
علميةإضــــاءات
العدد ٢٠ - اكتوبر ٢٠١٨م - نشرة دورية يصدرها مجلس البحث العلمي

ملف العدد:

مخرجات بحثية:

السلطنة... عين على الفضاء

 دور االبتكار في تطوير الصناعات المتعلقة
بالتقنية الحيوية البحرية في عمان

https://www.trc.gov.om/trcweb/ar


يمكن الحصول على النسخة االلكترونية من الموقع االلكتروني أو 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:
هدى بنت  هالل الدغارية

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

تقارير إخبارية
الصفحة

ملف العدد:

حوار مع باحث:

سيرة باحث:

معدات بحثية:

منجزات علمية

اطالله على االبتكار:

مخرجات بحثية:

مقال علمي:

معلومة:

4

6

8

10

16

17

18

19

20

22

السلطنة بوابة العالم للفضاء

االفتتاحية

تطالعنــا أخبــار العالــم اليوميــة وعلــى فتــرات مختلفــة بعــدد مــن القصــص العلميــة المثيــرة، المرتبطــة بالفضــاء الكونــي 

وأنشــطته المتنوعــة، األمــر الــذي وّجــه الــدول لالهتمــام بالفضــاء، وجعلهــا فــي تســابق لالســتثمار فــي هــذا القطــاع 

المهــم والرئيســي، كأحــد القطاعــات الواعــدة والمحركــة الزدهــار وتنشــيط اقتصــاد المجتمعــات الحديثــة، ويؤثــر علــى 

تطورهــا ونموهــا االقتصــادي واالنتاجــي. 

ولعــل تســابق مجموعــة مــن الــدول العظمــى والشــركات الكبــرى لالســتثمار فــي علــوم الفضــاء واألبحــاث العلميــة، خيــر 

مثــال علــى إدراك أهميــة هــذا القطــاع وانعكاســاته االقتصاديــة علــى التنميــة والتقــدم البشــري، إذ يقــدر حجــم االنفــاق 

الســنوي العالمــي علــى الفضــاء بأكثــر مــن 400 مليــار دوالر، مــن خــالل إقامــة الشــراكات والبرامــج االكاديميــة واالســتثمارات 

ــه، التــي  ــة أبحــاث علــوم الفضــاء واستكشــاف مجاالت ــز ودفــع عجل ــى تعزي ــة إل ــادرات الرامي ــر، والمب فــي مشــاريع التطوي

تشــمل االتصــاالت واطــالق األقمــار الصناعيــة و تكنولوجيــا المعلومــات واالنترنــت و النقــل الفضائــي وغيــره الكثيــر. 

وفــي ســلطنة ُعمــان يــرى خبــراء الفلــك والمهتمــون بقطــاع الفضــاء، بــأن للســلطنة موقعــا حيويــا، يماثــل فــي أهميتــه 

موقــع قاعــدة كاب كنفــرال بواليــة فلوريــدا االمريكيــة، بقربــه النســبي من خــط االســتواء، وعليه فإطــالق االقمــار االصطناعية 

إلــى المــدار الثابــت )الــذي هــو امتــداد لخــط االســتواء بالفضــاء( مــن أراضــي أو ســواحل الســلطنة يمتــاز بعــدد مــن نقــاط 

القــوة التــي يؤهلهــا لالســتثمار فــي هــذا القطــاع. 

فــي ملــف هــذا العــدد مــن نشــرتنا العلميــة، نحــاول اإلجابــة علــى تســاؤل : كيــف للســلطنة أن تســتثمر إمكاناتهــا المتاحــة، 

وأن تكــون ضمــن الــدول الرائــدة فــي قطــاع الفضــاء؟، وغيرهــا مــن الموضوعــات، وذلــك بالتحــاور مــع عــدد مــن 

ــلطنة. ــاء بالس ــاع الفض ــن بقط ــن والمعنيي ــخصيات والباحثي الش
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دور تفعيــل المؤسســات البحثيــة فــي تطويــر وإدارة برامجهــا البحثيــة ذاتيــا مــن خــالل منحهــا صالحيــات تقييــم وتمويــل ومتابعــة 
ــات  ــز علــى دعــم البحــوث التــي تســاهم فــي تنفيــذ األولوي ــة داخــل المؤسســة، علــى أن يتــم التركي تنفيــذ المقترحــات البحثي

الوطنيــة وتحقيــق نتائــج عمليــة قابلــة للتطبيــق،
ــة للعاميــن 2016 و2017م والتــي يتــم  مــن جانــب آخــر اطلــع أعضــاء هيئــة المجلــس علــى عــرض نتائــج مؤشــرات العلــوم والتقان

تحديثهــا كل عاميــن وذلــك تزامنــا مــع المســح الــذي ينفــذه معهــد اليونســكو لإلحصــاء، 

هيئة مجلس البحث العلمي تعتمد تعديل برنامج المنح المفتوحة

منصة إيجاد توقع أول 4 اتفاقيات بحثية لمشاريع صناعية

ثالثة مشاريع تحظى بدعم برنامج تحويل مشاريع التخرج

12 مشروعًا علميًا عمانيًا في منتدى لندن 2018

نجاح تجربة المسبار المائي أحد مخرجات معهد تكامل التقنيات المتقدمة

مــن  علميــا  مشــروعا   )12( شــارك        
والتكنولوجيــا  العلــوم  تخصصــات 
والرياضيــات والهندســة مــن مخرجــات 
برنامــج دعــم بحــوث الطــالب لمرحلــة 
الدراســات الجامعيــة األولــى بمجلــس 
ــتين  ــخة الس ــي النس ــي ف ــث العلم البح
للعلمــاء  الدولــي  لنــدن  منتــدى  مــن 
الشــباب، ، وذلــك بهــدف بنــاء قــدرات 
معارفهــم  واثــراء  الباحثيــن  الشــباب 
تكويــن  علــى  ومســاعدتهم  البحثيــة 
ــف  ــن مختل ــن م ــع باحثي ــة م ــط بحثي رواب
دول العالــم، وتنبــع أهميــة  المشــاركة
االحتفــال  مــع  لتزامنهــا  المنتــدى  فــي 

