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المقدمة

يقــدم دليــل هيئــة التدريــس معلومــات لمســاعدة أعضــاء هيئــة التدريــس/ الموظفيــن األكاديمييــن فــي 

جامعــة البحريــن، حيــث تــم تلخيــص معظــم سياســات ولوائــح وإجــراءات الجامعــة إمــا هنــا أو عبــر رابــط 

للوصــول إلــى المســتندات ذات الصلــة.
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لمحة عامة عن جامعة البحرين

تاريخ الجامعة

تأسســت جامعــة البحريــن بموجــب المرســوم بقانــون رقــم )12( لســنة 1986 كأول جامعــة وطنيــة فــي 

مملكــة البحريــن نتيجــة دمــج الكليــة التقنيــة الخليجيــة ومعهــد المعلميــن، ثــم تــم تعديــل المرســوم 

بقانــون رقــم )12( لســنة 1986 بالمرســوم بقانــون رقــم )18( لســنة 1999. كانــت الجامعــة فــي بدايتهــا 

تتكــون مــن أربــع كليــات وهــي كليــة اآلداب والعلــوم وكليــة التربيــة وكليــة إدارة األعمــال وكليــة الهندســة، 

ولكــن تــم تقســيم كليــة اآلداب والعلــوم إلــى كليتيــن مختلفتيــن وهمــا كليــة اآلداب وكليــة العلــوم فــي 

عــام 1990 نظــًرا لتزايــد نطــاق وحجــم أنشــطتهم. وابتــداء مــن عــام 2000، قامــت الجامعــة باتبــاع سياســة 

التوســع المطــرد، ممــا أدى إلــى إنشــاء كليــة الحقــوق وكليــة تقنيــة المعلومــات فــي عــام 2002 وكليــة 

الدراســات التطبيقيــة فــي عــام 2005. فــي عــام 2008، قامــت الجامعــة بتأســيس كليــة البحريــن للمعلميــن 

بالتعــاون مــع مجلــس التنميــة االقتصاديــة لدعــم مشــروع إصــاح التعليــم فــي المملكــة المعلــن عنــه حديًثــا، 

وفــي عــام 2011، أصبحــت كليــة التربيــة كليــة التربيــة البدنيــة والعــاج الطبيعــي. وأخيــًرا تــم دمــج كليــة 

ــوزارة الصحــة مــع الجامعــة فــي عــام 2011 ثــم تمــت إعــادة إنشــاء كليــة التربيــة  العلــوم الصحيــة التابعــة ل

البدنيــة عــام 2016 نتيجــة نقــل برنامــج العــاج الطبيعــي إلــى كليــة العلــوم الصحيــة، ليتــم بعــد ذلــك 

دمــج كليــة التربيــة البدنيــة مــع كليــة العلــوم الصحيــة فــي عــام 2019. تضــم الجامعــة حالًيــا تســع كليــات 

وثــاث عمــادات، وهــم كليــة اآلداب وكليــة العلــوم وكليــة إدارة األعمــال وكليــة الهندســة وكليــة الحقــوق 

وكليــة تقنيــة المعلومــات وكليــة الدراســات التطبيقيــة وكليــة البحريــن للمعلميــن وكليــة العلــوم الصحيــة 

والرياضــة وعمــادة شــؤون الطــاب وعمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي وعمــادة القبــول والتســجيل. 

وتقــع الكليــات فــي ثاثــة أحــرام جامعيــة علــى النحــو التالــي:

حرم الصخير:  •

كلية اآلداب  -

كلية الدراسات التطبيقية  -

كلية تقنية المعلومات  -

كلية الحقوق  -

كلية البحرين للمعلمين  -

كلية إدارة األعمال  -

كلية العلوم  -

http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/1-1Amiri_Decree_12_1986.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/1-1Amiri_Decree_12_1986.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/1-2-Amiri_Decree_No-18-1999.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/1-2-Amiri_Decree_No-18-1999.pdf
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حرم مدينة عيسى  •

كلية الهندسة  -

حرم السلمانية  •

كلية العلوم الصحة والرياضة  -

2010 الــذي يدعــم المنتســبين  وباإلضافــة إلــى ذلــك، أنشــأت الجامعــة مركــز حاضنــة األعمــال فــي عــام 

للجامعــة مثــل الطــاب والخريجيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن الذيــن لديهــم أفــكار وابتــكارات 

مبتكــرة إلنشــاء وتنميــة األعمــال والشــركات الناشــئة.

http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/centers/business-incubator
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جامعة البحرين باألرقام

