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ABSTRACT 

The study aims at finding out the reasons for the phenomenon of job seekers from the graduates 

of the Faculty of Sharia Sciences in the Sultanate of Oman. The study aimed at diagnosing the 

impact of the quality of higher education in the fields of curricula and educational services in 

providing employment opportunities in the Omani market to employ them in achieving greater 

relevance to the labor market. The researcher used the questionnaire in collecting data to find out 

the opinions of faculty members in the college and graduates of those seeking job. The results 

showed a correlation between quality of curricula, educational services and job opportunities. The 

study recommended that the policy of admission to institutions of higher education be linked to 

the actual needs necessary, and linking educational policies to the needs of human development 

plans. 

Keywords: Outputs of higher education, Labor market, Faculty of Sharia Sciences. 

  

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 22/4/2019 

Received in revised form1 5/ /2019 
Accepted 20/6/2019 

Available online 15/7/2019   



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 
 

 

 

157 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 ملخص البحث

هتدف الدراسة إىل معرفة أسباب ظاهرة الباحثني عن عمل من خرجيي كلية العلوم الشرعية يف سلطنة عُمان. وقد      

هدفت الدراسة إىل تشخيص أثر جودة التعليم العايل يف جمايل املناهج واخلدمات التعليمية يف توفري فرص العمل يف 

ات أكرب من املالءمة لسوق العمل. استخدم الباحث االستبانة يف مجع البيان السوق العُماين لتوظيفه يف حتقيق قدر

ملعرفة أراء أعضاء هيئة التدريس بالكلية واخلرجيني منها الباحثني عن عمل. وقد أظهرت النتائج وجود عالقة بني جودة 

 مسسسات ياسة القبول يفبضرورة ربط ساملناهج واخلدمات التعليمية وفرص احلصول على عمل. وقد أوصت الدراسة 

 التعليم العايل باالحتياجات الفعلية الضرورية ، وربط السياسات التعليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية.

 الكلمات المفتاحية: محرجات التعليم العالي، سوق العمل، كلية العلوم الشرعية.

 

 اإلطار العام للدراسة.
 الُمقدمة.

 القرن املايي تطورات متسارعة يف كافة امليادين، وكان للاان  التعليمي ح  وافر من لل،، وقد شهد العامل يف     

، فالتعليم والرتبية مها وسيلتا األُمة (1)تنافست الدول من أجل اإلرتقاء بنوعية التعليم الذي يُقدم من خالل مسسساته،

بحانه ياة كلها، وصوال َ إىل التييري الذي للبه ا هل ساإلسالمية إلحداث إنقالب فكري وثورة ثقافية تعم جماالت احل

َ ََل يَُغيُِّر َما بِقَۡوٍم َحتَّٰى يَُغيُِّروْا َما بِأَنفُِسِهۡم   ﴿وتعاىل بشروله:  . (2)﴾ إِنَّ ٱَّللَّ

 ةأن  التعليم العايل يف مجيع الدول حيتل مكانة خاصة ولل، للمهام املنولة به ليس يف إمداد عملية التنمي   

مبتطلباهتا من القوى العاملة املسهلة فحس ، وإمنا أيضًا للدور الذي ميكن أن تقوم مسسساته يف صياغة املستقبل، 

فالتعليم هو الطريق األمثل ألي هنضة حقيقية، وتقدمه أوختلفه سيحدد بالش، مسار األمم، وقد تنبهت مجيع الدول، 
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 إلعادة النظر يف النظم التعليمية لكي تكون مواكبة للتطور وخاصة املتقدمة لذل،، ولذا فقد ظهرت صيحات تدعو

 السريع الذي تشهده البشرية على مشارف القرن الواحد والعشرين.

كما أن العمل حيقق للفرد العائد املادي، والشعور باهلوية والذاتية، والثقة بالنفس والشعور باألمن والتقدير، ومبا 

لدولة أن توفر فرص العمل للقادرين عليه، وعدم توفري تل، الفرص فإن لل، أن العمل حقًا لكل فرد فمن واج  ا

خيلق مشكلة الباحثني عن عمل، وهي مشكلة يتفاوت حامها وأبعادها حس  نظرة اجملتمع إليها وإىل األفراد الباحثني 

مبعزل  سلطنة ُعمان ليست ، وكون هذه الظاهرة هي ظاهرة عاملية، تعاين منها كثري من بلدان العامل، فإن(3)عن العمل

عن تل، الدول، فمن خالل إلالع الباحث على اإلحصاءات الرمسية الصادرة من جهات اإلختصاص أمثال املركز 

الولين لإلحصاء واملعلومات، ووزارة القوى العاملة، وجملس التعليم، واليت تشري إىل إرتفاع إعداد الباحثني عن عمل من 

ياية لويلة على الرغم من اخلطط اإلسرتاتفة التخصصات العلمية يف السوق الُعماين، اجلنسني بشكل سنوي، ويف كا

 املدى اليت ويعتها وزارة التعليم العايل لتطوير التعليم العايل يف سلطنة ُعمان.

 الدراسة.ة لمشك

ات سوق العمل جرغم اجلهود الكبرية املبذولة من احلكومة لتحقيق املواءمة بني خمرجات التعليم العايل واحتيا

الُعماين من األيدي الولنية املاهرة، وويع اخلطط واإلسرتاتيايات لويلة املدى، فإن هناك أعداداً كبرية من الباحثني 

عن عمل مبخلتف املسهالت العلمية، فقد أشارت أحدث بيانات املركز الولين لإلحصاء واملعلومات أن عدد الباحثني 

( ألف حيملون مسهالت بني 28( ألف باحث، من بينهم )50م )2017هر يوليوعن عمل النشطني جتاوز بنهاية ش

 .(4)الدبلوم اجلامعي والشهادة اجلامعية.

 .أهداف الدراسة
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تشخيص أثر جودة التعليم العايل يف جمايل املناهج، واخلدمات التعلمية، يف توفري فرص العمل يف السوق  (1

 الُعماين.

تمدة يف كلية العلوم الشرعية، ومدى مالءمتها الحتياجات سوق التعرف على التخصصات الشرعية املع (2

 العمل الُعماين.

