
علميةإضــــاءات
العدد ١٨ - ابريل ٢٠١٨م - نشرة دورية يصدرها مجلس البحث العلمي

ملف العدد:
أهمية االستثمار في التراث الثقافي الُعماني

نتائج بحثية
تظهر أمال جديدا لعالج السرطان

أخبار:
مشاريع برنامج                                              في وادي السليكون

https://www.trc.gov.om/trcweb/ar
https://twitter.com/Upgrade_ICT


ابريل، 2018م

في صميم االبتكار

اطاللة على االبتكار
الورنيش المصنوع من اللبان 

العماني

معدات بحثية

منجزات علمية

مقال علمي
العالقات العمانية مع شرق افريقيا 

معلومة
مصادر

تقارير إخبارية

مشاريع Upgrad في وادي السليكون

سيرة باحث 
د.حميد النوفلي

حوار مع  باحث
سرطان الثدي لدى النساء العمانيات

ملف العدد
االستثمار في التراث الثقافي العماني

مخرجات بحثية
عوادم الديزل وتاثيرها على الكلى

في هذا العدد:

يمكن الحصول على النسخة االلكترونية من الموقع االلكتروني او عبر االيميل

اآلراء الواردة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلس

اإلشراف العام:
صاحب السمو السيد/

تيمور بن أسعد آل سعيد

مدير التحرير:
حافظ بن ناصر المسكري

التدقيق اللغوي:
عبدالرحمن بن سليمان 

الغابشي

المحرر المسؤول:
عبداهلل بن سعيد الراشدي

التصميم واالخراج:
سعاد بنت محمد المحرزية

هيئة التحرير:
محمد بن خلفان الرزيقي
ربيع بن سالم المكتومي
عادل بن ابراهيم الفزاري

24343341 \ 342

19



سيرة باحث 
د.حميد النوفلي

تتكــئ الســلطنة علــى كنــوز تراثيــة وثقافيــة عريقــة، وإرث متجــذر عبــر التاريــخ، فال غرابــة ان تجــد االهتمــام والعناية 
ــا  بهــا منــذ القــدم مــن قبــل االنســان العمانــي، وان يتنامــى هــذا الحــب بيــن األرض واالنســان مشــكال ارثــا حضاري
ثقافيــا مهمــً ترجــم إلــى أرض الواقــع عبــر إنشــاء المؤسســات المعنيــة بالشــأن الثقافــي ودعمهــا ومــن أمثلــة ذلــك 
انشــاء وزارة التــراث والثقافــة وهيئــة الصناعــات الحرفيــة وغيرهــا مــن المؤسســات التــي تعكــس البعــد الحضــاري 
ــي  ــاري وثقاف ــعاع حض ــارة اش ــون من ــقط لتك ــلطانية مس ــرا الس ــاء دار االوب ــك إنش ــراث كذل ــذا الت ــادي له واالقتص
لإلســهام فــي خدمــة العمــل الثقافــي بالســلطنة وإبــراز الســلطنة كواجهــة حضاريــة وثقافيــة، باإلضافــة إلــى إنشــاء 
العديــد مــن المتاحــف المتخصصــة وترميــم القــالع والحصــون واالبــراج وصيانــة األماكــن األثريــة، والتــي تعــد فضــاءات 
ثقافيــة مهمــة ورافــدا مهمــا للقطــاع الســياحي والتعليمــي بالســلطنة، إلــى جانــب إقامــة المهرجانــات الثقافيــة 
ــة  ــات الثقافي ــياحي والمهرجان ــة الس ــان صالل ــقط ومهرج ــان مس ــي مهرج ــة ف ــلطنة، والمتمثل ــي الس ــة ف المختلف
المتخصصــة األخــرى المعنيــة بالشــعر واإلنشــاد والفنــون الشــعبية والمســرح والســينما، باإلضافــة الــى مهرجانــات 

اإلبــل والخيــول التــي تنتشــر فــي مختلــف محافظــات الســلطنة.

الجهــود  هــذه  يــوازي  أن  بــد  ال  اآلخــر  الجانــب  وفــي 
المبذولــة جهــد آخــر تســتثمر فيــه هــذه الكنــوز ويعمــل 
علــى االســتفادة منهــا، حيــث يمكــن للســلطنة اســتثمار 
العديــد مــن العناصــر الثقافيــة اســتثمارا اقتصاديــا عبــر 
إيجــاد عالمــة ثقافيــة مميــزة للســلطنة تســتطيع مــن 
خاللهــا الترويــج الســتقطاب العديــد مــن االســتثمارات في 
مختلــف المجــاالت التراثيــة التــي تخــدم قطــاع الســياحة 
الســياح. كمــا  أكبــر مــن  اعــداد  الثقافيــة و اســتقطاب 
يمكــن اســتثمار وتنميــة العديــد مــن الحــرف والمهــن 
التقليديــة كأنشــطة اقتصاديــة منظمــة ذات عائــد مــادي 
كبيــر عبــر تبنــي الكثيــر مــن األفــكار منهــا علــى ســبيل 
المثال انشــاء القرى الثقافية النموذجية في المحافظات 
والواليــات واســتثمارها وتشــغيلها بشــكل مســتمر مــن 
ــراد المجتمــع والعمــل علــى اســتحداث أنشــطة  قبــل اف
اقتصاديــة منهجيــة مبتكــرة مبنيــة علــى مــا تزخــر بــه 
الســلطنة مــن إرث ثقافــي علــى الصعيــد المــادي وغيــر 
المــادي، باإلضافــة الــى إجــراء البحــوث والدراســات العلميــة 
وبحــث الجــدوى االقتصاديــة الســتغالل مختلــف العناصــر 
محافظــات  بمختلــف  التنميــة  عمليــات  فــي  الثقافيــة 
وواليــات الســلطنة، واســتثمار هــذه العناصــر الثقافيــة 

الماديــة كعناصــر للترويــج للســلطنة  الماديــة وغيــر 
ــا. عالمي

إذن الدعــوة مفتوحــة لالســتثمار فــي المجــال الثقافــي وتحويــل 
هــذا اإلرث الــى قيمــة اقتصاديــة تســاهم فــي الدخــل القومــي 
الــى دول  المنتجــات  الوقــت تســويق هــذه  نفــس  للبــالد وفــي 

العالــم كهويــة عمانيــة ومنتــج ثقافــي وحضــاري.

التراث الثقافي العماني 
بين جهد مضن واستثمار بسيط

االفتتاحية



الوراثيــة  للمــوارد  عمــان  مركــز  نظــم 
األفــكار  ماراثــون  والنباتيــة  الحيوانيــة 
للتنــوع األحيائــي )منافــع( بمشــاركة 
فــرق  أربــع  يشــكلون  مشــاركا   ٢٠
والمبتكريــن  الباحثيــن  مــن  عمــل 
بقطــاع  المهتميــن  األعمــال  ورواد 
منافــع  ماراثــون  خــرج  حيــث  البيئــة، 
مجــاالت  أربعــة  فــي  أفــكار  بأربــع 
تتعلــق بالتنــوع االحيائــي بالســلطنة 
وهــي عالــم النبــات وعالــم الحيــوان 
وعالــم  الدقيقــة  الكائنــات  وعالــم 
مــدى  علــى  وذلــك  البحريــة  الحيــاة 
احتضــان  ســيتم  كمــا  ســاعة   4٨
مــن  منافــع  مــن  المنبثقــة  األفــكار 
الخــاص  القطــاع  شــركات  قبــل 
كذلــك  االعمــال  مراكــز  وبعــض 
مــن  بإشــراف  المشــاركون  حظــي 
فــي  والكفــاءات  الخبــرات  ذوي 
بالســلطنة  االحيائــي  التنــوع  مجــال 
المشــاركة  الفــرق  لمســاعدة  وذلــك 
ومواجهــة  أفكارهــم  تطويــر  فــي 
التحديــات التــي قــد تصادفهــم. كمــا 
تــم تقديــم األفــكار الــى لجنــة تحكيــم 
وأصحــاب  مســتثمرين  مــن  مكونــة 
المجــال. بهــذا  معنيــة  مؤسســات 

ماراثون منافع يخرج بأربع أفكار تخدم التنوع األحيائي بالسلطنة

هيئة مجلس البحث العلمي تعقد اجتماعها األول لعام 2018

عقــدت هيئــة مجلــس البحــث العلمــي 
وقــد  ٢٠١٨م  لعــام  األول  اجتماعهــا 
أطلعــت الهيئــة علــى عــدد مــن التقاريــر 
عــدد  تنفيــذ  والتوصيــات ومســتجدات 
بدعــم  الخاصــة  والبرامــج  القــرارات  مــن 
إنجــازه  تــم  ومــا  واالبتــكارات  البحــوث 
خــالل العــام الماضــي وتطــورات العمــل 
فــي هــذه البرامــج والمشــاريع فــي ظــل 
اطلعــت  كذلــك  المعتمــدة،  الموازنــات 
برنامــج  فــي  العمــل  مســتجدات  علــى 
إلــى شــركات  التخــرج  تحويــل مشــاريع 
ناشــئة والــذي ينفــذه المجلــس للعــام 
الثانــي بالتعــاون مــع عــدد مــن الشــركاء 
واالحتضــان  المــادي  الدعــم  لتوفيــر 
والتدريــب للمشــاريع الطالبيــة لتحويلها 
إلــى شــركات قائمــة علــى المعرفــة حيــث 

يتــم حاليــا احتضــان ثــالث شــركات طالبيــة 
للبرنامــج. األولــى  النســخة  كمخرجــات 

