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من جانب آخر، برزت في عام 2016م العديد من التحديات التي 
بالمجلس،  المختلفة  البحوث  برامج دعم  أّثرت على بعض 
وشكل دافعا لنا للبحث عن حلول مبتكرة تواكب الوضع 
المالي للمجلس، وفي الوقت نفسه تعمل على استمرارية 
برامج البحث العلمي المختلفة التي نؤكد دائما على أهمية 

استدامتها.

بالمنجزات  حافال  عاما  2017م  عام  يكون  أن  الى  نتطلع  إننا 
بمشاركة  البناء  العمل  من  جديدة  ومرحلة  البحثية، 
من  والباحثين  والعلماء  المجلس  موظفي  من  الجميع 
خارج المجلس سعيا إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات لهذا 

الوطن العزيز.

إلى  الجزيل  المقام تقديم الشكر  وختاما.. يسرنا في هذا 
أصحاب المعالي والسعادة واألفاضل أعضاء هيئة المجلس، 
وإلى الجهود المبذولة من جميع موظفي المجلس، آملين 
ذرى  إلى  عمان  لرفعة  والعطاء  الجهد  من  المزيد  تحقيق 

المجد.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الحمد هلل وحده، نحمده ونستعين به، والصالة على النبي 
المصطفى وآله وصحبه وسلم

الشكر  آيات  أسمى  نرفع  أن  االطاللة  هذه  في  يشرفنا 
صاحب  لحضرة  السامي  للمقام  بالدعاء  مقرونة  والتقدير 
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه اهلل 
بالعلم  و  العلمي  بالبحث  الكريم  اهتمامه  على   - ورعاه 
والعلماء، وما يسبغ به من رعاية متواصلة وحفاوة سامية 

في هذا المجال.

لقد شهد العام 2016م تواصال ألعمال المجلس في مجاالت 
البحث واالبتكار، حيث يعتبر هذا العام بداية للعقد الثاني 
عمل  لمراحل  جديدة  بداية  أنه  كما  المجلس،  عمر  من 
المجلس  حقق  فقد  متنوعة،  عمل  مشاريع  في  مختلفة 
ترجمة  كانت  والتي  اإلنجازات  من  العديد  األول  عقده  في 
لخطة استراتيجية في دعم برامج البحث العلمي واالبتكار، 
المنظومة  هذه  بناء  في  جهوده  المجلس  وسيواصل 
الماضية  السنوات  في  الخبرات  تراكم  من  مستفيدا 
التغيرات  ويواكب  العماني  المجتمع  تطلعات  يلبي  بما 

اإلقليمية والعالمية.

االستراتيجية  مشروع  أعمال  انتهاء  إلى  هنا  أشير  كما 
الحثيثة  الجهود  بفضل  تكللت  والتي  لالبتكار،  الوطنية 
مختلف  من  المعنية  العمل  وفرق  المشكلة  اللجان  من 
وتم  المساندة،  األخرى  والجهات  بالمجلس  المختصين 

رفعها الى الجهات المعنية بالدولة.
شهاب بن طارق آل سعيد
مستشار جاللة السلطان

رئيس مجلس البحث العلمي
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معالي الدكتورة/
 راوية بنت سعود البوسعيدية

وزيرة التعليم العالي 
نائبة رئيس مجلس البحث العلمي

معالي الدكتور/ 
محمد بن حمد الرمحي

وزير النفط والغاز

معالي الدكتور/
 أحمد بن محمد السعيدي

وزير الصحة

معالي الدكتورة/
 مديحة بنت أحمد الشيبانية

وزيرة التربية والتعليم

معالي الشيخ/
 محمد بن سعيد الكلباني

وزير التنمية االجتماعية

معالي/
سلطان بن سالم الحبسي
أمين عام المجلس األعلى 

للتخطيط

صاحب السمو السيد/
 شهاب بن طارق آل سعيد

مستشار جاللة السلطان 
 رئيس مجلس البحث العلمي

أعضاء
هيئة المجلس



سعادة/
 محسن بن خميس البلوشي

مستشار
 بوزارة التجارة والصناعة 

سعادة الدكتور/
هالل بن علي الهنائي

أمين عام
 مجلس البحث العلمي

سعادة الدكتور/ 
حمد بن سعيد العوفي

وكيل وزراة الزراعة والثروة 
السمكية للثروة السمكية

سعادة/
 سعيد بن صالح الكيومي

رئيس مجلس إدارة
 غرفة تجارة وصناعة عمان

سعادة الدكتور/ 
علي بن سعود البيماني

رئيس
 جامعة السلطان قابوس

فضيلة الشيخ الدكتور/ 
كهالن بن نبهان الخروصي

مساعد المفتي العام
 للسلطنة

الفاضل/
 محمد بن حمد المسكري

مدير عام
 واحة المعرفة مسقط

سعادة الدكتور/
 أحمد بن ناصر البكري

وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية 
للزراعة

الدكتور/
 حسين بن سليمان السالمي
نائب الرئيس للشؤون اإلدارية 
والمالية - الجامعة األلمانية 

للتكنولوجيا

األستاذ الدكتور/ 
أحمد بن خلفان الرواحي

رئيس
 جامعة نزوى

الدكتورة/
أمل بنت عبيد المجينية

المديرة العامة المساعدة 
للتدريب المهني بوزارة القوى 

العاملة

الدكتور/
 عبود بن حمد الصوافيِ ِِِِ

رئيس
 جامعة الشرقية

المهندس/
 هالل بن حمد البوسعيدي
الرئيس التنفيذي للشركة 

الخليجية للطاقة

الفاضل/
 قيس بن محمد اليوسف

الرئيس التنفيذي
 لمجموعة اليوسف
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مبادرات
 المجلس

بـرنـامـج تـحـويـل مـشـاريـع الـتـخـرج الـطـالبـيــة إلــى شـركــات نـاشـئـة

حـلـقـة عــمــل دولــيــة حــول مــعــاهــدة الــتــعــاون بــشــأن الــبــراءات 

مـــــــــســــــــــابـــــــــقـــــــــة الــــــــــجـــــــــدران الـــــــــمـــــــــتـــــــــســـــــــاقـــــــــطـــــــــة

الـمشاركة في االجتماع ال66 لحملة جائزة نوبل في لينداو األلمانية

الــــشــــركــــة الــــُعــــمــــانــــيــــة لــــتــــطــــويــــر االبــــتــــكــــار الــــقـــابـــضـــة

الـشـبـاب الـعـمـاني فـي مـنـتـدى لـنـدن الـدولـي للــعـلـمـاء الـشـبـاب 

1

4

2

5

3

6

بالرغم من التحديات التي طرأت في العام 2016م أمام المجلس لتمويل المشاريع 
والبرامج المختلفة، إال أنه سعى إلى إيجاد بدائل جديدة لتمويل بعض المبادرات 
والمشاريع، حيث عمل على تعزيز التعاون مع شركائه بالقطاع الخاص لتمويل 
بعض المبادرات والتي كان لها أثر جيد في مواصلة جهود المجلس في دعم 

األنشطة البحثية واالبتكارية.
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برنامج تحويل مشاريع التخرج الطالبية إلى شركات ناشئة في قطاع االتصاالت ونظم المعلومات

المعلومات  ونظم  االتصاالت  قطاع  في  ناشئة  شركات  إلى  الطالبية  التخرج  مشاريع  تحويل  برنامج  العام  هذا  العلمي  البحث  مجلس  دشن 
بالتعاون مع عدد من الشركاء من القطاعين العام والخاص ليتواكب مع تطلعات الشباب في مجال البحث العلمي واالبتكار، ويعد البرنامج 
فرصة لتوجيه مشاريع التخرج لدى طالب الجامعات والكليات بالسلطنة لحل قضايا معاصرة في مجال االتصاالت ونظم المعلومات، كما يسعى 
البرنامج إلى تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من خالل مشاريع التخرج المتميزة والذي بدوره سوف يعمل على رفد السوق المحلي بشركات 

عمانية ناشئة متخصصة في قطاع االتصاالت ونظم المعلومات.

