
اجلريدة الر�سمية العدد )1064(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/35

باإن�ساء كلية العلوم ال�سرعية واإ�سدار نظامها

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 86/24 باإن�ساء معهد الق�ساء ال�سرعي والوعظ والإر�ساد ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/6 بتحديد اخت�سا�ســـات وزارة الأوقاف وال�ســـوؤون الدينيــة 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

تن�ساأ هيئة علمية ت�سمى " كلية العلوم ال�سرعية " ، تتبع وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية ، 

ويعمل فـي �ساأنها بالنظام املرفق . 

املــادة الثانيــــة 

يكون لكلية العلوم ال�سرعية ال�سخ�سيــة العتبارية ، وتتمتع بال�ستقــالل املالــي والإداري . 

ويكون مقرها حمافظة م�سقط .

املــادة الثالثــــة 

توؤول اإىل كلية العلوم ال�سرعية اخت�سا�سات وخم�س�سات واأ�سول وحقوق و�سجــالت معهد 

العلوم ال�سرعية . كما ينقل اإىل كلية العلوم ال�سرعية موظفو معهد العلوم ال�سرعية .
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املــادة الرابعــة 

ي�سدر وزير الأوقــاف وال�سـوؤون الدينيــة اللوائـــح والقــــرارات الالزمــــة لتنفيـــذ اأحكــــام هذا 

املر�سوم والنظام املرفق ، واإىل اأن ت�سدر ي�ستمر العمل باأحكام اللوائح والقرارات املعمول بها 

حاليا مبا ل يتعار�ض مع اأحكامهما .

املــادة اخلام�سـة 

يلغــى املر�ســـوم ال�سلطاين رقــم 86/24 امل�سار اإليه ، كما يلغى كـــل مــــا يخالـــف هـــذا املر�ســـوم 

والنظام املرفق ، اأو يتعار�ض مع اأحكامهما .

املــادة ال�ساد�سـة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 21 من رم�ســــان �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 19 من يوليــــــــو �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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نظام كلـية العلـوم ال�سرعيـة

 الف�ســل الأول 

تعريفــات واأحكــام عامــة 

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيــق اأحكـــام هـــذا النظـــام يكــــون للكلمـــات الآتيـــة املعنـــى املو�سح قريــــن كــــل منهــــا ، 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

الــــــــوزارة : وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية .

الوزيــــــــــر : وزير الأوقاف وال�سوؤون الدينية .

الكليــــــــــة : كلية العلوم ال�سرعية .

املجلــــــــ�س : جمل�ض الأمناء بالكلية .

العميـــــــــد : عميد الكلية .

املــادة ) 2 ( 

اللغة العربيــة هي لغة التدريــ�ض فـي الكلية ، ويجوز بقرار من املجل�ض اعتماد لغــات اأخــرى 

لتدري�ض بع�ض املقررات التي تقت�سي طبيعتها ذلك .

املــادة ) 3 ( 

تكون للكلية موازنة م�ستقلة .

املــادة ) 4 ( 

متنح الكلية �سهادة الإجازة العالية فـي ال�سريعة ، و�سهادة الدبلوم فـي العلوم ال�سرعية ، 

ويجوز لها منح �سهادات اأخرى بقرار من املجل�ض مبا يتوافق مع الإطار الوطني للموؤهالت 

العلمية .

املــادة ) 5 ( 

يكــون املفتـــي العــام لل�سلطنـــة رئي�ســا فخريا للكلية ، وله خماطبـة جملـــ�ض الأمنــاء فـــي كــل 

ما من �ساأنه حتقيق اأهداف الكلية .
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الف�ســل الثانـــي

اأهـــــداف الكليــــة

املــادة ) 6 ( 

تهدف الكلية اإىل حتقيق الآتي :

اإعداد متخ�س�سني فـي العلوم ال�سرعية والدرا�سات الإ�سالمية املقارنة ، وتزويدهم    1

مب�ستوى عال من املعارف والثقافة ال�سرعية والدينية وما يت�سل بها من املهارات 

الالزمة .

