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كليــة العلــوم ال�شرعيــة
قــرار
رقــم 2022/3
ب�إ�صدار الئحة البحث العلمي لكلية العلوم ال�شرعية
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/35ب�إن�شاء كلية العلوم ال�شرعية و�إ�صدار نظامها،
و�إىل الالئحة الداخلية لكلية العلوم ال�شرعية ال�صادرة بالقرار رقم ،2018/35
و�إىل موافقة جمل�س �أمناء كلية العلوم ال�شرعية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة البحث العلمي لكلية العلوم ال�شرعية ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صــدر فـي 4 :من ذي احلجة 1443هـ
املـوافـــــق 3 :من يوليـــــــــــــو 2022م
د .رحمة بنت �إبراهيم بن �سعيد املحروقية
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
رئي�س ــة جملــ�س �أمن ــاء كلي ــة العل ــوم ال�شرعيــة
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الئحة البحث العلمي لكلية العلوم ال�شرعية
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الكليـــة:
كلية العلوم ال�شرعية.
املركــز:
مركز البحث العلمي فـي الكلية.
املجلــ�س:
املجل�س الأكادميي فـي الكلية.
العميــد:
عميد الكلية.
اللجنــة:
جلنة البحث العلمي فـي الكلية.
البحــث العلمــي:
عملية فكرية منظمة من �أجل تق�صي احلقائق فـي م�س�ألة �أو م�شكلة معينة باتباع طريقة
علمية منظمة بغية الو�صول �إىل نتائج مو�ضوعية.
الباحــث الرئيــ�س:
ع�ضو هيئة التدري�س �أو من فـي حكمه ،من حملة الدكتوراه الذي ميثل املجموعة امل�شاركة
فـي م�شروع البحث العلمي ،ويتوىل الإ�شراف عليها و�إدارتها ،ومتثيلها لدى الكلية.
الباحــث امل�شــارك:
ع�ضو هيئة التدري�س �أو من فـي حكمه ،من حملة الدكتوراه الذي ي�شرتك مع جمموعة
من الباحثني لإجناز م�شروع البحث العلمي يتم التعاقد عليه مع الكلية.
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املــادة ( ) 2
تن�ش�أ فـي الكلية جلنة ت�سمى (جلنة البحث العلمي) ت�شكل بقرار من العميد كل عامني بعد
موافقة املجل�س ،برئا�سته ،وع�ضوية كل من:
نائبا للرئي�س
 - 1م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية
�أع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
 - 2ر�ؤ�ساء الأق�سام العلمية فـي الكلية
مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
 - 3مدير املركز
ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س فـي حالة وجود مانع يحول دون ح�ضوره.
املــادة ( ) 3
تعقـ ــد اللجنـ ــة اجتماعاتهـ ــا مرتـ ــني فـي كـ ــل ع ــام �أكادميــي بدعــوة من رئي�سهــا �أو نائب ــه
فـي حالة عدم وجود الرئي�س� ،أو كلمـا اقت�ضــت ال�ض ــرورة ذلك ،ويك ــون انعقاده ــا �صحيحا
بح�ضور �أغلبية الأع�ض ــاء ،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.
املــادة ( ) 4
تخت ــ�ص اللجن ــة مب ــا ي�أت ــي:
 - 1و�ضع الأ�س�س اخلا�صة بالبحث العلمي من حيث موا�صفاته ومو�ضوعاته وتوثيق
م�صادره والتي من �ش�أنها احلفاظ على املعايري العلمية املطلوبة فـي البحث العلمي.
 - 2ر�سم خارطة البحث العلمي فـي الكلي ــة.
 - 3العمل على تر�سيخ املمار�سات الأخالقية فـي البحث العلمي فـي الكلية عن طريق
تثقيف الباحثني واملجتمع بقواعد ال�سلوك ،والأخالقيات الالزمة فـي البحث
العلمي.
 - 4ت�شجيع م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س فـي املقرتحات البحثية اجلديدة.
 - 5العمل ،بالت�شاور مع �أق�سام الكلية ،على ترتيب الأولويات البحثية.
 - 6التن�سيق مع القطاع اخلا�ص لتمويل الأن�شطة البحثية.
 - 7تقييم مقرتحات البحوث املمولة املقدمة من �أع�ضاء هيئة التدري�س فـي الكلية.
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 - 8الت�أكد من توافر املوارد الالزمة لتنفـيذ البحث العلمي.
 - 9تقدمي التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أن مقرتحات البحوث العلمية و�إحالتها �إىل املجل�س
لالعتماد.
 - 10مراجعة التقارير الدورية والنهائية مل�شاريع البحث العلمي التي تدعمها الكلية
وتقييمها ورفعها �إىل املجل�س لالعتماد.
 - 11مراجعة اتفاقيات البحوث مع اجلهات الأخرى.
 - 12التو�صية باملوافقة على تقدمي دعم للبحث العلمي �إذا جتاوز (� )1000ألف ريال
عماين.