3 أحرام جامعي  •

9 كليات  •

أكثر من 80 برنامج أكاديمي  •

أكثر من 22,000 طالب جامعي  •

أكثر من 1,000 طالب دراسات عليا  •

65% من اإلناث الملتحقات بالجامعة  •

أكثر من 2,000 طالب دولي  •

أكثر من 700 عضو في هيئة تدريس  •

الرؤية والرسالة والقيم

الرسالة

ــر االقتصــاد البحرينــي؛ وذلــك  تســعى جامعــة البحريــن إلــى المســاهمة بشــكل مباشــر فــي تنميــة وتطوي

ــر اإلقليمــي. عبــر أســاليب حديثــة ورائــدة فــي التدريــس والبحــث العلمــي وتقنيــات المعلومــات ذات األث

الرؤية

تتطلــع جامعــة البحريــن إلــى أن تكــون جامعــة ذات مســتوى عالمــي مرمــوق تتميــز بكونهــا مؤسســة 

تعليميــة وبحثيــة مشــجعة علــى ريــادة األعمــال.

القيم

الدوافع والمعتقدات المشتركة التالية هي ما تجعل جامعتنا مترابطة:

االبتكار  •

التعلم المرتكز حول الطالب  •

االعتماد على التقنيات الحديثة  •

المبادرة  •

الشفافية  •
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إدارة الجامعة

تتكــون اإلدارة العليــا لجامعــة البحريــن مــن رئيــس الجامعــة وأربعــة نــواب للرئيــس، أال وهــم نائــب الرئيــس 

لتقنيــة  الرئيــس  ونائــب  والتطويــر  للتخطيــط  الرئيــس  ونائــب  العليــا،  والدراســات  األكاديميــة  للبرامــج 

المعلومــات واإلدارة والماليــة ونائــب الرئيــس لخدمــة المجتمــع وشــؤون الخريجيــن. وتتبــع جامعــة البحريــن 

عمليــة اتخــاذ القــرارات بشــكل مشــترك مــن خــال المجالــس المختلفــة وهــي:

مجلس األمناء  •

مجلس الجامعة  •

مجالس الكليات  •

مجالس األقسام  •

اللجان )الدائمة والمختصة(  •

تــدار الكليــات مــن قبــل مجالــس الكليــات التــي تتكــون مــن رؤســاء األقســام وعضــو أكاديمــي ذو منصــب 

عالــي مــن كل قســم ويعينــه رئيــس الجامعــة، باإلضافــة إلــى ثاثــة أعضــاء مــن خــارج الجامعــة يعينهــم 

مجلــس األمنــاء، ممــن يكونــون علــى درايــة بالكليــة والبرامــج األكاديميــة.

أمــا األقســام فتتــم إدارتهــا مــن قبــل مجالــس األقســام، وتختــص هــذه المجالس باألمــور المتعلقــة بالتدريس 

والبحــث واالمتحانــات، باإلضافــة إلــى الشــؤون العلميــة والثقافيــة والرياضيــة وفًقــا لقواعد ولوائــح الجامعة.

http://www.uob.edu.bh/index.php/about/2018-07-04-06-59-10
http://www.uob.edu.bh/index.php/about/university-council
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تعيينات أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم والتظلم

رتبة أعضاء هيئة التدريس

تــم اعتمــاد الئحــة أعضــاء هيئــة التدريــس بقــرار مجلــس األمنــاء رقــم )1( لســنة 2006 وتــم نشــره فــي الجريدة 

الرســمية رقــم )2729( بتاريــخ 8 مــارس 2006، وحــدد فيــه أن أعضــاء هيئــة التدريــس يتكونون من:

األساتذة  أ. 

األساتذة المشاركون  ب. 

األساتذة المساعدون  ج. 

المحاضرين  د. 

المدربين  هـ. 

الحقوق والمسؤوليات

تــم تحديــد واجبــات أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الفصــل الرابــع مــن  الئحــة أعضــاء هيئــة التدريــس، ويمكــن 

تلخيــص الرئيســي منهــا علــى النحــو التالــي:

التعليم  أ. 

إجراء البحوث والمشاركة في الندوات والمساهمة في تطوير المناهج.   ب. 

باإلرشــادات  وتزويدهــم  واالجتماعيــة  األكاديميــة  وأنشــطتهم  الطــاب  أبحــاث  علــى  اإلشــراف   ج. 

المناســبة. والعمليــة  والتعليميــة  األكاديميــة 

إجراء االمتحانات وإدارتها وتقييم الطاب وإرشادهم.   د. 

ــى اللجــان الخارجيــة التــي تنتمــي إليهــا  المشــاركة فــي المجالــس واللجــان الجامعيــة باإلضافــة إل  ه. 

الجامعــة.

االنخــراط الكامــل فــي الواجبــات األكاديميــة فــي الجامعــة وبــذل أقصــى الجهــود لتعزيــز رســالة   و. 