       أعلــن شــركاء برنامــج تحويــل مشــاريع التخــرج فــي قطــاع 
 )UPGRADE( االتصــاالت ونظــم المعلومــات إلى شــركات ناشــئة
أســماء المشــاريع الثالثــة الفائــزة بالدعــم مــن قبــل البرنامــج، وذلــك 
الســيدة  الســمو  صاحبــة  برعايــة  الفائزيــن  إعــالن  حفــل  ضمــن 
الدكتــورة منــى بنــت فهــد آل ســعيد، مســاعدة رئيــس جامعــة 
مــن  عــدد  وبحضــور  الدولــي،   للتعــاون  قابــوس  الســلطان 
المدعويــن والطلبــة المشــاركين فــي البرنامــج، وشــمل الحفــل 
اإلعــالن عــن أفضــل ثالثــة مشــاريع شــاركت فــي البرنامــج، وتمكنــت 
ــوت البحــري  ــة للبرنامــج، وهــي: الرب ــدورة الثاني مــن الفــوز فــي ال
الذكــي، وتطبيــق ويرفيــو، واالبتــكار البيومتــري، حيــث ســيقوم 
ــة ــائل  الممكن ــكل الوس ــزة ب ــاريع الفائ ــة المش ــم الثالث ــج بدع البرنام

ــالزم،  ــي ال ــل التأسيس ــر التموي ــال، وتوفي ــادة األعم ــات ري ــر حاضن ــك عب ــئة، وذل ــركة ناش ــى ش ــرج إل ــروع تخ ــن مش ــرة م ــل الفك لتحوي
ــدى  ــي إح ــة ف ــة تدريبي ــى فرص ــة إل ــة باإلضاف ــارات الفني ــم االستش ــة، وتقدي ــة والمالي ــارات التجاري ــروع المه ــق المش ــاب فري وإكس
الشــركات العالميــة ذات الصلــة بالمشــروع فــي حيــن تكــون إدارة العمــل بتلــك الشــركات مــن اختصــاص أصحــاب المشــروع أنفســهم، 

ــة. ــم الفكري ــظ ملكيته ــجيل وحف ــرأي لتس ــم ال ــيكون له وس

       شــهدت منصــة إيجــاد توقيــع أول أربــع 
ــة  ــاريع صناعي ــة مش ــة ألول أربع ــات بحثي اتفاقي
ــق المنصــة بقيمــة تتجــاوز 300  تُســند عــن طري
ألــف ريــال عمانــي لمدة ثــالث ســنوات، كباكورة 
إيجــاد،  بيــن شــركاء منصــة  التعــاون  ثمــرات 
المهنــدس  ســعادة  رعايــة  تحــت  وذلــك 
ــط  ــل وزارة النف ــي وكي ــر العوف ــن ناص ــالم ب س
والغــاز، بحضــور واســع مــن الرؤســاء التنفيذيين 
البحثيــة  المؤسســات  كافــة  مــن  والباحثيــن 
واألكاديميــة بالســلطنة باإلضافــة إلــى حضــور 

ــة. ــات ذات العالق ــن الجه ــدد م ــي ع ممثل

ــان،  ــط عم ــة نف ــركة تنمي ــوس، وش ــلطان قاب ــة الس ــاد، وجامع ــة إيج ــي: منص ــراف وه ــة أط ــن ثالث ــة بي ــود البحثي ــت العق         وُوقع
حيــث يأتــي حفــل توقيــع هــذه االتفاقيــات البحثيــة نتيجــة التعــاون فــي بروتوكــول البحــث العلمــي واالبتــكار فــي مجــال الطاقــة الــذي 
ُوقــع بيــن مجلــس البحــث العلمــي وشــركة تنميــة نفــط عمــان ووزارة النفــط والغــاز فــي الخامــس مــن يونيــو 2017م، إذ بلــغ عــدد 
الموقعيــن علــى البروتوكــول 37 مؤسســة صناعيــة وأكاديميــة وحكوميــة فــي الســلطنة متوزعــة علــى 24 مؤسســة صناعيــة، و11 
ــات علــى هامــش اجتمــاع أعضــاء المنصــة  ــع االتفاقي ــي توقي ــب اخــر يأت ــن. ومــن جان ــن حكوميتي ــة، وجهتي مؤسســة أكاديمية/بحثي
ــات التــي  الــذي يقــام مــن اجــل اطــالع الرؤســاء التنفيذييــن والباحثيــن وأعضــاء المنصــة بأحــدث مســتجدات منصــة إيجــاد والتحدي
تحتويهــا المنصــة كذلــك يهــدف االجتمــاع إلــى دعــوة الشــركات إلــى التعــاون المشــترك والتفاعــل مــع المنصــة لتحقيــق األهــداف 

التــي رســمت لهــا.

