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 المقدمة   .1
 

اتيجيةب    أهم برامج دعم وتمويل المشاري    ع البحثية  هو أحد   رنامج مشاري    ع البحوث االسير
وزارة التعليم  فن

نامج  خدم  حيث ي العال  والبحث العلم  واالبتكار،   اتيجيةالتوجهات  الير عل األولويات الوطنية ويركز    ،االسير

  شثر المجاالت الخدمية واالقتصادية واالجتماعية،
عل سبيل    -،  ومنها2040ينسجم مع رؤية عمان  بما    فن

،  -المثال ال الحرص  
  والمائ 

وأمن الطاقة، وأبحاث المياه، وتوظيف تقنيات الذكاء  الصحة، واألمن الغذائ 

     ومن المؤمل،  االصطناع  
  صياغة القرار  الأن تكون نتائج المشاري    ع البحثية الممولة فن

نامج عامال مهما فن ير

العلمية األدلة    عل 
الكفاءة واإلنتاجيةو   ،المبثن    عملية  إيجاد حلول  ، وذلك عن طريق  رفع 

الثر للتحديات 

  .   تواجه القطاع الحكوم 
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2.   
 المصطلحات والمعان 

 

  المحددة لها أدناه إال إذا تطلب سياقيكون 
 النص خالف ذلك:  للعبارات التالية المعان 

ن عل المصنف االبتكار   األصالة والتمي 
 .الطابع اإلبداع  الذي يضفن

اع  االختر
اع     مجال التقنية سواء كان االخير

  تسمح عمليا بحل مشكلة محددة فن
ع، الثر فكرة المخير

 .بعملية صناعيةمنتجا أو يتعلق بمنتج أو 

 الباحث الرئيس 

 Principal 

Investigator 

  فئة  
باحث من حملة درجة الدكتوراه )أو ما يعادلها، كطبيب اختصاص  أول أو أعل فن

ن     الموقع بي 
  العقد البحث 

األطباء(، ويكون مسؤوال عن كافة األنشطة البحثية المدرجة فن

  ينتم  إليها  
يك الرئيس والجهة الثر يك الرئيس والباحث  ،  الباحث الرئيسالشر ن الشر أو بي 

 .  الرئيس بشكل مباشر

 الباحث المعاون 

Co-Investigator 

  تطوير  أو دولية باحث يكون منتسبا لمؤسسة بحثية وطنية
، ويساعد الباحث الرئيس فن

 .  
وع البحث   أو تنفيذ المشر

اع  براءة االختر

اع ما،  والذي يمثل قرينة قابلة للتفنيد بصحة وقابلية  سند الملكية الممنوح لحماية اخير

  سلطنة 
اع المطلوب حمايته فن   منع اآلخرين من استغالل االخير

 عمان   حق صاحبه فن

 لإلنفاذ. 

 تضارب المصالح 

أي موقف يكون فيه ألحد األشخاص مصلحة كافية للتأثي  عل مصداقية أدائه لواجباته  

   الرسمية، كأن تكون هناك خالفات أو  
ن الباحث وموظف فن عالقة مهنية أو شخصية بي 

يك الرئيس   لجنة إدارة برنامج مشاري    ع البحوث    ،مؤسسة الشر
ن الباحث وعضو فن أو بي 

اتيجية أو لجنة التقييم.   االسير

 حق المؤلف 

واللوحات   والموسيفر  الكتب  ويشمل  والفنية  األدبية  مصنفاتهم    
فن ن  المبدعي  حقوق 

امج الحاسوبية وقواعد البيانات واإلعالنات  الزيتية   والمنحوتات واألفالم، ووصوال إل الير

 . والخرائط والرسوم التقنية، ويشمل ذلك نتائج األبحاث العلمية واالكتشافات 

يك الرئيس   الشر
لمشاري    ع   المتكاملة  اإلدارة  مسؤولية  تتول    

الثر الهيئة(  أو  )الوزارة  الحكومية  الجهة 

 .اتيجيةالبحوث االسير 

يك الرئيس.   العقد ن الوزارة والشر ، وتشمل العقود الموقعة بي  ن ن الطرفي    الموقع بي 
 العقد البحث 

وع  ة المشر  فتر
  العقد  

  حسب ما يتم االتفاق عليه فن
وع البحث    يتم خاللها تنفيذ المشر

ة الزمنية الثر الفير

  المعتمد.  
 البحث 

  
وع البحث   فريق المشر

ن بتنفيذ  ن اآلخرين، المكلفي  ، والموظفي  ن ن المساعدين، والفنيي  ، والباحثي  ن جميع الباحثي 

  
وع البحث   . المشر

  
 مساعد باحث أو فث 

بعقود  موظف  ال تعيينه  يكون  قد  والذي   ،  
البحث  وع  المشر   

فن مباشر  بشكل  المشارك 

لطالب   ويمكن   ،  
البحث  وع  المشر ة  فير تتجاوز  أال  ط  بشر محددة،  زمنية  ة  لفير مؤقتة، 

 الدراسات العليا أن يكون مساعد باحث. 

  
وع البحث    العقد  المشر

  الموقع. مجموعة األنشطة البحثية الممولة حسب البنود المدرجة فن
 البحث 

 المؤلف 
  أو العلم  أيا  

  المجال األدئر  أو الفثن
الشخص الذي يبتكر المصنف أو أي إنتاج مبتكر فن

 كان نوعه أو طريقة التعبي  عنه أو أهميته أو الغرض منه. 
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 المصنف 
 كان نوعه أو طريقة التعبي  عنه  

ً
  أو العلم  أيا

  المجال األدئر  أو الفثن
أو  كل إنتاج مبتكر فن

 .أهميته أو الغرض منه

 الملكية الفكرية 

اعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء   ي من اخير إبداعات العقل البشر

ي، ها من نتاج العقل البشر اءات، وحق المؤلف،    وصور وغي  وه  محمية بحقوق كالير

التجارية،   والعالمات  الصناعية،  والتصاميم  المنفعة،     ونماذج 
الثر الحقوق  من  ها  وغي 

 تمنح لألفراد أو المؤسسات أو الدول مقابل نتاجهم الفكري. 

وع الفكرية  . ا ملكية المشر  
وع البحث  ة من أداء المشر   تنشأ مباشر

 لملكية الفكرية الثر

ونية   إلدارة  المنصة االلكتر

المشاري    ع البحثية 

(RIMS ) 

  بوابة عمان البحثية 
حات البحثية، وتقييمها، وإدارة المشاري    ع   منصة فن الستقبال المقير

ات األداء البحثية.  ن استكمالها بنجاح، ولمتابعة مؤشر  البحثية بالكامل لحي 

 خالقيةالموافقة ال 

  تحفظ كرامة الكائن  
رسالة الموافقة عل المنهجية من الناحية األخالقية البحثية والثر

نبات(   حيوان،  )انسان،  ،  الح   الح  بالكائن  الصلة  ذات  العلمية  السالمة  معايي   وفق 

الموافقة األخالقية )إن تطلب   تقديم طلب الحصول عل    
البحث  الفريق  ويجب عل 

اتيجية،  األ  مر( من الجهة ذات العالقة، بالتنسيق مع لجنة إدارة مشاري    ع البحوث االسير

وع.   قبل البدء بالمشر

 المؤسسة البحثية 
  يتم

، وقد تكون مؤسسة حكومية أو أكاديمية   المؤسسة الثر  
وع البحث  فيها تنفيذ المشر

ونيا بوزارة التعليم العال  والبحث العلم  واالبتكار. 
 وتكون مرتبطة إلكير

 نائب الباحث الرئيس 

  فئة  
باحث من حملة درجة الدكتوراه )أو ما يعادلها، كطبيب اختصاص  أول أو أعل فن

  ينتم  إليها الباحث الرئيس،  
األطباء(، وينتسب إل نفس المؤسسة البحثية الوطنية الثر

حالة     
فن الموقع    

البحث  العقد    
فن المدرجة  البحثية  األنشطة  عن كافة  مسؤوال  ويكون 

  ألي سبب كان. غياب أو انقطاع الباحث 
وع البحث   الرئيس عن إدارة وتنفيذ المشر

  
وع البحث   نتائج المشر

  يمكن حمايتها بموجب   المخرجات البحثية
  ذلك الملكية الفكرية الثر

وع، بما فن للمشر

 القانون. 

