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وزارة التعليــــم العالـــــي 

 قــــرار وزاري

رقـــم 2016/38

باإ�صـدار الئحـة تنظيـم البـحث العلمـي بكليـات العلـوم التطبيقيـة

ا�صتنــادا اإىل املر�صـــوم ال�صلطانـــي رقـم 2002/6 بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة التعليــم العالــي 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2007/62 بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ، 

2007/62 بتنظيــــم كليـــات العلـــوم  واإىل الالئحـــة التنفـيذيـــة للمر�صــوم ال�صلطانـــي رقـــــم 

التطبيقية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/13 ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تقـــــــــرر

املـادة االأولـــــى

يعمل فـي �صاأن تنظيم البحث العلمي بكليات العلوم التطبيقية باأحكام الالئحة املرفقة .

املـادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املـادة الثالثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

�صدر فـي : 26 من ذي احلجـــة 1437هـ 

املوافــــق : 28 من �صبتمبــــــــــر 2016م 

د . راوية بنت �صعود البو�صعيدية

 وزيــــــــــــرة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــي
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الئحــة تنظيــم البحــث العلمـي بكليــات العـلوم التطبيقيــة

الف�صــــل االأول

تعاريـــف واأحكــــام عامـــة

املـادة ) 1 ( 

يكـــون للكلمـات والعبــــارات الآتيــة - فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحــة - املعنــى املبــني قريــن 

كل منها ، ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر :

1 - الـــــــوزارة : 

وزارة التعليم العايل .

2 - الوزيــــــــر : 

وزير التعليم العايل .

3 - الوكيـــــــل : 

وكيل الوزارة .

4 - املديريــــة : 

املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية .

5 - الكليـــــــــة : 

اإحدى كليات العلوم التطبيقية .

6 - العميـــــــد : 

عميد الكلية .

7 - م�صاعد العميد : 

م�صاعد العميد لل�صوؤون الأكادميية والبحث العلمي .

8 - املركــــــــــز : 

مركز البحث العلمي باملديرية .

9 - اللجنـــــــة : 

جلنة البحث العلمي .
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10 - الباحـــــث : 

اأي ع�صو بالهيئة التدري�صية بالكلية . 

11 - البحــث العلمـــي : 

الأن�صطة املنظمة فـي املجالت العلمية والإن�صانية املختلفة والتي تهدف اإىل اإنتاج 

معارف جديدة من خالل اتباع منهج علمي معني ، وت�صمــل البحــوث الأكادمييـــة 

والتطبيقية ، والتطويرية ، ومنها البتكارات .

12 - القـ�صــــــــم : 

ق�صم البحث العلمي فـي الكلية .

13 - املجموعـــة البحثيـــة : 

اإجـــراء البحـــوث �صــواء كانـــوا من داخـــل الكليــة  جمموعـــة الباحــثني التــي تتولــى 

اأو خارجها .

14 - الباحـــث الرئيـــ�س : 

الباحث الذي يتوىل الإ�صراف الكامل على اإدارة البحث ، ويتحمل امل�صوؤولية الفنية 

واملـالية للبحث ، خالل مدة تنفـيذه حتى يتم النتهاء من جميع اللتزامات املتعلقة 

بالبحث .

15 - الباحــث امل�صـــارك : 

اأو �صمـــن جمموعـــة بحثيـــة  اآخـــر  البحـــث مع  اإجناز  فـي  ي�صتــــرك  الـــذي  الباحـــث 

�صواء كان من داخل الكلية اأو من خارجها .

16 - م�صاعد الباحث : 

�صخــــ�ض طبيعــي يتم اختياره وحتديد اخت�صا�صاتــه على النحــو املبــني فـي املـادتني 

)23 ، 24( من هذه الالئحة .

17 - الدعــــــــم : 

الدعم املقدم من موؤ�ص�صات حكومية اأو خا�صة لإجناز الدرا�صات والبحوث العلمية 

بالكلية . 