واإلدارة. واإلرشــاد  والبحــث  التدريــس  فــي  المتميــزة  مكانتهــم  علــى  والحفــاظ  الجامعــة 

http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-1-AcadeicStaffLaws2.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-1-AcadeicStaffLaws2.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-1-AcadeicStaffLaws2.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-1-AcadeicStaffLaws2.pdf
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التعيين والترقية

يحــدد الفصــل الثالــث مــن الئحــة أعضــاء هيئــة التدريــس الطــرق والشــروط العامــة لتعييــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس.

كما يتضمن الفصل السادس من  الئحة أعضاء هيئة التدريس اإلطار العام للترقيات األكاديمية.

يمكــن االطــاع علــى اللوائــح التفصيليــة للترقيــة فــي الئحــة الترقيــات األكاديميــة فــي جامعــة البحريــن، والتــي 

تمــت الموافقــة عليهــا بقــرار مجلــس الجامعــة رقــم )9( لســنة 2012. ولطلــب الترقيــة يجــب تقديــم اســتمارة 

الطلــب التــي توضــح جميــع أنشــطة التدريــس والبحــوث وخدمــة المجتمــع وإنجــازات عضــو هيئــة التدريــس 

الراغــب فــي الترقيــة.

وبالنســبة لطلــب الترقيــة إلــى رتبــة محاضــر أو محاضــر أول، يجــب تقديــم اســتمارة طلــب الترقيــة األكاديميــة 

لرتبــة محاضــر.

تحــدد شــروط وأحــكام الترقيــة مــن محاضــر إلــى محاضــر أول فــي قــرار مجلــس الجامعــة رقــم )1142( لســنة 

2015 علــى النحــو التالــي: 

يشترط ما يلي لتتم الترقية إلى رتبة محاضر أول:

أن يملك المتقدم شهادة الماجستير أو ما يعادلها من مؤسسة معترف بها.  .1

أن يكون قد أمضى ست سنوات على األقل كمحاضر.  .2

أن يتسم بالكفاءة في التدريس.  .3

أن يكون لديه تقييم سنوي عام “جيد”.  .4

أن يكــون قــد نشــر ورقتيــن بحثيتيــن علــى األقــل فــي مجــات علميــة أو مؤتمــرات محكمــة خــال   .5

فتــرة عملــه كمحاضــر فــي جامعــة البحريــن.

أن يكون قد شارك في خدمات المجتمع في كل من الجامعة والمجتمع.  .6

ــى محاضــر أول فــي  ــذي يســتوفي الشــروط المذكــورة أعــاه التقــدم أوالً للترقيــة إل يجــب علــى المتقــدم ال

القســم األكاديمــي المعنــي، وســيتم مناقشــة الطلــب أوالً فــي مجلــس القســم ثــم فــي مجلــس الكليــة، 

ثــم ســيتم تقديــم التوصيــات اإليجابيــة للترقيــة إلــى مجلــس الجامعــة، والــذي بــدوره ســيحيل الطلــب إلــى 

ــى  ــك ســيتم إرســال الطلــب إل اللجنــة المســؤولة عــن تغييــر المســميات األكاديميــة لمراجعتهــا، وبعــد ذل

مجلــس الجامعــة التخــاذ القــرار النهائــي.

http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-1-AcadeicStaffLaws2.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-1-AcadeicStaffLaws2.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-3-Promotion_Regulations_2012.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-4-Promotion_Regulations_Forms.doc
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-4-Promotion_Regulations_Forms.doc
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/Application_Form_for_Academic_Promotion_to_Lecturer.docx
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/Application_Form_for_Academic_Promotion_to_Lecturer.docx
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تقييم األداء

تقــوم جامعــة البحريــن بتنفيــذ تقييــم ســنوي لــأداء بمــا يتماشــى مــع متطلبــات الئحــة أعضــاء هيئــة 

.)10 )الفصــل  التدريــس 

التنميــة المهنيــة ألعضــاء هيئــة  آليــة لقيــاس وتعزيــز  الغــرض مــن تقييــم األداء هــو أن يكــون بمثابــة 

التدريــس وإنتاجيتهــم ومســاعدة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي تحقيــق أهدافهــم المهنيــة وأهــداف الوحــدة 

األكاديميــة والجامعــة. تتوافــق معاييــر تقييــم األداء مــع معاييــر الترقيــة ومســؤوليات أعضاء هيئــة التدريس.

