �لثالثاء 2009/8/11 ذكر �ملحامي فريد غازي 

)�جلامعة �خلليجية، وجامعة دملون،  تر�فع عن ثالث جامعات  �لذي 

وجامعة �لعلوم �لتطبيقية( باأن قر�ر �لتعليم �لعايل بوقف قبول �لطلبة 

وخالف  �خلا�سة،  و�جلامعات  �لتعليمية  �خلدمات  مي�س  قر�ر�ً  �جلدد 

�لقانون.

ثانيًا: ردود فعل الراأي العام

1- �لرتحيب و�لتاأييد:

�لعام على دعم وتثمني قر�ر�ت جمل�س  �لر�أي  �إجماع من  هنالك �سبه 

�لتعليم �لعايل بت�سحيح �أو�ساع �جلامعات �خلا�سة، و�إن جاءت هذه 

�لقر�ر�ت متاأخرة:

- �لكاتبة رمي خليفة من �سحيفة �لو�سط يوم �لثالثاء 2009/6/30، 

�لتعليم  مل�سرية  ت�سحيح  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  قر�ر�ت  �أن  �عتربت 

�لعايل �خلا�س.

- �لكاتب ه�سام �لزياين من �سحيفة �لوطن يوم �لأربعاء 2009/7/1، 

�عترب �لقر�ر�ت ��ستفاقة يف �جتاه ت�سحيح �لأو�ساع.

�خلمي�س  يوم  �خلليج  �أخبار  �سحيفة  من  ن�رص  لطفي  �لكاتب   -

�خلا�سة  �جلامعات  �أو�ساع  ت�سحيح  �أهمية  على  �أكد   ،2009/7/2

�لعايل  �لتعليم  �لت�سحيح  ي�سمل  �أن  �إىل  دعا  �لوقت  نف�س  يف  ولكنه 

�حلكومي �لذي يعاين هو �أي�سًا من وجود خلل.

�خلمي�س  �خلليج  )�أخبار  جمعة  مبارك  حممد  �لكاتب  �أ�ساد   -

2009/7/2( بقر�ر�ت جمل�س �لتعليم �لعايل منتقد�ً ردة فعل �جلامعات 

�خلا�سة �لتي كان يجب عليها �لعرت�ف باخلطاأ وت�سحيحه فقط.

�إبر�هيم �لقالف ب�سحيفة �لوطن 2009/7/2، حتدث عن  - �لدكتور 

قر�ر�ت حا�سمة للتعليم �لعايل وطالب باملزيد من �لتطوير و�لتجديد.

�خلمي�س  يوم  )بالأحمر(  �ليومي  بعمودها  �لوطن  �سحيفة   -

2009/7/2 �أكدت على �أن �لإجر�ء�ت �ملتخذة �سد بع�س �جلامعات 

�خلا�سة لي�ست نهاية �ملطاف و�إمنا هي خطوة ت�سحيحية ل بد منها 

تزول  عندما  �ملخالفات  هذه  من  �لكثري  زو�ل  مبكان  �ل�سهولة  ومن 

�أ�سبابها.

�خلا�سة  �جلامعات  �لوطن يف حتقيق مع عدد من طالب  - �سحيفة 

يوم �خلمي�س 2009/7/2 �أكد هوؤلء �أن قر�ر�ت �لتعليم �لعايل خطوة 

على �لطريق �ل�سحيح رغم تاأخرها.

 2009/7/6 �لإثنني  �لوقت  ب�سحيفة  �سيف  ملي�س  �لكاتبة   -

حممود�ً  �أمر�ً  تّعد  �لقر�ر�ت  باأن  ذكرت  �ملخدوع(،  �لزوج  )و��ستيقظ 

وعرّبت  تاأخرها،  رغم  و�لثناء  �ل�سكر  وي�ستحق  �لتفاوؤل  على  يبعث 

و�ملحا�سبة  �لرقابة  ملبد�أ  تفعيل  من  يجري  مبا  �لعارمة  فرحتها  عن 

و�إيقاف �لتالعب بالتعليم و�لجتار بال�سهاد�ت وتفريخ خريجني دون 

�مل�ستوى، ووجهت �سكر�ً خا�سًا لهيئة �جلودة على �سفافيتها ودقتها 

�لطلبة  حلقوق  بالتنبه  �ملجل�س  مطالبة  مع  �ملو�جهة  على  وجر�أتها 

�أ�سبحت  �سهاد�ت  مقابل  �لدنانري  لآلف  ت�سل  ر�سومًا  �سددو�  �لذين 

وذكرت  �لوز�رة،  قبل  من  مبتعثون  بع�سهم  �أن  خ�سو�سًا  قيمة،  بال 

�لتوبيخ  من  �لكايف  �لن�سيب  تنل  مل  �خلا�سة  �جلامعات  �إحدى  �أن 

و�لإنذ�ر و�إيقاف �لرب�مج رغم كونها �أكرث �جلامعات جتاوز�ً يف م�سائل 

�ملتاجرة بالمتحانات وغياب منهجية �لدر��سة مع وجود تقرير كامل 

عن تلك �لتجاوز�ت.  

- �لكاتب ر�سي �ل�سماك ب�سحيفة �أخبار �خلليج �لإثنني 2009/7/6 

للوزير  �ل�سكر  وجه  �خلا�سة(  للجامعات  �ملوجهة  �لإنذ�ر�ت  )حول 

وت�ستحق  �سليمة  �ملجل�س  قر�ر�ت  باأن  وذكر  �ل�سجاعة  �لقر�ر�ت  على 

كل �لإ�سادة و�لتقدير باعتبارها �أول قر�ر�ت ر�سمية من نوعها تتميز 

بال�سفافية جتاه خمالفات يف موؤ�س�سات كائنًا من كان يديرها، كما 

�أن ردود �أفعال �جلامعات �خلا�سة �ملحتجة كان متوقعًا؛ لأن �لعرف 

هو �لت�سرت على �ملخالفات وعدم �لت�سهري، مع �لإ�سادة مبوقف �لدكتور 

�لقر�ر�ت،  لتفهمهما  خليفة  �آل  حممد  بن  خالد  و�ل�سيخ  فخرو  �سمري 

و�لدعوة �إىل ت�سنيف خمالفات �جلامعات �إىل ثالثة م�ستويات )ب�سيطة، 

متو�سطة، متعددة وخطرية( مع �لت�ساوؤل عن �سبب �ل�سماح باإن�ساء تلك 

�جلامعات وعدم �لت�سديد عليها م�سبقًا ومر�قبتها.

- �لكاتب �سعيد �حلمد ب�سحيفة �لأيام �لثنني 2009/7/6 )�إ�سالح 

�جلودة  تقرير هيئة �سمان  �أن  ذكر  تنتظرها خطو�ت(  �لتعليم خطوة 

و�إجر�ء�ت جمل�س �لتعليم �لعايل خطوة طال �نتظارها بعد كل ما قيل 

عن �جلامعات �خلا�سة و�حلاجة �إىل تطوير �ملر�حل �لتعليمية �ملختلفة 

�أنه تفاوؤل ي�سوبه �حلذر من �أن  مبا يتنا�سب مع متغري�ت �لع�رص، مع 

يفقد �لتقرير �أهميته نتيجة عدم تفعيل ما جاء فيه مما ي�ستدعي قيام 

وز�رة �لرتبية مبتابعة �إجر�ء�ت �لتعليم �لعايل دون �لرت�جع عنها.

�لثالثاء  )�لو�سط،  �سبت  علي  �جلامعيني  جمعية  رئي�س  نائب   -

2009/7/7( دعا جمل�س �لتعليم �لعايل �إىل مو��سلة ر�سد �ملخالفات 

�أن  وذكر  �أ�سمائها،  عن  و�لإعالن  �خلا�سة  �جلامعات  من  ت�سدر  �لتي 

هذه �خلطوة غري م�سبوقة و�أنها يف �لجتاه �ل�سحيح.

- �لكاتب �إبر�هيم �ل�سيخ ب�سحيفة �أخبار �خلليج �لثالثاء 2009/7/7 

)قر�ر�ت �جلامعات �خلا�سة( دعا �إىل �أن يطال �لتقييم جميع �جلامعات 

خلل  �أي  لعالج  و�ل�سحيحة  �ل�سحية  �لطريقة  هو  ذلك  لأن  �ملحلية 

موجود وفق منهج علمي، د�عيًا �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت �أكرث �رص�مة �سد 

من ي�ستمر يف خطئه، م�سيفًا �أن عدد�ً ب�سيطًا من �جلامعات �جتهدت يف 

تعديل �أو�ساعها بينما عدد ب�سيط �آخر جنح يف ت�سويه �سمعة �جلميع.

�لثالثاء  �خلليج  �أخبار  ب�سحيفة  جمعة  مبارك  حممد  �لكاتب   -

�لتعاون  على  �أثنى  و�لتدريب(  �لتعليم  جودة  )م�ستقبل   2009/7/7

بني هيئة �سمان �جلودة ووز�رة �لرتبية فيما يتعلق باإ�سد�ر جمل�س 

�لتعليم �لعايل قر�ر�ته بناًء على تو�سيات �لهيئة.

- �لدكتور وهيب �لنا�رص ب�سحيفة �أخبار �خلليج �لثالثاء 2009/7/7 

)حتى ل تتحول �لألقاب و�لرتب �لأكادميية �إىل مهزلة( قدم �رصحًا عن 

كيفية ��ستغالل بع�س �جلهات للطلبة ماليًا من �أجل منحهم �سهاد�ت 

ورتب علمية يف مدد ق�سرية. 

�لأربعاء 2009/7/8 )جتمع  �لو�سط  �لكاتبة رمي خليفة ب�سحيفة   -

خطوة  هو  �لبحرين  يف  حدث  ما  �أن  ذكرت  �لتعليم(  لإنقاذ  �أكادميي 

ك �لوزير و�أ�رصف على �إ�سد�ر قر�ر�ت 
ّ
يف �لجتاه �ل�سحيح عندما حتر

يف  �سيكون  لأنه  �خلا�سة  �جلامعات  يف  �لأو�ساع  بت�سحيح  تطالب 

�سالح �جلامعات و�لطالب و�لبحرين �أوًل و�أخري�ً، وتدعو لإن�ساء جتمع 

�أكادميي لإنقاذ �لتعليم يف �لبحرين على غر�ر ما يحدث يف �لكويت.