أخبار4



ــزة فــي النســخة  ــل مشــاريع التخــرج لشــركات ناشــئة )Upgrade( فعاليــة للشــركات الفائ نظــم شــركاء برنامــج تحوي
ــى للبرنامــج مــن أجــل مشــاركة  األول
رواد االعمــال بالســلطنة تجربتهــم 
مــن  اســتفادوها  التــي  والــدروس 
الشــركات  مــع  احتكاكهــم  خــالل 
الواليــات  فــي  العالميــة  الناشــئة 
وفرهــا  التــي  االمريكيــة  المتحــدة 
خارجــي  كتدريــب  البرنامــج  لهــم 
مســّرع  فــي  أســبوعين  لمــدة 
الشــهير،  األمريكــي  األعمــال 
عبــر  وقــد   ، الســيليكون  وادي 
المشــاركون عــن مــدى اســتفادتهم 
الخارجــي وابــرز  التدريــب  مــن فتــرة 
المعــارف والخبــرات التــي اكتســبوها 
التدريــب  فــي  مشــاركتهم  مــن 
بنظرائهــم  االحتــكاك  خــالل  مــن 
بــوادي  الناشــئة  الشــركات  أصحــاب 

الــى  المتاحــة  والمعــارض  الســليكون 
ــى التعــرف  ــي التــي عقدتهــا تلــك الشــركات باإلضافــة ال جانــب ذلــك حضــر المشــاركون االجتماعــات ذات المســتوى العال
ــات  علــى الشــركات الناشــئة وطبيعــة العمــل الديناميكيــة التــي تطلبهــا مرحلــة النمــو فــي األعمــال الناشــئة، والتحدي
التــي تواجــه جميــع رواد األعمــال فــي أي مــكان فــي العالــم، كمــا شــارك المتدربــون فــي قمــة ســيليكون ســلوبز ٢٠١٨ فــي 
مدينــة ســولت ليــك بواليــة يوتــاه األمريكيــة، والــذي اســتمر لمــدة يوميــن خــالل الفتــرة مــن ١٨-١9 ينايــر الماضــي بحضــور 
ــر البرمجيــات،  ــا فــي ســتة قطاعــات رئيســية للمؤتمــر وهــي: صناعــة المحتــوى، والتســويق، وتطوي أكثــر مــن 75 متحدث

نبيلــة. ألهــداف  والتقنيــة  والبلوكتشــين،  والقيــادة، 

شركات ناشئة في برنامج Upgrade تستعرض تجربة التدريب الخارجي بوادي 
السيليكون

أخبار5

نظــم مجلــس البحــث العلمــي و مركــز الســلطان 
افتتــاح  حفــل  والعلــوم  للثقافــة  العالــي  قابــوس 
ملتقــى جائــزة البحــوث واالبتــكارات فــي مجــال المياه، 
ــن حمــد البوســعيدي،  ــدر ب ــي الســيد ب ــة معال برعاي
أميــن عــام وزارة الخارجيــة، وتضمــن الحفــل تكريــم 
الجائــزة، لفئتــي  الثانيــة مــن  الــدورة  الفائزيــن فــي 
النشــر العلمــي كمــا تــم إطــالق تحــدي عمــان لتطويــر 
ــة لحــاالت الكــوارث اإلنســانية  أنظمــة التحليــة الفردي
بالتعــاون مــع مركــز الشــرق األوســط لتحليــة الميــاه 
)مدريــك(، وإطــالق الموقــع اإللكترونــي للمســابقة.

إطالق تحدي عمان لتطوير أنظمة 
التحلية الفردية لحاالت الكوارث 

اإلنسانية



حوار مع باحث6

بتمويل من مجلس البحث العلمي

نتائج بحثية تظهر أمال 
جديدا نحو عالج واعد 

لسرطان الثدي



الفكرة واألهداف 
قالــت الدكتــورة ســيرين أدهــم: تكمــن أهميــة البحــث فــي إيجــاد 
ــاث العمانيــات والتحقــق  ــدم لإلن ــة خاصــة فــي عينــات ال عالمــة حيوي
بتطــور  والمرتبــط  بالنيروبيليــن  المعــروف  البروتيــن  نســب  مــن 
ســرطانات عــدة مــن اهمهــا ســرطان الثــدي.  ينقســم مــرض ســرطان 
الثــدي إلــى 5 أنــواع ويأتــي تنوعــه هــذا نتيجــة وجــود مســتقبالت 
الهرمونــات فــي الــورم الســرطاني حيــث ينشــأ وينمــو الــورم نتيجــة 
وجــود  اســتجابة للهرمونــات وبعضهــا ينشــأ وينمــو رغــم عــدم 
وجــود هــذه الهرمونــات ومســتقبالتها الخلويــه؛ و مــن أخطــر أنــواع 
ســرطان الثــدي هــو مــا يعــرف بســرطان الثــدي الســلبي الثالثــي وهــو 
ــات الثــالث: هرمــون  ــذي يفتقــد وجــود مســتقبالت الهرمون ــوع ال الن
ومســتقبل   ،  )PR( البروجســترون  وهرمــون   ،  )ER( األســتروجين 
HER2(( ،  فعــدم وجــود هــذه المســتقبالت فــي خاليا الورم يتســبب 
ــه  ــذي تســتفيد من ــة المريضــة للعــالج البيلوجــي ال فــي عــدم قابلي
هــدف  وبالتالــي  الهرمونــات،  علــى  المعتمــدة  باالنــواع  المصابــات 
المشــروع البحثــي الــى التعــرف علــى العالمــة الحيويــة البيلوجيــه 
التــي تميــز ســرطان الثــدي الســلبي الثالثــي إليجــاد العــالج المناســب 
لهــذه النوعيــة مــن الســرطانات، ويتمثــل العــالج فــي إيجــاد بروتينات 
متخصصــة تســاعد فــي تطويــر العالجــات المناعيــة المكونــة مــن 

أجســام مضــادة للبروتينــات المســببة للــورم الســرطاني.

ــة: يعتبــر ســرطان الثــدي الســلبي  وتضيــف الدكتــورة ســيرين قائل
العالجــات  وجــود  لعــدم  الثــدي  ســرطان  أنــواع  أخطــر  الثالثــي 
ــى العــالج  ــي عل ــه، ويعتمــد العــالج فــي الوقــت الحال المســتهدفة ل
المــرض نهائيــا. مــن  الكيميائــي وهــو عــالج عــام ال يقضــي علــى 
الجدير بالذكر أن نســبة النســاء المصابات بســرطان الثدي الســلبي 
الثالثــي فــي الســلطنه أعلــى مــن غيرهــا فــي الدول العربيــة لذا يجب 
البحــث عمــا يميــز هــذا النــوع بالتحديــد وهــذا يأتــي بأخــذ عينــات مــن 
المريضــات العمانيــات وإجــراء التحاليــل الوراثيــة والجزيئيــة الدقيقــة 
وتطبيــق هــذا البحــث علــى شــريحة أكبــر فــي مشــاريع مســتقبلية

مراحل المشروع البحثي 
فــي البدايــة قــام الفريــق البحثــي بجمــع عينــات الــدم واألنســجة مــن 
المريضــات المصابــات بمــرض ســرطان الثــدي فــي المراحــل المتقدمــة 
وتحليلهــا فــي المختبــر بواســطة األجهــزة المتطــورة فــي مجــال 
البلوجيــا الجزئيــة حيــث تــم فصــل البروتينــات وتحديــد أنواعهــا فــي 
دم المريــض، كمــا تــم دراســة التعبيــر الجينــي للبروتينــات، وتحديــد 
نســبها، ومقارنــة النســب بعينــات دم النســاء غيــر المريضــات ثــم 
جمــع اإلحصائيــات وتحليلهــا بواســطة الطبيــب المختــص فــي قســم 

اإلحصــاء والرياضيــات بجامعــة الســلطان قابــوس.

عينة الدراسة 
وحــول ســؤالنا عــن عينة الدراســة التــي اعتمد عليها 
المشــروع البحثــي فــي اســتنتاجاته، قالــت الدكتــورة 
نســاء  مــن  عينــة دم   )75( تــم جمــع  بانــه  ســيرين 
مصابــات بســرطان الثــدي فــي مستشــفى جامعــة 
عينــات  أخــذ  تــم  وللمقارنــة   ، قابــوس  الســلطان 
مــن متبرعــات متماثــالت فــي العمــر غيــر مصابــات 
المخبريــة  األبحــاث  وأجريــت  مســجلة،  أمــراض  بــأي 
والجينــات  البروتينــات  نســب  لقيــاس  المتطــورة 
األجهــزة  باســتخدام  الــدم  عينــات  فــي  الموجــودة 
المناســبة، وحللــت النتائــج بالطــرق اإلحصائيــة والتي 
أظهــرت الفروقــات الواضحــة بيــن مجموعــة المرضــى 
واألصحــاء، علمــا بــأن هــذا البحــث تــم نشــره مؤخــرا 
فــي دوريــة »التقاريــر العلميــة المرموقــة التــي تنتمــي 

الــى المجموعــة العالميــة الطبيعيــة«.

نتائج المشروع البحثي
خــرج المشــروع البحثــي الممــول مــن مجلــس البحــث 
ســيرين  الدكتــورة  تجملهــا  نتائــج  بعــدة  العلمــي 
ــى مخرجــات  ــق البحثــي إل أدهــم قائلــة: توصــل الفري
تفــرز  بروتينيــة  عوامــل  وجــود  إلــى  تشــير  بحثيــة 
بكميــات أكبــر فــي الــدورة الدمويــة والخاليــا المناعيــة 
الســلبي  النــوع  مــن  الثــدي  ســرطان  مرضــى  لــدى 
مســتقبالت  وجــود  علــى  معتمــد  غيــر  الثالثــي 
علــى  المعتمــدة  األنــواع  ببقيــة  مقارنــة  هرمونيــة، 

الهرمونيــة. المســتقبالت  وجــود 
وباإلضافــة الــى ذلــك فــإن التحاليــل الدقيقــة أظهــرت 
أن وجــود هــذه البروتينــات بالــدم يعتمــد بشــكل 
كبيــر علــى عمــر المريضــة ممــا يســاعد فــي وصــف 
العــالج المتخصــص حســب الحالــة والفئــة العمريــة.

