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حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
حفظه اهلل ورعاه

وعلــى المجتمــع الُعمانــي - حكومــًة ومواطنيــن - إدراك مــدى ضــرورة االســتعداد لمجابهــة تحديــات العولمــة، 
وذلــك مــن خــالل تطويــر القــدرات الوطنيــة، وتأســيس االقتصــاد علــى أســس راســخة مــن التنافســية واإلنتاجيــة 

العالميــة، ومــن خــالل االرتقــاء باألجهــزة والمؤسســات، واالهتمــام بالعلــم والتقنيــة والبحــث والتطويــر.
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الـحـمـد هلل رب الـعالمين، والصالة والسـالم على أشرف األنبـياء والمـرسلين، سيـدنا محمد وآلـه وصـحبه أجمعين.

ــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم ـ حفظــه اهلل  ــة يطيــب لنــا أن نرفــع للمقــام الســامي لحضــرة صاحــب الجالل بداي
ورعــاه ـ أســمى عبــارات الشــكر والتقديــر مقرونــة بالدعــاء علــى اهتمــام جاللتــه الكريــم بالبحــث العلمــي والعلــم والعلمــاء، 

ومــا يحيطــه بهــم مــن رعايــة واهتمــام مشــهود.

ســجل عــام 2017م حــراكا ملحوظــا ألعمــال المجلــس فــي مختلــف القطاعــات، حيــث واصــل المجلــس وبنجــاح تســجيل مبادرات 
جديــدة مــع مختلــف شــركائه مــن القطاعيــن العــام والخــاص، وذلــك تماشــيا مــع الخطــط االســتراتيجية المرســومة لدعــم 

برامــج البحــث العلمــي واالبتــكار.

إننــا نتطلــع إلــى أن يكــون عــام 2018م عامــا حافــال بالمنجــزات 
البنــاء  العمــل  مــن  ومرحلــة جديــدة  واالبتكاريــة،  البحثيــة 
بمشــاركة الجميــع ســعيا إلــى تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات 

ــز. لهــذا الوطــن العزي

كافــة  إلــى  الجزيــل  بالشــكر  نتوجــه  أن  يســرنا  وختامــا، 
والباحثيــن  والخــاص  العــام  القطاعيــن  مــن  الشــركاء 
والمبتكريــن، كمــا أتوجــه بالشــكر والتقديــر إلــى أصحــاب 
المعالــي والســعادة وباقــي أعضــاء هيئــة المجلــس وأعضــاء 
اللجنــة االستشــارية الدوليــة وإلــى الجهــود المبذولــة مــن 
مــن  المزيــد  تحقيــق  آمليــن  المجلــس،  موظفــي  جميــع 

المجــد. ذرى  إلــى  عمــان  لرفعــة  والعطــاء  الجهــد 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

شهاب بن طارق آل سعيد
مستشار جاللة السلطان

رئيس مجلس البحث العلمي

اعتمــاد  هــو  المنصــرم  العــام  فــي  تحقــق  مــا  أبــرز  ولعــل 
االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار مــن قبــل مجلــس الــوزراء 
الموقــر، والتــي تكللــت بفضــل الجهــود الحثيثــة مــن اللجــان 
خبــراء  مــن  المكونــة  المعنيــة  العمــل  وفــرق  المشــكلة 
يمثلــون القطاعــات الحكوميــة والخاصــة والمجتمــع المدنــي.

وال يخفــى علــى الجميــع األوضــاع االقتصادية والتي أثرت على 
بعــض برامــج المجلــس فــي دعــم البحــوث واالبتــكارات، األمــر 
الــذي كان حافــزا لبنــاء الشــراكات مــع الجهــات المســتفيدة 

والتــي ســتحقق نتائــج افضــل بــإذن اهلل.
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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

أعضاء
هــيــئــة الــمــجــلــس

صاحب السمو السيد/
 شهاب بن طارق آل سعيد

مستشار جاللة السلطان 
 رئيس مجلس البحث العلمي
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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

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 للمعايير المهنية 
وتطوير المناهج 

وزارة القوى العاملة

الدكتور/
 عبود بن حمد الصوافي

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 
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الخــاص  القطاعيــن  مــع  الشــراكات  وبنــاء  التعــاون 
والعــام ســمة مميــزة لجهــود المجلــس لســنة 2017م، وذلــك 
فــي إطــار تعزيــز اســتدامة انشــطة البحــث العلمــي ودعــم 
االبتــكار، األمــر الــذي نتــج عنــه تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات.

تقديم

بروتوكول البحث العلمي والتطوير في مجال الطاقة ومنصة إيجاد

برنامــج تحويــل مشــاريع التخــرج التقنيــة فــي قطــاع االتصــاالت ونظــم المعلومــات إلــى 
شــركات ناشــئة

جائزة الغرفة لالبتكار

منصة المدن الذكية )مسابقة هاكاثون أنت(

مسابقة الجدران المتساقطة

اجتماع حملة جائزة نوبل في مدينة لينداو األلمانية

منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب
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الطاقــة  مجــال  فــي  والتطويــر  العلمــي  البحــث  بروتوكــول 
إيجــاد ومنصــة 

البحثيــة،  والمؤسســات  الصناعيــة  المؤسســات  بيــن  الشــراكة  لمبــدأ  تجســيدا 
وبدعــم مــن وزارة النفــط والغــاز ومجلــس البحــث العلمــي وشــركة تنميــة نفــط عمــان 
فــي  الطاقــة  فــي مجــال  العلمــي والتطويــر  البحــث  بروتوكــول  التوقيــع علــى  تــم 
الخامــس مــن يونيــو 2017م، ويعنــى البروتوكــول بتشــجيع األبحــاث المشــتركة بيــن 
القطــاع الصناعــي والقطــاع األكاديمــي فــي قطــاع الطاقــة. وقــع علــى البروتوكــول 
)34( مؤسســة مــن ضمنهــم )23( مؤسســة مــن القطــاع الصناعــي و)9( مؤسســات 
ــرز مخرجــات البروتوكــول  مــن القطــاع األكاديمــي ومؤسســتين حكوميتيــن. ومــن أب
القطــاع  بيــن  المشــتركة  البحثيــة  االنشــطة  لتعزيــز  الكترونيــة  منصــة  تطويــر 
الصناعــي والقطــاع األكاديمــي أطلــق عليهــا اســم »إيجــاد«، دشــنت ضمــن فعاليــات 
الملتقــى الســنوي الرابــع للباحثيــن، ويقــوم مبــدأ عمــل المنصــة علــى عــرض الشــركات 
والمؤسســات العاملــة فــي مجــال الطاقــة للتحديــات والصعوبــات التــي تواجههــا أمــام 
القطــاع األكاديمــي الــذي يقــوم بــدوره فــي دراســة هــذه التحديــات وتقديــم مقترحــات 

www.ejaad.om لحلهــا.   بحثيــة 

3423

92

 مؤسسة وقعت على 
البروتوكول

مؤسسة من القطاع 
الصناعي

مؤسسات من القطاع 
األكاديمي

مؤسستان من القطاع 
الحكومي
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التخــرج  مشــاريع  بيــن  كبيــرة  منافســة  البرنامــج  مــن  األولــى  النســخة  شــهدت 
المشــاركة، والتــي أثمــرت عــن اختيــار ثالثــة منهــا الحتضانهــا وتحويلهــا إلــى شــركات 

ناشــئة بالتعــاون مــع شــركاء البرنامــج، والمشــاريع الفائــزة هــي:

برنامــج تحويــل مشــاريع التخــرج التقنيــة فــي قطــاع االتصــاالت 
ونظــم المعلومــات إلــى شــركات ناشــئة

بعــد نجــاح النســخة األولــى مــن برنامــج تحويــل مشــاريع التخــرج التقنيــة إلــى شــركات 
ناشــئة »Upgrade«، دشــن المجلــس النســخة الثانيــة مــن البرنامــج بنهايــة أكتوبــر 

2017م، وذلــك بالتعــاون مــع شــركاء البرنامــج. 

والكليــات  الجامعــات  لــدى طــالب  التخــرج  لتوجيــه مشــاريع  البرنامــج فرصــة  يعــد 
فــي  المعلومــات  ونظــم  االتصــاالت  مجــال  فــي  لحــل قضايــا معاصــرة  بالســلطنة 

الرابعــة. الصناعيــة  الثــورة  مجــاالت 

إنترنت
 األشياء

أمن
 المعلومات

الذكاء
 االصطناعي

البيانات والكتل 
الضخمة

تـقـديـم الـتـمـويـل والـدعـم المادي

إدارة وتنظيم البرنامج

توفيــر التدريــب الخارجــي في 
مجــال تطويــر الشــركات الناشــئة 

ــتثمار ــا لالس وتهيئته

احـتضـان وتطوير الشركات الناشئة 

توفير برامج مخصصة لتطوير 
القدرات المهنية والقيادية 

الــتــوجـــيــه الــتــجــاري والــمــالــي 
والتسويقي

مـــشــروع الواقع االفتراضي للسياحة مـــشــروع عناوين
في عمان

مـــشــروع تطبيق النحلة
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وقــد هدفــت المســابقة الــى تعزيــز التعــاون والشــراكة بيــن مؤسســات القطــاع الخــاص والقطــاع 
يتــم  أو خدمــات  منتجــات  الــى  تحويلهــا  علــى  والعمــل  اإلبداعيــة  األفــكار  وتبنــي  األكاديمــي 

تســويقها واالســتفادة منهــا.