العمل على ت�سجيع البحوث والدرا�سات فـي العلوم ال�سرعية وما يت�سل بها .   2

اإعداد وتاأهيل مفكرين وباحثني فـي الفكر واملعارف الإ�سالميــة عموما والعمانية    3

خ�سو�سا ، واإبراز جوانبها واإ�سهاماتها فـي احل�سارة الإ�سالمية .

الإ�سهــــام فـي الإنـــماء احل�ســـاري الإن�سانـــي املعا�ســـر من خــــالل تعزيـــــز الثقافـــة    4

الإ�سالمية والعلوم ال�سرعية ذات الطابع الإن�ساين .

توثيــق الــ�سالت والروابـــط العلميـــة مع اجلامعـــات والكليـــات واملراكـــز واملعاهــــد    5

املتخ�س�سة املماثلة فـي الدول الأخرى .

حتقيق تفاعل بني الكلية واملجتمع .   6

تر�سيخ القيم والأخالق الإ�سالمية والرتقاء بها .   7

الف�ســـل الثالـــث

جملــــ�س الأمنــــاء

املــادة ) 7 ( 

ي�سكل املجل�ض برئا�سة الوزير ، وع�سوية كل من :

1 - وزير العدل .

2 - وزير ال�سوؤون القانونية .

3 - الأمني العام ملركز ال�سلطان قابو�ض العايل للثقافة والعلوم .
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4 - رئي�ض جامعة ال�سلطان قابو�ض .

5 - وكيل وزارة التعليم العايل .

6 - م�ساعد املفتي العام لل�سلطنة .

7 - عميد الكلية                             ع�سوا ومقررا .

8 - ع�سوين من ذوي الفكر واملكانة العلمية فـي جمال العلوم ال�سرعية اأو الدرا�سات 

الإ�سالمية ، ي�سدر باختيارهما وحتديد مدة ع�سويتهما قرار من رئي�ض املجل�ض .

ويختار املجل�ض فـي اأول اجتماع له ، نائبا للرئي�ض من بني اأع�سائه ، يحل حمل 

رئي�ض املجل�ض فـي حالة غيابه اأو وجود مانع لديه . 

املــادة ) 8 ( 

يتولـــى املجلـــ�ض اإدارة الكليــة وتنظيـم �سوؤونها وت�سريــف اأمورهــا ، ويكون للمجلــ�ض كافـــة 

ال�سالحيات واعتماد القرارات واتخاذ الإجراءات الالزمة لتحقيق اأهداف الكلية املن�سو�ض 

عليها فـي هذا النظام ، وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

ر�سم ال�سيا�سة العامة للكلية ومتابعة تنفيذها .  - 1

حتديد اأولويات اخلطط والربامج التي من �ساأنها متكني الكلية من اأداء ر�سالتها   - 2

وحتقيق اأهدافها .

درا�ســـــة املقرتحــــات والتو�سيـــات املرفوعـــة اإليــه مــن املجلــ�ض الأكادميـــي بالكلية ،   - 3

واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها .

اعتماد الهيكل التنظيمي للكلية ، وحتديد اخت�سا�سات التق�سيمات الإدارية بها .  - 4

اإن�ساء الأق�سام والوحدات العلمية بالكلية اأو تعديلها اأو اإلغاوؤها اأو دجمها .  - 5

اعتماد نظام الرتقيات العلمية فـي الكلية .  - 6

اعتماد م�سروع املوازنة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للكلية .  - 7

بالكلية وتوفري  العالقة  ذات  املجالت والتخ�س�سات  فـي  العلمي  البحث  ت�سجيع   - 8

الإمكانيات الالزمة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

اعتماد لوائح ونظم الكلية .  - 9
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بعــــد  ، وذلك  الكليـــة  باأهـــداف  ال�سلة  التفاهـــم ذات  اإبــرام التفاقيــات ومذكــرات   - 10

التن�سيق مع اجلهات املعنية .

11 - اعتماد التقرير ال�سنوي للكلية .