ــة مجلــس البحــث العلمــي        عقــدت هيئ
ــي لعــام 2018  فــي ســبتمبر  اجتماعهــا الثان
الســيد  الســمو  صاحــب  برئاســة  الماضــي 
شــهاب بــن طــارق آل ســعيد مستشــار جاللة 
الســلطان رئيــس مجلــس البحــث العلمــي 
ــكار  ــع االبت ــس بمجم ــر المجل ــي مق ــك ف وذل
مســقط. واعتمــدت هيئــة المجلــس مقتــرح 
تعديــل برنامــج المنــح البحثيــة المفتوحــة 
والــذي يعتبــر باكــورة برامــج دعــم البحــوث 
ــاهمت  ــي س ــي والت ــث العلم ــس البح بمجل
بالســلطنة،  البحثيــة  القــدرات  بنــاء  فــي  

ــادة ــى زي ــرح إل ــج المقت ــدف البرنام ويه

 بالنســخة )60( منــذ انطالقتــه، وتميــزه بنوعيــة البرامــج والزيــارات الميدانيــة، واســتضافة العلمــاء المجيديــن حيــث تــم االحتفــال هــذا 
العــام تحــت شــعار »العلــوم للمســتقبل«.

        أجــرى مجلــس البحــث العلمــي ممثــال بمعهــد تكامــل التقنيــات المتقدمــة 
بالتعــاون مــع مركــز هلــم هولتــز ألبحــاث المحيطــات تجــارب تشــغيلية لمســبار مائــي 
ــا  ــوم به ــي يق ــود الت ــار الجه ــي إط ــك ف ــلطنة وذل ــات بالس ــة قري ــن والي ــا م انطالق
ــر المســبار المائــي، والتــي تعــد األولــى مــن نوعهــا علــى  الفريــق البحثــي فــي تطوي

ــة. ــتوى المنطق مس
ــات علــى  ــة قري ــاء الصيــد البحــري فــي والي اشــتملت التجــارب التــي انطلقــت مــن مين
ــركة  ــة لش ــفينة تابع ــرض س ــذا الغ ــتخدم له ــث اس ــبار، حي ــري للمس ــزال بح ــة إن عملي
الميــاه الزرقــاء مــزودة برافعــة هيدروليكيــة، تبعتهــا عمليــات تجريبيــة ألنظمــة االتصاالت 
الالســلكية وأجهــزة االستشــعار التــي تــم نصبهــا علــى المســبار. حيــث أثبتــت التجــارب 
ــة  ــة فــي عمــل الجهــاز ومقــدرة علــى تحمــل الظــروف الجوي ــة  كفــاءة عالي الميداني

الحــارة التــي تمــر بهــا الســلطنة خــالل فتــرة الصيــف.
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 فاعليــة االســتراتيجيات المحفــزة للتشــعب العصبــي لــدى طلبــة
الصــف الثامــن  بالســلطنة

فكرة البحث

 عينة الدراسة

نتائج الدراسة

التوصيات

 مراحل المشروع
 البحثي

يــس  يســتخدم المعلمــون فــي مــدارس الســلطنة العديــد مــن االســتراتيجيات واألســاليب فــي التدريــس ولكــن ال زال الطلبــة 
بحاجــة الــى المزيــد لفهــم وتطبيــق التفكيــر االبتــكاري والناقــد الســتثمار قدراتهــم حتــى لمواكبــة التطــور فــي القــرن الحــادي 
ــورة  ــت الدكت ــة عمل ــن الطلب ــدرات م ــذه الق ــتخراج ه ــات الس ــاد آلي ــل إيج ــن أج ــاة، وم ــاالت الحي ــتى مج ــي ش ــرين ف والعش
ــة االســتراتيجيات المحفــزة  ــوان » فاعلي ــة والتعليــم علــى مشــروع بحثــي بعن خديجــة بنــت احمــد البلوشــية مــن وزارة التربي
ــز علــى  ــة الصــف الثامــن مــن التعليــم األساســي فــي ســلطنة عمــان« ، وهــو المشــروع الحائ ــدى طلب للتشــعب العصبــي ل
الجائــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي كأفضــل بحــث منشــور فــي قطــاع التعليــم والمــوارد البشــرية لعــام2017م، وحــول 
المشــروع البحثــي وأهميتــه وابــرز التوصيــات التــي خــرج بهــا أجرينــا الحــوار التالــي مــع الدكتــورة خديجــة البلوشــية، وهــي 

ــة الرئيســية بالمشــروع البحثــي. الباحث

البلوشــية:  إن الدكتــورة خديجــة   قالــت 
 فكــرة المشــروع جــاءت مــن خــالل االحتــكاك
الكامنــة لديهــم القــدرات   بالطلبــة ومعرفــة 
 والتــي يجــب االهتمــام بهــا الســتثمارها بشــكل
ــي ــروع ف ــة المش ــن أهمي ــد وتكم ــد ومفي  جي
 إيجــاد اليــات اســتثمار هــذه القــدرات وإخراجها
 للواقــع، حيــث نأمــل فــي صقــل مهــارات القــرن
التفكيــر مهــارات  مثــل  والعشــرين   الحــادي 

ــد. ع ــر الناق ــكاري والتفكي االبت

 عــن عــن مراحــل تنفيــذ المشــروع البحثــي قالــت البلوشــية:
ــن ــرة م ــول الفك ــتطالعا ح ــا واس ــت بحث ــة أجري ــي البداي  ف
المحفــزة التدريســية  واالســتراتيجيات  االدبيــات   خــالل 
والناقــد االبتــكاري  التفكيريــن  فــي  العصبــي   للتشــعب 
 واألوراق البحثيــة الســابقة فــي المجــال، بعــد ذلــك عملــت
 علــى وضــع األدوات والمــواد التعليميــة المناســبة لتطبيــق
 االســتراتيجيات التــي ارغــب فــي تنفيذهــا خــالل الدراســة،
بمرحلــة والحقتهــا  االســتراتيجيات  هــذه  طبقــت   ثــم 
ــرا ــد، وأخي ــكاري والناق ــن االبت ــي التفكيري ــة ف ــم الطلب  تقيي

