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وزارة التعليــــم العالـــــي
قــــرار وزاري
رقـــم 2016/38
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم البـحث العلمـي بكليـات العلـوم التطبيقيـة
ا�ستنــادا �إىل املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقـم  2002/6بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة التعليــم العالــي
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ،
و�إىل الالئح ــة التنفـيذي ــة للمر�ســوم ال�سلطان ــي رق ـ ــم  2007/62بتنظيـ ــم كلي ــات العل ــوم
التطبيقية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/13
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقـــــــــرر
املـادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم البحث العلمي بكليات العلوم التطبيقية ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املـادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املـادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  26 :من ذي احلجـــة 1437هـ
املوافــــق  28 :من �سبتمبــــــــــر 2016م
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الئحــة تنظيــم البحــث العلمـي بكليــات العـلوم التطبيقيــة
الف�صــــل الأول
تعاريـــف و�أحكــــام عامـــة
املـادة ( ) 1
يك ــون للكلمـات والعبـ ــارات الآتيــة  -فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحــة  -املعنــى املبــني قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــــــوزارة :
وزارة التعليم العايل .
 - 2الوزيــــــــر :
وزير التعليم العايل .
 - 3الوكيـــــــل :
وكيل الوزارة .
 - 4املديريــــة :
املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية .
 - 5الكليـــــــــة :
�إحدى كليات العلوم التطبيقية .
 - 6العميـــــــد :
عميد الكلية .
 - 7م�ساعد العميد :
م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية والبحث العلمي .
 - 8املركــــــــــز :
مركز البحث العلمي باملديرية .
 - 9اللجنـــــــة :
جلنة البحث العلمي .
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 - 10الباحـــــث :
�أي ع�ضو بالهيئة التدري�سية بالكلية .
 - 11البحــث العلمـــي :
الأن�شطة املنظمة فـي املجاالت العلمية والإن�سانية املختلفة والتي تهدف �إىل �إنتاج
معارف جديدة من خالل اتباع منهج علمي معني  ،وت�شمــل البحــوث الأكادميي ــة
والتطبيقية  ،والتطويرية  ،ومنها االبتكارات .
 - 12القـ�ســــــــم :
ق�سم البحث العلمي فـي الكلية .
 - 13املجموعـــة البحثيـــة :
جمموع ــة الباحــثني التــي تتولــى إ�ج ــراء البح ــوث �ســواء كان ــوا من داخ ــل الكليــة
�أو خارجها .
 - 14الباحـــث الرئيـــ�س :
الباحث الذي يتوىل الإ�شراف الكامل على �إدارة البحث  ،ويتحمل امل�س�ؤولية الفنية
واملـالية للبحث  ،خالل مدة تنفـيذه حتى يتم االنتهاء من جميع االلتزامات املتعلقة
بالبحث .
 - 15الباحــث امل�شـــارك :
الباح ــث ال ــذي ي�شتـ ــرك فـي �إجناز البح ــث مع �آخ ــر �أو �ضم ــن جمموع ــة بحثي ــة
�سواء كان من داخل الكلية �أو من خارجها .
 - 16م�ساعد الباحث :
�شخـ ــ�ص طبيعــي يتم اختياره وحتديد اخت�صا�صاتــه على النحــو املبــني فـي املـادتني
( )24 ، 23من هذه الالئحة .
 - 17الدعــــــــم :
الدعم املقدم من م�ؤ�س�سات حكومية �أو خا�صة لإجناز الدرا�سات والبحوث العلمية
بالكلية .
 - 18الن�شـــر العلمــي :
ن�شــر الكتــب العلمي ــة امل�ؤلفــة �أو املرتجم ــة  ،ووقائ ــع امللتقيات العلمية كامل�ؤمت ــرات
والندوات وور�ش العمل  ،والبحوث املتخ�ص�صة والتقارير العلمية .