الفريق البحثي 
تكــون الفريــق البحثــي مــن الدكتــورة ســيرين أدهــم، 
ومــن زميــل مــا بعــد الدكتــوراه أدفيتي نايــك، وطالبة 
الدكتــوراه نــورة الزهيميــة، والطالبــة ميســون بشــير، 
والدكتــور تشــارلز بخيــت مــن كليــة العلــوم بجامعــة 
عــادل  الدكتــور  مــع  بالتعــاون  قابــوس  الســلطان 
العجمــي والبروفيســور منصــور المنــذري، والدكتــورة 
مــروه الرياميــة، والممرضــة زمــزم الحبســية مــن كليــة 

الطــب والعلــوم الصحيــة. 

أظهــرت إحصائيــات لــوزارة الصحــة أن عــدد المصابيــن بالســرطان المســجلين فــي الســلطنة بلــغ )1314( مصابــا 
بمعــدل )1212( حالــة للعمانييــن و)102( للوافديــن، حيــث جــاء ســرطان الثــدي فــي المقدمــة ب )147( حالــة، ويعتبر 
ســرطان الثــدي الســلبي الثالثــي مــن أخطــر أنــواع ســرطان الثــدي لعــدم وجــود العــالج الهرمونــي الدقيــق لهذا 
النــوع، وبهــدف تظافــر الجهــود فــي الحــد مــن انتشــار ســرطان الثــدي فــي المجتمــع العمانــي، مــّول مجلــس 
البحــث العلمــي مشــروعا بحثيــا بعنــوان التحقــق مــن صحــة العالمــة البيولوجيــة المحتملــة لتشــخيص وعــالج 

ســرطان الثــدي لــدى اإلنــاث العمانيــات« لفريــق بحثــي مــن جامعــة الســلطان قابــوس. 
أهــم خطــوات المشــروع البحثــي وأهــم النتائــج التــي خــرج بهــا نســتعرضها فــي الحــوار التالــي مــع الدكتــورة 

ســيرين أدهــم رئيســة الفريــق البحثــي.

حوار مع باحث7
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الدكتور حميد النوفلي...
 باحٌث عشق التاريخ والتواصل الحضاري 

العماني  وأبحر فيهما 

الفكــري  وتراثــه  وقّيمــه  لبيئتــه  العمانــي  اإلنســان  عشــق 
عمــان  تاريــخ  فــي  نجــد  أن  غرابــة  فــال  األزل،  منــذ  والعلمــي 
المجيــد شــخصيات عمانيــة لهــا حضورهــا الالمــع ومكانتهــا 
الســاطعة وإســهاماتها وأثرهــا اإليجابــي فــي شــتى مجــاالت 
الحيــاة، فمــن منــا ال يفاخــر بالفيزيائــي والطبيــب العمانــي أبــي 
محمــد عبــد اهلل بــن محمــد األزدي الصحــاري المعــروف »بابــن 
الذهبــي« صاحــب كتــاب المــاء )أول معجــم طبــي لغــوي فــي 
التاريخيــة  الشــخصيات  مــن  يعتبــر  والــذي  البشــري(  التاريــخ 
المؤّثــرة فــي العالــم حيــث أدرج اســمه فــي الــدورة 3٨ للمؤتمــر 
العــام لليونيســكو لعــام ٢٠١5م تكريمــا لــه ولعمــان لإلســهام 
الحضــاري الــذي قدمــه للبشــرية جمعاء، وكذلــك العالم الجليل 
والمصلــح االجتماعــي والدينــي والسياســي اإلمــام نــور الديــن 
ــة لألحــداث  ــذي أدرج ضمــن برنامــج الذكــرى المئوي الســالمي ال
التاريخيــة المهمــة والشــخصيات المؤثــرة عالميــا باإلضافــة إلــى 
عالــم اللغــة الكبيــر الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي و الطبيــب 
عميــرة  بــن  راشــد  الماهــر  والصيدالنــي  الحــاذق  العمانــي 
الرســتاقي، وغيرهــم الكثيــر مــن العلمــاء واألئمــة والســالطين 

األجــالء ســواء فــي القــرون الســابقة أو فــي عصرنــا الزاهــر. 

ــت لنــا  فــي ســيرة هــذا العــدد مــن نشــرة اضــاءات علميــة كان
وقفــة مــع احــدى الشــخصيات العمانيــة التــي تســعى لســبر 
أغــوار التاريــخ العمانــي واقتفــاء أثــر الشــخصيات العمانيــة التــي 
أســهمت فــي الحضــارة العمانيــة والعربيــة وتقديمهــا للجيــل 
تركتــه  ممــا  ويســتفاد  منهــا  يتعلــم  المعــة  كرمــوز  الحالــي 
ــد مــن الجهــد والعطــاء  ــا لكــي تســتمر المســيرة نحــو مزي لن

المتواصــل. 

شــخصية هــذا العــدد الدكتــور حميــد بن ســيف النوفلــي مدير 
دائــرة الثقافــة باللجنــة الوطنيــة العمانيــة للتربيــة والثقافــة 
والعلــوم مــن مواليــد ١97٢ بواليــة المصنعــة تلقــى تعليمــه 
االبتدائــي واإلعــدادي بمدرســة اإلمــام خنبــش بــن محمــد وأتــم 
تعليمــه الثانــوي بمدرســة اإلمــام الصلــت بــن مالــك الثانويــة 
بالمصنعــة ١99٠ م. فــي ســنة )١99٢( حصــل علــى درجــة دبلــوم 
الدراســات  تخصــص  بمســقط،  المعلميــن  بكليــة  التربيــة 
االجتماعيــة، وفــي )٢٠٠7( حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي 
البريطانيــة. وفــي ســنة  األعمــال بجامعــة بدفوردشــاير  إدارة 
والتنميــة«  »اإلدارة  فــي  الدكتــوراه  درجــة  علــى  حصــل   )٢٠١١(
تخصــص فرعــي: »اإلدارة التربويــة« عنــوان األطروحــة: »عالقــة 
التربيــة  وزارة  التدريبيــة:  البرامــج  بفاعليــة  الكفــاءات  تدبيــر 
والتعليــم العمانيــة نموذجــً«– جامعــة عبدالمالــك الســعدي، 

المغربيــة.    المملكــة 
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أعمال بحثية أخرى: 
إعــداد نــص » أوبريــت تاريخــي لرحلــة الســفينة )ســلطانة( 

إلــى نيويــورك«- )بلديــة مســقط، ٢٠٠6(. 
ــي لمعروضــات »متحــف  المشــاركة فــي إعــداد النــص العرب

بيــت البرندة«بمطــرح )٢٠٠7(. 

الدراسات الحالية والنشر العلمي: 
النوفلــي  حميــد  الدكتــور  يعمــل  الحاليــة:  الدراســات  أوالً: 
علــى دراســة دور التــراث الوثائقــي فــي التنميــة المســتدامة. 
علــم  فــي  العمانييــن  »اســهامات  العلمــي:  النشــر  ثانيــً: 
)مجلــة  الحيــاة  بمجلــة  جزأيــن  فــي  منشــور  الجغرافيــا«، 
فكريــة جزائريــة محّكمــة( إصــدار جمعيــة الحيــاة، عــدد يوليــو 

٢٠١7م.   أغســطس  وعــدد 

الطموحات المستقبلية: 
يأمــل الدكتــور حميــد النوفلــي فــي إصــدار سلســلة بحــوث 
تربويــة تتعمــق فــي الجوانــب التربويــة لإلنســان مــن الــوالدة 
وتســلط  علميــة  بمنهجيــة  تكــون  الرشــد  ســن  وحتــى 
الضــوء علــى مــا ينبغــي للمربــي اتباعــه مــن طــرق وأســاليب 

علميــة وحديثــة فــي مجــال التربيــة. 
 

كلمة: 
يدعــو الدكتــور حميــد النوفلــي الشــباب العمانــي لالهتمــام 
أكثــر بموضــوع البحــث العلمــي؛ فالوطــن ينتظــر الكثيــر 
والكثيــر مــن إســهامات أبنائــه؛ الســيما الباحثيــن، وهنــاك 
عنهــا  الكشــف  إلــى  تحتــاج  التــي  الجوانــب  مــن  الكثيــر 

بطريقــة معمقــة ومنهجيــة علميــة. 

البحوث:  
» الــدور المؤمــل ألدب الطفــل فــي تشــكيل الهويــة الثقافيــة للطفــل العمانــي فــي 
المســتقبل«.  مقــدم فــي نــدوة ثقافــة الطفــل العمانــي بجامعــة الســلطان قابــوس، 

١6 – ١٨ أكتوبــر ٢٠١١م.  
»المؤشــرات الحضاريــة للــدور العمانــي فــي وحــدة األمة اإلســالمية« ضمن أعمــال المؤتمر 
اإلســالمية  الجامعــة  تنظيــم  اإلســالمية،  األمــة  وحــدة  فــي  العمانــي  الــدور  الدولــي: 

بماليزيــا، كوااللمبــور، فبرايــر ٢٠١4م. 
» إســهامات العمانييــن فــي العلــوم التطبيقيــة، علــم الجغرافيــا نموذجــً«، ضمــن 
نــزوى  نــادي  تنظيــم  التطبيقيــة،  العلــوم  فــي  العمانييــن  إســهامات  نــدوة  أعمــال 
الثقافــة اإلســالمية )جامعــة الســلطان قابــوس،  بمناســبة االحتفــال بنــزوى عاصمــة 

٢٠١5م(.   ديســمبر 
» المســالك البريــة والبحريــة بيــن عمــان ودول جنــوب شــرق آســيا والصيــن واليابــان 
ــة بجنــوب شــرق آســيا والصيــن  ــات العماني ــي حــول: العالق مقــدم فــي المؤتمــر الدول

واليابــان )كوااللمبــور – أكتوبــر ٢٠١6م(. 
» المصنعــة فــي المصــادر األجنبيــة«، نشــر ضمــن بحــوث نــدوة: المصنعــة فــي صفحــات 

التاريــخ ٢٠١7م

اهتماماته البحثية: 
•     الدراسات التاريخية ودراسات التراث. 

