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  تقديمتقديم
 

 

 يف العلمي والبحث العالي بالتعليم املتعلقة بالشئون ختتص اليت الرمسية اجلهة هو العالي التعليم جملس

 واقرتاح مي،العل والبحث العالي للتعليم العامة السياسة إعداد أهمها املهام من العديد اجمللس ويتوىل الدولة،

 اخلاصة، العالي التعليم مؤسسات بإنشاء والرتخيص اململكة يف احلكومي العالي التعليم مؤسسات إنشاء

 ومـخرجاتها أدائها وجودة تقدمها، اليت املساندة واخلدمات براجمها، ومراقبة العالي التعليم مؤسسات ومتابعة

 بالتعليم املتعلقة واإلدارية واملالية األكادميية للشئون ةاملنظم والقرارات اللوائح وإصدار املالية، وأوضاعها

 .العالي

 

 ،ألداة التنفيذية لقرارات اجمللسوتعد األمانة العامة جمللس التعليم العالي التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ا

 أن التعليمبش 5002( لسنة 3كما نص عليها قانون رقم ) متابعتها حتقيقًا ألهدافه ومهامهحيث تعمل على 

 العالي.

 

إدارات وهي إدارة االعتمادية والرتاخيص، وإدارة التقييم  ثالثجمللس التعليم العالي وتضم األمانة العامة 

من اخلدمات املتعلقة مبؤسسات التعليم العالي يف  ًاواملتابعة، وإدارة البحث العلمي. وتقدم كل إدارة عدد

 مملكة البحرين.

 

مات اليت تقدمها اإلدارات املختلفة التابعة لألمانة العامة جمللس التعليم العالي، واليت ويوضح هذا الدليل اخلد

تستهدف مؤسسات التعليم العالي، والطلبة، وأعضاء اهليئات األكادميية واإلدارية، واملستثمرين يف جمال 

اخلدمات، واملستندات  حيث يتضمن الدليل شرحًا مفصاًل إلجراءات هذهوالباحثني، التعليم العالي اخلاص، 

املطلوبة، وفرتة التقديم والوقت املستغرق لإلجناز، إىل جانب أرقام االتصال يف حال وجود أية استفسارات 

 متعلقة باخلدمة.

 

تطوير اآلليات واإلجراءات مبا يضمن سرعة اجعة دورية للخدمات اليت تقدمها بهدف وتقوم األمانة العامة مبر

ودة املطلوبة، حيث شهدت الفرتة األخرية مراجعة وتطوير االستمارات املستخدمة ءة واجلإجناز اخلدمة بالكفا

يف تقديم الطلبات، إىل جانب أمتتة عدد من اخلدمات؛ األمر الذي يسهل الوصول إليها من قبل املستفيدين 

املتبعة إلجنازها إىل ويزيد من دقة وسرعة إجناز املعاملة. وختضع اخلدمات اليت تقدمها األمانة واإلجراءات 

 مبا ميّكن من تطويرها لتقدميها بشكل أفضل للمستفيدين.عملية تقييم مستمرة 

 

 

 

نة ي ةالعام األما العال تعليم  ال  جمللس 

 

 



6 

 

  احملتوياتاحملتويات
 

 

 

  7  ................................................................................................................والرتاخيصاالعتمادية  إدارةخدمات . 1

 

 8 ................................................. ة(خدمة ترخيص/ تعديل ترخيص انشاء مؤسسة تعليم عاٍل خاصة )جديد    1 - 1

 10 .............................................................. خدمة الرتخيص الستحداث أو استضافة برنامج مل يرد بالرتخيص     5 - 1

 15 ................ خدمة استقدام أعضاء اهليئة األكادميية والفنية واإلدارية ملؤسسات التعليم العالي اخلاصة     3 - 1

 13 ..................اخلاصة خدمة توظيف أعضاء اهليئة األكادميية والفنية واإلدارية ملؤسسات التعليم العالي    4 - 1

 12.......................................................................................... العملية اخلربة تأييد إفادة على خدمة التصديق    2 - 1

 16................................................................................صادر عن مؤسسة تعليم عالي خدمة الرتخيص إلعالن    6 - 1

 

 17 ...........................................................................................................................  واملتابعةخدمات إدارة التقييم . 5

 

 18 .................................................................................................. فادة والتصديق على األصولاإلإصدار خدمة     1 - 5

 51 .........................................................................................................................إصدار إفادة طبق األصلخدمة     5 - 5

 55 ..................................................................................................................إصدار إفادة مصدقة مرتمجةخدمة     3 - 5

 53 .................................................................................................................................. معدلةإصدار إفادة خدمة     4 - 5

 54 ................................................................................................... التصديق على إفادة إثبات قيد طالبخدمة     2 - 5
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 خدمات إدارة االعتمادية والرتاخيص. 1
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  ترخيص/ تعديل ترخيص انشاء مؤسسة تعليم عاٍل خاصة )جديدة(ترخيص/ تعديل ترخيص انشاء مؤسسة تعليم عاٍل خاصة )جديدة(  ةةخدمخدم11--11
 

 
إلدارة   االعتمادية والرتاخيصإدارة  ا

 قسم الرتاخيص األكادميية القسم

 جمموعة اعتماد اجلامعات والكليات واملعاهد اجملموعة

سم اخلدمة رخيص/ تعديل ترخيص انشاء مؤسسة تعليم عالٍ خاصة )جديدة( ا  ت

 املستندات / الوثائق املطلوبة

 .الطلب ملقدم وسلوك سرية حسن شهادة .1

 إذا) والتجارة الصناعة وزارة من الصادرة الشركة/املؤسسة تسجيل شهادة من نسخة .5

 (.اعتباري شخص كان

 مال رأس يف أكثر أو شخصني اشرتاك حالة يف العدل كاتب من موثق تضامن عقد .3

 املؤسسة.

 املشروع. مال لرأس املرصودة للمبالغ البنك نم حديثة ثبوتية مستندات .4

 املؤسسة. لرئيس الذاتية السرية .2

 الطلب. الذاتية ملقدم السرية .6

 للمؤسسني. الذاتية السرية .7

 املقرتحون. األمناء جملس ألعضاء الذاتية السري .8

 كل تفعيل واسرتاتيجية التفاهم ومذكرات التعاون اتفاقيات من نسخة .9

 عنها. األصل طبق ونسخة للتفعيل الزمين والربنامج مذكرة/اتفاقية

 وأغراضها. املؤسسة أهداف .10

 اخلتامية. حساباتها لتدقيق خارجي مدقق بتعيني املؤسسة التزام .11

 والفنية. واإلدارية التدريسية اهليئة أعضاء توفري خطة .15

 .(8 مرفق راجع) للمؤسسة التنظيمي اهليكل .13

 املقرتحة. للمباني تفصيلي خمطط .14

 .(للمبنى اهلندسي التصميم) املبنى مواصفات .12

 قدمت واإلنشائية املعمارية التصاميم أن هندسي يبني استشاري مكتب من مستند .16

 العالي. التعليم ملؤسسات واملرافق األبنية الئحة اشرتاطات حسب

 اإلنشاءات. من لالنتهاء الزمين الربنامج .17

  للمؤسسة. الداخلية الالئحة .18

 االعتبارية. الشخصية ممثل أو الطلب لصاحب املفعول ساري السفر جواز من صورة .19

 ممثل أو الطلب اجلهتني؛ لصاحب من املفعول سارية السكانية البطاقة من صورة .50

 االعتبارية. الشخصية

 الوكالة. سند تقديم مع( وجد إن) الطلب مقدم وكيل بيانات .51

 مومؤهالته بأمسائهم مصحوبة والفنية واإلدارية األكادميية اهليئات أعضاء عدد .55

 .(يف االستمارة 1مرفق)الذاتية  وسريهم

 .(يف االستمارة 5 مرفق)املقرتحة  والتخصصات واألقسام الكليات .53

 .(يف االستمارة 3 مرفق)املقرتحة  الرسوم .54

 .(يف االستمارة 4 مرفق)اإلدارية  اهليئة أعضاء .52

 .(يف االستمارة 2 مرفق)األول  العام خالل قبوهلم املتوقع الطالب عدد .56

 