جائزة الغرفة لالبتكار ٢٠١٧

تجــارة  غرفــة  مــع  بالتعــاون  العلمــي  البحــث  مجلــس  نفــذ 
وصناعــة عمــان مســابقة جائــزة الغرفــة لالبتــكار تحــت شــعار 
مختلــف  شــملت  حيــث  بــالدك«،  بأفكارك...لترقــى  »ســاهم 
محافظــات الســلطنة مــن خــالل )7( مراكــز للتقييــم، وقــد تــم 
اإلعــالن عــن أســماء الفائزيــن الثالثــة فــي ختــام المرحلــة الثالثــة 
والنهائيــة مــن المســابقة فــي يــوم 15 نوفمبــر2017م، وذلــك 

بفــوز )3( مشــاريع وهــي:

استخدام رماد األشجار 
العمانية التالفة في 

الطالءات الخزفية

استخالص مرهم من 
جذور نبات المستعفل 

لنمو الشعر

سترة االسعافات األولية

جائزة الغرفة لالبتكار ٢٠١٧م

460
35
14
3
7

40

فكرة قدمت للمشاركة

المعلومة البيان

فكرة تنافست في المرحلة األولى )مرحلة األفكار االبتكارية(

نموذجا ابتكاريا أوليا تأهلت للمرحلة الثانية )تطوير النموذج(

مشاريع فائزة في المرحلة الثالثة )تقييم االبتكارات(

مراكز للتقييم

عدد المشاركين في لجان التحكيم

مجاالت التنافس

البيئةاألمن الغذائيالصحةالطاقة

تقنية 
المعلومات

الصناعات 
التحويلية

الخدمات 
اللوجستية

السياحة
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فريق )sprint Team( تطبيق بالهواتف النقالة للجوالت السياحية االفتراضية. 
البوابة اإلرشادية )Hash Team( تطبيق للمرشدين السياحيين العمانيين .

مشــروع فريــق )Rivo Team( تطبيــق »طريــق« لمســاعدة الســكان والزائريــن للحصــول 
علــى موقــف ســيارة. 

ــك واصــل« منصــة الكترونيــة ذكيــة  ــق )node x Team( تطبيــق »واصــل كأن مشــروع فري
تســتخدم الــذكاء االصطناعــي والبيانــات الضخمــة للمســاهمة فــي تقليــل الزحمــه فــي مدينــة 

مطــرح وحجــز موقــف مســبقا.

منصة المدن الذكية )مسابقة هاكاثون(

البحثــي  البرنامــج  ضمــن  الذكيــة  المــدن  منصــة  نفــذت 
أنــت«2017م  الذكيــة فعاليــة »هاكثــون  للمــدن  االســتراتيجي 
يوميــن  مــدى  علــى  نظمــت  مســابقة  وهــي  مطــرح،  بواليــة 
ومواقــع  مختلفــة  تطبيقــات  تطويــر  بهــدف  متواصليــن 
لتحديــات  ذكيــة  حلــول  لتطويــر  رقميــة  وحلــول  إلكترونيــة 
المــدن  مجــال  فــي  االبتــكارات  تحفيــز  عبــر  مطــرح  مدينــة 
الذكيــة، وتعزيــز الشــراكة بيــن مختلــف المؤسســات، حيــث 
تنافــس )18( فريقــا بإجمالــي )66( مشــاركا، وســبق الهاكاثــون 
تنظيــم حلقــات عمــل لجميــع المشــاركين، وزيــارة ميدانيــة إلــى 

مطــرح. مدينــة 

المشاريع الفائزة هي: 

فريقا اجتمعت 
للمنافسة

أشخاص في كل مشاركا
فريق

عدد الفرق
 الفائزة

18664-24
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مسابقة مختبر الجدران المتساقطة

نظــم مجلــس البحــث العلمــي مســابقة مختبــر الجــدران المتســاقطة، حيــث تعــد المســابقة بمثابــة منتــدى يهــدف إلــى بنــاء قــدرات المجيديــن والمبتكريــن 
ورواد األعمــال أصحــاب األفــكار المبتكــرة، مــن خــالل عرضهــا أمــام لجــان تحكيــم متخصصــة. وقــد حظيــت )3( مشــاريع ابتكاريــة مــن الســلطنة بالمشــاركة فــي 

نهائيــات مســابقة الجــدران المتســاقطة بمدينــة برليــن األلمانيــة فــي نوفمبــر 2017م، وهــي:

86313
فكرة ابتكارية تقدمت 

للمسابقة 
فكرة تأهلت لمرحلة 

تقديم العروض
أفكار تأهلت الى 
نهائيات المسابقة

هذه المسابقة 
بتنظيم ودعم كل 

من:

مشروع إزالة المركبات العضوية من الماء 
للطالبة بسمة الكيومية، من كلية عمان البحرية الدولية.

مشروع السترة الواقية من الحرارة المحيطة 
للطالبة خديجة الزدجالية من كلية كالدونيان الهندسية.

مشروع اللبان العماني ودوره في صناعة األصباغ 
للطالب سالم الكعبي من كلية كالدونيان الهندسية.
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منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب

ــي  ــي مكــون مــن ســتة طــالب مــن بعــض مؤسســات التعليــم العال شــارك وفــد طالب
بالســلطنة فــي شــهر أغســطس2017م بدعــم مشــترك بيــن مجلــس البحــث العلمــي 
والقطــاع الخــاص ممثــال فــي شــركة بــي بــي عمــان والطيــران العمانــي كناقــل رســمي 
للمشــاركين فــي منتــدى لنــدن الدولــي للعلمــاء الشــباب الــــ )59( وذلــك للســنة الثانيــة 
علــى التوالــي. تأتــي المشــاركة بهــدف إتاحــة الفرصــة للباحثيــن مــن الشــباب العمانيين 

لالســتفادة مــن التجــارب الناجحــة والبرامــج المتميــزة التــي تقــدم للشــباب علــى 
www.liysf.org.uk .مســتوى العالــم

اجتمــاع حملــة جائــزة نوبــل فــي 
مدينــة لينــداو األلمانيــة

عبــر  لينــداو  منظمــة  مــع  للشــراكة  ترجمــة 
يعمــل  معهــا،  الموقعــة  التفاهــم  مذكــرة 
مجلــس البحــث العلمــي علــى إتاحــة الفرصــة 
للباحثيــن المجيديــن للمشــاركة فــي اجتمــاع 
لينــداو  مدينــة  فــي  نوبــل  جائــزة  حملــة 
بــاب  فتــح  عــن  االعــالن  تــم  حيــث  األلمانيــة، 

اجتمــاع حملــة  فــي  للمشــاركة  التســجيل 
الجائــزة لعــام 2018م للعــام الثالــث علــى 
التوالــي وذلــك فــي شــهر يونيــو2018م، 
إذ ســبق وأن شــاركت فــي عــام 2017م 
طالبــة دكتــوراه فــي مجــال الكيميــاء 

قابــوس،  الســلطان  جامعــة  مــن 
أحــد  تعتبــر  المشــاركة  وهــذه 
المزايــا التــي حصــل عليهــا مجلس 
أصبــح  أن  بعــد  العلمــي  البحــث 
منظمــة  فــي  أكاديميــا  شــريكا 

2015م. عــام  منــذ  لينــداو 
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 أبرز األنشطة
والفعاليات 2017م
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واألنشــطة  الفعاليــات  مــن  العديــد  المجلــس  نظــم 
واالبتــكار  البحــث  مجــال  فــي  المجلــس  لجهــود  الداعمــة 
بمشــاركة محليــة وعالميــة بهــدف نقــل المعرفــة ونشــر 
وذلــك  المحفــزة  البيئــة  وتوفيــر  العلمــي  البحــث  ثقافــة 
مــن خــالل بنــاء وتعزيــز الشــراكات مــع القطــاع الحكومــي 

الخــاص. والقطــاع 

تقديم

الملتقى السنوي الرابع للباحثين 

الجائزة الوطنية للبحث العلمي

اجتماعات هيئة المجلس

الموارد البشرية

التعاون الدولي

نشر الوعي
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تكريــم الفائزيــن بالجائــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي علــى مســتوى حملــة 
الدكتــوراه، والباحثيــن الناشــئين.

تكريم البحوث الطالبية الفائزة في برنامج دعم بحوث الطالب.
العمانيــة  االفتراضيــة  العلميــة  للمكتبــة  اإللكترونــي  الموقــع  تدشــين 

»مصــادر«.
تدشين الموقع اإللكتروني لمنصة »إيجاد«.

ــا  عقــد جلســات نقاشــية بحثيــة متزامنــة عــرض خاللهــا )31( مشــروعا بحثي
تناولــت مســتجدات ومخرجــات المقترحــات البحثيــة فــي القطاعــات البحثيــة 

الســتة بالمجلــس.
إقامــة معــرض تضمــن )41( ملصقــا بحثيــا للبحــوث الممولــة مــن مجلــس 
البحــث العلمــي التــي تــم نشــر بعــض مخرجاتهــا فــي مجــالت علميــة عالميــة 

محكمــة ضمــن برنامــج المنــح البحثيــة المفتوحــة.
معــرض لعــدد مــن المعــدات البحثيــة الممولــة ضمــن المشــاريع البحثيــة أو 
كمخرجــات مــن هــذه المشــاريع والتــي تــم تســجيل بعــض منهــا كبــراءات 

اختــراع.