كجــزء مــن عمليــة تقييــم األداء، يجــب علــى أعضــاء هيئــة التدريــس إكمــال اســتمارة إنجــازات أعضــاء هيئــة 

التدريــس، والتــي تفصــل معاييــر التقييــم ونمــاذج األداء. وبنــاًء علــى نمــاذج األداء، ســيقوم رئيــس القســم 

بتقييــم عضــو هيئــة التدريــس ومناقشــة النتائــج وخطــة التطويــر مــع عضــو هيئــة التدريــس. تــم دمــج 

عمليــة تقييــم األداء مــع نظــام التقييــم الســنوي لديــوان الخدمــة المدنيــة للموظفيــن المدنييــن. فيمكــن 

مــن خــال موقــع ديــوان الخدمــة المدنيــة اإللكترونــي أن يصــل كل عضــو فــي هيئــة التدريــس إلــى النتائــج 

المكتوبــة للتقييــم ولــه الحــق فــي تقديــم ماحظــات مكتوبــة رًدا علــى التقييــم.

االجراءات التأديبية

يمكن اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق عضو هيئة التدريس بسبب تقصيره في أداء واجباته.

يصــف الفصــل الخامــس مــن  الئحــة أعضــاء هيئــة التدريــس نــوع اإلجــراءات التأديبيــة واإلجــراء المتبــع للتوصل 

إلــى قــرار تأديــب عضــو هيئــة التدريس.

يعتبــر ســوء الســلوك فــي البحــث حالــة خاصــة مــن االنحــراف عــن معاييــر الســلوك التــي وضعتهــا الجامعــة، 

ويمكــن العثــور علــى تعريــف ســوء الســلوك فــي البحــث فــي نظــام مكافحــة االنتحــال األكاديمــي.

يتــم التعامــل مــع ســوء الســلوك األكاديمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس مــن قبــل ثــاث لجــان، وهــم لجنــة 

التحقيــق واللجنــة االبتدائيــة ولجنــة االســتئناف.

يتــم التحقيــق فــي قضايــا ســوء الســلوك األكاديمــي مــن قبــل لجنــة التحقيــق وتحــال النتائــج إلــى اللجنــة 

االبتدائيــة التــي تحــدد بدورهــا اإلجــراء التأديبــي الــذي يتعيــن اتخــاذه.

ويجــوز لعضــو هيئــة التدريــس الطعــن فــي اإلجــراءات التأديبيــة مــن خــال تقديــم التمــاس إلــى لجنــة 

االســتئناف.

http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-1-AcadeicStaffLaws2.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-1-AcadeicStaffLaws2.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-2-Academic_staff_Evaluation3.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-2-Academic_staff_Evaluation3.pdf
https://www.csb.gov.bh/en/member/login/?ru=/en/member/dashboard/
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-1-AcadeicStaffLaws2.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-1-AcadeicStaffLaws2.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/3-7-Anti-Plagiarism_Policy_130430b-2014-1-28-Arabic.pdf
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التظلمات

تقــر الجامعــة بأنــه يحــق ألعضــاء هيئــة التدريــس التظلــم، وبالتالــي أنشــأت لجنــة التظلمــات إلنشــاء سياســة 

وإجــراءات للتعامــل مــع مثــل هــذه الحــاالت.

لجنة التظلمات هي لجنة دائمة تتكون من خمسة أعضاء من هيئة التدريس.

يجــب علــى عضــو هيئــة التدريــس الــذي يرغــب فــي تقديــم التظلــم تقديــم شــكوى تظلم رســمية عبر إرســال 

طلــب كتابــي رســمي إلــى رئيــس لجنــة التظلمــات، ويجــب أن يتضمــن الطلــب اســم وتوقيــع عضــو هيئــة 

التدريــس المقــدم للتظلــم، باإلضافــة إلــى الســجل والحقائــق والمســتندات الداعمــة ذات الصلــة بالقضيــة.

يجــب إرســال الطلــب إلــى رئيــس لجنــة التظلمــات مــن خــال نظــام إدارة المراســات، حيــث توجــد عقــدة 

تســمى لجنــة التظلمــات لأكاديمييــن والتــي يمكــن اســتخدامها للتواصــل مــع رئيــس لجنــة التظلمــات.

تتبع اللجنة عند استام الطلب السياسات واإلجراءات المعتمدة لحل تظلمات أعضاء هيئة التدريس.

سيتم التوصل إلى قرار في غضون 15 يوم عمل ما لم تعتقد اللجنة أنه من الضروري تمديد الوقت.
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حقوق ومسؤوليات أعضاء هيئة التدريس األخرى

إجازات أعضاء هيئة التدريس

يحــدد الفصــل الخامــس مــن  الئحــة أعضــاء هيئــة التدريــس  أنــواع وشــروط اإلجــازات التــي يحــق ألعضــاء هيئــة 

التدريــس الحصــول عليها.

يلخص الجدول التالي أنواع اإلجازات وفًقا لائحة أعضاء هيئة التدريس .

الشروط والتفاصيل  مدفوعة/غير
المدة مدفوعة نوع اإلجازة

يجب أن يكمل عضو هيئة التدريس سنة كاملة 
من الخدمة قبل أن يحق له 11 أسبوًعا من اإلجازة. 