18 - الن�صـــر العلمــي : 

ن�صــر الكتــب العلميـــة املوؤلفــة اأو املرتجمـــة ، ووقائـــع امللتقيات العلمية كاملوؤمتـــرات 

والندوات وور�ض العمل ، والبحوث املتخ�ص�صة والتقارير العلمية .
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املـادة ) 2 ( 

ت�شكــل اللجنـــة بقــــرار من ال�زيــــر اأو مــــن يف��شــه ، برئا�شـــة نائـــب املديـــر العــــام لل�شـــــ�ؤون 

الأكادمييــة باملديريــة ، وع�ش�يــة كــل مــن : 

مديــــــر املركــــــز                                                                     نائبا للرئي�س    1

روؤ�شـــاء الأق�شــــام بالكليـــة                                                     اأع�شـــــــــــــــــــــــــــاء    2

رئي�س ق�شم الدرا�شات والبح�ث باملركز                              مقـــــــــــــــــــــــــــــــررا    3

املـادة ) 3 ( 

تعقــــد اللجنــــة اجتماعاتهــــا مرتــــني فـــي كــــل عـــام اأكادميــي بدعــ�ة من رئي�شهــا اأو نائبـــه ، 

اأو كلمـا اقت�شــت ال�شـــرورة ذلك ، ويكـــ�ن انعقادهـــا �شحيحا بح�ش�ر ثلــــث عــدد الأع�شـــاء 

على الأقل ، على اأن يك�ن من بينهم الرئي�س اأو نائبه . 

وللجنة اأن تدع� حل�ش�ر اجتماعاتها من ترى ال�شتعانة بهم من ذوي اخلربة اإذا اقت�شت 

امل�شلحة العامة ذلك ، دون اأن يك�ن لهم حق الت�ش�يت .

يرجـــح  الت�شـــاوي  وعنـــد   ، الأع�شاء احلا�شرين  اأ�ش�ات  باأغلبية  اللجنة قراراتها  وت�شدر 

اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع .

املـادة ) 4 ( 

تختـــ�س اللجنـــة مبـــا ياأتـــي : 

ر�شم خارطة البحث العلمي بالكليـــة .   1

و�شع خطة متكاملة للبحث العلمي بالكليـــة .   2

و�شع برنامج لتنفـيذ اأول�يات اخلطة امل��ش�عة والإ�شراف على تنفـيذها .   3

درا�شة امل�شاريع البحثية املرتبطة بالبيئة العمانية املقدمة من الكليـــة والت��شية    4

ب�شاأنها .

تقدمي الدعم الفني للكليـــة بالتن�شيق مع املركز فـي املجالت الآتية :   5

اأ - اإن�شاء قاعدة بيانات للبح�ث وامل�ؤلفات بالكليـــة .

ب - اإعداد تقرير �شن�ي لأداء البحث العلمي بالكليـــة .
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ج - مراجعة اتفاقيات البح�ث مع اجلهات الأخرى .

د - اإن�شاء فرق عمل بحثية فـي كل كلية كلمـا دعت احلاجة اإليها .

هـ - اإعداد ن�شرة لتعريف املجتمع بالبحث العلمي بالكليـــة .

املـادة ) 5 ( 

يج�ز للق�شم ال�شتعانة بالباحثني والأخ�شائيني والفنيني وغريهم من العاملني بالكلية 

اأو من خارجها .

الف�صــل الثانـــي

البحـــوث املمولـــة مـن الـــوزارة

املـادة ) 6 ( 

تت�ىل ال�زارة ت�شجيع الباحثني على اإجراء البح�ث العلمية ، وذلك على النح� الآتي : 

تقدمي الدعم للباحثني لإجناز الدرا�شات والبح�ث العلمية .   1

التعاون مع الهيئات وامل�ؤ�ش�شات العلمية والبحثية داخل ال�شلطنة وخارجها .   2

العمــــل على ت�شجيــــع الأفــــراد وامل�ؤ�ش�شات علــــى دعــــم ومت�يــــل امل�شاريـــع البحثيـــة    3

مبا يعزز دور الكليات .