 النسخ

  أو برنامج إذاع   
عمل نسخة  أو أكي  مطابقة لألصل من مصنف أو أداء أو تسجيل صوئر

أو  بصورة   التسجيل  أو  التصوير  أو  طريقة كانت، كالطباعة  بأي  ة  مباشر غي   أو  ة  مباشر

  الدائم أو المؤقت
وئن  .التخزين اإللكير

 النشر 

ونية  طرح نسخ ملموسة     أو برنامج    من مصنفأو الكير
أو أداء مثبت أو تسجيل صوئر

إذاع  للجمهور بأي وسيلة كانت بغرض البيع أو اإليجار أو أي ترصف آخر ناقل للملكية  

 أو الحيازة، ويشمل ذلك النشر العلم  للمشاري    ع البحثية. 

 نقطة االتصال المؤسس  
ويقوم    وظفم والوزارة،  مؤسسته  ن  بي  وصل  ويعمل كحلقة  الرئيس،  يك  الشر لدى 

 بالتنسيق وإدارة ومتابعة كافة المشاري    ع البحثية. 

 الوزارة 
فة والممولة جزئياه   وزارة التعليم العال  والبحث العلم  واالبتكار، و  نامج    الجهة المشر لير

اتيجية.   مشاري    ع البحوث االسير
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نامجأهداف   .3  التر
 

الحكومية .1 الجهات  تواجه    
الثر الوطنية  األولويات  ذات  التحديات  بحثية   ،طرح  حات  مقير من خالل 

  تحقيق أهداف التنمية المستدامةو   لها،  يجاد حلول علمية وتطبيقيةإل   ،تنافسية
 ، ويشمل للمساهمة فن

 االجتماعية واالقتصادية والثقافية. العلمية و المجاالت شثر ذلك 

  سلطنةزيادة  .2
  وفق عمان عدد األبحاث فن

ن البحث   المعايي  البحثية العالمية.  ، وتعزيز التمي 

  المجاالت بناء القدرات  .3
 . واالبتكاريةالبحثية الوطنية فن

ن أطراف المنظومة البحثية  التعاون البناءتعزيز   .4   ( الجهات الحكومية، واألكاديمية، والقطاع الخاص)   بي 

   . من أجل نقل المعرفة

     المساهمة .5
  سلطنة   بناءفن

  عل المعرفة، مما يؤدي إل تعزيز وتنوي    ع مصادر الدخل فن
  اقتصاد قوي مبثن

وة، وإيجاد فرص عمل. عمان   ، وتوليد الي 

يعات العامة. بما يخدم الخروج بتوصيات لمتخذي القرار  .6  إيجاد أو تحديث السياسات والتشر

همية مع الجهات ذات العالقة، واستقبال  توفي  منصة واحدة لإلعالن عن الموضوعات البحثية ذات األ .7

لتعزيز وتحقيق  والمتابعة  الجودة  بأعل معايي   والتقيد  المؤسسات واألفراد،  البحثية من  حات  المقير

 األهداف المرجوة من البحوث. 
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نامجلالمتطلبات العامة  .4  لتر

وط العامة    أوال: الشر

1.   
اتيجية إدارةالرغبة الجادة من الجهة ذات االختصاص فن   مخرجاتها.   مشاري    ع البحوث االسير

 وتبثن

ام   .2 ن   بنظام التمويل التشارك   فعليا والمساهمة كتابيا االلير
 (. 6) البند رقم والمحدد فن

اتيجية بقرا تشكيل لجنة   .3 البحوث االسير الوحدةر  إدارة مشاري    ع  أعضاء عل وتضم    من رئيس  خمسة 

     األقل، من ذوي الكفاءة من الناحية العلمية والعملية أو المهنية
 . ( 8البند رقم ) وتتول المهام المحددة فن

ن نقطة اتصال   .4    تعيي 
   الوزارة ويكون عضو مؤسس  لتنظيم ومتابعة تنفيذ األعمال مع  بحث 

إدارة   لجنةا فن

  
اتيجية ويتول المهام المحددة فن  . ( 8) البند رقم مشاري    ع البحوث االسير

ن نقطة اتصال مال  لتنظيم الرصف المال  والتدقيق  .5    تعيي 
 (. 8) البند رقم ويتول المهام المحددة فن

6.   
ن نقطة اتصال تقثن   تعيي 

 . ( 8البند رقم ) ويتول المهام المحددة فن

حات البحثيةإعداد وصف ل .7   عند تقديم المقير
  المخرجات  واآللية  لتحدي البحث 

بعد انتهاء   المتبعة لتبثن

  
وع البحث   : الجدول التال   حسب لقياس مدى تطبيق نتائج المشاري    ع عل الواقع العمل  المشر

 جهات تنفيذ الدراسات والبحاث ثانيا: 

 المؤسسات الحكومية   .1

 الجامعات والكليات والمراكز البحثية المحلية )الحكومية، والخاصة(  .2

العالمية .3 البحثية  بإمكان  المؤسسات  العالمية :  البحثية  المؤسسات  من  ن  الباحثي 

الفريق مشاركة  ال   
فن )   كأعضاء    

أو  كالبحث  معاون  حسبباحث  متطلبات   استشاري( 

وع ط:  ،المشر  بشر

  سلطنة هيكون الباحث الرئيس ونائبأن  •
   عمان.  من المؤسسات البحثية فن

  سلطنة •
   عمان.  أن يتم اجراء البحث بشكل رئيس  فن

(   2,000أال تتجاوز تكلفة هذه الخدمات االستشارية السقف المال  )  •  
 ريال عمائن

حات البحثية    المخرجات البحثية  عند تقديم المقتر
  وتبث 

وع البحث   بعد انتهاء المشر

 توصيف 
  ا
 لحال  )المشكلة( التحدي البحث 

 توصيف الوضع 

  المخرجات 
 اآللية المتبعة لتبثن

  : ةمثل أ
 وضع سياسة أو قرار جديد  -
/ استحداث إجراءات معينة  -  تغيي 
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نامج .5  آلية ستر عمل التر
 

البحثية   حات  للمقير الطلبات  استقبال     سيتم 
النهائ  التقييم  والمصنفة حسب  المؤسسات المحكمة  من 

  الشكل رقم  بنهاية شهر يناير من كل عام 
   1وفق اآللية الموضحة فن

 1الشكل رقم 
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اطات المالية .6  االشتر

 موازنة المشاري    ع البحثية  أوال: 

 

  الدعم: بالمساهمة  الوزارةتتكفل  .1
 فن

وع   %50 بنسبة •  من تكلفة المشر

وع50يتجاوز )  ال بمبلغ و  •   لكل مشر
 ، توفر الموازنات من وزارة المالية حسب ،( ألف ريال عمائن

يك  ويتكفل • وع  المتبقية   بالتكلفة  الرئيس  الشر ، مع تأكيد ذلك كتابيا،  أيا كان الدعم ماديا أو عينيا   للمشر

يك   الشر مؤسسة    
فن العليا  اإلدارة  من  أو  اتيجية  االسير البحوث  مشاري    ع  إدارة  لجنة  رئيس  من  إما 

 :  الرئيس، حسب الجدول التال 

 (1جدول رقم )

 أمثلة 

وع  اإلجمالية التكلفة  للمشر

)  
 )ريال عمان 

 الوزارة مساهمة

)  
 )ريال عمان 

يك مساهمة  الرئيس  الشر

)  
 )ريال عمان 

 ألف 30 ألف 30 ألف 60

 ألف 70 ألف 50 ألف  120

 

يك الرئيس دفعة واحدة بعد تحو  .2  . التنسيق مع وزارة الماليةل الموازنة المعتمدة للمشاري    ع إل الشر

يك الرئيس. ال يمكن زيادة الموازنة اإل  .3  جمالية المعتمدة للمشاري    ع البحثية بعد توقيع العقد مع الشر

وع  بعد  .4 ،استكمال المشر  
 يجب عل المؤسسة إرجاع المبالغ المالية غي  المرصوفة إل الوزارة.  البحث 
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 بنود الموازنة ثانيا: 

 ي    ع البحثية المعتمدة (: بنود موازنة المشار 2)جدول رقم 

وط والسقف المال   البند   الشر

 األجهزة والمعدات

  المؤسسات البحثية من خالل منصة   •
بيانات األجهزة  استعمال األجهزة المتوفرة فن

 ( I-Lab) والمعدات

اء أجهزة أو معدات من موازنة    اقتضت الحاجة ذا  إ • وع، شر :   يجبف  المشر  
ام باآلئر ن  االلير