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا رتاخيصإ وال دية  ما عت اال  
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 .(يف االستمارة 6مرفق ) االقتصادية اجلدوى راسةد .57

 تعديل طلب حالة يف) بالرتخيص يرد مل برنامج أو ختصص استضافة أو استحداث .58

 .(يف االستمارة 9 مرفق( )ترخيص

رتة تقديم اخلدمة  على مدار العام ف

 أشهر 6 الوقت املستغرق لإلجناز

رقام االتصال لالستفسار  1 أ 7896091 (973)+ 

 

ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

 مقدم الطلب .إلنشاء مؤسسة تعليم عالٍ خاصة )جديدة( الرتخيص / تعديل طلب 1

 مقدم الطلب .تعبئة االستبانة اخلاصة بطلب ترخيص من خالل مقدم الطلب 5

3 
تصة )إدارة إىل اجلهة املخ هحتويلبعد تقديم الطلب إىل األمانة العامة يتم 

 .االعتمادية والرتاخيص(
 

  .دراسة الطلب من خالل الفريق املختص 4

  .يف حال عدم استيفاء الطلب يعاد الطلب ملقدمه الستكماله 2

6 

عداد التقارير إ يتمالطلب للبيانات املطلوبة من حيث الشكل،  يف حال استيفاء

 .للجان املختصة ألمني العامورفعها من قبل ا من قبل اإلدارة الالزمة
 

7 

ترفع توصيات اللجان املختصة من خالل األمني العام جمللس التعليم العالي ليصدر 

 .قراره مبنح / رفض ترخيص إنشاء مؤسسة تعليم عالٍ خاصة
 

8 
تتوىل األمانة العامة إبالغ مقدم الطلب مبضمون قرار جملس التعليم مبنح / رفض 

 .صةترخيص إنشاء مؤسسة تعليم عالٍ خا
 

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة( )  املستخدم

 طلب/تعديل ترخيص ملؤسسة تعليم عالٍ خاصة ومرفقاتهااستمارة  1

ة  ي ع رج يع  )قانونامل ر / تش ر  ا ر يم(/ ق عم  / ت

 بشأن الئحة اجراءات ومعايري وشروط الرتخيص ملؤسسات التعليم العالي اخلاصة. 5007( لسنة 1قرار رقم ) 1

 بإجراءات تعديل الرتخيص ملؤسسات التعليم العالي اخلاصة. 5009ة ( لسن2قرار رقم ) 5

3 
بشأن الئحة إجراءات الرتخيص ملؤسسات التعليم العالي  5007( لسنة 1بتعديل القرار رقم ) 5015( لسنة 1قرار رقم )

 اخلاصة.

 

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا رتاخيصإ وال دية  ما عت اال  
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  مل يرد بالرتخيصمل يرد بالرتخيص  استضافة برنامجاستضافة برنامجالرتخيص الستحداث أو الرتخيص الستحداث أو خدمة خدمة   55--11

 
إلدارة  ة االعتمادية والرتاخيصإدار ا

 قسم الرتاخيص األكادميية القسم

 جمموعة اعتماد اجلامعات والكليات واملعاهد اجملموعة

سم اخلدمة  مل يرد بالرتخيص استضافة برنامجالرتخيص الستحداث أو  ا

 املستندات / الوثائق املطلوبة

 .استضافته/استحداثه املراد التخصص/الربنامج أهداف .1

 .املستفيدة هاتاجل/  اجلهة .5

 .التخصص/  الربنامج استضافة/  استحداث مربرات .3

 .واألقسام بالكلية وصلته املؤسسة ورؤية لرسالة الربنامج عالقة/مالئمة .4

 .الربنامج مقررات جلميع مفصلة مناهج .2

 .املرجوة التعلم خمرجات لتحقيق والتقييم والتعلم التعليم سياسة .6

 .القبول ومتطلبات سياسة .7

 .الدراسية طةاخل تفاصيل .8

 اجلهات أو العالي التعليم مؤسسات مع األصلية التفاهم مذكرات/ التعاون اتفاقيات .9

 .(وجدت إن) طرحه املقرتح الربنامج/التخصص جمال يف التدريبية

 الربنامج توطني أجل من األكادميي القسم يف املنجز العلمي البحث عن تقرير .10

 .(فقط العاملة باملؤسسات خاص. )املطروح

 أثناء أو قبل متت استشارات أية أو الربنامج خلرجيي العمل سوق احتياجات قييمت .11

 .الربنامج إعداد مرحلة

 أن جيب) للربنامج املرجوة التعلم خمرجات مع للمقررات املرجوة التعلم خمرجات توافق .15

 .(الربنامج ألهداف ومالئمة للقياس قابلة تكون

 أو/و والدولية واإلقليمية الوطنية الربامج مع املرجوة التعلم خمرجات معايرة أو مقارنة .13

 .املماثلة املهنية اهليئات

 .وضمان جودته الربنامج إلدارة املستخدمة واإلجراءات السياسات .14

 الطلبة وعدد املؤسسة إنشاء برتخيص الواردة والربامج التخصصات يبني كشف .12

 ملؤسساتبا خاص. )ختصص أو برنامج كل يف التدريس هيئة أعضاء وعدد فيها

 .(فقط العاملة

 التخصص/الربنامج لتنفيذ توافرهم الالزم التدريس هيئة أعضاء لتوفري زمين برنامج .16

 للمؤسسات. )التدريسي ونصابهم العلمية ومؤهالتهم إضافته/استحداثه املراد

 .(اجلديدة

 الالزمة والتخصصات املساندين واملدرسني التدريس هيئة أعضاء بأمساء قائمة .17

 .ربنامجال لتنفيذ

 لتنفيذ ستستخدم اليت والتعلم التعليم وموارد التحتية البنية لتوفري زمين برنامج .18

 الضرورية، التعليمية الوسائل بأحدث جمهزة خمتربات حماضرات، قاعات) الربنامج

  ..(خلإ ... الصفوف لكرتوني،اإل التعلم مصادر املعمل، املكتبة،

 .وجتهيزات ودوريات كتب من الالزمة لفةاملخت التعلم مصادر لتوفري زمين برنامج .19

 .األوىل اخلمس للسنوات الربنامج يف قبوهلا املتوقع األعداد حتديد .50

 .فيها املسجلني الطلبة وأعداد األخرى املؤسسات يف املوجودة املماثلة الربامج بيان .51

ي العال ليم  التع ت  دما ر -دليل خ دا رتاخيصة إ وال دية  ما عت اال  
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 .الربنامج إنهاء ومتطلبات الربنامج طرح بدء تاريخ حتديد .55

 جمموع التدريس، يف املستخدمة اللغة الربنامج، عنوان) ذلك يف مبا الربنامج تفاصيل .53

 اجلامعة ملتطلبات: واالختيارية لكل من اإلجبارية املقررات املعتمدة، الساعات

 .(للتخرج األدنى واحلد األقصى واحلد ،الربنامجو والكلية،

 .الربنامج وتنفيذ إلعداد املطلوبة امليزانية .54

رتة تقديم اخلدمة  مدار العام على ف

 أشهر 6 الوقت املستغرق لإلجناز

رقام االتصال لالستفسار 1 أ 7896091 (973)+ 

 

ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

1 

طلب الرتخيص الستحداث / استضافة برامج أكادميية يف مؤسسة التعليم العالي 

 .مل ترد بالرتخيص
 مقدم الطلب

 مقدم الطلب .انة اخلاصة بطلب ترخيص من خالل مقدم الطلبتعبئة االستب 5

3 
إىل اجلهة املختصة )إدارة  هحتويلبعد تقديم الطلب إىل األمانة العامة يتم 

 .االعتمادية والرتاخيص(
 

  .دراسة الطلب من خالل الفريق املختص 4

 بمقدم الطل .يف حال عدم استيفاء الطلب يعاد الطلب ملقدمه الستكماله 2

6 

عداد التقارير يتم إ املطلوبة من حيث الشكل،لبيانات الطلب ل يف حال استيفاء

 .ألمني العام للجان املختصةها من قبل ورفعمن قبل اإلدارة الالزمة 
 

7 

ترفع توصيات اللجان املختصة من خالل األمني العام جمللس التعليم العالي ليصدر 

 .ستضافة الربامجقرار ه مبنح / رفض ترخيص استحداث أو ا
 

8 
تتوىل األمانة العامة إبالغ مقدم الطلب مبضمون قرار جملس التعليم مبنح / رفض 

 .ترخيص استحداث أو استضافة الربامج
 

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة( )  املستخدم

 استحداث أو استضافة ختصص أو برنامج مل يرد بالرتخيصاستمارة  1

ة  ي ع رج يع  )قانونامل ر / تش ر  ا ر يم( // ق عم  ت

 بشأن الئحة اجراءات ومعايري وشروط الرتخيص ملؤسسات التعليم العالي اخلاصة. 5007( لسنة 1قرار رقم ) 1

 .بإجراءات تعديل الرتخيص ملؤسسات التعليم العالي اخلاصة 5009( لسنة 2قرار رقم ) 5

3 
جراءات الرتخيص ملؤسسات التعليم العالي بشأن الئحة إ 5007( لسنة 1بتعديل القرار رقم ) 5015( لسنة 1قرار رقم )

 .اخلاصة

 

  

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا رتاخيصإ وال دية  ما عت اال  
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استقدام أعضاء اهليئة األكادميية والفنية واإلدارية ملؤسسات استقدام أعضاء اهليئة األكادميية والفنية واإلدارية ملؤسسات خدمة خدمة   33--11

 التعليم العالي اخلاصةالتعليم العالي اخلاصة

 
إلدارة  إدارة االعتمادية والرتاخيص ا

 قسم الرتاخيص األكادميية القسم

 دجمموعة اعتماد اجلامعات والكليات واملعاه اجملموعة

سم اخلدمة ستقدام أعضاء اهليئة األكادميية والفنية واإلدارية ملؤسسات التعليم العالي اخلاصة ا  ا

 املستندات / الوثائق املطلوبة

 االستقدام. طلب رسالة .1

 .نسخة من تعهد االستقدام .5

 .نسخة من جواز السفر سارية املفعول .3

 .(كنسخة من شهادة اخلربة العملية يف حال )أستاذ/أستاذ مشار .4

 .رسالة إخالء طرف يف حال التحويل إىل املؤسسة صاحبة الطلب .2

 .مجيع املستندات جيب أن تكون موقعة وممهورة خبتم املؤسسة صاحبة الطلب .6

رتة تقديم اخلدمة  مدار العامعلى  ف

 شهور من تاريخ استيفاء الطلب 3 الوقت املستغرق لإلجناز

رقام االتصال لالستفسار 1 أ 7896091 (973)+ 

 

رقم ة ال خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

1 

تقوم اإلدارة بفحص الطلبات وختم املستويف منها وتسليم نسخة من الطلب 

 املختوم للمندوب، وإعادة غري املستويف إىل مؤسسة التعليم العالي الستيفائها.
 مؤسسة التعليم العالي

5 

ل بياناتها يف قاعدة البيانات املخصصة لدى الطلبات املستوفية للشروط، يتم إدخا

 اإلدارة لكل مؤسسة تعليم عالي.
 

3 
يف حال املوافقة على االستقدام تعد اإلدارة املراسالت اخلاصة بهيئة تنظيم سوق 

 العمل، ومؤسسة التعليم العالي بذلك.
 

4 
نسخة  خماطبة املندوبني املخولني مبتابعة أمور مؤسسة التعليم العالي الستالم

 من املوافقة والتعهد.
 مؤسسة التعليم العالي

 مؤسسة التعليم العالي على املؤسسة يف حالة إلغاء طلب االستقدام إعالم إدارة االعتمادية والرتاخيص. 2

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة( )  املستخدم

 استمارة استقدام عضو هيئة أكادميية / إدارية / فنية 1

ة  ي ع رج ر  )قانونامل ا ر يع / ق ر يم(/ تش عم  / ت

 .دارية ملؤسسات التعليم العاليبشأن الالئحة األكادميية واإل 5007( لسنة 5قرار رقم ) 1

5 

باملوافقة على تعديل بعض  م5011 أكتوبر 11( الصادر يف جلسة جملس التعليم العالي املنعقدة يف 573القرار رقم )

واملتعلقة بتشكيل جمالس  5007 ( لسنة5م العالي رقم )نصوص الالئحة األكادميية واإلدارية ملؤسسات التعلي

 .األمناء وشروط تعيني رؤساء مؤسسات التعليم العالي

م بشأن الالئحة األكادميية واإلدارية ملؤسسات التعليم 5007لسنة  5م بتعديل القرار رقم 5013 ( لسنة1قرار رقم ) 3

 .العالي

4 
يفاؤها لطلبات التوظيف اجلديدة / جتديد التوظيف ألعضاء اهليئة تعميم )البيانات واملستندات املطلوب است

 التدريسية مبؤسسات التعليم العالي اخلاصة(.

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا رتاخيصإ وال دية  ما عت اال  
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ت خدمة خدمة   44--11 ت توظيف أعضاء اهليئة األكادميية والفنية واإلدارية ملؤسسا توظيف أعضاء اهليئة األكادميية والفنية واإلدارية ملؤسسا

 التعليم العالي اخلاصةالتعليم العالي اخلاصة

 
إلدارة  إدارة االعتمادية والرتاخيص ا

 مييةقسم الرتاخيص األكاد القسم

 جمموعة اعتماد اجلامعات والكليات واملعاهد اجملموعة

سم اخلدمة  ا
ي  عال ال يم  ل ع الت ت  سسا ة ملؤ ي ر ا توظيف أعضاء اهليئة األكادميية والفنية واإلد

ة ص خلا  ا

 املستندات / الوثائق املطلوبة

 .رسالة طلب رمسية لتوظيف عضو اهليئة األكادميية أو اإلدارية أو الفنية .1

 األصولكافة املؤهالت العلمية مع وكشوف درجات شهادات  ضوئية من صور .5

 املاحنة/الدول )للمطابقة( بالدولة الرمسية اجلهاتمصدقة وخمتومة من قبل 

 املؤهالت هلذه املاحنة/الدول الدولة يف البحرينمملكة  سفارة ومن للمؤهالت

للمؤهالت  ( ومن قبل وزارة اخلارجية البحرينية وسفارات الدول املاحنةت)إن وجد

 .(تيف مملكة البحرين )إن وجد

 نسخة من جواز السفر ساري املفعول .3

، يرجى إرفاق نسخة من اجلواز على أن تكون يف حال وجود جنسية مزدوجة .4

 .سارية املفعول

بتحمل املسؤولية القانونية يف حالة ثبوت عدم  مؤسسة التعليم العاليتعهد  .2

 .رًاصحة مؤهالت املرشح إذا كان التوظيف مباش

رسالة موافقة األمانة العامة على االستقدام والصادرة إىل هيئة تنظيم سوق  .6

 .العمل

ختويل موقع من قبل املرشح مينح األمانة العامة الصالحية يف البحث عن صحة  .7

 .لعلميةمؤهالته ا

 .سرية ذاتية حديثة للمرشح .8

ستاذ أ-شهادة خربة مصدقة وخمتومة من قبل اجلهات املختصة يف حال )أستاذ .9

 .مشارك(

 .خالء طرف يف حالة التحويل من مؤسسة تعليم عالٍ أخرىرسالة إ .10

 .مجيع املستندات جيب أن تكون موقعة وممهورة خبتم املؤسسة صاحبة الطلب .11

رتة تقديم اخلدمة  مدار العامعلى  ف

 شهور 3 الوقت املستغرق لإلجناز

رقام االتصال لالستفسار 1 أ 7896091 (973)+ 

 

ا الرقم ر ةإج خلدم ا يذ  ت تنف ا  ء
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

1 

وختم املستويف منها وتسليم نسخة من الطلب املختوم  تقوم اإلدارة بفحص الطلبات

 .الستيفائها مؤسسة التعليم العاليإىل  غري املستويفللمندوب، وإعادة 
 مؤسسة التعليم العالي

5 

لدى  قاعدة البيانات املخصصة يفللشروط، يتم إدخال بياناتها املستوفية لطلبات ا

 .اإلدارة لكل مؤسسة تعليم عالي
 

 

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا رتاخيصإ وال دية  ما عت اال  
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ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

3 

يف حال املوافقة على التوظيف، يتم إعداد املراسالت اخلاصة بهيئة تنظيم سوق 

وافقة موجهة العمل )لغري البحرينيني( وملؤسسة التعليم العالي، ومراسالت بامل

 ملؤسسة التعليم العالي مباشرة لتوظيف )البحرينيني(.