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املـادة ( ) 2
ت�شكــل اللجن ــة بقـ ــرار من الوزيـ ــر �أو مـ ــن يفو�ضــه  ،برئا�س ــة نائ ــب املدي ــر العـ ــام لل�شـ ـ ـ�ؤون
الأكادمييــة باملديريــة  ،وع�ضويــة كــل مــن :
نائبا للرئي�س
1 -1مديـ ـ ــر املركـ ـ ــز
�أع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
2 -2ر�ؤ�س ــاء الأق�سـ ــام بالكلي ــة
مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
3 -3رئي�س ق�سم الدرا�سات والبحوث باملركز
املـادة ( ) 3
تعقـ ــد اللجنـ ــة اجتماعاتهـ ــا مرتـ ــني ف ــي كـ ــل ع ــام �أكادميــي بدعــوة من رئي�سهــا �أو نائب ــه ،
�أو كلمـا اقت�ضــت ال�ض ــرورة ذلك  ،ويك ــون انعقاده ــا �صحيحا بح�ضور ثلـ ــث عــدد الأع�ض ــاء
على الأقل  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه .
وللجنة �أن تدعو حل�ضور اجتماعاتها من ترى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة �إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامة ذلك  ،دون �أن يكون لهم حق الت�صويت .
وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعن ــد الت�س ــاوي يرج ــح
اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
املـادة ( ) 4
تخت ــ�ص اللجن ــة مب ــا ي أ�ت ــي :
1 -1ر�سم خارطة البحث العلمي بالكلي ــة .
2 -2و�ضع خطة متكاملة للبحث العلمي بالكلي ــة .
3 -3و�ضع برنامج لتنفـيذ �أولويات اخلطة املو�ضوعة والإ�شراف على تنفـيذها .
4 -4درا�سة امل�شاريع البحثية املرتبطة بالبيئة العمانية املقدمة من الكلي ــة والتو�صية
ب�ش�أنها .
5 -5تقدمي الدعم الفني للكلي ــة بالتن�سيق مع املركز فـي املجاالت الآتية :
أ� � -إن�شاء قاعدة بيانات للبحوث وامل�ؤلفات بالكلي ــة .
ب � -إعداد تقرير �سنوي لأداء البحث العلمي بالكلي ــة .
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ج  -مراجعة اتفاقيات البحوث مع اجلهات الأخرى .
د � -إن�شاء فرق عمل بحثية فـي كل كلية كلمـا دعت احلاجة �إليها .
هـ � -إعداد ن�شرة لتعريف املجتمع بالبحث العلمي بالكلي ــة .
املـادة ( ) 5
يجوز للق�سم اال�ستعانة بالباحثني والأخ�صائيني والفنيني وغريهم من العاملني بالكلية
�أو من خارجها .
الف�صــل الثانـــي
البحـــوث املمولـــة مـن الـــوزارة
املـادة ( ) 6
تتوىل الوزارة ت�شجيع الباحثني على �إجراء البحوث العلمية  ،وذلك على النحو الآتي :
1 -1تقدمي الدعم للباحثني لإجناز الدرا�سات والبحوث العلمية .
2 -2التعاون مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات العلمية والبحثية داخل ال�سلطنة وخارجها .
3 -3العمـ ــل على ت�شجيـ ــع الأفـ ــراد وامل�ؤ�س�سات علـ ــى دعـ ــم ومتويـ ــل امل�شاري ــع البحثي ــة
مبا يعزز دور الكليات .
4 -4توفـري و�سائل االت�صال احلديثة  ،و�أحدث الإ�صدارات العلمية من دوريات وكتب
وقواعد بحثية .
5 -5ن�شر نتائج البحث العلمي فـي الإ�صدارات العلمية والبحثية املتخ�ص�صة املحلية
والدولية  ،وتوفـري و�سائل التوثيق العلمي لت�سهيل مهام الباحثني .