الخاص  و  الحكومي  القطاع  من  بحثية  مؤسسات  بإشراك  البرنامج  هذا  يتميز 
ناشئة  شركات  الى  التخرج  مشاريع  تحويل  الى  للوصول  تكاملية  بأدوار  للقيام 
ناجحة، حيث سيتم من خالل البرنامج تبني مشاريع التخرج الفائزة والعناية بها 
التمويل  المشاريع وتوفير  ابتكارية عبر احتضان هذه  لتحويلها لشركات ناشئة 
التأسيسي الالزم وإكساب فريق المشروع المهارات التجارية والمالية الالزمة األمر 
الذي سيسهم في دفع عجلة االقتصاد المبني على المعرفة، ويساعد في توفير 
فرص عمل جديدة ويؤسس لثقافة العمل الريادي عند الطلبة، ويشجع الطلبة 

على اختيار مشاريع التخرج ذات المردود االقتصادي.

االعالن عن 
البرنامج 
 رسميا

بدء
 التسجيل في 

البرنامج

بدء عملية فرز  
أفضل مشاريع 

البرنامج

غلق باب 
التسجيل في 

البرنامج

فبرايرسبتمبر 

مايو أبريل

شركاء المجلس المميزين:



مسابقة الجدران المتساقطة

المتساقطة  الجدران  مسابقة  مرة  وألول  العلمي  البحث  مجلس  نظم 
الهادفة لدعم العلم والعلوم اإلنسانية، والتي تعد بمثابة منتدى دولي، 
والمبتكرين  المجيدين  األكاديميين  بين  الصالت  وتعزيز  بناء  الى  تهدف 

ورواد األعمال من جميع المجاالت. 
مشروعًا

شاركت بمسابقة 
الجدران المتساقطة 
وتأهل منها مشروع 

واحد

متنافسين
تم تكريمهم

مشروعًا
تنافست

 في التصفيات 
النهائية

فكرة المسابقة:

ذو  وخـبـراء  عـلـمـاء  بـهـا  يـشـارك 
الــنــقــاشــات  فــي  عــال  مـسـتـوى 

الـمـخـتـلـفـة.
تدعم  التي  المشروع  فكرة  تقديم 
قدره  زمن  في  الراهن  الوقت  قضايا 

ثالث دقائق.

مراحل المسابقة

اإلعالن عن الفائز
عرض المقترحات والمشاريع البحثية

تقييم الطلبات
فرز الطلبات

اإلعالن وتقديم الطلبات

الــبــحــث عــن الــمــوهــوبــيــن والــمــبــتــكــريــن فــي جــمــيــع الــمــجـــاالت.
تسهم في تبادل األفكار واآلراء بين الباحثين والخبراء في التخصصات 

المختلفة.

هذه المسابقة 
برعاية:
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الشركة الُعمانية لتطوير االبتكار القابضة

العمانية لتطوير  الشركة  بمبادرة تأسيس  العلمي  البحث  قام مجلس 
الشركة  تتطلع  الشركاء، حيث  القابضة ش.م.ع.م مع عدد من  االبتكار 
التقنية  المجاالت  ضمن  الناشئة  المشاريع  في  المال  رأس  استثمار  إلى 
العالمية، وتقوم الشركة بتمويل رأس المال األولي والمقدر بـ 50 مليون 
إلى  باإلضافة  الناشئة  العمانية  المشاريع  في  لالستثمار  عماني  ريال 
استقطاب الشركات العالمية بهدف استثمارها في رأس المال البشري 
القصوى  االستفادة  تحقيق  جانب  إلى  المحلية  الطبيعية  والموارد 
للسلطنة بصورة مباشرة وذلك من خالل نقل المعرفة وتنميتها، كما 
ذوي  من  وموظفيها  إدارتها  وتمويل  استثمار  على  الشركة  ستعمل 
التجارية  باألسواق  والمعرفة  االرشادات  تقديم  بهدف  العالية  الخبرة 
والخبرة وتنمية االعمال ونظم التمويل من خالل مراحل تطوير المشاريع 

للوصول إلى مرحلة النضج.

الشركاء في تأسيس
 الشركة الُعمانية لتطوير االبتكار :



الشباب العماني في 
منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 

شارك  الخاص  والقطاع  العلمي  البحث  مجلس  بين  مشترك  بدعم 
وهدفت  ال58،  الشباب  للعلماء  الدولي  لندن  منتدى  في  طالبي  وفد 
الطلبة  العمانيين  للباحثين من الشباب  الفرصة  المشاركة إلتاحة  هذه 
للشباب  تقدم  التي  المتميزة  والبرامج  الناجحة  التجارب  من  لالستفادة 
على مستوى العالم، ويستقطب منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 
إلى  المنتدى  العالم، ويهدف  أنحاء  بالعلوم من كل  المهتمين  الطلبة 
باإلضافة  للعلوم وتطبيقاتها  أكثر عمقا  المساهمة في إعطاء منظور 
من  أقرانهم  فهم  على  الشباب  ومساعدة  النظر  وجهات  تقريب  إلى 
المنتدى من محاضرات وتجارب  األخرى، وذلك من خالل ما يحتويه  األمم 
المجاالت  مختلف  في  الرائدين  العلماء  من  نخبة  من  مقدمة  إيضاحية 

العلمية.

المشاركة في االجتماع ال66 
لحملة جائزة نوبل في لينداو األلمانية

ألول مرة شاركت طالبة من جامعة السلطان قابوس، كأول عمانية تمثل 
الباحثين الناشئين من السلطنة  في االجتماع ال٦٦ للعلماء الحاصلين 
بألمانيا لعام ٢٠١٦م، وتأتي هذه المشاركة  على جائزة نوبل في لينداو 
األولى من نوعها كأحد المزايا التي حصل عليها مجلس البحث العلمي 
بعد أن أصبح شريكا أكاديميا في منظمة لينداو في عام 2015م، وقام 
المجلس  يتمكن  لينداو  منظمة  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  المجلس 
من خاللها من ترشيح باحثين عمانيين للمشاركة في هذه االجتماعات 
العمانيين  الباحثين  لتحفيز  العلمي  البحث  المهمة سعيا من مجلس 

ونقل المعرفة. 

حلقة عمل دولية حول
 معاهدة التعاون بشأن البراءات 

معاهدة  حول  المتخصصة  العمل  حلقة  العلمي  البحث  مجلس  نظم 
التعاون بشأن البراءات بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
)الوايبو(، حيث ناقشت موضوعات عدة أبرزها براءات االختراع في سلطنة 
عمان، ودور براءات االختراع في تشجيع االبتكار، ونظام البراءات الوطني 
البراءات،  بشأن  التعاون  لمعاهدة  الرئيسية  والمزايا  السلطنة،  في 

والمرحلة الدولية والمرحلة الوطنية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات.

الشركاء المميزون والداعمون لفعالية مؤتمر لندن للشباب:
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أبـــرز
األنشطة 
والفعاليات

الــــــمــــــلــــــتــــــقــــــى الــــــســــــنــــــوي الــــــثــــــالــــــث للــــــبــــــاحــــــثــــــيــــــن  1

الـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــة االســـــــــــتـــــــــــشـــــــــــاريـــــــــــة الـــــــــــدولــــــــــيــــــــــة 4

الـــــــجـــــــائـــــــزة الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة للــــــــبـــــــحــــــــث الـــــــعــــــــلــــــــمــــــــي 2

اجـــــــتــــــــمــــــــاع مــــــــجــــــــلــــــــس الــــــــبــــــــحــــــــوث الــــــــعــــــــالـــــــمــــــــي 5

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 7

اجــــتــــمــــاعــــات هـــــيـــــئـــــة مـــــجـــــلـــــس الـــــبـــــحـــــث الـــــعـــــلـــــمـــــي  3

الــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــاون الــــــــــــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــــــــــــي 6

الـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــوارد الــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــة 8
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الملتقى السنوي الثالث للباحثين 

العلمي في تشجيع  للبحث  الوطنية  االستراتيجية  التوالي من أجل ترجمة أهداف  الثالث على  للعام  للباحثين  السنوي  الملتقى  إقامة  تأتي 
ونشر ثقافة البحث العلمي في السلطنة، ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات والمعارف البحثية بين الباحثين من داخل وخارج السلطنة باإلضافة 
الى عرض مستجدات البحوث العلمية، وتشجيع الباحثين على ضرورة إبراز أنشطتهم البحثية في شتى المجاالت العلمية، والتعريف بأنشطة 

وبرامج مجلس البحث العلمي.

