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  مقدمة الدليل

والتي تسعى لتقديم  ،العمادات المساندة الموجودة بالجامعة إحدىعمادة شئون الطلبة هي 
على  يقتصرعمادة شئون الطلبة ال دور الجامعة.  إن  طلبةماتها وبرامجها لكافة دخ

العديد من الخدمات التي يحتاجها الطالب العمادة تقدم حيث تقديم االنشطة والبرامج فقط 
  .الجامعيةمسيرته  أثناء

بين ست  تتراوحفترة في الجامعة طبيعي بحكم تواجده  أمراحتياج الطالب للخدمات ولعل 
في السعي باستمرار للبحث  جهدهاقصارى العمادة  تبذلهنا . من يومياً  توثمان ساعا

  .بشكل عام لطلبة الجامعةالخدمات  أفضلعن 
وذلك من  ،ذوي اإلعاقةمن الخدمات للطلبة  أفضللتقديم سعت العمادة والزالت تسعى لقد 

 .عليهم الدراسيةومتابعة كل ما من شأنه تسهيل العملية  ،لهمخالل توفير البيئة المناسبة 
عمادة الرعاية المناسبة سواء على صعيد الرعاية من الذوي اإلعاقة يالقون  من طلبةال إن

عدم التردد بطلب  ذوي اإلعاقة الطلبةمن وتأمل العمادة   ،االجتماعية  أو النفسية
الخبرات  وأصحابمن الموظفين المؤهلين  فالعمادة لديها ؛لذلك كلما احتاجوا المساعدة
 على تحقيق مساعدتهماالجراءات التي من شأنها كافة تسهيل على يعملون  ممن الطويلة

  نجاحهم وتميزهم.
  

  د.عدنان التميمي
  عميد شؤون الطلبة
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  طلبة ذوي االعاقة بجامعة البحرينلالخدمات المقدمة ل

حثيثــــة لالرتقــــاء بالخــــدمات التــــي تقــــدمها للطلبــــة كمــــًا  اً تبــــذل عمــــادة شــــئون الطلبــــة جهــــود
ومــــن بــــين هــــذه الجهــــود مــــا تبذلــــه  بمــــا يليــــق ومكانــــة جامعــــة البحــــرين وســــمعتها، ونوعــــًا،

ـــــــي الجامعـــــــة بمـــــــا يلبـــــــي متطلبـــــــات  ـــــــة الخـــــــدمات والمرافـــــــق ف شـــــــعبة ذوي اإلعاقـــــــة لتهيئ
ـــــــي الجامعـــــــة ـــــــوا ف ـــــــة المعـــــــاقين ممـــــــن قبل ـــــــق مشـــــــاركتهم بشـــــــكل فاعـــــــل فـــــــي  ،الطلب وتحق

  ت ما يلي:مختلف األنشطة العلمية والرياضية وغيرها. ومن اهم الخدما

 المساعدة في التسجيل للمواد الدراسية. 
تـــــــــوفير ســـــــــيارة مجهـــــــــزة ومخصصـــــــــة للطلبـــــــــة ذوي االعاقـــــــــة لـــــــــنقلهم مـــــــــن وٕالـــــــــى  

 الجامعة.
تــــــوفير ســــــيارة صــــــغيرة(الجولف) لنقــــــل الطلبــــــة ذوي اإلعاقــــــة بــــــين مبــــــاني ومرافــــــق  

 الجامعة.
ايجـــــــــاد الطلبـــــــــة المتطـــــــــوعين لمســـــــــاعدة الطلبـــــــــة ذوي اإلعاقـــــــــة اثنـــــــــاء تواجـــــــــدهم  
 الجامعة وأثناء فترات االمتحانات.ب
التنســــــــــيق مــــــــــع كليــــــــــة اآلداب فــــــــــي اســــــــــتخدام مختبــــــــــر الفيــــــــــزو برايــــــــــل للطلبــــــــــة  

 المكفوفين.
 للحاالت التي تستدعى ذلك. االمتحانات وقتتمديد  
 مراقبة المرافق العامة. 

وفــــــق االمكانيــــــات  ، وتقــــــدم هــــــذه الخــــــدمات الــــــى ســــــائر المعــــــاقين مــــــن طــــــالب الجامعــــــة
ـــــــات بمـــــــا ، المتاحـــــــة ـــــــذليل العقب ـــــــي بالجامعة،وت ـــــــي الوســـــــط الطالب ـــــــي دمجهـــــــم ف يســـــــهم ف

  والصعوبات التي يمكن أن تحد من انطالقهم أو مسيرتهم الجامعية.
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  الرسالة 
دمــــج طلبــــة ذوي اإلعاقــــة فــــي المجتمــــع وتنميــــة مهــــاراتهم مــــن خــــالل البــــرامج واألنشــــطة  

  الطالبية الهادفة.

   الرؤية
طلبــة ذوي اإلعاقــة وتزيــد التقــديم خــدمات وأنشــطة وبــرامج عاليــة الجــودة تتوافــق وٕامكانيــات 

  من اعتمادهم على أنفسهم.