الملتقى السنوي الرابع للباحثين

الرابــع  الســنوي  الملتقــى  العلمــي  البحــث  مجلــس  نفــذ 
للباحثيــن كأحــد أهــم األنشــطة والفعاليــات لعــام 2017م مــن 
أجــل ترجمــة أهــداف االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي 
فــي تشــجيع ونشــر ثقافــة البحــث العلمــي فــي الســلطنة، 
بيــن  البحثيــة  والمعــارف  الخبــرات  وتبــادل  المعرفــة،  ونقــل 
الباحثيــن مــن داخــل وخــارج الســلطنة باإلضافــة الــى عــرض 
علــى  الباحثيــن  وتشــجيع  العلميــة،  البحــوث  مســتجدات 
ضــرورة إبــراز أنشــطتهم البحثيــة فــي شــتى المجــاالت العلميــة 

العلمــي.  البحــث  وبرامــج مجلــس  بأنشــطة  والتعريــف 

وتضمن الملتقى:  

4115 31
ملصقًا بحثيا للبحوث 

الممولة تم عرضها 
بالمعرض المصاحب

معدة بحثية تم 
عرضها بالمعرض 

المصاحب

مشروعا بحثيا تم 
تداولها خالل جلسات 

النقاش
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الجائزة الوطنية للبحث العلمي

الفائزيــن  تكريــم  حفــل  العلمــي  البحــث  مجلــس  نظــم 
بالجائــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي لعــام 2017م فــي فئتــي 
حملــة الدكتــوراه، وفئــة الباحثيــن الناشــئين )مــن غيــر حملــة 
الدكتــوراه(، وذلــك فــي ديســمبر2017م حيــث تــم تكريــم )11( 
مشــروعا بحثيــا مجيــدا فــي مختلــف القطاعــات البحثية الســتة 
المســتلمة  البحثيــة  المقترحــات  عــدد  بلــغ  وقــد  بالمجلــس. 

بحثيــا. )99( مشــروعا  للمشــاركة 

تســهم الجائــزة فــي بــث روح التنافســية بيــن الباحثيــن وتحفيزهــم لتقديــم بحــوث فــي 
القطاعــات البحثيــة الســتة ترقــى إلــى تحقيــق الجــودة الشــاملة والتنميــة المســتدامة.

1199

مشروعا بحثيا تم تكريمها 
ضمن القطاعات البحثية

مشروعا بحثيا تنافست 
للجائزة في نسختها الرابعة
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الفئة األولى: حملة الدكتوراه وما يعادلها

القطاعاسم الباحثعنوان البحث

تحليل التركيب النهائي 
للنفايات البلدية الصلبة في 

مسقط

نظام استشعار لإلشعاعات 
الكهرومغناطيسية 

لتطبيقات الطاقة 
المنخفضة والعالية التردد

تأثير جزيئات عادم الديزل 
على االستجابات الوعائية 

الكلوية في الجرذان 
المصابة تجريبيا بمرض 

الكلى المزمن

نسبة الفائدة في عمان: 
هل هي منصفة؟

تقديم خوارزمية جديدة في 
الذكاء االصطناعي الهجين 

لتستخدم في تحسين 
شبكة التطبيقات الصناعية 

في مجال الصناعات 
التحويلية الحديثة

الكشف عن الطلبة 
الموهوبين في سلطنة 
عمان: الفروق في النوع 

والصف على مقياس تقدير 
الموهبة، نموذج المدرسة

د. محاد بن 
سعيد بن 

علي باعوين

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين

د. يوسف بن محمد السليماني

د. عايدين عزيزي

د. محمد بن مانع بيت سويلم

المكرم د. سعيد بن مبارك المحرمي

د.  أحمد حسن حمدان محمد

د. محمد بن 
مانع بيت 

سويلم

د. يوسف 
بن محمد 

السليماني

د. سعيد 
بن مبارك 
المحرمي

د. عايدين 
عزيزي

د.  أحمد 
حسن 

حمدان 
محمد

البيئة 
والموارد 
الحيوية

االتصاالت 
ونظم 

المعلومات

 الصحة 
وخدمة 

المجتمع

 الثقافة 
والعلوم 

االجتماعية 
واألساسية

 الطاقة 
والصناعة

التعليم 
والموارد 
البشرية

الــفــئــة األولــى
حملة الدكتوراه وما يعادلها

حملة الدكتوراه وما يعادلها
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الفئة الثانية: الباحثون الناشئون

القطاعاسم الباحثعنوان البحث

فاعلية االستراتيجيات 
المحفزة للتشعب العصبي 

على التفكيرين االبتكاري 
والناقد لدى طلبة الصف 

الثامن من التعليم 
األساسي في سلطنة عمان

سياسة ريادة األعمال 
للتغلب على المصاعب 

التي تحول دون نمو 
شركات جديدة في اقتصاد 

نامي: أدلة من سلطنة 
عمان

دراسة االختالفات المكانية 
والزمنية لعالقات الطول 

بالوزن وحالة المصائد 
السمكية لنوع ترايشيروس 

ليبتوروس )أبو سيف( 
وتطبيقها على إدارة 

المصائد السمكية

بناء نظام الكشف عن 
التسلل اإللكتروني 

باستخدام طريقة اختيار 
الميزات

التحليل البروتيني 
لألجسام المضادة لبروتين 
ريبوسومال بي في مرضى 

الذئبة الحمراء.

د. خديجة بنت أحمد البلوشية

عبداهلل بن حمد النهدي

د. محمود بن علي الكندي

عبداهلل بن محمد الشكيلي

د. محمد بن عبداهلل أمبوسعيدي

د. خديجة 
بنت أحمد 
البلوشية

عبداهلل 
بن محمد 
الشكيلي

عبداهلل بن 
حمد النهدي

د. محمد 
بن عبداهلل 

أمبوسعيدي

د. محمود 
بن علي 
الكندي

التعليم 
والموارد 
البشرية

الثقافة 
والعلوم 

االجتماعية 
واألساسية

البيئة 
والموارد 
الحيوية

االتصاالت 
ونظم 

المعلومات

الصحة 
وخدمة 

المجتمع

الــفــئــة الثانية
حملة الدكتوراه وما يعادلها

الباحثون الناشئون
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هيئة مجلس البحث العلمي 

عقــدت هيئــة مجلــس البحــث العلمــي عــدة اجتماعــات لعــام 
2017 وتــم خاللهــا العمــل علــى تعزيــز جهــود المجلــس فــي 
دعــم أنشــطة البحــث العلمــي واالبتــكار بالســلطنة، واعتمــاد 
ــر  عــدد مــن الموضوعــات كمــا أطلعــت علــى عــدد مــن التقاري

ــرز المخرجــات: وفيمــا يلــي أب
البحثــي   البرنامــج  إنشــاء  وثيقــة  الهيئــة  اعتمــدت 
وان  ســبق  والــذي  الثقافــي  التــراث  حــول  االســتراتيجي 

2014م. العــام  فــي  انشــائه  علــى  وافقــت 
البحثــي  البرنامــج  تأســيس  المجلــس  هيئــة  اعتمــدت 

الذكيــة. المــدن  مجــال  فــي  االســتراتيجي 
وافقــت هيئــة المجلــس مبدئيــا علــى مقتــرح إعــادة هيكلــة 
برنامــج المنــح البحثيــة المفتوحــة والــذي بنــاء عليــه ســيتم 

تقســيمه الــى )3( برامــج مختلفــة للدعــم.
اطلعــت علــى مقتــرح التعــاون بيــن مجلس البحــث العلمي 
وشــركة تنميــة نفــط عمــان لتطويــر وإدارة معهــد تكامــل 
التقنيــات المتقدمــة بهــدف تأسيســه كمعهــد مســتقل 

وبتمويــل مشــترك بيــن الجانبيــن.
ناقشت تقارير اللجنة االستشارية الدولية للمجلس.

الموارد البشرية

بلــغ عــدد موظفــي المجلــس بنهايــة عــام 2017م )248( موظفــا وموظفــة فــي مختلف 
المســتويات اإلداريــة والتخصصية.

كمــا بلــغ عــدد البرامــج التدريبيــة التعاقديــة التــي نفذهــا المجلــس )24( برنامــج، 
حيــث شــارك عــدد )208( مــن الموظفيــن فــي دورات تدريبيــة خــالل العــام، فــي حيــن 
بلــغ عــدد الموظفيــن الذيــن تدربــوا علــى رأس العمــل فــي مجــاالت عملهــم فــي 
مؤسســات أخــرى عــدد )9( موظفيــن والتحــق )9( موظفيــن فــي دورات عــن بعــد 

لتطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم المهنيــة.

24820824
عدد موظفي المجلس 

بنهاية عام 2017م
عدد الملتحقين بدورات 

خالل نفس العام
دورة تدريبية تم 

تنفيذها خالل العام
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التعاون الدولي 

اســتقبل المجلــس خــالل العــام عــددا مــن الوفــود الزائــرة مــن عــدد مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة وذلــك بهــدف تعزيــز التعــاون فــي مجــاالت البحــث واالبتــكار، 
وســعيا للتواجــد فــي المحافــل الدوليــة فقــد شــارك عــدد مــن مســؤولي المجلــس ضمــن وفــد الســلطنة فــي:

االحتفاليــة العالميــة لتســليم جائــزة الســلطان قابــوس الدوليــة لحمايــة البيئــة - ٢٠١٧، وذلــك ضمــن فعاليــات مؤتمــر العلــوم العالمــي الــذي اقامتــه 
منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة بمنطقــة البحــر الميــت فــي األردن باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي الــدورة )39( الجتماعــات اتحــاد مجالــس البحــث 

العلمــي العربيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة.