•     القضايا التربوية. 
•     مراجعة البحوث واألعمال التحريرية. 

•     مجال حقوق اإلنسان والقضايا المتعلقة به. 

المنجزات البحثية: 
الكتب: 

إصــدار كتــاب بعنــوان »تدريــب المعلميــن فــي المدرســة 	 
الدراســات  مركــز  إصــدارات  مــن  الجــودة«  مفتــاح 
والنشــر،  للصحافــة  عمــان  بمؤسســة  اإلســتراتيجية 
الطبعــة األولــى: )تــم توزيعــه مــع صحيفــة عمــان بتاريــخ 

يونيــو،٢٠١5(.   ٨ األربعــاء 
التاريــخ« 	  عبــر  وتواصلهــم  العمانييــن  »ثقافــة  كتــاب 

الدوليــة  بالســنة  الســلطنة  احتفــال  بمناســبة  إصــدار 
ــى: )ديســمبر،٢٠١٠(  ــات الطبعــة األول للتقــارب بيــن الثقاف

واالنجليزيــة(.  العربيــة  )باللغتيــن 
تاريخــي 	  كتــاب  واإلنســان«  المدينــة  »مســقط..  كتــاب: 

التــراث والثقافــة  لــوزارة  تاريــخ مدينــة مســقط  يحكــي 
بمناســبة فعاليــة مســقط عاصمــة الثقافــة العربيــة عــام 
٢٠٠6 م باالشــتراك مــع مؤسســة الــدار العربيــة لإلعــالن 

 .)٢٠٠6(
الفتيان«سلســلة 	  تعليــم  فــي  الجنــان  »ريــاض  كتــاب: 

منشــورة.  وغيــر  مطبوعــة  مختلفــة  تعليميــة  إصــدارات 
كتــاب: »الطبيــب والصيدالنــي العمانــي راشــد بــن عميــرة 	 

برنامــج  ضمــن  إدراجــه  بمناســبة  إصــدار  الرســتاقي« 
٢٠١3م.  عــام  باليونســكو  عالميــً  المؤثــرة  الشــخصيات 

واالنجليزيــة(.  العربيــة  )باللغتيــن 
إصــدار 	  الذهبــي«  ابــن  والفيزيائــي  »الطبيــب  كتــاب: 

المؤثــرة  الشــخصيات  برنامــج  إدراجــه ضمــن  بمناســبة 
العربيــة  )باللغتيــن  ٢٠١5م.  عــام  باليونســكو  عالميــً 

واالنجليزيــة(. 



في صميم االبتكار
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أهمية االستثمار في 
التراث الثقافي العماني
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التــراث الثقافــي لألمــم يعــد ركيزة أساســية من ركائــز الهوية 
والفكــري  الحضــاري  وتاريخهــا  عراقتهــا  وعنــوان  الثقافيــة 

لإلبــداع  ومصــدًرا  لإللهــام  منبعــا  الثقافــي  التــراث  يعــد  كمــا 
ــاء والمفكــرون والشــعراء  ــون واالدب والتميــز فمنــه يســتقي الفنان

المتنوعــة،  وبطرقــه  مجالــه  فــي  كل  أفكارهــم  نــواة  والمعماريــون 
فاألدبــاء والفنانــون مثــال ينهلــون مــن تلــك اإلبداعــات مــن موقعهــا فــي 

خارطــة التــراث الثقافــي، ويوظفونهــا فــي حاضــر اليــوم بمــا ال يتعــارض مــع 
هويتــه ومفهومــه األصلــي بمــا يعــزز حضورهــا ووجودهــا فــي عصرنــا الحالــي.

 
لهــذا أدركــت العديــد مــن دول العالم أن التراث اإلنســاني يشــكل موردا اقتصاديا 

مهمــا وأنــه يمكــن توظيفــه فــي الحصــول علــى عوائــد اقتصاديــة تــدر دخــال يضــاف 
إلــى االقتصــاد الوطنــي وعملــت علــى االســتفادة منــه وتوظيفــه فــي الرفــاه االقتصــادي 

الثقافــي والعمــل علــى اســتدامته  التــراث  التخطيــط الســليم الســتثمار  عــن طريــق 
باعتبــاره قطاعــا حيويــا مهمــا ومــوردا اقتصاديــا للمجتمعــات. فلــو تتبعنــا تــدرج الســلطنة 

ــة النهضــة الحديثــة  ــا ان الســلطنة منــذ بداي ــة بالتــراث الثقافــي العمانــي لوجدن فــي العناي
حرصــت علــى صــون هــذا التــراث واعتنــت بــه، كمــا تملــك الســلطنة نمــاذج محليــة ناجحــة فــي 

اســتثمار الثقافــة، مثــل دار األوبــرا الســلطانية التــي افتتحــت عــام ٢٠١١، وُتعتبــر تحفــة فنيــة رائعــة 
ــة  مــن تصاميــم البيئــة الُعمانيــة، والمتحــف الوطنــي الــذي يحتــوي علــى أكثــر مــن 7٠٠٠ قطعــة أثري

وتراثيــة وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة بجوانــب صــون وحفــظ واســتثمار التــراث والثقافــة. ملــف هــذا 
العــدد مــن إضــاءات علميــة نناقــش فيــه أهميــة االســتثمار فــي التــراث الثقافــي العمانــي.
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برامج ومبادرات متنوعة لدعم قدرات 
الشباب 

مــن جانبــه يــرى الدكتــور عامــر بــن ســلطان الحجــري أســتاذ 
مســاعد بقســم االقتصــاد فــي الجامعــة العربيــة المفتوحــة 
الطويــل  تاريخهــا  مــدى  علــى  عمــان  بــأن  مســقط،  فــرع 
لديهــا ارث ثقافــي فريــد ســواء المــادي او غيــر المــادي فعلــى 
ســبيل المثــال لــو نظرنــا للتــراث الثقافــي المــادي نجــد القــالع 
والحصــون واالفــالج والكثيــر مــن الشــواهد التاريخيــة المادية 
عبــر الحقــب المختلفــة فــي تاريــخ هــذا البلــد امــا فــي الجانــب 
والمخطوطــات  المؤلفــات  نجــد  المــادي  غيــر  التــراث  االخــر 
والحكايــات واالســاطير والفنــون واالشــعار وأســواق شــعرية 
التــي  األماكــن  مــن  ادم وصحــار وغيرهــا  تاريخيــة كســوق 
ــي هــذا اإلرث  كانــت مشــهورة قبــل اإلســالم وبعــده، وبالتال
يعــد مــوردًا كبيــرًا يمكننــا أن نســتغله ونســتثمره اقتصاديا 

ــع االقتصــادي. ــا كعنصــر مــن عناصــر التنوي ومعرفي
ومــن جانــب اخــر تــرى كوثــر بنــت ســعيد القايديــة باحثــة 
التــراث والثقافــة ومشــرفة قســم  بــوزارة  شــؤون قانونيــة 
بيــن  العالقــة  بــأن  الوطنــي  بالمتحــف  القانونيــة  الشــؤون 
وتأصــل،  ازديــاد  وفــي  وطيــدة  عالقــة  واالقتصــاد  الثقافــة 
خاصــة مــع تعــدد المشــاريع الثقافيــة االقتصاديــة، وبإســهام 
مــن القطــاع العــام والخــاص وذلــك نظرا لتنــوع عناصر التراث 

الثقافــي المــادي كالحــارات القديمــة والقــالع والحصــون

د.عبداهلل الغافري:
باستغالل اإلرث الثقافي 

يمكن تحقيق وتنشيط الحركة 
التنموية

 لــإلرث الثقافــي دور مهــم فــي الحركــة التنمويــة، إذ يشــكل منبعــا لألفــكار والمنتجــات االبداعيــة الجديــدة، فجميــع 
المؤسســات المعنيــة بهــذا اإلرث تحــرص علــى االســتفادة وتعظيــم الفائــدة مــن مفــردات التــراث الثقافــي اذ تعــد الثــروة 
الثقافيــة بوابــة للنجــاح االقتصــادي وفــي هــذا الموضــوع يقــول الدكتــور عبــداهلل بــن ســيف الغافــري رئيــس الفريــق 
الوطنــي لمتابعــة برنامــج ذاكــرة العالــم باليونســكو ومديــر وحــدة بحــوث األفــالج بجامعــة نــزوى إنــه يمكــن تحقيــق 
وتنشــيط الحركــة التنمويــة عــن طريــق اســتغالل اإلرث الثقافــي كمــورد اقتصــادي ورافــد ســياحي مهــم وكهويــة 
لألنشــطة االقتصاديــة المختلفــة فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن اليابــان حافظــت رغــم تقدمهــا العلمــي والتكنولوجــي 
علــى الطــرق التقليديــة لتقديــم الشــاي اليابانــي مثــال حيــث اســتطاعت تحويــل الشــاي التقليــدي اليابانــي الــى منتجــات 
تبــاع فــي األســواق وتوظيــف مراســم احتســاء الشــاي التقليــدي فــي المناســبات والمهرجانــات باالضافــة الــى تســويق 
وتحويــل الطريقــة اليابانيــة إلعــداد وتقديــم االكالت الشــعبية )السوشــي والســا شــيمي( الــى صناعــة وسلســلة مطاعــم 
اليابانيــة  التقليــدي واألكالت  اليابانــي  اليابانيــة والمســرح  التقليديــة  المالبــس  العالــم، كذلــك حافظــت علــى  غــزت 
التقليديــة ممــا حافــظ علــى الهويــة اليابانيــة وســاهم فــي الجــذب الســياحي لألنشــطة المتعلقــة بالفندقــة واالســتجمام 