   50أال يتجاوز  .1
وع البحث   % من الموازنة اإلجمالية المعتمدة للمشر

   ها مواصفاتأن يتم إدراج  .2
بوزارة التعليم   الخاصة بيانات األجهزة والمعداتمنصة فن

والبحث العلم  واالبتكار عل الرابط:  العال  

https://trc.ilab.agilent.com/landing/1759 

وع% من الموازنة اإلجمالية  70تجاوز تأال  • المواد والمستلزمات البحثية  المعتمدة للمشر

   / مساعد باحث
طالب دراسات  / فثن

 عليا/ باحث ما بعد الدكتوراه 

ن  •    يجب إعطاء األولوية للعمانيي 

  الساعة، أو إجمال   10السقف للبند  أال يتجاوز  •
   10,000رياالت فن

 ريال عمائن

  الساعة، 10للبند  فأال يتجاوز السق • جمع البيانات الميدانية 
   10,000أو إجمال   رياالت فن

 ريال عمائن

    2,000أال يتجاوز السقف للبند  • خدمات استشارية مستشار أو 
 ريال عمائن

 السفر والمؤتمرات 

وع من مخرجاتأوراق علمية ب تغطية تكاليف المشاركة •   الممول المشر
    البحث 

فن

من  ( Acknowledgmentاإلفصاح عن الدعم ) المحلية والدولية، معالمؤتمرات 

 لوزارة   ا

   2,000السقف المال  أال يتجاوز  •
 ريال عمائن

 التكاليف اإلدارية والعامة

نت   •   مثل رسوم االنير
وع البحث    تتعلق باإلدارة العامة للمشر

لتغطية المرصوفات الثر

وطباعة  الكتابية  واألدوات  التقنية  أو  ونية  االلكير اكات  االشير وتكاليف  يد  والير

ها. المستندات   وغي 

وع لمن إجمال  الموازنة المعتمدة   %2السقف المال  للبند  أال يتجاوز  •  . لمشر

 والمطبوعاتالنشر 
 

     لمخرجاتالنشر العلم     تكاليف   أو تكلفة المصادر العلمية   تغطية  يمكن  •
وع فن المشر

    وحدة  أو مجالت ودوريات محكمة  
 ، عل أال يشمل ذلك طباعة ونشر الكتب. كتاب  فن

وع المعتمدةمن إجمال  الموازنة  %2المال  للبند   السقفأال يتجاوز    •  . للمشر

  
 الفريق البحث 

 بدفع مبالغ مالية للباحث الرئيس ونائبه والباحث المعاون سمح ال ي •

ل • مبالغ  برصف      أو  باحث  مساعد يسمح 
األول  طالبو ،  فثن الجامعية    ، المرحلة 

   الدكتوراه بعد   ما  باحث، ولالعليا  دراساتالوطالب   

 بتمويل المنح الدراسية لطالب الدراسات العليا   غي  مسموح الدراسات العليا  منح

https://trc.ilab.agilent.com/landing/1759
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 الوزارة للموازنات المعتمدة من  المناقالت المالية بير  البنود ثالثا: 

 

مع   •  ،  
البحث  وع  للمشر المعتمدة  الموازنة  بنود  ن  بي  المالية  بالمناقالت  القيام  للمؤسسة  يسمح 

 (  
وع بحث  (، وعدم تجاوز السقف   50مراعاة عدم تجاوز السقف المال  ألي مشر  

ألف ريال عمائن

 أعاله.  2المال  ألي بند حسب الجدول رقم 

ن المشاري    ع المعتمدة بالير  •   نفس يسمح بالمناقلة المالية بي 
نامج )للمشاري    ع البحثية المعتمدة فن

المالية   المناقلة  تجاوز نسبة  ط عدم  وع   %20الدورة فقط(، بشر للمشر التكلفة اإلجمالية  من 

 (  
وع بحث    المراد نقل المبالغ إليه، وأيضا عل أال يتجاوز السقف المال  ألي مشر

ألف    50البحث 

 .)  
 ريال عمائن

 

يك الرئيسللموازنات المعتمدة من  لبنود المناقالت المالية بير  ارابعا:  انية الشر   متر 

 

ن المشاري    ع البحثية األخرى  •   المعتمد أو بي 
وع البحث  ن بنود الموازنة للمشر المناقالت المالية بي 

يك الرئيس. تتم حسب اإلجراءات المتبعة لدى   الشر
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يك الرئيس .7 ات أداء مؤسسة الشر  مؤشر
ات   األداء البحثية بشكل دوري، عل أن يتم تحديثها وتقديمها سنويا إل الوزارة، وتشمل  ستتم متابعة مؤشر

 : ات ما يل   هذه المؤشر

يك  ات أداء مؤسسة الشر     الرئيسمؤشر
 
   العام خالل واالبتكار البحث العلم   ف

يك الرئيس    1  التمويل المال  المخصص للبحث العلم  واالبتكار من مؤسسة الشر

  الحكوم  أو الخاص 2
ن  أو المؤسسات الدولية   ،التمويل المال  المخصص للبحث العلم  واالبتكار  من القطاعي 

3 

 السعة البحثية للمؤسسة: 
ن ' حامل  الدكتوراه إل إجمال  عدد ال • ن "الموظفي    المؤسسةنسبة الباحثي 

ن فن   موظفي 
  المؤسسة •

ن فن   وحدة الدراسات والبحوث إل إجمال  عدد الموظفي 
 نسبة موظفن

ن عل شهادة الدكتوراه مع ذكر جهة التمويل والجامعة   • ن الجدد الحاصلي   عدد الخريجي 

ن   4 اع واالبتكار وجوائز التمي 
 عدد براءات االخير

  الدوريات والمجالت المحكمة  5
 عدد األوراق العلمية المنشورة فن

  الدوريات والمجالت المحكمة   6
 معدل االقتباسات لألوراق العلمية المنشورة فن

  تم رفعها وتطبيقها 7
 عدد السياسات والتوصيات والحلول العلمية الثر

8 
امج التدريبية والمخرجات التوعوية للمؤسسات والمجتمع    مجال  عدد حلقات العمل والمؤتمرات والير
البحث العلم   فن

 واالبتكار 

  تم تحقيقها عل الصعيد المحل  أو اإلقليم  أو الدول   9
اكات الفاعلة الثر  عدد الشر

يك الرئيس  ال عدد المشاري    ع المكتملة بنجاح من إجمال  المشاري    ع البحثية  10   مؤسسة الشر
  يتم تنفيذها فن

 ثر

اتيجية خالل العام    برنامج مشاري    ع البحوث االستر
 
يك الرئيس ف ات أداء مؤسسة الشر    مؤشر

  كل دورة   1
حات البحثية المقدمة للتنافس فن  عدد المقير

انية المؤسسة  2 ن نامج من إجمال  مي  انية المخصصة لمشاري    ع الير ن  المي 

  التمويل  3
ن
نامج خالل السنة و الجهات المساهمة ف  التمويل الخارجر  المخصص لمشاري    ع الير

نامج 4   مشاري    ع الير
ن فن ن المشاركي  ن والفنيي  ن والطلبة ومساعدي الباحثي   عدد الباحثي 

اع واالبتكار  5    عدد براءات االخير

نامج    6   الدوريات والمجالت المحكمة لمشاري    ع الير
 عدد األوراق العلمية المنشورة فن

نامج  7   الدوريات والمجالت المحكمة لمشاري    ع الير
 معدل االقتباسات لألوراق العلمية المنشورة فن

  تم رفعها وتطبيقها 8
 عدد السياسات والتوصيات والحلول العلمية الثر

9 
ومخرجات   ألنشطة  والمجتمع  للمؤسسات  التوعوية  والمخرجات  التدريبية  امج  والير والمؤتمرات  العمل  حلقات  عدد 

نامج    الير

  تم تحقيقها عل الصعيد المحل  أو اإلقليم  أو الدول   10
اكات الفاعلة الثر  عدد الشر

 من قبل الوزارة عدد المشاري    ع البحثية المكتملة بنجاح من إجمال  المشاري    ع البحثية الممولة  11
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اتيجية  .8  مهام واختصاصات أعضاء لجنة إدارة برنامج مشاري    ع البحوث االستر
  

اتيجية أوال:   مهام واختصاصات لجنة إدارة برنامج مشاري    ع البحوث االستر
 

اتيج  تحديد .1 :  ( 1الملحق رقم )  ية للمؤسسةاألولويات البحثية االسير ورة توفر التال 
 مع رصن