 .التعرف على املواءمة واالحتياجات الفعلية لسوق العمل الُعماين من التخصصات الشرعية  (3

 

 فرضيات الدراسة.
ج الدراسية واخلدمات ناهيف جمايل امل : ال توجد عالقة لات داللة إحصائية بني جودة التعليم العايلالفرضية األولى

 (. 0.05، واستقطاب فرص العمل للخرجيني يف السوق الُعماين عند مستوى الداللة ) التعليمية

ية االعلوم الشرعية يف كل : ال توجد عالقة لات داللة إحصائية بني التخصصات الشرعية املعتمدةالفرضية الثانية

 (. 0.05عند مستوى الداللة ) من تل، التخصصات ماين واحتياجات سوق العمل العُ 

: ال توجد عالقة لات داللة إحصائية بني دقة حتديد االحتياجات الفعلية من التخصصات الفرضية الثالثة

 (. 0.05ماين عند مستوى الداللة ) الشرعية، وفرص العمل يف السوق العُ 

 

 

 الدراسات السابقة.

 (5)ي ومتطلبات التنمية في سلطنة عمان.الدراسة األولى: التوافق بين مخرجات التعليم العال
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ترى هذه الدراسة على أن هناك توافق بني خمرجات التعليم العايل من الناحية الكمية ولكنها تتسائل هل هناك      

هداف اليت تطوير حمتويات الربامج التعليمية لتكون متوافقة لطبيعة األتوافق من الناحية النوعية؟، وقد أوصت الدراسة ب

م العايل واجلامعي التأكيد على يرورة ارتباط التعلي، و املستقبلية املعاصر والتوقعاتدها اجملتمع، ويفريها الواقع ينش

 بينهما.حباجة العمل يف عملية مستمرة وحتقيق التكامل 

 قدمت معلومات جيدة إستفاد منها الباحث يف معرفة أمهية مواءمة خمرجات ويرى الباحث أن هذه الدراسة     

 التعليم العايل مع احتياجات التنمية.

 (6)الدراسة الثانية: تطوير وتحديث خطط وبرامج التعليم العالي لمواكبة حاجات المجتمع.

هدفت هذه الدراسة إىل البحث يف سبل تطوير وحتديث خطط وبرامج التعليم العايل لتكون أكثر مواكبة حلاجات 

ايا اجملتمع امعة يف رسالتها ووظيفتها ومهمتها وأداهتا مرتبطة بشكل وثيق بقضاجملتمع، وقد توصلت هذه الورقة إىل أن اجل

ث ومبتطلبات منوه وتطو َره، تتفاعل معه وتسثر فيه وتتأثر به، يف إلار منظومة متكاملة. والتأكيد على يرورة تطوير وحتدي

 خطط وبرامج التعليم العايل ملواكبة حاجات جمتمع املعرفة.

ركزت على أمهية التخطيط اجليد يف لرح التخصصات اجلامعية حبيث تليب حاجات  ذه الدراسةيرى الباحث أن ه

 اجملتمع املتمثل يف سوق العمل.

الدراسة الثالثة: أثر تحديد االحتياجات في سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق 
 .(7)العمل الفلسطيني

متطلبات الحتياجات التدريبية يف سد الفاوة بني خمرجات التعليم العايل و هدفت الدراسة التعرف على أثر حتديد ا

سوق العمل الفلسطيين، وقد أظهرت النتائج تباين يف إجابات املبحوثني حول أثر حتديد االحتياجات التدريبية يف سد 
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 لدراسة.الفاوة بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات الوظيفة من خالل ما بين َه املتوسط العام ل

ركزت بشكل مباشر على أمهية التدري  لصقل اخلرجيني لتمكنهم من شيل  يرى الباحث على أن هذه الدراسة

الوظائف املطروحة يف السوق دون تذمر من أصحاب األعمال، وأن التدري  من العناصر املهمة اليت جي  أن يتحلى 

 حمللي .هبا اخلريج حبيث يستطيع شيل الوظائف املتوفرة يف السوق ا

 مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها.

 :التعليم العالي 

يقصد الباحث بالتعليم العايل يف دراسته: املسسسات التعليمية يف سلطنة ُعمان العامة منها واخلاصة، اليت تقدم 

 خدمة التعليم اجلامعي للراغبني ممن تنطبق عليه شروط اإللتحاق بتل، املسسسات.

 :سوق العمل 

 العمل يف دراسته هذه بأنه الوظائف الشرعية اليت توفرها  جهات التوظيف الرمسية يف سلطنةيقصد الباحث سوق 

ُعمان وباألخص وزاريت األوقاف والشسون الدينية، ووزارة العدل للطلبة اخلرجيني يف التخصصات الشرعية من كلية العلوم 

 الشرعية.

 :الباحث عن عمل 

ع ملوالن الُعماين من خرجيي كلية العلوم الشرعية، بعد أن أكمل مجييقصد الباحث عن العمل يف حبثه بأنه هو ا

 متطلبات التخرج، وله الرغبة والقدرة يف اإللتحاق بإحدى الوظائف اليت توفرها كال َ من وزارة العدل، ووزارة األوقاف

نطبق عليه شروط توبعض جهات التوظيف األخرى يف سلطنة ُعمان، وتتناس  مع ختصصه اجلامعي و  والشسون الدينية،
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 شيلها.

 :مالءمة مخرجات التعليم العالي الحتياجات سوق العمل 

يقصد الباحث هنا بإنساام خمرجات مسسسات التعليم العايل يف سلطنة ُعمان من حيث الكم والكيف مع 

 الشواغر من فرص العمل اليت تتوفر بني احلني واآلخر يف سوق العمل الُعماين العام.

 ي:المنظور اإلسالم 

 ويقصد الباحث باملنظور اإلسالمي هي العناصر الثالثة اآلتية:

 التصور الَعقدي الصحيح. -1

واإلستخالف لية كما عرفه أبن منظور" اخل َلف يد ُقدام، قال ابن يقصد به الباحث هو اإلستخالف يف األرض 

ا مل عراب، وإلا كانت ظرفسيده: خلف نقيض قدام مسنثة وهي تكون أمسا وظرفا، فإلا كانت امسا جرت بوجوب اإل

 .(8)"تزل نصباً على حاهلا 

 إتقان العمل:  -2

إتقان العمل يعين القيام بالعمل املراد اجنازه واإلنتهاء منه بأفضل صورة وعلى أمت وجه، ويكون لل، ببذل اجلهد      

 .(9)والبعد عن الرتاخي يف العمل

 ما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. -3

لى أن األعمال اليت جي  أن تتوفر للباحثني عن عمل هي األعمال اليت ال تتعارض مع الشريعة ويقصد به ع

   اإلسالمية.

