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»التعليم الخاص«: ا نعتمد شهادات 
أو برامج خارج نظام »التربية«

ظ٨ػت إضاغة ا٬تٙ٭ځٯ ا٬صان بٻؼاغة ا٬تػبځة ٺا٬تٙ٭ځٯ أٴٹا ڈ تٙتٱط أڀة لٹاضات 
واضغة ٘ٳ ٰؤـفات أٺ بػاٰج شاغج ا٬ٵٕاٮ ا٬ٱٙتٱط ٰٳ ا٬ٻؼاغة.

ٺألاغت اچضاغة إ٬ٽ ٺجٻض ٘طض ٰٳ ا٬راڈت ٬ّ٭بة ـح٭ٻا ٠ٿ بػاٰج ٜځػ ٰٙتػٞ 
بٹا، ـ��ٻاًء ٰٳ شډ٪ ا٬تف��حځ٫ ٠ٿ ٰؤـف��ات ٜځػ ٰػشىة ٰٳ ٺؼاغة ا٬تػبځة 

ٺا٬تٙ٭ځٯ أٺ ا٬تفحځ٫ ٘ٳ ِػڀ٣ اچٴتػٴت Online ٠ٿ بػاٰج ٜځػ ٰٙتٱطة.
ٺض٘ت ا٬ّ٭بة ٺأٺ٬ځاء أٰٻغٸٯ إ٬ٽ أٴٷ ٺٺ٥٠ًا ٬٭ٱػـ��ٻٮ ب٥اٴٻٲ غ٤ٯ 25 ٬ف��ٵة 
1998 بم��أٲ ا٬ٱؤـف��ات ا٬تٙ٭ځٱځ��ة ٺا٬تطغڀبځة ا٬صاوة، ٠إٴ��ٷ ڀ٩ٻٲ ٴٕاٮ 

ا٬تٙ٭ځٯ ٠ٿ ا٬ٱطاغؾ ا٬صاوة باڈٴتٕاٮ ا٩٬ا٫ٰ ٠ٿ جٱځٗ ا٬ٱػاذ٫ ا٬طغاـ��ځة، 
ٳ بٙط أٺ ا٬تّٙ٭ٯ  ث٫ ا٬تٙ٭ځٯ٘  ځػ ا٬ٵٕاٰځة،ٰ  ٺڈ ڀتٯ اڈ٘تػاٞ باڄل٩ا٪ اڄشػټٜ 
ا٬عاتٿ ا٬ٱفت٫٥ ٰث٫ ا٬مٹاضات ا٬ىاضغة ٘ٱا ڀفٱٽ بحاٰٙة ٴبػاـ٩ا ٺٜځػٸا.

بن حويل: ا حاات تعاٍط للمخدرات أو ترويجها بالمدارس
أ٨ط ٰطڀػ ٩ٰا٠رة ا٬ٱصطغات باچضاغة ا٬ٙاٰة ٬٭ٱباذث ٺاڄض٬ة 
ا٬حٵائځة ا٥ٙ٬ځ��ط ض.ٰباغ٦ بٳ ذٻڀ��٫، أٲ ا١٬تػة ا٬تٿ ٤ٍاٸا 
٠��ٿ إضاغة ٩ٰا٠رة ا٬ٱصطغات ٰٵع ٘اٮ 2007 ٺذتٽ ا٬ځٻٮ، ٬ٯ 
تمٹط ذا٬ة ٺاذطة ٬تٙاِٿ ا٬ٱصطغات أٺ تػٺڀحٹا ضاش٫ أـٻاغ 

ا٬ٱطاغؾ.
ٺض٘��ا ب��ٳ ذٻڀ٫ ٠��ٿ تىػڀ��د أٰؿ، إ٬��ٽ ا٬تٻ٘ځ��ة بأٌػاغ 
صاِػٸا ٺترىځٳ اڄبٵاء  ٳٰ  ٵع ا٬ىٝػ ٬٭ٻ٤اڀةٰ  ا٬ٱص��طغاتٰ 
ٰ��ٳ اڈٴحػاٞ ٠ځٹ��ا ٘ٵ��ط ا٩٬بػ، ٘��اضًا ذٱ��ډت ا٬تٻ٘ځة ٠ٿ 

ا٬ٱطاغؾ أ٫ٍ٠ شځاغ ٬ترىځٳ ا٬ٱحتٱٗ ٺٺ٤اڀتٷ ٰٳ اڂ٠ة.
ٺأٺٌد أٲ ا٬ٱّا٬بة باـ��تٱػاغ ذٱډت ا٬تٻ٘ځة با٬ٱطاغؾ، ڈ 
ڀٙٵٿ أٴٹا تٙاٴٿ ٰٳ ٰم٩٭ة ا٬ٱصطغات ٺأٲ ا٬رٱډت ٸط٠ٹا 