 التناغم مع األولويات البحثية الوطنية والقطاعية.   •

  تتطلب دراسة بحثية.  •
  تحديد أبرز القضايا والتحديات البحثية الثر

نامج فن كاء الير   شر
 العمل مع بافر

اف عل تنفيذ المشاري    ع البحثية.  لتعاملفصل ل م بشكلط يخطتال •  مع هذه األولويات البحثية واإلشر

 

 اإلدارة المتكاملة للمشاري    ع البحثية  .2

حات البحثية  •  الرتباطها باألولويات البحثية. مراجعة المقير
ً
 وتقييمها وفقا

  وحصوله عل الموافقة  •
وع البحث   مثر ما اقتضت الحاجة إل ذلك.   األخالقية،التأكيد عل اعتماد المشر

 توفي  بيئة ممكنة وداعمة لتنفيذ المشاري    ع البحثية بنجاح.  •

ض المشاري    ع البحثية.  •   تعير
 متابعة سي  العمل وتذليل العقبات الثر

•   .  
 مراجعة التقارير المرحلية والنهائية المعدة من قبل الفرق البحثية لالعتماد النهائ 

ات األداء، ومعايي  جودة المخرجات.  • نامج من خالل مؤشر   الير
 تقييم أداء المشاري    ع البحثية المعتمدة فن

 
  المخرجات البحثية  .3

 ضمان تبثن

 قع. االستفادة العملية من المخرجات وتطبيقها عل أرض الوا •

  تم اعتمادها بناء عل هذه المخرجات.  •
 متابعة وتطبيق التوصيات والقرارات الثر

  عل المعرفة )تحويل المخرجات إل منتجات وخدمات تجارية(  •
 االستفادة من المخرجات لبناء االقتصاد المبثن

 

والقانونية   .4 اإلدارية  واإلجراءات  ن  القواني  مع  البحثية  واألنشطة  نامج  الير عمليات  توافق  ضمان 

  سلطنة عمان.   
 والسياسات الداخلية فن

المش .5 عن  عمل  حلقات  عقد  عل  اف  ن اإلشر محليي  ن  مختصي  بمشاركة  ومخرجاتها  البحثية  اري    ع 

 . ن  ودوليي 

نامج ورفعه  .6   الير
 . للوزارةإعداد تقرير سنوي عن سي  العمل فن
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  ثانيا: 
 مهام نقطة االتصال البحث 

 

 زارة وتبادل ما يستجد من معلومات وبيانات.  الو التواصل مع  .1

أو  ال .2 ن  الباحثي  العالقة، سواء من  والتنسيق مع مختلف األطراف ذات  نامج،  بالير والتعريف  وي    ج  ير

نامج.     كل ما من شأنه خدمة الير
 الجهات ذات االختصاص فن

مع  .3 وربطهم  نامج،  الير أهداف  تخدم  بحثية  حات  مقير تقديم  عل  هم  ن وتحفي  ن  الباحثي  مساعدة 

  قد تتبثن ه
ن لتسهيل مهمة  المؤسسات ذات العالقة والثر حات البحثية، والعمل مع الطرفي  ذه المقير

 . ن  الباحثي 

حاتال  إعداد  .4 مقير لتقديم  األولويات  دعوة  حسب  القطاعية  التحديات  أو  القضايا  تعالج  بحثية 

اتيجية  االسير البحوث  مشاري    ع  برنامج  إدارة  لجنة  عل  وعرضها  الوطنية/المؤسسية  البحثية 

 بالمؤسسة لالعتماد. 

الت .5 طلب  إل  رفع  )  الوزارةمويل    
وئن االلكير النظام  طريق  استيفاء RIMSعن  من  التأكد  بعد   )

وط، واعتماد القائمة النهائية من قبل لجنة إدارة برنامج مشاري    ع  حات البحثية لجميع الشر المقير

اتيجية.   البحوث االسير

  ووفقا  متابعة سي  العمل وضمان استيفاء متطلبات التسليم للمشاري    ع البحثية حسب   .6
اإلطار الزمثن

للعقود البحثية المعتمدة من الناحية اإلدارية والمالية، والمراجعة األولية للتقارير المرحلية والنهائية 

 المعدة من قبل الفرق البحثية. 

ذات   .7 بالمؤسسة  اللجنة  مع  دوري  بشكل  البحثية  المشاري    ع    
فن العمل  سي   ومناقشة  استعراض 

ي    ع المكتملة لالعتماد لرفع التوصيات إل الجهات المعنية بما  االختصاص، وعرض مخرجات المشار 

 .  
  االستفادة من نتائج ومخرجات البحوث عل المستوى الوطثن

 يسهم فن

ونية )أو ورقية  األرشفة واالحتفاظ   .8 كافة الوثائق والمراسالت والملفات دعت الحاجة( ل  إذا بنسخ إلكير

نامج بطريقة منسقة و   ليها مستقبال. إمرتبة بحيث يسهل الرجوع والتقارير المتعلقة بالير
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 مهام نقطة االتصال المال  ثالثا: 

 

  اإلجراءات المالية. وتبادل ما يستجد   الوزارةالتواصل مع  .1
 فن

حة للمشاري    ع البحثية  .2  . إعداد ومراجعة الموازنات المالية المقير

  ا .3
 . لمعد لذلكمتابعة الرصف والمناقالت المالية، وفق بنود الموازنة والجدول الزمثن

 . العمل مع الفرق البحثية للتأكد من صحة آليات الرصف حسب الموازنات المعتمدة  .4

 . مراجعة واعتماد التقارير المالية الدورية .5

6.   
وع بحث    نهاية كل مشر

   . تقديم تقرير التدقيق المال  فن

  المشاري    ع البحثية إل إمتابعة و  .7
  الوزارة. رجاع المبالغ غي  المستخدمة فن

 

   االتصالمهام نقطة رابعا: 
 التقث 

 

ن بتقنية المعلومات  التعاون  : ويشمل بالوزارةمع المختصي 

  حالة عدم  استيفاء .1
يك الرئيس فن   مؤسسة الشر

  فن
وئن  . ارتباطها متطلبات الربط االلكير

حات وتقديم المستجدات تبادل .2 ن  المقير ونية.  لتحسي   وتطوير المنصة االلكير

   الفنية المعوقات حل .3
ن  تواجه الثر ن  الباحثي   . البحثية والمؤسسات والمقيمي 

ونية  المنصة   مستخدم    تدريب .4     االلكير
يك  مؤسسة  فن   ذات   البحثية  والمؤسسات  الرئيس  الشر

 . العالقة
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   اختيار معايتر  .9
 الباحث الرئيس والفريق البحث 

 

  أول أو  .1
، أو ما يعادلها )اخصائ  يجب أن يكون الباحث الرئيس حاصال عل درجة الدكتوراه كحد أدئن

البحثية  المواضيع  أو  المحاور  بمجال  الصلة  وثيق    
بحث  أو  أكاديم   نطاق    

فن لألطباء(،  بالنسبة  أعل 

 المطروحة للدراسة. 

  سلطنة  يجب أن يكون الباحث الرئيس .2
 .  عمان منتسبا لمؤسسة بحثية أو أكاديمية مقرها فن

أو    أال  .3 العمانية  ن  للقواني  االمتثال  عدم  عن  تنم  سابقة  حاالت  أو  أي سجالت  الرئيس  للباحث  يكون 

 . الوزارةإرشادات وضوابط وإجراءات 

اطات الباحث الرئيس، ويحل محل الباحث الرئيس   .4   حال تنطبق عل نائب الباحث الرئيس نفس اشير
فن

 . الغياب/ االنقطاع /االستقالة

الدكتوراه    يمكن .5 مرحلة  بعد  ما  ن  باحثي  ومساعدي   ، ن متمرسي  ن  باحثي  تشمل  بحثية  فرق  تشكيل 

 (postdoc fellows  ن غي اك الموظفي  ا إشر
ً
، كما يمكن أن يتم أيض ن (، وطالب الدراسات العليا وخريجي 

ن أ وع، مثل الفنيي    فريق المشر
ن كأعضاء فن ن حسب  األكاديميي    الدعم كالسكرتارية أو االستشاريي 

و موظفن

  المؤسسة البحثية.  
 االجراءات المتبعة فن

، ويكون  Co-Investigatorا ) معاون  ا باحثيمكن أن يضم الفريق   .6  منتسبا لمؤسسة بحثية وطنية( أو أكي 

.  أو دولية،  
وع البحث    تطوير أو تنفيذ المشر

 ويساعد الباحث الرئيس فن

ن )ما عدا الباحث الرئيس ونائبه( من مؤسسات محلية أخرى أو دولية، وال  .7 يمكن أن يكون بقية الباحثي 

ط أن يكونوا من نفس المؤسسة البحثية.    يشير

  عضوية الفرق   .8
اك فن ن  ال يحق ألعضاء اللجان ونقطة االتصال البحثية االشير البحثية أو أن يكونوا باحثي 

ن للمشاري    ع ن أو مشاركي   . رئيسيي 
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 الباحث الرئيس   مهام .10
 

  ومتابعته .1
ح البحث   . صياغة وتقديم وتعديل المقير

  لتحقيق األهداف المعتمدة  .2
وع البحث   . إدارة وقيادة المشر

  وتقسيم وتحديد مهام كل  .3
 منهم. التأكد من كفاءة ومؤهالت أعضاء الفريق البحث 

من   .4 امالتأكد  ن الزمنية،   الير والمدة  التنفيذ،  النفقات، وخطة  البحث من حيث  باتفاقية    
البحث  الفريق 

 ومتطلبات التسليم، والمخرجات. 

