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يتيــح موقــع جامعــة البحريــن االلكترونــي إمكانيــة الوصــول للمعلومــات والمــوارد 
التــي تســاعد الطــالب فــي تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن خبراتهــم الجامعيــة.

http://www.uob.edu.bh/index.php/student-services

المقدمة

ــح  ــة بالقواعــد واللوائ ــى دراي ــوا عل ــن ليكون يقــدم دليــل الطــالب المعلومــات الالزمــة لطــالب جامعــة البحري

والدعــم المتــاح للنجــاح فــي مســارهم األكاديمــي، مــع توفيــر روابــط الوصــول إلــى المعلومــات المتصلــة 

بمعظــم السياســات واللوائــح واإلجــراءات الخاصــة بروابــط الجامعــة.

http://www.uob.edu.bh/index.php/student-services
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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 إصــالح التعليــم فــي المملكــة المعلــن عنــه حديًثــا، 

وفــي عــام 2011، أصبحــت كليــة التربيــة كليــة التربيــة البدنيــة والعــالج 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 العــالج الطبيعــي إلــى كليــة العلــوم الصحيــة، ليتــم بعــد ذلــك 

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

وثــالث 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 الطــالب وعمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي وعمــادة القبــول والتســجيل. 

وتقــع الكليــات فــي ثالثــة 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  -

حرم مدينة عيسى  •

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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كلية الهندسة  -

حرم السلمانية  •

كلية العلوم الصحة والرياضة  -

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

للجامعــة مثــل الطــالب 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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خدمات الرعاية االجتماعية والدعم
تقــدم عمــادة شــؤون الطلبــة مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات للطــالب والتــي تعنــى بالتحصيــل األكاديمــي 

واإلعــداد الثقافــي والفنــي والبدنــي.

خدمة اإلرشاد

تقــدم دائــرة التوجيــه واالرشــاد دعــم متنــوع للطــالب فيما يتعلق باإلرشــاد االجتماعي والســلوكي والنفســي، 

إذ تعمــل شــعبة اإلرشــاد النفســي وشــعبة التوجيــه االجتماعــي جنًبــا إلــى جنــب داخــل القســم لمتابعــة 

المشــكالت النفســية والشــخصية التــي تعيــق تحصيــل الطــالب الدراســي. وباإلضافــة إلــى خدمــات الدعــم 

واإلرشــاد، تنظــم الشــعبة برامــج ومحاضــرات مثــل:

برنامج يوم التهيئة للطالب الجدد  •

برنامج التوعية اإلرشادية.  •

برنامج خطوات النجاح.  •

برنامج تنمية المهارات الحياتية.  •

برنامج تنمية المهارات النفسية.  •

برنامج االستعداد لالمتحانات.  •

خدمات ذوي اإلعاقة

تقدم عمادة شؤون الطلبة خدمات مختلفة لدعم ومساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة والتي تشمل ما يلي:

خدمــة المواصــالت بحافــالت مجهــزة مــن وإلــى الجامعــة، باإلضافــة إلــى خدمــات نقــل الطلبــة بيــن   •

الغــرض. الجامعــة بســيارات مجهــزة لهــذا  مبانــي 

تقديم خدمة المساعدة في تسجيل المقررات الدراسية للطلبة ذوي اإلعاقة.  •

التنســيق مــع طلبــة متطوعيــن لمســاعدة الطلبــة ذوي اإلعاقــة أثنــاء تواجدهــم فــي الجامعــة   •

االمتحانــات. فتــرة  وأثنــاء 

http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/2016-08-29-08-07-59/2016-08-25-05-06-24
http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/2016-08-29-08-07-59/2016-08-25-05-06-24/guidance-counseling-department
http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/2016-08-29-08-07-59/2016-08-25-05-06-24
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خدمات الدعم

خدمة اإلعفاء من الرسوم

يتــم تقديــم هــذه الخدمــة لطلبــة الجامعــة مــن ذوي الدخــل المحــدود، وفــي هــذه الخدمــة يتــم اســتقبال 

ــح الموضوعــة لهــذا الغــرض. طلبــات الطــالب ومراجعتهــا حســب اللوائ

خدمة توظيف الطالب بدوام جزئي 

تســمح جامعــة البحريــن للطــالب بالعمــل فــي مختلــف األقســام األكاديميــة واإلداريــة فــي الجامعــة خــالل 

أوقــات فراغهــم مقابــل مكافــأة ماليــة رمزيــة ووفًقــا لشــروط ولوائــح محــددة.