 

 جودة التعليم العالي في سلطنة ُعمان: المبحث األول
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 نشأة التعليم العالي في سلطنة ُعمان.المطلب األول: 

ي  إلسالمي، حيث أن أول كلمة نزلت يف القرآن الكرمي هالتعليم يف سلطنة ًعمان نابعة من تعاليم الدين اأمهية       

كلمة "إقرأ"، وباملعىن الواسع هلذه الكلمة فإهنا دعوة الفرد بأن يسعى لطل  العلم، وتثقيف الذات كوسيلة للخروج من 

 .(10)ظالم اجلهل، وبالتايل فإن أمهية العلم متًاذرة يف اإلسالم بإعتباره يرورة أساسية للتنمية البشرية

مل يكن هناك نظام تعليمي يف السلطنة، وكل ما كان موجود هو مدارس تقع داخل املساجد والبيوت، ومل تظهر       

(، ومسيت باملدرسة 1970-1935، أي يف حكم عهد السيد سعيد بن تيمور)1935املدرسة النظامية إال يف عام 

 .(11)املعظم، الذي إتبع سياسة التعليم للاميعالسلطانية، واستمر احلال حىت  جميء السلطان قابوس بن سعيد 

لقد شهدت عملية تطوير التعليم يف سلطنة ًعمان حتوال َ كامال َ على مدى العقود األربعة املايية، ففي عام       

لال  فقط من الذكور، وكان التعليم ال  900، كان عدد املدارس يف السلطنة ثالث مدارس فقط، يوجد هبا 1970

حلة اإلبتدائية، يف حني أن الفتيات والطالب من لوي االحتياجات اخلاصة ال حيصلون على أي شكل من يتعدى املر 

 .(12)أشكال التعليم النظامي

( كليات للعلوم 6م، و)1986فتتاح جامعة السلطان قابوس يف عام اوتوجت املسرية التعليمية يف السلطنة ب           

( كليات تقنية تشرف عليها وزارة القوى العاملة، وكلية العلوم الشرعية 7يم العايل، و )التطبيقية تشرف عليها وزارة التعل

م، إلعداد وتأهيل القضاة والدعاة، وكلية الدراسات املصرفية واملالية ويشرف عليها البن، املركزي الُعماين، 1986يف عام 

يد والعشرين لات لابع أكادميي عسكري ووجه جد إنشاء كلية عسكرية تقنية يف العقد األول من القرن احلادي وجاء، 

للقطاع العسكري،  كما تتوىل شرلة ُعمان السلطانية اإلشراف على كلية العلوم الشرلية، باإليافة اىل حتويل عدد 

 ثالثة عشر معهد صحي إىل كلية تتبع وزارة الصحة، ومعهد القضاء العايل التابع لوزارة العدل.
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( بإنشاء اهليئة الُعمانية لإلعتماد األكادميي، لتهتم 54/2010املرسوم السلطاين رقم ) م صدر2010ويف عام      

، صدر املرسوم السلطاين 2018ويف عام  ، بنشر ثقافة اجلودة واعتماد مسسسات التعليم العايل والربامج اليت تطرحها

 .ت الصحية( بإنشاء كلية ُعمان للعلوم الصحية واملعهد العايل للتخصصا18/2018رقم )

 المطلب الثاني: مساهمة مخرجات التعليم العالي في المجتمع الُعماني.

لقد كان من أهداف التنمية املستدامة يف سلطنة ُعمان، هو بناء اإلنسان الُعماين وتكوين شخصيته، وتعليمه      

بناء اإلنسان الذي هو أداهتا  فالتنمية ليست غاية يف حد لاهتا، وإمنا هي من أجل،  (13)وتنثقيفه، وصقله وتدريبه

وصانعها، ومن مث ينبيي أال تتوقف عند مفهوم حتقيق الثروة وبناء اإلقتصاد، بل عليها أن تتعدى لل، إىل حتقيق تقدم 

، وال يتم (14)اإلنسان وإجياد املوالن القادر على املسامهة يف تشييد صرح الولن، من خالل توفري بيئة علمية مناسبة

ستثمار يف القطاع التعليمي واليت تسعى السلطنة من خالله إقامة تنمية مستدامة، فتشري أرقام ميزانيتها لعام لل، إال باإل

مليار دوالر من إمجايل املوازنة العامة البالية  4,68، إىل أن حام اإلنفاق على قطاع التعليم يصل إىل حنو 2015

 .(15)اإلنفاق من حام %13مليار دوالر، بنسبة تقرتب من  36,41حنو 

 
 المطلب الثالث: أهيمة الجودة الشاملة في العملية التعليمية.

 :(16)ميكن تلخيص أمهية اجلودة يف املسسسة التعليمية بالنقاط التالية         

 يبط وتطوير النظام اإلداري يف املسسسة التعليمية. .1

 تطوير أداء الطالب يف مجيع اجملاالت. .2

 لطالب وأولياء األمور.يبط وويع احللول لشكاوى ا .3
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 زيادة الكفاءة التلعيمية ورفع مستوى األداء للعاملني باملسسسة. .4

 الرتابط والتكامل بني اهليئتني االدارية والتدريسية يف املسسسة والعمل بروح الفريق الواحد. .5

 متكني املسسسة التعليمية من حتليل املشكالت بالطرق العلمية. .6

 ودة الشاملة في مخرجات التعليم العالي في سوق العمل الًعماني.المطلب الرابع: قياس أثر الج

الواقع العملي يسكد على أن هناك خلل يف التوازن بني منحى العرض املتمثل يف زيادة أعداد خرجيي مسسسات       

منها ندرة  بالتعليم العايل، ومنحىن الطل  واملتمثل يف يعف الفرص املتاحة أمامهم بسوق العمل، ويعود لل، ألسبا

