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وزارة الرتبية والتعليم

 قرار رقم ) 1247/ م ع ن /2017( 
باإ�صدار الئحة تنظيم البحث العلمي مل�ؤ�ص�صات التعليم العايل 

وزير التربية والتعليم، رئي�س مجل�س التعليم العالي:
بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،

واملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 بتنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة،
وعلى قرار  رقم )3( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة املالية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة وتعديالته،

وعلى قرار جمل�س التعليم العايل رقم )2017/491( يف جل�شته رقم )2017/41( املنعقدة بتاريخ 
16 اأبريل 2017،

وبناًء على عْر�س الأمني العام ملجل�س التعليم العايل،
قرر االآتي:

املادة االأولى 
ُيعمل باأحكام لئحة تنظيم البحث العلمي ملوؤ�ش�شات التعليم العايل املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية 
على موؤ�ش�شات التعليم العايل تعديل اأو�شاعها مبا يتفق واأحكام هذه الالئحة خالل ثالثة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بها.

املادة الثالثة 
على الأمني العام ملجل�س التعليم العايل تنفيذ اأحكام هذا القرار.

املادة الرابعة 
ُين�َشر هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ 

الن�شر.

 وزير الرتبية والتعليم
رئي�س جمل�س التعليم العايل
    الدكت�ر ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ:21 محـــــرم 1439هــ
المــــــوافــــــق:11 اأكتوبـــر 2017م
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الئحة تنظيم البحث العلمي
مل�ؤ�ص�صات التعليم العايل 

الف�صل االأول
التعريف واالأهداف

مادة )1(
يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها ما مل 

يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين. 

م يتم ِوْفقًا لالأ�س�س العلمي���ة والأخالقية، ويتعلق بتطوير  البح���ث العلم���ي: كل ن�ساط علم���ي منظَّ
المعـــارف والعلوم المختلفة، بهدف بحـــث �شبل تطبيقها ون�شرها وال�شتفـــادة منها في الرتقاء 

بم�شتوى حياة الفرد والجماعة، بما ي�شهم في دفع جهود التنمية الوطنية ال�شاملة.
الباح���ث: ع�شـــو هيئـــة اأكاديمية اأو علمية اأو َمـــن في حكمه، والذي يقوم باإجـــراء البحث العلمي 

لإنجاز ودرا�شة مو�شوع معين.
الباح���ث الرئي����س: هو ع�شو هيئة اأكاديمية اأو علميـــة اأو َمن في حكمه، والذي ي�شترك مع باحث 
اأو اأكثر خالل الإجراءات البحثية لإنجاز ودرا�شة مو�شوع ما، ويتولى الإ�شراف على فريق البحث 

واإدارته.
الباحث الم�صارك: هو ع�شو هيئة اأكاديمية اأو علمية اأو َمن في حكمه بمجال التخ�ش�س، والذي 
ي�شترك مع باحث رئي�س اأو اأكثر لإنجاز ودرا�شة مو�شوع ما، وتكون م�شئوليته ت�شامنية مع الباحث 
الرئي�ـــس، اإ�شافة اإلى كونه م�شئوًل عن الجزء الُمْوكل اإليـــه في البحث المتعلق بمجال تخ�ش�شه 

وخبرته.
���م/ الفاح����س: هـــو ع�شو هيئة اأكاديميـــة اأو علمية اأو َمن في حكمـــه بمجال التخ�ش�س،   الُمَحكِّ
والـــذي يكلَّف بفح�س ودرا�شة مقترح بحثي اأو اإنتاج علمي بق�شد تقييمه علميًا والحكم عليه من 

حيث التخ�ش�س والمنهجية، اإ�شافة اإلى حجم الإفادة من نتائجه.
�شة للعمل في المملكة �شواًء كان مقرها الرئي�س مملكة   الم�ؤ�ص�صة: موؤ�ش�شة التعليم العالي المرخَّ

البحرين اأو خارجها.

مادة )2(
ُيعتَب البحث العلمي جزءًا اأ�شا�شيًا من وظائف املوؤ�ش�شة، ويهدف ب�شفته تلك اإلى:

1- اإثراء العلم والمعرفة اللذين ت�شطلع بهما الموؤ�ش�شة.
2- بناء القدرات العلمية عبر تكوين وتدريب طلبة الدرا�شات العليا في كل مجالت البحث العلمي.
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3- الم�شاهمة في التحوُّل بالمجتمع البحريني نحو اقت�شاد المعرفة القائم على الإبداع والبتكار.
ْخل في المملكة. 4- ا�شتحداث تطبيقات ذات مردود اقت�شادي ت�شاهم في تنوُّع م�شادر الدَّ

5- الم�شاهمـــة في تحقيـــق الخطط والأولويات الوطنية والتنمية ال�شاملـــة الم�شتدامة للمملكة، وتنفيذ 
ال�شتراتيجية الوطنية للبحث العلمي.