والمطاعــم والمهرجانــات

االرث الثقافي مورد اقتصادي
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الشــفهي  كالتــراث  المــادي  غيــر  والتــراث  التراثيــة  والبيــوت 
الطبيعــي  التــراث  وكذلــك  التقليديــة،  والرقصــات  والممارســات 
ذات  واألفــالج  الحــارة  والعيــون  والينابيــع  واألحافيــر  النيــازك  مــن 
األهميــة التراثيــة، حيــث إن هــذا التعــدد أدى إلــى تزاحــم التنــوع 
الثقافــي االقتصــادي، فالســلطنة ذات تــراث ثقافــي يشــكل مجــاال 
خصبــا لالســتثمار التجــاري طويــل المــدى، الــذي يــؤدي إلــى رفــع 
مســتوى االقتصــاد الوطنــي، والــذي يســتطيع أن ينافــس بذلــك 
دخــل المــوارد والثــروات التعدينيــة والنفطيــة، متــى تــم اســتثماره 

دوري. بشــكل  وتمويلــه 

الفرص المتاحة لالستثمار

الثقافــي  التــراث  مفــردات  فــي  الحقيقــي  االســتثمار  ان  الشــك 
عــام  بشــكل  والمجتمــع  االقتصــاد  علــى  الكثيــر  بالنفــع  يعــود 
وعلــى التــراث بشــكل خــاص إذ يكســبه حيويــة وديمومــة أكثــر 
الفــرص  أن  الغافــري  اهلل  الدكتورعبــد  يــرى  الجانــب  هــذا  وفــي 
االســتثمارية المتاحــة فــي مفــردات التــراث الثقافــي كثيــرة ويمكــن 
ــق توظيــف مفــردات الثقافــة  ــك عــن طري ــى منتــج وذل تحويلهــا ال
فعلــى  وغيرهــا  والتصنيــع  المختلفــة  الســياحية  االنشــطة  فــي 
الثقافــة  مفــردات  مــن  منتجــات  تصنيــع  يمكــن  المثــال  ســبيل 
بمــا  تتطــور  بحيــث  المختلفــة  الشــعبية  كالمأكــوالت  العمانيــة 
يتناســب مــع الحفــاظ عليهــا مــن التلــف ويتوافــق مــع المواصفــات 
الصحيــة مــع عــدم اإلخــالل بمكوناتهــا وطعمهــا. ومثــال آخــر األزيــاء 
التقليديــة المختلفــة والمنتجــات التراثيــة كالمشــغوالت اليدويــة 
الشــعبية  والحكايــات  االســاطير  توظيــف  وأيضــا  والفضيــات، 
واألمثــال فــي الجــذب الســياحي أو فــي الدعايــة للمنتجــات. كذلــك 
يــرى الغافــري أن االســتثمار فــي التــراث يعمــل علــى الحفــاظ علــى 
الهويــة الثقافيــة للبلــد ويعمــل علــى زيــادة االنشــطة االقتصاديــة 
المرتبطــة بالمفــردات الثقافيــة والحفــاظ علــى هــذه المفــردات مــن 

الــزوال او النســيان.

مــن جانبــه يقــول الدكتــور عامــر الحجــري أن موضــوع االســتثمار فــي 
ــر ركيــزة أساســية  التــراث االقتصــادي موضــوع مهــم وملــح ويعتب
فــي كثيــر مــن الــدول كمصــدر دخــل وعامــل مهــم فــي عمليــة 
النمــو االقتصــادي ويتوجــب علينــا ان نســتثمر هــذا القطــاع الحيوي 
الهــام، ويضيــف الدكتــور عامــر انــه ال توجــد لدينــا إشــكالية فــي 
االهتمــام والرعايــة بالتــراث اذ المؤسســات المعنيــة تقــوم بعملهــا 
ــة  ــا االن ان نفكــر فــي كيفي فــي هــذا الخصــوص وإنمــا يجــب علين
تفعيــل هــذه المفــردات الثقافيــة وأن نســتفيد منهــا اقتصاديــا 
وان نعمــل علــى تنويــع مصــادر الدخــل بطــرق متنوعــة ونشــدد 
علــى أهميــة وجــود اســتراتيجية واضحــة لالســتثمار فــي مجــال 
التــراث الثقافــي بمــا يكفــل اســتدامة وتنميــة التــراث لــكل األجيــال.

الوقــت  بــأن  القايديــة  الباحثــة كوثــر  تــرى  الخصــوص  وفــي هــذا 
حــان لتشــرع الســلطنة فــي اســتثمار تراثهــا الثقافــي بمنظــور 
اقتصــادي دون التأثيــر عليــه، إذ ال يخفــى علــى العارفيــن بــأن مــا 
توارثــه أبناؤهــا مــن تــراث ثقافــي يشــكل كنــزا اقتصاديــا خالصــا 
حــان قطافــه؛ لينعــه، وتوظيــف ثمــاره، مــن الدولــة والمجتمعــات 

المحليــة مــن مســندم إلــى ظفــار. 

د.عامر الحجري
 االستثمار في التراث ُمِلح وُمهم 
وركيزة اساسية في اقتصاد الدول

تحديات االستثمار في التراث 
الثقافي

تحديــات  أبــرز  ان  الغافــري  اهلل  عبــد  الدكتــور  يــرى 
االســتثمار فــي التــراث الثقافــي تتمثــل فــي االتــي:

منظمــة . ١ علميــة  بيانــات  قاعــدة  وجــود  عــدم 
بالســلطنة. الثقافــي  للتــراث 

التــراث . ٢ بأهميــة  الكافــي  الوعــي  وجــود  عــدم 
القــرار. وأصحــاب  المســتثمرين  لــدى  الثقافــي 

نمــاذج . 3 علــى  االقتصاديــة  األنشــطة  اعتمــاد 
عمــان. مــن  أصيلــة  وليســت  مســتوردة 

ويؤكــد الغافــري علــى أهميــة التشــريعات القانونيــة 
المرتبطــة بالتــراث الثقافــي مــن الناحيــة االقتصاديــة 
فــي  الثقافيــة  التنميــة  عمليــة  دعــم  فــي  ودورهــا 
الســلطنة بحيــث يجــب ان تتوفــر تشــريعات حــول 
لحفــظ  تشــريعات  فــي  تتمثــل  الثقافــي  التــراث 
التــداول واالســتخدام  الفكريــة وحقــوق  المليــكات 
التــراث  تشــويه  عــدم  لضمــان  وتشــريعات  للتــراث 
او تغييــر هويتــه العمانيــة باإلضافــة الــى تشــريعات 
لضمــان حقــوق المالكيــن )إن وجــدوا( لهــذا التــراث.



التشريعات ودورها في التنمية الثقافية

ملف العدد14

كوثر القايدية
 التشريعات تحافظ علي 
هوية التراث العماني من 

الضياع 

تقــوم التشــريعات القانونيــة بــدور مهــم فــي إيجــاد بيئــة 
ــة تســهم فــي تنظيــم العمــل فــي التــراث الثقافــي  متوازن
الجانــب قامــت  واالســتثمار االيجابــي لمفرداتــه، وفــي هــذا 
الســلطنة باالنضمــام الــى االتفاقيــات الدوليــة لصــون التــراث 
الثقافــي غيــر المــادي عــام ٢٠٠3م وغيرهــا مــن الجهــود التــي 
تبــذل فــي هــذا المجــال، وفــي هــذا الجانــب قالــت الباحثــة 
القانونيــة كوثــر القايديــه ان وزارة التــراث والثقافــة نظمــت 
ــة، بموجــب  منــح التراخيــص لفــرق الفنــون الشــعبية األهلي
جماعيــة  إدارة  الفــرق  هــذه  وتشــكل   ،96/١9١ رقــم  القــرار 
تقــوم بممارســة الفنــون الشــعبية الُعمانيــة وطريقــا جــادا 
األوبــرا  العــروض فــي دور  لالســتثمار واالســتغالل بتقديــم 
العالميــة، والمســارح المحليــة والدوليــة، مــن خــالل األربــاح 
التــي تتحصــل عليهــا تلــك الفــرق بمناســبة ممارســة هــذه 
الفنــون، وإن تنظيــم عمليــة شــراء وبيــع التــراث الثقافــي 
ــراث  ــة الت ــون حماي ــى قان ــذ ١9٨٠ اســتنادا إل المــادي شــرع من
التشــجيع  العمانــي  المشــرع  قــدم  كذلــك  القومــي. 
للمســتثمرين فــي قطــاع المتاحــف وبيــوت التــراث الخاصــة 
تنظيــم  الئحــة  بإصــدار   ٢٠١٠  /  ٢6٢ رقــم  القــرار  بموجــب 
المتاحــف وبيــوت التــراث الخاصــة، حيــث مّكــن المشــرع مــن 
إدارة واســتثمار المتاحــف وبيــوت التــراث الخاصــة، إلشــراك 
المجتمعــات المحليــة ورجــال األعمــال للحفــاظ علــى التــراث 
ــك بعــد منحهــم  ــة، وذل ــى جنــب مــع الدول الثقافــي جنبــا إل
الترخيــص مــن وزارة التــراث والثقافــة لهــذا الغــرض. وتضيــف 
ــع أي  ــي حــرص علــى من ــأن المشــرع العمان ــه ب ــر القايدي كوث
الثقافــي  التــراث  مفــردات  مــن  مفــردة  أي  يمــس  تصــرف 
العمانــي دون الرجــوع الــى الجهــات المختصــة بالســلطنة.

