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قرار  رقم  ) 1 / م ع ن  / 2014(

بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )2( ل�سنة 2007 

ب�شاأن الائحة الأكادميية

والإدارية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل

 

وزير الرتبية والتعليم، رئي�س جمل�س التعليم العايل:

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العالي،

التعليم  لموؤ�ش�شات  والإدارية  الأكاديمية  الالئحة  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

العالي، وتعديالته،

وعلى موافقة مجل�س التعليم العالي بجل�شته رقم )34( المنعقدة بتاريخ 21 مايو 2014,

وبناًء على عر�س الأمين العام لمجل�س التعليم العالي،

ق��������رر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبدل بن�شو�س المواد ال�شاد�شة وال�شابعة والثامنة والعا�شرة من القرار رقم )2( ل�شنة 

2007 ب�شاأن الالئحة الأكاديمية والإدارية لموؤ�ش�شات التعليم العالي الن�شو�س الآتية:

املادة ال�شاد�شة:

رئي�س املوؤ�ش�شة

من  تر�شيح  على  بناًء  املجل�س،  موافقة  بعد  املجل�س  رئي�س  من  بقرار  املوؤ�ش�شة  رئي�س  ُيعني   -1

جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة.

2-  يتفرغ رئي�س املوؤ�ش�شة لإدارتها، ويكون هو امل�شئول اأمام املجل�س عن �شري العمل فيها.

3- ي�شرتط فيمن يُعني رئي�شًا للموؤ�ش�شة ما ياأتي:

مبملكة  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  بها  معرتف  الدكتوراه  درجة  على  حا�شاًل  يكون  اأن  اأ- 

البحرين.

اإدارة  من  متكنه  والإدارية  الأكادميية  الناحيتني  من  منا�شبة  خربة  لديه  يكون  اأن  ب- 

املوؤ�ش�شة.

ج- اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شلوك، ومل ُيحكم عليه يف ق�شية جنائية اأو �شدرت �شده عقوبة 

تاأديبية.

د- اأن يكون لئقًا من الناحية ال�شحية.



13
العدد: 3160 - الخميس 12 يونيو 2014

الإ�شرار  اأو  البحرين  مملكة  ب�شمعة  امل�شا�س  �شاأنه  من  فعل  اأي  ارتكب  قد  يكون  األ  هـ- 

مب�شاحلها يف الداخل اأو يف اخلارج.

طابع  ذي  ن�شاط  اأي  يف  منخرطًا  يكون  اأو  �شيا�شية  جمعية  اأية  يف  من�شبًا  ي�شغل  األ  و- 

�شيا�شي.

ز- األ يتجاوز عمره اخلام�شة وال�شتني عند توليه املن�شب.

اأو م�شاهمًا يف ملكيتها،  اأقاربه حتى الدرجة الثالثة مالكًا للموؤ�ش�شة  اأي من  اأو  األ يكون  ح- 

وعليه تقدمي اإقرار خطي موثق بذلك قبل مبا�شرة مهامه.

اأربع �شنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ملدة مماثلة بعد موافقة  4- تكون مدة رئا�شة املوؤ�ش�شة 

املجل�س، ويجب على املوؤ�ش�شة تقدمي تر�شيحاتها اإىل املجل�س ب�شاأن جتديد رئا�شة املوؤ�ش�شة 

املوؤ�ش�شة  رئي�س  اأداء  م�شتوى  التجديد  عند  وُيراعى  اأ�شهر،  ب�شتة  الرئا�شة  مدة  انتهاء  قبل 

خالل فرتة ممار�شته مهام املن�شب وم�شتوى اأداء املوؤ�ش�شة من كافة النواحي يف �شوء تقرير 

الأمانة العامة.

5- ُيعفى رئي�س املوؤ�ش�شة من من�شبه بقرار من رئي�س املجل�س بعد موافقة املجل�س، يف احلالت 

الآتية:

اأ- اإذا فقد �شرطًا من �شروط التعيني املن�شو�س عليها يف الفقرة )3( من هذه املادة.

ب- اإذا مل يلتزم بالقوانني والأنظمة املعمول بها يف مملكة البحرين، وبالأخ�س قانون التعليم 

العايل واللوائح ال�شادرة تنفيذًا له والقرارات ال�شادرة عن املجل�س.

ج- اإذا ُحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اأو �شدرت �شده عقوبة تاأديبية.

د- اإذا ا�شتغل من�شبه اأو املوؤ�ش�شة لأغرا�س �شيا�شية اأو طائفية اأو مذهبية.

هـ- اإذا مل يلتزم بالقيم والثوابت والتقاليد املرعية يف مملكة البحرين.

املادة ال�شابعة:

نواب رئي�س املوؤ�ش�شة

1- ُي�شرتط فيمن ُيعني نائبًا لرئي�س املوؤ�ش�شة ذات ال�شروط الواجب توافرها فيمن ُيعني رئي�شًا 

للموؤ�ش�شة، وذلك با�شتثناء �شرط ال�شن ، حيث يجب اإل يتجاوز عمره ال�شتني �شنة عند توليه 

املن�شب، ويكون تعيينه بالطريقة املتبعة يف تعيني رئي�س املوؤ�ش�شة.

2- ُيعفى نائب رئي�س املوؤ�ش�شة من من�شبه بالطريقة ويف احلالت املن�شو�س عليها يف الفقرة 

)5( من املادة ال�شاد�شة من هذا القرار.

3- حتدد الالئحة الداخلية للموؤ�ش�شة عدد نواب رئي�س املوؤ�ش�شة واخت�شا�شاتهم.
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املادة الثامنة:

عميد الكلية

1- ُي�شرتط فيمن ُيعني عميدًا للكلية ذات ال�شروط الواجب توافرها فيمن ُيعني رئي�شًا للموؤ�ش�شة، 

وذلك با�شتثناء �شرط ال�شن، حيث يجب اإل يتجاوز عمره ال�شتني �شنة عند توليه املن�شب، 

ويكون تعيينه بقرار من الأمني العام بعد تر�شيحه من قبل املوؤ�ش�شة.

2- ُيعفى عميد الكلية من من�شبه بقرار من الأمني العام يف احلالت املن�شو�س عليها يف الفقرة 

)5( من املادة ال�شاد�شة من هذا القرار.

املادة العا�شرة:

جمل�س الأمناء

يجب اأن يكون لكل موؤ�ش�شة جمل�س اأمناء ُي�شكل وفقًا للقواعد التي يقررها املجل�س، على األ يقل 

عدد اأع�شائه عن �شبعة ول يزيد على خم�شة ع�شر ع�شوًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س، ويجب 

الالئحة  الأمناء، وحتدد  اأع�شاء جمل�س  اإجمايل عدد  الأكادمييني عن 50% من  ن�شبة  تقل  األ 

الداخلية للموؤ�ش�شة اخت�شا�شات ونظام عمل جمل�س الأمناء.

املادة الثانية

ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.  

املادة الثالثة

التايل  اليوم  وُيعمل به من  القرار،  العايل تنفيذ هذا  التعليم  العام ملجل�س  على الأمني   

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الرتبية والتعليم         

رئي�س جمل�س التعليم العايل

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 13 �شعبان 1435هـ                  

املـــــــوافـــــــق: 11 يـــونيــو 2014م                        