علميا ممولة  بحثا   )60( الثالث  السنوي  الملتقى  المشاركة في  البحوث  بلغ عدد 
 ، بالسلطنة  العالي  التعليم  العلمي من مختلف مؤسسات  البحث  من مجلس 
وتم تقديم عرض مرئي لعدد 21 بحثا ضمن البحوث المكتملة، وتقديم ملصقات 
البحثية  المنح  برنامج  من  المكتملة  غير  البحوث  ضمن  بحثا  لعدد)30(  بحثية 
الطالب،  بحوث  دعم  برنامج  من  الفائزة  للمشاريع  ملصقات   6 وعدد  المفتوحة، 
وعدد 3 ملصقات من مسابقة البيوت الصديقة للبيئة، حيث تم تقديم العروض 

المرئية في الجلسات المتزامنة وعرض الملصقات في المعرض المصاحب. 

6 جلسات نقاشية بحثية 
متزامنة حول مستجدات 

ومخرجات المقترحات البحثية 
في القطاعات البحثية الستة



تكريم البحوث الطالبية الفائزة 
في برنامج دعم بحوث الطالب

تكريم الفائزين بالجائزة الوطنية 
للبحث العلمي

اإلعالن عن الفائزين بالمراكز الثالثة 
األولى في مسابقة مختبر الجدران 

المتساقطة

43 ملصقا بحثيا بتمويل من 
مجلس البحث العلمي في المعرض 

المصاحب

معرض مصاحب لــ 8 من المؤسسات 6 ملصقات لبحوث طالبية
الداعمة للبحث العلمي واالبتكار

الملتقى السنوي للباحثين
 على مدار ثالث سنوات

2016

600

23

32

10

2015

400

27

23

12

2014

400

12

43

10

عدد
 الحضور

عدد 
العروض 

المرئية

عدد 
الملصقات

عدد 
المكرمين

وجه المقارنة
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الجائزة الوطنية للبحث العلمي

)١٠( مشاريع بحثية في  الفائزين بالجائزة الوطنية للبحث العلمي، حيث تم تكريم عدد  التوالي، احتفل المجلس بتكريم  الثالث على   للعام 
مختلف القطاعات البحثية الستة.

 الصحة والخدمة 
االجتماعية 

التعليم والموارد 
البشرية  

االتصاالت ونظم 
المعلومات  

الثقافة والعلوم 
االجتماعية واألساسية  

4 15

8 8

13 18

7 13

4 21

7 14

عدد البحوث المستلمة والمنافسة والفائزة
 لجميع القطاعات لعام ٢٠١٦م

بحوث بقيادة 
باحثين من حملة 

الدكتوراة

بحوث بقيادة 
باحثين من غير 
حملة الدكتوراة

القطاع

الطاقة والصناعة  

البيئة والموارد 
الحيوية 

استلمها المجلس 
ضمن الجائزة

بحثًا
ضمن فئة أفضل 

بحث علمي منشور 
للباحثين الناشئين 

)من غير حملة 
شهادة الدكتوراه( 

ضمن فئة جائزة 
أفضل بحث علمي 
منشور للباحثين 
من حملة شهادة 

الدكتوراه او ما 
يعادلها 

بحثًا بحثًا



مستوى ممارسة معلمي اللغة العربية ومعلماتها ألدوارهم في غرس قيم 
المواطنة في نفوس طلبتهم من وجهة نظر الطلبة أنفسهم بسلطنة عمان

دراسة حول مدى الرضا الوظيفي لدى الممرضين في المستشفيات العمانية

أجهزة مبتكرة ومصغرة لتحديد الكميات الكلية للبولي فينول في الفواكه 
والعسل العماني 

فصل مكونات االحتراق غير الكامل الناتجة من دخان اللبان العماني كأول اثبات 
لالنحالل الحراري ألحماض اللبان.

مزيج سميك من مكونات اللبان لتنشيط خاليا سرطان الثدي

التنوع والتركيبة الجينية لطفيل الثالريا في عمان

المالمح االدراكية للمرضى الذين تعرضوا للخرف نتيجة الجلطات المتكررة

التحليل البروتيني لألجسام المضادة لبروتين smd في مرضى الذئبة الحمراء

16
عنوان البحث

مرحلة االستخالص الجانبي السريع باستخدام إشارة معلومات هيلبرت

التحليل الجزئي البصري لحقن المياه الغازية في المسام غير المنتظم وغير 
المتجانس. 

القطاع البحثي

قطاع التعليم والموارد البشرية

قطاع التعليم والموارد البشرية

قطاع االتصاالت ونظم المعلومات

قطاع الطاقة والصناعة

قطاع الثقافة والعلوم االجتماعية 
واألساسية

قطاع الثقافة والعلوم االجتماعية 
واألساسية

قطاع البيئة والموارد الحيوية

قطاع البيئة والموارد الحيوية

قطاع الصحة وخدمة المجتمع

قطاع الصحة وخدمة المجتمع

فئة الجائزة

حملة الدكتوراه

الباحثين 
الناشئين

حملة الدكتوراه

حملة الدكتوراه

حملة الدكتوراه

حملة الدكتوراه

حملة الدكتوراه

الباحثين 
الناشئين

حملة الدكتوراه

الباحثين 
الناشئين

الباحث الرئيسي

د. ريا بنت سالم بن سعيد 
المنذرية 

محمد بن عبداهلل المقبالي

د. منذر قديسات

د. نادر موازفات 

البروفيسور حيدر بن أحمد 
اللواتي

د. فاروق لقمان الحكيم

البروفيسور أحمد الحراصي

سالمة الحميضية

البروفيسور سمير العدوي

محمود الكندي

البحوث الفائزة بالجائزة الوطنية للبحث العلمي ٢٠١٦م
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د. ريا المنذرية
قطاع

 التعليم والموارد البشرية

أ.د. حيدر اللواتي
قطاع

الثقافة والعلوم االجتماعية 
واالساسية

أ.د. أحمد الحراصي
قطاع

البيئة والموارد الحيوية

محمد المقبالي
قطاع

 التعليم والموارد البشرية

د. نادر موازفات
قطاع

الطاقة والصناعة

الــفــائــزون
بالجائزة الوطنية للبحث العلمي

٢٠١٦م



د. منذر قديسات
قطاع

االتصاالت ونظم المعلومات

أ.د. سمير العدوي
قطاع

الصحة وخدمة المجتمع

د. فاروق لقمان الحكيم
قطاع

الثقافة والعلوم االجتماعية 
واالساسية

سالمة الحميضية
قطاع

البيئة والموارد الحيوية

محمود الكندي
قطاع

الصحة وخدمة المجتمع
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 ،٢٠١٦ عام  في  اجتماعاتها  خالل  العلمي  البحث  مجلس  هيئة  واصلت 
واالبتكار  العلمي  البحث  مجاالت  دعم  في  الجهود  تعزيز  على  العمل 
وأبرزها  المعروضة  والدراسات  التقارير  واعتماد  وتوجيه  بالسلطنة، 
من  إعدادها  تم  والتي  لالبتكار  الوطنية  االستراتيجية  مسودة مشروع 
البحث  معوقات  حول  علمية  دراسة  مخرجات  ومناقشة  المجلس،  قبل 
العلمي في السلطنة والتي نفذها مجلس البحث العلمي بالتعاون مع 
جامعة السلطان قابوس. وفي ظل األوضاع المالية الراهنة تم مناقشة 
الجهود  دعم  في  قدما  للمضي  للمجلس  المالية  الموارد  تعزيز  آليات 

البحثية واالبتكارية في السلطنة.

عقدت اللجنة االستشارية الدولية لمجلس البحث العلمي اجتماعين خالل 
العام ٢٠١٦م، ناقشت خاللها مجموعة من الموضوعات من أهمها مسودة 
بالسلطنة،  العلمي  البحث  وتحديات  لالبتكار،  الوطنية  االستراتيجية 
واستعراض مشروع إدارة المراكز البحثية، باإلضافة إلى مؤشرات العلوم 
المؤسسات  ومختلف  المجلس  بين  الدولي  التعاون  وجهود  والتقانة، 
الدولية  االستشارية  اللجنة  أعضاء  وقام  الدولية،  واألكاديمية  البحثية 
وزيارة  االبتكار مسقط،  لمجمع  بزيارات ميدانية  العلمي  البحث  لمجلس 
الكرسي البحثي لتقنية النانو لتحلية المياه بجامعة السلطان قابوس 
والممول من المجلس، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة والثروة 

السمكية بوالية بركاء.