6- نقـــل وتوطين التقنيـــة الحديثة والعمل على تطويرهـــا وتطويعها لتالئم الم�شتجـــدات العالمية بما 
يالئم ظروف وبيئة المملكة، ويحقق جهود التنمية الوطنية ال�شاملة.

7- الرتقـــاء بم�شتـــوى التعليـــم العالـــي واإبـــراز دور وم�شاهمة موؤ�ش�شاته فـــي بناء الح�شـــارة الب�شرية 
المعا�شرة، دون التخلِّي عن التراث العربي والإ�شالمي والعناية به.

الف�صل الثاين
�شروط واإجراءات تنظيم البحث العلمي

مادة )3(
ع �سيا�سة للبحث العلمي، مع مراعاة الآتي: ُي�سرَتط على كل موؤ�س�سة و�سْ

1- اأْن تتما�شى مع مجالت البحث ذات الأولوية الم�شار اإليها في ال�شتراتيجية الوطنية للبحث العلمي 
ة من ِقَبل مجل�س التعليم العالي. في المملكة المقرَّ

2- اأخالقيـــات البحـــث العلمي واأعرافه، من خـــالل العمل بالميثاق الأخالقي الدولـــي للبحث العلمي، 
وو�شع اآلية للتعامل مع الغ�س العلمي.

مة للِمْلكية الفكرية في المملكة. القوانين المنظِّ  -3 
تاأكيد مبداأ التناف�شية في تمويل البحوث، من خالل الفح�س العلمي للم�شاريع البحثية المطروحة   - 4 

واعتمادها قبل ال�شروع في تنفيذها وتقييم الإنتاج البحثي بعد الإنجاز.
م/ الفاح�س. تحديد اأدوار كل من الباحث الرئي�س، والباحث الم�شارك، والُمَحكِّ  -5 

ترجمة �شيا�شة البحث العلمي اإلى خطة تنفيذية �شنوية.  -6 

مادة )4(
تلتزم كل موؤ�ش�شة با�شتحداث جهة �شمن هيكلها التنظيمي )جمل�س علمي اأو عمادة( تتبع رئا�شة 

ة بتنظيم �شئون البحث العلمي، وتوكل لها املهام الآتية: املوؤ�ش�شة، تكون معنيَّ
1 - اقتـــراح خطـــة الأبحـــاث العلميـــة الدورية، بما ين�شجـــم وا�شتراتيجيـــة البحث العلمـــي للموؤ�ش�شة، 
ها على مجل�س اأمناء  ع الميزانية الالزمة لها، تمهيدًا لعْر�شِ وبالتن�شيق مع الأق�شام الأكاديمية وو�شْ

الموؤ�ش�شة لمناق�شتها واإقرارها.
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ع اآلية تمويل الأبحاث في الموؤ�ش�شة وتنفيذها. 2 - و�شْ
مة للن�ساط البحثي بالموؤ�س�سة. 3 - اإ�سدار القرارات واتخاذ الإجراءات المنظِّ

4 - الموافقة على م�شروعات البحوث والدرا�شات ومتابعة تنفيذها ون�شرها والإنفاق عليها.
5 - التعاون مع مراكز البحوث العلمية المحلية والإقليمية والدولية.

لة من قطاعات اأخرى خارج الموؤ�ش�شة. 6 - التن�شيق والإ�شراف والمتابعة ب�شاأن البحوث المموَّ
7 - متابعة اإن�شاء وتحديث قاعدة بيانات الن�شر العلمي والإنتاج البحثي للموؤ�ش�شة.

مة للموؤ�ش�شة. 8 - اإ�شدار المجالت العلمية الُمَحكِّ
9 - اإعداد التقرير ال�شنوي للبحث العلمي للموؤ�ش�شة، واآلية �شْرف الموازنة ال�شنوية وبنودها.

10 - متابعة اأية اأمور اأخرى تتعلق بالبحث العلمي.