- �لكاتب مرت�سى بدر ب�سحيفة �لبالد �خلمي�س 2009/7/9 )جودة 

�لتعليم.. م�سهد �حلر�ك �لتعليمي يف �لبحرين( �أثنى على �لتوجه �ل�سائد 

رغم  �لعمل  ب�سوق  وربطه  جودته  وحت�سني  بالتعليم  �لرتقاء  نحو 
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�سدور قر�ر�ت �لتعليم �لعايل متاأخرة، مع توجيهه �ل�سكر لهيئة �سمان 

حقيقة  لك�سف  �لعمل  من  باملزيد  ومطالبته  جهودها  على  �جلودة 

�لدكتور  �سجاعة  على  �أثنى  كما  �جلامعات،  بتلك  �لأكادميية  �لرب�مج 

با�ستيفاء  وعد  �لذي  �ملفتوحة  �لعربية  �جلامعة  رئي�س  فخرو  �سمري 

�لتعليم  لوز�رة  كذلك  �ل�سكر  ووجه  منها،  �ملطلوبة  لل�رصوط  جامعته 

�لعايل �لكويتية على دورها يف ت�سليط �ل�سوء على تلك �جلامعات.

)تنظيف   2009/7/12 �لأحد  �لو�سط  بجريدة  خليفة  رمي  �لكاتبة   -

�لعايل �سيو�جه  �لتعليم  باأن جمل�س  �لتعليمية( ذكرت  �لبحرين  �سمعة 

�لعديد من �لحتجاجات على قر�ر�ته، لكن �لبحرينيني ب�سورة عامة 

�لبحرين  �سمعة  لإنقاذ  �ملبذولة  �جلهود  ب�سبب  بالرتياح  ي�سعرون 

�لتعليمية، د�عية �لوزير �إىل مو��سلة �لدرب دون تر�جع حتت �سغوط 

تبحث عن م�سالح ذ�تية و�إ�سد�ر قر�ر�ت �أكرث �رص�مة وعقابًا لأي جهة 

�أن  �أن ي�سدر ت�رصيع و��سح ين�س على  ت�سدر �سهاد�ت ز�ئفة، وتاأمل 

يعترب  �لأكادميية  �ملتطلبات  ��ستيفاء  دون  علمية  �سهادة  �أي  �إ�سد�ر 

جرمية يف حق �لوطن و�لإن�سانية.

 2009/7/12 �لأحد  �لوطن  بجريدة  �مليرب  جلا�سم  كاريكاتري   -

ي�سور فيه عدد�ً من ممثلي �جلامعات �خلا�سة يقفون حتت مظلة لو�ئح 

�إىل  عنهم  بعيد�ً  و�قف  وهو  �أحدهم  ويدعون  �لعايل  �لتعليم  وقو�نني 

�لن�سمام �إليهم وتعديل �أو�ساعه. 

- �لكاتبة رمي خليفة بجريدة �لو�سط �لثنني 2009/7/13 )�لتعليم 

�أهم �سيء و�ل�سجة متوقعة( ذكرت �أن مرحلة �أخرى بد�أت وهي مرحلة 

�أن  م�سيفًة  متوقع،  �سيء  وهذ�  �ملجل�س  على  ق�سايا  برفع  �لتهديد 

�لن�سياق  من  للطلبة  تنبيهًا  �أ�سدرت  �ل�سعودية  �لعايل  �لتعليم  وز�رة 

ور�ء �إعالنات �جلامعات �خلا�سة دون �لتاأكد من معادلة �سهاد�تها من 

�لوز�رة كما �أبدت ��ستعد�دها لتقدمي �مل�ساعدة لهم يف معرفة �جلامعات 

�ملو�سى بها، ودعت �لكاتبة �إىل تطبيق هذ� �لقر�ر يف �لبحرين وتعريف 

�لطلبة باجلامعات �ملعتمدة، و�أ�سافت باأن م�سكالت �لتعليم موجودة 

يف كل مكان و�أن �ل�سجة �حلادثة ب�سبب �لتفات �لبحرين �إىل �مل�سكلة، 

ل للتجارة ف�ستنهار �إحدى  م�سرية �إىل �أن �لتعليم هو �أهم �سيء و�إذ� حتوَّ

مقومات �لتقدم.

 2009/7/14 �لثالثاء  �لوطن  بجريدة  �ل�ساعر  �سو�سن  �لكاتبة   -

�أ�سادت بدور هيئة �سمان �جلودة يف ك�سف �حلقائق  )�حلالة فلتانة( 

مطالبًة  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  م�ستويات  حول  �لعام  للر�أي  و�إعالنها 

باإقر�ر مبد�أ �لثو�ب و�لعقاب لتلك �ملوؤ�س�سات، فاملوؤ�س�سة �لتي حت�سل 

على تقدير�ت ممتازة وجيدة ل بد من �إعطائها �حلو�فز و�لمتياز�ت، 

�أما تلك �لتي تتهاون مب�ستقبل �لطلبة فال بد من �تخاذ �إجر�ء�ت �سارمة 

وحازمة جتاهها، متمنيًة �أن تقوم �ملوؤ�س�سات �لتي ت�سعر بال�رصر من 

ن�رص نتائج �لتقييم �أن تعيد �لنظر يف طريقة تعاملها لأن هذه �ل�سفافية 

بالأ�سماء وتقلياًل  وتعري�سًا  ت�سهري�ً  ولي�س  �لأد�ء  لتح�سني  تعد حافز�ً 

من �جلهود.

�لأربعاء  �خلليج  �أخبار  بجريدة  �إبر�هيم  عبد�ملنعم  �لكاتب   -

2009/7/15 )�سجة �أكادميية( ذكر �أن �لهتمام مبقايي�س و�رصوط 

بها،  �أمر ل�ساحلها ولي�س م�رص�ً  �لتدري�س يف �جلامعات �خلا�سة هو 

و�جلامعات  �لعايل  �لتعليم  وجمل�س  �لوز�رة  بني  للتعاون  �لدعوة  مع 

�ل�رصوط و�ملقايي�س �ملطلوبة،  �خلا�سة و�لتن�سيق فيما بينها لتحديد 

فال نريد �أن تتحول بع�س �جلامعات �إىل )بزن�س( �أكادميي و�أن ت�سيء 

بالتايل �إىل �سمعة �جلامعات �خلا�سة �جليدة.

عبد�هلل  خالد،  حممد  �لبحريي،  )�سامي  �لنو�ب  من  عدد  �أ�ساد   -

�لدو�رصي، ح�سن �لدو�رصي، عادل �ملعاودة( يف جريدة �لوطن �لأربعاء 

2009/7/15 بقر�ر�ت جمل�س �لتعليم �لعايل �لتي ت�سب يف م�سلحة 

�لبحرين رغم تاأخرها.

 2009/7/19 �لأحد  �لبالد  بجريدة  قا�سم  خليفة  بثينة  �لكاتبة   -

ت�ساءلت عن �سبب �نزعاج �لقائمني على �جلامعات �خلا�سة من قر�ر�ت 

جمل�س �لتعليم �لعايل وت�سكيكهم يف �لهدف من �سدورها، ودعتهم �إىل 

تقبُّل �لقر�ر�ت ب�سدر رحب و�لعمل على ت�سحيح �أو�ساعهم بعيد�ً عن 

�ل�سجات �لإعالمية �لتي �أ�ساءت �إىل �سمعة �لتعليم �خلا�س. 

�لعرت��س و�لنتقاد:

 2009/7/1 �لأربعاء  �خلليج  �أخبار  بجريدة  ن�رص  لطفي  �لكاتب   -

حتت عنو�ن )ملاذ� �لتمييز بني �جلامعات �حلكومية و�خلا�سة(.

�لرتبية  وزير  )خطاأ   ،2009/7/2 �لبالد  �لعثمان،  حممد  �لكاتب   -

�ل�سحافة،  يف  �خلا�سة  باجلامعات  �لت�سهري  يف  و�ملتمثل  و�لتعليم( 

مبا  وخارجها  �لبحرين  يف  �لتعليمية  لالأعر�ف  خمالف  ت�سهري  وهو 

لهذه  رخ�ست  من  هي  �لوز�رة  باأن  علمًا  م�سبوقة،  غري  ف�سيحة  ُيعد 

�جلامعات.

كما �أكد على �هتز�ز ثقة �ملجتمع باجلامعات �لبحرينية �خلا�سة ومترغ 

�سمعتها باخلارج )كان بالإمكان �تخاذ �لإجر�ء�ت دون �لت�سهري(.

)�إنذ�ر�ت   )2009/7/2 �خلمي�س  )�لبالد  �حل�سيني  عارف  �لكاتب   -

�أد�ء  حول  �جلودة  �سمان  هيئة  لتقارير  غطاء  �خلا�سة  �جلامعات 

�ملد�ر�س �حلكومية(.

- خطيب جامع نوف �لن�سار مبدينة عي�سى عبد�لرحمن �لفا�سل �أكد 

�لتخبط ويجب حما�سبته،  �لعايل م�سئول عن حالة  �لتعليم  �أن جمل�س 

�أن �ملجل�س قد تاأخر كثري�ً يف حما�سبة �جلامعات و�أكرث  م�سدد�ً على 

�لطلبة  �آلف  و�سع  خطورة  �إىل  �أ�سار  كما  �لأفعال،  دون  �لأقو�ل  من 

�أمورهم يف  �أولياء  �لذين �لتحقو� بهذه �جلامعات فما م�سريهم، فاإن 

حالة من �حلرية.

- �لكاتب هاين �لفرد�ن )�لو�سط، �ل�سبت 2009/7/4( �أكد �أن �لقر�ر�ت 

جاءت مفاجئة بكل �ملقايي�س، و�أ�سار �أي�سًا �إىل �أن هنالك جامعات ل 

يطولها �لعقاب و�كتفى جمل�س �لتعليم �لعايل باإنذ�رها فقط لذر �لرماد 

متابعة  �لقر�ر�ت  لهذه  يكون  �أن  �رصورة  �إىل  �أ�سار  كما  �لعيون،  يف 

للتعليم  �ل�سائعة  �ل�سمعة  ��ستعادة  �حلكومة يف  رغبة  تعك�س  حقيقية 

�لعايل.