اجتماعات هيئة مجلس البحث العلمي 

اللجنة االستشارية الدولية
البحث  لمجلس  االقليمي  االجتماع  العلمي  البحث  مجلس  استضاف 
وتم  إفريقيا،  األوسط وشمال  الشرق  بمنطقة  الخاص  العالمي  العلمي 
خالله مناقشة التكامل بين التخصصات المختلفة ودفع عملية التكامل 
بين المجاالت االنسانية مع العلوم التطبيقية، وركز االجتماع أيضا على 
الطاقة الشمسية، وكيف يمكن تقليل استهالك الطاقة وأنواع أخرى من 
المرأة في  دور  إلى جانب مناقشة  الجانب،  االنسانية في هذا  الدراسات 

مجال البحث العلمي.

اجتماع مجلس البحوث العالمي



تنوعت  حيث  المتخصص،  الطابع  ذات  العلمية  والفعاليات  المؤتمرات  حضور  خالل  من  العلمية  المعارف  لتعزيز  ٢٠١٦م  عام  في  المجلس  سعى 
مجاالت المؤتمرات والفعاليات بين علوم الطاقة والصناعة، وتقنية المعلومات، والعلوم الثقافية وعلوم االجتماع، وحضور اجتماعات اللجان الدولية 

المشتركة بين السلطنة ودول العالم. 

التعاون الدولي

معرض
 انتركسيك

الجمعية الدولية 
لعلم النفس 

الثقافي

مؤتمر الالمعدنية 
والطالءات الرقيقة

اجتماعات المجلس 
الدولي للعلوم

حضور اجتماعات 
اللجنة العمانية 

الكورية

الشبكة الدولية 
لجمعيات إدارة 

البحوث

مؤتمر األمن 
األوروبي للمؤتمرات 

والمعارض

االمارات

اليابان
أمريكا

النرويج

سيؤول

استراليا

لندن
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نشر الوعي 

في  جهوده  العلمي  البحث  مجلس  واصل 
نشر ثقافة البحث العلمي واالبتكار والتعريف 
عبر  المختلفة  المجلس  وبرامج  بأنشطة 
استخدام كافة الطرق اإلعالمية المتاحة من 
واإلعالمية  الصحفية  الفنون  مختلف  خالل 
والتقارير  والحوارات  والمقابالت  كاألخبار 
عالوة على التغريدات والرسائل على مواقع 

التواصل االجتماعي. 

تنظيم 
محاضرات تعريفية

 النشرة الدورية
 إضاءات علمية

 حضور مستمر في
 الصحافة المحلية

 التواصل االجتماعي للوصول ألكبر 
شريحة ممكنة

 البرنامج اإلذاعي
حوار مع باحث

معارض
 تواصل نشر الوعي

150

5

48

5

خبرًا وتقريرًا صحفيًا

محاضرات تعريفية

حلقة اذاعية

معارض
The reserach council

TRC_Oman



 أنشطة تأهيل وتدريب الموارد البشرية بالمجلس

الموارد البشرية

سعى المجلس إلى مواصلة جهوده في تأهيل وتدريب الموارد البشرية من خالل توفير خيارات مختلفة كالتدريب على رأس العمل 
والتدريب الداخلي وغيرها من المبادرات. وفي سبيل تطوير الموارد البشرية، استحدث المجلس مبادرة التدريب عن بعد من خالل 

المواقع التدريبية االلكترونية المعتمدة عالميا والتي تمنح شهادات تدريبية للمشاركين في التدريب.

6

4

13

8141

9

6

24
منح إجازة حضور مؤتمر 

ايفاد في دورة تدريبية

تدريب على رأس العمل

الدورات و الورش 
التدريبية التعاقدية

عدد الموظفين الذين حضروا دورات تدريبية 

عدد الموظفين الذين انهوا الدراسة

عدد اجتماعات لجنة البعثات والتدريب

عدد الطالب المتدربين بالمجلس
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برامج
ومشاريع 
تأسيسية

مـــــــــــــــجـــــــــــــــمـــــــــــــــع االبـــــــــــــــتـــــــــــــــكـــــــــــــــار مــــــــــــــســــــــــــــقـــــــــــــط

الــــمــــكــــتــــبــــة الــــعــــلـــــمـــــيــــة االفـــــتـــــراضـــــيـــــة الـــــعـــــمـــــانـــــيـــــة 

الـــــشــــبـــكـــة الـــعـــمـــانـــــيــــة للــبحــث الــــعــــلــــمــــي والــــتـــعـــلـــيـــم

حســــــاب مـــــــؤشــــــرات الــــــعــــــلــــــوم والــــــتــــــكـــــــنــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا

1

4

2

3
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مجمع االبتكار مسقط

مسقط  االبتكار  مجمع  مشروع  ينفذ 
في  قابوس  السلطان  جامعة  من  بالقرب 
منطقة الخوض، حيث بلغت نسبة اإلنجاز 
أعمال  ضمن   )%٧4( يقارب  ما  بالمشروع 

المرحلة األولى.
 

مجلس  هــيــئــة  وافــقــت 
إلدارة  شركة  إنشاء  على  مبدئيا  العلمي  الــبــحــث 

المجمع.

التوقيع على اتفاقية بين المجمع وكل من 
و»شلمبرجير  ُعمان«  »تكاتف  شركتي 

للنفط  ُعمان« لتأسيس معهد ُعمان 
والغاز.

إلنشاء  اتفاقية  على  التوقيع 
وتــطــوير  بــحــث  مـــركــز 

الـــمـــجـــمـــع،  أرض  في 
شركة  لصالح  وذلـــك 

المعزز  االستخالص 
للنفط.

أبرز التطورات:

التركيز على بناء شراكات استراتيجية 
بالمجاالت  المعنية  الجهات  مع  مختلفة 
أبرزها  ولعل  المجمع  يستهدفها  التي 
اإليرانية  الشركات  من  وفد  استقبال 
بعنوان  فعالية  تنظيم  وكذلك  االستثمارية، 
“دعوة الى االبتكار«، والمشاركة في مؤتمر الرابطة 
روسيا  في  والتكنولوجيا  العلوم  لمجمعات  الدولية 

االتحادية. 

تم إعداد برنامج حاضنات األعمال بالمجمع من حيث 
يتضمن  وما  والتخرج  واالنضمام  التسجيل  إجراءات 
ذلك من نماذج وتفاصيل، كما تم توصيف الخدمات 
االستشارية  كالخدمات  الحاضنة،  تقدمها  التي 
التقني  والتدريب  المهنية  المجاالت  مختلف  في 
القانونية  الوثائق  والريادي، عالوة على تجهيز 
في  العمل  لتأطير  الضرورية  والسياسات 
مثل  عام  بشكل  والمجمع  الحاضنة 

سياسة الملكية الفكرية والتتجير. 

متر مربع ، المساحة االجمالية لمشروع 
مجمع االبتكار مسقط



نسبة إنجاز المشروع حتى نهاية عام ٢٠١٦م
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الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم

الى  الوصول  واألكاديمية  البحثية  للمؤسسات  تتيح  انشاء شبكة معلوماتية  الى  الشبكة  العلمي من خالل مشروع  البحث  يسعى مجلس 
المعلومات والبيانات بسرعة فائقة تصل الى 1000 ميجا بايت في الثانية من خالل ربط 23 مؤسسة بحثية وتعليمية في السلطنة بشبكات 
البحث والتعليم العربية واألمريكية واألوروبية. ويتمثل دور المجلس في تأسيس الشبكة وفي العملية اإلشرافية والمتابعة للمشروع، ورصد 
احتياجات كل مؤسسة تعليمية مشاركة في المشروع، ويكون الدور التنفيذي والممول والمشرف الفني للمشروع الشركة العمانية لالتصاالت.

التجوال  نظام  مع  الشبكة  لتكامل  واالختبارات  اإلعدادات  على  العمل  ويجري 
التعليمي EDUROAM   والذي سيسمح للباحثين والطلبة استخدام أجهزتهم 

المحمولة في كافة الجامعات والكليات المشتركة في النظام دون قيود.

للجامعات  المكاني  النطاق  خارج  الشبكة  خدمات  لتوفير  خطة  هناك  أن  كما 
والكليات من خالل شرائح للهاتف المحمول بحيث تكون األجهزة اللوحية مرتبطة 
مع الشبكة مع حفظ الخصوصية والسرية، مما يغني عن تقديم الخدمات من 
والمؤسسات  والباحث  للطالب  أكثر  وأمان  فعالية  ويوفر  األنترنت  شبكة  خالل 

المستفيدة. 

