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 ولي العهد نائب القائد األعلى

 النائب األول لرئيس جملس الوزراء

 رئيس جملس الوزراء ملك مملكة البحرين

 حضرة صاحب اجلاللة

 امللك محد بن عيسى آل خليفة

 صاحب السمو امللكي األمري

 سلمان بن محد آل خليفة

 

 صاحب السمو امللكي األمري

 خليفة بن سلمان آل خليفة
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  العاليالعالي  التعلجمالتعلجم  جملسجملس  رئجسرئجس  والتعلجموالتعلجم  الاربج الاربج   وزيروزيرتسعادة تسعادة   كلم كلم 

 

 لكةمم يف العلمي للبحث وطنية إسرتاتيجية أول تدشني نا 

 مرحلة أمام الباب يفتح العالي، التعليم جملس من مببادرة البحرين

 العلمي، والبحث العالي التعليم قطاع تطوير مراحل من متقدمة

من التدريس فقط الي انتاج  اشتغاله احليوي القطاع هذا ليتجاوز

 املعرفة و كذلك اعداد البحوث و الدراسات ذات اجلودة العالية

اهم يف عملية التطوير الشاملة ململكة واليت بدورها ستس

 .البحرين يف ظل قيادتنا احلكيمة

 هذه بلورة و اجناز مت قد ننوه انه نا البد اإلطار هذا ويف

 يف العلمي، بالبحث العالقة ذات اجلهات مع مدى عدة اشهر و على التشاور، ضوء يف اإلسرتاتيجية

رتاتيجة املعروضة يف هذا امللخص هي نتيجة عمل و لذلك فان هذه االس واجملاالت، القطاعات خمتلف

فرق وطنية و مشاورات و وورش عمل عقدت مع مراكز حبث و مؤسسات تعليم عال  و باحثني و 

وأثناء إعداد هذه االسرتاتيجية  أكادميني و أصحاب االعمال و و الوزارات و املؤسسات احلكومية 

 االعتبار بعني أخذَا الوطنية، األولويات ضمن لكةاملم يف العلمي البحث ملنظومة مت إجراء حتليل

 العالقة ذات والتقارير الدراسات إىل الرجوع مع والعاملية، واإلقليمية الوطنية االقتصادية للسياقات

 إىل التحول على النهاية يف يساعد مبا عامليا الناجحة واملمارسات النماذج وفق املقارنات وإجراء

 اليت األولوية ذات اجملاالت يف األحباث نتائج من باالستفادة تمع علمي جم  وبناء املعرفة اقتصاد

 . املقبلة للسنوات فيها االستثمارات ترتكز أن ينبغي

 اإلسرتاتيجية، هذه إعداد يف أسهموا الذين جلميع وتقديري شكري عن يسرني ان أعرب ختامًا 

 دول منظومة ضمن والسيما العلمية بحوثال يف الواضحة إسهاماتها البحرين  ململكة نرى املني أن

 . اخلليجي التعاون جملس

 

 

 الدكتور ماجد بن علي النعيمي
 وزير الرتبية والتعليم

 رئيس جملس التعليم العالي



العلمي للبحث الوطنية اإلسرتاتيجية  

8 

 



العلمي للبحث الوطنية اإلسرتاتيجية  

9 

 

 

  

  العاليالعالي  التعلجمالتعلجم  جمللسجمللس  العامالعام  األمنياألمني  كلم كلم 

 

ان البحث العلمي و االبتكار مل يأتي  كأحد احللول ملواجهة   

هو احلل األساسي و أحيانا ميكن اعتباره األداة  املستقبل و امنا

لذا، يتوجب علينا العمل  لبناء عامل الغد ململكة البحرين  الوحيدة

تهيئة الظروف الالزمة اليت تسمح للبحوث العلمية بالنمو  على

 يف بلدنا البحرين.   واإلزدهار من أجل خلق اقتصاد ذكي

من ان تقوم مملكة البحرين و من أجل ازدهار مستقبل هذا الوطن البد 

بتبين و تطبيق اسرتاتيجية البحث العلمي الوطنية و اليت تقوم على 

: انها إسرتاتيجية واقعية مبنية على حتليل  ثالثة ركائز أساسية

الوضع الراهن للبحث العلمي يف مملكة البحرين و حتديات و فرص 

ا حسب احتياجات وإمكانات وفرص حتديد أولوياتهمت كما و انها إسرتاتيجية وطنية  ،الغد

مملكة البحرين من خالل إشراك كافة اجلهات ذات العالقة يف صياغتها مبا يعكس احتياجات 

و أخريا، فان أولويات هذه االسرتاتيجية ستدمج ضمن ؛ خمتلف قطاعات الدولة من البحث العلمي

دورها أن تدفع بهذه خطط مؤسسات البحث العلمي و مؤسسات التعليم العالي و اليت سيكون 

االسرتاتيجية إىل األمام. كذلك جيب علينا أن نفهم بأن البحث العلمي هو الركيزة االساية الي 

 .مؤسسة تعليم عالي تطمح بان يعرتف بها عامليا

ان االسرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي تطمح بان تضع او جتعل البحث العلمي مركز القتصاد 

ية سيكون دور جملس التعليم العالي ان يقوم على تنسيق اإلجراءات و املوارد اجملتمع البحريين وعل

 جهه عند تطبيق هذه االسرتاتيجية.ملواجهة التحديات اليت ستوا

وأخريًا، فإني أتقدم خبالص شكري وتقديري جلميع شركائنا يف وضع اإلسرتاتيجية مبا فيهم 

لس التعليم العالي برئاسة سعادة وزير معهد ستانفورد الدولي لألحباث، والشكر موصول جمل

  الرتبية والتعليم وأعضائه الكرام على دعمهم املتواصل لكل ما فيه مصلحة الوطن.