ا٬رط ٰٵٹا.
ٺ٤ا٪ إٲ اچضاغة ٰفتٱّػة با٬تٙاٺٲ ٰٗ ٺؼاغة ا٬تػبځة ٺا٬تٙ٭ځٯ، 

٠��ٿ تٵ١ځع بػٴاٰج ا٬تٻ٘ځة بأٌ��ػاغ ا٬ٱصطغات ٬ىا٬د ا٬ّ٭بة، 
٭ٽ  ٳ ا٬ٱراٌ��ػات ٺا٬٭٥��اءات ترتٻپ٘  ٭ف��٭ةٰ  ٰ��ٳ شډ٪ـ 
٭ٱځة ٬ىا٬د  ٭ٽ أـ��ؿ٘  بٵځة٘  ٍٰاٰځ��ٳ ٺغـ��ائ٫ تٻ٘ٻڀةٰ 

ا٬ّ٭بة.
ٺ٘ؽا ش٭��ٻ ا٬ٱطاغؾ ٰٳ تٙاِ��ٿ ا٬ٱص��طغات ٺتػٺڀحٹا، إ٬ٽ 
ٺ٘ٿ ا٬ٱحتٱ��ٗ ا٬برػڀٵٿ ٺتٙ٭ځٱٷ ٺث٥ا٠ت��ٷ ٺا٬تؽاٰٷ ا٬طڀٵٿ، 
بط اه  ٺإ٬ٽ ٺؼاغة ا٬طاش٭ځة ٺجٹٻض ا٬ٻؼڀػ ا٬م��ځس غال��ط بٳ٘ 
آ٪ ش٭ځ١��ة، ٺٺؼڀ��ػ ا٬تػبځة ٺا٬تٙ٭ځٯ ض.ٰاج��ط ا٬ٵٙځٱٿ ٺجٱځٗ 
ا٬ٙاٰ٭ځ��ٳ با٬ٻؼاغة، ٰٱٳ ٨ػـ��ٻا جٹٻضٸٯ ٬ت٩ٻٲ ا٬ٱطاغؾ 
بځئة ذاٌٵة ٬٭ٙ٭ٯ ٺاچبطاٖ ٺاڈبت٩اغ ٺا٬تٱځؽ ٺا٬ت١ٻ٢، ٺشا٬ځة 

ٰٳ ٰٱاغـات ڈ تٱت ٥٬ځٯ ا٬ٱحتٱٗ ا٬برػڀٵٿ بى٭ة.
ٺأٌ��اٞ أٲ ا٬ّػڀ٣ إ٬��ٽ ٩ٰا٠رة ا٬ٱصطغات ڀب��طأ ٰٳ شډ٪ 
ٰؽڀط ٰٳ ا٬تٻ٘ځة، ڈ ا٬ٱؽڀط ٰٳ تىػڀرات ورا٠ځة ڈ تفتٵط 

إ٬ٽ إذىاءات ٰٻثٻ٢ بٹا أٺ ت٥اغڀػ ٰٙتٱطة، ضٺٲ ا٬ػجٻٖ إ٬ٽ 
ا٬حٹات ا٬ٱصتىة، ڄٲ ٰث٫ ٸعٶ ا٬تىػڀرات تثځػ ا٬ب٭ب٭ة ٺڈ 

تؤضپ ڄڀة ٴتځحة.
ٺبځٳ بٳ ذٻڀ��٫ أٴٷ ٤ب٫ أٲ ڀ٩ٻٲ ٰطڀػًا ٬ٱ٩ا٠رة ا٬ٱصطغات 
ٸ��ٻ ٺ٬ٿ أٰػ، ٺ٬طڀٷ ا٬ٙطڀط ٰٳ ا٬بٵات ٺاڄبٵاء ڀطغـ��ٻٲ ٠ٿ 
ا٬ٱطاغؾ، ٰفتطغ٨ًا »٬ٻ ٨اٲ ٰا ڀتٯ تػضڀطٶ ٰٳ أٲ ا٬ٱطاغؾ 
أوبرت ٰػتٙ��ًا ٬تٙاِٿ ا٬ٱصطغات ٺتػٺڀحٹ��ا ورځرًا، ٩٬اٲ 

أٺ٪ ٰٳ ٰٵٗ أبٵاءٶ ٰٳ ا٬عٸاب ٬٭ٱطغـة«.
ٺأ٨ط أٲ تٻ٘ځة اڄبٵاء بأٌػاغ ا٬ٱصطغات ڀحب أٲ تمتػ٦ ٠ځٹا 
أِػاٞ ا٬ٱحتٱ��ٗ ٨ا٠ة، بٱا ٠ځٹا اڄـ��ػ ٺا٬ٱطاغؾ ٺا٬ٵٻاضپ 
ٺا٬ٱحا٬��ؿ ٺا٬ٱف��اجط ٺا٬حٱٙځ��ات ٺٰؤـف��ات ا٬ٱحتٱ��ٗ 
اڄش��ػټ، ڈ٠ت��ًا إ٬��ٽ أٲ تٍا٠ػ ا٬حٹ��ٻض بځٳ ٸ��عٶ اڄِػاٞ 

ا٥ٙ٬ځط ض.ٰباغ٦ بٳ ذٻڀ٫ |ٰحتٱٙة ٬ٷ با٬ٛ اڄثػ ٠ٿ ا٬تٻ٘ځة ٰٳ أٌػاغ ا٬ٱصطغات.