مادة )5(
والإنتاج  الن�شر  ق  وتوثِّ العلمي،  للبحث  ثة  حمدَّ اإلكرتونية  بيانات  قاعدة  باإن�شاء  املوؤ�ش�شة  تلتزم 
العلمي لأع�شاء هيئة التدري�س وطلبة الدرا�شات العليا وخطط البحث العلمي ال�شنوية للموؤ�ش�شة، على 
العايل، لغر�س توفري  التعليم  العامة ملجل�س  الأمانة  العلمي يف  البحث  بيانات  رْبُطها بقاعدة  يتم  اأْن 

ثة التي تخدم متخذي القرار يف ر�ْشم ال�شيا�شة العامة للبحث العلمي. البيانات املحدَّ

مادة )6(
م كمًا ونوعًا، مت�سمنًا ذلك  يتم تقييم ن�ساط البحث العلمي للموؤ�س�سة عرب الن�سر العلمي ال�ُمَحكَّ
مة، والكتب املوؤلَّفة، وعدد براءات الخرتاع واجلوائز، وامل�شاركة  الأوراق املن�شورة يف املجالت الـُمَحكَّ

مة، ور�شائل الدرا�شات العليا املنَجزة. بالأوراق البحثية يف املوؤمترات والندوات العلمية الـُمَحكَّ

مادة )7(
واملعامل،  كاملكتبة،  العلمية  البحوث  لإجناز  الكافية  والت�شهيالت  املرافق  بتوفري  املوؤ�ش�شة  تلتزم 
واملختبات، وقواعد البيانات، وال�شرتاك يف الدوريات العلمية، وع�شوية املنظمات واجلمعيات العلمية 

املهنية.

مادة )8(
ة من ِقَبل جمل�س التعليم العايل  �ِشي املقرَّ تلتزم املوؤ�ش�شة بتحقيق موؤ�شرات ومعايري العتماد املوؤ�شَّ
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اإبداء الهتمام  توؤكد �شرورة  التي  والبتكار(،  الأكادميية  العلمي( و)املنح  واملتعلقة مبجال )البحث 
على  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  وت�شجيع  لتطويره،  الكافية  والت�شهيالت  املرافق  وتوفري  العلمي  بالبحث 

اإجراء البحث العلمي والأن�شطة الأكادميية.

الف�صل الثالث
مت�يل البحث العلمي

مادة )9(
على كل موؤ�ش�شة تعليم عاٍل خا�شة، تخ�شي�س ن�شبة ل تقل عن 3% من جممل الإيرادات ال�شنوية 
للبحث العلمي، اإلى جانب اأية مبالغ اأخرى ترغب موؤ�ش�شة التعليم العايل اخلا�شة بالإ�شهام بها لهذا 
م من الغري، ب�سرط املوافقة امل�سبقة ملجل�س التعليم العايل، ومبا  الغر�س، وكذلك اأية مبالغ اأخرى تقدَّ

يتفق مع القوانني املعمول بها يف اململكة.

الف�صل الرابع
ْرف على البحث العلمي اآليات ال�صَّ

مادة )10(
افة لالإنفاق من املوازنات املخ�ش�شة للبحث العلمي، مبنية  ق كل موؤ�ش�شة اآلية وا�شحة و�شفَّ تطبِّ

دة لها ح�شرًا، وهي: على مبداأ التناف�شية، بحيث تنَفق على الغايات املحدَّ
1 - �شـــراء الأجهـــزة والمعـــدات والأدوات البحثيـــة بمـــا فيهـــا اأجهـــزة الحا�شـــب الآلـــي والبرمجيات 

المتخ�ش�شة التي يحتاجها الم�شروع البحثي.
2 - �شراء المـــواد البيولوجية والكيميائية والفيزيائيـــة والأدوات الزجاجية وغيرها، المطلوبة لإجراء 

الم�شروع البحثي.
د، علـــى اأْن تعَطى هذه الكتب  3 - �شـــراء كتـــب متخ�ش�شة اأو مجالت علميـــة لزمة لدعم م�شروع محدَّ

والمجالت بعد النتهاء من الم�شروع اإلى المكتبة بالموؤ�ش�شة.
4 - �شراء قواعد البيانات الالزمة لتنفيذ الم�شروعات البحثية، اأو دْفع ر�شوم ال�شتراك فيها.

5 - �شـــراء اختبـــارات ومقايي�ـــس علمية متخ�ش�شة اأو ا�شتئجـــار معدات لزمة لتنفيـــذ كل اأو جزء من 
د. م�شروع بحثي محدَّ

6 - اإبرام عقود مع الموردين ل�شيانة واإ�شالح المعدات والأجهزة التي تم �شراوؤها لأغرا�س الم�شاريع 
البحثية.