 

 محزة يوسف رياض الدكتور األستاذ

 العالي التعليم جمللس العام ألمنيا
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  املقدم املقدم 

 

 يف أساسيًا عنصرًا يعد ميالعل البحث بأن ُتقر البحرين مملكة يف 2131 االقتصادية الرؤية إن

 املنافسة على قادر منتج اقتصاد إىل النفطية الثروة على قائم اقتصاد من البحريين االقتصاد نقل

 خلق يف يسهم مبا اجلامعات يف والتطوير العلمي البحث لتشجيع البحرين مملكة وتدعو عامليًا،

 بتطوير العالي التعليم جملس قام ،الرؤية هذه حتقيق أجل من وسعيًا. املعرفة على قائم اقتصاد

 لإلسرتاتيجية التالي امللخص يسلط وسوف. البحرين ململكة العلمي للبحث الوطنية اإلسرتاتيجية

 يف العلمي للبحث احلالي الوضع وطبيعة للبحرين، بالنسبة العلمي البحث أهمية على الضوء

 .ومبادراتها األساسية وأهدافها وغاياتها اإلسرتاتيجية ورؤية اململكة،
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  للبحرينللبحرين  العلميالعلمي  البحثالبحث  أهمج أهمج 

 

 خلق او انتاج على العلمي البحث يعمل

 تطوير يف تسهم جديدة معرفة

 احللول وإجياد التكنولوجيا

 التكنولوجي والتطور للمشكالت،

 والنمو االبتكار من املزيد خيلق بدوره

 .االقتصادي والنمو االنتاجي

 عدُي العلمي البحث فإن عام وبشكل

 قائم اقتصاد أي جناح يف أساسيًا عنصرًا

و ال تعد أي دولة متقدمة   املعرفة، على

معرفيا دون حتقيق جناحا واضحا يف خلق 

 ويعترب  مؤسسات تعليم عالي فاعلة 

 مثل إلجياد جدًا ضروري العلمي البحث

 يف أساسي أنه كما املؤسسات، هذه

 عاملية تدريس هيئات استقطاب عملية

 نوعية للدراسات  برامج خلقو مرموقة

 .العليا

 يف استحداثها مت تكنولوجية عارفم واستخدام كسب يف حيويًا عنصرًا العلمي البحث ويعترب

 البحوث جمال يف الناشطة الطبية واملراكز الشركات واجلامعات وتعمل. العامل آخر من مكان

 يف حتدث اليت بالتطورات إملامًا كثراأل كذلك فهي يف هذا اجملال، الطليعة يف البقاء العلمية على

واليت  املؤمترات واملنتديات يف املعرفة ينتجون الذين الباحثون  من خالل مشاركة العامل، أحناء مجيع

 يف والتطوير البحث إىل كذلك هناك احلاجة. من خالهلا تنبثق املعرفة والتكنولوجيا احلديثة

 يف استخدامها مع تتالئم وتبنيها وتكييفها كي املالع أحناء مجيع من التقنيات احلديثة اختبار

 .البحرين

 يتعلق فيما احللول لتقديم جوهري أمر البحرين مملكة يف العلمي البحث فإن ذلك جانب إىل

 وتتضمن متوفرة، حلول هلا ليس الغالب يف اليت واإلقليمية احمللية واملشكالت اخلاصة باالحتياجات

 أو واالقتصاد والبيئة، الصحة، إىل باإلضافة األعمال، أو حملليا الصناعي القطاع مشكالت هذه

 جملال مثااًل - 2131 االقتصادية الرؤية مبادئ إحدى – االستدامة وتعد. االجتماعية االحتياجات

.واالقتصاديات والطاقة البيئة، يف العاملية العلمية األحباث عن فضاًل حملية علمية أحباث يتطلب

    والتطويروالتطوير  العلميالعلمي  البحثالبحث

 العلمي البحث (Research :)يف املنهجي االستقصاء 

 يف العلمي البحث إجراء ويتم جديدة أو قائمة معرفة

 حبث) جديدة أساسية معرفة الكتساب لاألو املقام

 هدف حول جديدة معرفة الكتساب أو( أساسي

  (.التطبيقي البحث) حمدد عملي

 

 التطوير (Development :)املوجه املنهجي العمل 

 أو عمليات، أو أجهزة، أو منتجات، أو مواد، لتحسني

 منها. اجلديد إنتاج أو خدمات، أو أنظمة،

 