ت�فـري و�شائل الت�شال احلديثة ، واأحدث الإ�شدارات العلمية من دوريات وكتب    4

وق�اعد بحثية .

املحلية    5 املتخ�ش�شة  العلمية والبحثية  الإ�شدارات  العلمي فـي  البحث  نتائج  ن�شر 

والدولية ، وت�فـري و�شائل الت�ثيق العلمي لت�شهيل مهام الباحثني .

اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�شت�شافة الباحثني والزائرين للم�شاركة فـي البح�ث    6

العلمية .

املـادة ) 7 ( 

تت�ىل الكلية تقدمي الدعم للبح�ث العلمية ، وذلك من خالل الآتي :

خم�ش�شات املبالغ التي تخ�ش�س لذلك من م�ازنة الكلية .   1
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الدعم املقدم من امل�ؤ�ش�شات احلك�مية .   2

النظم والق�انني    3 امل�افقات الالزمة لذلك وفق  اأخذ  التي تقدم للكلية بعد  املنح 

املعم�ل بها .

اإيرادات البح�ث والكتب واملجالت العلمية .   4

اإيرادات ال�شت�شارات والدورات العلمية التي تقدمها الكلية اإىل امل�ؤ�ش�شات الأخرى .   5

املـادة ) 8 ( 

يك�ن اإقرار الدعم املـايل للبحث العلمي - وفقا للم�ارد املـالية املتاحة - على النح� الآتي : 

للم�شاريع    1 اللجنة  من  ت��شية  على  بناء  النهائية  امل�شاريع  قائمة  ال�كيل  يعتمد 

البحثية التي تزيد قيمة ال�احد منها على )1000( األف ريال عماين .

للم�شاريع    2 الق�شم  من  ت��شية  على  بناء  النهائية  امل�شاريع  قائمة  العميد  يعتمد 

البحثية التي ل تتجاوز قيمة ال�احد منها )1000( األف ريال عماين .

ويتـم ال�شــرف املـالــي وفــق الإجـراءات املـاليـة املتبعــة فـي الكليـــة ، ووفـــق مـــا يـــتم اإجنــازه 

فـي امل�شروع ح�شب اخلطة البحثية املعتمدة من اللجنة .

املـادة ) 9 ( 

يجـــ�ز لل�زيــر - بناء على ت��شية اللجنة - ا�شرتداد الدعم املقرر للم�شروع كليــا اأو جزئيــا 

فـي حالة ت�قف البحث العلمي لأ�شباب ترجع اإىل اإرادة الباحث ، اأو املجم�عة البحثية .

املـادة ) 10 ( 

يجب بقرار من ال�زير - بناء على ت��شية من اللجنة - ا�شرتداد الدعم املقرر من الباحث 

اأو املجم�عة البحثية فـي حالة التق�شري فـي اإجناز البحث اأو عدم تنفـيذه وفقا للمراحل 

املقررة له ، وعدم تقدمي عذر مقب�ل .

املـادة ) 11 ( 

يك�ن تقدمي طلب الدعم والبت فـيه ، على النح� الآتي :

يقدم طلب الدعم من ذوي ال�شاأن على النم�ذج الذي تعده ال�زارة لهذا الغر�س    1

اإىل رئي�س الق�شم الذي ينتمي اإليه ، ليت�ىل رفعه اإىل الق�شم .
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يتولـــى الق�صـــم بحـــث الطلـــب ورفعــه اإلـــى م�صاعـــد العميــد لإبـــداء راأيـــه ثــم رفعـــه  - 2

اإىل العميد مرفقا به مذكرة بتو�صياته للبت فـيه من قبل عميد الكلية ، وفـي حالة 

جتــاوز قيمــة الدعـــم مبلــغ )1000( األف ريال عمانـــي يتولـــى العميـــد رفــع الطلـــب 

اإىل اللجنة م�صفوعا براأيه .