  فريق  الاطالع   .5
ذات    البحث  الجهة    

فن البحثية  المشاري    ع  وإجراءات  وقواعد  عل مستجدات وضوابط 

 االختصاص. 

ال .6 وع  المشر أنشطة  جميع  أن  من  والقانونية التأكد  اإلدارية  واإلجراءات  األنظمة  مع  تتوافق    
بحث 

  سلطنة
  المؤسسة البحثية وفن

 بشكل عام.  عمان  واألخالقية المتبعة فن

 

11.   
وط ومعايتر تغيتر الباحث الرئيس وأعضاء الفريق البحث   شر

 

  ضمن مسؤولية .1
 المؤسسة   يكون تغيي  أو استبدال الباحث الرئيس أو نائبه أو أي عضو من الفريق البحث 

  
فن واألدوار  ات  التغيي  تحديث  ثم  الرئيس،  يك  الشر من  المسبقة  الموافقة  بأخذ  ام  ن االلير مع  البحثية، 

ونية إلدارة المعلومات البحثية  . ( RIMS)  المنصة االلكير

ن استبدال الباحث الرئيس.   .2   لحي 
وع البحث   يتول نائب الباحث الرئيس مسؤولية قيادة المشر

الباحث الرئيس مع تقديم كافة  يمكن للمؤسسة   .3 نائب  للباحث الرئيس بخالف  البحثية ترشيح بديل 

رات، ة   المير الخير ولديه  الرئيس  الباحث  دور  عل  للحصول  األهلية  معايي     
يستوفن البديل  أن  طالما 

 .  
وع البحث    والمقدرة عل قيادة المشر
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حات البحثية  .12 اطات تقديم المقتر  اشتر
 

حات   .1   بوابة يتم تقديم المقير
  إلدارة المشاري    ع البحثية فن

وئن   النظام االلكير
ن فن البحثية من قبل الباحثي 

يد    ( 3الملحق رقم )   و   ( 2الملحق رقم ) حسب    ( RIMSعمان البحثية )  وال تقبل أي طلبات عن طريق الير

  أو الرسائل الورقية.  
وئن  االلكير

2.    
ورة التقيد فن ح  الرصن   كل دورة سنوية.   المطروحة بالتحدياتمقير

حات البحثية فن   إعالن تقديم المقير
   فن

أن يكون   .3 الواحدة، ويمكنه  الدورة    
  فن

ح بحث  بأكي  من مقير يتقدم كباحث رئيس  أن  للباحث  ال يحق 

  
ط أال يكون نائب باحث رئيس عضوا فن   نفس الدورة، بشر

  آخر يتم تقديمه فن
وع بحث   . أي مشر

   . أن يكون الباحث الرئيس ونائبه من نفس المؤسسة البحثية  .4

ط   .5 حات البحثية، يشير   تقديم المقير
  حال وجود تعاون دول  فن

أن ينتم  الباحث الرئيس ونائبه  أيضا  فن

  سلطنة عمان 
 . لنفس المؤسسة المحلية فن

  الحصول عل موافقات أخالقية، تقع المسؤولية عل الباحث الرئيس لتقديم   .6
وع البحث  إذا تطلب المشر

اتيجية الطلب إل الجهات ذات االختصاص، وتكون المسؤولية عل لجنة إدارة     مشاري    ع البحوث االسير

  عل هذه الموافقات االخالقية 
ح البحث  و للتأكد من حصول المقير . قبل البدء بالمشر  

 ع البحث 

للموازنة   .7 الرئيس  يك  الشر استالم  تاري    خ  من  أقىص  ن كحد    عامي 
البحث  وع  المشر تنفيذ  مدة  تتجاوز  أال 

  المالية للمشاري    ع. 

8.   
فن طرح  الذي  التحدي  معالجة  إل  تطرقها  ومدى  وع  المشر ح  مقير من  المرجوة  المخرجات  وضوح 

 اإلعالن.  

  ع  تصور آلليةوجود  .9
وع البحث  .  ل أرض الواقعتطبيق مخرجات المشر  

 مع اإلطار الزمثن
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حات البحثية  .13  تقييم المقتر
 

حات البحثية  أوال:   اإلطار العام آللية تقييم المقتر

 

حاتيتم تقييم  .1   المذكورة   المعايي  األولية حسب  المقير
    ( 4رقم )  الملحق  فن

البحثية   .2 حات  المقير أفضل  واختيار  تقييم  ومعايي     عل  بناء    التفصيليةيتم    
البحث  ن  التمي  معايي  

المخرجات وتأثي   المؤسسية  بالتحديات  )   االرتباط  رقم  الملحق    
     (5فن

فن   
البحث  ن  التمي  ومعايي  

 ( . 6الملحق رقم ) 

للموضوعات   .3 األولوية  أو أو  تعىط  الوطنية  األولويات  من  تخدم مجموعة    
الثر البحثية  المشاري    ع 

اتيجية وتحقق أكي  من هدف.    تتقاطع مع مجموعة من التوجهات االسير

ات   .4   بالمؤهالت العلمية، والخير
، بما يكفل نجازات البحثيةواال  العمليةيجب أن يتمتع الفريق البحث 

وعاإللمام بمتطلبات     المشر
  . البحث 

ن  .5  اتباع أساليب المراجعة العالمية المتعلقة بالتقييم مع إخفاء هوية الباحثي 

ات .6    تقييم خير
اتيجية.  طريق  عنالفريق البحث   لجنة إدارة برنامج مشاري    ع البحوث االسير

اكات بحثية محلية أو إقليمية أو   .7 ورة وجود شر دولية، بهدف بناء الروابط البحثية، واالستعانة رصن

ات البحثية، ونقل المع  رفة. بالكفاءات والخير

ة والدراية الكافية به.  ال يجب عل .8  مقيم االمتناع عن تقييم معيار ما إذا لم يملك الخير

عل   .9 وضع  يجب  اتيجية  االسير البحوث  مشاري    ع  برنامج  إدارة  المستوى    االدئن حد  اللجنة  من 

حاتMinimum Qualifying Score)   ب للتمويلالمطلو  لتمويل إذا ا  ، وحجبالمستلمة  ( للمقير

 . كانت ال ترفر إل الحد األدئن من المستوى المطلوب

يجب مراعاة الحيادية واتخاذ كافة التدابي  واالحتياطات الالزمة لمنع حدوث أي تجاوزات أو تضارب   .10

،للمصالح عند اختيار   ن   هذا  ويندرج هذا عل  المقيمي 
الرئيسية، وفن اللجنة  أولويات ومهام   قائمة 

ن التام باالطالع عل كافة تفاصيل اختيار    للوزارة الحقاإلطار فإن   وخلفياتهم العلمية ونتائج   المقيمي 

 . التقييم والتوصيات، مثر ما استدعت الحاجة إل ذلك
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 المخرجات تقييم معايتر االرتباط بالتحديات المؤسسية وتأثتر ثانيا: 

 

 (5الملحق رقم المعايتر ) .1

التنمية االقتصادية واالجتماعية، والسياسات  • أولويات  المعرفة وخدمة  بناء مجتمع    
المساهمة فن