 - 13التو�صية با�سرتداد مبالغ دعم البحث العلمي.
الف�صـــل الثانــي
م�صــادر متويــل البحــوث العلميــة
املــادة ( ) 5
تتوىل الكلية تقدمي الدعم املايل للبحث العلمي ،وذلك من خالل الآتي:
 - 1املبالغ التي تخ�ص�ص لذلك من موازنة الكلية.
 - 2الدعم املقدم من وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة.
 - 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.
املــادة ( ) 6
يتوىل املجل�س البت فـي طلبات الدعم املايل للبحوث العلمية.
املــادة ( ) 7
يج ــوز للعميد  -بناء على تو�صية اللجنة  -ا�سرتداد الدعم املقرر لأي م�شروع بحث علمي
كلي ـ ــا �أو جزئيــا فـي حالة توقف البحث العلمي لغري الأ�سباب اخلارجة عن �إرادة الباحث،
�أو املجموعة امل�شاركة فـي �إجنازه.
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املــادة ( ) 8
يج ــب بق ــرار مـ ــن العمي ــد  -بن ــاء علـ ــى تو�صية اللجنة  -ا�سرتداد الدعم املقرر للباحث
�أو للمجموعة امل�شاركة فـي �إجناز بحث علمي فـي حالة التق�صري فـي �إجناز البحث �أو عدم
تنفـيذه وفقا للمراحل املقررة له ،دون عذر تقبله اللجنة.
الف�صــل الثالــث
�إجراءات احل�صول على الدعم املايل للبحث العلمي
املــادة ( ) 9
يكون تقدمي طلب الدعم املايل للبحث العلمي والبت فـيه ،على النحو الآتي:
 - 1يقدم الطلب من ذوي ال�ش�أن على النموذج الذي تعده الكلية لهذا الغر�ض �إىل
رئي�س الق�سم املعني ،ليتوىل رفعه �إىل الق�سم.
 - 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 ،وفـي حالة جتــاوز قيمــة الدع ــم
مبلــغ (� )1000ألف ريال عمان ــي يتول ــى العمي ــد رفــع الطل ــب �إىل اللجنة م�شفوعا
بر�أيه.
 - 3تتوىل اللجنة درا�سة الطلب ،و�إ�صدار تو�صية ب�ش�أنه و�إحالته للعميد لإ�صدار
القرار.
وفـي جميع الأحوال ،ي�شرتط لقبول الدعم �أال يكون قد �سبق متويله من �أي جهة حكومية
�أو خا�صة.
الف�صــل الرابــع
م�س�ؤوليات الباحث الرئي�س والباحث امل�شارك
املــادة ( ) 10
يتوىل الباحث الرئي�س املهام الآتية:
 - 1اقرتاح م�شروع البحث العلمي ،وبيان �أهميته و�أخذ املوافقة على تقدمي الدعم
املايل لإجنازه ،وفق الإجراءات املبينة فـي املـ ــادة ( )9من هذه الالئحة.
� - 2إدارة م�شروع البحث العلمي ،وفقا للخطة املعتمدة ،و�إن�شاء �سجل خا�ص لر�صد
امل�صروفات مع امل�ستندات اخلا�صة بها.
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 - 3متابعة تنفـيذ ال�شروط وال�ضوابط املحددة فـي العقد املربم مع اجلهة اخلارجية
املمولة مل�شروع البحث العلمي.
 - 4تقدي ــم تقاريـ ــر دوريــة عن كل مرحلة من مراحل �إجناز م�شروع البحث العلمي
�إىل الق�سم.
 - 5تقدمي تقرير نهائي �إىل الق�سم ومدير املركز يت�ضمن جميع مراحل �إجناز م�شروع
البحث العلمي ،وح�سابا مف�صال عن امل�صروفات.
املــادة ( ) 11
يتوىل الباحث امل�شارك املهام الآتية:
 - 1امل�شاركة فـي �إعداد مقرتح امل�شروع البحثي.
 - 2تنفـيذ املهام املحددة له من قبل الباحث الرئي�س.
الف�صـــل اخلامــ�س
معاييــر تقييــم البحــوث العلميــة
املــادة ( ) 12
تقيـ ــم م�شاري ــع البحــث العلمي املقدمة للح�صول على الدعم املايل للبحث العلمي وفقا
للمعايري الآتية:
� - 1إ�سهام البحث العلمي املقدم فـي تو�سيع املعارف احلالية واملعارف اجلديدة.
 - 2جودة منهجية البحث العلمي املقرتحة وفاعليتها فـي حتقيق �أهدافه.
� - 3إمكانية تنفـيذ البحث العلمي بالإمكانات املتوافرة.
 - 4اخللفـية التعليمية والبحثية للباحث الرئي�س والباحثني امل�شاركني ،و�إ�سهاماتهم
الفردية.