  الخدمات المقدمة للطلبة من ذوي اإلعاقة بشأنأهداف عمادة شؤون الطلبة 
  بجامعة البحرين إلى تحقيق األهداف اآلتية: عمادة شؤون الطلبةتسعى 
والطلبة من ذوي  ،لدى الطلبة بشكل عام واالندماج في المجتمعتنمية روح التعاون  

 .اإلعاقة بشكل خاص
 مشاركة طلبة ذوي اإلعاقة في برامج وأنشطة الجامعة المختلفة. 
  المساهمة في دمج طلبة ذوي اإلعاقة داخل وخارج الجامعة. 
 تقديم خدمات جيدة تتناسب مع أنواع اإلعاقات المختلفة بالجامعة. 
 للتحفيز وتشجيع طلبة ذوي اإلعاقة على المشاركة الفاعلة. خلق برامج 
 تطوير الخدمات المتاحة بالجامعة والبحث عن خدمات جديدة. 
 المساهمة في حل المشكالت وتذليل الصعوبات لطلبة ذوي اإلعاقة . 
 صقل المهارات والمواهب لدى طلبة ذوي اإلعاقة. 

  

  تعريف اإلعاقة
الشــخص الــذي يعــاني مــن نقــص فــي بعــض قدراتــه الجســدية أو الذهنيــة  المعــاق هــو: 

نتيجــة مــرض أو حــادث أو ســلب خلقــي أو عامــل وراثــي ادى لعجــزه كليــًا أو جزئيــا عــن 
قدرتـــه علـــى القيـــام بإحـــدى الوظـــائف  وأضـــعف العمـــل أو االســـتمرار بـــه أو الترقـــي بـــه،

عــادة إدمجــه أو  مــن أجــل األساســية األخــرى مــن الحياة،ويحتــاج إلــى الرعايــة والتأهيــل
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بشــأن  ٢٠٠٦لســنة )٧٤المــادة األولــى مــن قــانون رقــم( مــن (الفقرة(د)دمجــه فــي المجتمــع
  .المعافيين)رعاية وتأهيل 

  الفئات المستفيدة من الخدمات

خدماتها وأنشطتها للفئات التالية من الطلبة ذوي  عمادة شؤون الطلبةتقدم 
  االعاقة:

  ذوي اإلعاقة الحركية 
 اإلعاقة البصريةذوي  
 ذوي اإلعاقة السمعية 
 األخرى المصنفة وفق تقارير طبيةذوي اإلعاقات  
 ذوي اإلعاقة المؤقتة نتيجة الحوادث وغيرها. 
 ذوي اإلمراض المزمنة. 

  

  ذوي اإلعاقة من طلبة جامعة البحرين  الطالب من حقوق

  التمتع بالحقوق اآلتية في جامعة البحرين: طالب من ذوي اإلعاقةلكل 

  .عمادة شؤون الطلبةاالنتفاع  بالخدمات التي تقدمها  
 المشاركة من أنشطة وبرامج الشعبة. 
 االستفادة من خدمة استخدام وسيلة النقل من وٕالى الجامعة. 
 االستفادة من خدمة التنقل داخل الجامعة. 
االمتحانـــــات وفـــــق مـــــا تســـــمح بـــــه الـــــنظم االســـــتفادة مـــــن تمديـــــد الوقـــــت أثنـــــاء اداء  

 والتعليمات الجامعية.
 االنتفاع بالمرافق الموجودة في الجامعة المهيئة لذوي اإلعاقة. 
 االنضمام الى عضوية الجمعيات الطالبية بالجامعة. 
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 االستفادة من الرعاية الصحية الموجودة بالجامعة. 
يتعلـــــــق باألنشـــــــطة  المعاملـــــــة العادلـــــــة بمـــــــا يتفـــــــق وظـــــــروف االعاقـــــــة ســـــــواء فيمـــــــا 

 الصفية أو غير الصفية. 
 االستفادة من خدمات مكتبية الجامعية. 
 المشاركة في كافة األنشطة الطالبية إلى تقدم داخل الجامعة. 
 المشاركة في تمثل الجامعة في المجاالت التي تناسب قدرات المعاق. 
 االستفادة من اإلعفاء من الرسوم الدراسية. 
 لشعبة اثناء الحذف واإلضافة.االستفادة من مساعدة ا 
 سرية المعلومات الشخصية الخاصة بالمعاق.  

  

  اإلعاقةذوي  الطالب منواجبات 

  أن يضطلع بالواجبات التالية: الطالب من ذوي اإلعاقةيجب على 

مــــلء اســــتمارة االلتحــــاق بالشــــعبة بمجــــرد قبولــــه بالجامعــــة مرفقــــًا بهــــا تقريــــر طبــــي  
 اإلعاقة ونسبة العجز الذي يعاني منه.من مستشفى السلمانية يبين نوع 

التواصـــــــل المباشـــــــر مـــــــع  الشـــــــعبة فـــــــور قبولـــــــه بالجامعـــــــة وطـــــــوال فتـــــــرة انتســـــــابه  
  اليها.

 ابراز التقارير الطلبة الختامية  التي تبين نوع االعاقة ونسبتها لديه. 
تلبيـــــة مـــــا تطلبـــــه منـــــه الشـــــعبة بشـــــأن اتخـــــاذ اجـــــراءات تـــــوفير المعـــــدات الدراســـــية  

 حالته.التي تتناسب 
ـــــــت   ـــــــى الشـــــــعبة أو االتصـــــــال بهـــــــا لإلبـــــــالغ عـــــــن أي مشـــــــكلة أيـــــــا كان التوجـــــــه إل

 دراســـــــية أو نفســـــــية أو اجتماعيـــــــة تمهيـــــــدًا لقيـــــــام الشـــــــعبة بمســـــــاعدته فـــــــي حلهـــــــا.
ــــــــــاء التعــــــــــرض  ــــــــــب المســــــــــاعدة اثن ــــــــــةطل ــــــــــة  ألي ضــــــــــغوطات نفســــــــــية او اجتماعي

 بالجامعة.
 بشكل عام. االلتزام باللوائح والنظم الجامعية الخاصة بطلبة الجامعة 
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