 والتطوير العلمي البحث (Research and 

development or "R&D" :)اجلانبني يغطي 

 واستخدامها جديدة معرفة إجياد على العمل وهما

 والتطوير العلمي البحث ويرتبط التقنيات، لتحسني

 بأنه تعريفه ميكن الذي باالبتكار وثيقًا ارتباطًا

 حيز جديدة أساليب أو أجهزة، أو أفكار، إدخال

 .االستخدام
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  البحرينالبحرين  مملك مملك   يفيف  العلميالعلمي  للبحثللبحث  هنهنالراالرا  الوضعالوضع

 

   

  والتهديدات والفرص القوة والضعف نقاط حتليلتشمل  التالية( SWOT) الرباعي التحليل عملية

 باإلضافة فردًا 91 من أكثر مع اليت مت إجرائها قابالتمو املعنينيا مع اجتماع 35 نتائج لخصواليت ت

 بني ما الواقعة الفرتة خالل البحرين يف العلمي البحث جمال يف املعنيني مع عمل ورشيت نتائج اىل

 .2104وفرباير  2103 نوفمرب

 الراهن الوضع تقييم: البحرين مملكة يف العلمي البحث ملنظومة الرباعي التحليل (:1) اجلدول

 نقاط القوة نقاط الضعف

التموياال، و، العلميااةؤسسااات املغياااب  ▪

 العلماي  ثقافاة البحاث  والبنية التحتياة،  و

 .بدرجة عالية
الشابكات   ماع الاروابط  ضعف التعاون و ▪

ه يااااااالتوجو علومااااااات،املو العامليااااااة،

 .االسرتاتيجي
 العلمية. ثومتويل البحضعف  ▪

 احلاجاة لالساتثمار   العلياا  القيادة كادرإ ▪

 .ث العلمييف جمال البح
من ماوارد القطااعني    االستفادة يةنامكإ ▪

 .العام واخلاص
 تطور.امل املال البشري رأستوفري  ▪
علااى تطااوير  األفاارادو ؤسساااتامل حاارص ▪

البحاث   وأثر اململكةيف  القدرات البحثية

 .العلمي

 الفرص التحديات
 ذات املوارد الدول اجملاورة نافسة منتزايد امل ▪

  الضخمة.

مي ضمن األولويات لال يقع البحث الع ▪

 الوطنية امللحة.

 وحيويته.القطاع املالي واملصريف قوة  ▪
لى املستوى ع العلمي البحثقيادة  ▪

 .املستهدفة االتيف اجملاإلقليمي 
 حبوثاليت تفضي إىل فتحة ناملبيئة ال ▪

 ناجحة. علمية
إمكانية إحداث نقلة نوعية يف جمال  ▪

 عدم وجود قيود ظليف  البحث العلمي

 .متعلقة بالرتاث
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 الواضح ومن العلمي، للبحث منظومة بإنشاء يتعلق فيما األوىل املراحل يف البحرين مملكة ال تزال 

 تطويرها أو إنشاؤها جيب اليت والعمليات املؤسسات من العديد هناك أن السابق الرباعي التحليل من

 التالي: اجلدول يف كما تلخيصها وسيتم. العلمي للبحث فّعالخللق نظام 

 

 

 البحرين مملك  يف العلمي البحثمنظوم   متطلبات

 االسرتاتيجي والتوجيه القيادة. 

 حول وبيانات العلمي، البحث لدعم الالزمة املوارد وتوفر املسؤولية تتحمل حكومية مؤسسة 

 .التقدم مدى ملتابعة العلمي البحث منظومة

 فحص، أسرة ،جتهيزات( خمتربات،) علمية حتتية بنية ).... 

 العلمي البحث بقيمة اجملتمعي الوعي زيادة. 

 البحث زيادة ذلك يف مبا البحريين، العلمي لبحثامنظومة  مكونات بني وتعاون قوية روابط 

 .اجلامعات مع والتعاون الصناعي، اجملال يف والتطوير العلمي

 العاملية املعرفة شبكات مع روابط. 

 اجلامعي العلمي البحث تعزيز: 

 (. والعاملي واخلريي، والصناعي، احلكومي،) التمويل زيادة ▪

 . اجملتمعية اتواالحتياج الصناعة قطاع مع أقوى تواصل ▪

 .خارجيًا املمولة العلمية البحوث إلدارة العلمي للبحث إداري هيكل توفري ▪

 .واملعدات التمويل حيث من العليا الدراسات لطلبة العلمية البحوث تعزيز ▪
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  البحرينالبحرين  مملك مملك   يفيف  العلميالعلمي  البحثالبحث  اتسارايجيج اتسارايجيج 

 

 يف شاركت عديدة جهات ماتإسها البحرين مملكة يف العلمي البحث اسرتاتيجية تعكس

 اجملتمع ومجعيات الصناعة، قطاع يف والعاملني ،واجلامعات اململكة، يف القيادة مثل وضعها

 يف العلمي للبحث احلالي والوضع االحتياجات مراعاة ومع. أصحاب العالقة من والعديد املدني