أجريــت تحليــل البيانــات والخــروج بالتوصيــات.ا
ــه  وعــن المنهــج البحثــي المتبــع فــي الدراســة قالــت:  بأن
 تــم اســتخدام المنهــج شــبه التجريبــي الــذي يتكــون
 مــن معالجــة قبليــة لــأدوات ثــم المعالجــة الحقيقيــة
 حيــث عملــت علــى اجرائهــا فــي ثــالث مجموعــات منهــا
 مجموعتيــن تجريبيتيــن ومجموعــة ضابطــة باإلضافــة الــى
 التطبيــق البعــدي إلجــراء الدراســة، وأضفــت المقابــالت مــن
 النــوع المســموع بهــدف دعــم البيانــات الكميــة. وتضيــف:
 نقصــد باالســتراتيجيات المحفــزة للتشــعب العصبــي هــي
 اســتراتيجيات تشــجع وتحفــز وجــود وصــالت دماغيــة
 مــن أنشــطة وممارســات مبتكــرة ومنظمــة ومخطــط
ــم ــي التعل ــب ف ــاعدة الطال ــيط ومس ــا تنش ــا هدفه  له
أحــد مــن  وظهــرت  األمريكــي،  األدب  مــن   مســتقاة 

ــعينيات.أ ــة التس ــي نهاي ــن ف التربويي
ــل ــة مث ــكاري هــي المهــارات الفرعي ــر االبت  ونقصــد بالتفكي
 الطالقــة والمرونــة واالصالــة التــي تمكــن الطالب مــن اخراج
 مــادة غيــر مألوفــة وبالتالــي يصبــح مميــزا بيــن أقرانــه،
ــا أو ــادة وتعديله ــل الم ــه تحلي ــد ب ــد نقص ــر الناق  والتفكي

ــه. ــف عمــا هــي علي إخراجهــا بشــكل مخال
د.خديجة البلوشية

 هذه
 اإلستراتيجيات

 تعمق المفاهيم
 وتحفّز مهارات

 التحليل
واإلكتشاف

ــم تطبيــق ــه ت ــورة خديجــة البلوشــية بأن ــة الدراســة المســتخدمة فــي المشــروع البحثــي أشــارت الدكت  حــول وحــول عين
 الدراســة علــى 200 طالــب وطالبــة كعينــة بحثيــة مــن مدرســتين، واســتخدام متغيــر النــوع كأحــد المتغيــرات ومقارنــة بيــن
ــق ــة، وتطبي ــة ذهني ــة تحريري ــتراتيجيات بطريق ــا االس ــق عليه ــة طب ــن، مجموع ــن تجريبيتي ــي مجموعتي ــاث ف ــور واالن  الذك
 االســتراتيجيات بشــكل تكنولوجــي علــى المجموعــة األخــرى باســتخدام الحواســب اللوحيــة، وأمــا المجموعــة الثالثــة

ــادة.ا ــس المعت ــر عليهــا وانمــا اســتخدام طريقــة التدري ــم ادخــال أي متغي ــم يت »الضابطــة« ل
ــروع ــي المش ــتخدمة ف ــة األدوات المس ــن فعالي ــد م ــم التأك ــة: ت ــد قائل ــتخدمة تؤك ــدق األدوات المس ــة وص ــن فاعلي  وع
 البحثــي مــن خــالل االختبــار التجريبــي لهــا فــي المرحلــة األولــى مــن المشــروع، كمــا أن مــا يميــز المشــروع البحثــي هــو وجود
ــري ــي وتح ــعب العصب ــزة للتش ــتراتيجيات المحف ــة االس ــي دراس ــرة ف ــوع ألول م ــر الن ــتخدام متغي ــة واس ــة الضابط  العين
ــم أجــد أي دراســة اســتخدمت هــذا ــه مــن خــالل البحــث ل ــث إن ــة المــدارس، حي ــن اإلبداعــي والناقــد علــى طلب  التفكيري
 المتغيــر » المقارنــة بيــن الذكــور واالنــاث« وإلثبــات صــدق األداتيــن فــي المشــروع البحثــي تــم ارســال هــذه األدوات لمجموعــة
 مــن المحكميــن المختصيــن فــي مناهــج العلــوم وعلــم النفــس والتربوييــن المتخصصيــن فــي تدريــس العلــوم واالشــراف
 عليــه وتعديلهمــا حســب المالحظــات الــواردة وبمــا يتناســب مــع البيئــة التربويــة والطلبــة فــي الســلطنة، وبعــد ذلــك تجريــب

.االداتيــن علــى عينــة غيــر عينــة الدراســة لقيــاس ثبــات االداتيــن

ــكاري ــر االبت ــة: فيمــا يتعلــق بالتفكي ــة الرئيســية قائل ــج الدراســة تذهــب الباحث  عــن وعــن نتائ
 أظهــرت النتائــج وجــود فــروق إحصائيــة بيــن المجموعتيــن التجريبيتيــن »مجموعــة طبــق
 عليهــا االســتراتيجيات بطريقــة تحريريــة ذهنيــة، ومجموعــة طبقــت عليهــا االســتراتيجيات
 بشــكل تكنولوجــي باســتخدام الحواســب اللوحيــة«، وأظهــرت الدراســة أيضــا عــدم
 وجــود أي فــوارق علــى متغيــر النــوع« الذكــور واالنــاث« وارجــع المشــروع البحثــي الســبب
 إلــى أن هــذه االســتراتيجيات تعمــق مــن المفاهيــم إلــى جانــب محاولــة الطالــب التحليــل
 واالكتشــاف مــا وراء المعرفــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالتفكيــر الناقــد فلــم تظهــر النتائــج أي فروق
 بيــن المجموعــات الثــالث التجريبيتيــن والضابطــة وتــم ارجــاع الســبب إلــى أن التفكيــر الناقــد