مكتبة جامعة البحرين تفتح 
أبوابها السبت لمراجعة قبل 

اامتحانات
أ٘٭ٵت ضائ��ػة ا٬ٱ٩تب��ات ٺشطٰات ا٬ٱٙ٭ٻٰ��ات بحاٰٙة ا٬برػڀ��ٳ أٲ ٩ٰتبات 

ا٬حاٰٙة ـت٩ٻٲ ١ٰتٻذة ٬٭ّ٭بة ٬٭ٱعا٨ػة ا٬فبت ا٬ٱ٥ب٫.
طڀػ ضائػة ا٬ٱ٩تبات ٺشطٰات ا٬ٱٙ٭ٻٰ��ات ٸاضپ ا٬ّا٬بٿ إَٲ ا٬ٱ٩تبات  ٺ٤��ا٪ٰ 
٭بة ا٬حاٰٙة ٬٭١ى٫ ا٬ثاٴٿ  ـت١تد أبٻابٹا ٬حٱځٗ ا٬ّ٭بة شډ٪ ٠تػة اٰتراٴاتِ 

ٰٳ ا٬ٙاٮ ا٬حاٰٙٿ 2014/2015.
ٺأٺٌ��د أٲ ا٬ٱ٩تب��ات ٠ٿ ذػٰٿ ا٬حاٰٙة با٬ىصځػ ٺٰطڀٵة ٘ځف��ٽ ـ��ت٩ٻٲ 

١ٰتٻذة ٰٳ ا٬ثاٰٵة وباذًا إ٬ٽ ا٬ػابٙة ٘ىػًا.

مال اه: 1400 طلب التحاق 
لـ»البوليتكنك« العام

الدراسي المقبل
٤ا٪ غئځؿ ٤ف��ٯ ا٥٬�ب��ٻ٪ ب٩٭ځة ا٬برػڀٳ 
ا٬ت٥ٵځ��ة »بٻ٬ځت٩ٵ٧ ا٬برػڀٳ« أذ��ٱط ٰا٪ 
اه إٲ ا٥٬فٯ تف��٭ٯ 1400 ِ٭ب ا٬ترا٢ 
٬٭ٙ��اٮ اڄ٨اضڀٱٿ ا٬ٱ٥ب٫ 2015 – 2016، 
٭بات اڈ٬ترا٢  ٰٵ��ع تٯ ٠تد باب ت٥طڀ��ٯِ 

٠ٿ 26 أبػڀ٫ ا٬ٱاٌٿ.
ٺأٌاٞ أٴٷ تٯ ٥٘ط 13 اشتباغ ٤بٻ٪ ذٍػٶ 
ت٥��طٮ، ڈ٠تًا إ٬ٽ أٲ  ٭ٽ 1000ٰ  ٰ��ا ڀؽڀط٘ 
٘ٱ٭ځ��ة ت٭٥ٿ ِ٭ب��ات اڈ٬ترا٢ ـتف��تٱػ 
٬٭صٱځ��ؿ ا٬ٱٻا٣٠ 18 ڀٻٴځٻ ا٬حاغپ، ٺ٬ٳ 
٭ب ا٬ترا٢ بٙط ٸعا ا٬تاغڀس. ڀتٯ ٤بٻ٪ أپِ 

��ځتٯ اـ��تئٵاٞ ت٥طڀٯ  ا٪ اه أٴٷـ  ٺأ٨طٰ 
اشتباغات ا٥٬بٻ٪ بٙط ٜط 10 ا٬حاغپ ٰػا٘اة 
٬ٕػٺٞ ا٬ّ٭بة ٺتؽاٰٵٹ��ا ٰٗ اٰتراٴاتٹٯ 

ا٬ٵٹائځة.
ٺض٘��ا ا٬ّ٭بة ا٬ػاٜبځٳ ٠ٿ اڈ٬ترا٢ با٬بٻ٬ځت٩ٵ٧ إ٬ٽ ٌػٺغة اـ��ت٩ٱا٪ اـ��تٱاغة 
ِ٭��ب اڈ٬ترا٢ ٘بػ اچٴتػٴت ٰٳ ش��ډ٪ ا٬ٱٻ٤ٗ اچ٩٬تػٺٴ��ٿ ٬٭بٻ٬ځت٩ٵ٧، ٺِبا٘ة 
و١رة ا٬تٻ٤ځٗ، ٺا٬تٻجٷ إ٬ٽ ٥ٰػ بٻ٬ځت٩ٵ٧ ا٬برػڀٳ ٠ٿ ٰطڀٵة ٘ځفٽ -ٰبٵٽ غ٤ٯ 