 هي عليها املتفق االسرتاتيجية افواألهد والغايات الرؤية، فإن املتاحة، احملتملة واملوارد البحرين،

 :يلي كما

 العلمي البحث حقول يف البحرين متيز :الرؤيةالرؤية

 يف االجتماعي والرفاه لالقتصاد األهمية ذات األساسية

 الالزمة العلمي البحث قدرات وامتالك اململكة،

 واستخدامها. العاملية املعرفة اىل للوصول

 الرؤية غايات حتقيق يف مباشر بشكل املساهمة هو العلمي البحث السرتاتيجية الرئيسي اهلدف

 اإلسهام إىل العلمي للبحث الوطنية االسرتاتيجية تهدف حيث ،2131 البحرين ململكة االقتصادية

 :يف

 املعرفة على القائم االقتصاد إىل البحريين االقتصاد حتويل. 

 الطبيعية البحرين موارد على االعتماد تقليل. 

 البعيد املدى على والثقايف والبيئي الجتماعيا اململكة رفاه ضمان . 

 الفريدة الطبية االحتياجات على العاملية الصحية العلمية البحوث تطبيق حتسني 

 .البحرينيني للمواطنني

 وعامليًا إقليميًا اململكة ومسعة مكانة تعزيز. 

 العلمي والبحث التعليم يف للبحرينيني عاملي مستوى ذات حملية فرص توفري. 
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 إن. العلمي البحث يف ةفّعالمنظومة وطنية  إىل حباجة البحرين مملكة فإن الغايات هذه ولتحقيق

 املختلفة، الظروف واستيعاب بنيتها، يف الدول بني كبريًا اختالفًا ختتلف املنظومات هذه مثل

 أن إال االختالف هذا رغم ختدمها، اليت الشعوب وثقافات والتاريخ، والقدرات، واملوارد، واالحتياجات،

 حوكمة خيص فيما الوطنية العلمي البحث منظومات  كل تتضمنها ضرورية عناصر هناك

 ة.األولوي ذات والتوجهات العمل وبرنامج والتنفيذ، والتمويل، العلمي، البحث

 العلمي البحث حوكم  العلمي البحث متويل

 الوصاول  ياتم  حبياث  كااف   بشكل التمويل توفري ▪

 الايت  اجملاالت يف الباحثني من ممكن دعد أكرب إىل

 .متويلها يتم
 مصاادر ماان تاادخل دون األساسااية العلااوم متوياال ▪

 التمويال  أصاحاب  تاأثري  يكاون  حاني  يف التمويل؛

 .معقولة بدرجة التطبيقية البحثية املشاريع على
 . الوقت مرور مع نسبيًا مستقر للتمويل العام املستوى ▪
 .زمنية مبدة ةحمدد تكون والعقود الفردية املنح ▪
 أو األقااران  مراجعااة  أساااس  علااى  التموياال  مياانح ▪

 .االستحقاق

 جمال البحث العلمي. يف متخصصني إداريني ريتوف ▪
 كافااة إلدارة التقياايم وآليااات البيانااات توظيااف ▪

 .البحثية املشاريع
 املرتبطااة والقضااايا التكنولوجيااا نقاال تسااهيل  ▪

 .  باإلنرتنت
 إذا) والعاملية ةاحمللي العلمية اخلربات مجع إمكانية ▪

 .للحكومة املشورة لتقديم( األمر تطلب

 العلمي البحث ينفجذ العلمي البحث أولويات

 االحتياجاااات علاااى واساااع بشاااكل الرتكياااز ▪

 .للبلد والصحية واالجتماعية االقتصادية
 .الصناعة قطاع باحتياجات عام بشكل االرتباط ▪
 العلميااة البحاوث  علااى يركاز  عنصاارًا أن يتضامن  ▪

 .البعيد املدى على العالية اجملازفة ذات األساسية
 ومكااامن احملليااة البحثيااة القاادرات التعااّرف علااى  ▪

 .العلمية البحوث جمال يف القوة
 االحتياجاات  لتلبياة  الوقت مرور مع التدرجيي التطور ▪

  .  للبلد املتجددة

 بااحثني  طرياق  عان  األحباث تنفيذ عملية قيادة تتم ▪

 .ومعتمدين مدربني علميني
 لتاادريب املالئمااة والبيئااة األساسااية لقاعاادةا تاوفري  ▪

 .العلميني الباحثني من القادم اجليل
 باإلضاافة  الاوطين،  البشري املال رأس تنمية يف يسهم ▪

 .اجلدد العلماء إىل
 أثرها على بناًء البحثية املشاريع مقرتحات تقييم يتم ▪

 واالهتمامااات والبيئااة، واحليااوان، اإلنسااان علااى

الباااحثني  أخالقيااات فيهااا امباا األخاارى، اجملتمعيااة

 املنفذين للبحث العلمي.
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 مملكة يف العلمي البحث السرتاتيجية فإن اخلصائص، بهذه العلمي للبحث منظومة ولتطوير

 العلمي، البحث يف الرتكيز وجماالت املؤسسية باإلصالحات تتعلق شاملة أهداف مخسة البحرين