عن  حتدث   )2009/7/6 �لثنني  )�لأيام،  �ل�سباغ  ح�سني  �لكاتب   -

�سهاد�ت  بع�س  يف  تزوير  �سبهة  وجود  عن  ك�سفت  مطلعة  م�سادر 

�لطلبة  بع�س  نيل  يف  �ل�سكوك  �أثارت  و�لتي  �خلا�سة  �جلامعات 

�خلليجيني لل�سهاد�ت رغم زيار�تهم �ملحدودة وغري �ملتكررة للبحرين 

طريق  عن  �لدر��سة  بنظام  �لقو�نني  فيه  ت�سمح  ل  �لذي  �لوقت  يف 

ممار�سات  �أن  �مل�سادر  تلك  و�أفادت  �جلامعات،  جميع  يف  �لنت�ساب 

بع�س �جلامعات �ملخالفة �أ�سعفت ثقة �لأمانة �لعامة ب�سيا�ساتها مما 

دفع �لأمانة �إىل دعوة طالب �جلامعات �خلا�سة لت�سجيل بياناتهم دون 

�أن يكون لإد�ر�ت �جلامعات �أي دور على �لرغم من توفر نف�س �لبيانات 

منها  ت�سلمها  للمجل�س  و�لتي ميكن  باجلامعات  �لت�سجيل  �أق�سام  لدى 

علوي  �لدكتور  للمجل�س  �لعام  �لأمني  نفي  �إىل  �لإ�سارة  مع  ب�سهولة، 

�لها�سمي لأي حالة تزوير �أو بيع لل�سهاد�ت و��ستعد�ده لال�ستقالة يف 

حال ثبوت ذلك.

تقييم  نتائج  �أن  )وعد(  �لدميقر�طي  �لوطني  �لعمل  جمعية  �عتربت   -
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�جلامعات من هيئة �سمان �جلودة وجمل�س �لتعليم �لعايل قد �سابتها 

جمموعة نو�ق�س منها عدم �سمول كل �جلامعات و�لرب�مج مما �أعطى 

�سورة غري دقيقة ملدى جودة �لرب�مج و�جلامعات �لأخرى غري �ملعلنة 

مت  كما  بر�جمها،  و�سالمة  �ملخالفات  من  خلوها  لت�سور  يوؤدي  مما 

�لأخرى  للمعايري  �للتفات  دون  �لتدري�س  هيئة  ن�سبة  �لتطرق ملعيار 

وغريها،  �لعلمية  و�ملوؤهالت  �جلامعية  و�لأبنية  �لدر��سة  نظام  مثل 

بالبحرين  للجامعات  عام  ت�سنيف  عدم وجود  �جلمعية  بيان  و�نتقد 

وم�ستوى بر�جمها وماهية �ملعرتف بها مثل �لدول �ملجاورة، م�سددين 

على �رصورة حماية �لطلبة و�سمان عدم ت�رصرهم بالقر�ر�ت.

�لنو�ب يف حديث  �أحمد رئي�س جلنة �خلدمات مبجل�س  �لنائب علي   -

يحدث  ما  �أن  ذكر   ،2009/7/6 �لثنني  �لو�سط  جريدة  مع  �سحفي 

�لآن هو حلول ترقيعية ولي�ست جدية، و�أنهم تفاءلو� خري�ً عندما متت 

مناق�سة قانون �لتعليم �لعايل يف جلنة �خلدمات منذ �لف�سل �لت�رصيعي 

بعد  �لإ�سالحية  �خلطو�ت  جاءت  حيث  جد�ً  بطيء  �لتغيري  لكن  �لأول 

�أن ت�سوهت �سمعة �لبحرين يف �لتعليم �لعايل بني دول �خلليج عمومًا 

�لكويت خ�سو�سًا، مما يتطلب خطو�ت عاجلة لتح�سني �سورة  ودولة 

�لبحرين �ملعروفة مب�ستوى �لتعليم ورقي �سعبها مع تطبيق �ملعايري 

على كل �جلامعات �حلكومية و�خلا�سة دون تدخل �أي م�سالح.

- �لكاتب �إبر�هيم �ل�سيخ بجريدة �أخبار �خلليج �لثالثاء 2009/7/7 

للجامعات  �حلكومي  �لرتخي�س  فتح  يف  تكمن  �مل�سكلة  لب  باأن  ذكر 

�إل  يف 2002 بينما ��ستكمال جتهيز جمل�س للتعليم �لعايل مل ي�سدر 

يف 2005.

- �لنائب �ل�سيخ جا�سم �ل�سعيدي طالب �لوز�رة بالتو�سيح عن �سحة 

�لأنباء �لتي تفيد عن وجود حالت تزوير يف �ل�سهاد�ت �جلامعية من 

قبل �إحدى �جلامعات �خلا�سة د�عيًا �إىل �إغالق هذه �ملوؤ�س�سة �لتعليمية 

للحركة  �سفعة  يعد  ذلك  لأن  �ململكة  يف  �لعلمية  للحركة  �مل�سيئة 

�لتعليمية يف �لبالد.

- عبد�هلل خليفة �حلمادي خريج من �لثانوية �لعامة )�سحيفة �لوطن 

�لثالثاء 2009/7/7(، �أعرب عن قلقه على م�ستقبله �لأكادميي و�ملهني 

نتيجة متابعة �أخبار �لوز�رة وجمل�س �لتعليم �لعايل و�لتهديد�ت �لتي 

�آخر �ل�سيا�سات �لعجيبة و�لغريبة للوز�رة �بتعاثها  �إن  يطلقها، قائاًل: 

باإنذ�رها، ويت�ساءل عن مدى  �لتي قامت  للجامعات  �لطلبة  لعدد من 

�سحة �لدر��سة يف جامعات حتمل �سكوكًا يف �سهاد�تها �لأكادميية.

 2009/7/7 �لثالثاء  �لوطن  ب�سحيفة  �مليرب  جلا�سم  كاريكاتري   -

يبني طالب يت�ساءل عن م�سري �لطالب �لد�ر�سني يف �جلامعات �خلا�سة 

ويحمل فوق ر�أ�سه كتابًا �سخمًا ميثل جمل�س �لتعليم �لعايل.

- حتقيق بجريدة �أخبار �خلليج �لثالثاء 2009/7/7 تناول ردة فعل 

�لطلبة على �لقر�ر�ت حيث �أبدو� قلقهم على م�ستقبلهم �لعلمي وو�سف 

ودعو�  �لبحرين  ب�سمعة  �أ�رصت  و�أنها  ظاملة  باأنها  �لقر�ر�ت  بع�سهم 

�إىل تطبيق تلك �لقر�ر�ت على �لطلبة �جلدد و�أن يعاد �لنظر فيها بعيد�ً 

�لتعليمي  �لبحرين  مب�ستقبل  �ست�رص  كونها  �ل�سخ�سية  �حل�سابات  عن 

و�لأطعمة  �لفنادق  قطاعات  �إنعا�س  خالل  من  �أي�سًا  و�لقت�سادي 

و�ملو��سالت.

- و�سارك �أولياء �لأمور يف �لر�أي بقولهم �أنهم فوجئو� بالقر�ر�ت كونهم 

بالوز�رة  �لأحرى  وكان  �أبنائهم،  در��سة  على  �لدنانري  �آلف  �رصفو� 

عدم �إعطاء تلك �جلامعات ترخي�سًا منذ �لبد�ية، وذكرو� �أن �جلامعات 

�حلكومية ت�سع �سو�بط �سديدة للقبول فيها مما �سيوؤدي لتوجه �لطلبة 

خريجي  كونهم  �لوظيفي  م�ستقبلهم  على  ويوؤثر  �خلارج  يف  للدر��سة 

جامعات غري معتمدة يف ظل �لأزمة �لقت�سادية �لعاملية �لتي �أثرت 

على توفري �لوظائف للجامعات �ملعتمدة فكيف �حلال بغري �ملعتمدة، 

�إيقاع �لعقوبات �لتي يجب �أن تكون  كما كان بالإمكان �لت�سل�سل يف 

مالية قا�سية ولي�س عقوبات توؤثر على م�ستقبل �لطلبة.       

- �ملحامي فريد غازي يف حو�ر مع �أخبار �خلليج )�لأحد 2009/7/5( 

�لتعليم  لقانون  خمالفة  لأنها  باطلة  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  قر�ر�ت 

�لعايل، كما �أ�سار �ملحامي �إىل �أن �لقر�ر�ت �سادرت �خت�سا�س جلنة 

�سبب  عن  �ملحامي  ت�ساءل  كما  ت�سدر،  �أن  قبل  �لأكادميي  �لعتماد 

�ختيار �أربع جامعات فقط وترك �لأخرى، و�قرتح �أن يرت�جع �ملجل�س 

عن قر�ر�ته �ل�سادرة �سد �جلامعات �لأربع ويطبق ما جاء يف �ملادة 

)11( من قانون �لتعليم �لعايل باإر�سال �إخطار�ت كتابية �إىل �جلامعات 

مع حتديد �ملدة �لتي يقرها �ملجل�س لإز�لة �ملخالفات. 

�جلامعات  حول  �لدميقر�طي  �لقومي  بالتجمع  عقدت  ندوة  يف   -

�خلا�سة �أ�سار �سيد ح�سني علوي م�سوؤول �لإعالم باجلمعية �لبحرينية 

للجامعيني �إىل �ملعايري �لتي حددتها �لوز�رة وجمل�س �لتعليم �لعايل 

لفتتاح �أي جامعة يف �لبحرين مو�سحًا دور �جلمعية �لرقابي للظو�هر 

و�لتي حتتاج  �لتزوير يف �جلامعات  �لتعليمية ومتحدثًا حول م�ساألة 

�إىل دليل يدعمها، كما مت طرح عدة ت�ساوؤلت حول م�سري �لد�ر�سني يف 

تلك �جلامعات ومدى �سحة �لقول باأن �لتعليم �أ�سبح جتاريًا ومعايري 

تقييم �جلامعات. 