 هيئة تنظيم سوق العمل

4 

مؤسسة التعليم املخولني مبتابعة شؤون  مؤسسة التعليم العاليمندوبي خماطبة 

 لتسليمهم املوافقة على التوظيف. العامة باألمانة العالي
 مؤسسة التعليم العالي

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة(امل )  ستخدم

 استمارة متابعة شؤون التوظيف 1

 استمارة التصديق على اخلربة 5

 فادة التأييد على اخلربةإ 3

ة  ي ع رج يع  )قانونامل ر / تش ر  ا ر يم(/ ق عم  / ت

 .دارية ملؤسسات التعليم العاليبشأن الالئحة األكادميية واإل 5007( لسنة 5قرار رقم ) 1

5 

باملوافقة على تعديل بعض  م5011 أكتوبر 11ة جملس التعليم العالي املنعقدة يف ( الصادر يف جلس573القرار رقم )

واملتعلقة بتشكيل جمالس  5007لسنة  (5نصوص الالئحة األكادميية واإلدارية ملؤسسات التعليم العالي رقم )

 .األمناء وشروط تعيني رؤساء مؤسسات التعليم العالي

3 
م بشأن الالئحة األكادميية واإلدارية ملؤسسات التعليم 5007لسنة  5لقرار رقم م بتعديل ا5013لسنة  (1قرار رقم )

 .العالي

4 

م خبصوص )البيانات واملستندات املطلوب استيفاؤها 5008يوليو  59الصادر بتاريخ  5008أ ع م ت ع / -170التعميم رقم 

 ؤسسات التعليم العالي اخلاصة(.لطلبات التوظيف اجلديدة / جتديد التوظيف ألعضاء اهليئة التدريسية مب

 

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا رتاخيصإ وال دية  ما عت اال  
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 العمليةالعملية  اخلربةاخلربة  تأييدتأييد  إفادةإفادة  علىعلى  التصديقالتصديقخدمة خدمة   22--11

 

 
إلدارة  إدارة االعتمادية والرتاخيص ا

 قسم الرتاخيص األكادميية القسم

 جمموعة اعتماد اجلامعات والكليات واملعاهد اجملموعة

سم اخلدمة   العملية اخلربة تأييد إفادة على التصديق ا

 ملستندات / الوثائق املطلوبةا

 .الطلب صاحب من مقدمة خدمة تأييد طلب رسالة .1

 .الشخصية والبطاقة السفر جواز من املفعول سارية نسخة .5

 سارية تكون أن على اجلواز من نسخة إرفاق يرجى مزدوجة جنسية وجود حال يف .3

 .املفعول

 املرشح توظيف على ةباملوافق العالي التعليم جمللس العامة األمانة خطاب من نسخة .4

 .أعاله املذكور

 سوق تنظيم هيئة إىل املوجه العالي التعليم جمللس العامة األمانة خطاب من نسخة .2

 .املوظف الستقدام العمل
 

الحظة  .الطلب صاحبة املؤسسة خبتم وممهورة موقعة تكون أن جيب املستندات مجيع :م

رتة تقديم اخلدمة  على مدار العام ف

 يوم إىل يومني ق لإلجنازالوقت املستغر

رقام االتصال لالستفسار 1 أ 7896091 (973)+ 

 

ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

1 

دارة املعنية عن طريق املندوب املخول ملتابعة شئون يتقدم صاحب الطلب إىل اإل

واملعتمدة من  املؤسسة لدى األمانة العامة للتصديق على إفادة اخلربة الصادرة

 مؤسسة التعليم العالي.

 مؤسسة التعليم العالي

5 
دارة من استيفاء املوظف لشروط االستقدام والتوظيف يف املؤسسة من تتأكد اإل

 خالل االطالع على املستندات اخلاصة به يف سجالت اإلدارة.
 

3 
املندوب عادة الطلب إىل ء الطلب للمتطلبات والشروط( يتم إ)يف حالة عدم استيفا

 ليتم استيفائه.
 

4 
دارة املعنية بإصدار إفادة تأييد خربة للموظف )يف حالة استيفاء الطلب( تقوم اإل

 )مرفق( حسب االجراءات املعمول بها.
 

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة( )  املستخدم

 استمارة طلب تأييد اخلربة العملية ملوظفي مؤسسات التعليم العالي اخلاصة 1

 د خربةإفادة تأيي 5

ة  ي ع رج يع  )قانونامل ر / تش ر  ا ر يم(/ ق عم  / ت

1  

5  

3  

ا ت  دما يدليل خ العال ليم  ة  -لتع ر دا رتاخيصإ وال دية  ما عت اال  
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  صادر عن مؤسسة تعليم عاليصادر عن مؤسسة تعليم عالي  الرتخيص إلعالنالرتخيص إلعالنخدمة خدمة   66--11

 

 
إلدارة  إدارة االعتمادية والرتاخيص ا

 قسم الرتاخيص األكادميية القسم

 جمموعة اعتماد اجلامعات والكليات واملعاهد اجملموعة

سم اخلدمة  نالرتخيص إلعال ا

 املستندات / الوثائق املطلوبة

 .عالن منفردة لكل نوع من أنواع اإلعالناترسالة طلب ترخيص إ .1

 .نسخة من اإلعالنات املراد نشرها .5

ملء استمارة طلب الرتخيص إلعالن )موقعة من قبل شخص خمول بالتوقيع بالنيابة  .3

 .ي(عن مؤسسة التعليم العالي لدى األمانة العامة جمللس التعليم العال

رتة تقديم اخلدمة  على مدار العام ف

 أيام 3يوم إىل  الوقت املستغرق لإلجناز

رقام االتصال لالستفسار 1 أ 7896091 (973)+ 

 

ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

1 

جمللس التعليم  ةالعام األمانةتقوم مؤسسة التعليم العالي اخلاصة بتقديم الطلب إىل 

 .لعالي مرفقاً بالوثائق واملستندات املطلوبةا
 مؤسسة التعليم العالي

  .بشأنه دارة املعنية لدراسته واختاذ الالزميتم حتويل الطلب إىل اإل 5

 مؤسسة التعليم العالي .الطلب يتم خماطبة املؤسسة بأسباب الرفض املوافقة علىيف حالة عدم  3

4 
ت ولقرارات ولوائح التعليم العالي يتم خماطبة عند استيفاء الطلب لكافة املتطلبا

 .املؤسسة برقم املوافقة على نشر اإلعالن حتى يتم إدراجه يف اإلعالن املراد نشره
 مؤسسة التعليم العالي

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة( )  املستخدم

 استمارة طلب ترخيص إلعالن 1

ة  ي ع رج يع  )قانونامل ر / تش ر  ا ر يم(/ ق عم  / ت

1 

 2 قـاملواف هـ1430 شعبان 14 االثنني بتاريخ املنعقدة يف يوم (16/5009) رقم الصادر يف اجللسة (185) مالقرار رق

 .م5009 أغسطس

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا رتاخيصإ وال دية  ما عت اال  
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 التقييم واملتابعةخدمات إدارة . 5
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  إصدار إفادة والتصديق على األصولإصدار إفادة والتصديق على األصول  خدمةخدمة  11--55
 

 
إلدارة   التقييم واملتابعةإدارة  ا

 قسم االمتحانات والتصديق على الشهادات القسم

 تصديق الشهادات موعةجم اجملموعة

سم اخلدمة صدار إفادة والتصديق على األصول ا  إ

 املستندات / الوثائق املطلوبة

املشارك: لوم  الدب و لوم  الدب ـادة  رجيــي شهـ خل ة  لوبــ املط ئــق   الوثا

 