 مجيعها األهداف حتقيق على العمل جيب كما وضعها، مت يتال الرؤية لتحقيق ضرورية تعترب واليت

 .البعض بعضها وتكمل تعزز ألنها نفسه الوقت يف

 العلمي البحث اتسارايجيج  أهداف

ت
ا
ح
ال
ص
إل
ا

 
 
ج
س
تس
ؤ
امل

 

 اهلدف

 االسرتاتيجي

 األول

 .الوطين العلمي البحث حلوكمة التحتية البنية إنشاء

 اهلدف

 االسرتاتيجي

 الثاني
 .اجلامعية البحثية راتالقد تعزيز

 اهلدف

 االسرتاتيجي

 الثالث

 العاملية العلمي البحث مؤسسات مع األكادميية املؤسسات بني التكامل تعزيز

 مملكة يف واالجتماعية االقتصادية األولويات على تركز اليت واهليئات

 .البحرين

 اهلدف

 االسرتاتيجي

 الرابع
 .واالبتكار لعلميا البحث ثقافة ونشر العام الوعي حتسني

ز 
ج
ك
ر
ي

ث
ح
ب
ال

 
ي
م
ل
ع
ال

 

 اهلدف

 االسرتاتيجي

 اخلامس
 .الوطنية البحثية األولويات معاجلة
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 من وجمموعة الرئيسية املهام من مبجموعة مرتبط املذكورة االسرتاتيجية األهداف من هدف كل

يف  ةوكما موضح ، هدافاأل هذه حتقيق يف التقدم مدى ملتابعة( KPI's) الرئيسية األداء مؤشرات

 :اجلداول أدناه

 

 

 الوطين العلمي البحث حلوكم  التحتج  البنج  إنشاء: األول االتسارايجيي اهلدف

 الرئيسية املهام

 . العلمية البحوث لتمويل العامة التحتية البنية إنشاء ▪

  .خمتربات/ جديدة علمية فرق إنشاء متويل ▪

 نظرًا االزدواجية لتفادي املتوافرة العلمية واألجهزةللمعدات  واالستخدامالدخول  تسهيل ▪

 .البلد حجم لصغر

 وتقييم ،األحباث املشابهة وتقيمها مراجعة: العلمي البحث يف املمارسات أفضل تقديم ▪

 .الربامج

 الرئيسية األداء مؤشرات

 حل على القائم العلمي البحث وتطبيق والتطوير للمنافسة حمفز متويل منوذج تقديم ▪

 . شكالتامل

 والقطاع األكادميية األوساط من لكل والتطوير العلمي للبحث التمويل توفري يف الزيادة ▪

 .اخلاص

 ٪1014 احلالية النسبة من والتطوير العلمي البحث على احمللي اإلمجالي اإلنفاق يف الزيادة ▪

 (. التجارية الشركات قبل من يكون اإلنفاق ثلثي) 2121 عام حبلول ٪0 إىل

 .العلمي البحث إلجراء جيد بشكل اجملهزة املختربات عدد زيادة ▪



العلمي للبحث الوطنية اإلسرتاتيجية  

22 

 

 

  

  
 

 

 

 

 اجلامعج  البحثج  القدرات يعزيز: الثاني االتسارايجيي اهلدف

 الرئيسية املهام

 .العلمي البحث وإدارة لدعم اإلدارية اهلياكل تعزيز ▪

 . امتويله زيادة مع اجلامعات يف والدكتوراه املاجستري برامج يف القبول زيادة ▪

 اجلدارة تقييم أساس على اجلامعات يف العلمية البحوث لتمويل وثابت كاف  مصدر إجياد ▪

 . البحثية للمشاريع واالستحقاق

 الدراسي، العبء ختفيض) العلمي البحث إلجراء التدريس هيئة ألعضاء مالئمة بيئة إجياد ▪

 (.الباحثني ومكافأة

 . العلوم وواحات العلمية حلاضناتا إلنشاء خطط خالل من املعرفة نقل حتسني آلية  ▪

 .العلمي البحث وإجراء العالي التعليم مؤسسات لتمويل منتظم دولي إلزامي تقييم آلية تبين ▪

 الرئيسية األداء مؤشرات

 .اخلاصة واملؤسسات اجلامعات يف الباحثني عدد زيادة ▪

 .الدكتوراه درجة على احلاصلني األشخاص عدد زيادة ▪

 .اهلندسية والتخصصات الطبيعية العلوم يف ملتخصصنيا الطلبة نسبة زيادة ▪

 . املرجعية املقاالت ذلك يف مبا اجلامعات، من العلمي النشر خمرجات يف زيادة ▪

 .وعامليًا البحرين مملكة يف املسجلة الصناعية والتصاميم االخرتاع براءات عدد زيادة ▪

 .للجامعات العاملية التصنيفات ضمن البحرينية اجلامعات تصنيف يف حتسن ▪

 .والتطوير العلمي للبحث أقسام تضم اليت املؤسسات عدد يف زيادة ▪
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 العاملج  العلمي البحث مؤتسسات مع األكادميج  املؤتسسات بني التكامل يعزيز: الثالث االتسارايجيي اهلدف