تشمل هذه الفترة:
أسبوعان من الراحة بين الفصول الدراسية  -

9 أسابيع من العطلة الصيفية )يوليو   -
وأغسطس(

مدفوعة 11 أسبوع اإلجازة السنوية

يمكن منحها بموافقة رئيس القسم دون   -
الحاجة إلى شهادة طبية.

يجب أن تكون مدعومة بشهادة طبية   -
معتمدة من الجامعة.

يجب أن تكون مدعومة بشهادة طبية   -
معتمدة من اللجان الطبية.

مدفوعة

-      يوم عمل واحد
-      2 - 6 أيام

-      أكثر من 6 أيام

إجازة مرضية
 تحسب اإلجازة المرضية

 على أنها يومي عمل في
الشهر

 يمكن ألعضاء هيئة
 التدريس االحتفاظ بـ 288

يوم عمل كحد أقصى

مدفوعة 3 أيام إجازة زواج

للموظفات فقط مدفوعة يوم 60 إجازة األمومة

يجب أن تكون مدعومة بشهادة طبية مدفوعة
 ساعتان لمدة

سنتان
إجازة الرضاعة

للموظفين المسلمين فقط  -
تمنح مرة واحدة فقط  -

مدفوعة ال تزيد عن 10 أيام إجازة الحج

http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-1-AcadeicStaffLaws2.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-1-AcadeicStaffLaws2.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-1-AcadeicStaffLaws2.pdf
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الشروط والتفاصيل  مدفوعة/غير
المدة مدفوعة نوع اإلجازة

للموظفات المسلمات فقط  -
يمكن تمديدها لثاث أشهر وعشرة أيام   -

مدفوعة األجر بالكامل
مدفوعة يوم 30 إجازة العدة

يجب أن يوافق عليها رئيس الجامعة.  -
لمرافقة قريب مريض.  -

يجب أن تكون مؤيدة بتقرير طبي معتمد   -
من اللجان الطبية.

مدفوعة يوم 60
 إجازة لمرافقة فرد مريض

من العائلة

يجب اعتمادها من مجلس الجامعة بعد موافقة 
مجلس الكلية ومجلس القسم في الحاالت 

التالية:

مرافقة الزوج في مهمة رسمية أو منحة   -
دراسية لفترة طويلة في الخارج.

للسماح لأم برعاية طفل مريض إذا ثبت   -
أن وجودها بجانبه ضروري للغاية ويجب أن 

تكون مصحوبة بشهادة طبية توضح حالة 
الطفل الصحية.

غير مدفوعة - إجازة غير مدفوعة األجر

يجوز لمجلس الجامعة وبعد موافقة مجلس   -
الكلية ومجلس القسم منح عضو هيئة 
التدريس بدوام كامل إجازة غير مدفوعة 

األجر.

وفًقا ألحكام هذه المادة، ال يحق لعضو هيئة   -
التدريس الحصول على إجازة أخرى غير 

مدفوعة األجر

غير مدفوعة
 سنة قابلة للتجديد
 أو ما يقارب ذلك وال

تزيد عن سنتين
إجازة غير مدفوعة األجر



14 

التطوير المهني

توجــد هيئتــان رئيســيتان فــي الجامعــة لتقديــم بنــاء القــدرات والتدريــب ألعضــاء هيئــة التدريــس، وهــم 

وحــدة التميــز فــي التعليــم ومهــارات القيــادة ومكتــب التدريــب اإلداري.

وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة

تتمثــل مهمــة وحــدة التميــز فــي التعليــم ومهــارات القيــادة فــي: “ تطويــر التعليــم والمهــارات القياديــة 

لجميــع أعضــاء الهيئــة األكاديميــة فــي جامعــة البحريــن والجامعــات المحليــة واالقليميــة وذلــك لمواكبــة 

االحتياجــات المتناميــة فــي قطــاع التعليــم العالــي وكذلــك اكســاب األكاديمييــن المهــارات الازمــة لتطويــر 

مهاراتهــم التدريســية ودمــج البحــوث التربويــة فــي ممارســتهم االكاديميــة. “

تعــد الجامعــة اآلن واحــدة مــن أربعــة شــركاء عالمييــن ألكاديميــة التعليــم العالــي المتقــدم الكائــن مقرهــا 

فــي المملكــة المتحــدة، وتقــدم وحــدة التميــز فــي التعليــم ومهــارات القيــادة حالًيــا ثاثــة برامــج معتمــدة مــن 

قبــل أكاديميــة التعليــم العالــي المتقــدم فــي المملكــة المتحــدة، وهــي:

.)PCAP( برنامج شهادة الدراسات العليا في الممارسة األكاديمية  •

.)CPD( برنامج التطوير المهني المستمر  •

 .)NTB( برنامج المدخل إلى التدريس في التعليم العالي في البحرين  •

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تدعــم وحــدة التميــز فــي التعليــم ومهــارات القيــادة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي تطويــر 

ممارســاتهم التدريســية مــن خــال إجــراء برامــج تدريبيــة وورش عمــل ومحاضــرات ونــدوات علميــة متخصصــة 

ومؤتمــرات ودورات قصيرة.