  سلطنة
 .  عمان  العامة فن

•   
وع البحث   . وضوح أهداف ومنهجية البحث والنتائج المتوقعة للمشر

.  آلليةوجود تصور  •  
  عل أرض الواقع مع اإلطار الزمثن

وع البحث   تطبيق مخرجات المشر

وع، والموارد المالية المطلوبة للتنفيذ. وضوح  • ح لتنفيذ المشر   المقير
 اإلطار الزمثن

   مالءمة   •
فن النوع   والنشر  المعرفة  وإنتاج  العملية،  ات  والخير  ،  

البحث  للفريق  العلمية  المؤهالت 

ة. مجالت علمية  ن ة العلمية المتمي   مرموقة، والمسي 

اكات البحثية المحلية أو اإلقليمية أو الدوليةتعزيز  •  . الشر

 بناء السعة البحثية وتطوير الكفاءات البحثية المحلية.  •

 

 ضوابط التقييم  .2

مسؤولية   • اتيجية  التقع  االسير البحوث  مشاري    ع  برنامج  إدارة  لجنة  عل  يك   مؤسسةب تقييم  الشر

 تشكيل لجنة فنية منبثقة من اللجنة الرئيسية وفق الضوابط التالية: الرئيس ويمكن 

 
ن   .1 ن عن ثالثة مختصي  ط أال يقل عدد المقيمي  ، ويمكن أن    حثر يشير يتم الحصول عل تقييم عادل ومتكافن 

 . جةيزيد العدد حسب الحا

  محارصن  .2
، وأن يتم توثيقها رسميا فن ن ورة اعتماد اللجنة الرئيسية آللية التقييم والمقيمي   جتماعات.  اال رصن

التقييم، ثم رفع محارصن  .3 التفاصيل المتعلقة بتداوالتها حول آليات  التقييم تدوين كافة  يجب عل لجنة 

 هذه االجتماعات إل اللجنة الرئيسية لإلقرار واالعتماد. 

 
حات عن طريق يتم اخ • . درجات التقييم لجميع  احتساب متوسطتيار أنسب المقير ن  المقيمي 

 
اتيجية  لجنة إدارة  يجب عل أعضاء   • عدم إجراء أي مداوالت أثناء  برنامج مشاري    ع البحوث االسير

عملية التقييم مما قد يؤثر سلبا عل حيادية التقييم، وأن تقترص المناقشات عل مرحلة ما بعد 

 .  
ح بحث   تحديد المتوسط الحسائر  لكل مقير
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  ثالثا 
 : تقييم معايتر التمتر  البحث 

 

 (6معايتر )الملحق رقم ال .1

  الفكرة البحثية  •
 االبتكار والحداثة فن

 (. Literature Reviewالسابقة )   لألدبياتشمولية المراجعة  •

   الوضوح •
   التحدي وصف فن

 . البحث 

 جودة ووضوح األهداف ومدى ارتباطها بمنهجية البحث.  •

.  مع  التنفيذ جودة ووضوح منهجية البحث وخطة العمل، ومراحل  •  
 اإلطار الزمثن

ح  •  للتطبيق.  قابليتها  ومدىأهمية النتائج المتوقعة للمقير

 

 التقييم  وابط ض .2

  عل  •
ن البحث  ن األقرانتقع مسؤولية تقييم معايي  التمي  من لهم إنجازات بحثية واسهامات  م المقيمي 

 علمية جلية. 

ن عن   • ط أال يقل عدد المقيمي    موضوعات   ثالثة،يشير
ويمكن أن يزيد العدد حسب الحاجة والتنوع فن

حات البحثية، عل أال يزيد ع واحد منهم عل األقل من مؤسسة    ويكون  خمسة،  نوطبيعة المقير

 . عمان بحثية من خارج سلطنة

  هوية الفريق  وإخفاءاتباع أساليب المراجعة العالمية المتعلقة بالتقييم  يجب •
 . البحث 

•   
اتيجية يجب أال يكون المقيمون االقران أعضاء فن  . لجنة إدارة برنامج مشاري    ع البحوث االسير
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اتيجية العقود البحثية  .14  للمشاري    ع االستر

 لعقود البحثية أوال: اإلطار العام ل

 

ن   .1 يك الرئيس  الوزارةه  اتفاقية بحثية ومالية بي  ن لكل ما   ، حيثوالشر ن الطرفي  له عالقة    تنظم العالقة بي 

ن  الطرفي  تبة عل  مير امات  ن والير تسليم  ومتطلبات  وأحكام  وط  التنفيذ من شر قيد  البحثية    ، بالمشاري    ع 

 بها لضمان تحقيق المقصد أو الغرض من االتفاقية.  يجب اإليفاءو 

المشاري    ع   .2 طبيعة  مع  تتناسب    
الثر المرجعية  وط  الشر ووضع  البحثية  االتفاقية  بصياغة  الوزارة  تقوم 

حات البحثية  ومتطلبات التسليم   للمقير
 . بعد االعتماد النهائ 

يك الرئيس للموازنة  .3   من تاري    خ استالم الشر
  . المعتمدة يبدأ شيان العقد البحث 

يكيقوم   .4   بإبرام عق   الرئيس  الشر
  من أجل تنظيم العمل،    المؤسسة البحثيةمع    د بحث 

وع بحث  لكل مشر

  المستقبل، ولتحديد كيفية التعامل معها، إن طرأت. 
 وحفظ الحقوق، ولتجنب الخالفات فن

  ثانيا: 
 تمديد العقد البحث 

 

ورة القصوى   .1   حاالت استثنائية وللرصن
  إال فن

وع بحث  يك الرئيس عل تمديد أي مشر يجب أال يوافق الشر

رات للتأ فقط ضت سي  العمل. مع توفر مير   اعير
 خي  والمعوقات الثر

 

يك الرئيس   .2 يجب أال تزيد المدة القصوى للتمديد عل ستة أشهر، وذلك بعد أخذ موافقة مسبقة من الشر

، وباإلمكان استغالل الموازنة المتبقية ك ر  و شهثالثة  قبل استنفاد المدة المتفق عليها مسبقا ب حد أدئن

ة التم   خالل فير
وع البحث  المشاري    ع البحثية حسب المتفق عليه  واستكمال يعتير إنجاز ، و ديد من المشر

  
فن الجديدة  البحثية  المشاري    ع  تمويل  عليها  يعتمد    

الثر البحثية  األداء  ات  مؤشر من    
البحث  العقد    

فن

 المستقبل.  
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  ثالثا: 
 إيقاف أو إنهاء العقد البحث 

 

  أن يتقدم بطلب  
  وذلك من  يجوز لي طرف من أطراف العقد البحث 

  بشكل نهان 
إنهاء العقد البحث 

  واحد أو أكت  من الحاالت التالية: 
 
 خالل تقديم إشعار خط  للطرف اآلخر ف

 

وط وأحكام االتفاقية التعاقدية  .1 امات الناشئة عن إرشادات أو شر ن ام من االلير ن اكتشاف تعٍد عل أي الير

  
 لإلصالح، فن

 
  معالجة هذا التعدي، إذا كان قابال

   والفشل فن
ة الزمنية المتفق عليها فن  غضون الفير

 العقد من تاري    خ استالم إشعار من الطرف اآلخر يطلب مثل هذا اإلصالح. 

 ألغراض   .2
ً
  مرحلة تصفية ما لم يكن طوعيا

أنه فن  أو 
ً
 أو مفلسا

ً
  العقد معشا

إذا أصبح أي من طرفن

 إعادة التنظيم. 

  أن يكون لدى الوزارة أسباب معقولة ومقنعة لالعتقاد   .3
بأنه لن يتم االيفاء بمتطلبات العقد البحث 

  . ن ن الطرفي   الموقع بي 

وط   .4 ام ناشر  عن المبادئ التوجيهية أو الشر ن ن من أداء الير وجود أسباب قوة قاهرة منعت أيا من الطرفي 

   
، وعليه يتم إخطار الطرف اآلخر عل الفور مع تحديد الظروف الثر  

واألحكام الخاصة بالعقد البحث 

  مع تقدير المدة  يعتقد أنها 
  العقد البحث 

تشكل قوة قاهرة يتعذر معها تحقيق األهداف المحددة فن

  حال استمرار مثل هذه الظروف ألكي  من ستة أشهر )أو حسب 
الزمنية المحتملة لهذه الظروف، وفن

، بموجب إشعار الطرف اآلخر،   ن ( فإنه يجوز ألي من الطرفي   
  العقد البحث 

ة المنصوص عليها فن الفير

 نهاء االتفاقية التعاقدية. إ
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 للمشاري    ع المعتمدة التقارير المرحلية والنهائية .15
 

  ) يتول الباحث الرئيس   •
وئن   النظام االلكير

(، حسب  RIMSتقديم التقارير الفنية المرحلية والنهائية فن

وع،  الخطة الزمنية والتنفيذية عل أال تزيد المدة الزمنية لتقديم أول تقرير مرحل  عن سنة   للمشر

 واحدة. 