 البحرين مملك  يف واالجتماعج  االقتصادي  األولويات على يركز اليت واهلجئات

 الرئيسية ماملها

 . األكادميي العلمي البحث أنشطة يف اخلاص القطاع مشاركة حتفيز ▪

 وقطاع اجلامعات بني التعاونية العلمية للبحوث املالئم للتمويل خمططات استحداث ▪

 . الصناعة

 خمصصات زيادة خالل من والعاملية اإلقليمية األحباث مع الدولة يف العلمية األنشطة إدماج ▪

 . العاملية املؤمترات يف واملشاركة السفر

 .والعاملية اإلقليمية العلمية األحباث ملنظمات التحتية البنية إىل الوصول تسهيل ▪

 والبنية املرجعية العلمية للمنشورات البيانات قواعد إىل الوصول وتوسيع وحتسني ستدامةا  ▪

 .واالتصال للمعلومات التحتية

 .واحلكومية والصناعية يةاألكادمي األوساط بني للربط وطين منتدى إنشاء ▪

 الصغرية واملؤسسات اخلاصة الشركات يف العلمية األنشطةهادفة لدعم  برامج تقديم ▪

 .الصغرية األعمال إلنشاء اجلامعات يف األولي التمويل مثل واملتوسطة،

 الرئيسية األداء مؤشرات

 .اخلاص القطاع ومؤسسات اجلامعات بني التعاونية البحوث مشاريع عدد يف زيادة ▪

 . العاملية أو اإلقليمية اجلامعات مع املشرتكة البحثية املشاريع عدد يف زيادة ▪

 . عاملية أو إقليمية جهات من املمولة البحثية املشاريع عدد يف زيادة ▪

 .العلمي للبحث الوطنية الشبكات عدد يف زيادة ▪
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 واالبتكار العلمي البحث ثقاف  ونشر العام الوعي حتسني: الرابع االتسارايجيي اهلدف

 الرئيسية املهام

 والبحث العلوم دور حول واالجتماعية التقليدية اإلعالم وسائل خالل من عام حوار إجراء ▪

 .العلمي

 .واجلامعات املدارس يف واملعارض واملسابقات، العلمية، األنشطة لتشجيع برامج تقديم ▪

 .والباحثني العلماء عةومس مكانة لرفع العلمي للبحث ومكافآت جوائز تقديم ▪

 املرحلتني يف( STEM) والرياضيات واهلندسة والتكنولوجيا، العلوم، تعليمالتأكيد على  ▪

 .والثانوية األساسية

 يف البدء قبل الصيف فصل خالل الطالب إعداد لتحسني جتسري برامج على اجلامعات تطوير ▪

 (. STEM) والرياضيات واهلندسة والتكنولوجيا، العلوم، تعليم برامج

 .العام الوعي لتحسني االجتماعي التواصل وسائل استخدام ▪

 الرئيسية األداء مؤشرات

 .الدولية املسحية الدراسات نتائج وفق للعلوم العام والوعي الفهم حتسن ▪

 .املستويات أعلى على وتكرميهم والطالب والعلماء، املتميزين، الباحثني إبراز ▪

 .االجتماعيةو التقليدية اإلعالم وسائل حمتوى ▪
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 الوطنج  البحثج  األولويات معاجل : اخلامس االتسارايجيي اهلدف

 الرئيسية املهام

 باالحتياجاتذات الصلة  الوطنية واملوضوعات بالقطاعات املتعلقة اهلادفة الربامج تقديم ▪

 .البحرين مملكة يف واالجتماعية االقتصادية

 جتمع حبيث التميز، مراكز أو حمددة، مبجاالت مةاملهت العلمي البحث مراكز إنشاء دعم ▪

 .الوطنية األولويات تنفيذبهدف  البحثية والطاقات القدرات من الكايف العدد

 .األولوية ذات اجملاالت يف اإلقليمية الشبكات إنشاء يف الريادة ▪

 الرئيسية األداء مؤشرات

 (. الطلب يف زيادة) األولوية ذات اجملاالت يف العلمي للبحث املتاحة املوارد يف زيادة ▪

 .األولوية ذات اجملاالت يف أجريت اليت العلمية البحوث جودة يف حتسن ▪

 ولديهم عاليًا تأهياًل املؤهلني الباحثني عدد يف زيادة: البشري املال رأس إمكانات يف حتسن ▪

 .األولوية ذات اجملاالت يف للعمل الدافعية

 حبوث بإجراء قاموا أو درسوا ممن عاليًا تأهياًل ؤهلنيامل البحرينيني العلماء عدد يف زيادة ▪

 . األولوية ذات اجملاالت يف اخلارج يف علمية

 ذات اجملاالت يف العاملية/ اإلقليمية العلمية البحوث شبكات يف املشرتكني عدد يف زيادة ▪

 .األولوية
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  األولوي األولوي   ذاتذات  العلميالعلمي  البحثالبحث  جماالتجماالت

 