على الصعيد الدولي فقد تم التنسيق مع الشبكة األمريكية للبحث والتعليم 
بسرعة  مباشرة  والتعليم  للبحث  العمانية  الشبكة  لتوصيل   INTERNET2
العربية  والشبكة  المجاورة  الدول  شبكات  مع  مستمر  التنسيق  أن  كما  عالية، 
للبحث والتعليم لتبادل الخبرات في مجال الشبكات البحثية وآخر الحلول التي 
تم تطبيقها في العالم العربي. من جانب آخر، تمكن مشروع الشبكة من توقيع 
6 اتفاقيات لالنضمام إلى الشبكة في عام 2016م، مع كل من جامعة السلطان 
األلمانية  والجامعة  الشرقية،  وجامعة  ظفار،  وجامعة  نزوى،  وجامعة  قابوس، 

للتكنولوجيا، وكلية العلوم البحرية بصحار.

 في الثانية سرعة 
الشبكة المعلوماتية 

للوصول الى المعلومات 
والبيانات

بحثية وتعليمية في 
السلطنة سيتم 

ربطها بشبكات البحث 
والتعليم العربية 

واألمريكية واألوروبية

ميجا بايت مؤسسة

OMREN- الشبكة  في  التطبيقات  لمنظومة  التأسيسي  الهيكل  يشمل 
والعملية  البحثي  القطاع  تخدم  التي  التطبيقات  من  متكاملة  مجموعة   CS

التعليمية، وهي:
SIS نظام معلومات الطالب

LMS نظام إدارة التعليم
ERP نظام إدارة الموارد

بدعم من:



حساب مؤشرات العلوم والتقانة

اعتمد مجلس البحث العلمي في العام 2016م مؤشرات العلوم والتقانة والتي توضح عددا من المؤشرات المعنية بأنشطة البحث والتطوير 
التجريبي في السلطنة لعامي 2014 و2015م، حيث بلغت نسبة اإلنفاق على هذه األنشطة في العام 2014م نسبة 0.25 % في حين بلغت معدل 

االنفاق في العام 2014م نسبة )0.21%( وذلك من إجمالي الدخل القومي للسلطنة.  

بلغ  وغيرها، حيث  القطاع  الوظيفة وحسب  التجريبي حسب  والتطوير  البحث  أعداد موظفو  المشروع مؤشرات مهمة من حيث  أوضح  كما 
إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير لعام 2015م عدد 2313 مقارنة بعدد 1696 موظفا في عام 2014م. وبلغ إجمالي عدد الباحثين 
لكل مليون نسمة في عام 2015م )530( باحث يشكلون نسبة وقدرها 0.053% مقارنة بإجمالي عدد )417 باحث( لكل مليون نسمة في عام 2014م 
بنسبة وقدرها 0.042%. كما أوضح المسح أن عدد الباحثين العاملين في مجال البحث والتطوير المعادلون بوقت كامل في عام 2015 بلغ )907( 

مقارنة بعدد )716( في عام 2014م أي ما يعادل 208 باحث لكل مليون نسمة لعام 2015 و176 لعام 2014.

أهداف المشروع:

المكتبة العلمية االفتراضية العمانية

شهد المشروع نشاطا متواصال في مختلف الجوانب التقنية والفنية واإلدارية، فتم إعداد المستندات الخاصة بالمشروع واسناد العمل بها 
ألحد الشركات المتخصصة، كما تم إعادة هيكلة بعض مكونات الشبكة، وتتيح المكتبة خدماتها في المرحلة األولى من المشروع لمؤسسات 

التعليم العالي، والتي وقعت اتفاقية الشراكة ضمن الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم.

ويهدف مشروع المكتبة العلمية االفتراضية العمانية عبر موقعها اإللكتروني على شبكة المعلومات العالمية إلتاحة الوصول إلى مختلف أنواع 
مصادر وخدمات المعلومات اإللكترونية والتي تحوي دوريات البحوث المحكمة ورسائل الدكتوراه والماجستير وأوراق عمل المؤتمرات العلمية 

وغيرها من المصادر.

جمع بيانات أنشطة البحث العلمي والتطوير التجريبي.
المساهمة في التخطيط المستقبلي.

قياس تأثير المساهمة في البحث والتطوير التجريبي.
معرفة السعة البحثية في السلطنة

المشاركة في اإلحصاءات العالمية في المجاالت ذات الصلة
بحساب  ُتعنى  وطنية  بيانات  قاعدة  مشروع  إعداد  في  المساهمة 

مؤشرات العلوم والتقانة

%
نسبة انفاق

السلطنة على 
البحث العلمي 

والتطوير لعام  
2014

%
نسبة انفاق

السلطنة على 
البحث العلمي 

والتطوير لعام  
2015
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دعم
البحوث

أداء الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــرامــــــــــــــج الــــــــــــــــبــــــــــــــحـــــــــــــــــثـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة 1

بــــــــــــرنـــــــامــــــــــج الــــــمنح الــــــبـــــــحــــــــثــــــــيــــــــة االســتـــراتـــيــــجـــيـــــــة 4

إحـــــصــــــــاءات الــــــــبــــــــحـــــــــوث حــــــــــســـــــــب الـــــــــقـــــــــطـــــــــاعــــــــات 2

بــــــــــــرنـــــــامــــــــــج الــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــوث الــــــــــــــمــــــــــــــوجــــــــــــــهـــــــــــة 5

بــــــــــــرنـــــــامــــــــــج دعــم الــتــكــيــف نــحــو الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 6

الــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــراكـــــــــــــــــــز الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــحــــــــــــــــثــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة 7

الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــوت الـــــــــــصــــديــــــــــــقــــــــــــة لـــــلـــــــــــــبــــــــــــيــــــــــئـــــــــــة 8

بـــــــــــــــرنـــــــــــــــامـــــــــــــــج دعـــــــــــــــم بـــــــــــــــحـــــــــــــــوث الـــــــــــــــطـــــــــــــــالب 3

أبرزها  العلمي  البحث  لدعم  التحديات  ٢٠١٦م عددا من  عام  المجلس في  واجه 
البحثية  البرامج  دعم  على  أّثر  مما  للدعم،  المخصصة  الموازنة  حجم  تقليص 
المختلفة بالمجلس،حيث تم إيقاف تمويل بعض البرامج البحثية كبرنامج المنح 
البحثية المفتوحة والبرامج البحثية االستراتيجية وبرنامج دعم بحوث الخريجين 
الوطنية  للجائزة  المالية  القيمة  تقليص  جانب  إلى  الباحثين،  مكافآت  وبرنامج 

للبحث العلمي وحجم الدعم الممنوح لبرنامج دعم بحوث الطالب. 
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تمويل البرامج البحثية ٢٠١٢-٢٠١٦م

بحوث الطالب

المنح االستراتيجية

المنح المفتوحة

بحوث الخريجين

انعكس تقليص موازنة مجلس البحث العلمي سلبًا على 
العلمي في السلطنة  البحث  البحثية ودعم  البرامج  أداء 
باب  فتح  في  المجلس  استمرار  رغم  ٢٠١٦م،  العام  في 

تقديم الطلبات البحثية في مختلف البرامج.

أداء
 البرامج البحثية



2012

2013

2014

2015

2016

أداء البرامج البحثية ٢٠١٢-٢٠١٦م

المنح المفتوحة بحوث الخريجينبحوث الطالبالمنح االستراتيجيةالعام

صعود مقارنة بالعام الماضي
نزول مـقـارنة بالعـام الـمـاضـي
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احصاءات البحوث
 حسب القطاعات

٢٠١٢-٢٠١٦م  قطاع
 الثقافة والعلوم االجتماعية

 واألساسية
قطاع

البيئة والموارد الحيوية 

قطاع
الصحة والتنمية االجتماعية

43

53

56 08

17

23 02

02

02 06

15

21
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20
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07

07

12

13

قطاع
االتصاالت ونظم المعلومات

قطاع
التعليم والموارد البشرية

قطاع
الطاقة والصناعة
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في  المشاركين  الجامعيين  الطلبة  عدد  بلغ  كما 
لعام  وطالبة  طالبا   )١٢٢( البحثية  المقترحات  هذه 
٢٠١٦م. يذكر أنه بلغ إجمالي عدد المشاريع البحثية 
الطالبية التي مولها مجلس البحث العلمي ضمن 
أربع  الفترة من ٢٠١3_٢٠١٦ ولمدة  البرنامج خالل  هذا 

سنوات متتاليه ٢49 مشروعًا بحثيًا.