-8 ٬ط٠ٗ غـٻٮ ت٥طڀٯ ِ٭ب اڈ٬ترا٢ 20- ضڀٵاغًا ٜځػ ٤اب٭ة ٬ډـتػجاٖ-.
اغڀا ا٬ٱ١ٙٻ٪،  ٺظ٨ػ أٲ ا٬ٱف��تٵطات ا٬ٱّ٭ٻبة ٸٿ: بّا٤ة ا٬ٹٻڀة ٺجٻاؼ ا٬ف��١ػـ 
ٺو��ٻغة ٠ٻتٻٜػا٠ځ��ة برحٯ و��ٻغة جٻاؼ ا٬ف��١ػ، ٺل��ٹاضات ا٬ٱػذ٭��ة ا٬ثاٴٻڀة 
)ا٬تٻجځٹځة(، ٺإ٠اضة برف��ٳ ا٬فځػة ٺا٬ف٭ٻ٦ ٬ٯ ڀٱػ ٘٭ځٹا أ٨ثػ ٰٳ ـٵة ٺاذطة، 
ٳ ا٬ٱف��تٵطات ا٬ٱّ٭ٻبة، ٺا٘تٱاض  ٻ١ٔٻ ٤ف��ٯ ا٥٬بٻ٪ با٬تر٣٥ٰ  ��ځ٥ٻٮٰ  ذځثـ 
طٮ تٻا٠ػ  ٻ٘ط ڈشتباغ ا٥٬بٻ٪. ٺ١٬ت إ٬��ٽ أٴٷ ٠ٿ ذا٪٘  ت٥طڀ��ٯ ا٬ّ٭��ب، ٺترطڀطٰ 
ل��ٹاضات جٱځٗ ا١٬ىٻ٪ ا٬طغاـ��ځة، ٠ځٱ٩ٳ ٬٭ٱت٥طٮ تف��٭ځٯ ل��ٹاضات ا١٬ىٻ٪ 

ا٬صٱفة ٺتف٭ځٯ ب٥ځة ا٬ٻثائ٣ بٙط إ٘ډٲ ٴتائج ا٥٬بٻ٪. 
ٺٰ��ٳ ٴاذځة أشػټ، ٴٻٶ ٰ��ا٪ اه إ٬ٽ أٲ ا٥٬بٻ٪ ٠ٿ بٻ٬ځت٩ٵ٧ ا٬برػڀٳ »تٵا٠ف��ٿ 
٬٭ٝاڀ��ة«، ٴٕ��ػًا ٬ٱرطٺضڀ��ة ا٬ٱ٥ا٘��ط ا٬م��اٜػة، ٺإٲ ٨اٲ ڀٵٕػ ٠ٿ ؼڀ��اضة ٘طض 
ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ ٬٭ٙاٮ اڄ٨اضڀٱٿ ا٬ٱ٥ب٫، ٨ٱا ٺترطٶ ٘طة لػٺَ، لأٴٹا ٠ٿ ظ٧٬ لأٲ 
ٙط٪ ا٬ّا٬ب ا٬تػا٨ٱٿ ٠ٿ ا٬ثاٴٻڀة  جٱځٗ ا٬حاٰٙات، ٺٰٳ أٸٯ ا٬م��ػٺَ أڈ ڀ٥��٫ٰ 
ا٬ٙاٰة ٘��ٳ %70، ٺاجتځاؼ اشتباغات ا٥٬بٻ٪ ا٬ٱؤ١٬ة ٰ��ٳ اشتباغپ ا٬٭ٝة اچٴح٭ځؽڀة 
ٺا٬ػڀاٌځات، ٨ٱا ٺڀم��تػَ ت٥طڀٯ ل��ٹاضة ذف��ٳ ـ��ځػة ٺـ��٭ٻ٦ و��اضغة ٘ٳ 

ا٬ٱطغـة.
ٺأٺٌد أٲ ا٬ٱت٥طٰځٳ ا٬عڀٳ ڀفتٻ٠ٻٲ ا٬رط اڄضٴٽ ٰٳ ٰتّ٭بات ا٬ثاٴٻڀة ا٬ٙاٰة، 
ٳ %70 -٘٭ٽ ا٬ٱت٥طٮ ت٥طڀٯ إ٠اضة بع٧٬ بٙط تصػجٷ-،  ٙط٪ تػا٨ٱٿ ڈ ڀ٫٥٘  أپٰ 
ٺڀحت��اؼٺٲ اشتب��اغات ا٥٬ب��ٻ٪، ڈ ڀٻجط ٌٱاٲ ٥٬بٻ٬ٹ��ٯ ٠ٿ ا٬بػاٰ��ج اڄ٨اضڀٱځة 
ا٬ٱصتاغة، إظ ڀٙتٱط ظ٧٬ ٘٭ٽ ٰتّ٭بات ا٬بػٴاٰج ٴ١فٷ ٺ٘طض ا٬ٱ٥ا٘ط ا٬ماٜػة ٠ځٷ، 
ٺ٘٭ځ��ٷ ڀُٵىد ا٬ٱت٥طٮ با٬ت٥طڀٯ ٠ٿ أ٨ثػ ٰٳ ٰؤـف��ة تٙ٭ځٱځ��ة، ٺ٘طٮ اڈ٨ت١اء 

با٬ت٥طٮ ٬٭بٻ٬ځت٩ٵ٧ ذتٽ ڈ تٍځٗ ٘٭ځٷ ٠ػوة ا٬طغاـة ا٬حاٰٙځة أٺ ڀتأشػ ٘ٵٹا.