يكتســب عبــر فتــرات طويلــة وال تكفــي فتــرة اجــراء المشــروع البحثــي لقياســه.ـ

مــن باالســتفادة  الدراســة   أوأوصــت 
للتشــعب المحفــزة   االســتراتيجيات 
 العصبــي أثنــاء إعــداد األنشــطة وبمــا
االبتــكاري التفكيــر  تنميــة  مــع   يتناســب 
ــن ــتفادة م ــت باالس ــا أوص ــد ، كم  والناق
المعلميــن تدريــب  فــي   االســتراتيجيات 
علــى وتشــجيعهم  المــدارس   فــي 
االســتراتيجيات الســتثمار  تطبيــق هــذه 
ــا ــة، كم ــة للطلب ــة الكامن ــات العقلي  الطاق
 أوصــت الدراســة إلــى إمكانيــة تطبيــق
مراحــل علــى  االســتراتيجيات   هــذه 

أخــرى.ا وصفــوف 

دراسة بحثية
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البحث العلمي واالبتكار هما اليوم المرتكز األساسي الذي تتجه
إليه خطط التطوير ومسارات التطور في قضايا التنمية 

الدكتور رجب بن علي العويسي
 كاتب وباحث في قضايا المواطنة والتنمية واألمن االجتماعي والتطوير      

 المؤسسي وتقييم األداء والتعليم والثقافة البرلمانية والبحث العلمي 
وخبير الدراسات االجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة 

حاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية من المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم 2006.عنوان الرسالة: تطوير إدارة المدرسة في  

ظل معايير الجودة الشاملة بسلطنة عمان. كما  حصل على درجة
الماجستير اإلدارة  والتخطيط من جامعة السلطان قابوس 

عام 2002م

اهتماماته البحثية
المواطنة والتنمية والعمل االجتماعي 

القضايا التربوية والتعليمية واالجتماعية 

البحث العلمي والدراسات التطويرية 

التطوير اإلداري وتنمية الموارد البشرية 

 المنجزات العلمية
والبحثية

األول المركــز  علــى  رجــب  الدكتــور   حصــل 

ــخة ــة النس ــالمة المروري ــابقة الس ــي مس  ف

ــل ــض العوام ــوان »بع ــه بعن ــن بحث ــة ع  الثاني

أثنــاء المركبــة  قائــد  بممارســات   المرتبطــة 

 القيــادة علــى الطريــق وعالقتهــا ببعــض

2016م عمــان  بســلطنة  المتغيــرات 

الدراســات  مــن  العديــد  رجــب علــى  الدكتــور  عمــل 
أبرزهــا: العلميــة  الميدانيــة 

تحليــل عوامــل الدافعيــة نحــو التعلــم -فريــق عمــل 
مشــترك مــع كليــة التربيــة بجامعــة الســلطان قابــوس.
ثقافــة المدرســة والصــف فــي مــدارس الحلقــة األولــى 
دراســة   « عمــان  بســلطنة  األساســي  التعليــم  مــن 

2009م. اثنوجرافيــة« 
العمانــي  المعلــم  ثقافــة  بعنــوان:  ميدانيــه  دراســة 
لأولويــات  التعليمــي  األداء  تفعيــل  فــي  ودورهــا 

التربــوي. البحــث 
بحث الدور األمني الشامل للمدارس العمانية.

العوامل المؤثرة في تميز المعلم العماني.
دراســة أســباب معوقــات دافعيــة الطــالب نحــو التعلم 

مــن وجهــة نظــر عينــة مــن التربوييــن والطــالب 2005م.
المدرســية  الطالبيــة  األنشــطة  فاعليــة  معوقــات 
ومقترحــات تطويرهــا بالمــدارس كمــا يراهــا المعلمــون 

2005م المــدارس،  وادارات 

للمــرأة القانونــي  الوعــي  بعنــوان  عمــل  ورقــة   تقديــم 
ــة ــة والحقوقي ــة القانوني ــدوة الثقاف ــة لن ــة مقدم  العماني

للمــرأة بــوزارة الخدمــة المدنيــة عــام 2014م.
المقاالت الصحفية:

فــي  )200( مقــال  قرابــة  العويســي  رجــب  الدكتــور  نشــر 
فــي  وااللكترونيــة  الورقيــة  المحليــة  الصحــف  مختلــف 
ــة  ــياحية والمواطن ــة والس ــة والتعليمي ــاالت االجتماعي المج

وغيرهــا. والثقافــة  المؤسســي  والتطويــر 

ــة  ــد الطباع ــب قي ــدد )5( كت ــدار ع ــى اص ــا عل ــل حالي يعم
فــي المجــاالت التاليــة: )المواطنــة- األمــن- التعليــم- اإلدارة- 

الثقافــة والفكــر(.
المناهــج  فــي  البرلمانيــة  المفاهيــم  بعنــوان:  دراســة 
التعليميــة بســلطنة عمــان )دراســة تحليــل محتــوى لكتــب 