خدمات النقل

توفــر الجامعــة خدمــات النقــل للطــالب مــن مناطــق إقامتهــم إلــى الجامعــة والعكــس، باإلضافــة إلــى توفيــر 

خدمــة نقــل الطــالب بيــن مبانــي الجامعــة )فــي الصخيــر( والتنقــل بيــن حرمــي الجامعــة فــي مدينــة عيســى 

والصخيــر.

خدمة الخزائن

توفير خزائن للطالب لالحتفاظ بكتبهم أو ممتلكاتهم الشخصية فيها مقابل رسوم رمزية.

ملصقات الجامعة لسيارات الطالب وأولياء أمورهم

تشــمل هــذه الخدمــة توزيــع ملصقــات الجامعــة لســيارات الطــالب وأوليــاء أمورهــم فــي بدايــة كل فصــل 

دراســي.
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اإلرشاد األكاديمي
يتم تعيين مرشد أكاديمي لكل طالب عند تسجيله في الجامعة.

تتمثــل مســؤولية المرشــد األكاديمــي الرئيســية فــي تقديــم دعــم شــخصي للمنصوحيــن، ويتضمــن ذلــك 

تقديــم المعلومــات حــول مناهــج الطــالب واختيــار المقــررات الدراســية ودعــم الطــالب عنــد االنســحاب وإجــازات 

الغيــاب والفصــل/ مراقبــة الســلوك األكاديمــي وتوجيــه الطــالب للخدمــات والدعــم المتاحيــن داخــل الجامعــة.

وباإلضافــة إلــى تقديــم المشــورة وجهــً لوجــه، يمكــن تقديــم االستشــارة اإللكترونيــة مــن خــالل نظــام 

إدارة معلومــات الطالــب، والــذي يســمح للمرشــدين بالتواصــل بشــكل فــردي أو جماعــي مــع جميــع الطــالب 

المدرجيــن فــي قائمــة اإلرشــاد الخاصــة بهــم.

يتــم تشــجيع الطــالب علــى االجتمــاع بانتظــام مــع مرشــدهم األكاديمــي لرصــد ومناقشــة أدائهــم وتقدمهــم 

األكاديمي.

اإلرشاد المهني
تــم إنشــاء مكتــب اإلرشــاد المهنــي فــي جامعــة البحريــن ليقــدم خدمــات إرشــادية متميــزة للطــالب المتوقــع 

تخرجهــم ولدعمهــم فــي تحقيــق طموحاتهــم وتطلعاتهــم المهنيــة ولتؤهلــه لدخــول ســوق العمــل بثقــة. 

يتواصــل مكتــب اإلرشــاد المهنــي مــع المجتمعــات الصناعيــة والتجاريــة للعثــور علــى وظائــف للطــالب وتزويــد 

الطــالب بالنصائــح المهنيــة حــول ســوق العمــل ومتطلباته.

كمــا ينظــم مكتــب اإلرشــاد المهنــي معــارض مهنيــة وورش عمــل لتطويــر الســير الذاتيــة للطــالب، باإلضافــة 

إلــى المشــورة وورش العمــل حــول تطويــر الســيرة الذاتيــة.

https://sis.uob.edu.bh/uob_sis_prod/Default.aspx
https://sis.uob.edu.bh/uob_sis_prod/Default.aspx
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حقوق وواجبات الطالب
يهــدف دليــل جامعــة البحريــن لحقــوق وواجبــات الطــالب إلــى تمثيــل القاعــدة الفلســفية التــي بنيــت عليهــا 

قواعــد الطــالب بالجامعــة، إذ تقــر هــذه الفلســفة بوجــود كل مــن الحقــوق والواجبــات المتأصلــة فــي الفــرد 

ليــس فقــط كطالــب فــي جامعــة البحريــن ولكــن أيًضــا كمواطــن فــي مملكــة البحريــن.