ويعف مستوى اخلرجيني، وعدم توفر الكفاءات املطلوبة، مما يتطل  لل، حتول املسسسات التعليمية من مرحلة العلوم 

 .(17)النظرية إىل مرحلة التعليم املقرتن بالتدري 

املة تبنت مشروع  عويف سلطنة ًعمان فإن احلكومة ممثلة يف وزارة القوى العاملة وبالتنسيق مع هيئة سال القوى ال     

التشييل املقرون بالتدري ، ولل، هبدف رفد سوق العمل باملوالنني املسهلني علميا َ وعمليا َ ولتقليل الفاوة بني خمرجات 

التعليم العايل واحتياجات سوق العمل، والتقليل قدر اإلمكان من الباحثني عن عمل يف السوق الًعماين، فقد مت 

( ختصص أكادميي من مسهلي البكالوريوس والدبلوم اجلامعي، وقياس الفاوة 111نحو )إستشراف مستقبل املخرجات ل

 .(18)م2030املستقبلية املتوقعة بينها وبني احتياجات سوق العمل الُعماين حىت عام 

 المبحث الثاني: التعليم الشرعي في سلطنة ُعمان.

 المطلب األول: مفهوم التعليم الشرعي.

من األلفاظ والرتاكي  الدارجة قدميا َ وحديثا َ، ولفظة العلم تعين املعرفة وهو يد اجلهل،  طلحالعلم الشرعي مص      

أما لف  الشرعي فهو منسوب للشرع وهو يف األصل يطلق على هنج الطريق الوايح، أما الشريعة عند اإللالق فإهنا 
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 .(19)ألخالق واآلدابتشمل كل ما نزل به الوحى مما يتعلق بالعقائد والعبادات واملعامالت وا

 المطلب الثاني: أهمية التعليم الشرعي في المجتمع.

العلم الشرعي كبقية العلوم األخرى له أمهية كبرية يف اجملتمع فلوال العلم لبقية الدول يف ظالم دامس ومل تستطع      

للماتمع العامل  العوز والفقر، ويقدممواكبة التطور املتسارع الذي ييزو العامل بأكمله، فالعلم الشرعي حيارب البطالة و 

الفاهم بأمور دينه ودنياه ويثبت باألدلة القرآنية والسرية النبوية كل ما يتعرض له األنسان من قضايا حياتيه، وهو العلم 

اليت جاءت به الشريعة أو دلت عليه بأي لريق من الدالالت ) عبارة النص أو إشارته، أو داللته أو إقتضائه( مما هو 

 .(20)معروف عند علماء الفقه وأصوله

 المطلب الثالث: تطور التعليم الشرعي في سلطنة ُعمان.

منذ دخول ًعمان إىل اإلسالم استاابة لدعوة الرسول )صلى ا هل عليه وسلم(، وهي تتمس، بالعقيدة اإلسالمية       

دور ى إمتداد القرون املايية بدور حيوي كاليت تشكل قاعدة أساسية حلياة املوالن الُعماين، فقد قامت املساجد عل

للعبادة وللتعليم، فمن خالهلا برز العديد من علماء ُعمان الذين حرصوا على نشر العلم بني املوالنني والذي ارتبط 

باجلان  الديين إىل حد بعيد، ، فقد كان األلفال يتم تعليمهم من قبل معلمي القرآن الكرمي، حتت ظل األشاار أو 

الس العامة واليت كانت تسمى بالسبلة أو يف املساجد أو بيوت املعلمني واملعلمات أنفسهم، مث يلحقوا حبلقات يف اجمل

 التعليم مع علماء مسهلني أكفاء يف كال َ من والييت نزوى والرستاق اللتني تُعدان مركزين لتامع الُعلماء.

تلف منالق ُعمان وخاصة منذ أواخر القرن التاسع لقد شكلت مدارس املساجد والبيوت للتعليم الديين يف خم     

م جبوار قلعة اجلاليل يف عهد السلطان السيد 1888عشر، مثل مدرسة مساد اخلور مبسقط، واليت تأسست يف عام 

(، ومدرسة الزواوي يف مي  مبسقط واليت كانت تقع أسفل قلعة اجلاليل وأستمر 1888-1871تركي بن سعيد)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 
 

 

 

167 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

(، ومدرسة مساد الوكيل يف مسقط مقابل بيت 1970-1932السطان السيد سعيد بن تيمور) التعليم هبا إىل عهد

السيد نادر بن فيصل، ومدرسة بيت الشيخ راشد بن عزيز اخلصييب، ومدرسة بيت الوكيل واليت تقع مقابل بيت السيد 

 م.1924شهاب بن فيصل، ومدرسة ُصحار الذي أسسها السيد محد بن فيصل بن تركي عام 

حتول التعليم الديين إىل التعليم النظامي احلديث، حيث أنشئت مدارس حمدودة ختضع للتخطيط  1930ويف عام       

واإلشراف احلكومي، وأخذت ُتد َرس مناهج حًمددة احملتوى، ومتعددة املواد ويدرسها معلمون معينون من قبل 

للتعليم الديين نصيبا َ من االهتمام، حيث مت إنشاء  ، كان1970.وبتويل سلطان البالد مقاليد احلكم عام (21)الدولة

( معاهد يف كال َ من مسقط، والسويق، والربميي، 6معاهد للعلوم اإلسالمية منتشرة يف حمافظات السلطنة وعددها )

 سوجعالن بين بوحسن، وعربي، وصاللة، ويشرف عليها مركز السلطان قابوس العايل للثقافة والعلوم، كما مت إنشاء مدار 

لتحفي  القرآن الكرمي، حتت إشراف وزارة األوقاف و الشسون الدينية واليت تستهدف األلفال يف مرحلة التعليم ما قبل 

 .(22)املدرس

 المبحث الثالث:  مجتمع الدراسة)كلية العلوم الشرعية(.
 المطلب األول: مراحل تطور كلية العلوم الشرعية.