التربيــة والتعليــم(. بــوزارة  االجتماعيــة  الدراســات 

ــفافية  ــكل ش ــع ب ــرأ الواق ــه أن يق ــة علي ــن جه ــات فم ــات والطموح ــن التحدي ــر م ــة بالكثي ــب محفوف ــث والكات ــيرة الباح       مس
ومصداقيــة ويبررهــا فــي ظــل مؤشــرات وإحصائيــات ومــن جهةأخــرى عليــه ان يرفــع ســقف توقعاتــه وطموحاتــه فــي نــوع 
المنتــج العلمــي الــذي يقدمــه لنفســه والمجتمــع فيكــون علــى مســتوى المســؤولية والثقــة بــأن مــا يقدمــه يؤســس لمســار 
اإليجابيــة والتفــاؤل ويؤصــل فــي المجتمــع مســارات الوعــي فهــو صاحــب رســالة يحملهــا حبــا لوطنــه ووالء وعرفانــا لموالنــا 
حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم، وهــي رســالة شــخصيا أفتخــر بهــا وأجــد أن علــّي أن أعمــل 
بــكل اخــالص ومهنيــة فــي ســبيل الوصــول إلــى تحقيــق مــا أســعى إليــه مــن أهــداف وطنــي الغالــي، و أعتقــد بــأن البحــث 
العلمــي واالبتــكار همــا اليــوم المرتكــز األساســي الــذي تتجــه إليــه خطــط التطويــر ومســارات التطــور فــي قضايــا التنميــة ويجــب 
ان نقــرأه فــي اطــار االســتثمار فيهمــا وتعميــق الوعــي نحوهمــا ونقلهمــا الــى مســارات اكثــر تطبيقــا ومهنيــة وارتباطــا بالواقــع 
لذلــك تحدثــت فــي العديــد مــن كتاباتــي عــن هــذا المجــال الواســع وأبديــت بعــض األفــكار والمقترحات  ســواء عبــر بنــاء القدرات 
ــه مشــروع ُعمــان  ــز علــى جعل ــكار أو التركي ــر تأســيس صنــدوق وطنــي للبحــث  واالبت ــة الداعمــة لهــذا المجــال أو عب الوطني
الحضــاري ونقلــه إلــى حّيــز التطبيــق والممارســة التــي  يمكــن أن تعــزز مــن الجهــود الســاعية إلــى الوصــول بهــذا المجــال الــى 
ــادة  تحقيــق الكفــاءة االنتاجيــة والفاعليــة االدائيــة فيــه، وهــو مــا يؤســس لمرحلــة التناغــم بيــن البحــث العلمــي واالبتــكار والري

بالمســارات التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والتدريــب وغيرهــا.

الوجدان الوطني: قراءة في النطق السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.
الوعي القانوني للمعلمين.

 الجودة في اإلدارة المدرسية.
إدارة الحوار في التعليم – النظرية والتطبيق.

األمن اإلنساني في البيئة المدرسية.
الدور الثقافي للمعلمين، إصدار وزارة التربية والتعليم، 2009م.

التعليــم مــا بعــد األساســي )الثانــوي( إطــار مقــارن مــع بعــض النمــاذج والتوجهــات العالميــة واإلقليميــة، إصــدار   
وزارة التربيــة والتعليــم، 2010م.

الكتب المنشورة 

كلمة أخيرة للقراء

البحوث

نشر الدكتور رجب العديد من المنشورات منها على سبيل المثال:د. العويسي:

إدارة األمن الوقائي المدرسي.
ــض  ــوء بع ــي ض ــه ف ــد من ــة الح ــروري وآلي ــام الم االزدح

المتغيــرات بســلطنة عمــان 2015م.

أعماله البحثية

الدراسات الحالية والنشر العلمي
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         لقــد مــّن اهلل ســبحانه وتعالــى علــى الســلطنة بموقــع اســتراتيجي بــرز دوره المهــم فــي المالحــة البحريــة علــى مــر العصــور، 
كمــا أن لــه أهميــة أخــرى مرتبطــة بارتيــاد الفضــاء بشــقيه الرحــالت المأهولــة وإطــالق أقمــار االتصــاالت والخدمــات الفضائيــة إلــى 
ــب  ــن غال ــاب ب ــور الخط ــيخ الدكت ــرم الش ــال المك ــلطنة ق ــع الس ــة موق ــول أهمي ــع األرض، وح ــن م ــدار المتزام ــت أو الم ــدار الثاب الم
الهنائــي نائــب رئيــس مجلــس الدولــة ورئيــس لجنــة التخطيــط االســتراتيجي بالجمعيــة الفلكيــة العمانيــة إن موقــع الســلطنة حيوي 
ومهــم ويماثــل موقــع قاعــدة كاب كنفــرال بواليــة فلوريــدا االمريكيــة فهــو نســبيا قريــب مــن خــط االســتواء وعليــه فإطــالق االقمــار  
االصطناعيــة الــى المــدار الثابــت )والــذي هــو امتــداد لخــط االســتواء بالفضــاء( مــن أراضــي او ســواحل الســلطنة يوفــر العوامــل 

الحيويــة التاليــة: 

موقع السلطنة وأهميته الرتياد الفضاء

توفير في الوقود 
الالزم لإلطالق كون 
المسار أقصر لمدار 

التحويل إلى الموقع 
بالمدار الثابت.

السلطنة تتوسط 

قارة آسيا وقارة 

أفريقيا مما يجعلها 

مناسبة كمنصة 

إلطالق مركبات النقل 

فائقة السرعة بين 

أمريكا ومركز ما يعرف 

بالعالم القديم.

وجود مناطق صحراوية 
شبه معزولة وأراض 
شاسعة مناسبة جدا 

كميادين لالختبارات 
التقنية الفضائية مثل 

اختبار الصواريخ متعددة 
االستخدام والتحكم 

االلي بها وكذلك 
كميادين إلجراء تجارب 
محاكاة العيش بالقمر 

وبالمريخ.