. األولوية ذات واجملاالت الصناعات 2131 االقتصادية رؤيتها يف رينالبح مملكة حكومة حددت

رتاتيجية واالس للبحرين، الوطنية واالسرتاتيجية االقتصادية، التنمية جملس من كل حدد كما

 لالسرتاتيجية األولوية ذات اجملاالت تغذي سوف اليت القطاعية األولويات الوطنية للتعليم العالي

 القوة مواطن على بناًء األولوية ذات العلمي البحث جماالت وضع ويتم. ميالعل للبحث الوطنية

 الصلة ذات اجملاالت يف التطبيقية البحوث تعزيز إىل احلاجة وإدراك اململكة، يف البشري املال للرأس

 .البحرين مملكة يف واالجتماعية االقتصادية باالحتياجات

 :هي عليها كيزالرت جيب اليت القصوى األولوية ذات اجملاالت

 التأمني.و، والتمويل اإلسالميةاخلدمات املصرفية و، اخلدمات املالية اجملال األول: ▪

 .والطب االنتقالي يف منطقة اخلليج ، الصحةالصحة العامةو اخلدمات الصحية اجملال الثاني: ▪

 (.ICTواالتصاالت ) تكنولوجيا املعلومات اجملال الثالث: ▪

 

 قصوىال األولوي  ذات اجملاالت

 والتأمني والتمويل، اإلسالمية املصرفية واخلدمات املالية، اخلدمات: األول اجملال 

 :املطلوبة املهارات

 .واملالية الصريفة ▪

 .التأمني ▪

 .األعمال إدارة ▪

نظم ادارة األعمال /  ▪

 املعلومات 

 :البحرين مملكة يف املساندة الظروف

 واملساهمة الشركات، عدد حيث من يًاحيو قطاعًا يشكل واملصريف املالي القطاع :واًلأ

 .املوظفني وعدد االقتصاد، يف

 وسوق واستثمار، أعمال وشركات وتأمني، بنوك،: مالية مؤسسة 411 من أكثر ▪

 .متخصصة ومتويالت ورخص املال، لرأس

 .اإلمجالي احمللي الناتج من ٪07 من أكثر يف يساهم ▪

 يف فة اىل التأثري اجلانيب لذلكباإلضا العاملة القوى من ٪205 من يقرب ما توظيف ▪

 .البحرين مملكة
 اخلدمات على اإلقبال وزيادة مصريف كمركز األوسط الشرق منطقة ظهور :ثانيًا

 .عامليًا اإلسالمية املصرفية

 القطاعات أسرع من واحدة اإلسالمية الشريعة مع تتوافق اليت املالية اخلدمات أصبحت ▪

 .كبري حد إىل اإلسالمية السندات مبيعات ارتفاع مع العاملي املالي النظام يف منوًا

 .دولة 51 من أكثر يف إسالمية مصرفية مؤسسة 311 من أكثر وجود ▪

 .اإلسالمية للصريفة مراكز حاليًا وماليزيا لندن من كل تعترب ▪

 .ملحوظ بشكل اجملال هذا يف واملوارد اجلهود دبي أمارة تكثف ▪

 والتدريب البحث فرص

 .واملهارات للمعارف ومصدر رئيسي أحباث كمركز ميًاإقلي التطور فرصة ▪

 . وإقليميًا حمليًا املالي القطاع يف العلمية البحوث إجراء ▪

 .اإلسالمي والتمويل للصريفة املعايري ووضع العلمي للبحث مؤسسات إلقامة الفرصة ▪
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 القصوى األولوي  ذات اجملاالت

 االنتقالي والطب اخلليج منطقة يف الصحة لعامة،ا والصحة الصحية اخلدمات: الثاني اجملال 

 :املطلوبة املهارات

 .الصحة يف خرباء ▪

 وتقنيون .علماء ▪

 ومنفذين مدراء ▪

 .لألعمال

 واخلدمات األعمال ▪

 .اإلدارية

 وصيادلة ممرضات ▪

 تغذية وأخصائيو

 .أسنان وأطباء

 :البحرين مملكة يف املساندة الظروف

 ومستشفى الطيب، السلمانية جممع: ريكب بشكل العام القطاع عليها يهيمن ▪

 .الصحة ووزارة العربي، اخلليج وجامعة محد، امللك

 اإلرسالية ومستشفى ايرلندا، يف للجراحني امللكية الكلية: اخلاص القطاع ▪

 .األمريكية

 والسرطان والسكري، الدموية، واألوعية القلب أمراض مثل املعدية غري األمراض ▪

 .بذلك الصلة وثيق االنتقالي والطب  .للوفاة الرئيسي السبب هي

 الطرفية، الدموية األوعية وأمراض التناسلي، األحياء وعلم الباطين، الطب يف التميز ▪

 .العربي اخلليج جامعة يف وخاصة واملناعة الدم وأمراض

 .والتقييم واإلدارية، التقنية املهارات يف نقص ▪

 والتدريب البحث فرص

 خالل من أو احمللي املستوى على سواًء القطاع داخل متخصصة جماالت يف علميال البحث يف لالستثمار فرص ▪