دعا   2009/7/9 �خلمي�س  �لبالد  ب�سحيفة  بدر  مرت�سى  �لكاتب   -

�لعرت�ف  �إىل  للجامعات  �لرت�خي�س  �إ�سد�ر  عن  �مل�سئولة  �جلهة 

دون  كبرية  باأعد�د  �جلامعات  لتلك  �لرت�خي�س  �إ�سد�رها  يف  باخلطاأ 

مر�عاة للمعايري، مع طرحه ت�ساوؤلت للمجل�س عن �سبب �إهماله ل�سئون 

�جلامعات طو�ل �لفرتة �ملا�سية، وعدم حتركه ب�سكل �سارم �إل حينما 

�خلا�سة  �جلامعات  من  �ل�سادرة  �ل�سهاد�ت  �عتماد  �لكويت  رف�ست 

�لبحرينية.

�لأحد  �لأيام  بجريدة  �ملو�سوي  حممد  للكاتب  �سحفي  حتقيق   -

بالدعوى  �ملم�سك  غازي  فريد  �ملحامي  فيه  حتدث   2009/7/12

�لق�سائية �ملرفوعة من �جلامعات �خلا�سة م�ستخدمًا مفردة )كارثة( 

للتعبري عن قر�ر�ت جمل�س �لتعليم �لعايل، مو�سحًا �أن �لفرتة �لقادمة 

�لتي �ستو�جهها  �ل�سعوبات �ملالية  �لتد�عيات منها  �ست�سهد عدد�ً من 

من  �ملئات  وت�رصيح  لالإغالق  �ست�سطرها  و�لتي  �خلا�سة  �جلامعات 

�لدر��سي لآلف  �مل�ستقبل  و�إنهاء  �لعاملني بها  �لبحرينيني  �ملوظفني 

�لطلبة �لد�ر�سني فيها.

�لأحد  �لأيام  بجريدة  �ل�سويني  حممود  للكاتب  ر�أي  ��ستطالع   -

2009/7/12 �أظهر �أن 65% من �لطلبة �عترب �أن �جلامعات �خلا�سة 

حمل ثقة فيما و�سلت ن�سبة �لطلبة �لذين ي�سككون ب�سهاد�تها �إىل %35، 

وترجع �أ�سباب ثقة �لغالبية يف �جلامعات �خلا�سة �إىل �أن �لعديد من 

�ل�سخ�سيات و�لعلماء تخرجو� من جامعات خا�سة �إ�سافًة �إىل كونها 

خربة  �أ�سحاب  �أ�ساتذة  فيها  بالتدري�س  ويقوم  �حلكومية  من  �أ�سهل 

�أنها تقوم  �أما �مل�سككون فيذكرون  وكفاءة يدر�سون مناهج متطورة، 

ببيع �ل�سهاد�ت غري �ملعرتف بها يف �لدول �لأخرى كما �أن خريجيها 

�جلامعات  تلك  �حت�ساب  كيفية  عن  �لبع�س  ويت�ساءل  موؤهلني  غري 

لدرجات طلبة ل يتجاوز ح�سورهم 5 �ساعات يف �لأ�سبوع. 

- يف جريدة �لوقت �لثالثاء 2009/7/14 قال �ملحامي فريد غازي 

�لتي  �لق�سية  بتاأجيل  �لأوىل  �لإد�رية  �ملدنية  �ملحكمة  قر�ر  على  رد�ً 

ورئي�سه  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  �سد  خا�سة  جامعات  ثالث  رفعتها 
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)�جلامعة  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �لنعيمي  علي  بن  ماجد  �لدكتور 

بوقف  وذلك  �لتطبيقية(  �لعلوم  جامعة  دملون،  جامعة  �خلليجية، 

قر�ر�ت �لتعليم �لعايل بحقها يف �لق�ساء �مل�ستعجل، �أن د�ئرة �ل�سوؤون 

�لقانونية بالوز�رة طلبت �لتاأجيل للرد على �لدعاوى �ملرفوعة �سدها، 

�لقر�ر�ت  بطالن  ب�سبب  للق�سية  �خلا�سة  �جلامعات  ك�سب  متوقعًا 

وم�سري�ً �إىل �أن جامعة �ململكة هي �لوحيد �لتي مل ترفع دعوى بعد. 

عبد�هلل  خالد،  حممد  �لبحريي،  )�سامي  �لنو�ب  من  عدد  �نتقد   -

�لدو�رصي، ح�سن �لدو�رصي، عادل �ملعاودة( يف جريدة �لوطن �لأربعاء 

ي�رص  ذلك  كون  �ملحلية  �ل�سحف  يف  �لقر�ر�ت  ن�رص   2009/7/15

�لطالب  ثقة  فقد�ن  يف  ويت�سبب  عامليًا  �لبحرين  يف  �لتعليم  ب�سمعة 

بجامعاتهم بعد �أن تكبد �أولياء �أمورهم م�ساريف طائلة، و�أجمعو� �أن 

�لقر�ر�ت جاءت متاأخرة و�أنها كان ل بد ن تقيم �لرب�مج قبل طرحها.

�لأربعاء  �لوطن  جريدة  يف  �لعب�سي  خليفة  �أماين  �لكاتبة   -

�أن  �أر�د  �لذي  بالدب  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  �سبَّهت   2009/7/15

�إي�سال  �أر�د  فاملجل�س  قتياًل،  فاأرد�ه  �ساحبه  وجه  عن  ذبابة  يبعد 

فكرة �أن �لبحرين لي�ست �سوقًا لل�سهاد�ت و�أن يح�سن خمرجات �لتعليم 

�أ�سلوب �لفرقعات �لإعالمية �سبب �سدمة للطلبة �لذين مل  لكن �تباعه 

�ملجل�س  �أن  كما  �لوز�رة،  من  تزكية  بعد  �إل  �جلامعات  بتلك  يلتحقو� 

تنا�سى �أن �لتعامل مع �لإعالم يف �أمور تخ�س �ل�ستثمار�ت �خلا�سة 

�أ�س�ست  �لتي  �ملوؤ�س�سات  تلك  �سمعة   
ُّ

مي�س كونه  حذر�ً؛  يكون  �أن  يجب 

�لذين عجزت جامعة  �لطلبة  باحتو�ئها  �لبحرين  تعليمية يف  �سحوة 

ي�ساهمون  �لذين  �لطلبة �خلليجيني  �إىل جانب  �حتو�ئهم  �لبحرين عن 

و�عتباره  �خلا�س  �لقطاع  �حرت�م  من  بد  فال  �ل�سياحة،  ت�سجيع  يف 

�رصيكًا ل �أن تقوم �ملجال�س و�لهيئات �حلكومية بالتلويح بالهر�و�ت 

لأ�سحاب �لأعمال، كما يجب �لبتعاد عن �إثارة �مل�ساحنات و�لت�سهري 

و�أن يكون �لهدف هو حت�سني م�ستوى �لتعليم وتخريج �لكفاء�ت وخلق 

جو �لتفاهم بني �جلميع. 
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تفاعل اإيجابي مع القرارات

ودعم لتوجهات جمل�س التعليم العايل..

جمل�س التعليم العايل يتوا�سل مع املجتمع من خالل  املجال�س الرم�سانية
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ين  للدكتور ماجد  �لرم�ساين  �سهدها �ملجل�س  �لتي  �ملناق�سات  �سمن 

�لوزر�ء  من   عدد  و�لذي ح�رصه  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �لنعيمي  علي 

و�لنو�ب  �ل�سورى  جمل�سي  من  و�أع�ساء  بالدولة  �مل�سوؤولني  وكبار 

و�لإعالميني   �ل�سيا�سية  �جلمعيات  من  عدد  و�أع�ساء  �لأعمال  ورجال 

ت�سغل  �لتي  �ملو�سوعات  من  �لعديد  عن  �لوزير  حتدث  و�ملو�طنني، 

�لر�أي �لعام هذه �لأيام، مو�سوع �لتعليم �لعايل �خلا�س وجهود جمل�س 

تعزيز  �جتاه  يف  و�سبطه  لتنظيمه  �حلا�سمة  وقر�ر�ته  �لعايل  �لتعليم 

جودته وتطوير ومر�قبة �أد�ئه..

موؤخر�ً  �أُثري  ما  مو�سوع  �إىل  �ملجل�س  مناق�سات  خالل  �لوزير  ق 
َّ
تطر

�لعايل  �لتعليم  وعن  عامة  �لعايل  �لتعليم  عن  �ملحلية  �ل�سحافة  يف 

�تخذها  �لتي  �جلريئة  �خلطو�ت  وعن  �خل�سو�س،  وجه  على  �خلا�س 

نحو  على  تنظيمه  و�إحكام  �لقطاع  هذ�  ل�سبط  �لعايل  �لتعليم  جمل�س 

�لعايل �خلا�س  �لتعليم  �لطلبة ويحقق م�ساحلهم ويعزز �سمعة  يخدم 

يف مملكة �لبحرين، موؤكد�ً باأن �ملجل�س عندما �تخذ �لقر�ر�ت �لأخرية 

يكون قد �نتقل �إىل مرحلة �لفعل يف �لتعامل مع �حلالت �لتي مل تقم 

�جلامعات �ملعنية باإز�لة خمالفاتها ومعاجلتها وفقًا لالآجال �ملحددة 

ورفع تقرير مف�سل ب�ساأنها ليعر�س على �ملجل�س �لذي يقرر ما ير�ه 

منا�سبًا ب�ساأنه، م�سري�ً �إىل �أن �لهدف من هذه �لقر�ر�ت لي�س �لت�سييق 

على �جلامعات �خلا�سة و�إمنا تطبيق �لقانون مبا يدفع �جلامعات �إىل 

و�رصوط  متطلبات  مع  يتنا�سب  مبا  �أو�ساعها  وتوفيق  عملها  تطوير 

�لتعليم �لعايل �لتي حددها �لقانون و�للو�ئح و�لقر�ر�ت، م�سدد�ً �أنه ويف 

�لقانون،  �لعايل على تطبيق  �لتعليم  �لذي يحر�س فيه جمل�س  �لوقت 

تخطوها  �لتي  �لإيجابية  �خلطو�ت  كافة  مع  �إيجابيًا  يتعامل  فاإنه 

�جلامعات �ملخالفة يف طريق �إز�لة �ملخالفة وتوفيق �لأو�ساع، بحيث 

يثبت  ملا  �ملخالفة  �جلامعات  تقدمي  �سوء  يف  �لقر�ر�ت  مر�جعة  تتم 

�أنها قد قامت مبعاجلة �أوجه �ملخالفة.