أذٱط ٰا٪ اه |

12 حضانة توّفق أوضاعها

من أصل 54 بالبحرين
كتبت - زهراء حبيب:  <

أ٘٭ٵ��ت ٺؼاغة ا٬تٵٱځة اڈجتٱا٘ځة تٻ٠ځ٣ 
أٺٌ��اٖ 9 ضٺغ ذٍاٴة ٺ٥٠��ًا ٬٭٥ػاغ غ٤ٯ 
11 ٬ف��ٵة 2014 بإٴم��اء ضٺغ ا٬رٍاٴة 

٬ځىبد إجٱا٬ٿ ٘��طض ضٺغ ا٬رٍاٴة ا٬تٿ 
ٺ٥٠��ت أٺٌا٘ٹا ِب٥��ًا ٬٭٥��ػاغ ا٬حطڀط 
12 ضاغ ذٍاٴة، ٰ��ٳ أو٫ أ٨ثػ ٰٳ 54 

ذٍاٴة تٙٱ٫ با٬برػڀٳ.
ا٬تٵٱځ��ة اڈجتٱا٘ځ��ة  ٺٰ��طضت ٺؼڀ��ػة 
ض.٠ائ٥ة ا٬ىا٬د ٰٹ٭ة تٻ٠ځ٣ ا٬رٍاٴات 
ڄٺٌا٘ٹا 3 ألٹػ ٺٸٻ ا٬تٱطڀط ا٬ثا٬ث.

ٺأٺجب��ت ا٬ٱاضة 43 ٘٭��ٽ ضٺغ ا٬رٍاٴة 
أٲ تباضغ با٬ت٥طٮ بّ٭ب ٬ڇضاغة ٬تٻ٠ځ٣ 

ٗ أذ٩اٮ ٺل��ػٺَ  أٺٌا٘ٹ��ا بٱا ڀت٣١ٰ 
ا٥٬ػاغ شډ٪ ٰطة ثٱاٴځة ألٹػ ٰٳ تاغڀس 
ا٬ٙٱ٫ بٷ، ٺإڈ ا٘تبػ ا٬تػشځه ا٬ٱٱٵٻخ 
٬ٹا ٰف��ب٥ًا ٰ٭ٝځاً ،ٺڀ٥تٍٿ ظ٧٬ إٜډ٢ 

ا٬رٍاٴة ٠ٻغًا.
ٺجاء ٠ٿ ا٥٬��ػاغات أٴٷ بٙط اڈِډٖ ٘٭ٽ 
٤اٴ��ٻٲ ا٫١ّ٬ ا٬ىاضغ با٥٬اٴٻٲ غ٤ٯ 37 
٬فٵة 2012، ٺ٘٭ٽ ا٥٬ػاغ غ٤ٯ 11 ٬فٵة 
2014 بإٴم��اء ضٺغ ا٬رٍاٴ��ة ا٬ٱٙ��ط٪ 

با٥٬ػاغ غ٤ٯ 46 ٬ف��ٵة 2014 ٺباڄشه 
ا٬ٱ��اضة 43 ا٥٬ػاغ غ٤ٯ 20 ٬ف��ٵة 2015 
طة تٻ٠ځ٣ أٺٌاٖ ضٺغ ا٬رٍاٴة  بتٱطڀطٰ 
ا٥٬ائٱ��ة ٺ٤ت ا٬ٙٱ��٫ با٥٬��ػاغ غ٤ٯ 11 

٬فٵة 2014 بمأٲ إٴماء ضٺغ ا٬رٍاٴة، 
تٙ٭��ٳ تٻ٠ځ٣ أٺٌاٖ ا٬رٍاٴات ا٬تف��ٗ 
ٺ٣٠ ٬٭٥ػاغ ا٬ٱع٨ٻغ ـ��٭١ًا بإٴم��اء ضٺغ 

ا٬رٍاٴة ٬ٱطة ـٵتځٳ. 
إ٬��ٽ ظ٬��٧، ٸٵا٦ ٴر��ٻ 50 % ٰ��ٳ ضٺغ 
ٹطضٶ باچٜډ٢ ٬ٙطٮ تٻ٠ځ٥ٹا  ا٬رٍاٴةٰ 
ڄٺٌا٘ٹا ٺ٣٠ ا٥٬اٴٻٲ ا٬رطڀث ا٬ىاضغ 
ٰٳ ٺؼڀػة ا٬تٵٱځة اڈجتٱا٘ځة ا٬ف��اب٥ة 
ٰ��اغؾ   25 ٠��ٿ  ا٬ب٭ٻل��ٿ  ض.٠اِٱ��ة 
2014، ٰ��ٗ ا٬ٙ٭��ٯ أٲ ا٥٬اٴٻٲ شىه 

٬٭رٍاٴات 8 أل��ٹػ ٬تٙطڀ��٫ أٺٌا٘ٹا، 
ٺٰ��طضت ا٬ٱطة ٬ٱ��طة 3 أل��ٹػ آشػٸا 

ٰاغؾ 2015.