تتوىل اللجنة درا�صة الطلب واإ�صدار تو�صية ب�صاأنه واإحالته للوكيل لإ�صدار القرار . - 3

وفـي جميع الأحوال ي�صرتط لقبول الدعم األ يكون قد �صبق متويله من اأي جهة حكومية 

اأو خا�صة .

املـادة ) 12 ( 

يلتزم الباحث مبا ياأتي :

تقديـــم تقريـــر اإىل الق�صـــم فـي نهايـــة كـــل مرحلـــة مـــن مراحــل البحــث املعتمــدة  - 1

فـــي منــوذج طلــــب الدعــــم ، يحتـــوي علـــى عر�ض ملــا تــم اإجنـــازه فـي كـــل مرحلـــة ، 

كما يقدم تقريرا عن املوقف املـايل والإداري ، ويتم رفع تقرير اإىل اللجنة .

 اإعادة كافة املراجع والأدوات ، واملعدات التي مت �صراوؤها لأغرا�ض البحث اإىل الكلية  - 2

بعد النتهاء من م�صروع البحث .

تقدمي عدد )5( خم�ض ن�صخ من البحث ، بالإ�صافة اإىل ن�صخة اإلكرتونية ون�صخة  - 3

ورقيـــة اإلـــى رئيـــ�ض الق�صـــم ، وتقديــــم ملخـــ�ض باللغتــــني العربيـــة والإجنليزيـــــة ، 

ويتوىل رئي�ض الق�صم رفع البحث اإىل العميد الذي يقوم برفعه اإىل املركز .

الف�صــل الثالــــث

املجموعــات البحثيــة املمولــة من داخــل الــوزارة اأو خارجهــا

املـادة ) 13 ( 

تقوم الوزارة بتقدمي الدعم املـايل والإداري للمجموعات البحثية املمولة من داخل الوزارة 

اأو خارجهــا �صريطــة اأن تقــدم اأعمــال تت�صــم بالأ�صالــة والتجريـــد والبتكـــار فــــي املجـــالت 

املختلفة والتي تخدم املجتمع العماين .
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املـادة ) 14 ( 

ي�شرتط فـي املجموعة البحثية م� ي�أتي : 

اأن يكون له� ا�شم يدل على اأهدافه� وجم�الت عمله� .   1

اأن تكـــــون اأهدافهـــــ� وجم�التهـــــ� وا�شحـــــــة ، و�شف�فـــــة وتخــــدم جمموعــــــة كبيـــــرة    2

من الب�حثني والطالب .

املـادة ) 15 ( 

تقدم طلب�ت املجموع�ت البحثية التي ترغــب فـي احل�شــول على الدعم ، وفـــق االإجــراءات 

املن�شو�ص عليه� فـي املـ�دة )11( من هذه الالئحة .

املـادة ) 16 ( 

تلتزم املجموعة البحثية مب� ي�أتي :

تقديــم تقريـــر اإىل الق�شــم فـي نه�يـــة كـــل مرحلـــة من مراحـــل البحـــث املعتمــــدة    1

فــــي منــوذج طــلب الدعـــم ، يحتـــوي علـــى عـــر�ص ملـ� تـــم اإجنـــ�زه فـي كـــل مرحلـــة ، 

كم� تقدم تقريرا عن املوقف املـ�يل واالإداري ، ويتم رفع تقرير اإىل اللجنة .

 اإع�دة ك�فة املراجع واالأدوات ، واملعدات التي مت �شراوؤه� الأغرا�ص البحث اإىل الكلية    2

بعد االنته�ء من م�شروع البحث .

تقدمي عدد )5( خم�ص ن�شخ من البحث ، ب�الإ�ش�فة اإىل ن�شخة اإلكرتونية ون�شخة    3

ورقيـــة اإلـــى رئيــ�ص الق�شــــم ، وتقديـــم ملخـــ�ص ب�للغتــــني العربيــــة واالإجنليزيــــــة ، 

ويتوىل رئي�ص الق�شم رفع البحث اإىل العميد الذي يقوم برفعه اإىل املركز .