كما نظم المجلس:
المجلــس  مــع  بالتعــاون  والمجتمعــي  المؤسســي  االبتــكار  نــدوة 
المؤسســي  االبتــكار  وتطويــر  تمكيــن  بهــدف  البريطانــي  الثقافــي 
والمجتمعــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بمشــاركة مؤسســات 
ومراكــز البحــث العلمــي واالبتــكار فــي الســلطنة ودول مجلــس التعــاون 

المتحــدة. والمملكــة  الخليجــي 

حلقات عمل بعنوان مهارات االتصال الفّعال للباحثين.

حلقــة عمــل حــول الطاقــة بالتعــاون مــع معهــد االقتصــاد والطاقــة 
ــة، وتضمنــت حلقــة  ــة الترويــج واالســتثمار التجــاري الكوري الكــوري، ووكال
العمــل محــاور حــول الفــرص والتحديــات ومجــاالت التعــاون فــي الطاقــة 
الســلطنة  بيــن  المتجــددة  الطاقــات  والغــاز، وتطويــر  النفــط  وصناعــة 

وكوريــا الجنوبيــة.
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نشر الوعي 

كثــف مجلــس البحــث العلمــي جهــوده اإلعالميــة بهــدف تعزيــز 
ثقافــة البحــث العلمــي واالبتــكار وتعريــف الجمهــور بأنشــطته 

وبرامجــه المختلفــة.

وقــد بلــغ معــدل الظهــور اإلعالمــي األســبوعي للمجلــس فــي 
وســائل اإلعــالم المختلفــة )4-5( مــرات ممــا يعكــس تنامــي 
أنشــطته وجهــوده المختلفــة ومواكبــة التغطيــات اإلعالميــة 
لتلــك األحــداث، كمــا تــم تنظيــم عــدد مــن الزيــارات الميدانيــة 
للجامعــات والكليــات وتنظيــم المعــارض والمشــاركة فيهــا 
ولعــل أبرزهــا المشــاركة ضمــن مهرجــان عمــان للعلــوم الــذي 

نظمتــه وزارة التربيــة والتعليــم.

جدول يوضح تنامي المنشورات والمتابعين لقنوات المجلس

22551

1113

944

48 فيديو88184 مشاهدة

167

444

156

أعداد المنشورات خالل العامإجمالي عدد المتابعين القناة

ومواكبــة لإلقبــال المتنامــي مــن الجمهــور علــى وســائل التواصــل االجتماعــي فقــد 
حــرص المجلــس علــى تفعيــل منصاتــه فــي قنــوات التواصــل االجتماعــي ســواء علــى 
الفيــس بــوك او التوتيــر او اليوتيــوب او االنســتجرام، حيــث تــم تغطيــة كافــة أنشــطة 
وفعاليــات المجلــس عبــر هــذه القنــوات عــالوة علــى بــث الكثيــر مــن المــواد التوعويــة 
ببرامــج ومشــاريع المجلــس، وقــد شــهدت هــذه التغطيــات تفاعــال كبيــرا مــن قبــل 
الجمهــور فعلــى ســبيل المثــال وصــل االنتشــار فــي وســم #_هاكثــون_ أنــت الــى 

حوالــي مليــون و400 ألــف حســاب فــي حيــن وصــل التفاعــل إلــى )12( مليــون تفاعــل.
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4

4

1543

57

47

227

النشرات

المعارض

منشورات التواصل 
االجتماعي

النشاط التلفزيوني

الحلقات اإلذاعية من 
برنامج حوار مع باحث

النشاط الصحفي

أنشطة نشر 
الوعي خالل 
العام ٢٠١٧م



التقرير السنوي28

مشاريع
 تأسيسية 
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مــن  عــدد  تنفيــذ  العلمــي  البحــث  مجلــس  واصــل 
المختلفــة،  االســتراتيجية  أهدافــه  لتحقيــق  المشــروعات 
حيــث شــهدت هــذه المشــروعات تطــورات متفاوتــة بالرغــم 
مــن التحديــات الماليــة التــي واجهــت هــذه المشــروعات. 

تقديم

مشروع مجمع االبتكار مسقط

الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم

المكتبة العلمية االفتراضية العمانية - مصادر

المستودع البحثي العماني - شعاع
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مجمع االبتكار مسقط

بالمجمــع مراحــل  االنشــائية  األعمــال  فــي  اإلنجــاز  بلغــت نســبة 
2018م.،  العــام  فــي  منهــا  االنتهــاء  المتوقــع  ومــن  متقدمــة 
والعمــل جــاٍر فــي المجمــع مــن عــدة نــواٍح أهمهــا تزويــد المجمــع 
بالخدمــات األساســية كشــبكة الميــاه والكهربــاء وشــبكات الغــاز 

والصــرف الصحــي وغيرهــا.

من أبرز مستجدات المجمع: 
االنتهــاء مــن انجــاز نســبة متقدمــة مــن مبنى االبتــكار، وورش التصنيــع والنمذجة، 

والمركــز االجتماعي.
تفعيــل المرحلــة التجريبيــة األولــى مــن برنامــج الحاضنــات، مــن خــالل تأهــل )3( 

مشــاريع ناشــئة وصغيــرة ومتوســطة، ودخولهــا فتــرة االحتضــان.
قــام المجمــع بتفعيــل اتفاقيــات تعــاون وشــراكة مــع مؤسســات محليــة كالهيئــة 
العامــة لترويــج االســتثمار وتنميــة الصــادرات )إثــراء(، ومؤسســات خاصــة كشــركة 

تنميــة نفــط عمــان.
ــرة، فــي إطــار  ــر للمؤسســات الصغي ــع المجمــع مذكــرة تعــاون مــع مركــز الزبي وق
تنميــة وتمكيــن أعضــاء حاضنــة االعمــال التابعــة للمجمــع لالســتفادة مــن الخدمــات 

التــي يقدمهــا مركــز الزبيــر للمؤسســات الصغيــرة، 
دوليــًا شــارك المجمــع فــي مؤتمــر الرابطــة الدوليــة لمناطــق العلــوم ومجــاالت 
االبتــكار بتركيــا، فضــاًل عــن حضــور عــدد مــن الفعاليــات واألنشــطة المحليــة بهــدف 

ــه والخدمــات المتوقــع تقديمهــا.  ــف بالمجمــع، ومكونات التعري
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الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم 

تواصل الشــبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم نشــاطها 
المســتهدفة  والتعليميــة  البحثيــة  المؤسســات  ضــم  فــي 
ــر البنيــة األساســية لتمكيــن الباحثيــن  فــي الســلطنة وتوفي
مــن تبــادل المعلومــات والبيانــات مــن خــالل شــبكة عمانيــة 
متكاملــة. حيــث يعتبــر وجــود هــذه الشــبكة خطــوة مهمــة 
والخدمــات  التعليميــة  المصــادر  وفــرة  تحــدي  تقليــص  نحــو 
جاهزيــة  قيــاس  فــي  أساســيًا  معيــارًا  يعتبــر  كمــا  البحثيــة، 
المؤسســات  مــع  لربطهــا  العمانيــة  البحثيــة  المؤسســات 
عالقــة  لهــا  التــي  الدوليــة  المنظمــات  أو  العالميــة  البحثيــة 

العلمــي.  بالبحــث 

يشــترك حاليــا فــي الشــبكة 88% مــن الجامعــات في الســلطنة 
ومــا يزيــد علــى 60% مــن الباحثيــن ويســتفيد مــن خدماتهــا 
ــي  ــي عــدد طلبــة التعليــم العال مــا يقــارب مــن 40% مــن إجمال

بالســلطنة.

من الجامعات في السلطنة 
اشتركت في الشبكة

من الباحثين يمكنهم 
االستفادة من الخدمات

من الطلبة يمكنهم االستفادة 
من خدمات الشبكة

88%

60%

40%
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حضــور )3( لقــاءات دوليــة فــي اإلمــارات وفرنســا ومصــر وعقــد 
)5( حلقــات عمــل ونــدوات محليــة مــع مشــاركات دوليــة.

زيــارة الجامعــات والكليــات فــي الســلطنة للتعريــف بالشــبكة، 
وانضمــام جميــع الجامعــات بالســلطنة ومجموعــة من الكليات 

ذات االهتمــام بالجانــب البحثــي.
 )IPv6( المســاهمة فــي رفــع تصنيف الســلطنة في اســتخدام

مــن )0.2%( إلى )%0.97(.
والتعليــم  العلمــي  للبحــث  العمانيــة  الشــبكة  تســجيل 

.)LIR( محلــي  إنترنــت  كمســجل 
تشــغيل خدمــة التجــوال التعليمــي )EduRoam( لتســهيل 

وصــول الباحثيــن لخدمــة اإلنترنــت عالميــا. 
للبحــث  األمريكيــة  الشــبكة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 

للســلطنة. وتوصيلهــا  )إنترنــت2(  والتعليــم 
توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع الشــبكة األوروبية للبحــث والتعليم 

جاينت وتوصيلها للســلطنة.
ــة )ســرفنت( لتوصيــل  توقيــع اتفاقيــة مــع الشــبكة الهولندي

OMREN مــع الشــبكات العالميــة.

تقديم خدمة االتصاالت بسرعة )10( جيجابيت في الثانية لمركز الشبكة.
تقديم خدمة االتصاالت بسرعة تصل الى )1( جيجابيت في الثانية للجامعات والكليات.