6 -6اتخاذ الإجراءات الالزمة ال�ست�ضافة الباحثني والزائرين للم�شاركة فـي البحوث
العلمية .
املـادة ( ) 7
تتوىل الكلية تقدمي الدعم للبحوث العلمية  ،وذلك من خالل الآتي :
1 -1خم�ص�صات املبالغ التي تخ�ص�ص لذلك من موازنة الكلية .
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2الدعم املقدم من امل�ؤ�س�سات احلكومية .
3املنح التي تقدم للكلية بعد �أخذ املوافقات الالزمة لذلك وفق النظم والقوانني
املعمول بها .
�4إيرادات البحوث والكتب واملجالت العلمية .
�5إيرادات اال�ست�شارات والدورات العلمية التي تقدمها الكلية �إىل امل�ؤ�س�سات الأخرى .
املـادة ( ) 8

يكون �إقرار الدعم املـايل للبحث العلمي  -وفقا للموارد املـالية املتاحة  -على النحو الآتي :
1 -1يعتمد الوكيل قائمة امل�شاريع النهائية بناء على تو�صية من اللجنة للم�شاريع
البحثية التي تزيد قيمة الواحد منها على (� )1000ألف ريال عماين .
2 -2يعتمد العميد قائمة امل�شاريع النهائية بناء على تو�صية من الق�سم للم�شاريع
البحثية التي ال تتجاوز قيمة الواحد منها (� )1000ألف ريال عماين .
ويتـم ال�صــرف املـالــي وفــق الإجـراءات املـاليـة املتبعــة فـي الكلي ــة  ،ووف ــق م ــا ي ــتم �إجنــازه
فـي امل�شروع ح�سب اخلطة البحثية املعتمدة من اللجنة .
املـادة ( ) 9
يج ــوز للوزيــر  -بناء على تو�صية اللجنة  -ا�سرتداد الدعم املقرر للم�شروع كليــا �أو جزئيــا
فـي حالة توقف البحث العلمي لأ�سباب ترجع �إىل �إرادة الباحث � ،أو املجموعة البحثية .
املـادة ( ) 10
يجب بقرار من الوزير  -بناء على تو�صية من اللجنة  -ا�سرتداد الدعم املقرر من الباحث
�أو املجموعة البحثية فـي حالة التق�صري فـي �إجناز البحث �أو عدم تنفـيذه وفقا للمراحل
املقررة له  ،وعدم تقدمي عذر مقبول .
املـادة ( ) 11
يكون تقدمي طلب الدعم والبت فـيه  ،على النحو الآتي :
1 -1يقدم طلب الدعم من ذوي ال�ش�أن على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض
�إىل رئي�س الق�سم الذي ينتمي �إليه  ،ليتوىل رفعه �إىل الق�سم .
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2 -2يتول ــى الق�س ــم بح ــث الطل ــب ورفعــه �إل ــى م�ساع ــد العميــد لإب ــداء ر�أي ــه ثــم رفع ــه
�إىل العميد مرفقا به مذكرة بتو�صياته للبت فـيه من قبل عميد الكلية  ،وفـي حالة
جتــاوز قيمــة الدع ــم مبلــغ (� )1000ألف ريال عمان ــي يتول ــى العمي ــد رفــع الطل ــب
�إىل اللجنة م�شفوعا بر�أيه .
3 -3تتوىل اللجنة درا�سة الطلب و�إ�صدار تو�صية ب�ش�أنه و�إحالته للوكيل لإ�صدار القرار .
وفـي جميع الأحوال ي�شرتط لقبول الدعم �أال يكون قد �سبق متويله من �أي جهة حكومية
�أو خا�صة .
