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 قرار رقم )29( ل�سنة 2018
باإعادة ت�سكيل جلنة العتماد الأكادميي

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

واللجان  املجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  مكافاآت  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )19( رقم  املر�شوم  وعلى 
احلكومية،

ل بالقرار  وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2009 ب�شاأن ت�شكيل جلنة العتماد الأكادميي، املعدَّ
رقم )15( ل�شنة 2016،

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبْنح مكافاآت لروؤ�شاء 
واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ،

وعلى تو�شية جمل�س التعليم العايل،
وبناًء على عْر�س وزير الرتبية والتعليم، رئي�س جمل�س التعليم العايل،

قرر الآتي:
املادة الأولى

والعتمادية  للتقييم  امل�شاعد  العام  الأمني  برئا�شة  الأكادميي،  العتماد  ت�شكيل جلنة  ُيعاد 
بوزارة الرتبية والتعليم، وع�شوية ُكلٍّ من:

رئي�س مجل�س تنظيم مزاولة المهن الهند�شية.1
مدير اإدارة البحث العلمي بوزارة التربية والتعليم.2
مدير اإدارة التقييم والمتابعة بوزارة التربية والتعليم.3
مدير اإدارة العتمادية والتراخي�س بوزارة التربية والتعليم.4
الم�شت�شار القانوني بمكتب وزير التربية والتعليم.5
ممثل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية.6
ممثل عن جامعة البحرين.7
ممثل عن كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(.8
ممثل عن جامعة الخليج العربي.9

ممثل عن هيئة جودة التعليم والتدريب.10
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املادة الثانية
املهام  مبا�شرة  اللجنة  وتتولى  للتجديد،  قابلة  �شنوات  اأربع  اللجنة  الع�شوية يف  مدة  تكون 

املن�شو�س عليها يف املادة التا�شعة من القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل.

املادة الثالثة
لالعتماد  الفعلية  امل�شاريف  الأكادميي  العتماد  طالبة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شة  تتحمل 
الأكادميي، وتودع هذه املبالغ يف ح�شاب خا�س با�شم الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل، ويكون 

ْرف التي ت�شعها وزارة الرتبية والتعليم. الت�شرف يف هذه املبالغ ِوْفقًا لقواعد ال�شَّ

املادة الرابعة
ُي�شِدر وزير الرتبية والتعليم – رئي�س جمل�س التعليم العايل – قرارًا بنظام العمل يف اللجنة 

واللجان الفرعية املنبثقة عنها.

املادة اخلام�سة
رة ِوْفقًا للمر�شوم رقم  يتقا�شى اأع�شاء اللجنة مكافاأة �شهرية طبقًا للقواعد والإجراءات املقرَّ
)19( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافاآت روؤ�شاء واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية، والقواعد الواردة 
بالقرار رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبْنح مكافاآت لروؤ�شاء واأع�شاء 

املجال�س واللجان احلكومية، وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ.

املادة ال�ساد�سة
ُيلغى القرار رقم )41( ل�شنة 2009 ب�شاأن ت�شكيل جلنة العتماد الأكادميي.

املادة ال�سابعة
على وزير الرتبية والتعليم – رئي�س جمل�س التعليم العايل – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص جمل�ص الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 ذي الحجــة 1439هـ
الـمـوافـــــــــق: 19 اأغ�شطـــ�س 2018م