من مؤسسات التعليم العالي استمارة طلب التصديق على أصول إصدار إفادة مصدقة  .1

 .اخلاصة

 :لعامةشهادة الثانوية ا .5

نسخة من إفادة الثانوية العامة احلكومية من مملكة البحرين والصادرة من وزارة  -

 .الرتبية والتعليم

من  الثانوية الصادرةنسخة من إفادة معادلة من إدارة التعليم اخلاص للشهادة  -

 .املدارس اخلاصة

الرمسية  االمتحانات باإلضافة إىل أختام من اجلهات إدارةنسخة من إفادة معادلة من  -

 .(ووزارة اخلارجيةململكة البحرين والدولة املاحنة )من السفارة 

 :يف حالة أن الطالب حمّول من مؤسسة تعليم عال سابقة .3

 .احملول منها مؤسسة التعليم العالييرفق الطلب بكشف الدرجات من  -

األوىل )مثل  مؤسسة التعليم العاليمن  الطالبيرفق الطلب برسالة بيان حالة  -

 .سحاب أو الفصل(االن

توضح  مؤسسة التعليم العاليللطالب الزائر أن يرفق كشف الدرجات برسالة من  -

 .رمسيًا املسجل فيها ومؤسسة التعليم العالي الدراسة، درسها ومدةاملواد اليت 

 اليت أعفياملواد  يبنياحملول إليها  مؤسسة التعليم العاليكشف بعملية املعادلة من  .4

 .إضافة درجة املقرر قبل وبعد املعادلةو املعادلة، نتيجة الطالب منها

 .الدبلوم )األصل باإلضافة إىل نسخة( وكشف درجاتترفق الشهادة احلائطية  .2

تفيد صحة البيانات املتعلقة بهذه الشهادة  مؤسسة التعليم العاليرسالة من  .6

والتأكد من صحة  للرسالة،للمصادقة عليها مع ضرورة التأكد من وجود تاريخ ورقم 

 .الرقم اجلامعي للطالب

 .سارية املفعول من جواز السفر أو البطاقة الشخصية نسخة .7

 

يــوس كالور الب ـادة  رجيــي شهـ خل ة  لوبــ املط ئــق   :الوثا

 

استمارة طلب التصديق على أصول إصدار إفادة مصدقة من مؤسسات التعليم العالي  .1

 .اخلاصة، مع الدقة يف نقل بيانات الطالب

 :شهادة الثانوية العامة .5

نسخة من إفادة الثانوية العامة احلكومية من مملكة البحرين والصادرة من وزارة  -

 .الرتبية والتعليم

من  الثانوية الصادرةنسخة من إفادة معادلة من إدارة التعليم اخلاص للشهادة  -

 .املدارس اخلاصة

 أختام من اجلهات الرمسية االمتحانات باإلضافة إىل إدارةنسخة من إفادة معادلة من  -

 .(ووزارة اخلارجيةململكة البحرين والدولة املاحنة )من السفارة 

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا واملتابعةإ التقييم   
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 املستندات / الوثائق املطلوبة

 :يف حالة أن الطالب حمّول من مؤسسة تعليم عال سابقة .4

 .احملول منها مؤسسة التعليم العالييرفق الطلب بكشف الدرجات من  -

األوىل )مثل  مؤسسة التعليم العالين حالة الطالب من يرفق الطلب برسالة بيا -

 .االنسحاب أو الفصل(

توضح  مؤسسة التعليم العاليللطالب الزائر أن يرفق كشف الدرجات برسالة من  -

 .رمسيًا املسجل فيها ومؤسسة التعليم العالي الدراسة، درسها ومدةاملواد اليت 

اليت أعفي املواد  يبنياحملول إليها  يمؤسسة التعليم العالكشف بعملية املعادلة من  .2

 .إضافة درجة املقرر قبل وبعد املعادلةو نتيجة املعادلة، الطالب منها

 .البكالوريوس )األصل باإلضافة إىل نسخة( وكشف درجاتترفق الشهادة احلائطية  .6

تفيد صحة البيانات املتعلقة بهذه الشهادة للمصادقة  مؤسسة التعليم العاليرسالة من  .7

والتأكد من صحة الرقم  للرسالة،يها مع ضرورة التأكد من وجود تاريخ ورقم عل

 .اجلامعي للطالب

 .سارية املفعول من جواز السفر أو البطاقة الشخصيةنسخة  .8

 

املاجستري: رجيي شهادة  خل ة  لوب املط ئق   الوثا

 

استمارة طلب التصديق على أصول إصدار إفادة مصدقة من مؤسسات التعليم العالي  .1

 اصة، مع الدقة يف نقل بيانات الطالب.اخل

 :شهادة الثانوية العامة .5

نسخة من إفادة الثانوية العامة احلكومية من مملكة البحرين والصادرة من وزارة  -

 .الرتبية والتعليم

من املدارس  الثانوية الصادرةنسخة من إفادة معادلة من إدارة التعليم اخلاص للشهادة  -

 .اخلاصة

االمتحانات باإلضافة إىل أختام من اجلهات الرمسية  إدارةدلة من نسخة من إفادة معا -

 .(ووزارة اخلارجيةململكة البحرين والدولة املاحنة )من السفارة 

 .شهادة البكالوريوس مع كشف الدرجات وإفادة التصديق الصادرة من الدولة املاحنة .3

 .نسخة( )األصل باإلضافة إىلللماجستري الشهادة احلائطية وكشف الدرجات  .4

( ويستثنى من ذلك )للماجستريالعلمي  بإيداع البحثرسالة من املكتبة العامة تفيد  .2

 .ستري الذي ال يتطلب البحث العلمياملاج

 .قرار جلنة مناقشة األطروحة .6

تفيد صحة البيانات املتعلقة بهذه الشهادة للمصادقة  مؤسسة التعليم العاليرسالة من  .7

 .د تاريخ ورقم للرسالةعليها مع ضرورة التأكد من وجو

 .نسخة من الرسالة اليت تشتمل على أمساء جلنة املناقشة وتاريخ املناقشة .8

 .سارية املفعول من جواز السفر أو البطاقة الشخصيةنسخة  .9

 

ت الحظا  :م

 

مؤسسات  التصديق منالتام بطلب أي مستند إضايف يدعم عملية  لإلدارة احلقإن  -

للتأكد من صحة الشهادات  الصلة وذلكاألخرى ذات اجلهات  أي منالتعليم العالي أو 

 والوثائق املراد تصديقها.

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا واملتابعةإ التقييم   
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األختام املطلوبة على الوثائق الصادرة من مؤسسات التعليم العالي من خارج مملكة  -

للمؤهالت ومن سفارة  وزارة التعليم العالي من الدولة املاحنة من تمخت :البحرين

ل املاحنة هلذه املؤهالت )إن وجدت( ومن قبل وزارة مملكة البحرين يف الدولة/الدو

 اخلارجية البحرينية وسفارات الدول املاحنة للمؤهالت يف مملكة البحرين )إن وجدت(.