املـادة ( ) 12
يلتزم الباحث مبا ي�أتي :
1 -1تقدي ــم تقري ــر �إىل الق�س ــم فـي نهاي ــة ك ــل مرحل ــة م ــن مراحــل البحــث املعتمــدة
ف ــي منــوذج طلـ ــب الدعـ ــم  ،يحت ــوي عل ــى عر�ض ملــا تــم �إجن ــازه فـي ك ــل مرحل ــة ،
كما يقدم تقريرا عن املوقف املـايل والإداري  ،ويتم رفع تقرير �إىل اللجنة .
� 2 -2إعادة كافة املراجع والأدوات  ،واملعدات التي مت �شرا�ؤها لأغرا�ض البحث �إىل الكلية
بعد االنتهاء من م�شروع البحث .
3 -3تقدمي عدد ( )5خم�س ن�سخ من البحث  ،بالإ�ضافة �إىل ن�سخة �إلكرتونية ون�سخة
ورقي ــة �إل ــى رئي ــ�س الق�س ــم  ،وتقديـ ــم ملخ ــ�ص باللغتـ ــني العربي ــة والإجنليزي ـ ــة ،
ويتوىل رئي�س الق�سم رفع البحث �إىل العميد الذي يقوم برفعه �إىل املركز .
الف�صــل الثالــــث
املجموعــات البحثيــة املمولــة من داخــل الــوزارة �أو خارجهــا
املـادة ( ) 13
تقوم الوزارة بتقدمي الدعم املـايل والإداري للمجموعات البحثية املمولة من داخل الوزارة
�أو خارجهــا �شريطــة �أن تقــدم �أعمــاال تت�ســم بالأ�صالــة والتجري ــد واالبتك ــار فـ ــي املج ــاالت
املختلفة والتي تخدم املجتمع العماين .
-7-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1166

املـادة ( ) 14
ي�شرتط فـي املجموعة البحثية ما ي�أتي :
�1 -1أن يكون لها ا�سم يدل على �أهدافها وجماالت عملها .
�2 -2أن تك ـ ــون �أهدافه ـ ــا وجماالته ـ ــا وا�ضح ـ ـ ــة  ،و�شفاف ـ ــة وتخـ ــدم جمموعـ ـ ــة كبي ـ ــرة
من الباحثني والطالب .
املـادة ( ) 15
تقدم طلبات املجموعات البحثية التي ترغــب فـي احل�صــول على الدعم  ،وف ــق ا إلجــراءات
املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )11من هذه الالئحة .
املـادة ( ) 16
تلتزم املجموعة البحثية مبا ي�أتي :
1 -1تقديــم تقري ــر �إىل الق�ســم فـي نهاي ــة ك ــل مرحل ــة من مراح ــل البح ــث املعتمـ ــدة
فـ ــي منــوذج طــلب الدع ــم  ،يحت ــوي عل ــى ع ــر�ض ملـا ت ــم �إجن ــازه فـي ك ــل مرحل ــة ،
كما تقدم تقريرا عن املوقف املـايل والإداري  ،ويتم رفع تقرير �إىل اللجنة .
� 2 -2إعادة كافة املراجع والأدوات  ،واملعدات التي مت �شرا�ؤها لأغرا�ض البحث �إىل الكلية
بعد االنتهاء من م�شروع البحث .
3 -3تقدمي عدد ( )5خم�س ن�سخ من البحث  ،بالإ�ضافة �إىل ن�سخة �إلكرتونية ون�سخة
ورقي ــة �إل ــى رئيــ�س الق�سـ ــم  ،وتقدي ــم ملخ ــ�ص باللغتـ ــني العربيـ ــة والإجنليزيـ ـ ــة ،
ويتوىل رئي�س الق�سم رفع البحث �إىل العميد الذي يقوم برفعه �إىل املركز .
املـادة ( ) 17
تقوم الوزارة بدعم املجموعات البحثية من خالل الآتي :
1 -1توفـري الت�سهيالت الإدارية واملـالية الالزمة للقيام ب�أعمالها .
2 -2توفـري الأجهزة واملعدات الالزمة خلدمة �أغرا�ض البحث العلمي .
