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á«Yô°ûdG !ƒ"©dG á«"µd »ª"©dG åëÑdG áëF’ QGó°UEÉH

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/35 باإن�ساء كلية العلوم ال�سرعية واإ�سدار نظامها،

واإىل الالئحة الداخلية لكلية العلوم ال�سرعية ال�سادرة بالقرار رقم 2018/35،

واإىل موافقة جمل�ص اأمناء كلية العلوم ال�سرعية،   

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

Qô```#`J
$`````dhC’G IOÉ``ŸG

يعمل باأحكام لئحة البحث العلمي لكلية العلوم ال�سرعية، املرفقة.

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ص مع اأحكامها.

á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

`g1443 áé%G …P øe  4  :»`a Qó``°U
!2022 ƒ`````````````«dƒj øe  3  :&`````aGƒ`ŸG

á«bhôëŸG ó«©°S øH º«gGôHEG âæH áªMQ .O
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار

رئي�ســـة جملــ�ص اأمنـــاء كليـــة العلـــوم ال�سرعيــة
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á«Yô°ûdG !ƒ"©dG á«"µd »ª"©dG åëÑdG áëF’
'hC’G (``°üØdG

á``eÉY !É``µMCGh äÉ``Øjô©J
( 1 ) IOÉ``ŸG

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�س قرين كل منها، 

ما  يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

 :á```«"µdG
كلية العلوم ال�سرعية.

 :õ``côŸG
مركز البحث العلمي فـي الكلية.

 :¢ù``"éŸG
ي فـي الكلية. املجل�ص الأكاد

 :ó``«ª©dG
عميد الكلية.

 :á``æé"dG
جلنة البحث العلمي فـي الكلية. 

 :»``ª"©dG å``ëÑdG
عملية فكرية منظمة من اأجل تق�سي احلقائق فـي م�ساألة اأو م�سكلة معينة باتباع طريقة 

علمية منظمة بغية الو�سول اإىل نتائج مو�سوعية.

 :¢ù``«FôdG å``MÉÑdG
ل املجموعة امل�ساركة  ع�سو هيئة التدري�ص اأو من فـي حكمه، من حملة الدكتوراه الذي 

يلها لدى الكلية. فـي م�سروع البحث العلمي، ويتوىل الإ�سراف عليها واإدارتها، ومت

 :)QÉ``°ûŸG å``MÉÑdG
ع�سو هيئة التدري�ص اأو من فـي حكمه، من حملة الدكتوراه الذي ي�سرت مع جمموعة 

از م�سروع البحث العلمي يتم التعاقد عليه مع الكلية. ني لإ من الباح
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( 2 ) IOÉ``ŸG
تن�ساأ فـي الكلية جلنة ت�سمى )جلنة البحث العلمي( ت�سكل بقرار من العميد كل عامني بعد 

موافقة املجل�ص، برئا�سته، وع�سوية كل من:
ية                                نائبا للرئي�ص 1  م�ساعد العميد لل�سوؤون الأكاد

2  روؤ�ساء الأق�سام العلمية فـي الكلية                                  اأع�ســــــــــــــــــــــــــــاء

3  مدير املركز                                                                     مقـــــــــــــــــــــــــــــــررا 

ويحل نائب الرئي�ص حمل الرئي�ص فـي حالة وجود مانع يحول دون ح�سوره.

( 3 ) IOÉ``ŸG
ــي بدعــوة من رئي�سهــا اأو نائبـــه  تعقــــد اللجنــــة اجتماعاتهــــا مرتــــني فـي كــــل عـــام اأكاد
، ويكـــون انعقادهـــا �سحيحا  ل فـي حالة عدم وجود الرئي�ص، اأو كلمـا اقت�ســ ال�ســـرورة 

بح�سور اأغلبية الأع�ســـاء، على اأن يكون من بينهم الرئي�ص اأو نائبه. 
ا اقت�س  ة اإ وي اخل وللجنة اأن تدعو حل�سور اجتماعاتها من ترى ال�ستعانة بهم من 

. ، دون اأن يكون لهم حق الت�سوي ل امل�سلحة العامة 
يرجـــ  الت�ســـاوي  وعنـــد  احلا�سرين،  الأع�ساء  اأ�سوات  باأغلبية  قراراتها  اللجنة  وت�سدر 

اجلانب الذي منه رئي�ص الجتماع.
( 4 ) IOÉ``ŸG

تختـــ�ص اللجنـــة مبـــا ياأتـــي: 
1  و�سع الأ�س�ص اخلا�سة بالبحث العلمي من حيث موا�سفاته ومو�سوعاته وتوثيق 
م�سادره والتي من �ساأنها احلفا على املعايري العلمية املطلوبة فـي البحث العلمي.