 وفقا ها  تقييمويتم  ،    (8رقم  ملحق  ال) النهائية  التقارير  و   (7ملحق رقم  ال)المرحلية  تسليم التقارير  يتم   •

 :  
 لآلئر

الول   .1 من:  التقييم      يتم 
البحث  االتصال  نقطة  النظام   ، قبل    

فن التقرير  تقييم  خالله  ويتم 

  للتأكد من مدى استكمال متطلبات التقرير، ومن الناحية المالية. 
وئن  االلكير

  واالعتماد .2
اتيجية  برنامج مشاري    ع البحوثلجنة إدارة  : تقوم  التقييم الفث  بتقييم التقرير   االسير

ت التسليم والمخرجات المتفق عليها لكل مرحلة زمنية حسب  مع متطلباه  مدى تطابقالمقدم و 

  من حيث محتوى و 
ام    المقدمة،جودة التقارير  العقد البحث  ن   بالمعايي  الموضوعية، ومدى االلير

   . واألمانة العلمّية

 

ون المنصة .16 حات البحثية   يةااللكتر  لتسليم وإدارة المقتر
 

وني  الوزارة منصةأنشأت   ، لتوفتر الخدمات التالية:  )RIMS( البحثية تالمعلوماإلدارة  ةإلكتر

حات البحثية.   •  اإلعالن عن استقبال المقير

حات  تسليم • حات األالبحثية باستخدام استمارات االمقير   النظام.  وليةلمقير
 والكاملة فن

حات •  . والمشاري    ع البحثية المعتمدةوتقييمها،  ،توثيق كافة البيانات المتعلقة بالمقير

 . المشاري    ع المعتمدة واستقبال التقارير المرحلية والنهائية متابعة تنفيذ  •
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 حقوق التأليف والنشر وحق االنتفاع  .17
 

ن عل نشر نتائج األبحاث بعد الحصول عل موافق  الوزارةتشجع   • ط   اتالجه  اتالباحثي  المختصة، بشر

 أال تؤثر عمليات الكشف عل حماية حقوق الملكية الفكرية. 

 

ن  • اء والداعمي  ن والخير الموجهي  اتفاقية عدم اإلفصاح مع    طلب توقيع 
البحث  الفريق  للباحث أو  يجوز 

ن الكشف أو ا   لحي 
ام بضوابط شية المعلومات  للعمل البحث  ن ورة االلير لنشر عن نتائج البحث، مع رصن

  قيد التنفيذ. 
ة بالعمل البحث  ة او غي  مباشر   لها عالقة بصفة مباشر

 والثر

 

  المجالت هذا  عند نشر المخرجات أو اإلنجازات الناتجة عن األبحاث الممولة من خالل   •
نامج )فن الير

اع والعروض   اإلفصاح عن   والمؤتمرات وبراءات االخير
التقديمية وما إل ذلك( يجب عل الفريق البحث 

  حال العروض    من الوزارة،  (Acknowledgment)م المقدم  الدع
وقد يشمل هذا استخدام الشعارات فن

 كتابيا وفقا  أو   المرئية
ً
  الذي أدى إل هذه النتائج من للصيغة التالية:  إقرارا

وع البحث  "تم تمويل المشر

التع وزارة  العلم   قبل  والبحث  العال   بسلطنةليم  البحوث  ضمن  عمان    واالبتكار  مشاري    ع  برنامج 

  رقم )
اتيجية بالعقد البحث   .  ..("االستر

 

ما لم ينص عل خالف    تعود حقوق الملكية الفكرية ونتائج األبحاث الممولة للباحث أو فريق البحث، •

ن     االتفاقية التعاقدية بي 
يك    الوزارةذلك فن      من  يستثثن قد  و   الرئيس،والشر

االنتفاع بالملكية الفكرية فن

 .  الوطنية حاالت خاصة للمنفعة 

•  : م الباحثون بمسؤولية التقيد بالتال 
ن  يلير

 

يعات واألنظمة المتعلقة بنسخ ونشر مواد محمية وفقا لقانون حق المؤلف والحقوق  .1 ن والتشر القواني 

 (   رقم 
بالمرسوم السلطائن الملكية الصناعية الصادر 2008  /65المجاورة الصادر  ( وقانون حقوق 

  رقم ) 
 (. 2008 /67بالمرسوم السلطائن

ح وانتهاء بتطبيق  الصارمة خالل مراحل  الجراءات  اإل ضوابط و ال .2   )بدءا من تقديم المقير
وع البحث  مشر

 . قانونية  مسائالتالنتائج وتحويلها إل منتج او خدمة تجارية( للحد من خطر التعرض إل 

 ءات والضوابط المتعلقة باستخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر لجهات خارجية. اإلجرا  .3

للمواد   .4   
القانوئن االستخدام  عل    

البحث  الفريق  لمساعدة  واضحة  ومسؤوليات  إجراءات  تحديد 

 الموجودة تحت ترصفهم. 

ورة  .5 ن محمن قتباس االرصن ( األبحاث واألوراق العلمية المنشورة محليا )أو من قبل باحثي  ن  . ليي 

 . تعزيز الوع  بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية .6
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   والبحث العلم   أخالقيات العمل .18
 

م جميع ن ن بالمبادئ يجب أن يلير ن والباحثي    تدعمها الوزارة العاملي 
 : التالية عند إجراء البحوث الثر

ام ب • ن يعات. االلير   والمبادئ التوجيهية والتشر
 السلوك األخالفر

. التأكد من توافق  •  
 البحوث مع الثقافة والتقاليد العمانية والمعتقدات الدينية ولوائح األمن الوطثن

ن اآلخرين.  • مة لحقوق المشاركي   اتباع الممارسات المعمول بها واآلمنة والمحير

 . اإلقرار بدقة بالبحوث األخرى كاملة، سواء كانت منشورة أو صحفية أو قيد المراجعة •
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 المالحق  .19

 

  الول   (2ملحق رقم )
ح البحث   اإلطار العام للمقتر

1    
ح البحث   عنوان المقير

  من حيث األهداف ومنهجية البحث  2
ح البحث   وصف مخترص للمقير

3   
وع البحث   قائمة بالمخرجات المتوقعة من المشر

4   
وع البحث    المطلوب لتنفيذ المشر

 المدى الزمثن

وع والمبلغ اإلجمال  المطلوب  5
انية المشر ن  توزي    ع مي 

 

  المتكامل   (3ملحق رقم )
ح البحث   اإلطار العام للمقتر

1   
ح البحث   عنوان المقير

 الخالصة التنفيذية  2

 ( literature review) المقدمة مع مراجعة وافية لألدبيات السابقة 3

وع  4  أهداف المشر

وع  5  قائمة بالمخرجات المتوقعة من المشر

 وتشمل خطة العمل، ومراحل التنفيذ واألدوات المستخدمة منهجية البحث  6

  مع  7
 مراحل ومتطلبات التسليم المرحلية اإلطار الزمثن

وع    8  التوزي    ع المال  التفصيل  لموازنة المشر

  مع المهام الموكلة إليهم   9
 أعضاء الفريق البحث 

وع، إن وجدت، مع مخاطبات التأكيد عل المشاركة 10   المشر
اكات المحلية أو الدولية فن  الشر

وع   11   المشر
ن فن ات المشاركي    المختير

  تشمل طالب الدراسات العليا وفثن
  بناء القدرات، والثر

 توصيف المساهمة فن

 

 

 استمارة تحديد الولويات البحثية  (1ملحق رقم )

 البحثية األولويةالتحدي أو  عنوان 1

 2040عمان  ةيرؤ الوطنية حسب  األولوية 2

   التحدي  قطاع 3
 البحث 

   التحدي  وصف 4
 البحث 

 االهداف 5

حة الطريقة 6  منهجية البحث ل المقير

 تحقيقها  المراد  النتائج 7

كاء  8  ن و والمستفيد نيو الرئيس  الشر

9  ) ح أول  أو تفصيل 
  ) مقير

ح البحث   نوع المقير

حات البحثية  10   الستالم المقير
 الموعد النهائ 
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  الول  ااستمارة تقييم  (4ملحق رقم )
ح البحث      لمقتر