قواعد اللباس

يوجــد فــي الجامعــة الئحــة مواصفــات ملبــس الطــالب التــي تحــدد بوضــوح المالبــس التــي يمكــن للطالــب 

لبســها، وتهــدف هــذه السياســة إلــى االعتــراف بحريــة الطــالب الكبيــرة فــي االختيــار والتعبيــر مــع تعزيــز 

احتــرام العــادات والتقاليــد والقيــم الدينيــة واالجتماعيــة واألخالقيــة لمملكــة البحريــن.

http://www.uob.edu.bh/images/Deanships/StudentsAffairs/Regulations-3.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Deanships/StudentsAffairs/Regulations-5.pdf
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الئحة الدراسة واالمتحانات
الئحــة الدراســة واالمتحانــات هــي الئحــة داخليــة تحــدد قواعــد الدراســة بالجامعــة. تغطــي الئحــة الدراســة 

واالمتحانــات مــا يلــي:

القبول  •

التسجيل والدراسة  •

استرداد الرسوم الدراسية  •

الحضور واالنسحاب  •

التحويل  •

الساعات الممنوحة من أنشطة الطالب  •

الفصل ومراقبة السلوك األكاديمي  •

لوائح االمتحانات  •

تقييم الطالب  •

االستئنافات األكاديمية  •

الغش في االمتحانات  •

الغياب عن االمتحانات النهائية  •

تكرار المقررات الدراسية ذات تقييم ناجح/ راسب  •

التخرج ومنح الدرجات العلمية  •

سوء سلوك الطالب
يتوقــع مــن طــالب جامعــة البحريــن إظهــار الصــدق والنزاهــة الشــخصية والفكريــة واالمتثــال لجميــع قواعــد 

ولوائــح الجامعــة المنشــورة دائًمــا، وقــد يــؤدي عــدم القيــام بذلــك إلــى بــدء إجــراءات تأديبيــة رســمية.

تــم تعريــف ســوء ســلوك الطالــب فــي الئحــة المخالفــات المســلكية، إذ يشــرح هــذا المســتند اإلجــراء المتبــع 

فــي حالــة ســوء ســلوك الطــالب والعواقــب المحتملــة، كمــا تــم وصــف عمليــة االســتئناف ضــد أنــواع معينــة 

مــن اإلجــراءات التأديبيــة.

http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/UoBStudyandExamsRegulationsMarch2020ArabicVersion2.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/4-2-conductviolations.pdf
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تظلم الطالب
يحدد الفصل الثالث من الئحة الدراسة واالمتحانات  آلية التظلم لدرجات الطالب.

يمكــن للطــالب المطالبــة بإعــادة مراجعــة نتائجهــم النهائيــة خــالل الفتــرة المحــددة فــي التقويــم األكاديمــي، 

ويجــب علــى الطــالب الراغبيــن فــي إعــادة مراجعــة درجــات امتحاناتهــم النهائيــة تقديــم طلــب تظلــم للنتائــج 

إلــى عمــادة القبــول والتســجيل ودفــع رســوم رمزيــة.

ســتكون الرســوم غيــر قابلــة لالســترداد مــا لــم تكــن نتائــج تقريــر اللجنــة إيجابيــة وتــؤدي إلــى تغييــر درجــات 

الطــالب فــي المقــرر.

عنــد اســتالم طلــب التظلــم للدرجــات، ســتقوم اإلدارة المعنيــة بتفقــد المطالبــة مــن خــالل لجنــة خاصــة ال 

تضــم مــدرس المقــرر.