تتميز السلطنة بمستوى 
عال من األمان واالستقرار 
وعليه فهناك منظمات 

علمية وبرامج دولية 
ترغب أن تكون السلطنة 

مشاركة ضمن شبكة 
المرافق الدولية 

لتحقيق أكبر فائدة من 
المنظومات العالمية

توفر شواطئ بحرية غير 
مأهولة حيث إن منصات 
االطالق عادة تشّيد على 
مقربة من البحر مما ينتج 
اعادة استخدام بعض 
مراحل صاروخ االطالق 

فضال على الحفاظ على 
سالمة السكان في حالة 
حدوث خلل أثناء عملية 
االطالق والتي تتطلب 

اخالء المنطقة المجاورة 
كإجراء سالمة ووقاية.

        ويشــاركه الــرأي المهنــدس مســلم الفارســي مديــر اتصــاالت بالشــبكة العمانيــة للبحــث العلمــي والتعليــم التابعــة لمجلــس 
البحــث العلمــي فيقــول: إن موقــع الســلطنة االســتراتيجي كأول دولــة عربية تشــرق عليها الشــمس وموقعها المتوســط والقريب 
مــن الشــرق األوســط وآســيا وأفريقيــا وأوروبــا أتــاح لهــا ممارســة أدوار كثيــرة فــي دعــم المحطــات والخدمــات الفضائيــة، فعلــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر دورهــا المحــوري فــي إعــادة بــث االتصــاالت والتلفــاز مباشــرة بيــن آســيا وأوروبــا والعالــم العربــي. كمــا يتــم 
جمــع بيانــات أقمــار الطقــس عندمــا تمــر فــوق الســلطنة لتغذيــة قواعــد البيانــات الخاصــة بتنبــؤات الطقــس حــول العالــم. ويشــير 
ــة لخدمــة كافــة مشــغلي  ــة األقمــار الصناعي ــة تنظيــم االتصــاالت بإنشــاء محطــة لمراقب ــاك جهــودا لهيئ ــى أن هن الفارســي ال

األقمــار والمســتفيدين مــن خدماتهــا وهــي مــن المحطــات النــادرة حيــث تتميــز بتنــوع إمكانياتهــا وتجهيزهــا بأفضــل األجهــزة.

ــَك  ــي َذِل ــِرِه إنَّ ف َراٌت ِبَأْم ــخَّ ــوُم ُمَس ُج ــَر َوالنُّ ــْمَس َواْلَقَم ــاَر َوالشَّ َه ــَل َوالنَّ ــُم الَّلْي َر َلُك ــخَّ ــى: )َوَس ــال تعال ق

ــم. ــدق اهلل العظي ــوَن( ص ــْوٍم َيْعِقُل ــاٍت ِلَق آلَي

شــكل الفضــاء عالمــة أساســية فــي مالمــح تطــور الحضــارات العمانيــة منــذ القــدم، حيــث كان االنســان 

العمانــي يجــوب الصحــاري والمحيطــات ويســافر عبــر القــارات ويــزرع ويحصــد مختلــف أنــواع المزروعــات 

مهتديــا بالنجــوم وأبراجهــا والكواكــب ومطالعهــا ودروس الحيــاة وتراكماتهــا، ممــا جعــل العمانييــن 

روادا فــي تطويــر علــم الفلــك وإتقانــه فــي حياتهــم اليوميــة ومواســم ســفرهم وزراعتهــم واســتفادوا 

منــه فــي خدمــة البشــرية حيــث لمــع فيهــم العالــم المتبحــر الملقــب بأســد البحــار أحمــد بــن ماجــد 

الــذي يعــد مــن كبــار المالحيــن فــي القــرن الـــ15 الميــالدي، كمــا تجســد ذلــك االهتمــام الــذي نجــده فــي 

القصائــد واألمثــال والمخطوطــات والكتــب التــي ألفهــا علمــاء تلــك الحقبــة.

ــة  ــمح بتغطي ــي تس ــعار الت ــال واالستش ــائل لالتص ــر وس ــن توفي ــد م ــة كان ال ب ــر النهض ــزوغ فج ــع ب وم

رقعــة الســلطنة بــكل مــا فيهــا مــن تحديــات جغرافيــة بأســرع وقــت ممكــن وهنــا بــرزت الحاجــة 

الســتخدام تقنيــات األقمــار الصناعيــة التــي كانــت فــي بداياتهــا ذلــك الوقــت ومــن هنــاك بــدأ مشــروع 

محطــة االتصــاالت باألقمــار الصناعيــة فــي العامــرات التــي افتتحــت عــام 1975م ألهميــة هــذا القطــاع 

وتوجــه الحكومــة نحــو االســتفادة منــه وغيرهــا مــن الجهــود... فــي ملــف هــذا العــدد مــن نشــرة اضاءات 

علميــة نطــرح هــذا التســاؤل هــل الســلطنة مســتعدة الرتيــاد الفضــاء؟  وماهــي اإلمكانــات المتوفــرة 

لالســتفادة مــن هــذا المجــال؟، وذلــك عبــر اســتضافة عــدد مــن المســؤولين والخبــراء المهتميــن بهــذا 

القطــاع الحيــوي المهــم.