3 -3ت�سهيل ا�ستخدام املختربات املتوفرة بالكلية .
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املـادة ( ) 18
يلتزم الباحث �أو املجموعات البحثية احلا�صلة على الدعم اخلارجي بالآتي :
�أ  -ت�سليم ن�سخة من املخطط البحثي للكلية التي ينتمي �إليها الباحث �أو الباحثون
لرفعها �إىل اللجنة .
ب  -تقديــم تقاريــر دوري ــة للجن ــة ح ــول مراح ــل تقدم البحث وفق ــا للخطــة الزمنيــة
املعتمدة من اجلهة املمولة .
املـادة ( ) 19
يراعى االلتزام بال�شروط وال�ضوابط املحددة من اجلهة املمولة فـي احلاالت الآتية :
1 -1حدوث تغيري فـي املجموعة البحثية .
2 -2متديد مدة البحث العلمي .
3 -3تغيري خطة البحث العلمي وااللتزامات املرتبطة بها .
املـادة ( ) 20
يتوىل الباحث الرئي�س املهام الآتية :
1 -1اقرتاح م�شروع البحث العلمي  ،وبيان �أهميته و�أخذ املوافقة وفق الإجراءات املبينة
فـي املـ ــادة ( )11من هذه الالئحة .
�2 -2إدارة امل�شروع البحثي وفقا للخطة املعتمدة .
3 -3تنفـيذ ال�شروط وال�ضوابط املحددة فـي العقد املربم مع اجلهة املمولة .
4 -4تقدمي تقارير دورية عن كل مرحلة من مراحل البحث العلمي �إىل الق�سم .
5 -5تقدمي تقرير نهائي �إىل الق�سم عن جميع مراحل �إجناز امل�شروع البحثي متهيدا
لرفعه �إىل اللجنة .
املـادة ( ) 21
يتوىل الباحث امل�شارك الآتي :
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1 -1امل�شاركة فـي �إعداد مقرتح البحث العلمي .
2 -2تنفـيذ املهام املحددة له من قبل الباحث الرئي�س .
املـادة ( ) 22
يتوىل الق�سم توجيه املجموعة البحثية فـي حالة وجود مالحظات على �سري البحث العلمي
لإجراء التعديالت املطلوبة  ،وفـي حالة عدم تنفـيذها يتوىل الق�سم �إعداد مذكرة بذلك
ورفعها �إىل اللجنة التخاذ الالزم .
املـادة ( ) 23
يتولــى م�ساعد الباحــث امل�ساع ــدة فـي �إج ــراء امل�شاريع والدرا�ســات واالختبــارات العلميــة ،
والبحث عن املواد واملراجع العلمية  ،وتنظيمها  ،وحت�ضري التجارب واالختبارات  ،وجتميع
وتركيب �أدوات القيا�س واملعدات الفنية  ،وت�سجيل البحوث وعر�ضها  ،و�أي �أعمال �أخرى
يكلف بها من قبل الباحث امل�شارك .
املـادة ( ) 24
يراعى عند التعاقد مع م�ساعد الباحث ما ي�أتي :
�1 -1أن يتم التعاقد معه تبعا لنوع امل�شروع البحثي  ،ويجوز اال�ستعانة بالأخ�صائيني
والفنيني للقيام ببع�ض الأعمال املرتبطة بالبحث العلمي .
�2 -2أن يكون حا�صال على �شهادة البكالوريو�س �أو املـاج�ستري .
3 -3ا�ستخدام منوذج العقد املعد من قبل املركز لهذا الغر�ض .
�4 -4أن تكون الأولوية خلريجي الكلية .
5 -5اتباع الإجراءات الإدارية واملـالية فـي التعاقد املعمول بها فـي الكلية .
الف�صــــل الرابــــع
الن�شـــر العلمـــــي
املــادة ( ) 25
يجوز بقرار من الوكيل تقدمي الدعم لن�شر ما ي�أتي :
-10-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1166

1 -1امل�ؤلفات واملخطوطات .