دة مثل  د اأو مجموعة م�شاريـــع محدَّ 7 - تعديـــل مرافـــق موجودة لغر�ـــس ا�شتيعاب م�شروع بحثي محـــدَّ
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مختبر لل�شالمة الإحيائية، اأو غرفة منخف�شة الهتزاز، اأو من�شاأة بحثية لرعاية الحيوان.
مة من ِقَبل اأحد اأع�شاء هيئة التدري�س في  8 - نفقات الن�شر العلمي المترتبة على ن�شر الأبحاث المقدَّ

مة اأو المجلدات الخا�شة بالموؤتمرات. المجالت العلمية الُمَحكَّ
مة، والندوات العلمية وما يتعلق بهما من اأمور اأكاديمية. 9 - نفقات اإعداد الموؤتمرات العلمية الُمَحكَّ

10 -  نفقات �شفر ع�شو هيئة التدري�س اإذا توجبت عليه زيارة جهة خارج المملكة لغر�س اإجراء م�شروع 
د، مثل جْمع البيانات اأو ا�شتخدام معدات متخ�ش�شة متوفرة فقط في تلك الجهات. بحثي محدَّ

11 - نفقات ال�شت�شارات العملية والخدمات الخارجية اإذا تَطلَّب ذلك م�شروع البحث.
12 - اأيـــة نفقات اأخرى تهدف اإلى اإنجاز الم�شروع البحثـــي وذات طبيعة مماثلة للبنود المذكورة اآنفًا. 

وتخ�شع هذه النفقات للتدقيق المالي من ِقَبل الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي. 

مادة )11(
ـــل اإلى الأمانة العامـــة لمجل�س التعليم  1 - تلتـــزم كل موؤ�ش�شـــة تعليم عاٍل خا�شـــة بت�شليم تقرير مف�شَّ
ْرف على البحث العلمي فـــي موعد اأق�شاه نهاية �شهـــر مايو من كل عام،  العالـــي حول اأوجـــه ال�شَّ
ق لموؤ�ش�شة التعليم العالـــي الخا�س، وذلك ِوْفق  كُمرفـــق لتقرير الح�شاب الختامـــي ال�شنوي المدقَّ

النماذج التي ت�شعها الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي في هذا ال�شاأن.
2 - تتولـــى اإدارة البحـــث العلمي بالأمانة العامة تدقيق التقرير ال�شنوي للبحث العملي لكافة موؤ�ش�شات 
التعليـــم العالـــي الخا�شة، واآلية �شْرف الموازنة. ولها حـــق العترا�س على اأيِّ بند وارد فيه، حيث 

ْرف الواردة في المادة العا�شرة من هذه الالئحة. د المبلغ على اأوجه ال�شَّ يتوجب اإعادة ر�شْ
3 - ف���ي حال���ة عدم تنفيذ موؤ�س�سة التعليم العالي الخا�سة لأيِّ ن�س���اط وارد في خطتها ال�سنوية للبحث 
العلمـــي، يتـــم ترحيل المبلـــغ المر�شود له اإلى ال�شنـــة التالية ب�شفة ا�شتثنائيـــة، وذلك بعد تقديم 
رات التي تقبلها الأمانة العامة لمجل�س التعليم العالي وتوافق  موؤ�ش�شة التعليم العالي الخا�شة المبرِّ

عليها، ول ُيح�َشب من �شمن ميزانيتها لل�شنة التالية بل ت�شاف اإليها.

مادة )12(
�شة لإجناز البحث العلمي لدْفع اأيِّ جزء من الرواتب  على املوؤ�ش�شة عدم �شْرف اأية مبالغ خم�شَّ
اأو الأجور اأو املميزات التعاقدية ملوظفي املوؤ�ش�شة اأو طالبها، اأو اأيِّ ُمَتَطلَّب اإداري اأو خدمي يتعار�س 
د من التخ�شي�س. ويجوز دْفع حوافز مادية للباحثني يف حالة ح�شولهم على متويل من  والغر�س املحدَّ
خارج املوؤ�ش�شة املنت�شبني لها، على األ تتعدى قيمة احلافز الراتب الأ�شا�شي الذي يتقا�شاه الباحث من 

املوؤ�ش�شة.
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مادة )13(
ُتعترَب خمالفُة اأحكام هذه الالئحة خماَلفًة ل�سروط مْنح الرتخي�س، ويجوز ملجل�س التعليم العايل 
حقل  اأو  اخلا�شة  التعليم  موؤ�ش�شات  من  موؤ�ش�شة  اأية  ترخي�س  وْقف  العام  الأمني  تو�شية  على  وبناًء 
�سٍ اأو برنامج علمي ملدة ل تزيد على �سنة درا�سية واحدة اإذا تبيَّ له اإخاللها ب�سروط الرتخي�س.  تخ�سُّ
املوؤ�ش�شة  ُيْخِطر  اأْن  ال�شابقة  الفقرة  بالوْقف طبقًا حلكم  قراره  اإ�شدار  قبل  املجل�س  على  ويجب 
دة لإزالة اأ�شبابها، على األ تزيد هذه املدة على �شتة اأ�شهر، ويجوز  ة املحدَّ املعنية كتابة باملخالفة واملدَّ
ْعن على قرار الوْقف اأمام املحكمة املخت�شة خالل �شتني يومًا من تاريخ اإخطاره به. ل�شاحب ال�شاأن الطَّ


