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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )17ل�سنة 2018
ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل جلنة تقييم الإعاقـة
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على القانون رقم ( )74ل�سنة  2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة
وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )50ل�سنة  2010ب�إن�شاء وت�شكيل جلنة تقييم الإعاقة ،املعدَّل بالقرار رقم
( )11ل�سنة ،2016
وعلى القرار رقم ( )50ل�سنة  2016ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل جلنة تقييم الإعاقة،
وعلى القرار رقم ( )14ل�سنة  2017ب�إعادة ت�شكيل اللجنة العليا لرعاية �شئون الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة،
وبعد تر�شيح ممثلي اجلهات ك�أع�ضاء بلجنة تقييم الإعاقة،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية،

قرر الآتي:
مادة ()1

يعاد ت�شكيل جلنة تقييم الإعاقة برئا�سة ال�شيخة عائ�شة بنت علي �آل خليفة الوكيل امل�ساعد
للرعاية والت�أهيل االجتماعي ،وع�ضوية كل من ال�سادة:
نائب الرئي�س
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
		
 - 1د� .أ�سمهان يو�سف ال�سعود
ع�ضو ًا
وزارة العمل والتنمية االجتماعية		
� - 2سحر را�شد المناعي		
ع�ضو ًا
وزارة العمل والتنمية االجتماعية		
		
� - 3صادق عبدعلي �سهوان
ع�ضو ًا
				
جامعة الخليج العربي
		
 - 4د .مريم عي�سى ال�شيراوي
ع�ضو ًا
جامعة البحرين				
 - 5د� .أحمد �سعد جالل		
ع�ضو ًا
وزارة ال�صـح ــة				
		
 - 6د .محمد عظيم نعيم
ع�ضو ًا
وزارة ال�صحـ ــة				
		
 - 7د .هاني جميل حميدان
ع�ضو ًا
وزارة ال�صح ــة 				
		
 - 8د� .سامية ربيعة الدو�سري
ع�ضو ًا
			
وزارة التربية والتعليم
		
 - 9خالد محمود ال�سعيدي
ع�ضو ًا
اللجنة العليا لرعاية �شئون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
 - 10مـها خليفة حمادة
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مادة ()2

على وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ
ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر بتاريخ 16 :جمادى الآخرة 1439هـ
الم ـ ـ ــوافـ ــق 4 :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2018م

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
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