12 - العمل على مراجعة وتقومي الكلية وم�ستوى اأداء كوادرها وجودة خمرجاتها .

املــادة ) 9 ( 

يجتمع املجل�ض بدعوة من رئي�سه ثالث مرات فـي ال�سنة ، ويجوز له دعوته لالنعقاد كلما 

اقت�ست م�سلحة العمل ذلك ، ول يكون انعقاد املجل�ض �سحيحا اإل بح�سور اأغلبية اأع�سائه ، 

وي�ســــدر قراراتــــه باأغلبيـــة اأ�سوات الأع�ســــاء احلا�سريــــن ، وعنــد الت�ساوي يرجــح اجلانـــب 

الذي منه رئي�ض الجتماع .

وللمجل�ض ال�ستعانة مبن يراه من اخلرباء واملخت�سني فـي اجتماعاته دون اأن يكون لهم 

�سوت معدود .

الف�ســل الرابــــع

عميـد الكليـة والهيئـة التدري�سيـة

املــادة ) 10 ( 

اأمــــام الق�ســــاء  اأمورهـــا ومتثيلهــــا  اإدارة �سوؤونهـــا وت�سريـــف  يكــــون للكليـــة عميــد يتولـــى 

وفـي �سالتهــا بالغري ، ويعاونه م�ساعدان اأحدهمــا لل�سوؤون الأكادميــية ، والآخر لل�سوؤون 

الإدارية واملالية .

ويتــم تعيـني العميد وم�ساعديه من بني اأع�ساء هيئة التدريــ�ض بقــرار من رئيـــ�ض املجلـــ�ض 

بعد موافقة املجل�ض ، وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد .

املــادة ) 11 ( 

تتكون هيئة التدري�ض بالكلية من الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�ساركني ، والأ�ساتـــذة امل�ساعديـــن ، 

واملدر�سني واملدر�سني امل�ساعدين .

املــادة ) 12 ( 

حتدد الالئحة الداخليــة م�سوؤوليـــات واخت�سا�سات كل من العميـــد وم�ساعديـــه واأع�ســـاء 

الهيئة التدري�سية ، كما حتدد �سروط تعيني وندب اأع�ساء الهيئة التدري�سية .
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الف�ســــل اخلامــــ�س

املجلــ�س الأكادميــي

املــادة ) 13 ( 

ي�سكل املجل�ض الأكادميي للكلية برئا�سة العميد ، وع�سوية كل من :

1 - م�ساعدي العميد .

2 - روؤ�ساء الأق�سام .

3 - اأقدم ع�سو هيئة تدري�ض فـي كل ق�سم .

4 - املدير الإداري واملايل .

ويحل م�ساعد العميد لل�سوؤون الأكادميية حمل رئي�ض املجل�ض الأكادميي فـي حالة غيابه ، 

اأو وجود مانع لديه .

وللمجلــــ�ض ال�ستعانــــة مبــــن يـــراه من اخلبـــراء واملخت�ســـني فـي اجتماعاتــــه دون اأن يكـــون 

لهم �سوت معدود .

املــادة ) 14 ( 

يتوىل املجل�ض الأكادميي الخت�سا�سات الآتية :

تنفيذ ال�سيا�سات املعتمدة والقرارات ال�سادرة من املجل�ض .  - 1

درا�سة وتقومي املقرتحات والتو�سيات ب�ساأن تعديل اأو تطوير ال�سيا�سات واملناهج   - 2

والربامج واخلطط التعليمية ، واإبداء التو�سيات ب�ساأنها ورفعها للمجل�ض .

اإعـــــداد املقرتحـــــات املتعلقــــــة بالبحـــوث العلميـــة والنــــدوات وبرامــــــــج التدريـــــب   - 3

التي تتنا�سب مع اأهداف الكلية .

اقتــــراح اأعـــــداد املقبولــــني مــــن العمانيـــــني بالكليـــة ، و�ســــروط القبــــول بالتن�سيــــق   - 4

مع مركز القبول املوحد ، ورفع التو�سية بذلك اإىل املجل�ض .