ــأن الجميــع يتفــق علــى ان التــراث الثقافــي  خالصــة القــول ب
ــة أكثــر واســتثمار  ــى اهتمــام أكبــر ورعاي ــي بحاجــة ال العمان
أشــمل يضمــن اســتدامته لألجيــال ويحافــظ علــى هويتــه 
مــن الضيــاع او االندثــار او االســتيالء كمــا يتوجــب تحديــث 

مســتجدات  مــع  يتواكــب  بمــا  لــه  المنظمــة  القوانيــن 
الحاضــر واالســتفادة مــن عناصــر التراث الثقافي بأشــكال 
متنوعــة عــن طريــق االســتفادة مــن البحــوث العلميــة 
اســتثمار  فــي  والدوليــة  المحليــة  والتجــارب  الرصينــة 

التــراث الثقافــي مــع ضمــان حفظــه وصونــه لألجيــال.
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دراسة بحثية تبحث في االستثمار السياحي للتراث 
الثقافي اقتصاديا

وتوظيفــه  الثقافــي  للتــراث  الســياحي  )االســتثمار  حــول  بحثيــة  دراســة  وفــي 
ــم  ــور عبــد الوهــاب جــودة أســتاذ عل ــام بهــا الدكت لدعــم االقتصــاد الوطنــي( ق
الدراســة  حاولــت  )ســابقا(،  قابــوس  الســلطان  بجامعــة  االقتصــادي  االجتمــاع 
الوقــوف علــى فــرص االســتثمار فــي التــراث اإلنســاني بــكل جوانبــه فــي مجــاالت 
التنميــة عامــة، ومجــال الســياحة بشــكل خــاص؛ مــن أجــل حمايتــه والحفــاظ 
ــى توضيــح أهميــة  ــك ســعت الدراســة إل ــا، كذل عليــه، وإعــادة توظيفــه اقتصادي
والعوائــد  فيــه،  الســياحي  االســتثمار  ومجــاالت  للتــراث،  الســياحي  االســتثمار 

المتحققــة منــه علــى كافــة المســتويات. ومــن جانــب اخــر عملــت 
عمليــة  لتفعيــل  سوســيولوجية  رؤيــة  طــرح  إلــى  الدراســة 
االســتثمار الســياحي للتــراث فــي ضــوء التنميــة المســتدامة، 
وكشــرط ضامــن الســتدامة التنميــة الســياحية. وتمثلــت الرؤيــة 
السوســيولوجية فــي إبــراز مكونــات المــكان الســياحي، ومــا 
يحتويــه مــن رؤوس أمــوال )مصــادر ومــوارد كامنــة فيــه(، يمكــن 
تفعيلهــا وتكاملهــا فــي محاولــة لتدعيــم عمليــة االســتثمار 
المــال  رأس  فــي:  تتمثــل  المــوارد  وهــذه  للتــراث،  الســياحي 
العائــد  أن  الدراســة  وبينــت  والرمــزي.  والثقافــي،  االجتماعــي، 
االجتماعــي واالقتصــادي لالســتثمار الســياحي للتــراث يتمثــل 
فــي: قدرتــه علــى تنويــع مصــادر الدخــل، وإيجــاد فــرص العمــل، 
ومواجهــة مشــكلة البطالــة، وتنشــيط أنمــاط اإلنتــاج المحليــة 
والتقليديــة للســكان المحلييــن، عــالوة علــى العائــدات المادية. 

االجتماعيــة.

مشروع الحكايات واألساطير العمانية

يســعى مجلــس البحــث العلمــي الــى دراســة مــواد التــراث 
الثقافــي دراســة علميــة بمنهجيــة حديثــة مــن أجــل تحقيــق 
مجموعــة مــن األهداف االســتراتيجية المرتكــزة على مفاهيم 
التنميــة  ومعاييــر  ناحيــة  مــن  واألصالــة  والُهويــة  القيــم 
ــب  والتقنيــة والمعاصــرة مــن ناحيــة أخــرى، وفــي هــذا الجان
أســس مجلــس البحــث العلمــي بالتعــاون مــع الهيئــة العامة 
للتــراث  اســتراتيجيا  بحثيــا  برنامجــا  والتلفزيــون  لإلذاعــة 
بحثيــا  مشــروعا  البرنامــج  نفــذ  حيــث  العمانــي،  الثقافــي 
بعنــوان الحكايــات واألســاطير المرتبطــة باألمكنــة العمانيــة 
الباطنــة  شــمال  محافظتــي  فــي  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي 
وشــمال الشــرقية بالتعــاون مــع وزارة الســياحة حيــث تــم 
جمــع ٢4 حكايــة مرتبطــة باألمكنــة حكاهــا رواه وفــق معاييــر 
محــددة، ويــدور المشــروع حــول الحكايــات الشــعبية التــي 
نســجتها الذاكــرة الجمعيــة حــول األمكنــة الســياحية فــي 
ُعمــان، ســواء أكانــت أماكــن معماريــة أو طبيعيــة والتــي 
ــة،  يمكــن أن تشــكل وســيلة ترويجيــة مهمــة لتلــك األمكن
ــج هــذا  ــك ســعى القائمــون بالبرنامــج علــى عــرض نتائ كذل
المشــروع علــى شــركات القطــاع الخــاص مــن اجــل اســتثمار 

هــذا المشــروع وبحــث ســبل تنفيــذه علــى ارض الواقــع.



ابتكار
 )طالء الورنيش المصنوع من اللبان العماني(

ابتكــر الفنــان التشــكيلي ســالم الكعبــي مــادة طــالء الورنيــش المصنعــة باســتخدام اللبــان العمانــي كمكــون رئيســي 
للمــادة، باإلضافــة الــى مــواد أخــرى طبيعيــة، مــع تقليــل نســبة المــواد البتروليــة مــن ١١.7% إلــى ٠.4%، وهــو انجــاز يحــل العديــد 
مــن المشــاكل علــى كافــة األصعــدة، حيــث إن هــذا المنتــج ســوف يخــدم االشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة تتعلــق 
بالجهــاز التنفســي مثــل ضيــق التنفــس والربــو والحساســية وأمــراض أخــرى مختلفــة مــن األصبــاغ ذات الروائــح القويــة، كمــا 
أن هــذا المنتــج ال يتشــابه مــع تلــك المنتجــات التــي تبــاع فــي األســواق و التــي ال تعطــي نفــس الكفــاءة تقريبــا، و ترجــع 
أســباب االختــالف فــي أن هــذا المركــب المبتكــر تــم تصنيعــه باســتخدام مــواد طبيعيــة مــن البيئــة العمانيــة ذات عناصــر غيــر 
ضــارة مقارنــة بالمنتــج المصنــع كيمائيــا، كمــا يمتــاز المنتــج بأنــه خــال تمامــا مــن المــواد الكيميائيــة الضــارة والمهيجــة للجهــاز 

التنفســي، عوضــا ان المنتــج يحتــوي علــى رائحــة اللبــان العمانــي الطبيعيــة.

استخدام المنتج 

طــالء  كمــادة  المنتــج  يســتخدم 
)الورنيــش( لألخشــاب واألعمــال الفنيــة 
كوســيط  ويســتخدم  )الكانفــس(، 
)ميديــم( لأللــوان الزيتيــة، حيــث إنــه فــي 
الوقــت الحاضــر جميــع مركبــات الورنيش 
ومركبــات  األســواق  فــي  تبــاع  التــي 
الطــالء مصنعــة مــن مشــتقات المــواد 
البتروليــة والتي تســبب مــع مرور الوقت 
مشــاكل  فــي  الدائــم  واالســتخدام 
صحيــة ضــارة قــد تــؤدي إلــى تدهــور حالــة 
الفنــان الصحيــة الــذي يســتخدمها، كمــا 
يأتــي هــذا المركــب الطبيعــي ليكــون 
بمثابــة الحــل لهــذه المشــاكل الصحيــة 
منهــا  يعانــي  ربمــا  التــي  المتعــددة 
الكثيــر مــن مســتخدمين مــواد الطــالء 

)الورنيــش(.

إطاللة على االبتكار16

حالة المنتج:
مــازال المنتــج قيــد التجــارب، وفــي إطــار التطويــر للوصــول الــى المعاييــر والمواصفات العالميــة لمادة 

الورنيــش، كمــا يعمــل ســالم الكعبــي حاليــا بالتعــاون مــع األكاديمييــن المتخصصيــن 
لتصنيــع قــارورة عطريــة مــن مســتخلصات البيئــة العمانيــة ليشــكل بذلــك 

ومــن  الجمالــي،  والمنظــر  الرائحــة  مســتويات  علــى  رائعــا  تمازجــا 
الممكــن فــي المســتقبل القريــب الخــروج إلــى الســوق عبــر 

طــرح المنتــج للبيــع علــى شــكل هدايــا أو منتــج 
ــع. للبيــع بشــكل جميــل ورائ

مميزات المبخرة

علــى  العمانــي  اللبــان  مــن  الورنيــش  طــالء  ومنتــج  مشــروع  أحــرز 
)المركــز االول( علــى مســتوى ســلطنة عمــان فــي مســابقة الجــدران 
المتســاقطة العالميــة للبحــث العلمــي واالبتــكار، مما أهله للمشــاركة 
فــي نهائيــات المســابقة علــى مســتوى العالــم فــي مســابقة الجــدران 
المتســاقطة فــي مدينــة برليــن األلمانيــة، حيــث قــام المبتكــر ســالم 
الكعبــي برســم لوحــة شــخصية بورتريــة لشــخصية مشــهورة فــي 
الجديــد، وبالفعــل  ابتــكاره  التواصــل االجتماعــي بواســطة  وســائل 
بالكثيــر  اللوحــة حظيــت  أن  النتائــج بشــكل كامــل، كمــا  تحققــت 
العالميــة،  المســابقة  فــي  المشــاركين  مــن  والتقديــر  االعجــاب  مــن 
حيــث يمكــن لمــن يقتــرب مــن اللوحــة أن يشــم اللبــان العمانــي ذا 
الرائحــة الزكيــة ويقتــرب منهــا دون أن يكــون هنــاك أي حساســية مــن 
األصبــاغ الموجــودة فــي اللوحــة، كمــا أن هــذا االبتــكار يضفــي علــى 
مــكان وجــود اللوحــة فــي المرســم أو المكتــب أو البيــت عبقــا جميــال 
مــن الروائــح الزكيــة العمانيــة األصيلــة. وقــد تــم تســجيل الملكيــة 
الفكريــة وحقــوق بــراءات االختــراع لهــذا المنتــج فــي دائــرة الملكيــة 
الفكريــة بــوزارة التجــارة والصناعــة وصنــف ضمــن المركبــات الطبيعيــة 

الصديقــة للبيئــة.