املـادة ) 17 (

 تقوم الوزارة بدعم املجموع�ت البحثية من خالل االآتي :

توفـري الت�شهيالت االإدارية واملـ�لية الالزمة للقي�م ب�أعم�له� .   1

توفـري االأجهزة واملعدات الالزمة خلدمة اأغرا�ص البحث العلمي .   2

ت�شهيل ا�شتخدام املختربات املتوفرة ب�لكلية .   3

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1166(

املـادة ) 18 ( 

يلتزم الباحث اأو املجموعات البحثية احلا�صلة على الدعم اخلارجي بالآتي :

ت�صليم ن�صخة من املخطط البحثي للكلية التي ينتمي اإليها الباحث اأو الباحثون  اأ - 

لرفعها اإىل اللجنة .

تقديــم تقاريــر دوريـــة للجنـــة حـــول مراحـــل تقدم البحث وفقـــا للخطــة الزمنيــة  ب - 

املعتمدة من اجلهة املمولة .

املـادة ) 19 ( 

يراعى اللتزام بال�صروط وال�صوابط املحددة من اجلهة املمولة فـي احلالت الآتية :

حدوث تغيري فـي املجموعة البحثية . - 1

متديد مدة البحث العلمي . - 2

تغيري خطة البحث العلمي واللتزامات املرتبطة بها . - 3

املـادة ) 20 ( 

يتوىل الباحث الرئي�ض املهام الآتية :

اقرتاح م�صروع البحث العلمي ، وبيان اأهميته واأخذ املوافقة وفق الإجراءات املبينة  - 1

فـي املــــادة )11( من هذه الالئحة .

اإدارة امل�صروع البحثي وفقا للخطة املعتمدة . - 2

تنفـيذ ال�صروط وال�صوابط املحددة فـي العقد املربم مع اجلهة املمولة . - 3

تقدمي تقارير دورية عن كل مرحلة من مراحل البحث العلمي اإىل الق�صم . - 4

تقدمي تقرير نهائي اإىل الق�صم عن جميع مراحل اإجناز امل�صروع البحثي متهيدا  - 5

لرفعه اإىل اللجنة .

املـادة ) 21 ( 

يتوىل الباحث امل�صارك الآتي :
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امل�صاركة فـي اإعداد مقرتح البحث العلمي . - 1

تنفـيذ املهام املحددة له من قبل الباحث الرئي�ض . - 2

املـادة ) 22 ( 

يتوىل الق�صم توجيه املجموعة البحثية فـي حالة وجود مالحظات على �صري البحث العلمي 

لإجراء التعديالت املطلوبة ، وفـي حالة عدم تنفـيذها يتوىل الق�صم اإعداد مذكرة بذلك 

ورفعها اإىل اللجنة لتخاذ الالزم .

املـادة ) 23 ( 

يتولــى م�صاعد الباحــث امل�صاعـــدة فـي اإجـــراء امل�صاريع والدرا�صــات والختبــارات العلميــة ، 

والبحث عن املواد واملراجع العلمية ، وتنظيمها ، وحت�صري التجارب والختبارات ، وجتميع 

اأعمال اأخرى  اأدوات القيا�ض واملعدات الفنية ، وت�صجيل البحوث وعر�صها ، واأي  وتركيب 

يكلف بها من قبل الباحث امل�صارك .

املـادة ) 24 ( 

يراعى عند التعاقد مع م�صاعد الباحث ما ياأتي :

اأن يتم التعاقد معه تبعا لنوع امل�صروع البحثي ، ويجوز ال�صتعانة بالأخ�صائيني  - 1

والفنيني للقيام ببع�ض الأعمال املرتبطة بالبحث العلمي .