 يرجر التقييم اعتمادا عىل المقاييس التالية:  

 جميع الجوانب المتصلة بالمعيار استيفاء( 9-10)

 مع إمكانية تطوير بعض الجوانب بنجاح،بعض الجوانب المتصلة بالمعيار  استيفاء( 7-8)

  بعضها  عام،بعض الجوانب المتصلة بالمعيار بشكل  استيفاء( 5-6)
 مع وجود قصور فن

 نقاط ضعف جسيمة مرتبطة بالمعايي    هناك (3-4)

 ار بطريقة غي  مرضية( تم التطرق لجوانب المعي 1-2)

ح لسلطنة عمان  1 حات  و طر ملتحدي البا دى ارتباطهوم أهمية المقير   إعالن تقديم المقير
  ح فن

  ية  العلم والدقةالحداثة  2

  والنتائج المتوقعة   منهجية البحثو  هداف األوضوح  3

   قابلية 4
وع البحث      تطبيق مخرجات المشر

5 
المخرجات   تأثي   االجتماعية،  مدى  الصحية،  )مثل:  األصعدة  مختلف  عل  المتوقعة 

 االقتصادية، البيئية(
 

6 
وتطبيق   وع،  المشر أهداف  تحقيق  إمكانية  حيث:  من  حة  المقير الزمنية  ة  الفير مالءمة  مدى 

 منهجية البحث، والحصول عل النتائج المتوقعة 
 

اكاتتعدد  7    )القائمة عل عدد وقوة التعاون( المحلية الشر
ح البحث    المقير

  أو الدولية فن

حة  مدى  مالءمة  8 انية المقير ن وع للالمي    مشر

  المجموع اإلجمال  

  
ح البحث   التوصية العامة لتمويل المقتر

    نعم 

    ال 

انية التقديرية  وع؟إلجراء برأيك، ما ه  المتر    هذا المشر

  أخرى   مالحظات
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  معايتر االرتباط بالتحديات المؤسسية وتأثتر المخرجات( 5ملحق رقم )

 يرجر التقييم اعتمادا عل المقاييس التالية: 

 جميع الجوانب المتصلة بالمعيار استيفاء( 9-10)

 مع إمكانية تطوير بعض الجوانب بنجاح،بعض الجوانب المتصلة بالمعيار  استيفاء( 7-8)

  بعضها  عام،بعض الجوانب المتصلة بالمعيار بشكل  استيفاء( 5-6)
 مع وجود قصور فن

 هناك نقاط ضعف جسيمة مرتبطة بالمعايي   (3-4)

 ( تم التطرق لجوانب المعيار بطريقة غي  مرضية1-2) 

   باألولويات الوطنية والقطاعية م 1
ح البحث     دى ارتباط المقير

2 
   
  بناء مجتمع المعرفة وخدمة أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية، والسياسات العامة فن

المساهمة فن

 عمان سلطنة
 

3   
  عل أرض الواقع مع اإلطار الزمثن

وع البحث    وجود تصور آللية تطبيق مخرجات المشر

4 
أهداف  ا  مةءموا  مع  وع  المشر لتنفيذ  ح  المقير   

الزمثن وع  إلطار  للمشر المتوقعة  والنتائج  البحث  ومنهجية 

  
 البحث 

 

ح مع قيمة النتائج المتوقعة )فعالية وكفاءة البحث( 5   المقير
وع البحث  انية المشر ن   تناسب مي 

6 
علمية   مجالت    

فن النوع   والنشر  المعرفة  وإنتاج  العملية،  ات  والخير  ،  
البحث  للفريق  العلمية  المؤهالت 

ةمرموقة،   ن ة العلمية المتمي   والمسي 
 

7   
ح البحث    مدى مالءمة الموارد البحثية )فريق العمل واألجهزة والمعدات  والخدمات( لحجم المقير

اكات البحثية المحلية أو اإلقليمية أو الدولية 8   الشر

ح ل 9   المقير
وع  البحث    المحلية بناء السعة البحثية وتطوير الكفاءات البحثية مالءمة المشر

10 
يك الرئيس وع  رغبة الشر   أو المؤسسة المنفذة للمشر

  فن
  المساهمة المالية أو العينية البحث 

انية  %50بما ال يقل عن ) ن حة( من المي   المقير
 

يك الرئيس 11      رغبة الشر
وع البحث    وتنفيذ النتائج المتوقعة للمشر

  تبثن
  فن

  المجموع االجمال  

 التوصيات
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  6 (ملحق رقم
  ( معايتر التمتر  البحث 

 يرجر التقييم اعتمادا عل المقاييس التالية: 

 جميع الجوانب المتصلة بالمعيار استيفاء( 9-10)

 مع إمكانية تطوير بعض الجوانب بنجاح،بعض الجوانب المتصلة بالمعيار  استيفاء( 7-8)

  بعضها  عام،بعض الجوانب المتصلة بالمعيار بشكل  استيفاء( 5-6)
 مع وجود قصور فن

 هناك نقاط ضعف جسيمة مرتبطة بالمعايي   (3-4)

 ( تم التطرق لجوانب المعيار بطريقة غي  مرضية1-2)

  الفكرة البحثيةاالبتكار  1
  والحداثة فن

  (literature reviewشمولية المراجعة لألدبيات السابقة ) 2

  وصف التحدي 3
  الوضوح فن

  جودة ووضوح األهداف ومدى ارتباطها بمنهجية البحث  4

   مع التنفيذ جودة ووضوح منهجية البحث وخطة العمل، ومراحل  5
  اإلطار الزمثن

ح   6   قابليتها للتطبيق  ومدىأهمية النتائج المتوقعة للمقير

  المجموع االجمال  

 التوصيات  

 ير المرحىل  ر لتقاعنارص محتوى  (7ملحق رقم )

 صفحة العنوان  1

 قائمة المحتويات 2

  ملخص تنفيذي 3

ح : المقدمة 4 ن ع موجز  تقديم شر وعما تم إنجازه سابقا وحاليا بهدف الربط بي   المراحل المختلفة للمشر

5 

ن التقرير: ويحتوي ع   االتفاقية البحثية، ويندرج تحتها مراحل العمل    لمير
متطلبات التسليم الرئيسة المتفق عليها فن

واإلنجاز واألنشطة المتضمنة مثل الزيارات الميدانية، مع النتائج المرحلية وما يرتبط بها من توصيات ومخرجات،  

 ائج المرحلية الحالية بالسابقة والقادمة المتوقعة أن يتم ربط النتو 

  لهذه المرحلة 6
وع البحث    نتجت من المشر

 الخاتمة: ملخص للنتائج والتوصيات الثر

 قائمة المصادر والمراجع  7

8 
المالحق والوثائق: وتشمل اإلحصائيات، والبيانات األولية، والوثائق، ونماذج االستبانات، ونسخ من األوراق العلمية  

ن و المنشورة،   كل هذه البيانات ترحل إل نهاية التقرير، ويشار إليها ضمن المير
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  اعنارص محتوى  (8ملحق رقم )
 لتقرير النهان 

1 

تحمل   العنوان:  عنوان صفحة  وتحمل  تقييمه،  عل  ستعمل    
والثر البحث،  لها  م 

ّ
المقد الجهة  أو  المؤسسة  شعار 

ل  
ّ
، ويفض  

  إعداد التقرير، والرقم المرجع  للعقد البحث 
، واسم الباحث الرئيس، والفريق المساهم فن  

وع البحث  المشر

  يستهدفها التقرير 
 أن تحتوي عل رقم المرحلة الثر

 المحتوياتقائمة  2

 ملخص تنفيذي 3

4 
  مع التطرق لألدبيات المنشورة بهدف الربط  

ح كامل لكافة مراحل العمل البحث  المقدمة: ويتم من خاللها تقديم شر

ن المعرفة العلمية بشكل عام    مير
  تم تحقيقها فن

وع ومخرجاته، وتوضيح اإلضافات الثر ن أهداف المشر  بي 

ن التقرير  5  مير

6 
  بشكل عام، وكل ما يتعلق بتطبيق المخرجات أو  

وع البحث    نتجت من المشر
الخاتمة: ملخص النتائج والتوصيات الثر

 كيفية نقلها إل مراحل متقدمة من البحث 

 قائمة المصادر والمراجع  7

 المالحق والوثائق  8