رتة تقديم اخلدمة  على مدار العام ف

 أسبوعني الوقت املستغرق لإلجناز

رقام االتصال لالستفسار  1 أ 7896096 (973)+ 

 

يذ  الرقم ت تنف ا اء ر ةإج خلدم  ا
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

1 
الستالم الطلبات كل  مؤسسات التعليم العاليموعد لكل مندوب من  حتدد اإلدارة

 .حسب موعده

مؤسسة التعليم مندوب 

 العالي

5 

التام بطلب أي ، ولإلدارة احلق والتأكد من استيفاءها للمطلوب الطلبات تدقيق

ؤسسات التعليم العالي أو أي من اجلهات مستند إضايف يدعم عملية التصديق من م

 .األخرى ذات الصلة وذلك للتأكد من صحة الشهادات والوثائق املراد تصديقها

 

  .ملديرة اإلدارة للتدقيق األكادميي النهائي، واعتماد األصولترفع الطلبات  3

 .اإلفادة واالعتمادية العتمادترفع الطلبات لألمني العام املساعد للتقييم  4
مكتب األمني العام 

 املساعد

2 

والذي بدوره  مؤسسة التعليم العاليتسليم كافة الوثائق واملستندات واألصول ملندوب 

 .يقوم بتسليمها للطالب
 

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة( )  املستخدم

 البحريناستمارة طلب التصديق على أصول وإصدار إفادة مصدقة من مؤسسات التعليم العالي اخلاصة يف مملكة  1

 إفادة بشأن املؤهالت العلمية املمنوحة من مؤسسات التعليم العالي اخلاصة املرخصة من حكومة مملكة البحرين 5

ة  ي ع رج يع  )قانونامل ر / تش ر  ا ر يم(/ ق عم  / ت

 .(12بشأن الالئحة األكادميية واإلدارية ملؤسسات التعليم العالي )املادة  5007( لسنة 5قرار رقم ) 1

 

ا ليم  التع ت  دما يدليل خ ة  -لعال ر دا واملتابعةإ التقييم   
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  إصدار إفادة طبق األصلإصدار إفادة طبق األصل  خدمةخدمة  55--55
 

 
إلدارة  إدارة التقييم واملتابعة ا

 قسم االمتحانات والتصديق على الشهادات القسم

 تصديق الشهادات جمموعة اجملموعة

سم اخلدمة صدار إفادة طبق األصل ا  إ

 املستندات / الوثائق املطلوبة

 .س التعليم العاليجمللستمارة طلب إصدار إفادة )طبق األصل( من األمانة العامة ا -

 .سارية املفعول من جواز السفر أو البطاقة الشخصيةنسخة  -

على مؤهل الطالب والصادرة من األمانة العامة جمللس التعليم  التصديق إفادةنسخة من  -

 .العالي

رتة تقديم اخلدمة  مدار العامعلى  ف

 أسبوع واحد الوقت املستغرق لإلجناز

رقام االتصال لالستفسار 1 أ 7896096 (973)+ 

 

ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

1 
الستالم الطلبات كل  مؤسسات التعليم العاليموعد لكل مندوب من  حتدد اإلدارة

 .حسب موعده

مؤسسة التعليم مندوب 

 العالي

  .إصدار إفادة سابقة للطالب والتأكد منتدقيق الطلب  5

  صل.األطبق  مها خبتموختنسخ اإلفادة  3

  .ترفع الطلبات ملديرة اإلدارة العتماد اإلفادات طبق األصل 4

2 
والذي بدوره  مؤسسة التعليم العاليتسليم كافة الوثائق واملستندات واألصول ملندوب 

 .يقوم بتسليمها للطالب
 

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة( )  املستخدم

 انة العامة جمللس التعليم العالي )خبتم طبق األصل(إفادة من األم طلـب إصداراستمـــارة  1

5 

إفادة بشأن املؤهالت العلمية املمنوحة من مؤسسات التعليم العالي اخلاصة املرخصة من حكومة مملكة البحرين 

 .خمتومة خبتم طبق األصل

ة  ي ع رج يع  )قانونامل ر / تش ر  ا ر يم(/ ق عم  / ت

 .(12ألكادميية واإلدارية ملؤسسات التعليم العالي )املادة بشأن الالئحة ا 5007( لسنة 5قرار رقم ) 1

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا واملتابعةإ التقييم   
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  إصدار إفادة مصدقة مرتمجةإصدار إفادة مصدقة مرتمجة  خدمةخدمة  33--55
 

إلدارة  إدارة التقييم واملتابعة ا

 قسم االمتحانات والتصديق على الشهادات القسم

 تصديق الشهادات جمموعة اجملموعة

سم اخلدمة صدار إفادة مصدقة مرتمجة ا  إ

 ثائق املطلوبةاملستندات / الو

 .استمارة طلب إصدار إفادة مرتمجة من األمانة العامة جمللس التعليم العالي -

 .سارية املفعول من جواز السفر أو البطاقة الشخصيةنسخة  -

نسخة من اإلفادة املصدقة على مؤهل الطالب والصادرة من األمانة العامة جمللس التعليم  -

 .العالي

رتة تقديم اخلدمة  لعاممدار اعلى  ف

 ناأسبوع الوقت املستغرق لإلجناز

رقام االتصال لالستفسار 1 أ 7896096 (973)+ 

 

ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

1 
الستالم الطلبات كل  مؤسسات التعليم العاليموعد لكل مندوب من  حتدد اإلدارة

 .حسب موعده

مؤسسة التعليم مندوب 

 العالي

  .للطالب باللغة العربيةإصدار إفادة أنه سبق  والتأكد منلطلب تدقيق ا 5

 .اإلفادة املرتمجة واالعتمادية العتماديرفع الطلب لألمني العام املساعد للتقييم  3
مكتب األمني العام 

 املساعد

4 
والذي بدوره  مؤسسة التعليم العاليتسليم كافة الوثائق واملستندات واألصول ملندوب 

 .ليمها للطالبيقوم بتس
 

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة( )  املستخدم

 استمـــارة طلـب إصدار إفادة مرتمجة من األمانة العامة جمللس التعليم العالي 1

5 
To whom it may Concern Regarding Educational Qualifications Granted by the Private 
Higher Education Institutions licensed by the Government of the Kingdom of Bahrain. 

ة  ي ع رج يع  )قانونامل ر / تش ر  ا ر يم(/ ق عم  / ت

 .(12بشأن الالئحة األكادميية واإلدارية ملؤسسات التعليم العالي )املادة  5007( لسنة 5قرار رقم ) 1

 

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا واملتابعةإ التقييم   
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  معدلةمعدلةإصدار إفادة إصدار إفادة   خدمةخدمة  44--55
 

 
إلدارة  إدارة التقييم واملتابعة ا

 متحانات والتصديق على الشهاداتقسم اال القسم

 تصديق الشهادات جمموعة اجملموعة

سم اخلدمة صدار إفادة معدلة ا  إ

 املستندات / الوثائق املطلوبة

 .استمارة طلب إصدار إفادة معدلة من األمانة العامة جمللس التعليم العالي -

 .سارية املفعول من جواز السفر أو البطاقة الشخصيةنسخة  -

 .املطلوب تعديلها صليةاإلفادة األ -

 .)قبل التعديل( القديم وكشف الدرجاتالشهادة احلائطية  -

 .الشهادة احلائطية وكشف الدرجات باالسم اجلديد -

 .قرار من احملكمة جبواز تغري االسم -

رتة تقديم اخلدمة  مدار العامعلى  ف

 ناأسبوع الوقت املستغرق لإلجناز

رقام االتصال لالستفسار 1 أ 7896096 (973)+ 

 

ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

1 
الستالم الطلبات كل  مؤسسات التعليم العاليموعد لكل مندوب من  حتدد اإلدارة

 .وعدهحسب م

مؤسسة التعليم مندوب 

 العالي

  .استيفاء كل ما هو مطلوب والتأكد منالطلب  تدقيق 5

 .اإلفادة املعدلة واالعتمادية العتمادعد للتقييم يرفع الطلب لألمني العام املسا 3
مكتب األمني العام 

 املساعد

4 
والذي بدوره  مؤسسة التعليم العاليتسليم كافة الوثائق واملستندات واألصول ملندوب 

 .يقوم بتسليمها للطالب

 

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة( )  املستخدم

 نة العامة جمللس التعليم العالياستمـــارة طلـب إصدار إفادة معدلة من األما 1

5 

إفادة بشأن املؤهالت العلمية املمنوحة من مؤسسات التعليم العالي اخلاصة املرخصة من حكومة مملكة البحرين 

 .استمـــارة طلـب إصدار إفادة معدلةبرقم 

ة  ي ع رج يع  )قانونامل ر / تش ر  ا ر يم(/ ق عم  / ت

 .(12كادميية واإلدارية ملؤسسات التعليم العالي )املادة بشأن الالئحة األ 5007( لسنة 5قرار رقم ) 1

 