تخفيض سعر خطوط اإلنترنت المؤجرة إلى العشر تقريبا بالنسبة ألعضاء الشبكة.
إطــالق النســخة الجديــدة مــن موقــع الشــبكة علــى اإلنترنــت بعــد تدقيقــه مــن هيئــة 

تقنيــة المعلومــات ومؤسســات خارجيــة.
إطالق الموقع االلكتروني للمكتبة العلمية االفتراضية العمانية )مصادر(

إطــالق المســتودع الرقمــي لألبحــاث والدراســات العمانيــة وتحويــل المشــروع الــى جامعــة 
الســلطان قابــوس

تدشين خدمة االجتماعات المرئية عبر الشبكة
إطالق النسخة الجديدة من الهوية المعرفية  

توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع أحــد أفضــل مراكــز البيانــات فــي الســلطنة وتمكيــن أعضــاء 
الشــبكة مــن االســتفادة مــن خدماتــه المتطــورة.

ومن أبرز ما تم إنجازه خالل العام ٢٠١٧م:
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العمانيــة  االفتراضيــة  العلميــة  المكتبــة  مشــروع 
)مصــادر(

العلميــة  المكتبــة  لمشــروع  الرســمي  التدشــين  2017م  عــام  شــهد 
االفتراضيــة العمانيــة )مصــادر(، وذلــك ضمــن فعاليــات الملتقــى الســنوي 
الرابــع للباحثيــن، حيــث يتيــح موقــع مصــادر علــى شــبكة المعلومــات 
العالميــة للمتصليــن بــه الوصــول إلــى مختلــف أنــواع مصــادر وخدمــات 
المعلومــات اإللكترونيــة التــي تحــوي دوريــات البحــوث المحكمــة ورســائل 
الدكتــوراه والماجســتير وأوراق عمــل المؤتمــرات العلميــة، وســتكون 
والدراســات  للبحــوث  األساســية  العالميــة  للمــوارد  بّوابــة  مصــادر 
العلميــة، وكذلــك ســتهتم بالتعــاون مــع الشــركاء الرئيســيين لالرتقــاء 
المســتمر بعمليــة تواصــل الســلطنة مــع عالــم المعرفــة، وأيضــا ضمــان 
ــب  ــى جان ــة، إل ــة المتواصل ــة المحتــوى العلمــي للتطــورات التقني مواكب
إمكانيــة  مــن شــأنها توســيع  أخــرى  استكشــاف ممارســات وخدمــات 
الوصــول إلــى مــوارد المعلومــات وفتــح آفــاق وفــرص جديــدة للبحــث 

العلمــي والتعليــم والتعّلــم.

المســتودع الرقمــي لألبحــاث والدراســات العمانيــة - 
ــعاع ش

أنشــأ مجلــس البحــث العلمــي المســتودع الرقمــي لألبحــاث والدراســات 
تأســيس  أجــل  مــن  قابــوس  الســلطان  مــع جامعــة  بالتعــاون  العمانيــة 
قاعــدة بيانــات إلكترونيــة للبحــوث والدراســات العمانيــة ومقــاالت الدوريــات 
والمســتخلصات البحثيــة واإلحصائيــات األكاديميــة العمانيــة المتخصصــة 
ســواء التــي ُكتبــت فــي ســلطنة عمــان أو عنهــا وتوفيرهــا علــى الشــبكة 
العالميــة للمعلومــات فــي موقــع موحــد، وقــد قــام فريــق العمــل المعنــي 

ــر المســتودع بعــدد مــن الفعاليــات أهمهــا: بتطوي

إلدخــال  الفهرســة  علــى  القائميــن  لتدريــب  تدريبيــة  دورة  تنظيــم 
البيانــات.

ــد مــن الملفــات بالتنســيق مــع  تنصيــب نظــام المســتودع ورفــع العدي
هيئــة تقنيــة المعلومــات.

مــع  التواصــل  خــالل  مــن  والدراســات  المعلومــات  جمــع  عمليــة  بــدء 
المعنيــة. الجهــات 

التوعية بأهداف ودور المستودع عبر مختلف وسائل اإلعالم.
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دعم
البحوث
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بالرغــم مــن التحديــات الماليــة واصلــت بعــض برامــج 
كبرنامــج  البحثيــة  المشــاريع  تمويــل  البحــوث  دعــم 
دعــم بحــوث الطــالب، فــي حيــن توقفــت بعــض البرامــج 
المفتوحــة  البحثيــة  المنــح  الدعــم كبرنامــج  تقديــم  عــن 
وبرنامــج دعــم بحــوث الخريجيــن، عــالوة علــى توقــف عــدد 
مــن البرامــج البحثيــة االســتراتيجية وعــدم تمويــل إنشــاء 

جديــدة. بحثيــة  كراســي 

تقديم

المنح البحثية المفتوحة

برنامج دعم بحوث الطالب

البرنامج االستراتيجي لبحوث التراث الثقافي العماني

برنامج المنح البحثية االستراتيجية

المراكز البحثية

مسابقة البيوت الصديقة للبيئة

البرنامج البحثي االستراتيجي لإلدارة المتكاملة لحشرة دوباس النخيل )المتق(

برنامج بحوث المرصد االجتماعي

البرنامج البحثي االستراتيجي للطاقة المتجددة

مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية

البرنامج البحثي االستراتيجي للمدن الذكية

البرنامج البحثي االستراتيجي لبحوث المياه

معهد تكامل التقنيات المتقدمة
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برنامج المنح البحثية المفتوحة

نظــرا لألوضــاع االقتصاديــة التــي أثــرت علــى أداء برامــج ومشــاريع المجلــس المختلفــة، فقــد تــم إيقــاف تمويــل المشــاريع البحثيــة خــالل العــام 2017م للعــام 
الثانــي علــى التوالــي وفيمــا يلــي جــدول يوضــح عــدد المشــاريع البحثيــة المســتلمة والممولــة عبــر البرنامــج خــالل الفتــرة مــن 2013-2017م:

عدد المشاريع البحثية المستلمة والممولة عبر البرنامج خالل الفترة من ٢٠١3-٢٠١٧

2013
58

28

2014
62

28

2015
73

10

2016
77

0

2017
5

0

البحوث المستلمة

نوع البحوث

البحوث الممولة

وبهــدف ضمــان اســتمرار عــدد مــن برامــج دعــم البحــوث، فقــد أنشــأ المجلــس لجنــة لالســتثمار والتمويــل المبتكــر مــن خــالل 
ــل النشــاط البحثــي. كمــا عمــل المعنيــون بالبرنامــج  بنــاء شــراكات مــع مؤسســات القطــاع الخــاص للمســاهمة فــي تموي
علــى تقديــم مقتــرح إلعــادة هيكلــة البرنامــج مســتفيدين مــن الخبــرة التراكميــة فــي البرنامــج منــذ انشــائه فــي العــام 2009 

حيــث اعتمــدت هيئــة المجلــس المقتــرح بشــكل مبدئــي وســيتم تقســيم البرنامــج إلــى ثالثــة برامــج وهــي:

010203 فصــل تمويــل األجهــزة 
المنــح  برنامــج  عــن 
المفتوحــة  البحثيــة 
مســتقل  برنامــج  فــي 
بعنــوان »برنامــج دعــم 

البحثيــة«. األجهــزة 

منــح  تمويــل  فصــل 
عــن  العليــا  الدراســات 
البحثيــة  المنــح  برنامــج 
برنامــج  فــي  المفتوحــة 
مســتقل بعنــوان “برنامج 
البحثيــة«   الســعة  بنــاء 

برنامــج  علــى  اإلبقــاء 
مــع  البحثيــة  المنــح 
الموازنــة        وضــع ســقف 
الــمــخـــصــصــــة لــكــــل 

بحثــي.   مشــروع 

الماضيــة  الــدورات  خــالل  بحثيــا  مقترحــا   )159( تمويــل  المجلــس  اعتمــد  وقــد 
و)139(  دكتــوراه،  منحــة   )63( عــدد  الممولــة  المقترحــات  وتضمنــت  للبرنامــج، 

ماجســتير. منحــة 
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برنامج المنح البحثية االستراتيجية 

يعتبــر برنامــج المنــح البحثيــة االســتراتيجية الموجهــة أحــد أهــم البرامــج التــي ينفذهــا مجلــس البحــث العلمــي بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة بهــذه 
البرامــج، ومــن أبرزهــا:

برنامج بحوث المرصد االجتماعي
 

شــهد برنامــج بحــوث المرصــد االجتماعــي عــددا مــن التطــورات 
مــن حيــث العمــل علــى المشــاريع البحثيــة أو التوعيــة عبــر 
تقديــم أوراق عمــل والمشــاركة فــي المؤتمــرات، وفيمــا يلــي 

أبرزهــا:
العمــل علــى مشــروع بحثــي حــول دراســة قيــم الشــباب 

العمانــي.
إعــداد مشــروع بحثــي عــن »مقياس إدمان مواقع الشــبكات 

االجتماعية«.
تنفيــذ عــدد مــن المحاضــرات التعريفيــة بعنــوان »مهــارات 
الباحــث العلمــي فــي القضايــا االجتماعيــة والتربويةلنشــر 
الوعــي بأهميــة البحــوث االجتماعيــة والتربويــة، مــن خــالل 
فــي  والنفســيين  االجتماعييــن  األخصائييــن  اســتهداف 

وزارات التربيــة والتعليــم، الصحــة، التنميــة االجتماعيــة.
تقديــم مجموعــة مــن األوراق العلميــة فــي مؤتمــرات محليــة 

وإقليميــة ؛ منهــا األوراق البحثيــة التاليــة:

وكذلك تمت المشاركة في عدد من الفعاليات:

محافظــة  لطلبــة  الموحــد  القبــول  بيانــات  مؤشــرات 
2012-2016م. الدراســية  األعــوام  خــالل  الباطنــة  جنــوب 

استخدام طلبة الجامعة لوسائل التواصل االجتماعي
التباين في أنماط التنشئة الوالدية

إطــالق التقريــر الخليجــي الموحــد حــول المخاطــر االجتماعية 
بدولــة الكويت. 