 
 م:1986م وحتى 1977المرحلة األولى: من عام 

هي ترمجة فعلية خلطاب سلطان البالد الذي قال فيه:" نبين  1977إن إنشاء كلية العلوم الشرعية يف عام      

ونُعمر ونرفع صرح الُعمران شاخماً، ونشيد لُعمان حضارة عصرية راسخة األركان عى أساس صل  من الدين، 

 .(23)واألخالق، والعلم النافع"

 م:1999م وحتى 1986: من عام الثانيةالمرحلة 
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يف هذه املرحلة أعيد تسمية كلية العلوم الشرعية بإسم معهد القضاء الشرعي والوع  واإلرشاد الذي أنشىء      

(، ليضطلع مبهمة ختريج كفاءات واعية حبقيقة الدين، وقادرة على استيعاب 24/86مبوج  املرسوم السلطاين رقم )

 . (24)تاددةمعطيات احلضارة املعاصرة ومشكالهتا امل

 م:2014م وحتى 1999المرحلة الثالثة: من عام 

( بتحديد إختصاصات وزارة األقاف والشسون الدينية، 6/99م صدر املرسوم السلطاين رقم )1999ويف عام 

 م، بدأ املعهد ألول مرة يف قبول الطالبات2000، ويف عام (25)والذي حتول مبوجبه اسم املعهد إىل معهد العلوم الشرعية

 للدراسة يف املعهد لنيل درجة الدبلوم يف العلوم الشرعية .

 

 م وحتى اآلن:2014المرحلة الرابعة: من عام  

( الفايي بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها، 35/2014م صدر املرسوم السلطاين رقم )2014ويف عام      

 .(26)عالد، القائمة على أساس الدين واخللق والعلم النافلتكون لبنة يف ترسيخ قيم احلضارة اإلنسانية املعاصرة للب

 المطلب الثاني: دور كلية العلوم الشرعية في خدمة المجتمع الُعماني.

تُعد كلية العلوم الشرعية من أهم روافد خدمة اجملتمع الُعماين والنهوض به، لكوهنا الكلية الوحيدة يف السلطنة      

 .(27)واملختصة بالدراسات الشرعية.
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م 1986 عام يفلقد كان ملخرجات الكلية دورًا بارزًا يف املسامهة يف خدمة اجملتمع الُعماين، فمنذ إنشاء الكلية      

( مبسمى معهد القضاء الشرعي والوع  واإلرشاد وهي تضخ خرجيني مسهلني 24/86مبوج  املرسوم السلطاين رقم )

ائية، كبرية لكل شرائح اجملتمع، وتقلد عدد كبري منهم مناص  قضشرعية لات أمهية   بالعلوم الشرعية يف ختصصات

 ودعوية، وإدارية سامهوا من خالهلا يف تثقيف أفراد اجملتمع مبا تعلموه يف مناهج الكلية اليت تعاجل القضايا احلياتية.

 .المبحث الرابع: سوق العمل الُعماني

 المطلب األول: نبذة عن سوق العمل الُعماني.

تعترب سلطنة ُعمان إحدى الدول املتبعة للنظام االقتصادي احلر بكل ما مييزه من منافسة كاملة وآليات ديناميكية        

للعرض والطل ، فسوق العمل الُعماين يتكون من أربعة عناصر رئيسية هي احلكومة، والقطاع اخلاص، والقوى العاملة، 

اص لتشريعية والتنظيمية ألغل  عمليات السوق، كما أن القطاع اخلومسسسات التدري  والتأهيل، فاحلكومة هي اجلهة ا

شري، يف التنمية االقتاصادية، واالجتماعية مع احلكومة، والقوى العاملة تنقسم إىل قسمني مها القوى العاملة الوافدة 

  (28)والقوى العاملة الولنية.

 .عمل في السوق الُعمانيالمطلب الثاني: أثر الوضع االقتصادي العالمي على توفير فرص 

تشهد سلطنة ُعمان كما هو حال خمتلف دول العامل، تداعيات حادة لألزمة املالية العاملية، فقد أثرت على           

قطاع املال واالقتصاد، وقد تركت آثارا َ اجتماعية واقتاصادية على األسرة الُعمانية، وقد استفادت السلطنة من هذه 

كبرية وتوجها َ حقيقيا َ لتنويع مصادر الدخل والتوجه حنو القطاعات االنتاجية األخرى خللق إيرادات   األزمة يف خلق عزمية

جديدة ومبتكرة للناتج احمللي أو للموازنة العامة للدولة واستيعاب الباحثني عن عمل، فقد إستطاعت السلطنة خفض 

( مقارننة بالفرتة املماثلة من %23,7بنسبة) 2016سمرب القيمة املضافة لألنشطة النفطية يف الناتج احمللي يف هناية دي
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 .2017، حس  إحصاءات املركز الولين لإلحصاء واملعلومات لعام 2015عام 

الخامس:اإلطار التطبيقي للدراسة. المبحث  

 المطلب األول: مصادر المعلومات والبيانات.

 :المصادر الثانوية  

ربية واألجنبية لات العالقة، واألحباث والدراسات السابقة اليت تناولت مويوع الدراسة الكت  واملراجع الع

بشكل مباشر أو غري مباشر، والتقارير الرمسية الصادرة من اجلهات لات االختصاص املسسولة عن التعليم 

اء واملعلومات لولين لإلحصواإلحصاء يف سلطنة ُعمان أمثال وزارة التعليم العايل ووزارة القوى العاملة واملركز ا

 ومركز القبول والتسايل بكلية العلوم الشرعية، وبالبحث واملطالعة يف مواقع اإلنرتنت املختلفة.

 :المصادر األولية  

جلأ الباحث إىل مجع البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة للبحث، ُصممت خصيصًا هلذا اليرض، 

ل، ستهدفة وهم خرجيو كلية العلوم الشرعية بسلطنة ُعمان الباحثني عن عمووزعت إلكرتونياً على الفئات امل

 وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 المطلب الثاني: مجتمع وعينة الدراسة.

اجملتمع املستهدف يتكون من خرجيي مسسسات التعليم العايل بسطنة ُعمان املتمثلة يف كلية العلوم الشرعية خالل      

 .2017وحىت عام  2012الفرتة من عام 

متكن الباحث من احلصول على أعداد خرجيي الكلية بالرجوع إىل التقارير الرمسية لكلية العلوم الشرعية واملركز الولين      
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 لإلحصاء واملعلومات، إال أن أعداد املشتيلني منهم غري متوفرة بشكل دقيق.