2 -2املرتجمات واملو�سوعات العلمية .
3 -3وقائع امل�ؤمترات والندوات العلمية .
4 -4ما تراه اللجنة منا�سبا للن�شر  ،ويخدم �أهداف الكلية .
املـادة ( ) 26
يقدم طلب احل�صول على دعم الن�شر العلمي �إىل الق�سم على النموذج املعد من قبل املركز
لهذا الغر�ض مرفقا به امل�ستندات التي يحددها النموذج .
املـادة ( ) 27
يتوىل الق�سم درا�سة طلب دعم الن�شر العلمي و�إبداء الر�أي ب�ش�أنه ثم �إحالته �إىل العميد
للبت فـيه بالقبول �أو الرف�ض .
وفــي حال ــة قبول الطلب يتم عر�ضه على جملــ�س الكلية لتحديد ن�سبة الدعــم  ،ثــم رفعــه
�إىل الوكيل لالعتماد .
املـادة ( ) 28
يتعني قبل البت فـي طلب احل�صول على دعم الن�شر العلمي احل�صول على ( )3ثالثة
عــرو�ض خمتلف ــة من دور الن�شــر والطباع ــة بتكلف ــة الن�شــر وتقدميها �إىل دائ ــرة ال�شـ ـ�ؤون
الإدارية واملـالية بالكلية .
املـادة ( ) 29
يتولــى جملـ�س الكليــة درا�سة العــرو�ض املقدمة واختيار �أف�ضلها  ،ويتم دفع مقــدار الدعــم
بعد اعتماده �إىل دار الن�شر والطباعة .
املـادة ( ) 30
يلتــزم احلا�ص ــل علــى دعــم الن�شــر العلمــي ب�إخطــار العميــد كتابــة خــالل ( )10ع�شــرة أ�يــام
مبا يفـيد �صدور الإنتاج العلمي  ،وتر�سل ن�سخة من الإخطار �إىل املركز .
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املـادة ( ) 31
يلتــزم احلا�صــل على دع ــم الن�شــر العلمي بت�سليــم عــدد ( )200مائتي ن�سخـ ــة م ــن الإنت ــاج
العلم ــي �إىل مكتبة الكلية .
املـادة ( ) 32
يراعى �إبرام عقد مع احلا�صل على دعم الن�شــر العلمــي  ،يقر فـيه ب�أحقية الوزارة وحدها
دون غريها فـي �إعادة ن�شر املنتج العلمي ملــدة ( )5خم�س �سنوات  ،يعود بعدها احلق ل�صاحبه
�أو ورثته ال�شرعيني .
املـادة ( ) 33
فـي حالة التو�صل �إىل براءة اختـراع نتيج ــة بحث علمــي ا�ستعــمل الباحــث فـيــه �إمكانيـات
الــوزارة �أو الكليــة  ،ي�سجــل با�ســم ال ــوزارة �أو الكليــة وا�سم الباحث بال�شراكة منا�صفة ،
وتتقا�ضى الوزارة �أو الكلية ن�سبة ( )%50خم�سني باملـائة من �أي دخل حتققه براءة االخرتاع ،
ويتقا�ضى الباحث ن�سبة ( )%50خم�سني باملـائة .
املـادة ( ) 34
�أي ح�صة من براءة اخرتاع يتو�صل �إليها نتيجــة بح ــث قامت الوزارة �أو الكليـ ــة بدعم ــه
عن طريق منحة خارجية ت�سجل با�سم الباحث  ،وتتقا�ضى الوزارة �أو الكلية ن�سبة ()%40
�أربع ــني باملـائ ــة مــن �أي دخ ــل حتققه بـ ــراءة االختـ ــراع  ،ويتقا�ضى الب ـ ــاحث ن�سبـ ــة ()%60
�ستــني باملـائ ــة .
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