عضويــة اللجنــة العلميــة بالملتقــى الخليجــي لــذوي اإلعاقــة 
فــي دولــة الكويــت. 

المشــاركة فــي إطــالق مجتمــع شــومان للبحــث العلمــي 
األردن فــي  واالبتــكار 

لتبــادل  بالكويــت  االجتماعــي  المرصــد  فريــق  مــع  لقــاء 
الخبــرات.
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للمــدن  االســتراتيجي  البحثــي  البرنامــج 
كيــة لذ ا

يعتبــر البرنامــج البحثــي االســتراتيجي للمــدن الذكيــة أحــد 
أحــدث البرامــج االســتراتيجية التــي اعتمــدت فــي العــام 2017م 

والتــي ينفذهــا مجلــس البحــث العلمــي بالشــراكة مــع:

البرنامج االستراتيجي للتراث الثقافي العماني

بمختلــف  علميــة  دراســة  الثقافــي  التــراث  مــواد  دراســة  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
األهــداف  مــن  مجموعــة  إلــى  الوصــول  ُبغيــة  الحديثــة  العلميــة  المنهجيــات 
االســتراتيجية المرتكــزة علــى مفاهيــم القيــم والُهويــة واألصالــة مــن ناحيــة ومعايير 

أخــرى.  ناحيــة  مــن  والمعاصــرة  والتقنيــة  التنميــة 

ــة مجلــس البحــث العلمــي فــي  ــة مــن قبــل هيئ وبعــد أن تمــت الموافقــة النهائي
مطلــع العــام 2017م علــى البرنامــج، بــدأ القائمــون عليــه فــي تنفيــذ برنامــج توعــوي 
للتعريــف بــه وبمحــاوره واألهــداف التــي يســعى لتحقيقهــا وذلــك فــي مختلــف 
المؤسســات الحكوميــة واألكاديميــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات 

اإلعالميــة.

ســوف  التــي  الذكيــة  المــدن  منصــة  علــى  البرنامــج  يشــرف 
تكــون منبــرا معرفيــا تشــاركيا لتحفيــز مبــادرات المــدن الذكية 
فــي ســلطنة ُعمــان لمواكبــة التحديــات الحاليــة والمســتقبلية 
مــن خــالل االســتفادة مــن التقنيــات الذكيــة والحلــول اإلبداعيــة، 
وتهــدف منصــة المــدن الذكيــة إلــى تكويــن شــبكة للتواصــل 
بالمــدن  المرتبطــة  القطاعــات  كل  بيــن  والتحــاور  والتعــاون 
الذكيــة فــي الســلطنة، ودعــم المشــاريع البحثيــة واالبتكاريــة 
ــب  ــى جان فــي المــدن الذكيــة عامــة ومدينــة مطــرح خاصــة، إل
إقامــة حلقــات عمــل ومؤتمــرات متخصصــة لتنميــة القــدرات 
فــي القطاعــات المرتبطــة بالمــدن الذكيــة، وأيضــا نشــر الوعــي 
حــول أنشــطة ومشــاريع واســتراتيجيات المــدن الذكيــة فــي 
عمــان، وقــد نظمــت منصــة المــدن الذكيــة فــي نوفمبــر 2017 
فعاليــة هاكاثــون مطــرح بهــدف إتاحــة الفرصــة للمبتكريــن 

ــات التــي تواجــه مدينــة مطــرح. لتقديــم حلــول للتحدي
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 البرنامج البحثي لإلدارة المتكاملة لمكافحة حشرة دوباس النخيل

تواصــل العمــل فــي المشــاريع البحثيــة التــي تــم توقيعهــا ضمــن هــذا البرنامــج مــع عــدد مــن المؤسســات البحثيــة والجامعــات مــن داخــل الســلطنة وخارجها، 
وقــد تــم اســتالم عــدد مــن التقاريــر الدوريــة لهــذه المشــاريع، وهــي:

البرنامج البحثي االستراتيجي لإلدارة المتكاملة لحشرة دوباس النخيل

 حالة المقاومة والتحمل والحساسية لحشرة 
دوباس النخيل تجاه المبيدات الحشرية

من الذي يأكل دوباس النخيل؟
 توصيف للمكافحة البيولوجية من خالل 

التحليل الجزيئي للمعدة

نمذجة بيئة وكثافة حشرة الدوباس في 
سلطنة عمان ودراسة تأثير الظروف البيئية 

والمناخية ونشاط السكان

المفاهيم الحيوية والبيئية لحشرة دوباس 
النخيل وألعدائها

طلبة الدراسات العليا  الجهة المنفذةاسم المشروع البحثي
بالمشروع

تطورات العمل

وزارة الزراعة 
والثروة 
السمكية

جامعة كنتاكي 
األمريكية 

-  وزارة الزراعة 
والثروة 

السمكية

جامعة 
نيوإنجالند 
األسترالية 

-  وزارة الزراعة 
والثروة 

السمكية
وزارة الزراعة 

والثروة 
السمكية

طالبين 
ماجستير

-

طالب دكتوراه
طالب ماجستير

طالب دكتوراه

تم تحديد حساسية الدوباس للمبيدات في محافظات 
الداخلية وشمال وجنوب الشرقية والظاهره وشمال وجنوب 

الباطنة

تحديد الحمض النووي لدوباس النخيل في السلطنة، عبر 
جمع أكثر من 20 ألف عينة من الحشرات الموجودة في بيئة 

الدوباس

تم تحديد البصمة الضوئية إلصابة الدوباس من خالل 
التصوير باألقمار الصناعية

تمت دراسة ستة أجيال متتالية من الدوباس في الحقل 
وعالقتها بالعوامل البيئية، و إيجاد العالقة بين كثافة 

اإلصابة بالدوباس وكمية إفراز الندوة العسلية، و التعرف 
على العالقة بين كثافة اإلصابة وكثافة البيض على النخيل، 
وكذلك العالقة بين كثافة الدوباس وطفيل البيض المحلي 

الذي يقضي على بيض الدوباس
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البرنامج البحثي للطاقات المتجددة

نفــذ القائمــون علــى البرنامــج البحثــي للطاقــات المتجــددة 
خــالل العــام 2017م عــددًا مــن المبــادرات فــي مجــال نشــر ثقافــة 
المحافظــة علــى الطاقــة وتوفيرهــا وتفعيــل ريــادة األعمــال في 

مجــال الطاقــات المتجــددة وفيمــا يلــي أبــرز هــذه المبــادرات:

البرنامج البحثي االستراتيجي لبحوث المياه

الســلطان  مركــز  مــن  بتمويــل  الميــاه  لبحــوث  االســتراتيجي  البحثــي  البرنامــج  ينفــذ 
المقــدم مــن  البحثــي  المقتــرح  العــام 2017م  للثقافــة والعلــوم خــالل  العالــي  قابــوس 
جامعــة الســلطان قابــوس بعنــوان »الحواجــز االصطناعيــة الشــعرية: تقنيــة هندســية 
لزيــادة كفــاءة اســتخدام ميــاه الــري فــي ســلطنة عمــان« إلــى جانــب اإلعــالن عــن  »تحــدي 
ُعمــان لتطويــر أنظمــة التحليــة الفرديــة لحــاالت الكــوارث االنســانية« وذلــك بهــدف اختــراع/

ــع بتقنيــة عاليــة الجــودة وبســعر ال يتعــدى عشــرين  ابتــكار جهــاز صغيــر /محمــول يتمّت
ــراد فــي حــاالت الكــوارث اإلنســانية، حيــث يقــام  ــًا الســتخدامه مــن قبــل األف دوالرًا أمريكي
التحــدي بالتعــاون مــع مركــز الشــرق األوســط ألبحــاث التحليــة )MEDRC( وبدعــم وتمويــل 

ــوم. ــي للثقافــة والعل ــوس العال مــن مركــز الســلطان قاب

تــم تنفيــذ الــدورة الثانيــة مــن جائــزة البحــوث واالبتــكار فــي مجــال الميــاه والتــي تهــدف 
إلــى تعزيــز دور البحــث العلمــي واالبتــكار فــي ايجــاد الحلــول لقضايــا الميــاه ورفــع الوعــي 
بمجــاالت إدارة المــوارد المائيــة، وتنقســم الجائــزة إلــى فئتيــن األولــى فئــة النشــر العلمــي 
ــن واالبتــكار  ــة االبتــكارات للمبتكري ــة الدكتــوراه والباحثيــن الناشــئين، والثانيــة فئ لحمل

لطلبــة المــدارس.