وســيتم بعــد ذلــك إرســال نتيجــة المطالبــة إلــى العمــادة بعــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل الرئيــس والعميــد 

التخــاذ اإلجــراء المناســب وإبــالغ الطــالب والمدرســين بالنتيجــة.

http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/UoBStudyandExamsRegulationsMarch2020ArabicVersion2.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Deanships/AdmissionsRegistration/Registration/RequestForReviewExam.pdf
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 جمعيات ونوادي الطالب
توفــر عمــادة شــؤون الطلبــة فرًصــا للطــالب للمشــاركة فــي األنشــطة والفعاليــات االجتماعيــة والترفيهيــة 

والمجتمعيــة والثقافيــة بشــكل أوســع، كمــا تقــدم العمــادة الدعــم لمجلــس الطــالب والجمعيــات واألنديــة 

التــي يقودهــا الطــالب.

تنظــم الئحــة الجمعيــات الطالبيــة رقــم )6( لســنة 2006 والئحــة األنديــة الطالبيــة رقــم )7( لســنة 2006 األنديــة 

الطالبيــة والجمعيــات الطالبيــة العلميــة.

وتوجد حالًيا األندية/ الجمعيات التالية:

النادي/ الجمعية

نادي الموسيقى نادي اإلعالم
نادي التصوير نادي الشطرنج
نادي المسرح نادي الفنون الجميلة

جمعية كلية اآلداب نادي أصدقاء البيئة
جمعية كلية القانون جمعية كلية تقنية المعلومات

جمعية كلية الهندسة جمعية كلية إدارة األعمال
جمعية كلية العلوم

يشــارك الطــالب وجمعياتهــم ونواديهــم بشــكل كبيــر فــي حيــاة الطــالب والفعاليــات الرئيســية مثــل 

االحتفــال باليــوم الوطنــي ويــوم التهيئــة والمســرحيات والمعــارض الفنيــة ومــا إلــى ذلــك.

 كمــا تقــوم عمــادة شــؤون الطــالب بتســهيل عقــد الجلســات التعليميــة وورش العمــل التــي تقــدم الدعــم 

األكاديمــي للطــالب مثــل اإلرشــاد األكاديمــي ومقــررات الدعــم اإلضافيــة.

http://www.uob.edu.bh/index.php/administration/2016-08-29-08-07-59/2016-08-25-05-06-24
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/4-5-Student_Affairs_4.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/4-5-Student_Affairs_4.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/4-4-Student_Affairs_3.pdf
http://www.uob.edu.bh/images/Arabic/AboutUOB/4-4-Student_Affairs_3.pdf
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الدعم الفني واإلداري
يمكــن االطــالع علــى القائمــة الشــاملة لجميــع الخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة فــي جامعــة البحريــن علــى 

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

نظام إدارة معلومات الطالب

يســاعد نظــام  إدارة معلومــات الطــالب الطــالب فــي القيــام بالعديــد مــن المهــام بمــا فــي ذلــك 1. التســجيل 

للمقــرات الدراســية 2. عــرض جــدول موادهــم 3. عــرض درجــات االمتحــان النهائــي وســجل الدرجــات 4. نظــام 

المســاعدة 5. محاكــي المعــدل التراكمــي.

مركز خدمة الطالب

األســئلة  وكذلــك  اإلداريــة  اإلجــراءات  لكافــة  الجامعــة  لطــالب  تفاعليــة  خدمــة  هــو  الطالــب  خدمــة  مركــز 

والمقترحــات. وتعمــل الخدمــة باســتخدام القنــوات التاليــة: قنــاة االتصــال الصوتــي وقنــاة الدردشــة المباشــرة: 

الدردشــة المباشــرة متاحــة علــى كال الموقعيــن )مركــز خدمــة الطــالب والموقــع الرســمي( وقنــاة البريــد 

اإللكترونــي وقنــاة برنامــج الواتــس اب.

http://www.uob.edu.bh/index.php/eservices
https://sis.uob.edu.bh/UOB_SIS_Prod/Default.aspx
http://www.uob.edu.bh/index.php/student-service-center
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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
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