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وزارة�الرتبية�والتعليم
�قرار�رقم�)1127/م�ع�ن/2017(

ب�شاأن�الئحة�املن�شاآت�واملرافق�الريا�شية�يف�موؤ�ش�شات�التعليم�العايل

وزير التربية والتعليم، رئي�س مجل�س التعليم العالي:
بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2007 ب�شاأن لئحة الأبنية واملرافق ملوؤ�ش�شات التعليم العايل، وعلى 
الأخ�س املادة التا�شعة منه،

املنعقدة   ،)2017/41( رقم  جل�شته  يف   )2017/499( رقم  العايل  التعليم  جمل�س  قرار  وعلى 
بتاريخ 16 اأبريل 2017،

وبناًء على عْر�س الأمني العام ملجل�س التعليم العايل،

قـرر�االآتي:
املادة�االأولى

 يجب على موؤ�ش�شة التعليم العايل التي ل يزيد عدد طلبتها على )3000( طالب اأن توفر �شالة 
ريا�شية مغلقة متعددة الأغرا�س )بدون اأعمدة داخلية( مب�شاحة اأر�س اأفقية ترتاوح ما بني )1500-

ر ال�شرتاطات الآتية: 2000( مرت مربع، وبارتفاع ما بني )8 – 12( مرتًا، مع تَوفُّ
اأ- نظام تهوية وتكييف واإ�شاءة منا�شبة.
ب- اأن ت�شتوعب ال�شالة المرافق الآتية:

ال�شلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، والتن�س الأر�شي،  1- ملعب قابل للتحويل ي�شمل: كرة 
والري�شة الطائرة.

2- تخ�شي�س م�شاحة ل تقل عن 10% من الم�شاحة الكلية لل�شالة لألعاب اللياقة البدنية، 
مثل: رفع الأثقال، وكرة الطاولة، والجمباز، واأجهزة الم�شي وغيرها.

ج- تخ�ش�ـــس م�شاحـــة للمرافق داخل ال�شالـــة المغلقة بيـــن )500 -600( متر مربـــع، وت�شتمل على 
)اأماكن تغيير للمالب�س منف�شلة، واحدة للذكور واأخرى لالإناث، بحيث تحتوي كل منها على اأربعة 
حمامات و�شت غرف ا�شتحمام )�شاور( كحد اأدنى، وخزانات لحفظ المالب�س، وغرف لالعبين، 

وخدمات، وبهو ا�شتقبال، ومكتب للمدربين والم�شرفين(.
د- مدرج ثابت اأو متحرك يت�شع لـ)200( �شخ�س على الأقل.

هـ- اأْن تكون ال�شالة قابلة للتو�شع الم�شتقبلي ح�شب الزيادة في اأعداد الطلبة.
لة لال�شتخدام من ِقَبل الطلبة ذوي الحتياجات الخا�شة. و- اأْن تكون ال�شالة موؤهَّ
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ز- مراعـــاة �شروط الأمـــن وال�شالمة في ت�شميم ال�شالـــة بما يتما�شى مع ا�شتراطـــات الإدارة العامة 
للدفاع المدني.

د قيا�شات المالعب داخـــل ال�شالة، ِوْفقًا لموا�شفات وا�شتراطات  ح- توفيـــر الأر�شية المنا�شبة  وتحدَّ
وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة في مملكة البحرين.

املادة�الثانية
اأْن  - 5000( طالب   3000 من  )اأكرث  طلبتها  يبلغ عدد  التي  العايل  التعليم  موؤ�ش�شة  على  يجب 
توفر �شالة ريا�شية مغلقة متعددة الأغرا�س )بدون اأعمدة داخلية( مب�شاحة اأر�س اأفقية ل تقل عن 
ر كافة ال�شرتاطات التي ن�شت عليها  )2500( مرت مربع، وبارتفاع ما بني )8 – 12( مرتًا، مع تَوفُّ

املادة الأولى من هذا القرار.

املادة�الثالثة
اأْن توفر م�شاحة  التي يزيد عدد طلبتها على )5000( طالب  العايل  التعليم  يجب على موؤ�ش�شة 

�س لالأن�شطة الريا�شية، وذلك على النحو الآتي: اأر�س اأفقية ل تقل عن )4000( مرت مربع تخ�شَّ
اأ- �شالـــة ريا�شيـــة مغلقـــة متعددة الأغرا�س )بدون اأعمـــدة داخلية( بم�شاحة اأر�ـــس اأفقية ل تقل عن 
ر كافـــة ال�شتراطات التي ن�شت  )2500( متـــر مربـــع، وبارتفاع ما بيـــن )8 – 12( مترًا، مع تَوفُّ

عليها المادة الأولى من هذا القرار.
ب- م�شاحة مفتوحة ل تقل عن )1500( متر مربع ت�شتوعب المرافق الريا�شية الآتية:

1- ملعب كرة قدم.
2- ملعب متعدد الأغرا�س ي�شمل: كرة ال�شلة، والكرة الطائرة، والتن�س الأر�شي، والري�شة 

الطائرة وغيرها.
3- اأماكن تغيير للمالب�س منف�شلة، واحدة للذكور واأخرى لالإناث، بحيث تحتوي كل منها 

على اأربعة حمامات على الأقل ومرافق �شحية.
4- مكاتب للمدربين والم�شرفين.

ا�شتراطات  مع  يتما�شى  بما  المفتوحة  الم�شاحة  في  وال�شالمة  الأمن  �شروط  مراعاة   -5
الإدارة العامة للدفاع المدني.

د قيا�شات المالعب في الم�شاحة المفتوحة،  6- توفير الإ�شاءة والأر�شية المنا�شبة. وتحدَّ
ِوْفقًا لموا�شفات وا�شتراطات وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة في مملكة البحرين.
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املادة�الرابعة
على الأمني العام ملجل�س التعليم العايل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية. 

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

���الدكتور�ماجد�بن�علي�النعيمي

�شــدر بتــاريخ: 6 محــــــــرم 1439هـ
المــــــوافـــــــــق: 26 �شبتمبر 2017م