مكتب التدريب اإلداري

يتولــى مكتــب التدريــب اإلداري المهمــة التاليــة: “ رفــع المســتوى العلمــي واألداء الوظيفــي والمعرفــي لــدى 

الــكادر اإلداري وأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة لبنــاء قدراتهــم وتطويــر مهاراتهــم بمــا يتناســب مــع رؤيــة 

ورســالة الجامعــة”.

ويتــم ذلــك مــن خــال ورش العمــل والــدورات التدريبيــة التــي يتــم تقديمهــا للموظفيــن اإلدارييــن وأعضــاء 

هيئــة التدريــس علــى مــدار العــام الدراســي.

http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/centers/unit-for-teaching
https://www.advance-he.ac.uk
http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/centers/unit-for-teaching/386-accredited-programs/4005-pcap
http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/centers/unit-for-teaching/386-accredited-programs/4005-pcap
http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/centers/unit-for-teaching/386-accredited-programs/4006-cpd
http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/centers/unit-for-teaching/386-accredited-programs/4006-cpd
http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/centers/unit-for-teaching/386-accredited-programs/4007-ntb
http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/centers/unit-for-teaching/386-accredited-programs/4007-ntb
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عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

تتمثــل مهمــة الجامعــة فــي: “ المســاهمة بشــكل مباشــر فــي تنميــة وتطويــر االقتصــاد البحرينــي؛ وذلــك 

عبــر أســاليب حديثــة ورائــدة فــي التدريــس والبحــث العلمــي وتقنيــات المعلومــات ذات األثــر اإلقليمــي.”، 

وبالمثــل تتمثــل رؤيتهــا فــي “ أن تكــون جامعــة ذات مســتوى عالمــي مرمــوق تتميــز بكونهــا مؤسســة 

تعليميــة وبحثيــة مشــجعة علــى ريــادة األعمــال.” وهــو مــا يمكــن رؤيتــه فــي الخطــة التطويريــة 2016 - 2021 

التــي تركــز أحــد ركائزهــا علــى البحــث.

عمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي هــي المســؤولة عــن تخطيــط وإدارة ودعــم البحــوث التــي يجريهــا 

أعضــاء هيئــة التدريــس وطــاب الدراســات العليــا فــي جامعــة البحريــن من خــال التمويل الداخلــي والخارجي.

ويخضــع البحــث لنظــام البحــث العلمــي التــي صــادق عليهــا مجلــس األمنــاء فــي مايــو 1989، كمــا يهــدف 

ميثــاق البحــث الصــادر عــن عمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي إلــى وضــع القواعــد األساســية التــي يجب 

االلتــزام بهــا إلكمــال عمليــة البحــث مــن حيــث النزاهــة والحقــوق وأخــاق. ويتوخــى الميثــاق علــى أنــه مدونــة 

قواعــد الســلوك العامــة التــي تحكــم األخــاق وتحــدد األعمــال والعاقــات والسياســات التــي يجــب اتباعهــا 

لضمــان ســامة البحــث.

ــك  ــز بمــا فــي ذل ــد مــن الحواف ــا والبحــث العلمــي العدي وتقــدم الجامعــة مــن خــال عمــادة الدراســات العلي

المكافــآت والجوائــز والمنــح وتمويــل األبحــاث وذلــك لتشــجيع البحــث.

ــم اســتمارة الطلــب المناســبة، والتــي يجــب تقييمهــا  ــز تقدي يتطلــب طلــب أي شــكل مــن أشــكال الحواف

والموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس البحــث العلمــي ومجلــس الجامعــة.

يمكــن العثــور علــى روابــط اســتمارات التقديــم علــى الموقــع اإللكترونــي للجامعــة، وذلــك فــي صفحــة عمــادة 

البحــث العلمــي.

http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/Strategy_AR16Sep2018.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/Strategy_AR16Sep2018.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/Strategy_AR16Sep2018.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/Strategy_AR16Sep2018.pdf
http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/2016-08-29-08-07-59/deanship-higher-studies-and-scientific-researches
http://www.uob.edu.bh/images/Deanships/GraduatedStudies/ScientificResearchSystem-AR.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Deanships/GraduatedStudies/Forms/ScientificResearchFormPDf/4-4-2019-Charter-Search.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Deanships/GraduatedStudies/Forms/ScientificResearchFormPDf/4-4-2019-Charter-Search.pdf
http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/2016-08-29-08-07-59/deanship-higher-studies-and-scientific-researches
http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/2016-08-29-08-07-59/deanship-higher-studies-and-scientific-researches
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المشاركة في األنشطة العلمية

تحــدد وثيقــة القواعــد المنظمــة لمشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي المؤتمــرات والنــدوات واألنشــطة 

العلميــة واإلقليميــة والدوليــة، المعتمــدة بقــرار مجلــس الجامعــة رقــم )11( لســنة 2014، القواعــد والضوابــط 

المنظمــة للمشــاركة فــي األنشــطة العلميــة المختلفــة محليــً وفــي الخــارج.