عبر النشر بالصحف وقبول الطلبات خال 14 يومً

»مفوضو المؤسسة الوطنية« يعتمد آلية 
اختيار مدير باأمانة

ا٘تٱط ٰح٭��ؿ ا٬ٱ١ٻٌځٳ با٬ٱؤـف��ة 
ا٬ٻِٵځة ٬ر٥ٻ٢ اچٴفاٲ آ٬ځة ڈشتځاغ ٰٳ 
بػ  طڀػ ٠ٿ اڄٰاٴة ا٬ٙاٰة٘  ٵىبٰ  ڀم٫ٰٝ 
ا٬ٵم��ػ ٠ٿ ا٬ىرٟ ا٬ٱر٭ځ��ة، ذځث ت٥ب٫ 
ا٬ّ٭بات شډ٪ 14 ڀٻًٰا ٰٳ تاغڀس ا٬ٵمػ، 
ٺٰٳ ڀحط ٠ٿ ٴ١فٷ ا٬ػٜبة ٠ٿ ل٫ٝ ٸعٶ 
ا٬ٻٔځ١��ة، ا٬ت٥طٮ بصّاب باـ��ٯ غئځؿ 
ا٬ٻِٵځة، ٰم��١ٻً٘ا بفځػتٷ  ا٬ٱؤـف��ة 
ا٬عاتځة ٰبځٵ��ًا ٠ځٹا ا٬طغج��ة أٺ ا٬طغجات 
ا٬ٙ٭ٱځة ا٬راو٫ ٘٭ځٹا، ٺا٬ٱٵاوب ا٬تٿ 
تٻڈٸا ـاب٥ًا، ٺٰطټ ٰفاٸٱتٷ ٠ٿ ٰحا٪ 
ذ٥ٻ٢ اچٴف��اٲ، ٺٰا ا٬عپ ـځٍځ١ٷ ٠ٿ 
٘ٱ٭ٷ ٨ٱطڀػ ٬ڇضاغة ا٬تٿ ڀت٥طٮ ٬مٝ٭ٹا 

٠ٿ اڄٰاٴة ا٬ٙاٰة.
ح٭ؿ ا٬ٱ١ٻٌځٳ لػٺًِا ٬٭ٱت٥طٮ،  ٺأ٤ػٰ 
ٰٳ ٨ٻٴٷ برػڀٵٿ ا٬حٵف��ځة، ٺأٲ ڀ٩ٻٲ 
ذاو��ًډ ٘٭��ٽ ل��ٹاضة ا٬ب٩ا٬ٻغڀٻؾ أٺ 
ٳ  ٭ٽ اڄ٤��٫، ٺأٲ ڀ٩ٻٲٰ  ٰ��ا ڀٙاض٬ٹ��ا٘ 

ا٬م��صىځات ا٬ٱم��ٹٻض ٬ٹ��ا با١٩٬��اءة 
ٺا٬ٵؽاٸ��ة، ٺأٲ ڀ٩��ٻٲ ٰ��ٳ ظٺپ ا٬صبػة 
ٺا٬طغاڀ��ة ٺاڈٸتٱاٮ ٺا٥٬طغة اچضاغڀة ٠ٿ 
ٰحا٪ تصىىٷ، ٺأٲ ڀ٩ٻٲ ذفٳ ا٬فځػة 
ٺا٬فٱٙة ٺا٬ف��٭ٻ٦، ٺأڈ ڀ٩ٻٲ ٤ط وطغ 
ٌ��طٶ ذ٩��ٯ ٴٹائ��ٿ ب٥ٙٻب��ة جٵاڀة أٺ 
ب٥ٙٻبة ٥ٰځ��طة ٬٭رػڀة ٠ٿ جػڀٱة ٰص٭ة 
با٬مػٞ أٺ اڄٰاٴة، إڈ إظا غض إ٬ځٷ ا٘تباغٶ، 
إٌا٠��ة إ٬��ٽ إجاضت��ٷ ا٬٭ٝتځ��ٳ ا٬ٙػبځة 

ٺاچٴح٭ځؽڀة ترطثًا ٺ٨تابة.
ٺأ٤��ػ تٙځځٳ ٬حٵة ٬٭ٱ٥اب��ډت ٺا٬تٻوځة 
ڀتػأـٹا اڄٰځٳ ا٬ٙاٮ ا٬ٱفا٘ط، ٺٍ٘ٻڀة 
ٰطڀػڀ��ٳ ٘٭ٽ اڄ٫٤، ب٥��ػاغ ٰٳ ا٬ػئځؿ 
أٺ اڄٰځٳ ا٬ٙاٮ -ذف��ب اڄذٻا٪- ٬٭ٵٕػ 
��ت٥ٻٮ  ٠��ٿ ا٬ّ٭ب��ات ا٬ٱ٥طٰ��ة، ذځثـ 
ا٬٭حٵة بطغاـة ا٬ّ٭بات ا٬ٱ٥طٰة، ٺإجػاء 
ا٬ٱ٥ابډت ٰٗ ا٬ٱػل��رځٳ، ٺت٥ػغ أـٱاء 
ثډثة ٰػل��رځٳ ٰٱٳ اـتٻ٠ٻا ا٬مػٺَ 