(تعبئة ناجحة قرابة إسبوعني استمرت خالل 153دد)لقد أستيرقت عمليات تعبئة االستبانة حىت الوصول إىل الع

 .2018ديسمرب 29وحىت  2018ديسمرب  15الفرتة من 

 المطلب الثالث: أداة الدراسة.

قام الباحث بعمل نوعني من االستبانة، فاألوىل استهدفت أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية وُقسمت      

البيانات الشخصية، أما القسم الثاين فاستهدف الويع األكادميي يف الكلية  إىل قسمني ، إشتمل القسم األول على

 وجوانبه وتضمن ثالثة حماور:

( 9، وتضمن )التخصصات الشرعية املعتمدة ومدى مالءمتها مع احتياجات سوق العمل الُعماين :المحور األول

 عناصر.

 السوق ليمية يف الكلية وأثرها على توفري فرص العمل يف: مستوى جودة املناهج الدراسية واخلدمات التعالمحور الثاني

 ( عناصر.10، وتضمن )الُعماين

 ( عناصر.10، وتضمن ): املواءمة واالحتياجات الفعلية لسوق العمل الُعماين من التخصصات الشرعيةالمحور الثالث

ت إىل قسمني فالقسم وُقسمباحثني عمل،  واالستبانة الثانية استهدفت خرجيو كلية العلوم الشرعية الذين ال يزالون     

األول إشتمل على البيانات الشخصية، أما القسم الثاين فاستهدف الويع األكادميي يف الكلية وجوانبه وتضمن ثالثة 

 حماور:
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( 9، وتضمن ): التخصصات الشرعية املعتمدة ومدى مالءمتها مع احتياجات سوق العمل الُعماينالمحور األول

 عناصر.

: مستوى جودة املناهج الدراسية واخلدمات التعليمية يف الكلية وأثرها على توفري فرص العمل يف ور الثانيالمح

 ( عناصر.8، وتضمن )السوق الُعماين

 ( عنصر.11، وتضمن ): املواءمة واالحتياجات الفعلية لسوق العمل الُعماين من التخصصات الشرعيةالمحور الثالث

 ات ) ال أوافق بشدة، ال أوافق، صحيح إىل حد ما، موافق، موافق بشدة(.وقد استخدم املقياس عبار 

 

 

 المبحث السادس: نتائج الدراسة والتوصيات.

 المطلب األول: نتائج الدراسة.

 .خصائص مبحوثي الداسة 
 أواًل: استبانة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية.

 :تحليل البيانات الشخصية 
 (2اجلدول رقم)

 زيع أفراد عينة الدراسة حس  املتيريات الشخصية والوظيفيةتو 

 النسبة املئوية التكرار فئات املتيري املتيري

 %87.9 29 لكر
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 %12.1 4 نثىأ اجلنس

 %100 33 اجملموع

 %9,1 3 سنوات 5من سنة إىل أقل من  اخلربة العملية

 %18,2 6 سنوات10سنوات إىل أقل من  5من 

 %18,2 6 سنة15 أقل من سنوات إىل10من 

 %54,5 18 سنة فأكثر 15من 

 %100 33 المجموع

يظهر من اجلدول السابق أن غالبية املبحوثني كانوا من الذكور فيما يتعلق مبتيري اجلنس، حيث بليت نسبتهم      

م من املبحوثني ه (، أما بالنسبة ملتيري اخلربة العملية فأن معظم%12,1( يف حني بليت نسبة اإلناث )87,9%)

سنة فأكثر وهذا يدل على  15( من املبحوثني لديهم خربة من %54,5فئة لو اخلربة العالية، فقد كانت ما نسبته )

أن أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية متمرسني يف العملية التعليمية وميتلكون اخلربات العملية العالية وهذا حبد 

 س خمرجات التعليم يف تل، املسسسة.لاته معيار ممتازاُ لقيا

 تحليل الوضع األكاديمي في الكلية وجوانبه:

نسبة كبرية من املستايبني يرون بأن هناك عالقة لات داللة احصائية بني جودة التعليم العايل يف جمايل املناهج  .1

( %80,9بته )أن مانسالدراسية واخلدمات التعليمية واستقطاب فرص العمل للخرجيني يف السوق الُعماين حيث 

يرتاوح بني موافق بشدة وموافق وصحيح إىل حد ما يرون بأن عدد الساعات املخصصة الستيفاء متطلبات امتام 

الربامج األكادميية يف الكلية كافياً، وكذل، تنوع التخصصات الشرعية يسهم يف تعزيز الطل  عليها يف سوق العمل،  

ساام التعليم الشرعي مع متطلبات سوق العمل يسهم يف تعزيز مستوى ( يرون بأن ان%97,1كما أن ما نسبته )

 اإلقبال على دراسته.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 
 

 

 

174 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

( يرون %97( يرون بأن كلية العلوم الشرعية هتتم جبودة املناهج الدراسية، وما نسبته )%100مجيع املستايبني) .2

 يرون بأن املقررات املعتمدة ( من املستايبني%96,9بأن الكلية هتتم مبراجعة اخلطط الدراسية ، وأن ما نسبته )

يف كلية العلوم الشرعية تتناس  مع احتياجات سوق العمل احمللي، وبذل، ميكن االستنتاج بأن هناك عالقة لات 

داللة احصائية بني التخصصات الشرعية املعتمدة يف كلية العلوم الشرعية واحتياجات سوق العمل الُعماين من تل، 

 التخصصات.

( من املستايبني يرون بأن هناك عالقة لات داللة احصائية بني دقة حتديد االحتياجات الفعلية %87,8ما نسبته ) .3

 من التخصصات الشرعية وفرص العمل يف السوق الُعماين وأنه الزال حباجة إىل هذه التخصصات.

 

 ثانياً: استبانة الطلبة الخريجون من كلية العلوم الشرعية.