مبــادرة المحافظــة علــى الطاقــة فــي أكثــر مــن )20( مدرســة 
بهــدف دراســة تأثيــر التوعية واإلرشــاد على طــالب المدارس 

وغــرس ثقافــة ترشــيد اســتهالك الطاقة. 
مبــادرة فــي المحافظــة علــى الطاقــة فــي الهيئــة العامــة 
ــر التوعيــة واإلرشــاد  ــاه بهــدف دراســة تأثي ــاء والمي للكهرب
لموظفــي الهيئــة وغــرس ثقافــة ترشــيد اســتهالك الطاقة. 
مبــادرة فــي الطاقــات المتجــددة مــع شــركة جــالس بوينــت 

لدعــم االبتــكار وريــادة األعمــال. 
مبادرتــان مــع شــركة شــل فــي المحافظــة علــى الطاقــة 

الطاقــة.  فــي خدمــات  وتأســيس شــركات صغيــرة 
المســاهمة بشــكل فاعــل فــي اللجنــة الفنيــة المنظمــة 

لمؤتمــر عمــان للطاقــة والميــاه 2017م.
المشــاركة فــي )5( نــدوات داخــل الســلطنة و)3( فعاليــات 

خــارج الســلطنة.

مدرسة في أربع محافظات 
نفذت فيها مبادرة 

المحافظة على الطاقة

ندوات تمت المشاركة 
فيها داخليا و3 فعاليات 

خارج السلطنة

205
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نتائج المسابقة
 )الدورة األولى2017م (

 فئة النشر العلمي

فئة االبتكارات

حملة الدكتوراه

الـمـبـتـكـرون

الباحثون الناشئون

المبتكر الناشئ

د/ سليم زكري 
جامعة السلطان قابوس

المركز األول 
حجبت

حجبت

المشروع االبتكاري بعنوان »السخان الذكي«

التطبيق الذكي للهواتف بعنوان تطبيق »بيدار«

المشروع االبتكاري بعنوان التطبيق الذكي التوعوي »قطرة«

المشروع االبتكاري بعنوان مساعد محطات الصرف الصحي

المشروع االبتكاري بعنوان )أثر(.

المركز الثاني
حجبت

المركز الثالث ـ )مناصفة(

التطبيق الذكي للهاتف النقال بعنوان الماء شريان الحياة

المشــروع االبتــكاري بعنــوان تصميــم اقتصــادي لنظــام الزراعــة 
المائيــة باســتخدام مــواد محليــة الصنــع لزراعــة الخضــراوت

1

2

3

4

5
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برنامج دعم بحوث الطالب

عــدد  تمويــل  2017م  العــام  خــالل  العلمــي  البحــث  مجلــس  اعتمــد 
ــه  )58( مقترحــا بحثيــا طالبيــا ضمــن برنامــج بحــوث الطــالب فــي دورت
الخامســة مــن أصــل عــدد )234( مقترحــا بحثيــا طالبيــا تقدمــت إلــى 
البرنامــج، توزعــت البحــوث الممولــة علــى عــدد )19( جامعــة وكليــة مــن 

مختلــف محافظــات الســلطنة.

مقترحا بحثيا تمت الموافقة 
على  تمويلها

مقترحا بحثيا تم استالمها

طالبًا وطالبة استفادوا من 
الدعم

مؤسسة توزعت عليها 
المشروعات الموافق على 

تمويلها

58

2345

3

18

11

5

16

173

19

برنامج دعم بحوث 
الطالب خالل عام ٢٠١٧م:

البحوث الموافق على تمويلها 
حسب كل قطاع:

قطاع
 الصحة والخدمة االجتماعية 

قطاع
التعليم والموارد البشرية  

قطاع
الطاقة والصناعة  

قطاع
االتصاالت ونظم المعلومات  

قطاع
البيئة والموارد الحيوية 

قطاع
الثقافة والعلوم االجتماعية 

واألساسية  



التقرير السنوي45

المشاريع البحثية الطالبية الفائزة ضمن جائزة بحوث الطالب لعام ٢٠١٧م

النظام الجوال المتخصص الذي يمكن التحكم به عن ُبعد

نظام ذكي لفصل النفايات الصلبة باستخدام الطاقة الشمسية مع 
الروبوت الجامع ذي القيادة المتكاملة نحو االستدامة البيئية في حرم 

المدرسة

دراسة توقعات صاحب العمل من خريجي الكليات التقنية وفجوة 
المهارات التي يفتقدونها

الفنون البصرية كمدخل لتوثيق التاريخ العماني ، )فترة حكم 
اليعاربة(.

نظام اإلدارة التلقائية لألنشطة اليومية للشخص المسن

التحقق التجريبي في مركبات الفايبر تيريفيالث البولي المكررة 
والمعززة بألياف أشجار النخيل الستخدامها في التطبيقات الهيكلية 

في صناعة النفط والغاز

القطاع البحثيالمؤسسةعنوان المشروع البحثي

جامعة ظفار

الكلية التقنية بالمصنعة

الكلية التقنية بالمصنعة

الكلية التقنية بالمصنعة

جامعة السلطان قابوس

كلية الشرق األوسط

قطاع االتصاالت ونظم المعلومات

قطاع البيئة والموارد الحيوية

قطاع التعليم والموارد البشرية

قطاع الثقافة والعلوم االجتماعية 
واألساسية

قطاع الصحة وخدمة المجتمع

قطاع الطاقة والصناعة
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استعادة البذور العمانية: 
بــدأ المركــز برنامجا الســتعادة بعض البذور 
لنباتــات عمانيــة مــن بنــوك جينيــة عالميــة 
مختلفــة ومــن بينهــا ســالالت جمعــت مــن 
الســلطنة فــي ثمانينــات القــرن الماضــي، 
واســتطاع المركــز مــن اســتعادة العشــرات 
المحليــة  والشــعير  القمــح  ســالالت  مــن 
الوراثيــة  للمــوارد  الوطنــي  المركــز  مــن 
للواليــات المتحــدة االمريكيــة وســيتم إكثــار 
هــذه الســالالت بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة 
ــم حفظهــا فــي بنــك  والثــروة الســمكية ث

الجينــات الخــاص بالمركــز.

صون الموارد الوراثية: 
المــوارد  لحفــظ  مختبــرات  المركــز  أنشــأ 
الوراثيــة باإلضافــة إلــى إنشــاء بنــك الجينــات 
وشــركة  نــزوى  جامعــة  مــع  بالتعــاون 
تنميــة نفــط عمــان )PDO( التــي ســاهمت 
بدعــم المشــروع بأحــدث األجهــزة لتحليــل 

النــووي. الحمــض 

المراكز البحثية - مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية

شــهد مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة نشــاطا متناميــا خــالل العــام 2017م فــي مجــاالت صــون 
المــوارد الوراثيــة ونشــر ثقافــة الحفــاظ علــى هــذه المــوارد وأهميــة اســتثمارها باإلضافــة إلــى جهــود المركــز فــي 

اســتخالص قيمــة مضافــة مــن هــذه المــوارد، وفيمــا يلــي أبــرز مــا تــم إنجــازه خــالل العــام:

*رسم توضيحي لمشروع مبنى 
المركز
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اإلصدارات العلمية:
أصــدر المركــز خــالل العــام 2017م كتابيــن، 
العمانيــة  البحريــة  باألحيــاء  األول: متعلــق 
حــفــــظ  اســتــراتــيــجــيــــة  حــــول  والثانــي: 
واســتخدام المــوارد الوراثيــة النباتيــة ذات 
القيمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لســلطنة 

عمــان. 

قواعد البيانات:
فــي  الموجــودة  النباتيــة  األنــواع  ألجنــاس  بيانــات  قاعــدة  المركــز  طــور 
الســلطنة حيــث تحــوي حوالــي )1400( نــوع وهــي متاحــة حاليــا للجميــع علــى 

www.oapgrc.gov.om للمركــز  االلكترونــي  الموقــع 

نشر ثقافة التوعية بالموارد الوراثية واستثمارها: 
2017م  عــام  فــي  العلمــي  المقهــى  جلســات  ناقشــت 
وبدعــم مــن الشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي الُمســال 
الفــرص االســتثمارية المرتبطــة بالمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة 
والنباتيــة والبحريــة واألحيــاء الدقيقــة. حيــث وفــرت هــذه 
تجاريــة  مبــادرات  لتكويــن  فرصــا  العلميــة  الجلســات 
متعلقــة بالموضوعــات التــي تمــت مناقشــتها خــالل العــام.

 استخالص قيمة مضافة من الموارد الوراثية:
 ORIGO Integrated Projects مــع شــركة  بالتعــاون  المركــز  يعمــل 
المتخصصــة فــي مجــال اســتخالص قيمــة مضافــة مــن المــوارد الوراثيــة 
علــى تطويــر منتجــات لمســتحضرات التجميــل المســتخلصة مــن نــوى تمــر 

النخيــل العمانيــة.
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إنشاء وحدة تجارب بحثية وتدريبية لمعالجة مياه الصرف الصحي في سلطنة عمان.
تطويــر جهــاز روبــوت لدراســة ظاهــرة تصريــف الميــاه الجوفيــة فــي المناطــق الســاحلية يتــم 

تشــغيله باســتخدام الطاقــة الشمســية وطاقــة األمــواج.
التبريد باستخدام منظومات تبريد حرارية معتمدة على مصادر الطاقة المتجددة.