2  ر�سم خارطة البحث العلمي فـي الكليـــة. 

3  العمل على تر�سيخ املمار�سات الأخالقية فـي البحث العلمي فـي الكلية عن طريق 
البحث  فـي  الالزمة  والأخالقيات   ، ال�سلو بقواعد  واملجتمع  ني  الباح قيف  ت

العلمي.

ية اجلديدة.  4  ت�سجيع م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�ص فـي املقرتحات البح

ية.  5  العمل، بالت�ساور مع اأق�سام الكلية، على ترتيب الأولويات البح

ية. 6   التن�سيق مع القطاع اخلا�ص لتمويل الأن�سطة البح

7  تقييم مقرتحات البحو املمولة املقدمة من اأع�ساء هيئة التدري�ص فـي الكلية.
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8  التاأكد من توافر املوارد الالزمة لتنفـيذ البحث العلمي.

9  تقد التو�سيات املنا�سبة ب�ساأن مقرتحات البحو العلمية واإحالتها اإىل املجل�ص 
لالعتماد.

10  مراجعة التقارير الدورية والنهائية مل�ساريع البحث العلمي التي تدعمها الكلية 

وتقييمها ورفعها اإىل املجل�ص لالعتماد.

11  مراجعة اتفاقيات البحو مع اجلهات الأخرى.

األف ريال  اوز )1000(  ا  اإ 12  التو�سية باملوافقة على تقد دعم للبحث العلمي 

.Êعما

13  التو�سية با�سرتداد مبال دعم البحث العلمي.

»``fÉãdG (```°üØdG
 á``«ª"©dG çƒ``ëÑdG (``jƒ“ QOÉ``°üe

( 5 ) IOÉ``ŸG
ل من خالل الآتي: تتوىل الكلية تقد الدعم املايل للبحث العلمي، و

1  املبال التي تخ�س�ص لذل من موازنة الكلية.

2  الدعم املقدم من وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�ص العتبارية 
العامة.

3  املن التي تقدم للكلية بعد اأخذ املوافقات الالزمة لذل وفق النظم والقوانني 
املعمول بها.

4  اإيرادات البحو والكتب واملجالت العلمية.

5  اإيرادات ال�ست�سارات والدورات العلمية التي تقدمها الكلية اإىل املوؤ�س�سات الأخرى.

( 6 ) IOÉ``ŸG
يتوىل املجل�ص الب فـي طلبات الدعم املايل للبحو العلمية.

( 7 ) IOÉ``ŸG
يجـــوز للعميد  بناء على تو�سية اللجنة  ا�سرتداد الدعم املقرر لأي م�سروع بحث علمي 
كليـــــا اأو جزئيــا فـي حالة توقف البحث العلمي لغري الأ�سباب اخلارجة عن اإرادة الباحث، 

ازه. اأو املجموعة امل�ساركة فـي اإ
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( 8 ) IOÉ``ŸG
يجـــب بقـــرار مــــن العميـــد  بنـــاء علــــى تو�سية اللجنة  ا�سرتداد الدعم املقرر للباحث 
از البحث اأو عدم  از بحث علمي فـي حالة التق�سري فـي اإ اأو للمجموعة امل�ساركة فـي اإ

تنفـيذه وفقا للمراحل املقررة له، دون عذر تقبله اللجنة.

å``dÉãdG (``°üØdG
 »ª"©dG åëÑ"d ‹ÉŸG ºYódG $"Y 'ƒ°ü%G äGAGôLEG

( 9 ) IOÉ``ŸG
يكون تقد طلب الدعم املايل للبحث العلمي والب فـيه، على النحو الآتي:

اإىل  الكلية لهذا الغر�ص  ج الذي تعده  ال�ساأن على النمو وي  1  يقدم الطلب من 
رئي�ص الق�سم املعني، ليتوىل رفعه اإىل الق�سم. 