ويجــب علــى عضــو هيئــة التدريــس الــذي يرغــب فــي المشــاركة فــي أي نشــاط علمــي مــلء اســتمارة طلــب 

المشــاركة وتقديمــه مــع المســتندات اإلضافيــة المطلوبــة إلــى رئيــس القســم.

اإلرشاد األكاديمي

مــن واجبــات أعضــاء هيئــة التدريــس تقديــم المشــورة والتوجيــه للطــاب، ويتــم ذلــك مــن خــال اإلرشــاد 

األكاديمــي الــذي يتبــع نظــام اإلرشــاد األكاديمــي فــي جامعــة البحريــن.

بموجــب نظــام اإلرشــاد األكاديمــي هــذا، يتــم تعييــن كل عضــو هيئــة تدريــس كمستشــار لبعــض الطــاب 

لتقديــم المشــورة األكاديميــة.

يتــم دمــج اإلرشــاد األكاديمــي مــع نظــام إدارة معلومــات الطالــب، والــذي يوفــر معلومــات محدثــة حــول 

المــواد  وجــدول  والحضــور  والحالــة  الدرجــات  وســجات  التراكمــي  والمعــدل  والدرجــات  الطــاب  تســجيل 

ــك، يوفــر النظــام للمستشــارين األكاديمييــن ميــزات للبحــث  ــى ذل مــن بيــن معلومــات أخــرى. وباإلضافــة إل

والتواصــل بشــكل فــردي أو جماعــي مــع جميــع الطــاب المدرجيــن فــي قائمــة اإلرشــاد الخاصــة بهــم.

http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/6-3-Participation_in_Confrences_Regulations.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/6-3-Participation_in_Confrences_Regulations.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/6-4-Participation_in_Confrences_Form.doc
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/6-4-Participation_in_Confrences_Form.doc
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/2-5-Academic_Advisory_Regulations_Printpress.pdf
https://sis.uob.edu.bh/uob_sis_prod/Default.aspx
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الدعم الفني واإلداري

دعم تقنية المعلومات

مركــز تقنيــة المعلومــات هــو مركــز إداري يقــدم خدمــات تقنيــة المعلومــات، بمــا فــي ذلــك توفيــر البنيــة 

التحتيــة لتقنيــة المعلومــات والبرمجيــات والتراخيــص، باإلضافــة إلــى تصميــم وإنشــاء التطبيقــات األكاديمية 

واإلداريــة الازمــة لعمليــة التدريــس، كمــا أنــه مســؤول عــن التحديــث المســتمر لمواقــع الجامعــة لتحقيــق 

رســالة الجامعــة ورؤيتهــا. ويقــدم مركــز تقنيــة المعلومــات الخدمــات التاليــة:

حسابات المستخدمين

يتــم إنشــاء حســاب مســتخدم للموظــف األكاديمــي ليتمكــن مــن اســتخدام أجهــزة الحاســوب والخدمــات 

التــي يقدمهــا مركــز تقنيــة المعلومــات بالجامعــة، ويمكــن للموظــف زيــارة مركــز تقنيــة المعلومــات الســتام 

معلومــات حســابه.

خدمات اإلنترنت

مــن خــال الخدمــات التــي يقدمهــا مركــز تقنيــة المعلومــات، يمكــن للموظــف تصفــح اإلنترنــت والوصــول إلــى 

المواقــع األكاديميــة والبحثيــة األخــرى، باإلضافــة إلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

البريد اإللكتروني

تتيــح هــذه الخدمــة لموظفــي الجامعــة الوصــول إلــى رســائل البريــد اإللكترونــي الخاصــة بهــم داخــل وخــارج 

الحــرم الجامعــي باســتخدام أي مــن أجهــزة المســتخدم، بمــا فــي ذلــك الهواتــف الذكيــة. كمــا يســمح لهــم 

https://webmail.uob. :ــي ــات مــن داخــل أو خــارج الجامعــة مــن خــال الرابــط التال بتلقــي التعاميــم واإلعان

edu.bh

مكتب المساعدة

مكتــب المســاعدة هــو نقطــة االتصــال األوليــة لمركــز تقنيــة المعلومــات. إذ يمكــن إرســال طلــب إلــى مركــز 