برنامج
 دعم بحوث الطالب

البرنامج  هذا  ضمن  الممولة  البحوث  أعداد  تقلصت 
الطالب  قبل  من  الجيد  االقبال  رغم  ٢٠١٦م،  عام  في 
والجامعات والكليات وذلك لقلة الموارد المالية. واعتمد 
 39 تمويل  م   ٢٠١٦ العام  في  العلمي  البحث  مجلس 
الرابعة  مقترحا بحثيا طالبيا لعام ٢٠١٦م وذلك للسنة 
على التوالي بتكلفة بلغت ٧3.٢8٢ ر. ع )ثالثة وسبعون 
بلغ  حيث  عمانيًا(.  رياالً  وثـمانون  واثنين  ومائتين  ألفًا 
بها  التقدم  تم  التي  البحثية  المقترحات  عدد  إجمالي 
ضمن هذا البرنامج للمرحلة الرابعة في عام ٢٠١٦م )٢٠٦( 
الطالبية  البحوث  مقترحات  توزعت  بحثية.  مقترحات 
 ١8 من  والمقدمة  تمويلها  على  الموافقة  تمت  التي 

مؤسسة تعليٍم عاٍل على ستة قطاعات بحثية.

مشاريع 
ضمن قطاع 

الطاقة والصناعة

مشاريع 
ضمن قطاع 

الصحة والخدمات 
االجتماعية

مشاريع 
ضمن قطاع 

البيئة والموارد 
الحيوية

مشاريع 
ضمن قطاع 

االتصاالت ونظم 
المعلومات

مشاريع 
ضمن قطاع 

الثقافة والعلوم 
االجتماعية 
واألساسية

مشاريع 
ضمن قطاع 

التعليم والموارد 
البشرية

المقترحات الممولة

الطالب الحاصلين على تمويل لمشاريعهم

المقترحات المستلمة
691218

181266293122

289366480136

41709939

8997161206

برنامج دعم بحوث الطالب في الفترة
 ٢٠١3-٢٠١٦م

وجه المقارنة

المؤسسات المشاركة

الطالب المشاركين في البرنامج

2013201420152016

المشاريع الممولة في البرنامج لعام ٢٠١٦م حسب القطاعات
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برنامج المنح البحثية االستراتيجية
الجهات ذات  بالتعاون مع  العلمي  البحث  التي ينفذها مجلس  البرامج  البحثية االستراتيجية أحد أهم  المنح  يعتبر برنامج 
البحثي  البعض منها كالبرنامج  انتهى  برامج استراتيجية حيث  اعتماد 9  البرنامج  إنشاء  البرامج و تم منذ  العالقة بهذه 
للسالمة على الطرق وبعضها جاري العمل فيها كالبرنامج البحثي حول اإلدارة المتكاملة لحشرة دوباس النخيل، وبرنامج 
بحوث المرصد االجتماعي، والبرنامج البحثي للطاقة المتجددة، بينما ال تزال 5 برامج قيد التأسيس وفق مراحل معينة تمر 

خاللها هذه البرامج حتى يتم اعتمادها رسميا.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

البرنامج البحثي للسالمة على الطرق

البرنامج االستراتيجي للتراث الثقافي العماني

برنامج بحوث المرصد االجتماعي

البرنامج البحثي لسالمة وجودة الغذاء

البرنامج البحثي لإلدارة المتكاملة لمكافحة حشرة دوباس النخيل )المتق(

البرنامج البحثي حول ظاهرة ازدهار الطحالب البحرية الضارة

البرنامج البحثي في الطاقات المتجددة

البرنامج البحثي االستراتيجي لبحوث المياه

البرنامج البحثي االستراتيجي لألمراض المزمنة



البرنامج البحثي لإلدارة المتكاملة 
لمكافحة حشرة دوباس النخيل )المتق(

البرنامج البحثي لإلدارة المتكاملة لمكافحة حشرة دوباس النخيل أحد 
المشاريع البحثية االستراتيجية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع وزارة 
البحثية  المشاريع  في  العمل  يتواصل  حيث  السمكية،  والثروة  الزراعة 
الجامعات  من  عدد  مع  البرنامج  هذا  توقيعها ضمن  تم  التي  الخمسة 
والكليات من داخل السلطنة وخارجها، وقد تم استالم عدد من التقارير 
الدولي  المركز  مع  للتعاون  العمل  يجري  كما  المشاريع،  لهذه  الدورية 
البحثي  المقترح  )إيكاردا( لتقديم  الجافة  المناطق  الزراعية في  للبحوث 
المتعلق بدراسة اآلثار االجتماعية واالقتصادية لمشكلة الدوباس وتأثير 

المعامالت الزراعية على اإلصابة بالدوباس.

برنامج بحوث المرصد االجتماعي

البرنامج  وشهد  االجتماعي،  المرصد  بحوث  برنامج  في  العمل  تواصل 
مجموعة من األنشطة المختلفة خالل العام ٢٠١٦، أبرزها: 

مقترحات   )5( مجموع  من  واحد  بحثي  مقترح  دعم  على  الموافقة 
متكاملة مقدمة للبرنامج من قبل اللجنة التوجيهية للبرنامج.

تنقيح مؤشرات الطفل المقدمة من منظمة ديف سات العالمية من 
اللجنة التوجيهية للبرنامج.

تعديل المؤشرات االجتماعية ال ١38 المقدمة من جامعة ساوثـمبتون 
وفرزها من قبل فريق البرنامج واللجنة التوجيهية واعتماد القائمة 

النهائية قريبا.
تشكيل لجنة فرعية للعمل على قاعدة بيانات المؤشرات االجتماعية.

بعنوان  البحثي  المشروع  في  للعمل  الباحثين  من  فريق  تشكيل 
قيم الشباب في عمان.

لتعزيز  مختلفة  محافظات  في  العمل  حلقات  من  سلسلة  تنظيم 
والعاملين في  االجتماعيين  لألخصائيين  االجتماعي  البحث  مهارات 

هذا القطاع.
تدشين العمل في قاعدة بيانات للباحثين واالخصائيين في العلوم 

االجتماعية.

البرنامج االستراتيجي للتراث الثقافي العماني

التراث الثقافي العماني ضمن  يأتي تأسيس برنامج استراتيجي في 
برنامج البحوث االستراتيجية لمجلس البحث العلمي في قطاع الثقافة 
والعلوم االجتماعية واالساسية للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة 
المادية والمعنوية لذلك اإلرث  التجليات  في السلطنة لدراسة ورصد 
في  والمساهمة  ناحية  من  ودعمه  عليه  المحافظة  بغية  الثقافي، 
التراث  ان  بحكم  الوطنية  المستقبلية  والرؤية  يتناسب  بما  تطويره 

الثقافي مادة استراتيجية لها قيمة تنموية واقتصادية.

وقد تمت إقامة ندوة موسعة لمناقشة الوثيقة التأسيسية للبرنامج 
في ٢٠١٦م بمشاركة خبراء محليين وعالميين، كما تم تنظيم حلقة 
التراث  عمل بعنوان الشراكة مع القطاع الخاص للتعاون في برنامج 
الثقافي العماني في مبنى الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، بهدف 
التعريف بالبرنامج وعرض ما يقدمه للقطاع الخاص، ومناقشة خطة 
على  العمل  حلقة  واحتوت  والبرنامج،  الخاص  القطاع  بين  الشراكة 

التعريف بالبرنامج والفئات المستهدفة.
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البرنامج البحثي االستراتيجي لبحوث المياه

أعلن مجلس البحث العلمي بالتعاون مع مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ووزارة التربية والتعليم خالل العام ٢٠١٦ م عن جائزة 
للبحوث واالبتكارات في مجال المياه في دورتها األولى وذلك ضمن البرنامج االستراتيجي لبحوث المياه، حيث تم استقبال الطلبات عبر الموقع 

اإللكتروني لمجلس البحث العلمي وسيتم اإلعالن عن النتائج في مارس ٢٠١٧ م ضمن االحتفال باليوم العالمي للمياه.