وقال �لوزير �أي�سًا: �إن �للو�ئح �لأكادميية و�لإد�رية و�ملالية �ملنظمة 

للتعليم �لعايل من�سورة يف �جلريدة �لر�سمية منذ �أكتوبر 2007، وكان 

جمل�س �لتعليم �لعايل قد تو��سل مع �جلامعات �خلا�سة ب�ساأن تنفيذها 

و�للتز�م مبا جاء فيها، وذلك من خالل �جلهود �لتي بذلتها �لأمانة 

فرتة  هناك  كانت  حيث  تقريبًا،  �سنتني  مد�ر  على  للمجل�س  �لعامة 

كافية للجامعات لتعديل �أو�ساعها تعترب مبثابة فرتة �ل�سماح لتنفيذ 

ما جاء يف هذه �للو�ئح، ولذلك ل ميكن �لقول �أن قر�ر�ت �ملجل�س كانت 

مفاجئة �أو �إنها جاءت يف غري وقتها، م�سري�ً �إىل �أن �خلطوة �لأوىل يف 

لتطوير �لتعليم �لعايل �خلا�س تتمثل يف �سبط �أو�ساعه من �لنو�حي 

على  �حل�سول  يف  �لطلبة  حقوق  على  و�حلفاظ  و�لأكادميية  �لإد�رية 

�لتعليم �لعايل �ملنا�سب، موؤكد�ً �أن �ملجل�س ي�سعى د�ئمًا خالل �جلهود 

�لتعليم �لعايل يف مملكة  �أع�ساوؤه ملتابعة �سوؤون  �لكبرية �لتي بذلها 

�لبحرين و�لرتقاء مبخرجاته.

يف املجل�س الرم�ساين لوزير الرتبية والتعليم:

مناق�سات حول �سبط التعليم العايل وحت�سني اأدائه..
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للتقييم  �مل�ساعد  �لعام  �لأمني  �لبلو�سي-  منى  �لدكتورة  حتدثت 

�لتعليم  �أو�ساع  عن  �ملحرق  يف  �جلودر  �آل  جمل�س  يف  و�لعتمادية، 

�لعايل، وقد  �لتعليم  �لقر�ر�ت �جلديدة ملجل�س  �لعايل �خلا�س يف ظل 

�سملت �لندوة �لعديدة من �ملحاور، منها:

اأهمية التعليم العايل

حتدث �لدكتورة منى �لبلو�سي يف �لبد�ية عن �أهمية �لتعليم �لعايل يف 

�لتعليم  �ل�ستثمار يف  ت�سجيع  �لدولة يف  وعن جهود  �لبحرين  مملكة 

�أنه  �ىل  م�سرية  �لتنمية،  رو�فد  من  ر�فد�ً  باعتباره  �خلا�س  �لعايل 

�أثر�ً  �ملعا�رصة  حياتنا  يف  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  للتعليم  �أ�سبح  قد 

بارز�ً يف ت�سكيل حياة �ملجتمعات �حلديثة و�قت�سادياتها خا�سة مع 

متطلبات  وتز�يد  �ملعرفة،  وجمتمع  �ملعرفة  �قت�ساد  مفهوم  تنامي 

و�حتياجات �لتنمية، حيث �أ�سبح  تقدم �لأمم ورقيها ومناوؤها يعتمد 

مو�كبة  على  قدرتها  ومدى  و�لتكنولوجي،  �لعلمي  تقدمها  مدى  على 

�لتطور�ت �ملت�سارعة على �ل�سعيد �ملعريف..

وقد حظي �لتعليم �لعايل �حلكومي، باهتمام خا�س، من حيث تو�سيع 

مظلته لت�سمل �أكرب قدر ممكن من �أبناء �لبحرين، �إذ وجه جاللة �مللك 

�ملفدى، حفظه �هلل ورعاه، بزيادة فر�س �لتعليم �لعايل للمو�طنني من 

خالل �إ�سد�ر توجيهاته �ل�سامية بتخفي�س �حلد �لأدنى للقبول بجامعة 

�لقادرين  غري  و�إعفاء  �لدر��سية  �لر�سوم  وبخف�س   %70 �إىل  �لبحرين 

من �لطلبة منها. ولتعزيز هذه �لفر�س، مت �إن�ساء �ملزيد من موؤ�س�سات 

�لتعليم �لعايل �حلكومية �لأخرى، كان �آخرها كلية �لبحرين للمعلمني، 

وكلية بولتيكنيك �لبحرين ل�ستيعاب �ملزيد من �لطلبة يف تخ�س�سات 

يحتاجها �سوق �لعمل..

رت �لدولة �لإطار  ويف �إطار �لهتمام بزيادة فر�س �لتعليم �لعايل، وفَّ

�لعايل  �لتعليم  يف  �ل�ستثمار  لت�سجيع  �ملالئم  و�لتنظيمي  �لقانوين 

�خلا�س، �نطالقًا مما �أجازه د�ستور مملكة �لبحرين لالأفر�د و�لهيئات 

�إن�ساء  مت  حيث  للقانون،  وفقًا  خا�سة  عاٍل  تعليٍم  موؤ�س�سات  �إن�ساء 

�لطلبة،  من  �لآلف  ت�ستوعب  خا�سة  جامعية  موؤ�س�سة  ع�رصة  �ثنتي 

و��ستكمال �لبنية �لت�رصيعية و�لتنظيمية للتعليم �لعايل ب�سدور قانون 

�لتعليم �لعايل رقم )3( ل�سنة 2005م.  كما �أُن�سئ جمل�س يعنى ب�سوؤون 

ي�سم يف ع�سويته  و�لذي  �لعايل  �لتعليم  �لعايل، وهو جمل�س  �لتعليم 

ذوي �خلربة و�ملكانة �لعلمية وممثلي �جلامعات �حلكومية و�خلا�سة 

و�لقطاعات �حلكومية �ملختلفة وممثلي �لقطاع �خلا�س، كما مت و�سع 

لو�ئح تنظم �سوؤون �لتعليم �لعايل �خلا�س وت�ستهدف حتقيق جودته، 

ندوة مبجل�ص اآل اجلودر  حتدثت فيها الدكتورة منى البلو�ضي:

جمل�ص التعليم العايل لن يرتدد يف اإيقاف الرتاخي�ص اأو الربامج 

املخالفة بعد النتهاء من كافة الإجراءات واملراجعات القانونية..
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و�لقر�ر�ت  �للو�ئح  �ملجل�س  �أ�سدر  حيث 

و�لأكادميية  �لإد�رية  �جلو�نب  ت�سمل  �لتي 

و�ملالية و�لإن�سائية.

قالت  �لعايل  �لتعليم  �أهد�ف  وعن   -

�لدكتورة �لبلو�سي: يهدف �لتعليم �لعايل يف 

�لدر��سة  فر�س  �إتاحة  �إىل  �لبحرين  مملكة 

�ملعرفة  ميادين  يف  و�لتعمق  و�لتخ�س�س 

�ملجتمع  حلاجات  تلبية  �لبحرين،  لأبناء 

تنمية  �ل�ساملة،  وكذلك  �لتنمية  ومتطلبات 

موؤهالت  ورفع  �لعلمي،  �لبحث  وت�سجيع 

�لتكنولوجيا  وتنمية  �لب�رصية  �ملو�رد 

وتطويرها يف خدمة �ملجتمع، و�لعمل على 

توثيق �لرو�بط �لثقافية و�لعلمية و�لتعليمية 

و�لهيئات  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  مع 

و�لإ�سالمية  �لعربية  �لعلمية  و�ملوؤ�س�سات 

و�خلدمات  �ل�ست�سار�ت  وتقدمي  و�لدولية، 

و�ملوؤ�س�سات  للهيئات  و�لتقنية  �لعلمية 

�إعد�د  جانب  �إىل  و�خلا�سة،  �حلكومية 

حياته  يف  �لعتماد  على  �لقادر  �لطالب 

ميّكنه  �لذي  �لإبد�عي  �لتحليلي  �لفكر  على 

من �لتعاي�س �لإيجابي مع �لبيئة �ملحيطة، �سو�ء �أكانت بيئة �إن�سانية 

�أو طبيعية، وميثل قيمة م�سافة ملجتمعه وي�سهم يف بنائه وتطويره، 

ويعمل على حماية تر�ثه �لوطني ويعتز بهويته،  ويحر�س على �متالك 

�أدو�ت �لع�رص يف �لتعامل مع �مل�سكالت و�لق�سايا �ملعا�رصة بكفاءة 

و�قتد�ر. 

- �إن �لتعليم �لعايل يف مملكة �لبحرين ي�ستجيب للمتطلبات �لوطنية 

�ملتعلقة بالتنمية �لب�رصية و�لجتماعية و�لقت�سادية، �سمن �جلهود 

�لتي تبذلها مملكة �لبحرين لتطوير �لتعليم عامة،  يف �إطار مبادر�ت 

خم�س  يت�سمن  و�لذي  و�لتدريب  �لتعليم  لتطوير  �لوطني  �مل�رصوع 

�لتعليم،  جودة  ل�سمان  م�ستقلة  هيئة  �إن�ساء  هي  �أ�سا�سية  مبادر�ت 

�إن�ساء كلية متخ�س�سة لإعد�د وتدريب �ملعلمني ومدر�ء �ملد�ر�س، تبني 

�آليات و�عتماد ��سرت�جتيات فّعالة ل�ستقطاب �لعنا�رص �جليدة للتعليم 

و�لحتفاظ باملعلمني �جليدين، �إن�ساء كلية تقنية، وو�سع نظام وطني 

و�ملوؤ�س�سات  �لتعليم  موؤ�س�سات  وعمل  باجلامعات  و�للتحاق  للقبول 

�لتدريبية، هذه �ملبادر�ت �لتي ُينتظر �أن ُت�سهم يف حال �كتمالها يف 

حتقيق تطوير نوعي للتعلم عامة، وللتعليم �لعايل بوجه خا�س.