ا٬ٻاغضة أ٘ډٶ ٺٴحرٻا ٠ٿ ٰٙاڀځػ ا٬ٱ٥اب٭ة 
ا٬م��صىځة، ٺتػ٠��٣ ت٥ځځٱ��ًا شّځ��ًا ٘ٳ 
٫٨ ٰػل��د تبځٳ ٠ځٷ غأڀٹ��ا بٱٻٌٻ٘ځة 
ٺ٘٭ٽ أـ��ؿ ٰٹٵځة ٰر��طضة ظات و٭ٷ 

باڈشتىان ا٬ٱّ٭ٻب.
ٺتٙػي اڄـٱاء ٘٭ٽ اڄٰځٳ ا٬ٙاٮ ا٬عپ 
ڀتٻ٬ٽ تػتځب اڄٺ٬ٻڀة ٰ��ٳ بځٵٹٯ ٺ٥٠ًا 
٬ٱا تف��ت٥ػ ٘٭ځ��ٷ غؤڀتٷ، ٺ٬��ٷ أٲ ڀٙػب 
٘ٳ غأڀٷ شّځًا ٠ځٱٳ ڀػاٶ اڄٴفب ٬تٻ٬ٿ 
ا٬ٱف��ؤٺ٬ځة، ٰبځٵًا أـ��باب ظ٧٬، ٺڀ٥طٮ 
ت٥ػڀ��ػ ا٬٭حٵ��ة ٺغأپ اڄٰځ��ٳ ا٬ٙ��اٮ -إٲ 
ٺجط- إ٬��ٽ ٩ٰتب ٰح٭��ؿ ا٬ٱ١ٻٌځٳ، 
ٺا٬عپ ڀصتاغ ٠ٿ اجتٱاٖ غـ��ٱٿ ا٬ٱػلد 
اڄٴفب ٰٳ بځٳ اڄـٱاء ا٬تٿ ا٘تٱطتٹا 
٬حٵ��ة ا٬ٱ٥اب��ډت ٺا٬تٻوځ��ة، ٺٰٳ ثٯ 
ڀتٻ٬��ٽ غئځؿ ا٬ٱؤـف��ة إشّاغ ٰح٭ؿ 
ا٬ٱح٭��ؿ،  ٩ٰت��ب  ب٥��ػاغ  ا٬ٱ١ٻٌځ��ٳ 

ٺڀىطغ ٤ػاغًا بع٧٬.

دعا إلى مضاعفة الجهود لنيل ااعتماد اأكاديمي الدولي قريباً
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ٸٵأ غئځ��ؿ جاٰٙة ا٬برػڀ��ٳ ض.إبػاٸځٯ جٵاذ��ٿ، ٨٭ځة إضاغة 
اڄ٘ٱا٪ ٠ٿ ا٬حاٰٙة ٘٭ٽ ٴځ��٫ ا٬ث٥ة ا٩٬اٰ٭ة ٬حٱځٗ بػاٰحٹا 
ٰ��ٳ ا٬ٹځئ��ة ا٬ٻِٵځ��ة ٬٭ٱؤٸډت ٺٌٱ��اٲ ج��ٻضة ا٬تٙ٭ځٯ 

ٺا٬تطغڀب.
ٺ٤��ا٪ جٵاذٿ ٠ٿ تىػڀ��د ورا٠ٿ أٰ��ؿ، إٲ ا٩٬٭ځة ١٩٘ت 
٘٭ٽ تّٻڀػ ٰٵٕٻٰتٹا اڄ٨اضڀٱځة، ٺترفځٳ اڄضاء، ٺاڈغت٥اء 
با٬ٱصػجات ٬ٱط ا٥٬ّا٘ات اڈ٤تىاضڀة ـ��ځٱا ا٥٬ّاٖ ا٬ٱا٬ٿ 

با٩٬ٻاضغ ا٬ٱؤٸ٭ة.
ٺأٌ��اٞ أٲ ذىٻ٪ ا٩٬٭ځة ٘٭ٽ ث٥��ة ا٬ٹځئة، جاء بٙط ذىٻ٪ 
٨٭ځ��ة ت٥ٵځة ا٬ٱٙ٭ٻٰ��ات ٺبػاٰج أشػټ با٬حاٰٙ��ة ٘٭ٽ ا٬ث٥ة 

أڀًٍا، ٠ٿ ذځٳ تفتٙط ٨٭ځات أشػټ ٬٭ٱػاجٙة.
ٺ٤طٮ ل٩ػٶ ڄٍ٘اء ا٬ٹځئتځٳ اڄ٨اضڀٱځة ٺاچضاغڀة ٠ٿ ا٩٬٭ځة 
ب٥ځ��اضة ا٬ٙٱځ��ط ض.ٰٵٻغ ا٬م��ٱػپ ٘٭ٽ ٰا بع٬��ٻٶ ٰٳ جٹٻض 
ٰثٱ��ػة، ضا٘ځًا ا٩٬٭ځ��ة ٬ٱٍا١٘ة جٹٻضٸا ٠ٿ ـ��بځ٫ تر٥ځ٣ 