 تحليل البيانات الشخصية:
 (3دول رقم)اجل

 توزيع أفراد عينة الدراسة حس  املتيريات الشخصية والوظيفية

 النسبة املئوية التكرار فئات املتيري املتيري

 %4,6 7 لكر اجلنس

 %95,4 146 نثىأ

 %100 153 المجموع

 %52,3 80 ممتاز املعدل الرتاكمي عند التخرج

 %35,3 54 جيد جدا

 %11,8 18 جيد

 %0,6 1 مقبول
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 0 0 يعيف

 %100 153 المجموع 

يظهر من اجلدول السابق أن غالبية املبحوثني كانوا من اإلناث فيما يتعلق مبتيري اجلنس، حيث بليت نسبتهم      

(، أما بالنسبة ملتيري املعدل فأن غالبية املبحوثني هم من فئة املعدل %4,6( يف حني بليت نسبة الذكور )95,4%)

( من املبحوثني لديهم معدل ممتاز وهذا يدل على أن خرجيي الكلية ميتازون %52,3انت ما نسبته )املمتاز، فقد ك

 بالتفوق العلمي  وهذا حبد لاته معيار ممتازاُ لقياس جودة العملية التعليمية وفعالية املناهج املعتمدة بالكلية.

 تحليل الوضع األكاديمي في الكلية وجوانبه:

يبني يرون بأن هناك عالقة لات داللة احصائية بني جودة التعليم العايل  يف جمايل املناهج نسبة كبرية من املستا .1

( %78,5الدراسية واخلدمات التعليمية واستقطاب فرص العمل للخرجيني يف السوق الُعماين حيث أن مانسبته )

لبات امتام الستيفاء متطيرتاوح بني موافق بشدة وموافق وصحيح إىل حد ما يرون بأن عدد الساعات املخصصة 

الربامج األكادميية يف الكلية كافياً، وكذل، تنوع التخصصات الشرعية يسهم يف تعزيز الطل  عليها يف سوق العمل،  

( يرون بأن انساام التعليم الشرعي مع متطلبات سوق العمل يسهم يف تعزيز مستوى %85,6كما أن ما نسبته )

 اإلقبال على دراسته.

( يرون بأن كلية العلوم الشرعية هتتم بتوفري وسائل تعليمية حديثة لتطوير التعليم الشرعي، %%80,4ما نسبته ) .2

( %83,6( يرون بأن الكلية هتتم باملقرتحات والشكاوي املقدمة من الطلبة، وأن ما نسبته )%70,5وما نسبته )

لعمل احمللي، اس  مع احتياجات سوق امن املستايبني يرون بأن املقررات املعتمدة يف كلية العلوم الشرعية تتن

وبذل، ميكن االستنتاج بأن هناك عالقة لات داللة احصائية بني التخصصات الشرعية املعتمدة يف كلية العلوم 

 الشرعية واحتياجات سوق العمل الُعماين من تل، التخصصات.
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 المطلب الثاني: التوصيات.

 بإقامة مشاريع كبرية متنوعة، هتدف إىل الوصول إىل مرحلة تبين احلكومة بالتعاون مع مسسسات القطاع اخلاص .1

اإلكتفاء الذايت، مع تشييل األيدي العاملة الولنية يف كافة املستويات بتل، املشاريع، مثال لل، العمل على 

 إستصالح األرايي الزراعية مبساحات كبرية.

ت املساعدة احمللي واألجنيب وتوفري كل التسهيالبذل املزيد من حتفيز النشاط االقتصادي، ولل، بزيادة االستثمار  .2

 لذل، هبدف توفري مزيد من فرص العمل لأليدي العاملة الولنية.

ربط السياسات التعليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية، وأن يتم تعديل برامج مسسسات التعليم  .3

ا اإلستفادة من مناهج جامعات الدول املتقدمة مبوبرامج التدري  لتتواءم مع متطلبات إحتياجات سوق العمل، و 

 يتناس  وثقافة اجملتمع الُعماين.

 
 الهوامش

 
(. الثقافة اإلسالمية: أسالي  التدريس،  عمان: مجعية احملافظة على القرآن. ط: 2005الشامي، حممد عمر. ) (1

1. 
 (.11سورة الرعد، اآلية )  (2

يف مواجهة مشكلة البطالة. القاهرة: دراسات تربوية، اجمللد: (. دور الرتبية 1993مطر، سيف اإلسالم علي. ) (3
 .68-67، ص: 56، العدد: 8

 نوفمرب. 3(. 2017جريدة الشبيبة. ) (4

(. " التوافق بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات التنمية يف سلطنة 2006عيسان، صاحلة عبدا هل يوسف. ) (5
 .24إستاابة التعليم ملتطلبات التنمية االجتماعية. ص: عمان"، مسقط: ورقة مقدمة للورشة اإلقليمية حول 

(. " تطوير وحتديث خطط وبرامج التعليم العايل ملواكبة حاجات اجملتمع". 2009إمساعيل، علي وآخرون. ) (6
بريوت: ورقة عمل مقدمة للمسمتر الثاين عشر للوزراء املسسولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الولن العريب. 
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 ديسمرب. 6-10

(. " أثر حتديد االحتياجات التدريبية يف سد الفاوة بني خمرجات التعليم العايل 2010غامن، فتح ا هل أمحد. ) (7
 .14ومتطلبات سوق العمل الفلسطيين". فلسطني: جملة البحوث والدراسات الرتبوية الفلسطينية. العدد: 

رة األرض يف اإلسالم، مصر: جملة مركز صاحل عبدا هل  (. مفهوم اإلستخالف وعما2003البار، عبدا هل بن علي. ) (8
 .82. ص: 20. العدد: 7كامل لالقتصاد اإلسالمي اجمللد: 

 /https://mawdoo3.com                   املوقع اإلكرتوين  (9
 .43. ص: 30رسالة الرتبية. العدد: (. تطوير التعليم يف سلطنة ًعمان. مسقط: 2010مشرببر، ريتشارد. ) (10

(. العراق: جملة اخلليج 1980-1933(. التعليم يف سلطنة ُعمان)2014عبداخلضر، سيله لالل ياسني. ) (11
 .4-2. العدد: 42العريب. اجمللد: 

(. التعليم الشامل يف سلطنة ُعمان. مسقط: تواصل. العدد: 2013الفورية، سعاد بنت مبارك وآخرون. ) (12
 .19. ص: 19

. بريوت: دار 2010-1970(. سلطنة ُعمان أربعون عاما َ من التنمية املستدامة 2010ياهر، مسعود. ) (13
 .11. ص: 1الفارايب. ط: 

  http://www.oman.om/wps/portal/index/sdg املوقع األلكرتوين، (14

-لووووووووووووقووووووووووووطوووووووووووواع  -الووووووووووووعوووووووووووومووووووووووووانوووووووووووويووووووووووووة  –يوووووووووووواوووووووووووويووووووووووووة املوووووووووووووقووووووووووووع األلووووووووووووكوووووووووووورتوين، االسوووووووووووووووووووووووووورتاتوووووووووووو (15
 اhttps://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/2/17التعليم

، 63(. اجلودة الشاملة يف التعليم. مصر: دار العلم واإلميان. ص: 2018البوهي، رأفت عبدالعزيز وآخرون. ) (16
64 ،65. 