جديدة  مرحلة  �أعتاب  على  �ليوم  �إننا  �لقول:  �ىل  �لبلو�سي  وخل�ست 

�ملعلومات  وتكنولوجيا  �لت�سال  وتقنيات  �ملعرفة  فيها  تت�ساعف 

ب�سكل �رصيع، تتغري معها �أمناط �لتنمية وطرق �لإنتاج و�أ�ساليب �حلياة، 

�أن نقف موقف �ملتفرج على ما  �لتطور  �إز�ء هذ�  ومل يعد من �ملمكن 

يحدث �أمام �أعيننا كل يوم بل كل �ساعة من تقدم، وذلك لأن قدرنا �أن 

نكون جزء�ً من هذ� �لعامل �ملتقدم و�ملتجدد للم�ساركة باإيجابية يف 

�أ�سبح للتعليم عامة، وللتعليم �جلامعي  �إطار ما  �سنع �مل�ستقبل، يف 

و�لبحث �لعلمي من دور حيوي يف زيادة �لنمو �لقت�سادي وم�ستوى 

�ملعي�سة..

التعليم العايل يف ظل القانون واللوائح اجلديدة

يبلغ عدد �جلامعات �خلا�سة �ملوجودة حاليًا يف مملكة �لبحرين )12( 

موؤ�س�سة تعليٍم عاٍل وهي: �جلامعة �لعربية �ملفتوحة، �جلامعة �لأهلية، 

كلية  �خلليجية،  �جلامعة  �ململكة،  جامعة 

ملعهد  �لدويل  �ملركز  �جلامعية،  �لبحرين 

بريل للتكنولوجيا، �جلامعة �مللكية للبنات، 

نيويورك  جامعة  �لدولية،   AMA جامعة 

�لطبية،  �لبحرين  جامعة  للتكنولوجيا، 

جامعة دملون للعلوم و�لتكنولوجيا، جامعة 

�لعلوم �لتطبيقية.

�خلا�سة  �جلامعات  يف  �لطلبة  عدد  يبلغ 

)18500( طالب وطالبة.

ميكن �حلكم على �لطاقة �ل�ستيعابية حينما 

بح�سب  مبانيها  �جلامعات  كل  ت�ستويف 

�لوقت  يف  �أما  و�ملر�فق،  �لأبنية  لئحة 

�حلا�رص فاإن �مل�ساألة تقديرية ومن �جلدير 

بالذكر و�مل�ستحق للتنويه هو �أن �آخر مهلة 

�خلا�سة  مبانيها  ل�ستكمال  للجامعات 

2010م.  عام  نهاية  هو  �ل�رصوط  ح�سب 

ميكن ��ستخر�ج عدد �لأ�ساتذة ب�سكل تقريبي 

وهي   35 على  �لطلبة  عدد  جمموع  بق�سمه 

وعدد  �أ�ستاذ  كل  بني  �ملطلوبة  �لن�سبة 

�لطلبة.

�لر�سوم �ملطلوبة يف كل جامعة من �لطالب وبح�سب �لرب�مج متوفرة 

يف طلبات �لنت�ساب �إىل �جلامعة ب�سكل تف�سيلي.

مر�سوم  �سبتمرب 2006م، مبوجب   4 �لعايل يف  �لتعليم  �أُن�سئ جمل�س 

ملكي رقم )19( ل�سنة 2006م ، ليت�سكل جمل�س �لتعليم �لعايل برئا�سة 

عن  عددهم  يقل  ل  �لأع�ساء  من  وعدد  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �سعادة 

)10( �أع�ساء من ذوي �خلربة و�ملكانة �لعلمية.

�لتعليم  �أتاح، ولأول مرة يف تاريخ  �لعايل قد  �لتعليم  �أن قانون  كما 

�لعايل يف مملكة �لبحرين، �إن�ساء جمل�س للتعليم �لعايل يخت�س بال�سوؤون 

�جلامعية من خمتلف جو�نبها �لإد�رية و�لعلمية و�لبحثية و�لطالبية، 

مبا يف ذلك ُتويل �إعد�د �ل�سيا�سة �لعامة للتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، 

�إن�ساء موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �حلكومي يف �ململكة، و�إقر�ر  و�قرت�ح 

حقول �لتخ�س�س يف خمتلف �مل�ستويات �لتي تدر�س فيها و�لتعديالت 

يف  �لطلبة  بقبول  �ملتعلقة  �لعامة  �لأ�س�س  وو�سع  عليها،  تطر�أ  �لتي 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل، وكذلك بحث و�قرت�ح تعديل قو�نيـن و�أنظمة 

�لتعليم �لعايل يف �سوء تطور �ل�سيا�سات �لعامة يف �ململكة، بالإ�سافة 

�لو�سائل  �لعايل من �سعوبات و�قرت�ح  �لتعليم  �لنظر فيما يو�جه  �إىل 

�لكفيلة بتذليلها يف حدود �لإمكانيات، و�لرتخي�س باإن�ساء موؤ�س�سـات 

�لتعليم �لعايل �خلا�س يف �إطار �خلطة �لعامة للتعليم، و�إ�سد�ر �للو�ئح 

و�لقر�ر�ت �ملنظمة لل�سوؤون �ملالية و�لإد�ريـة.

قد كان من �أولويات خطة جمل�س �لتعليم �لعايل �إ�سد�ر �للو�ئح �ملنظمة 

ل�سوؤون جمل�س �لتعليم �لعايل ومتابعة تنفيذها حيث مت �إ�سد�ر �للو�ئح 

يف  ون�رصت  و�ملر�فق  �لأبنية  ولئحة  و�ملالية  و�لإد�رية  �لأكادميية 

�جلريدة �لر�سمية بتاريخ 11 �أكتوبر 2007م، ومتت متابعة تطبيقها 

�مليد�نية  �لزيار�ت  خالل  من  �خلا�سة  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  على 

�جلامعات  عمل  باآلية  �ملجل�س  عمل  خطة  وترتبط  �ملوؤ�س�سات  لتلك 

يخ�س  فيما  �أما  وقو�نني،  و�أنظمة  قر�ر�ت  من  ي�ستجد  وما  �خلا�سة 

�لأكادميي  �لعتماد  جلنة  ت�سكيل  هو  �خلطة  هذه  من  �ملتبقي  �جلزء 

حيث يتم و�سع �ملعايري �لأكادميية لعتماد موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

- اأ�ضواء على القرارات 

ال�ضادرة من جمل�س 

التعليم العايل وما 

اأثارته من �ضجة كبرية، 

واأ�ضباب هذه ال�ضجة.

- م�ضري الطلبة يف 

ظل القرارات  ال�ضادرة 

عن املجل�س والتي تعاقب 

اجلامعات. 
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�لعتماد  جلنة  �أن  �إىل  م�سري�ً  للرب�مج،  �لأكادميي  �لعتماد  ومنح 

ولكن  �لإجر�ء،  حتت  حاليًا  وهي  �لإن�ساء،  �إىل  �لطريق  يف  �لأكادميي 

�لأو�ساع  توفيق  مرحلة  هي  �حلالية  �ملرحلة  باأن  �لتاأكيد  من  بد  ل 

�لإد�رية و�لأكادميية، فالأولوية هي لهذه �لنقطة وهي �أوىل زمنيًا من 

مو�سوع �لعتماد �لذي �سياأتي لحقًا باإذن �هلل تعاىل..

�إن �لأمانة �لعامة ملجل�س �لتعليم �لعايل تتبع تنفيذ هذه �للو�ئح باهتمام 

ية �حلذر و�لدقة �لعلمية يف ت�سكيل �للجان و�ختيار �لأع�ساء  �سديد متوخِّ

�لذين ت�سند لهم هذه �ملهمة. وتاأخريها جاء مق�سود�ً لأن مهمتها تاأتي 

بعد ترخي�س �جلامعات ومز�ولة عملها و�نتظام �لطلبة فيها وتوفيقها 

لأو�ساعها �لأكادميية خالل �لفرتة �لتي حددها �ملجل�س، وياأتي دور 

�ملطروحة يف  �لأكادميية  �لرب�مج  �لأكادميي لعتماد  �لعتماد  جلنة 

موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل بح�سب �ملعايري �لأكادميية �لدولية وتقييمها 

و�لتعرف على مالءمتها وتوقعات خمرجاتها يف �إطار مو�سوعي، ول 

ميكن �أن يعد تاأخريها باأي حال من �لأحو�ل نقطة �سعف يف م�رصوع 

�لعايل  �لتعليم  جمل�س  �أولويات  �أبرز  من  لأن  �لعايل  �لتعليم  �إ�سالح 

مبا  �ململكة  يف  �لعريقة  �لتعليم  مب�سرية  �لرتقاء  �لبحرين  مملكة  يف 

يتنا�سب مع �أ�سالة وريادة �لتعليم فيها.

هل يعني �سدور هذه القرارات اأن �سورة التعليم العايل اخلا�س 

�سيئة يف البحرين؟ 

باأن  �لقول  ميكن  ل  �ل�سوؤ�ل:  هذ�  على  رد�ً  �لبلو�سي  �لدكتورة  تقول   -

�لقبول  �لبحرين يف حالة �سيئة ول ميكن  �لعايل �خلا�س يف  �لتعليم 

بهذ� �لتو�سيف، فالتعليم �لعايل �خلا�س يتجه حاليًا �إىل �إ�سالح نف�سه 

تبذل  جهود  وهنالك  �لعايل،  �لتعليم  جمل�س  مب�ساعدة  نف�سه  وتطوير 

توفيق  مرحلة  يف  نز�ل  ما  باأننا  نوؤكد  �أن  ويجب  �ل�سعيد،  هذ�  على 

�لأو�ساع وفقًا للقانون و�للو�ئح و�لقر�ر�ت، و�سوف تاأتي لحقًا �لعديد 

�لنهاية..  يف  و�لطلبة  �جلامعات  تخدم  �لتي  �لتطويرية  �خلطو�ت  من 

كما يجب �أن نو�سح باأن �أي موؤ�س�سة قد تعرتيها �أثناء �ملمار�سة بع�س 

�لتعليم  فاإن مهمة جمل�س  �آخر  �أو  �لتق�سري�ت يف موقع  �أو  �مل�سكالت 

�لعايل �ملتابعة ل�سمان جتاوز �أي تق�سري من �أي نوع كان، ولذلك فاإن 

هذه �لإنذ�ر�ت �أو �لتنبيهات تتعلق باملخالفات �ملختلفة هنا �أو هناك، 

وهي ل تقلل من �ساأن �ل�سورة �لعامة �لتي تتميز بالجتاه �لتدريجي 

نحو تعديل �لأو�ساع وتطويرها يف �جتاه �جلودة يف �ملرحلة �ملقبلة، 

فاجلميع حري�سون على �سمعة �لتعليم �لعايل يف �لبحرين ويرحبون 

من  يكون  ما  �أح�سن  على  �خلا�سة  �جلامعية  �ملوؤ�س�سات  تكون  باأن 

�للتز�م بالقو�نني، وهذ� م�سدر �لرتحيب �لذي ُقوبلت به تلك �لقر�ر�ت، 

موؤكدة يف ذ�ت �لوقت �أنه ل يجب �أن نن�سى �أن عدد�ً من �جلامعات قد 

�لتزمت بتنفيذ �لقر�ر�ت و�للو�ئح ب�سكل جيد و�أنها متار�س عملها يف 

�إطار هذ� �للتز�م..