 - 5مدى التزام اجلهات اخلارجية املمولة مل�شروع البحث العلمي.
 - 6الأثر املتوقع للبحث العلمي املقرتح على الق�ضايا ذات الأهمية اال�سرتاتيجية
ل�سلطنة عمان.
 - 7التعاون اجلماعي فـي م�شروع البحث العلمي ،من حيث امل�شاركة من داخل الق�سم،
وبني الأق�سام ،مع تف�صيل لأدوار الباحثني امل�شاركني.
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� - 8إ�شراك الباحثني ال�شباب ،وطالب الدرا�سات العليا ،وطالب الدرجة اجلامعية ،مع
ذكر تفا�صيل التو�صيف الوظيفـي لكل واحد من الباحثني امل�ساعدين.
 - 9اخلطة التنفـيذية ،وخمرجاتها ،والربنامج الزمني املتوقع للتنفـيذ.
املــادة ( ) 13
ي�شرتط ملنح الدعم املايل لأي م�شروع بحث علمي �أن يكون من بني مقدمي الطلب �أحد
منت�سبي الكلية �أو امل�ؤ�س�سات التي تربطها اتفاقية تعاون بحثي مع الكلية ،على �أن حتدد
اتفاقية التعاون �أدوار الباحثني امل�شاركني.
الف�صــــل ال�ســـاد�س
الن�شـــر العلمــي
املــادة ( ) 14
يجوز بقرار من العميد  -بناء على تو�صية اللجنة  -تقدمي الدعم لن�شر ما ي�أتي:
 - ١امل�ؤلفات واملخطوطات.
 - ٢املرتجمات واملو�سوعات العلمية.
 - ٣وقائع امل�ؤمترات والندوات العلمية.
 - ٤ما تراه اللجنة منا�سبا للن�شر ،ويخدم �أهداف الكلية.
املــادة ( ) 15
يق ــدم طلـ ــب احل�ص ــول عل ــى دعــم الن�ش ــر العلمــي من الطلبة �أو �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
�أو الإدارية فـي الكلية �إىل رئي�س الق�سم املعني على النموذج املعد من قبل املركز لهذا
الغر�ض مرفقا به امل�ستندات التي يحددها النموذج.
املــادة ( ) 16
يتعني قبل البت فـي طلب احل�صول على دعم الن�شر العلمي احل�صول على ( )٣ثالثة
عرو�ض خمتلفة من دور الن�شر والطباعة بتكلفة الن�شر وتقدميها �إىل دائرة ال�ش�ؤون
الإدارية واملالية فـي الكلية.
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املــادة ( ) 17
يتول ــى املجل ــ�س درا�س ــة العــرو�ض املقدمة واختيار �أف�ضلها ،ويتم دفع مقدار الدعم بعد
اعتماده �إىل دار الن�شر والطباعة.
املــادة ( ) 18
يلت ــزم احلا�صـ ــل عل ــى دع ــم الن�شــر العلمــي ب�إخطار العميد كتابة خالل ( )١٠ع�شرة �أيام
مبا يفـيد �صدور الإنتاج العلمي ،وتر�سل ن�سخة من الإخطار �إىل املركز.
املــادة ( ) 19
يلتزم احلا�صل على دعم الن�شر العلمي بت�سليم عدد ( )1٠٠مائة ن�سخة من الإنتاج العلمي
�إىل مكتبة الكلية.
املــادة ( ) 20
يراعى �إبرام عقد مع احلا�صل على دعم الن�شر العلمي ،يقر فـيه ب�أحقية الكلية وحدها دون
غريها فـي �إعادة ن�شر املنتج العلمي ملدة ( )٥خم�س �سنوات من تاريخ ن�شره ،يعود بعدها
احلق ل�صاحبه �أو ورثته ال�شرعيني.
الف�صـــل ال�سابــع
بــراءة االختــراع
املــادة ( ) 21
فـي حالة التو�صل �إىل براءة اخرتاع نتيجة م�شروع بحث علمي ا�ستعملت فـيه �إمكانيات
الكلية ،ت�سجل با�سم الكلية وا�سم امل�شاركني فـي �إجنازه منا�صفة ،وتتقا�ضى الكلية ن�سبة ()٪٥٠
خم�سني باملائة من �أي دخل حتققه براءة االخرتاع ،ويتقا�ضى امل�شاركون ن�سبة ()٪٥٠
اخلم�سني باملائة الباقية.
املــادة ( ) 22
�أي براءة اخرتاع يتو�صل �إليها نتيجة م�شروع بحث علمي قامت الكلية بدعمه عن طريق
منحة خارجية ت�سجل با�سم امل�شاركني فـي �إجنازه ،على �أن تتقا�ضى الكلية ن�سبة ()٪٤٠
�أربعني باملائة من �أي دخل حتققه براءة االخرتاع ،ويتقا�ضى امل�شاركون ن�سبة ( )%60ال�ستني
باملائة الباقية.