 .عامليًا أو حمليًا األكادميية املؤسسات مع بالتعاون املشرتكة البحوث برامج

 

 القصوى األولوي  ذات اجملاالت

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا: الثالث اجملال 

 :املطلوبة املهارات

احلاسوب  هندسة ▪

 اهلندسةو

 .االلكرتونية

 احلاسوب علوم ▪

 املعلومات ونظم

 .اإلدارية

 إدارة/ اإلدارة ▪

 .األعمال

 والتصميم، الفنون، ▪

 .واإلعالم

 :البحرين مملكة يف املساندة الظروف

 .املستجدات على ومطلع بالتكنولوجيا ملم حبريين شباب ▪

 .مؤهلون وخرجيون احمللية اجلامعات يف اجلودة ذات التقنية الربامج ▪

 برامج من متنوعة جمموعة خالل من والتدريب اجلديدة للمشاريع التمويل توافر ▪

 .متكني قبل من الدعم

 املعلومات تكنولوجيا لطبيعة نظرًا الصناعات من العديد يف قوية منو إمكانيات ▪

 واالتصاالت

 وقوية سهلة حلول على يعتمد الذي املتميز واملالي املصريف التمويل قطاع ▪

 .واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا

 تقنية يف استشارية خدمات إىل حاجة يف اليت اجملاورة االقتصاديات منو إمكانية ▪

 .املعلومات وتكنولوجيا

 والتدريب البحث فرص

 . األعمال ريادة طريق عن االقتصادي النمو إىل يؤدي مبا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع تطوير ▪

 خيدم مبا املعلومات تكنولوجيا يف العالية املضافة القيمة ذات االستشارية خلدماتا جمال يف القدرات بناء ▪

 . واإلقليمية احمللية األسواق من كاًل

 .واإلقليمي احمللي لالستخدام واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف الرباجميات تطبيقات تطوير فرص ▪
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 أو وطنية احتياجات لتلبية ضرورية خرىأ جماالت يف تسهم أن العلمية للبحوث ميكن كما

 :وتشمل املنطقة، يف البحرين مملكة فيها تتميز أن ميكن جماالت وهي اقتصادية، قطاعات

 .التعليمية واخلدمات التعليم، ▪
 .والصناعة البرتوكيماويات، ▪
 .واإلدارة العامة والسياسة واالقتصاد، االجتماعية، العلوم ▪
 .الصحي الصرف مياه رةوإدا البحرية، والعلوم البيئة، ▪
 . العمراني التخطيط ▪
 .والضيافة السياحة ▪
 .والتصميم الفنون ▪
 .اآلثار ▪
 .واالتصاالت اإلعالم، وسائلو املعلومات،تكنولوجيا  ▪

بالتعاون مع قطاع الصناعة أو احلكومة ، من  ان  هذه اجملاالت متكن البحث العلمي يف اجلامعات ،

 . بحرينهامات فّعالة  اىل مملكة التقديم اس
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  البحرينالبحرين  مملك مملك   مستقبلمستقبل  يفيف  العلميالعلمي  البحثالبحث  دوردور

 

ية للبحث العلمي واقعية املبينة يف االسرتاتيجية الوطنان األصالحات واملؤسسات واألنشطة 

 القاعدة تأسيس يف تسهم أن وعلى والتمويل، العلمي ملستوى البحث احلالي الوضع من ومنبثقة 

 املدى على العلمية األحباث متويل معدالت ترتفع أن جيب ماك. املستقبلية للتطورات األساسية

 املعرفة اقتصاد على القائمة البلدان يف التمويل معدالت مع للمقارنة قابلة تكون ألن الطويل

 105 ذلك يف مبا والتطوير العلمي البحث يف اإلمجالي احمللي ناجتها من ٪3-2 حوالي تستثمر واليت

 اإلنفاق من املردود بأن احلسبان يف األخذ مع اجلامعات، يف يستثمر اإلمجالي احمللي الناتج من ٪0 إىل

 منو إن. البعيد املدى على اإلجيابية نتاجاته ترتاكم وإمنا الفور على يظهر ال العلمي البحث على

 وجذب املؤهل، البشري املال رأس وتطوير جذب يف يسهم سوف العلمي البحث جمال يف االستثمارات

 العاملية، املعرفة من االستفادة يف اململكة قدرة وحتسني التكنولوجيا، جمال يف اراتاالستثم

 .للمملكة واالقتصادية االجتماعية االحتياجات تلبية يف واملساعدة

 البحريني بعد تمويل البحث العلمي باستمرار أدناه يبين ارتفاع معدل عائد االستثمارالشكل 

 

 ما حققته من يشري اىل العلمي قائم على البحثالقتصاد اللبناء ا نفسهااألمم اليت كرست  تأريخ

. ومن املؤمل أن تضع اسرتاتيجية البحث العلمي ودائمةفوائد اقتصادية واجتماعية ملحوظة 

 قائم علىو متنوع ومستدام رؤيتها يف أن تصبح جمتمع الذي حيقق على الطريق مملكة البحرين 

 .عرفةامل
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