على مسسسات التعليم العايل (. تقييم دور اجلودة الشاملة واإلعتماد 2015عمارة، سيد سيد عبدالسميع. ) (17
جبمهورية مصر العربية من منظور العمل باستخدام النمالج اإلحصائية. مصر: اجمللة العلمية لالقتصاد والتاارة. 

 .481ص: 

(. اخلرباء يضعون آليات مساءمة خمرجات التعليم العايل مع احتياجات سوق 2017جريدة الرؤية الُعمانية ) (18
 م.16/12/2017العمل. تاريخ النشر 

الطريفي، عبدا هل إبراهيم علي. العلم الشرعي دالالت  (19
  /www.alukah.net/web/triqi/0/31473وتقسيمات.

، 2007(. أمهية التعليم يف احلفاظ على اهلوية اإلسالمية. 2007البدر، بدر بن ناصر. ) (20
midad.com/article/205619/ 

https://mawdoo3.com/
http://www.oman.om/wps/portal/index/sdg
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 .24أيواء على التعليم يف سلطنة ُعمان. ص: (. 2001من إصدارات وزارة الرتبية والتعليم. ) (21
 .107(.  مسرية التعليم يف سلطنة ُعمان. ص: 2014من إصدارات جملس التعليم ) (22
(. دور كلية العلوم الشرعية بسلطنة ُعمان يف تطوير العلوم الشرعية. مسقط: 2018احلارثي، راشد بن علي. ) (23

 13-11لوم الشرعية حتديات الواقع وآفاق املستقبل، الفرتة من املسمتر الدويل األول لكلية العلوم الشرعية: الع
 .668، ص 1. اجمللد: 2018ديسمرب

 منشورات كلية العلوم الشرعية. (24

 .39(، ص: 640يف اجلريدة الرمسية رقم: ) 1/2/99(، املنشور بتاريخ: 6/99نص املرسوم السلطاين رقم ) (25
 .1064دة الرمسية العدد: (. مسقط: اجلري35/2014نص املرسوم السلطاين رقم ) (26
 .50(. مسقط: وثيقة التقومي الذايت. ص: 2017من إصدارات كلية العلوم الشرعية. ) (27
(. تنظيم سوق العمل يف سلطنة ُعمان، املنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية. 2008فرحات، أمحد نبيل. ) (28

 https://hrdiscussion.com/hr3338.html 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــعالمراجــــــــــــــ  

 

 أواًل: القرآن الكريم.

  العربية: ثانياَ: الكتب

. 1ط . مجعية احملافظة على القرآن. الثقافة اإلسالمية: أسالي  التدريس (.2005. )الشامي، حممد عمر .1
 عمان.

دار الفارايب، ، 2010-1970سلطنة ُعمان أربعون عاما َ من التنمية املستدامة (. 2010. )ياهر، مسعود .2
 .11ص . 1طبريوت، 

 ثالثاً: المواقع اإللكترونية:

الطريفي، عبدا هل إبراهيم علي، العلم الشرعي دالالت وتقسيمات،    .1
www.alukah.net/web/triqi/0/31473/ 

  ،2008فرحات، أمحد نبيل، تنظيم سوق العمل يف سلطنة ُعمان، املنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية،  .2
https://hrdiscussion.com/hr3338.html  
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  https://mawdoo3.comاملوقع األلكرتوين  .3
 http://www.oman.om/wps/portal/index/sdgاملوقع األلكرتوين،  .4
-لقطاع  -العمانية  –املوقع األلكرتوين، االسرتاتياية   .5

 https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/2/17التعليم

 لمجالت:رابعاً: الصحف وا

حتياجات ااخلرباء يضووووووووووووووعون آليات مساءمة خمرجات التعليم العايل مع  (.2017. )جريدة الرؤية الُعمانية   .1
 م.16/12/2017تاريخ النشر  .سوق العمل

 .43ص . مسقط .30العدد  .، رسالة الرتبيةتطوير التعليم يف سلطنة ًعمان(. 2010) .مشرببر، ريتشارد .2
، جملة اخلليج (1980-1933التعليم يف سوووووووولطنة ُعمان) (.2014. )عبداخلضوووووووور، سوووووووويله لالل ياسووووووووني  .3

 العراق. .4-2العدد .42اجمللد .العريب

تقييم دور اجلودة الشاملة واإلعتماد على مسسسات التعليم العايل (. 2015. )عمارة، سيد سيد عبدالسميع .4
اارة، لة العلمية لإلقتصوووووواد والتاجمل .سووووووتخدام النمالج اإلحصووووووائيةاجبمهورية مصوووووور العربية من منظور العمل ب

 .481ص .مصر
 .19العدد .تواصووووووووول .التعليم الشوووووووووامل يف سووووووووولطنة ُعمان(. 2013. )الفورية، سوووووووووعاد بنت مبارك وآخرون .5

 .19ص

  
 سادساً: البحوث والندوات العربية:

 

 .تمعتطوير وحتديث خطط وبرامج التعليم العايل ملواكبة حاجات اجمل(. 2009. )إمساعيل، علي وآخرون  .1
 .ورقة عمل مقدمة للمسمتر الثاين عشر للوزراء املسسولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الولن العريب

 ديسمرب. 10-6بريوت 

، جملة مركز صاحل عبدا هل  مفهوم اإلستخالف وعمارة األرض يف اإلسالم (.2003. )البار، عبدا هل بن علي .2
 .82ص .20العدد .7اجمللد .مصر .كامل لإلقتصاد اإلسالمي

املسمتر  .دور كلية العلوم الشرعية بسلطنة ُعمان يف تطوير العلوم الشرعية (.2018. )احلارثي، راشد بن علي   .3
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