��ستجابة  لي�ست  فهي  و�ل�سفافية  �ملر�قبة  ��ستمر�ر  حيث  من  و�أما   -

�أ�سا�سي من مهمة جمل�س �لتعليم �لعايل  �أحد، و�إمنا هي جزء  لطلبات 
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و�لأمانة �لعامة وخ�سو�سًا بعد �نتهاء �مُلهل �ملمنوحة ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

لتوفيق �أو�ساعها.

- وحول ردود �أفعال �جلامعات قالت �لبلو�سي: لقد كانت ��ستجابات �ملوؤ�س�سات يف 

�إجمالها �إيجابية بل و�أن بع�سها �أو معظمها قد بادرت فور�ً �إىل تعديل �أو�ساعها 

لكي تتجنب �لعقوبة �لتي ن�س عليها يف �لقو�نني لو بقيت تلك �لتق�سري�ت كما هي 

بعد �ملهلة �ملحددة وهي �سهر�ن، و�أما �خلطوة �لقادمة فهي �إعادة تقييم �أو�ساع 

بقيت  و�إذ�  �أمورها،  ��ستكملت  �أنها  من  و�لتاأكد  �ملهلة  �نتهاء  بعد  �ملوؤ�س�سات  هذه 

بع�س �ملخالفات �ستعالج باأ�رصع وقت ممكن وح�سب �للو�ئح.

قلياًل،  �إل  �سنتان  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  عمر  �إن  �لقول:  �إىل  �لبلو�سي  وخل�ست    -

وتابع  �أو�ساعها  �سبط  �إىل  �جلامعات  ووجه  �للو�ئح  و�سع  �لفرتة  هذه  وخالل 

لكي  �أحو�لها،  م�ستجد�ت  على  وبالطالع  �أخرى،  مرة  وبالزيارة  مرة  بالتفتي�س 

يتاأكد هذ� �ملجل�س �أن جميع �لتعليمات هي مو�سع �لحرت�م، ومبا �أن بع�س هذه 

�ملوؤ�س�سات تباطاأت يف تعديل �أو�ساعها كان ل بد من لفت نظرها �إىل ذلك، و�أن�سب 

�لأوقات يف �لفرتة �لو�قعة بني عام من�رصم وعام جديد وهي فرتة �ل�سيف، فلم 

باأنه  ُيتهم  بالتدريج حتى ل  ياأتي  �لت�رصيع  د�ئمًا  لأنه  �لعتبار متاأخر�ً  ياأِت هذ� 

متع�سف.

ما م�سري الطلبة يف ظل هذه القرارات التي تطول اجلامعات املخالفة؟

و�أمانته  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  �هتمامات  مقدمة  يف  وم�سلحتهم  �لطلبة  م�سري 

�لعامة، وقد حدد �لقانون ذلك بوجه و��سح و�رصيح، كما �أن �لقر�ر�ت مل ولن مت�س 

حقوق �لطلبة �ملادية و�لأكادميية..

�لإيقاف  فاإن  �لرب�مج  باإيقاف عدد من  �ملت�سلة  �لأخرية  بالقر�ر�ت  يتعلق  وفيما 

�أما بالن�سبة للم�سجلني حاليًا فلن يطالهم �أي �رصر،  يتم على �لطلبة �مل�ستجدين، 

��ستمر�ر �جلامعة يف �ملخالفة ف�سوف  �أما يف حال  وهم م�ستمرون يف در��ستهم، 

لن ت�سدق �سهاد�ت �لطلبة، و�سيتم �ملحافظة على حقوق �لطلبة �لدر��سية وفقًا ملا 

ن�ست عليه �ملادة )11( من قانون �لتعليم �لعايل رقم )3( ل�سنة 2005م. 

- اأهمية التعليم

 العايل اخلا�ص وت�شجيع

 اال�شتثمار فيه.

- اأ�شواء على تطور و�شع 

التعليم العايل اخلا�ص:

من الرتخي�ص اإىل

 التنظيم وال�شبط.
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��ست�ساف جمل�س �لكعبي مبنطقة �لب�سيتني �لدكتور ريا�س حمزة ع�سو 

جمل�س  قر�ر�ت  حول  مد�خلة  له  كانت  �لذي  �لعايل،  �لتعليم  جمل�س 

�حل�سور..  ومد�خالت  �أ�سئلة  على  �أجاب  كما  �لأخرية،  �لعايل  �لتعليم 

وفيما يلي ملخ�س �ملد�خلة و�لإجابات:

�أوًل: �إن �لرتخي�س للجامعات �خلا�سة قد مت قبل �سدور قانون �لتعليم 

�لعايل يف �لعام 2005، وقد جاء وفقًا ل�رصوط �لرتخي�س �لتي كانت 

�لتي  �ملحدودة  �لأن�سطة  ونوعية  حجم  مع  وتن�سجم  �آنذ�ك،  معتمدة 

حمدودة  برب�مج  بع�سها  بد�أت  �لتي  �جلامعات  تلك  متار�سها  كانت 

وبعدد ب�سيط من �لطلبة..

مل يكن مو�سوع �لإطار �لت�رصيعي �ملنظم للرتخي�س ومز�ولة �لن�ساط 

�لأكادميي �خلا�س غائبًا عن �لأذهان، فقد كان م�رصوع قانون �لتعليم 

�لعايل مطروحًا على �لربملان منذ دورته �لأوىل، حيث رفع �إىل �لربملان 

يف �سنة 2003م، ومتت مناق�سته ومر�جعته خالل فرتة �متدت لأكرث 

من �سنتني ون�سف قبل �إقر�ره يف منت�سف �لعام 2005م..

 ثانيًا: �سدر قانون �لتعليم �لعايل يف 2005م لي�سكل �لإطار �لت�رصيعي 

لتطوير �لتعليم �لعايل وتنظيمه، وكان من ثماره ت�سكيل جمل�س �لتعليم 

�لقانون، كما  �أ�سهر قليلة من �سدور  �أي بعد  �لعام 2006  �لعايل يف 

�إد�ري وفني  �لعايل كتنظيم  �لتعليم  �لعامة ملجل�س  �لأمانة  �إن�ساء  مت 

جمل�س  عن  �ل�سادرة  �لقر�ر�ت  وتنفيذ  �لعايل  �لتعليم  �سوؤون  ملتابعة 

�لتعليم �لعايل يف نف�س �ل�سنة �أي بعد �أ�سهر قليلة من �سدور �لقانون.

و�أمانته  �لعايل  �لتعليم  ت�سكيل جمل�س  �لفا�سلة بني  �لفرتة  ثالثًا: يف 

�لعايل ون�رصها  �للو�ئح �ملنظمة للتعليم  �لعامة يف )2006( و�سدور 

يف �جلريدة �لر�سمية يف 11 �أكتوبر 2007، كانت هناك جهود ��ستمرت 

مو�د  �إىل  ��ستناد�ً  �لعايل  للتعليم  �ملنظمة  �للو�ئح  لبلورة  �أ�سهر  لعدة 

�لقانون و�أهد�فه،  من خالل �ل�ستفادة من �لتجارب �لعاملية و�لأنظمة 

�لقائمة يف �لعديد من �لدول �ملتقدمة، حيث مل يكن من �ملمكن �إ�سد�ر 

�للو�ئح دون ت�سكيل جلان خمت�سة و�ل�ستفادة من �لدر��سات وتقارير 

�خلرب�ء.

ر�بعًا: منذ �إ�سد�ر �للو�ئح �لأكادميية و�لإد�رية و�ملالية ولئحة �لأبنية 

و�ملر�فق، متت متابعة تطبيقها على موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �خلا�سة 

بدء�ً من �أكتوبر 2007م من خالل �لزيار�ت �مليد�نية لتلك �ملوؤ�س�سات 

�جلديدة  �لأنظمة  تطبيق  على  وحثها  مبا�رص  ب�سكل  معها  و�لتو��سل 

وم�ساعدتها على ذلك.. 

- كانت �لفرتة �لفا�سلة بني �سدور �للو�ئح و�إحاطة �جلامعات  و�لطلبة 

�جلامعات  حق  يف  �جلز�ء�ت  �سدور  وبني  2007م  �أكتوبر  يف  بها 

�ملخالفة يف  يونيو 2009م ت�سل �إىل 21 �سهر�ً، �أي �أن �ملهلة �ملعطاة 

من  �أكرث  كانت  �لقانون  مع  وتوفيقها  �أو�ساعها  ملر�جعة  للجامعات 

كافية..

�أوجه  ملو�جهة  �رصورية  كاإجر�ء�ت  �لأخرية  �لقر�ر�ت  جاءت  وقد 

�نتهاء  وبعد  2007م،  يف  �للو�ئح  �سدور  منذ  �مل�ستمرة  �ملخالفات 

�لأكادميية  �أو�ساعها  لتوفيق  للجامعات  منحت  �لتي  �لأوىل  �ملهلة 

مر�ت  لعدة  �ملهلة  هذه  متديد  وبعد  2008م،  نهاية  يف  و�لإد�رية 

الدكتور ريا�س حمزة يف جمل�س الكعبي:

اإعادة تنظيم التعليم العايل اخلا�س �سرورة لتطويره..
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�إلز�م  لتمكني �جلامعات من توفيق �أو�ساعها، فلم يكن هنالك بدٌّ من 

هذه �جلامعات قانونًا بتطبيق �لأنظمة و�للو�ئح، �أو مو�جهة �جلز�ء�ت 

�ملن�سو�س عليها قانونًا..