2  يتولـــى الق�ســـم بحـــث الطلـــب ورفعــه اإلـــى م�ساعـــد العميــد لإبـــداء راأيـــه ثــم رفعـــه 
ــاوز قيمــة الدعـــم  اإىل العميد مرفقا به مذكرة بتو�سياته للب فـيه، وفـي حالة 
مبلــ )1000( األف ريال عمانـــي يتولـــى العميـــد رفــع الطلـــب اإىل اللجنة م�سفوعا 

براأيه.

لإ�سدار  للعميد  واإحالته  ب�ساأنه  تو�سية  واإ�سدار  الطلب،  درا�سة  اللجنة  تتوىل    3
القرار.

وفـي جميع الأحوال، ي�سرت لقبول الدعم األ يكون قد �سبق متويله من اأي جهة حكومية 
اأو خا�سة.

™``HGôdG (``°üØdG
)QÉ°ûŸG åMÉÑdGh ¢ù«FôdG åMÉÑdG äÉ«dhDƒ°ùe

( 10 ) IOÉ``ŸG
يتوىل الباحث الرئي�ص املهام الآتية:

املوافقة على تقد الدعم  اأهميته واأخذ  1  اقرتا م�سروع البحث العلمي، وبيان 
ازه، وفق الإجراءات املبينة فـي املــــادة )9( من هذه الالئحة. املايل لإ

اإدارة م�سروع البحث العلمي، وفقا للخطة املعتمدة، واإن�ساء �سجل خا�ص لر�سد    2

امل�سروفات مع امل�ستندات اخلا�سة بها.
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م مع اجلهة اخلارجية  3  متابعة تنفـيذ ال�سرو وال�سوابط املحددة فـي العقد امل

املمولة مل�سروع البحث العلمي.

از م�سروع البحث العلمي  4  تقديـــم تقاريــــر دوريــة عن كل مرحلة من مراحل اإ

اإىل الق�سم.

از م�سروع  5  تقد تقرير نهائي اإىل الق�سم ومدير املركز يت�سمن جميع مراحل اإ

البحث العلمي، وح�سابا مف�سال عن امل�سروفات.

( 11 ) IOÉ``ŸG
يتوىل الباحث امل�سار املهام الآتية:

ي.   1  امل�ساركة فـي اإعداد مقرت امل�سروع البح

2  تنفـيذ املهام املحددة له من قبل الباحث الرئي�ص. 

¢ù``eÉÿG (```°üØdG
 á``«ª"©dG çƒ``ëÑdG º``««#J ô``«jÉ©e

( 12 ) IOÉ``ŸG
تقيــــم م�ساريـــع البحــث العلمي املقدمة للح�سول على الدعم املايل للبحث العلمي وفقا 

للمعايري الآتية:

1  اإ�سهام البحث العلمي املقدم فـي تو�سيع املعارف احلالية واملعارف اجلديدة.

2  جودة منهجية البحث العلمي املقرتحة وفاعليتها فـي حتقيق اأهدافه.

3  اإمكانية تنفـيذ البحث العلمي بالإمكانات املتوافرة.

ني امل�ساركني، واإ�سهاماتهم  ية للباحث الرئي�ص والباح 4  اخللفـية التعليمية والبح

الفردية.

5  مدى التزام اجلهات اخلارجية املمولة مل�سروع البحث العلمي. 

ال�سرتاتيجية  الأهمية  ات  الق�سايا  على  املقرت  العلمي  للبحث  املتوقع  الأثر    6

ل�سلطنة عمان.

7  التعاون اجلماعي فـي م�سروع البحث العلمي، من حيث امل�ساركة من داخل الق�سم، 

ني امل�ساركني. وبني الأق�سام، مع تف�سيل لأدوار الباح
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ني ال�سباب، وطالب الدرا�سات العليا، وطالب الدرجة اجلامعية، مع 8  اإ�سرا الباح

ني امل�ساعدين. كر تفا�سيل التو�سيف الوظيفـي لكل واحد من الباح

نامج الزمني املتوقع للتنفـيذ. 9  اخلطة التنفـيذية، وخمرجاتها، وال

( 13 ) IOÉ``ŸG
ي�سرت ملن الدعم املايل لأي م�سروع بحث علمي اأن يكون من بني مقدمي الطلب اأحد 