المراكز البحثية - معهد تكامل التقنيات المتقدمة 

ينفذ المعهد بالتعاون مع مؤسسة هلم هولتز األلمانية ثالثة مشاريع بحثية هي:

وقــد شــهد العــام 2017م تواصــل العمــل البحثــي بالمشــاريع التــي ينفذهــا المعهــد بالتعــاون مــع 
مؤسســة هلــم هولتــز األلمانيــة، مــن خــالل إقامــة عــدد مــن حلقــات العمــل المختلفــة، وتفعيــل 
العمــل فــي اتفاقيــات التعــاون البحثــي الموقعــة بيــن الطرفيــن، وفــي هــذا اإلطــار فقــد شــارك 
المعهــد فــي االجتماعيــن الثالــث والرابــع للمعهــد بالتشــارك مــع مركــز جيومــار هلــم هولتــز 
ــة ألمانيــا، إلــى جانــب  لبحــوث المحيطــات، والمركــز األلمانــي البحثــي لعلــوم األرض فــي جمهوري
مشــاركة المعهــد فــي حلقــة العمــل الثانيــة للشــركاء فــي المشــروع التجريبــي حــول تصريــف 
الميــاه الجوفيــة فــي قــاع البحــر، وحلقــة عمــل أخــرى بعنــوان التعــاون األلمانــي العمانــي حــول 
مفاهيــم الطاقــة المتجــددة واللتيــن عقدتــا بمســقط. كمــا عقــد فريــق المعهــد عــددا مــن 

ــاه الصــرف الصحــي فــي الســلطنة. ــة لمي ــق مشــروع اإلدارة الالمركزي اللقــاءات مــع شــركاء فري
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مسابقة البيوت الصديقة للبيئة 

مرحلتهــا  فــي  للبيئــة  الصديقــة  البيــوت  مســابقة  واصلــت 
الثانيــة نشــاطها بالتركيــز علــى القياســات وتجميــع البيانــات 
علــى فتــرات تشــمل جميــع فصــول الســنة وذلــك لتغطيــة 
جميــع تغيــرات المنــاخ وتحقيــق دقــة أكبــر مــن ناحيــة كفاءتها، 
ونقــل هــذه المعرفــة الــى الجانــب العملــي لكــي تســاهم فــي 
النمــط  وتحســين  للبيئــة  الصديــق  التصميــم  ثقافــه  نشــر 
فــي  تســاهم  التــي  المصــادر  كافــة  واســتغالل  العمرانــي 

المســتدامة.      التنميــة 

ومــن الناحيــة العمليــة والتوظيــف االقتصــادي لهــذه البيــوت، 
هنالــك العديــد مــن اإلنجــازات فــي هــذه المرحلــة من المســابقة 

: منها
عقــد اتفاقــات شــراكة بيــن بعــض المؤسســات األكاديميــة 
المشــاركة فــي المســابقة والقطــاع الخــاص للتعــاون فــي 
ــك مــن خــالل  ــة، وذل ــاٍن صديقــة للبيئ تصميــم وتنفيــذ مب

ــة الفــرق فــي هــذا المجــال. االســتعانة بالخبــرات وتجرب
الطاقــة  مجــال  فــي  الحكوميــة  المبــادرات  بعــض  إنشــاء 

البيــوت. هــذه  تجربــة  مــن  مســتفيدة 
نشــر عــدد )9( أوراق عمــل فــي مجــالت علميــة متخصصــة 

نتيجــة دراســات فــي هــذه البيــوت.
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  مــن  عــدد  انشــاء 
كمخرجــات لهــذه المســابقة فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة 

واالقتصــاد األخضــر واألنظمــة الذكيــة فــي المبانــي.

البيت الصديق للبيئة بجامعة نزوى
الممول من قبل مجلس البحث العلمي
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دعم
 االبتكار 
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الوطنيــة  االســتراتيجية  اعتمــاد  2017م  العــام  شــهد 
لالبتــكار والتــي أعــدت بالشــراكة بيــن المجلــس مــع مختلــف 
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة والمجتمــع المدنــي، كمــا 
شــهدت مســابقة االبتــكار الفــردي تطــورات علــى صعيــد 
المشــروعات الفائــزة. ونســتعرض ايضــا الجهــود المبذولــة 

ــا واالبتــكار. إلنشــاء المكتــب الوطنــي لنقــل التكنولوجي

تقديم

االستراتيجية الوطنية لالبتكار

بناء القدرات االبتكارية  - مسابقة االبتكار الفردي

مشروع المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا واالبتكار
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وفــي مجــال التعريــف باالســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار، تــم تنظيــم عــدد مــن اللقــاءات 
التعريفيــة فــي العديــد مــن مؤسســات الدولــة المختلفــة، وســوف يســتمر البرنامــج 
التعريفــي فــي تنظيــم لقــاءات تعريفيــة مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة للتعريــف 
بهــا، وبــاألدوار المختلفــة التــي ينبغــي أن تقــوم بهــا تلــك المؤسســات لتحقيــق أهــداف 

االســتراتيجية.

االستراتيجية الوطنية لالبتكار

مشــروع  2017م  مطلــع  فــي  الموقــر  الــوزراء  مجلــس  أقــر 
االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار، حيــث قامــت مجموعــة مــن 
اللجــان والفــرق الفنيــة مــن مختلــف المؤسســات الحكوميــة 
بإعــداد  خبيــرا   )70( يمثلهــا  المدنــي   والمجتمــع  والخاصــة 

االســتراتيجية: مشــروع 

مشروع المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا واالبتكار

البحــث  بمجلــس  واالبتــكار  التكنولوجيــا  لنقــل  الوطنــي  المكتــب  مشــروع  نظــم 
العلمــي )5( حلقــات عمــل مختلفــة حــول إنشــاء منظومــة لنقل التكنولوجيــا واالبتكار 
للــدول العربيــة بالتعــاون مــع اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا بمنظمــة 
األمــم المتحــدة - االســكوا والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، إلــى جانــب تعييــن 
نقــاط اتصــال فــي )17( مؤسســة مــن مؤسســات التعليــم العالــي بالســلطنة، وكذلــك 
إعــداد تقريــر علمــي عــن المنظومــة الوطنيــة لنقــل التكنولوجيــا فــي ســلطنة عمــان 

بمشــاركة خبــراء دولييــن.

ونقــل  تطويــر  منظومــات  فاعليــة  رفــع  إلــى  أساســي  بشــكل  المشــروع  ويهــدف 
التكنولوجيــا علــى المســتوى الوطنــي، وتعزيــز الربــط بيــن المؤسســات البحثيــة 
أخــرى،  جهــة  مــن  واإلنتاجيــة  الصناعيــة  القطاعــات  وبيــن  جهــة،  مــن  واألكاديميــة 
والمســاهمة فــي نقــل التجــارب والخبــرات والممارســات الناجحــة بيــن الــدول المتقدمــة 

والــدول العربيــة فــي هــذا المجــال.

رؤية 
االستراتيجية:

أن تكــون الســلطنة مــن ضمــن أفضــل ٢٠ دولــة 
قائــدة لالبتــكار بحلــول عــام ٢٠4٠م

ركائز االستراتيجية 
الوطنية لالبتكار

وطنــي  اقتصــاد  تحقيــق  علــى  االســتراتيجية  رؤيــة  وتقــوم 
قائــم علــى االبتــكار، وأن تكــون الســلطنة مــن ضمــن أفضــل 
)20( دولــة قائــدة لالبتــكار بحلــول عــام 2040م مــن خــالل نظــام 

ابتــكار وطنــي فعــال لتنميــة مســتدامة.
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بناء القدرات االبتكارية

ــز  تــم خــالل عــام 2017م تنظيــم نــدوة سياســات االبتــكار بالتعــاون مــع المجلــس الثقافــي البريطانــي للمســاهمة فــي نشــر الوعــي بأهميــة االبتــكار، وتعزي
ــة والقطــاع الخــاص واألكاديمــي. التعــاون والشــراكة بيــن المؤسســات الحكومي

مسابقة االبتكارات الفردية
اختتمــت مســابقة االبتــكارات الفرديــة ضمــن برنامــج دعــم االبتــكار الفــردي بفــوز  مشــروعين ابتكارييــن فــي المرحلــة الرابعــة والتــي يتــم خاللهــا اختيــار مشــروع 
واحــد مــن كل فئــة مــن فئــات الجائــزة، حيــث حظــي مشــروع ســجادة الصــالة الذكيــة مــن فئــة الدعــم )ب(، ومشــروع المبخــرة الذكيــة مــن فئــة الدعــم)د(، بالدعم 
ضمــن المرحلــة الرابعــة واألخيــرة للمســابقة والتــي انتهــت فــي ديســمبر 2017م، وقــد هدفــت المســابقة إلــى إيجــاد بيئــة محفــزة وإبداعيــة تســهم فــي نشــر 

ثقافــة االبتــكار، وتمكيــن القــدرات المحليــة والمبتكــرة فــي مختلــف المجــاالت، وتوعيــة أفــراد المجتمــع بالعالقــة الوثيقــة بيــن االقتصــاد والمعرفــة.

فئات الجائزة وعدد المشاريع المتأهلة

4-4-عدد المشاريع المتأهلة
دجبأفئات الدعم )ر.ع(

المرحلة 1
 تسليم المقترح 
الشامل للفكرة

المرحلة 2
تطوير النموذج 
المبدئي/ الخام

المرحلة 3
تطوير

 النموذج األولي

المرحلة 4
تطوير خطة العمل 

التسويقية والربط مع 
المستثمرين

8
 متأهلين

8
 متأهلين

2 من الفئة ب
3 من الفئة د

1 من الفئة ب
3 من الفئة د

مراحل المسابقة 
وعدد المتأهلين:

المشاريع االبتكارية 
الفائزة:

مشروع المبخرة الذكية

ئة
ل ف

 ك
ن

 م
وع

شر
 م

يار
خت

ا

مشروع سجادة الصالة الذكية

26
 فكرة متقدمة
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