جهاز وحدة تحلية المياه 
المالحة القائمة على تقنية النانو منخفضة 

الطاقة

نبذة عن الجهاز: 
تقــوم هــذه الوحــدة الذكيــة بإزالــة األيونــات المذابــة مــن الميــاه المالحــة عــن طريــق 

تقنيــة واعــدة بعنــوان )ســدي( وهــي تقنيــة التحكــم الكهروكيميائيــة إلزالــة األيونــات 
المذابــة مــن الميــاه المالحــة عندمــا يتــم شــحنها كهربائيــا، وتتكــون خليــة ســدي مــن 

اثنيــن مــن األقطــاب الكهربائيــة، ويمكــن تخفيــض إجمالــي قــدرة التحليــة بمقــدار ١٠ لتــر / 
يــوم مــع تركيــز الملــح مــن ٢5٠٠ جــزء فــي المليــون إلــى ٢5٠ جــزء فــي المليــون باســتخدام وحــدة 

ســدي، ويتميــز نظــام ســدي بالمرونــة، كمــا يمكــن تشــغيله بواســطة الطاقــة المتجــددة )الخاليــا 
الشمســية(.

التكلفة:
بلغت كلفة الدعم للجهاز مبلغ ١٠3 آالف ريال عماني من مجلس البحث العلمي

الجهة المستفيدة من الجهاز:
مركز تقنيات النانو في جامعة السلطان قابوس.

معدات بحثية17
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إطالق صاروخ مستعمل 

شــركة »ســبيس إكــس« األمريكيــة، نجحــت فــي إطــالق صــاروخ مــن طــراز »فالكــون 9«، اســُتخدم قبــل عــام تقريبــً.
وبذلــك كانــت الشــركة األولــى صاحبــة هــذا النجــاح الفريــد الــذي سيســاهم فــي خفــض تكلفــة رحــالت الفضــاء 
الخارجي.وقالــت الشــركة إنهــا تهــدف إلــى تخفيــض نفقاتهــا بحوالــي 3٠ بالمائــة عبــر إعــادة اســتخدام الصواريــخ 

المســتعملة.
 المصدر المؤسسة المعرفية لمؤسسة دبي للمستقبل

اكتشاف نجم بسبعة كواكب قد تصلح للحياة

أعلنــت إدارة الطيــران والفضــاء األميركيــة )ناسا(اكتشــاف نجــم قــزم بــارد يبعــد عنــا أربعيــن ســنة ضوئيــة تــدور 
حولــه ســبعة كواكــب بحجــم األرض، ثالثــة منهــا تــدور حولــه بمســافة مناســبة لوجــود ميــاه علــى ســطحها؛ وبالتالــي 

احتمــال وجــود حيــاة.

وقــاس تلســكوب ناســا »ســبيتزر ســبيس تيليســكوب« )إس إس تــي( علــى مــدى ٢١ يومــا خفــوت الضــوء عندمــا يمــر 
كل كوكــب أمــام النجــم، وتمكــن بذلــك مــن تحديــد ســبعة كواكــب، صخريــة علــى األرجــح؛ ثالثــة منهــا فــي المنطقــة 

القابلــة للحيــاة، حيــث احتمــال وجــود ميــاه ســائلة علــى ســطحها.

وركــز الباحثــون علــى العثــور علــى كواكــب صخريــة بحجــم األرض تكــون درجــات الحــرارة فيهــا مالئمــة ألن تكــون الميــاه 
- إن وجــدت - فــي حالتهــا الســائلة، وهــو شــرط ضــروري للحيــاة

)المصدر الجزيرة نت(
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أن  يمكــن  الــذي  الضــرر  بحــث  علــى  الدراســة  عملــت 
ألحــد  التعــرض  بســبب  الدمويــة  االوعيــة  علــى  يقــع 
وذلــك  الديــزل،  عــادم  جزيئــات  وهــو  البيئــة  ملوثــات 
فــي الجــرذان المصابــة تجريبيــا بمــرض الكلــى المزمــن 
بمــادة تســمى أدنيــن، كذلــك قامــت الدراســة بدراســة 
إمكانيــة تخفيــف ذلــك الضــرر علــى الجــرذان بإعطائهــا 
مــادة الصمــغ العربــي فــي مــاء الشــرب، وتــم تعريــض 
الجهــاز  عــن طريــق  الديــزل  عــادم  لجزيئــات  الجــرذان 
فتــرة  خــالل  يوميــن  كل  واحــدة  مــرة  التنفســي 
التجربــة )35 يومــا(. وفــي نهايــة التجربــة تــم تخديــر 
الحيوانــات وقيــاس ضغــط دمهــا ومعــدل جريــان الــدم 
الكيميائيــة  القياســات  مــن  لعــدد  إضافــة  الكلــوي، 
والفيزيولوجيــة والهيســتوباثلوجية لوظائــف الكلــى.

يذكــر ان هــذا البحــث العلمــي حصل علــى المركز األول 
فــي الجائــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي لعــام ٢٠١7م فــي 
الفئــة األولــى للباحثيــن مــن حملــة شــهادة الدكتــوراه 
فــي  منشــور  علمــي  بحــث  كأفضــل  يعادلهــا  مــا  أو 

قطــاع الصحــة وخدمــة المجتمــع.

أظهــرت نتائــج دراســة بحثيــة حــول تأثيــر جزيئــات عــادم الديــزل علــى االســتجابات الوعائيــة الكلويــة فــي الجــرذان 
المصابــة تجريبيــا بمــرض الكلــى المزمــن للباحــث الرئيــس الدكتــور يوســف بــن محمــد الســليماني مــن جامعــة 
الســلطان قابــوس، أن التعــرض لجزيئــات عــادم الديــزل يســبب انخفاضــا معنويــا فــي مســتوى جريــان الــدم 
الكلــوي ويرفــع مــن ضغــط الــدم االنقباضــي واالنبســاطي بصــورة أكبــر فــي الجــرذان المصابــة بمــرض الكلــى 
المزمــن منهــا فــي الجــرذان الصحيحــة، وأن التعــرض لجزيئــات عــادم الديــزل يزيــد مــن المؤشــرات الدالــة علــى 
بنــاء ووظائــف الكلــى عنــد الجــرذان المصابــة بمــرض الكلــى المزمــن، ولــم نجــد تأثيــرا معنويــا للصمــغ العربــي 
علــى مســتوى جريــان الــدم الكلــوي بعــد التعــرض لجزيئــات عــادم الديــزل. وقدمــت هــذه الدراســة دليــال تجريبيــا 
علــى أن التعــرض للتلــوث البيئــي يمكنــه إحــداث زيــادة فــي الضــرر الواقــع علــى االوعيــة الدمويــة بفعــل مــرض 

الكلــى المزمــن.
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العالقــات  لتاريــخ  المتتبــع  إن 
ومنطقــة  ُعمــان  بيــن  الحضارّيــة 
وبوضــوح  يســتطيع  إفريقيــا  شــرق 
أن يصــل إلــى قناعــة مفادهــا أّن مــا 
يربــط الجانبيــن هــي صــالت متجــذرة 
وردت  وقــد  التاريــخ.  قــدم  وقديمــة 
»الدليــل  كتــاب  فــي  واضحــة  إشــارة 
 Periplus »المالحــي للبحــر األرتيــري
لتاجــر   of the Erythraean Sea
يونانــي مجهــول أّن الصــالت الُعمانية 
بالمنطقــة تعــود إلــى أكثــر مــن ألفــي 
هــذه  ازدادت  اإلســالم  وبعــد  عــام، 

رســوخً. أكثــر  وأضحــت  الصــالت 

ســاعدت  التــي  العوامــل  ومــن 
علــى هــذا التواصــل المبكــر القــرب 
شــرق  إقليــم  يمثــل  إذ  المكانــي؛ 
إفريقيــا الضلــع الغربــي مــن المحيــط 
الســفن  فــإن  وبالتالــي  الهنــدي، 
فــي  جنوًبــا  تبحــر  كانــت  الُعمانيــة 
الريــاح  حركــة  مــع  الخريــف  فصــل 
الريــاح  مــع  وتعــود  الموســمية، 
الجنوبيــة الغربيــة فــي فصــل الربيــع 
المنطقــة  بســلع  محملــة  وهــي 
الغنيــة بمواردهــا كاألخشــاب والعــاج 
القرنفــل  مثــل  والتوابــل  والجلــود 
المطلوبــة  الســلع  مــن  وغيرهــا 
البيئــة  أّن  شــك  مــن  ومــا  عالمًيــا. 
تفصــل  التــي  القاحلــة  الصحراويــة 
ُعمــان عــن مناطــق الجزيــرة العربيــة 
توجــه  فــي  رئيســًيا  ســبًبا  كانــت 
الُعمانييــن ناحيــة البحــر الــذي يحيــط 
الكيلومتــرات. آالف  ويمتــد  بُعمــان 