اقتــــراح اأعـــداد املقبولــني من غيــر العمانيـــني بالكليــة وفقـــا لل�سوابـــط وال�ســـروط   - 5

التي حتددها الالئحة الداخلية ، ورفع التو�سية بذلك اإىل املجل�ض .
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توفري الحتياجات التعليمية والإدارية للكلية .  - 6

7 - اقرتاح تعيني اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية ، ورفعه اإىل املجل�ض .

8 - درا�ســــة ما يعـــر�ض عليــــه من مقرتحـــات ب�ســاأن اإقرار اأو تعديـــل اأو اإلغــــاء اأو تطويـــر 

اأي مقرر درا�سي ، ورفعها اإىل املجل�ض .

9 - متابعة وتطوير اأ�ساليب واأدوات التقومي التي تعتمدها الكلية فـي تقومي طلبتها 

ومناهجها .

مراجعة وتقومي اأداء الهيئة التدري�سية بالكلية وجودة الربامج املقررة واملخرجات .    10

رفـــع تقاريــــر مف�سلـــة عن اأداء الكلية اأكادمييـــا واإداريا وماليا للمجلـــ�ض مــع نهايـــة   - 11

كل ف�سل درا�سي .

املــادة ) 15 ( 

يجتمـــع املجلـــ�ض الأكادميــي بدعـــوة من رئي�ســه مــرة كــل ثالثة اأ�سهر ، ويجـــوز لـــه دعوتــه 

لالنعقاد كلما اقت�ست م�سلحة العمل ذلك ، ول يكون انعقاد املجل�ض �سحيحا اإل بح�سور 

الت�ساوي  ، وعند  الأع�ساء احلا�سرين  اأ�سوات  باأغلبية  ، وي�سدر قراراته  اأع�سائه  اأغلبية 

يرجح اجلانب الذي منه رئي�ض الجتماع . 

املــادة ) 16 ( 

يكون لكل ق�سم اأكادميي من اأق�سام الكلية جمل�ض يتاألف من رئي�ض الق�سم وع�سوية جميع 

الكلية بعد موافقة  الق�سم قرار من عميد  ، وي�سدر بتعيني رئي�ض  التدري�ض فيه  اأع�ساء 

املجل�ض الأكادميي ووفقا لل�سروط وللمدة التي حتددها الالئحة الداخلية .

وتنظم الالئحة الداخلية اخت�سا�سات جمل�ض الق�سم واإجراءات اجتماعاته وكيفية �سدور 

تو�سياته وقراراته .

املــادة ) 17 ( 

ت�ســـري علــى اأع�ســاء الهيئـــة التدري�سيـــة بالكليــة اأحكام قانون جامعـــة ال�سلطـــان قابـــو�ض ، 

فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض فـي هذا النظام ولئحته الداخلية .
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الف�ســـل ال�ســــاد�س

الرتبــاط الأكادميــي

املــادة ) 18 ( 

للكلية اأن ترتبط اأكادمييا بجامعة ال�سلطان قابو�ض وغريها من املوؤ�س�سات العلمية املعتمدة 

فـي جمـــال التدريــــ�ض الأكادميــي والبحث العلمــي وفقا لالأ�ســـ�ض التي يتم التفــاق عليهـــا 

بينهما ، ومبا ل يخالف اأحكام هذا النظام .

املــادة ) 19 ( 

ي�سمل الرتباط الأكادميي بني الكلية وغريها ما ياأتي :

الإعداد والإ�سراف والتنفيذ للربامج الأكادميية والدرا�سات العليا فـي التخ�س�سات   - 1

ال�سرعية والدرا�سات الإ�سالمية .

تعزيز التعاون فـي جمال البحوث العلمية .  - 2

تبادل الأ�ساتذة الزائرين وعقد برامج ودورات ذات �سلة باخت�سا�ض الكلية .  - 3

ت�سهيل ا�ستخدام مرافق اجلامعة املكتبية وم�سادر التعلم للمنت�سبني للكلية .  - 4