تقنيــة المعلومــات فــي حالــة وجــود صعوبــات فــي الوصــول إلــى األنظمــة مثــل البريــد اإللكترونــي ومــا إلــى 

ذلــك أو الحاجــة إلــى إعــادة تعييــن كلمــة المــرور أو للمشــكات المتعلقــة بحاســوب أو طابعة جامعــة البحرين، 

http://helpdesk.uob.edu.bh :وذلــك مــن خــال الرابــط التالــي

http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/centers/it-center
https://webmail.uob.edu.bh 
https://webmail.uob.edu.bh 
https://webmail.uob.edu.bh 
https://helpdesk.uob.edu.bh/HomePage.do?SkipNV2Filter=true
 http://helpdesk.uob.edu.bh 
 http://helpdesk.uob.edu.bh 
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الشبكة الالسلكية

توفــر هــذه الخدمــة خدمــة الشــبكة الاســلكية فــي جميــع أنحــاء الجامعــة، إذ يمكــن للموظفيــن االتصــال 

.EMPLOYEE-1X بالشــبكة الاســلكية الجامعيــة عــن طريــق اختيــار

برامج كشف االنتحال

يمكــن إنشــاء هــذا الحســاب لعضــو هيئــة التدريــس الــذي يرغــب فــي التحقــق مــن العمــل المقــدم مــن قبــل 

الطــاب باســتخدام برنامــج Turnitin مــن خــال تقديــم طلــب لذلــك عبــر اإلنترنــت لمكتــب المســاعدة.

نظام معلومات الطالب

يســاعد نظــام إدارة معلومــات الطالــب المدرســين فــي القيــام بالعديــد مــن المهــام بمــا فــي ذلــك 1. عــرض 

قائمــة الطــاب المســجلين فــي مــادة معينــة. 2. عــرض جــدول موادهــم 3. إدراج درجــات االمتحــان النهائــي 4. 

إرشــاد الطــاب عــن بعــد

يمكــن االطــاع علــى القائمــة الشــاملة لجميــع الخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة فــي جامعــة البحريــن علــى 

http://www.uob.edu.bh/en/index.php/eservices

https://helpdesk.uob.edu.bh/HomePage.do?SkipNV2Filter=true
https://sis.uob.edu.bh/UOB_SIS_PROD/Default.aspx
http://www.uob.edu.bh/en/index.php/eservices 
http://www.uob.edu.bh/en/index.php/eservices 
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المكتبات وخدمات المعلومات

يوجــد فــي جامعــة البحريــن خمــس مكتبــات وهــم المكتبــة الرئيســية فــي حــرم الصخيــر؛ ومكتبــة العلــوم 

ــدار  وتقنيــة المعلومــات؛ ومكتبــة الجامعــة بمدينــة عيســى؛ ومكتبــة كليــة العلــوم الصحيــة بالمنامــة. وت

جميــع المكتبــات مــن قبــل إدارة خدمــات المكتبــات والمعلومــات.

يمكن العثور على معلومات حول المكتبة والخدمات المقدمة فيها على صفحة مكتبة الجامعة.

تقــدم المكتبــة مختلــف الوظائــف والخدمــات بجانــب إعــارة الكتــب، مثــل شــراء مــوارد التعلــم وتجليدهــا 

والمراجــع الببليوغرافيــة واالســتعارة بيــن المكتبــات وحجــز مصــادر التعلــم والتوعيــة والتدريــب والدعــم.

يتــم نشــر تفاصيــل جميــع أحــكام المكتبــة المتاحــة فــي دليــل المكتبــة علــى صفحــة معلومات حــول خدمات 

المكتبــة وفــي دليــل مســتخدم المكتبة.

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على األرقام التالية:

المكتبة الرئيسية: 8210/8808

المكتبة القانونية: 7472/7346

مكتبة العلوم وتقنية المعلومات: 7883

مكتبة الهندسة: 6817

مكتبة العلوم الصحية: 5816

مكتبة كلية البحرين للمعلمين: 7354

http://www.uob.edu.bh/index.php/library
http://library.uob.edu.bh/en/Inf_Brochures/Info.html
http://library.uob.edu.bh/en/IP.html
http://library.uob.edu.bh/en/LibraryCatalogue/usegui.htm
http://library.uob.edu.bh/en/Inf_Brochures/Info.html
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أمن الحرم الجامعي والخدمات الصحية

أمن البوابة الرئيسية لحرم الصخير: 17437999، 17438999

أمن البوابة الرئيسية لحرم مدينة عيسى: 17876555

عيادة الصخير الجامعية: 17438233

عيادة مدينة عيسى الجامعية: 17876932

قسم صيانة حرم الصخير: 17438005

قسم التوعية واألمان: 17437132

عيادة الرعاية الصحية: 17438233، 17437499



21 