وكانــت األغــراض التجارية هي المحرك 
مختلــف  إلــى  للوصــول  األساســي 
الشــرقي،  إفريقيــا  ســاحل  موانــئ 
والتــي يســميها الُعمانيــون بــالد أو 
المتاجــرة  بهــدف  الســواحل؛  أرض 
مــع مدنهــا بدايــة بمقديشــو شــماالً 
حتــى موزمبيــق جنويــً إال أن زنجبــار 
الرئيســية  التجاريــة  المحطــة  تبقــى 
فــي المنطقــة، إلــى جانــب محطــات 
وكلــوة  وممباســا  المــو  مثــل  أخــرى 
وجــزر القمــر وغيرهــا. وبمــرور الزمــن 
ظهــرت دوافــع أخــرى جعلــت الهجرات 
أو  فرديــة  كانــت  ســواء  الُعمانيــة 
قــوة  أكــدت  كثافــة  أكثــر  جماعيــة 
الوجــود الُعمانــي فــي المنطقــة مثــل 
الجلنــدى فــي آواخــر األول  هجــرة آل 
أرخبيــل  فــي  الهجــري واســتقرارهم 
وتأسيســهم  النباهنــة  ثــم  المــو، 
القــرن  خــالل  بتــة  فــي  لمملكتهــم 
أخــرى  وهجــرات  الهجــري،  الســابع 
تحريــر  أثنــاء  اليعاربــة  صحبــت 
مــن قبضــة  إفريقيــا  ســواحل شــرق 
ممباســا  تحريــر  وبعــد  البرتغالييــن. 
تابعــة  واليــة  أضحــت  ١69٨م  عــام 
لُعمــان كإشــارة تاريخيــة مهمــة علــى 
تبعيــة جــزء مــن المنطقــة سياســًيا 
الســّيد  عهــد  شــهد  كمــا  لُعمــان. 
ســعيد بــن ســلطان تدفــق هجــرات 
أن  بعــد  ســيما  ال  مســتمرة  ُعمانيــة 
لالمبراطوريــة  زنجبارعاصمــة  اتخــذ 
وبالتالــي  ١٨3٢م.  عــام  الُعمانيــة 
المتواليــة  الهجــرات  هــذه  ســاعدت 
علــى تأســيس مــدن ومســتوطنات 
عربيــة علــى طــول الســاحل اإلفريقــي 

الشــرقي. 

بالمتاجــرة  العمانيــون  يكتــف  ولــم 
أو االســتيطان علــى الســاحل فقــط؛ 
بــل توغلــوا فــي داخليــة البّراإلفريقــي 
الغابــات واألحــراش حتــى  مخترقيــن 
البحيــرات  منطقــة  إلــى  وصلــوا 
اإلســتوائية فــي أواســط القــارة مثــل 

وتنجانيقــا.  فكتوريــا 

فالتجــار الُعمانيــون كانوا هم األســبق 
فــي الولــوج إلــى داخليــة إفريقيــا قبــل 
األوروبييــن  المستكشــفين  وصــول 
مثــل  عشــر  التاســع  القــرن  خــالل 
بيرتــون وســبيك وســتانلي .وهــؤالء 
بخبــرات  اســتعانوا  المستكشــفين 
عندمــا  الطــرق  معرفــة  فــي  العــرب 
مســتوطناتهم  فــي  بهــم  التقــوا 
علــى  منهــم  وحصلــوا  العربيــة، 
مســاعدات اشــاروا لهــا بوضــوح فــي 

مؤلفاتهــم. 

ومــع الحضــور الُعمانــي المبكــر فــي 
نتــج  واســتقرارهم فيهــا  المنطقــة، 
اقتصاديــة  حضاريــة  مؤثــرات  عنــه 
ال  واجتماعيــة  وثقافيــة  وسياســية 
ُتنكــر؛ حيــث كان لعــرب ُعمان اســهام 
العربيــة  واللغــة  اإلســالم  نشــر  فــي 
فضــاًل  اإلفريقيــة،  القــارة  ربــوع  فــي 
عــن مســاهمتهم فــي نشــوء اللغــة 
وكذلــك  الســواحيلية،  والثقافــة 
وظهــور  والطباعــة،  التأليــف  حركــة 
والمبانــي  المبكــرة،  الصحافــة 
العربــي  الطابــع  ذات  والقصــور 

التأثيــر. جوانــب  مــن  وغيرهــا 
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ومــن الظواهــر االجتماعيــة الجديــرة 
بالتســجيل روح االندمــاج واالنصهــار 
التــي ميــزت عــرب ُعمــان فــي المجتمــع 
األعــراق  مختلــف  مــن  اإلفريقــي 
ــار.  ــف التــي اســتوطنت زنجب والطوائ
نســب  عالقــات  هنالــك  وأصبحــت 
اإلفريقــي،  المجتمــع  مــع  ومصاهــرة 
وهــذا مــا نالحظــه بجــالء مــن وجــود 
أســرُعمانية لهــا أقــارب فــي مختلــف 
والعكــس  إفريقيــا  شــرق  دول 
التســامح  روح  جانــب  إلــى  صحيــح. 
الدينــي والمذهبــي التــي انتهجهــا 
العمانيــون، وفــي هــذا الصــدد يقــول 
األخبار«ومــن  جهينــة  فــي  المغيــري 
جميــل أخــالق ســالطين زنجبــار عــدم 
واألديــان،  الجنســية  فــي  التعصــب 
فجميــع األجنــاس النازلــة بزنجبــار مــن 
قابلهــم  قــد  العربــي  الجنــس  غيــر 
االحتــرام  بغايــة  زنجبــار  ســلطان 
والمواســاة فــي جميــع أمــور الحكومــة 
وغيــر ذلــك، ومهمــا تصفحــت تاريــخ 
العــرب  بيــن  فرًقــا  تجــد  ال  زنجبــار 

األجنــاس«. وســائر 

الحضارّيــة  المؤثــرات  هــذه  لتبقــى 
الوجــود  قصــة  يحكــي  شــاهدًا 
الُعمانــي، وعمــق الروابــط التاريخيــة 
إفريقيــا  ومنطقــة  ُعمــان  بيــن 
المؤثــرات  هــذه  تــزال  وال  الشــرقّية. 
ومتانــة  قــوة  علــى  تبرهــن  باقيــة 
وبالتالــي  الحضارّيــة.  الصــالت  هــذه 
ــة أكثــر مــن غيرهــا  فــإن ُعمــان مؤهل
الســتثمار هــذا اإلرث الحضــاري والبعــد 
التاريخــي فــي نســج عالقــات متميــزة 
كينيــا  مثــل  المنطقــة  دول  مــع 
ــدا وبورونــدي  وتنزانيــا وأوغنــدا وروان
وتأســيس  وغيرهــا،  القمــر  وجــزر 
اقتصاديــة  وتنميــة  تجاريــة  شــبكات 

مســتدامة.  وثقافيــة 

قصر العجائب بشرق افريقيا



في صميم االبتكار

أرقام وحقائق حول المشروع:
 

التوجيهيــة  اللجنــة  العلمــي  البحــث  يتــرأس مجلــس  اللجنــة التوجيهيــة للمشــروع: 
مــن:  لمشــروع مصــادر وعضويــة كل 

جامعة السلطان قابوس   -
وزارة التعليم العالي   -

وزارة الصحة   -
وزارة التراث والثقافة   -

وزارة القوى العاملة  -

* االرقام حتى مارس 201٨

نبذة تعريفية:
ــي  ــى ربــط المجتمــع األكاديمــي العمان يســعى مشــروع المكتبــة العلميــة االفتراضيــة )مصــادر( ال
بأفضــل المــوارد البحثيــة فــي العالــم والمســاهمة في تعزيز أنشــطة البحوث العلميــة لألكاديميين 
ــي وغيرهــم مــن الباحثيــن فــي مختلــف القطاعــات وتســهيل  ــة مؤسســات التعليــم العال وطلب
الوصــول إلــى مواقــع البحــوث العالميــة. حيــث يوفــر مشــروع )مصــادر( محتــوى متعــدد االختصاصــات 
ومنظمــً حســب الموضــوع، بــدءًا مــن األعمــال واإلدارة وصــوالً إلــى الفنــون والعمــارة، ومــن الدراســات 

العربيــة إلــى توليــد الطاقــة والكهربــاء.

٢67٠77 ألف عنوان موجود في مصادر

١3 مؤسســة عــدد المؤسســات المشــتركة فــي 
مصــادر فــي الفتــرة الحاليــة.

٢٠١٠٨١٢9 عدد مرات االطالع على قواعد البيانات

64٨953٨4 عدد مرات البحث الشامل.

673١١٠ عــدد مــرات طلبــات النــص الكامــل لقواعد 
البيانات

١٠76٨٢ عدد مرات طلبات ملخصات البحوث

الشريك االستراتيجي لمصادر:

نظــام  هــو  لمصــادر،  األول  المحتــوى  مــزود 
 المعلومــات »إبســكو« الشــهير عالميــً لخدمــات 

المعلومــات.

www.masader.om الموقع االلكتروني

معلومة22

https://twitter.com/masader


البرنامج اإلذاعي
األسبوعي

على الترددات التالية:

حـــوار مـــع بـــاحـــث

يبث يوم الجمعة الساعة 3:40 عصرا

تقديم: راشد بن خميس السعدي

يعاد يوم السبت الساعة 11:30 صباحا

إخراج: حمد بن عامر الوردي

يســتضيف البرنامــج الباحثيــن المموليــن ضمــن برامــج المجلــس ليتــم الحديــث عــن المشــاريع البحثيــة مــن حيــث 
أهدافهــا وأهــم نتائجهــا والتوصيــات التــي تخــرج بهــا، والحديــث عــن المشــاريع البحثيــة المســتقبلية للباحثيــن 
ودور المؤسســات فــي نقــل المعرفــة، وتأهيــل الكــوادر البشــرية العمانيــة، ونشــر الوعــي بالبحــث العلمــي ومجاالتــه.

https://www.youtube.com/channel/UCpdz4wv7_D7HF0KuZfvVglQ


The reserach councilTRC_Oman TRC_Oman TRC_Oman

https://twitter.com/TRC_Oman
https://www.facebook.com/trcoman/
https://www.youtube.com/channel/UCpdz4wv7_D7HF0KuZfvVglQ
https://www.instagram.com/trc_oman/