تهدف الجائزة إلى تعزيز دور البحث العلمي واالبتكار في ايجاد الحلول لقضايا المياه ورفع الوعي بمجاالت إدارة الموارد المائية، ويأتي اإلعالن 
عن هذه الجائزة لتنفيذ إحدى توصيات الندوة الثالثة لكراسي السلطان قابوس العلمية التي نظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة 

والعلوم في أكتوبر ٢٠١4م بجامعة طوكيو اليابانية وكانت بعنوان »إدارة موارد المياه لتنمية مستدامة« 

االبتكارات
النشر 

العلمي 

المبتكر الناشىءاالبتكارالباحثون الناشئون

الباحثون من حملة الدكتوراة
١٢٠٠ ريال عماني للفائز األول5٠٠٠ ريال عماني للفائز األول٢٠٠٠ ريال عماني للفائز األول

١٠٠٠ ريال عماني للفائز الثاني4٠٠٠ ريال عماني للفائز الثاني
8٠٠ ريال عماني للفائز الثالث3٠٠٠ ريال عماني للفائز الثالث

5٠٠ ريال عماني للفائز الرابع
5٠٠ ريال عماني للفائز الخامس

٢٠٠٠ ريال عماني للفائز األول

فئات الجائزة



برنامج البحوث الموجهة
 

موضوعات  لدراسة  الموجهة  البحوث  لدعم  البرنامج  هذا  صمم 
محددة، وتم خالل هذ البرنامج وبالتعاون مع وزارة السياحة تنفيذ 
باألمكنة  المرتبطة  واألساطير  »الحكايات  بعنوان  بحثي  مشروع 
العمانية« في محافظتي شمال الشرقية وشمال الباطنة، ويدور 
المشروع حول الحكايات الشعبية التي نسجتها الذاكرة الجمعية 
معمارية  أماكن  أكانت  سواء  ُعمان،  في  السياحية  األماكن  حول 
أو طبيعية والتي يمكن أن تشكل وسيلة ترويجية مهمة لتلك 

األمكنة. وهدف المشروع البحثي الى:

برنامج دعم التكيف نحو التنمية المستدامة

عدد الرواة

85

50113

1014

الحكايات واالساطير المرتبطة باألمكنة العمانية

وجه المقارنة

الفريق البحثي
شمال الباطنةشمال الشرقية

أماكن الحكايات التي 
تم توثيقها

المساهمة في إثراء السياحة في السلطنة من خالل توظيف 
ليتم  السياحية  األهمية  ذات  بالمواقع  المرتبطة  الحكايات 

استخدامها كأداة ترويجية.
الثقافي  للتراث  مصدرا  لتكون  الحكايات  وتصنيف  تبويب 

العماني.
االنسانية  المجاالت  في  العمانيين  الباحثين  دعم 

واالجـــتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة.
إظهار دور البحث العلمي في التنمية المستدامة.

العمل على زيادة قطاع المستفيدين من السياحة.

العام  المستدامة خالل  التنمية  نحو  التكيف  دعم  برنامج  شهد 
حيث  من  للبرنامج  الداخلية  األنشطة  على  أكبر  تركيزا  ٢٠١٦م 
أفضل  بصورة  األهداف  طرح  واعادة  العمل،  وفرق  اللجان  تطوير 
أطراف  مع  مثمرة  عالقات  بناء  جانب  الى  المجلس،  شركاء  مع 
المستدامة،  التنمية  بموضوع  مهتمة  عالمية  وأخرى  محلية 
المستدامة  التنمية  لقضايا  شاملة  رؤية  تقديم  أجل  من  وذلك 
والتقدم  والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية  جوانبها  مختلف  من 
بتوصيات عملية تهدف لتوفير منصة علمية تدعم متخذي القرار 
االقتصادية  القطاعات  تكيف  ومساعدة  التنموي،  التخطيط  في 
التنموي واالرتقاء  العمل  االستدامة، ودفع مسيرة  المختلفة نحو 

بمستوى أدائه.
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ألف نوع
عدد العينات 

المحفوظة بقاعدة 
بيانات النباتات 

بنهاية ٢٠١٦م

جلسات
ضمن جلسات 

المقهى العلمي 
تم تنفيذها في 

٢٠١٦م

إعداد منصة معلومات الموارد الوراثية وقواعد البيانات
برنامج لدعم االبتكار في الموارد الوراثية

اعداد استراتيجية حفظ واستخدام الموارد الوراثية النباتية 
منصة قاعدة البيانات الوطنية

مشروع الغزال العربي

      المراكز البحثية

بتأسيسها من  المجلس  التي قام  البرامج  أحد  البحثية  المراكز  برنامج 
أجل تحقيق التميز البحثي في المجاالت ذات األهمية الوطنية إلى جانب 
بناء الروابط البحثية بين القطاعات المختلفة وبناء السعة البحثية. انشأ 
الوراثية  البرنامج مركز عمان للموارد  العلمي ضمن هذا  البحث  مجلس 

الحيوانية والنباتية ومعهد تكامل التقنيات المتقدمة.
مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية

 
شهد مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية عددا من التطورات 

واإلنجازات، على النحو التالي:

مشروع مبنى المركز
للمركز، وتخصيص  لتكون مقرا  بركاء  بوالية  أرض  تم تخصيص قطعة 
إعداد  من  االنتهاء  وتم  الزراعية،  للحقول  المصنعة  بوالية  أخرى  قطعة 

التصور المبدئي لمباني المركز بجميع مرافقه وتجهيزاته.

اللجان العلمية
عقدت اللجان العلمية في عام ٢٠١٦ م دورتين لكل قطاع من لجان المركز 

العلمية، ومن أبرز المشاريع التي عملت عليها:

كما عمل المركز على:

البرنامج المساعد البتكار الموارد الوراثية.
مشروع » تجميع العينات الفطرية بجامعة السلطان قابوس«.

استراتيجية التنوع االحيائي الزراعي والنباتي.
منصة حفظ النباتات ذات األهمية االقتصادية واالجتماعية.



كنز المحيط، الشعب المرجانية

المخلوقات الرهيبة: الحشرات 
جنود البيئة

الجو حار بشكل عام مع فرصة النقراض 
بعض الموارد الوراثية

هل يوجد على األرض ما يكفي 
إلطعام 9.١ مليار نسمة؟

الحطام البحري وإدارة النفاياتما رأيك بوظيفة في مجال الزراعة؟
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معهد تكامل التقنيات المتقدمة 

شهد العام ٢٠١٦م تفعيل العمل في اتفاقيات التعاون البحثي الموقعة مع مؤسسة هلم هولتز األلمانية لغرض الريادة في المرحلة الحالية من 
عمل المعهد، واالستفادة من خبرات المؤسسة، والقيام ببحوث تطبيقية في قطاعات المياه والطاقات المتجددة ويتم في الوقت الحالي ضمن 

المعهد تنفيذ 3 مشاريع مختلفة.
المشروع األول يهدف إلى تأسيس وحدة تجارب بحثية وتدريبية لمعالجة 

مياه الصرف الصحي في سلطنة عمان.

الجوفية  المياه  تصريف  إمكانيات  تقييم  يتضمن  الثاني  المشروع 
الساحلية المغمورة، بإستخدام جهاز مائي يتم تشغيله باستخدام الطاقة 

الشمسية..

تشغيل  لنظام  عالمي  مفهوم  تطوير  على  يعمل  الثالث  المشروع 
التبريد الهجين المستمر باستخدام منظومات تبريد حرارية معتمدة على 

مصادر الطاقة المتجددة.

األولى  التدريبية  العمل  حلقة  ٢٠١٦م  عام  في  عقد  قد  المعهد  وكان 
للمعنيين لمعالجة مياه الصرف الصحي في سلطنة عمان، أما حلقة العمل 
البحث  لموقع  التصميم  مفهوم  مقترح  ناقشت  فقد  الثانية  التدريبية 
والتطوير، عالوة على إقامة دورة تدريبية حول األراضي الرطبة، وفي مجال 
ألمانيا،  البحثية في  بأنشطته  المشاركة  زائر  باحث  بدأ  الدكتوراه  بعد  ما 

باإلضافة إلى ابتعاث طالب في درجة الدكتوراه، وآخر في الماجستير.  



البيت الصديق للبيئة 
بجامعة ظفار 

على موعد مع نهائيات المسابقة العالمية 
سوالر دو كاثلون، بعد مشاركته في التصفيات 
النهائية للمسابقة التي أقيمت في دبي بدولة 

االمارات العربية المتحدة خالل شهر أكتوبر٢٠١5م. 

