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وزارة الرتبية والتعليم
 قرار رقم )1975/م ع ن/2016(

 ب�ضاأن املوافقة على  الربامج الأكادميية
  امل�ضتحدثة مبوؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�ضة

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

الترخي�س  و�شروط  ومعايير  اإجــراءات  لئحة  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 
ل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2012، وعلى الأخ�س المادة  لموؤ�ش�شات التعليم العالي الخا�شة، المعدَّ

ال�شابعة ع�شرة منه،
المنعقدة   )38( رقم  جل�شته  في  ال�شادر   )450( رقم  العالي  التعليم  مجل�س  قرار  وعلى 

بتاريخ 14 يونيو 2016م،
وبناًء على عْر�س الأمين العام لمجل�س التعليم العالي،

قرر الآتي:
املادة الأولى

اأوًل: جامعة العلوم التطبيقية:
بنك  �شاوث  لندن  التطبيقية وجامعة  العلوم  بين جامعة  تعاون علمي  اإبرام مذكرة  الموافقة على  اأ- 

ل�شت�شافة برامج اأكاديمية هند�شية.
ب- الموافقة على ا�شتحداث كلية جديدة بم�شمى كلية الهند�شة والتطوير، تقدم البرامج الهند�شية 

الم�شت�شافة من جامعة لندن �شاوث بنك، والمبينة اأدناه:
1- بكالوريو�س الهند�شة الإلكترونية والهند�شة الكهربائية.
2- بكالوريو�س الهند�شة الميكانيكية والت�شميم الهند�شي.

3- بكالوريو�س هند�شة الت�شالت وهند�شة ال�شبكات.
4- بكالوريو�س الهند�شة المعمارية وهند�شة الت�شاميم.

5- بكالوريو�س الهند�شة المدنية وهند�شة الت�شييد.
على اأن ت�شتكمل الجامعة كافة المتطلبات الأكاديمية والِبَنى التحتية من مختبرات واأع�شاء 
هيئة التدري�س، وكافة مالحظات الأمانة العامة قبل الإعالن عن قبول الطلبة في تلك البرامج، 



العدد: 3303–الخميس2 مارس 2017

8

ق فرق الفح�س التابعة لالأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي من توافرها، مع الإبقاء على  وَتَحقُّ
�شقف القبول الإجمالي للجامعة.

ج- الموافقة على اإبرام اتفاقية للتعاون العلمي بين جامعة العلوم التطبيقية وجامعة كاردف متروبوليتان 
البريطانية ل�شت�شافة برامج اأكاديمية في مجال المحا�شبة واإدارة الأعمال.

د- الموافقة على اإ�شافة البرنامجين اأدناه بالتعاون مع جامعة كاردف متروبوليتان البريطانية:
1- بكالوريو�س في المحا�شبة والمالية )باللغة الإنجليزية(.

2- بكالوريو�س في الإدارة ودرا�شات الأعمال )باللغة الإنجليزية(.
على اأن تلتزم الجامعة بتقديم خطة زمنية تبيِّن فيها الآلية المتبعة لإحالل البرامج الجديدة 
بدًل من البرامج الم�شابهة التي تقدمها الجامعة حاليًا، واأن ت�شتكمل كافة المتطلبات الأكاديمية 
والِبَنى التحتية من مختبرات واأع�شاء هيئة التدري�س، وكافة مالحظات الأمانة العامة لمجل�س 
التابعة  الفح�س  فرق  ق  وَتَحقُّ البرامج،  تلك  في  الطلبة  قبول  عن  الإعالن  قبل  العالي  التعليم 
الإجمالي  القبول  �شقف  على  الإبقاء  مع  توافرها،  من  العالي  التعليم  لمجل�س  العامة  لالأمانة 

للجامعة.

ثانياً: معهد البحرين للدرا�شات الم�شرفية والمالية:
والمالية  الم�شرفية  للدرا�شات  البحرين  معهد  بين  العلمي  للتعاون  اتفاقية  اإبرام  على  الموافقة  اأ- 

وجامعة �شتراثيكاليد البريطانية ل�شت�شافة برامج اأكاديمية.
�شتراثيكاليد  جامعة  مع  بالتعاون  الأعمال  اإدارة  في  الماج�شتير  برنامج  اإ�شافة  على  الموافقة  ب- 
اأعداد  مع  ليتوافق  حاليًا  المر�شود  البنكي  ال�شمان  بزيادة  المعهد  يلتزم  اأن  على  البريطانية، 
المعهد  على  كما  �شتراثيكاليد،  جامعة  من  الم�شت�شاف  البرنامج  في  قبولهم  المتوقع  الطلبة 
ا�شتكمال كافة المتطلبات الأكاديمية والِبَنى التحتية واأع�شاء هيئة التدري�س، وكافة مالحظات 
ق فرق  الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي قبل الإعالن عن قبول الطلبة في تلك البرامج، وَتَحقُّ

الفح�س التابعة لالأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي من توافرها.

ثالثاً: الجامعة الملكية للبنات:
اأ- الموافقة على اإبرام مذكرة تفاهم بين الجامعة الملكية للبنات وجامعة وي�شت فرجينيا الأمريكية 

ل�شت�شافة برامج اأكاديمية.
اأكاديمية من كلية الهند�شة من جامعة وي�شت فرجينيا الأمريكية،  اإ�شافة برامج  ب- الموافقة على 
والبدء في تقديم برنامج البكالوريو�س في الهند�شة المدنية، حيث تخ�شع تلك البرامج لأحكام 
واأنظمة  له  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  العالي،  التعليم  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )3( رقم  القانون 

الجامعة الملكية للبنات.
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على اأن ت�شتكمل الجامعة كافة المتطلبات الأكاديمية والِبَنى التحتية من مختبرات واأع�شاء 
هيئة التدري�س، وكافة مالحظات الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي قبل الإعالن عن قبول 
ق فرق الفح�س التابعة لالأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي من  الطلبة في تلك البرامج، وَتَحقُّ

توافرها.

املادة الثانية
على الأمين العام لمجل�س التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لن�شره 

في الجريدة الر�شمية. 

وزير الرتبية والتعليم
رئي�ص جمل�ص التعليم العايل

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 22 ربيع الأول 1438هــ
الـمــوافـــــــــق: 21 دي�شمبـــــــر 2016م