ي مع الكلية، على اأن حتدد  اأو املوؤ�س�سات التي تربطها اتفاقية تعاون بح منت�سبي الكلية 

ني امل�ساركني. اتفاقية التعاون اأدوار الباح

¢SOÉ```°ùdG (````°üØdG
»``ª"©dG ô```°ûædG
( 14 ) IOÉ``ŸG

يجوز بقرار من العميد  بناء على تو�سية اللجنة  تقد الدعم لن�سر ما ياأتي:

1  املوؤلفات واملخطوطات.

2  املرتجمات واملو�سوعات العلمية.

3  وقائع املوؤمترات والندوات العلمية.

4  ما تراه اللجنة منا�سبا للن�سر، ويخدم اأهداف الكلية.

( 15 ) IOÉ``ŸG
يقـــدم طلــــب احل�ســـول علـــى دعــم الن�ســـر العلمــي من الطلبة اأو اأع�ساء الهيئة التدري�سية 

لهذا  املركز  قبل  من  املعد  ج  النمو على  املعني  الق�سم  رئي�ص  اإىل  الكلية  فـي  الإدارية  اأو 

ج. الغر�ص مرفقا به امل�ستندات التي يحددها النمو

( 16 ) IOÉ``ŸG
ثالثة   )3( على  احل�سول  العلمي  الن�سر  دعم  على  احل�سول  طلب  فـي  الب  قبل  يتعني 

ال�سوؤون  دائرة  اإىل  ها  وتقد الن�سر  بتكلفة  والطباعة  الن�سر  دور  من  خمتلفة  عرو�ص 

الإدارية واملالية فـي الكلية.
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( 17 ) IOÉ``ŸG
الدعم بعد  اأف�سلها، ويتم دفع مقدار  املقدمة واختيار  العــرو�ص  درا�ســـة  املجلـــ�ص  يتولـــى 

اعتماده اإىل دار الن�سر والطباعة.

( 18 ) IOÉ``ŸG
يلتـــزم احلا�ســــل علـــى دعـــم الن�ســر العلمــي باإخطار العميد كتابة خالل )10( ع�سرة اأيام 

مبا يفـيد �سدور الإنتاج العلمي، وتر�سل ن�سخة من الإخطار اإىل املركز.

( 19 ) IOÉ``ŸG
يلتزم احلا�سل على دعم الن�سر العلمي بت�سليم عدد )100( مائة ن�سخة من الإنتاج العلمي 

اإىل مكتبة الكلية.

( 20 ) IOÉ``ŸG
يراعى اإبرام عقد مع احلا�سل على دعم الن�سر العلمي، يقر فـيه باأحقية الكلية وحدها دون 

غريها فـي اإعادة ن�سر املنتج العلمي ملدة )5( خم�ص �سنوات من تاريخ ن�سره، يعود بعدها 

احلق ل�ساحبه اأو ورثته ال�سرعيني.

™``HÉ°ùdG (```°üØdG
´Gô``àN’G IAGô``H

( 21 ) IOÉ``ŸG
اإمكانيات  فـيه  ا�ستعمل  براءة اخرتاع نتيجة م�سروع بحث علمي  اإىل  التو�سل  فـي حالة 

ازه منا�سفة، وتتقا�سى الكلية ن�سبة )٪50(  الكلية، ت�سجل با�سم الكلية وا�سم امل�ساركني فـي اإ

 )٪50( ن�سبة  امل�ساركون  ويتقا�سى  الخرتاع،  براءة  حتققه  دخل  اأي  من  باملائة  خم�سني 

اخلم�سني باملائة الباقية.

( 22 ) IOÉ``ŸG
اأي براءة اخرتاع يتو�سل اإليها نتيجة م�سروع بحث علمي قام الكلية بدعمه عن طريق 

ن�سبة )٪40(  الكلية  تتقا�سى  اأن  ازه، على  اإ فـي  امل�ساركني  با�سم  منحة خارجية ت�سجل 

( ال�ستني  اأربعني باملائة من اأي دخل حتققه براءة الخرتاع، ويتقا�سى امل�ساركون ن�سبة )60

باملائة الباقية.
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