اأن يكون حا�صال على �صهادة البكالوريو�ض اأو املـاج�صتري .  - 2

ا�صتخدام منوذج العقد املعد من قبل املركز لهذا الغر�ض . - 3

اأن تكون الأولوية خلريجي الكلية . - 4

اتباع الإجراءات الإدارية واملـالية فـي التعاقد املعمول بها فـي الكلية . - 5

الف�صــــل الرابــــع

الن�صـــر العلمـــــي

املــادة ) 25 ( 

يجوز بقرار من الوكيل تقدمي الدعم لن�صر ما ياأتي : 
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املوؤلفات واملخطوطات .  - 1

املرتجمات واملو�صوعات العلمية .  - 2

وقائع املوؤمترات والندوات العلمية . - 3

ما تراه اللجنة منا�صبا للن�صر ، ويخدم اأهداف الكلية . - 4

املـادة ) 26 ( 

يقدم طلب احل�صول على دعم الن�صر العلمي اإىل الق�صم على النموذج املعد من قبل املركز 

لهذا الغر�ض مرفقا به امل�صتندات التي يحددها النموذج . 

املـادة ) 27 ( 

يتوىل الق�صم درا�صة طلب دعم الن�صر العلمي واإبداء الراأي ب�صاأنه ثم اإحالته اإىل العميد 

للبت فـيه بالقبول اأو الرف�ض . 

وفــي حالـــة قبول الطلب يتم عر�صه على جملــ�ض الكلية لتحديد ن�صبة الدعــم ، ثــم رفعــه 

اإىل الوكيل لالعتماد .

املـادة ) 28 ( 

ثالثة   )3( على  احل�صول  العلمي  الن�صر  دعم  على  احل�صول  طلب  فـي  البت  قبل  يتعني 

عــرو�ض خمتلفـــة من دور الن�صــر والطباعـــة بتكلفـــة الن�صــر وتقدميها اإىل دائـــرة ال�صـــوؤون 

الإدارية واملـالية بالكلية .

املـادة ) 29 ( 

يتولــى جملـ�ض الكليــة درا�صة العــرو�ض املقدمة واختيار اأف�صلها ، ويتم دفع مقــدار الدعــم 

بعد اعتماده اإىل دار الن�صر والطباعة .

املـادة ) 30 ( 

يلتــزم احلا�صـــل علــى دعــم الن�صــر العلمــي باإخطــار العميــد كتابــة خــالل )10( ع�صــرة اأيــام 

مبا يفـيد �صدور الإنتاج العلمي ، وتر�صل ن�صخة من الإخطار اإىل املركز .
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املـادة ) 31 ( 

يلتــزم احلا�صــل على دعـــم الن�صــر العلمي بت�صليــم عــدد )200( مائتي ن�صخــــة مـــن الإنتـــاج 

العلمـــي اإىل مكتبة الكلية .

املـادة ) 32 ( 

يراعى اإبرام عقد مع احلا�صل على دعم الن�صــر العلمــي ، يقر فـيه باأحقية الوزارة وحدها 

دون غريها فـي اإعادة ن�صر املنتج العلمي ملــدة )5( خم�ض �صنوات ، يعود بعدها احلق ل�صاحبه 

اأو ورثته ال�صرعيني .

املـادة ) 33 ( 

فـي حالة التو�صل اإىل براءة اختـراع نتيجـــة بحث علمــي ا�صتعــمل الباحــث فـيــه اإمكانيـات 

 ، منا�صفة  بال�صراكة  الباحث  وا�صم  الكليــة  اأو  الـــوزارة  با�صــم  ي�صجــل   ، الكليــة  اأو  الــوزارة 

وتتقا�صى الوزارة اأو الكلية ن�صبة )50%( خم�صني باملـائة من اأي دخل حتققه براءة الخرتاع ، 

ويتقا�صى الباحث ن�صبة )50%( خم�صني باملـائة .

املـادة ) 34 ( 

اأو الكليــــة بدعمـــه  اإليها نتيجــة بحـــث قامت الوزارة  اأي ح�صة من براءة اخرتاع يتو�صل 

عن طريق منحة خارجية ت�صجل با�صم الباحث ، وتتقا�صى الوزارة اأو الكلية ن�صبة )%40( 

اأربعـــني باملـائـــة مــن اأي دخـــل حتققه بــــراءة الختــــراع ، ويتقا�صى البـــــاحث ن�صبــــة )%60( 

�صتــني باملـائـــة .

-12-