ومن �لإن�ساف �لقول باأن 6 جامعات من بني 12 جامعة خا�سة قد 

�أو�ساعها، ولذلك  قت  �إيجابي مع �لأنظمة �جلديدة ووفَّ تفاعلت ب�سكل 

مل يطلها �إيقاف قبول �لطلبة �جلدد، وحتى بالن�سبة للجامعات �لأخرى 

فاإن �إنهاء �لإيقاف م�رصوط باإز�لة �ملخالفات �لتي �رتكبتها، وجمل�س 

�لأنظمة  باحرت�م  �جلامعات  هذه  �إلز�م  على  ُم�رٌص  �لعايل  �لتعليم 

م�سلحة  يت�سمن  �لأمر  و�أن  خا�سة  ذلك،  يف  يتهاون  ولن  و�لقو�نني 

�أمو�لهم  من  �لدر��سية  �لر�سوم  يدفعون  �لذين  �أمورهم  و�أولياء  �لطلبة 

�خلا�سة.

خام�سًا: �إن �ل�سجة �ملثارة حول قر�ر�ت جمل�س �لتعليم �لعايل ترتكز 

هذه  يف  �لد�ر�سني  �لطلبة  م�ستقبل  حول  �ملخاوف  �إثارة  حول  حاليًا 

�إلز�م  يف  تتمثل  للطلبة  �حلقيقة  �مل�سلحة  �أن  حني  يف  �جلامعات، 

هذه �جلامعات باحرت�م �لقانون و�للو�ئح و�سمان �ل�رصوط �ملنا�سبة 

ملمار�سة �لن�ساط �لأكادميي، وقد طماأن جمل�س �لتعليم �لعايل �ملجتمع 

يف �أكرث من منا�سبة باأن هذه �لقر�ر�ت ت�سب يف �لنهاية يف م�سلحة 

�لطلبة وم�سلحة �لبلد و�سمعة �لتعليم �لعايل يف مملكة �لبحرين.. 

�سو�ء  �لعايل،  �لتعليم  تطوير  تعزز  �سوف  �لقادمة  �خلطو�ت  باأن  علمًا 

تلك �ملت�سلة باإعادة تنظيم �لتعليم �لعايل �خلا�س و�لتي �سوف ت�سمل 

بالإ�سافة  �خلا�سة  للجامعات  �لإن�سائية  �جلو�نب  �ملقبلة  �لفرتة  يف 

�إىل �جلو�نب �ملالية، �أو تلك �لتطوير�ت و�لإجر�ء�ت �ملرتبطة باملبادرة 

و�ملت�سلة  و�لتدريب  �لتعليم  لتطوير  �لوطني  للم�رصوع  �خلام�سة 

بالنهو�س بهذ� �لقطاع �حليوي وتنظيمه وفقًا للمعايري �لعاملية..
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�لنا�رص  وهيب  �لدكتور  حتدث  �جلمري  جمل�س  �حت�سنها  ندوة  يف 

ع�سو جمل�س �لتعليم �لعايل عن �أو�ساع �لتعليم �لعايل �خلا�س يف ظل 

�لقر�ر�ت �جلديدة ملجل�س �لتعليم �لعايل، وقد �سملت �لندوة �لعديد من 

�ملحاور، منها:

تاأثري �لقر�ر�ت �ل�سادرة عن جمل�س �لتعليم �لعايل على م�ستقبل 

�جلامعات �خلا�سة.

- تاأثري  القرارات على �سورة التعليم العايل اخلا�س يف البحرين: 

�لبحرين  يف  �خلا�س  �لعايل  �لتعليم  باأن  بالقول  �لقبول  ميكن  ل   -

بحالة �سيئة ول ميكن �لقبول بهذ� �لتو�سيف، فالتعليم �لعايل �خلا�س 

يتجه حاليًا �إىل �إ�سالح وتطوير نف�سه مب�ساعدة جمل�س �لتعليم �لعايل، 

�أن نوؤكد باأننا ما نز�ل  وهنالك جهود تبذل على هذ� �ل�سعيد، ويجب 

يف مرحلة توفيق �لأو�ساع وفقًا للقانون و�للو�ئح و�لقر�ر�ت، و�سوف 

�جلامعات  تخدم  �لتي  �لتطويرية  �خلطو�ت  من  �لعديد  لحقًا  تاأتي 

و�لطلبة يف �لنهاية.. كما يجب �أن نو�سح باأن �أي موؤ�س�سة قد تعرتيها 

�أثناء �ملمار�سة بع�س �مل�سكالت �أو �لتق�سري�ت يف موقع �أو �آخر، فاإن 

مهمة جمل�س �لتعليم �لعايل �ملتابعة ل�سمان جتاوز �أي تق�سري من �أي 

نوع كان، ولذلك فاإن هذه �لإنذ�ر�ت �أو �لتنبيهات تتعلق باملخالفات 

�لتي  �لعامة  �ل�سورة  �ساأن  من  تقلل  ل  وهي  هناك،  �أو  هنا  �ملختلفة 

تتميز بالجتاه �لتدريجي نحو تعديل �لأو�ساع وتطويرها يف �جتاه 

�جلودة يف �ملرحلة �ملقبلة، فامل�سوؤولون يحر�سون على �سمعة �لتعليم 

�لعايل يف �لبحرين ويرحبون باأن تكون �ملوؤ�س�سات �جلامعية �خلا�سة 

على �أح�سن ما يكون من �للتز�م بالقو�نني وهذ� م�سدر �لرتحيب �لذي 

ُقوبلت به تلك �لقر�ر�ت، موؤكد�ً يف ذ�ت �لوقت �أنه ل يجب �أن نن�سى �أنَّ 

جيد  ب�سكل  و�للو�ئح  �لقر�ر�ت  بتنفيذ  �لتزمت  قد  �جلامعات  من  عدد�ً 

و�أنها متار�س عملها يف �إطار هذ� �للتز�م..

��ستجابة  لي�ست  فهي  و�ل�سفافية  �ملر�قبة  ��ستمر�ر  حيث  من  و�أما   -

�أ�سا�سي من مهمة جمل�س �لتعليم �لعايل  �أحد، و�إمنا هي جزء  لطلبات 

ملوؤ�س�سات  �ملمنوحة  �مُلهل  �نتهاء  بعد  وخ�سو�سًا  �لعامة،  و�لأمانة 

�لتعليم �لعايل لتوفيق �أو�ساعها.

�إل قلياًل، وخالل هذه �لفرتة  �إن عمر جمل�س �لتعليم �لعايل �سنتان   -

�أو�ساعها وتابع بالتفتي�س  و�سع �للو�ئح ووجه �جلامعات �إىل �سبط 

لكي  �أحو�لها؛  م�ستجد�ت  على  وبالإطالع  �أخرى،  مرة  وبالزيارة  مرة 

يتاأكد هذ� �ملجل�س �أن جميع �لتعليمات هي مو�سع �لحرت�م، ومبا �أن 

بع�س هذه �ملوؤ�س�سات تباطاأت يف تعديل �أو�ساعها كان ل بد من لفت 

نظرها �إىل ذلك، و�أن�سب �لأوقات يف �لفرتة �لو�قعة بني عام من�رصم 

وعام جديد وهي فرتة �ل�سيف، فلم يجيء هذ� �لعتبار متاأخر�ً لأنه 

د�ئمًا �لت�رصيع ياأِت بالتدريج حتى ل ُيتهم باأنه ُمتع�سف.

ندوة مبجل�س اجلمري حتدث فيها الدكتور وهيب النا�سر ع�سو جمل�س التعليم العايل:

م�سلحة الطالب هي الهدف

الأ�سا�سي لقرارات جمل�س التعليم العايل..
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- ت�سميم على تعديل الأو�ساع:

�لالزمة  �لإجر�ء�ت  �تخاذ  يف  يرتدد  لن  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  �إن   -

�ملن�سو�س  لالإجر�ء�ت  وفقًا  �ملخالفة  �لرب�مج   �أو  �جلامعات  حق  يف 

عليها قانونًا، م�سدد�ً باأن �لإجر�ء�ت �لتي �تخذها جمل�س �لتعليم �لعايل 

وتابعت تنفيذها �لأمانة �لعامة للمجل�س هدفها حتقيق م�سلحة �لطالب 

�أكانت تلك �مل�سلحة يف حتقيق جودة �لتعليم �لذي  �أوًل و�أخري�ً، �سو�ء 

يح�سل عليه، �أو يف �سمان �لت�سديق على �ل�سهاد�ت �لعلمية و�لعرت�ف 

بها عند �لتخرج. 

تتجاوز  �لتطوير،  من  جديدة  مبرحلة  �ليوم   
ُّ
مير �لعايل  �لتعليم  �إن   -

�سمن  و�لعتمادية،  �جلودة  مو�سوع  �إىل  �لأو�ساع  توفيق  مو�سوع 

هنالك  حيث  و�لتدريب  �لتعليم  لتطوير  �لوطني  �مل�رصوع  مبادر�ت 

مبادرة خا�سة بتطوير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، وهذه م�سوؤولية 

كبرية ويجب �أن نعمل جميعًا ويف مو�ز�ة توفيق �لأو�ساع وفقًا للقانون 

و�للو�ئح على �لرتقاء بالأد�ء و�لرتكيز على �جلودة و�إيالء �لبحث �لعلمي 

م�ساحة كبرية، حيث ل تكتفي �جلامعات بالعمل �لتدري�سي فقط.. م�سري�ً 

�إىل �أن �مل�سلحة �حلقيقية للتعليم �لعايل و�جلامعات �خلا�سة و�لطلبة 

تتمثل يف �لرتقاء باخلدمة �لتعليمية يف هذه �جلامعات و�حلر�س على 

جودتها، بدء�ً يف تنفيذ قر�ر�ت جمل�س �لتعليم �لعايل و�للتز�م مبا جاء 

يف �لقر�ر�ت و�للو�ئح �ل�سادرة منذ �أكتوبر 2007م، مطمئنًا �جلامعات 

�خلا�سة باأن �إ�سالح �أو�ساعها �سوف يوؤدي يف �لنهاية �إىل �ملزيد من 

ومن  �لبحرين  د�خل  من  �مل�ستقبل  يف  �لطلبة  قبل  من  عليها  �لإقبال 

خارجها.

- هنالك جامعات خا�صة 

اأبدت جتاوبًاً كبريًا يف 

تعديل اأو�صاعها..

- اإقبال الطلبة على 

اجلامعات اخلا�صة يرتبط 

بتوفيقها لأو�صاعها 

والرتقاء بخدماتها.
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