أٸطا٠ٹا، ـځٱا ا٬رىٻ٪ ٘٭ٽ اڈ٘تٱاض ا٬طٺ٬ٿ.
ٺ٠��ٿ ا٬ف��ځا٢ ٴٕٱ��ت ٨٭ځ��ة إضاغة اڄ٘ٱ��ا٪ ذ١��ًډ ت٩ػڀٱځًا 
١٬ػڀ٣ إ٘طاض ت٥اغڀػ ٌٱ��اٲ ا٬حٻضة، ٺ٬ٙطض ٰٳ اڄ٨اضڀٱځځٳ 
ٺاچضاغڀځٳ ٰٱ��ٳ اٴتٹت ٠تػة ٘ٱ٭ٹٯ اچضاغڀ��ة، ٺ٬ڇضاغڀځٳ 

ا٬حطض ٠ٿ ا٩٬٭ځة. 
ٰ��ٳ جاٴبٷ ثٱٳ ا٬م��ٱػپ أٍ٘اء ٠ػڀ٣ إ٘��طاض ت٥اغڀػ ٌٱاٲ 
ا٬ح��ٻضة، ٬ٱا بع٬ٻٶ ٰٳ جٹٻض ٍٰٵځ��ة ٺ٘ٱ٫ جٱا٘ٿ ذػ٠ٿ 

ٺٰٱځؽ ٠ٿ إ٘��طاض ا٬ت٥اغڀ��ػ، ٺت٩٭٭ت برى��ٻ٪ بػاٰج ا٩٬٭ځة 
ا٬صٱف��ة ٘٭ٽ ٰف��تٻټ ضغجت��ٿ ا٬ب٩ا٬ٻغڀٻؾ ٺا٬ٱاجف��تځػ 
٘٭��ٽ ا٬ث٥ة ا٩٬اٰ٭ة، بٙط ٰػاجٙتٹا ٰ��ٳ ٤ب٫ ا٬ٹځئة ا٬ٻِٵځة 

٬٭ٱؤٸډت ٺٌٱاٲ جٻضة ا٬تٙ٭ځٯ ٺا٬تطغڀب. 
ٺ٤ا٪ ا٬مٱػپ إٲ ذىٻ٪ بػاٰج ا٩٬٭ځة ٨ا٠ة ٘٭ٽ ث٥ة ا٬ٹځئة، 
ٰٳ ل��أٴٷ أٲ ڀٱٵد ا٩٬٭ځ��ة ٺشػڀحځٹا ٰؽڀطًا ٰ��ٳ ا٬ث٥ة بأٲ 
٬طڀٹ��ٯ ا٬بٵځ��ة ا٬ٱٙػ٠ځة ٺا٬ٱٹ��اغات ا٬ډؼٰة ٺ٥٠��ًا ٬ٱٙاڀځػ 
ا٬ٹځئة، ٺڀؽڀط ٰٳ ضا٠ٙځة ا٩٬٭ځة ٬ترفځٳ ا٬ٙٱ٭ځة ا٬تٙ٭ځٱځة، 
ٺاجتځ��اؼ ا٬ٱػذ٭��ة اڄشځ��ػة ٠ٿ ٰػاجٙ��ة ا٬ٱٵٕٱ��ة ا٬ٙا٬ٱځة 
 ،AACSB ڈ٘تٱاض ٨٭ځات إضاغة اڄ٘ٱا٪ ٠ٿ ا٬ٻڈڀات ا٬ٱترطة
ٰم��ځػًا إ٬ٽ أٲ %6 ٥٠ُ ٰٳ ٨٭ځ��ات إضاغة اڄ٘ٱا٪ ٠ٿ ا٬ٙا٬ٯ 

ترى٫ ٘٭ٽ ٸعا اڈ٘تٱاض ا٬طٺ٬ٿ.
ٺ٘ب��ػ ٘ٳ اٰتٵاٴٷ ٬حٹٻض ٰٱځؽة بع٬ٹا ٍ٘ٻا ٸځئة ا٬تطغڀؿ 
٠ٿ ا٩٬٭ځة ض.٬ّځ١ة ٘بطا٬ػذٱٳ شډ٪ ٠تػة غئاـ��تٹا ٥٬ف��ٯ 
اچضاغة ٺا٬تفٻڀ٣، ٺض.لػڀٟ تٻغڀٳ شډ٪ ٠تػة غئاـتٷ ٥٬فٯ 

اڈ٤تىاض ٺا٬تٱٻڀ٫.  
ٺغذب بػؤـاء اڄ٤ف��اٮ اڄ٨اضڀٱځة ٺٰطڀػٺ ا٬ٱ٩اتب ا٬حطض، 
بٱٵاـبة اٴٍٱاٰٹٯ إ٬ٽ ا٬ّا٤ٯ اچضاغپ ٠ٿ ا٩٬٭ځة، ٺأِ٭ٙٹٯ 
٘٭��ٽ شُّ ا٩٬٭ځ��ة ٬٭تّٻڀػ اڄ٨اضڀٱٿ ڈـ��تځ١اء ٰتّ٭بات 
اڈ٘تٱاضڀ��ة ا٬طٺ٬ځ��ة، ٺٰب��اضغات ا٩٬٭ځ��ة بٹ��عا ا٬صىٻن 

ٺضٺغٸٯ ٠ځٹا.