في
مسابقة البيوت الصديقة للبيئة

والتي  للبيئة  الصديقة  البيوت  في  ٢٠١٦م  العام  العمل خالل  تواصل 
األكاديمية  الفرق  قامت  حيث  المسابقة  مخرجات  اهم  أحد  تعتبر 
بعض  بإضافة  بالسلطنة  العالي  التعليم  مؤسسات  من  المشاركة 
وذلك  للبيئة،  الصديقة  المنازل  في  المهمة  والتحسينات  التغييرات 
من أجل ضمان عملها بشكل علمي وعملي لتطبيق جميع معايير 
حديثة  أجهزة  وتركيب  إضافة  تم  كذلك  عليها،  المتفق  المسابقة 
متطورة لمراقبة استهالك الطاقة الكهربائية وانتقال الطاقة الحرارية 

والرطوبة وحركة المياه بشكل محدث. 

كمختبرات  للبيئة  الصديقة  المنازل  هذه  من  االستفادة  تمت  كما 
مجال  في  والبحثية  العلمية  الدراسات  من  الكثير  لعمل  علمية 
فرص  ايجاد  في  الطالب  من  الكثير  واستفاد  البيئة،  على  المحافظة 
لبعض  التأسيس  في  كبير  دور  لها  وكان  عملي،  بشكل  تدريبية 
المؤسسات الصغيرة في هذا المجال، باإلضافة إلى تقديم الكثير من 
عبر  المستدامة  والتنمية  البيئة  قضايا  من  للكثير  العلمية  الحلول 

إشراك القطاع الخاص بالتعاون مع الفرق األكاديمية المشاركة.
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دعم
االبتكار

االســــــــتــــــــــراتــــــــــيــــــجـــــــيــــــــة الـــــــوطـــــــنــــــــيــــــــة لــــــــالبـــــــتـــــــكـــــــار

بــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــقـــــــــــــــــدرات االبـــــــــــــــتـــــــــــــــكـــــــــــــــاريـــــــــــــــة

مــــــــــــســــــــــــابــــــــــــقــــــــــــة االبــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــارات الـــــــــــفـــــــــــرديــــــــــــة

1

2

3

أهم التحديات التي تواجه المنظومة الوطنية لالبتكار

تــبــعــثــر وتــشــتــت الــســيـاســات الــرامـيـة إلـى تـحـسـيـن بـيـئـة ونـظـام االبـتـكار.
بـطء تـنـفـيـذ تـدابير على مستوى السياسات فضال عن ثقـافـة عـدم الـمـخـاطـرة.
عـــدم اهـــتـــمــام قـــطــاع الـــصـــنـــاعـــة باالســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــحــث والــتــطــويــر.
ضعف وقصـور فـي الـبـنـيـة األسـاسـيـة لـقـطـاع االتـصـاالت وتـقـنـيـة الـمــعـلـومـات.
عدم تبني التعليم الريادي وريادة األعمال واالبتكار كجزء من التعليم األساسي.
عـدم وجــود مـؤســســات مــسـتــقــلــة )حـاضـنـات( الســتــحــداث الــنـــمــاذج األولـيـة.
افــتــقـار الــشــبــاب لــمــهــارات ريــادة األعــمــال مــثـل مــهــارات الـتـواصـل ومـهـارات

البحث واالبتكار المتعلقة بنشاط األعمال.
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االستراتيجية الوطنية لالبتكار

نفذ مجلس البحث العلمي مشروع إعداد االستراتيجية الوطنية لالبتكار 
تم  حيث  السلطنة  في  باالبتكار  المعنية  الجهات  مختلف  مع  بالتعاون 
تحديد أربع ركائز رئيسية لالستراتيجية، يعمل على كل ركيزة فريق عمل 

متخصص، والركائز هي:

بناء القدرات االبتكارية

تم خالل عام ٢٠١٦م تعزيز مفهوم االبتكار لدى مديري العموم من مختلف 
المؤسسات الحكومية المشاركة في االستراتيجية الوطنية لالبتكار في 

مجلس البحث العلمي عبر تنظيم حلقة عمل بعنوان قيادة االبتكار.

وهدفت الحلقة الى تعزيز قدرات المشاركين وتمكينهم حول عمليات 
االبتكار، وتطوير وبناء قدرات المشاركين وتأهيلهم للوصول إلى أفضل 
بالمهارات  وتزويدهم  األعمال،  وإنجاز  الخدمات  تقديم  في  الممارسات 
الوعي  نشر  في  والمساهمة  واالبتكار،  اإلبداع  تدعم  التي  والسلوكيات 
بثقافة االبتكار وتعزيز الثقافة الداعمة لتوليد وتطوير أفكار وابتكار طرق 

جديدة ألداء األعمال وجعلها أساسا في بيئات العمل. وقد شكلت مجموعة من اللجان والفرق الفنية للعمل على إعداد كل ما 
المختلفة كل  الفنية  الفرق  وعملت  لالستراتيجية،  األربع  بالركائز  يتعلق 
حسب تخصصه وبشكل متكامل وفق منهجية موحدة في حلقات عمل 
وقام  االربعة،  الركائز  بين  النسيجي  التكامل  تحقيق  أجل  من  متزامنة 
الفنية حسب  الفرق  لمخرجات  تقييم محايد  بعمل  الجودة  فريق ضمان 
مراحل المشروع المحددة مسبقا، وتم تفعيل خطط فرق االستراتيجية 
لتمكين االبتكار من خالل تحقيق االهداف العامة لالستراتيجية وفق ثالث 

مراحل:

الرأسمال البشري.
الملكية الفكرية وتسويق المعرفة.

التنويع االقتصادي.
االتصال المؤسسي.

وتقوية  الحالية  المبادرات  بتفعيل  وذلك  القريبة  الثمار  قطف  مجال 
االتصال المؤسسي والمجتمعي.

والفني  المالي  الدعم  توفير  وذلك من خالل  االبتكار  كيانات  تمكين 
واللوجستي.

تمكين المنظومة الوطنية الشاملة من خالل تمكين منظومة رسم 
االفقي  الوطني  والتناسق  التناغم  يحقق  بشكل  االبتكار  سياسات 

والرأسي.



مسابقة االبتكارات الفردية

للتحديات  نظرا   ٢٠١٦ لعام  المسابقة  عن  اإلعالن  عدم  من  بالرغم 
المالية، فقد واصل المجلس متابعة المشاريع التي فازت في العام 

٢٠١5م والتي بلغ عددها 8 مشاريع ابتكارية. 

واجهت المبتكرين مجموعة من التحديات أهمها صعوبة الحصول 
على مؤسسة تساعدهم على تطوير النموذج األولي البتكاراتهم 
والتعاقد معهم، وأيضا نقص المهارات االبتكارية والفنية واللغوية 
التي  واالستشارات  الدعم  خالل  -ومن  ذلك  من  وبالرغم  للمبتكر. 
يقدمها المجلس – تمكن بعض المبتكرين من الوصول الى مراحل 
متقدمة في تحويل أفكارهم االبتكارية إلى منتجات في حين خرج 
مع  اتفاقهم  لعدم  األولى  المرحلة  بعد  المسابقة  من  مشروعان 
شركات النمذجة ولعدم تمكنهم من استيفاء شروط تلك المرحلة 

من المسابقة.

االبتكار  واحة  برنامج  خالل  من  العلمي  البحث  مجلس  ويهدف 
األفراد  ودعم  تشجيع  الى  الفردية  االبتكارات  مسابقة  وتفعيل 
إلى منتجات وخدمات وتقنيات  المبتكرين وتمكين تحويل األفكار 
قابلة للتتجير وتحقيق عائد مادي من خالل إنشاء مؤسسات صغيرة 
ومتوسطة، وتساهم هذه المسابقات ومخرجاتها في تعزيز التوجه 
في  السلطنة  مكانة  ورفع  المعرفة  على  المبني  االقتصاد  نحو 

المؤشر العالمي للتنافسية.

في المرحلة الثانية تصنيع نموذج 
اولي

المرحلة الثالثة/ تطوير المنتج 
االولي

انسحاب المبتكرين في مراحل 
لعدم اتفاقهم مع  شركات  مختلفة 

النمذجة ولعدم تمكنهم من استيفاء 
شروط المسابقة.

تطورات المشاريع االبتكارية 
الفائزة في العام ٢٠١5م.

التطورات/المرحلةالمشروع

وصل الى المرحلة الرابعة وهي 
التتجير والتسويق ومن المؤمل 

تسويق المنتج في العام ٢٠١٧
االول

الثاني والثالث 
والرابع والخامس

 السادس

السابع والثامن
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