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا واملتابعةإ التقييم   
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  التصديق على إفادة إثبات قيد طالبالتصديق على إفادة إثبات قيد طالب  خدمةخدمة  22--55
 

 
إلدارة  إدارة التقييم واملتابعة ا

 قسم شئون الطلبة والتسجيل القسم

 جمموعة التسجيل اجملموعة

سم اخلدمة  التصديق على إفادة إثبات قيد طالب ا

 ئق املطلوبةاملستندات / الوثا

 .سارية املفعول من جواز السفر أو البطاقة الشخصيةنسخة  -

 .شهادة الثانوية العامة )نفس الشروط اخلاصة بالتصديق على املؤهالت العلمية( -

 .إفادة إثبات قيد الطالب -

 .طالب أو كشف للمواد املسجلة يف حالة الطالب املستجدللنسخة من كشف الدرجات  -

رتة تقديم اخلدمة  مدار العامى عل ف

 أيام عمل 2من يومني إىل  الوقت املستغرق لإلجناز

رقام االتصال لالستفسار 1 أ 7896117 (973)+ 

 

ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

1 
مؤسسة التعليم استالم طلبات التصديق على إفادة إثبات قيد الطالب من مندوب 

 .العالي

يم مؤسسة التعلمندوب 

 العالي

  .تدقيق الطلبات للتأكد من اكتمال الوثائق والبيانات فيها وصحة األختام والتواقيع 5

  .عتمادهاليرفع الطلب ملديرة إدارة التقييم واملتابعة  3

والذي بدوره  مؤسسة التعليم العاليتسليم كافة الوثائق واملستندات واألصول ملندوب  4

 .يقوم بتسليمها للطالب

 

ت امل قا ف تر ا ستمار ال ا ة( )  املستخدم

  

ة  ي ع رج يع  )قانونامل ر / تش ر  ا ر يم(/ ق عم  / ت

  

 

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا واملتابعةإ التقييم   
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  التصديق على إفادة االنسحاب وكشف الدرجاتالتصديق على إفادة االنسحاب وكشف الدرجات  خدمةخدمة  66--55
 

إلدارة  إدارة التقييم واملتابعة ا

 قسم شئون الطلبة والتسجيل القسم

 جمموعة التسجيل اجملموعة

سم اخلدمة  اب وكشف الدرجاتالتصديق على إفادة االنسح ا

 املستندات / الوثائق املطلوبة

 .سارية املفعول من جواز السفر أو البطاقة الشخصيةنسخة  -

 .شهادة الثانوية العامة )نفس الشروط اخلاصة بالتصديق على املؤهالت العلمية( -

 .إفادة االنسحاب -

 .كشف الدرجات األصلي -

رتة تقديم اخلدمة  مدار العامعلى  ف

 أيام عمل 2من يومني إىل  ق لإلجنازالوقت املستغر

رقام االتصال لالستفسار 1 أ 7896081 (973)+ 

 

ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

1 
مؤسسة من مندوب  االنسحاب وكشف الدرجاتاستالم طلبات التصديق على إفادة 

 .التعليم العالي

مؤسسة التعليم مندوب 

 العالي

  .طلبات للتأكد من اكتمال الوثائق والبيانات فيها وصحة األختام والتواقيعتدقيق ال 5

  .عتمادهاليرفع الطلب ملديرة إدارة التقييم واملتابعة  3

4 
والذي بدوره  مؤسسة التعليم العاليتسليم كافة الوثائق واملستندات واألصول ملندوب 

 .يقوم بتسليمها للطالب

 

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة(امل )  ستخدم

  

ة  ي ع رج يع  )قانونامل ر / تش ر  ا ر يم(/ ق عم  / ت

  

 

ل التع ت  دما يدليل خ العال ة  -يم  ر دا واملتابعةإ التقييم   
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  التصديق على إفادة الطالب الزائرالتصديق على إفادة الطالب الزائر  خدمةخدمة  77--55
 

 
إلدارة  إدارة التقييم واملتابعة ا

 قسم شئون الطلبة والتسجيل القسم

 جمموعة التسجيل اجملموعة

سم اخلدمة  التصديق على إفادة الطالب الزائر ا

 املطلوبة املستندات / الوثائق

 .سارية املفعول من جواز السفر أو البطاقة الشخصيةنسخة  -

 .شهادة الثانوية العامة )نفس الشروط اخلاصة بالتصديق على املؤهالت العلمية( -

 .إفادة طالب زائر -

 .كشف الدرجات األصلي -

رتة تقديم اخلدمة  مدار العامعلى  ف

 أيام عمل 2من يومني إىل  الوقت املستغرق لإلجناز

رقام االتصال لالستفسار 1 أ 7896117  /17896081 (973)+ 

 

ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

1 
من مندوب  الطالب الزائر وكشف الدرجاتاستالم طلبات التصديق على إفادة 

 .أو من الطالب مباشرة مؤسسة التعليم العالي

مؤسسة التعليم مندوب 

 أو الطالب العالي

  .تدقيق الطلبات للتأكد من اكتمال الوثائق والبيانات فيها وصحة األختام والتواقيع 5

  .عتمادهاليرفع الطلب ملديرة إدارة التقييم واملتابعة  3

4 
دوره والذي ب مؤسسة التعليم العاليتسليم كافة الوثائق واملستندات واألصول ملندوب 

 .مباشرةسلم للطالب يقوم بتسليمها للطالب، أو ُت

 

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة( )  املستخدم

  

ة  ي ع رج يع  )قانونامل ر / تش ر  ا ر يم(/ ق عم  / ت

  

 

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا واملتابعةإ التقييم   
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  )الطلبة املفصولني()الطلبة املفصولني(  وكشف الدرجاتوكشف الدرجات  حالة الطالبحالة الطالبالتصديق على إفادة التصديق على إفادة خدمة خدمة   88--55

  
  

إلدارة  إدارة التقييم واملتابعة ا

 قسم شئون الطلبة والتسجيل القسم

 جمموعة التسجيل اجملموعة

سم اخلدمة  )الطلبة املفصولني( وكشف الدرجات حالة الطالبالتصديق على إفادة  ا

 املستندات / الوثائق املطلوبة

 .سارية املفعول من جواز السفر أو البطاقة الشخصيةنسخة  -

 .شهادة الثانوية العامة )نفس الشروط اخلاصة بالتصديق على املؤهالت العلمية( -

 .إفادة تبني حالة الطالب -

 .ف الدرجات األصليكش -

رتة تقديم اخلدمة  مدار العامعلى  ف

 أيام عمل 2من يومني إىل  الوقت املستغرق لإلجناز

رقام االتصال لالستفسار 1 أ 7896194 (973)+ 

 

ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

1 
من  شف الدرجاتحالة طالب )طالب مفصول( وكاستالم طلبات التصديق على إفادة 

 .مؤسسة التعليم العاليمندوب 

مؤسسة التعليم مندوب 

 العالي

  .تدقيق الطلبات للتأكد من اكتمال الوثائق والبيانات فيها وصحة األختام والتواقيع 5

  .عتمادهاليرفع الطلب ملديرة إدارة التقييم واملتابعة  3

والذي بدوره  ؤسسة التعليم العاليمتسليم كافة الوثائق واملستندات واألصول ملندوب  4

 .يقوم بتسليمها للطالب

 

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة( )  املستخدم

  

ة  ي ع رج يع  )قانونامل ر / تش ر  ا ر يم(/ ق عم  / ت

  

 

 

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا واملتابعةإ التقييم   
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  متابعة شئون الطلبة )الشكاوى، التظلمات وااللتماسات(متابعة شئون الطلبة )الشكاوى، التظلمات وااللتماسات(  خدمةخدمة  99--55
 

إلدارة  إدارة التقييم واملتابعة ا

 والتسجيل قسم شئون الطلبة القسم

 شئون الطلبةجمموعة  اجملموعة

سم اخلدمة  متابعة شئون الطلبة )الشكاوى، التظلمات وااللتماسات( ا

  املستندات / الوثائق املطلوبة

رتة تقديم اخلدمة  مدار العامعلى  ف

 على حسب اإلجراء املتبع يف كل موضوع الوقت املستغرق لإلجناز

رقام االتصال لالستفسار 1 أ 7876194  /17876937 (973)+ 

 

ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

 صاحب الشكوى الطالب .ُتسلم الشكوى إىل االختصاصي املسئول بدراسة الشكوى ومتابعتها 1

  .دراسة وحتليل الشكوى املقدمة متضمنة احللول املقرتحة 5

3 
وذلك إذا استدعى األمر لذلك، ثم يتم ُتجرى املقابالت اخلاصة مع صاحب الشكوى 

 .إعداد اإلفادة يف صورتها النهائية مدعمة باملالحظات واملقرتحات ومسودة املخاطبات
 

4 
إىل اجلهة املعنية يف األمانة العامة )حسب املوضوع(  ة اإلدارةمدير مناإلفادة ُترفع 

 .لالطالع واالعتماد والتوجيه
 

  .عنية بالقرار أو النتيجةإخطار الطالب أو اجلهة امل 2

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة( )  املستخدم

  

ة  ي ع رج يع  )قانونامل ر / تش ر  ا ر يم(/ ق عم  / ت

  

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا واملتابعةإ التقييم   



29 

 

  متابعة أنشطة وفعاليات مؤسسات التعليم العالي اخلاصةمتابعة أنشطة وفعاليات مؤسسات التعليم العالي اخلاصة  خدمةخدمة  1010--55
 

 
إلدارة  إدارة التقييم واملتابعة ا

 قسم شئون الطلبة والتسجيل القسم

 ون الطلبةشئجمموعة  اجملموعة

سم اخلدمة  متابعة أنشطة وفعاليات مؤسسات التعليم العالي اخلاصة ا

  املستندات / الوثائق املطلوبة

رتة تقديم اخلدمة  مدار العامعلى  ف

 أسبوع واحد الوقت املستغرق لإلجناز

رقام االتصال لالستفسار 1 أ 7876194  /17876937 (973)+ 

 

ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ةا  جله

يذ التنف ة يف   املشارك

1 
ترفع مؤسسة التعليم العالي اخلاصة مذكرة بالفعاليات املزمع إقامتها أو تنفيذها إىل 

 .اإلدارة
 

5 

املرفوعة من مؤسسات التعليم العالي للمراجعة  باألنشطة والفعالياتإعداد قائمة 

 .واالعتماد
 

  .الفعاليات األنشطة فقة النهائي حولإخطار مؤسسة التعليم العالي اخلاصة بقرار املوا 3

التنسيق واملتابعة أواًل بأول مع مؤسسة التعليم العالي حول تنفيذ فعالياتها املختلفة  4

 .واملعتمدة
 

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة( )  املستخدم

  

ة  ي ع رج يع  )قانونامل ر / تش ر  ا ر يم(/ ق عم  / ت

  

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا واملتابعةإ التقييم   
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 رة البحث العلميخدمات إدا. 3
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  خدمة تسهيل مهمة باحثخدمة تسهيل مهمة باحث  11--33
 

 
إلدارة  العلمي ا  إدارة البحث 

 قسم البحوث الرتبوية القسم

 -- اجملموعة

سم اخلدمة  تسهيل مهمة باحث ا

 املستندات / الوثائق املطلوبة

 موجهة( .الكلية،  . ،مؤسسة التعليم العالي) الباحث على املشرفة اجلهة من خطاب .1

 اليت اجلهة من وأ الباحث، عمل جهة من أو الباحث، مهمة العلمي لتسهيل البحث إلدارة

 .البحث بإجراء ستقوم

 .حمكمة تكون حبيث تطبيقها، املراد البحث أدوات/  أداة .5

رتة تقديم اخلدمة  طوال العام ف

 الوقت املستغرق لإلجناز
يستغرق إجناز اخلدمة يف املتوسط أسبوعني، إال أن ذلك يعتمد على سرعة رد اجلهات 

 واإلدارات املعنية.

رقام االتصال لالس 1 تفسار أ 7896948  /17873059  /17684771  /17873061 (973)+ 

 

ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

1 

ة املخصصة للخدمة على املوقع يقدم الباحث طلبه من خالل الدخول على الصفح

 لكرتونيةليم، حيث يقوم مبلء االستمارة اإلكرتوني لوزارة الرتبية والتعاإلل

باملعلومات املطلوبة وحتميل املرفقات وبالضغط على زر التسليم يكون قد قام 

 بإرسال الطلب لإلدارة.

 

5 

يقوم املوظف املختص يف إدارة البحث العلمي بالدخول على النظام اخلاص باخلدمة 

 اإللكرتونية ملتابعة عملية استالم الطلبات. حيث يقوم مبراجعة الطلب الوارد.

الطلب مستوفيًا لكافة البيانات واملعلومات واملرفقات املطلوبة،  يف حالة كون ▪

 يتم البدء بإجراءات دراسة الطلب.

أما يف حالة كون الطلب غري مستوٍف، يتم التواصل مع مقدم الطلب )الباحث(  ▪

 الستكمال البيانات أو توفري املستندات الناقصة.

 

3 

لب املقدم إلكرتونياً ومرفقات يقوم املوظف املختص بطباعة نسخة ورقية من الط

هذا الطلب، ويتم تسليمها لرئيس قسم البحوث الرتبوية الستكمال إجراءات دراسة 

 الطلب. 

 

4 

يقوم رئيس قسم البحوث بفحص الطلب والتأكد من بعض الشروط ومن ثم يرفعها 

شأن ملدير اإلدارة والذي بدوره يقوم مبخاطبة اإلدارات واجلهات املعنية بالوزارة ب

 الطلب لدراسته وإبداء املالحظات عليه أو لتوفري ما هو مطلوب.

اجلهات املعنية يف الوزارة 

)وتشمل مجيع القطاعات 

 واإلدارات واألقسام(

2 

عند استالم الردود من اإلدارات حيول الطلب إىل اللجنة املختصة واليت تضم 

لوزارة وعدم خمالفتها املستشارين إلبداء الرأي يف مدى مطابقة البحث لتوجهات ا

 للسياسات العامة للدولة والوزارة.

دراسة الردود الواردة من اإلدارات واجلهات املعنية بالوزارة خبصوص الطلب ومناقشتها 

 وعمل الالزم.

 املستشارون

 

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا يإ م ل الع حث  الب  
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ة الرقم خلدم ا يذ  ت تنف ا اء ر  إج
ة جله  ا

يذ التنف ة يف   املشارك

6 

ن يتم إعداد قائمة بالطلبات ومجيع الردود عند استالم تعليق اخلرباء واملستشاري

 ورفعها إىل وكيل الوزارة لشئون التعليم واملناهج للحصول على االعتماد النهائي.

مكتب وكيل الوزارة 

 لشئون التعليم واملناهج

7 

 استالم الرد من مكتب سعادة وكيل الوزارة لشئون التعليم واملناهج.

 يف حالة املوافقة على الطلب:

صدار خطاب من قبل إدارة البحث العلمي موجه ملقدم الطلب )الباحث( يتضمن يتم إ ▪

 املوافقة على تطبيق أدوات البحث أو توفري البيانات املطلوبة، أو كالهما.

 البحث إلدارة يقوم املوظف املختص بالتواصل مع مقدم الطلب )الباحث( للحضور ▪

 .اخلطاب الستالم العلمي

 

8 

 يف حالة رفض الطلب:

قوم املوظف املختص بالتواصل هاتفيًا مع مقدم الطلب )الباحث( لتوضيح أسباب ي

 الرفض.

 

ت  قا ف ر تامل ا ستمار ال ا ة( )  املستخدم

 استمارة تسهيل مهمة باحث  1

 استمارة اعتماد طلب "تسهيل مهمة باحث" لإلدارات واجلهات املعنية بوزارة الرتبية والتعليم 5

ة  ي ع رج / ت )قانونامل ر  ا ر يع / ق ر يم(ش عم  / ت

1  

5  

3  

 

 

 

 

 

ي العال ليم  التع ت  دما ة  -دليل خ ر دا يإ م ل الع حث  الب  
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34 

 

 

 

 

 

 

 

 