السلطنة... عين على الفضاء
اإلمكانات... الفرص... التحديات
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الفرص والجهود الحالية 

م. بهية بنت هالل الشعيبية
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فــي  العمانــي  الشــباب  مــن  نخبــة  مشــاركة 
تطويــر أجــزاء مــن بدلــة نظــراء رواد الفضــاء ضمــن 

جهــود المنتــدى النمســاوي للفضــاء

د. الخطاب الهنائي

هنــاك أكثــر مــن 30000 ابتكار 
وتجــارب  مهــام  نتيجــة 

ــاء ــاع الفض قط

         مــن جانبهــا تــرى المهندســة بهيــة بنــت هــالل الشــعيبية 
للفضــاء  العالميــة  للشــركة  التنفيــذي  والرئيــس  المؤســس 
بــأن الخــوض فــي قطــاع الفضــاء وامتــالك  والتكنولوجيــا 
ونقــل  واألمنيــة  والعســكرية  المدنيــة  التطبيقــات  وإدارة 
المعرفــة الفضائيــة أصبــح أســهل مــن أي وقــت مضــى. 
ــن  ــة ام ــي ومراقب ــن الوطن ــات األم ــن تطبيق ــراوح بي ــي تت وه
التطبيــب  إلــى  واالتصــاالت  والطاقــة،  والتصويــر  الحــدود 

والتعليــم عــن بعــد وغيرهــا.
          وتضيــف الشــعيبية بــان الســلطنة فــي وضــع جيــد للخــوض فــي قطــاع الفضــاء فهناك فرصًا الســتخدام مواردنا واســتقطاب 
ــز، واالســتقرار األمنــي، وتوفــر العــدد  ــا الجغرافــي المتمي ــة لالتصــاالت، وموقعن ــة األساســية والقوي ــا البني ــر االســتثمارات، فلدين أكب
ــكادر العمانــي المؤهــل لقيــادة هــذا القطــاع. حيــث ان قطــاع الفضــاء قطــاع عالمــي ويعمــل بفعاليــة بالشــراكات  الكافــي مــن ال

واالتفاقــات الدوليــة.

         المكرم الشــيخ الدكتور الخطاب الهنائي   يرى أن الفرص 
ــر فــي هــذا  ــز بأنهــا متوفــرة بشــكل كبي بقطــاع الفضــاء تتمي
ــث  ــر حي ــكل كبي ــة بش ــددة ومتنوع ــان ومتج ــن الزم ــد م العق
يجــري التركيــز علــى أوجــه الترابــط بيــن مختلــف فــروع المعرفــة 
ــات  ــاملة، فاإلمكان ــة وش ــة متكامل ــة فضائي ــروج بمنظوم للخ
المتاحــة فــي إطــار التعــاون الدولــي واالقليمي قائمــة وتنتظر 
مــن يأخــذ بزمــام المبــادرة واســتغاللها لتحقيــق مكاســب 
وطنيــة متعــددة، ومــن نمــاذج تلــك الجهــود اســتضافة 
الســلطنة تجــارب محــاكاة العيــش بالمريــخ مطلــع هــذا العــام 
والــذي قــدم أروع األمثلــة فــي نجــاح التكاتــف الحكومــي 
ــة العمانيــة وأدى إيجــاد  ــة الفلكي ــادرة الجمعي والوطنــي بمب
ســمعة علميــة وســياحية طيبــة عــن الســلطنة ممــا أثمــر عــن 
ذلــك باهتمــام محلــي ودولــي يدعــو باســتمرارية المشــروع 
للحصــول  نتطلــع  وعليــه  المســتهدفة  شــرائحه  وتجــدد 
علــى الدعــم الــالزم لتحقيــق االســتمرارية المنشــودة وجــاري 

دراســة مواقــع أقــل تكلفــة تشــغيلية. 
            مــن جانبهــا تــرى بهيــة الشــعيبية أن قطاع الفضاء قطاع 
ــر المســتمر فــي معظــم القطاعــات  ملهــم ومحفــز للتطوي
األخــرى علــى األرض، حيــث إن هــذا القطــاع ال يدخــل دولــة إال 
ويرفــع مــن شــانها فهــو قطــاع مؤثــر إيجابيــا علــى معظــم 
القطاعــات كالتعليــم واالتصــاالت والنقــل والصحــة واألبحــاث 
العلميــة والصناعــة وغيرهــا، ممــا يعــزز كفــاءة الــكادر البشــري 
ألعلــى مســتوى مــن حيــث جــودة العمــل والدقــة واإلبــداع، 
األرض  تطــور  علــى  إيجابيــا  تأثيــرا  الفضــاء  قطــاع  أثــر  كمــا 
والبشــرية فهنــاك أكثــر مــن 30000 ابتــكار نتيجــة مهــام وتجــارب 

ــة  ــو ثالث ــي نح ــاع الفضائ ــو القط ــغ نم ــا بل ــاء، كم ــاع الفض قط
أضعــاف معــدل النمــو الســنوي للناتــج المحلــي اإلجمالــي 

ــى 2015. ــام 1998 وحت ــذ ع ــم من ــي العال ف
        ومــن جانــب اخــر يقــول المهنــدس مســلم بــأن العمانييــن 
مارســوا أدوارا مختلفــة فــي مجــال األقمــار الصناعيــة والفضــاء 
مــن خــالل تمويــل مشــاريع مثــل قمــر الثريــا بالتعــاون مــع دولــة 
اإلمــارات الشــقيقة وتمويــل سلســلة أقمــار عربســات ومشــاريع 
ــن  ــان م ــن عم ــة م ــاز واإلذاع ــاالت والتلف ــات االتص ــر خدم توفي
خــالل عقــود بــث لســبعة أقمــار صناعيــة تغطــي كافــة قــارات 
الكــرة األرضيــة. أمــا علــى الصعيــد الوطنــي فقــد قامــت 
وزارة النقــل واالتصــاالت بإســناد عــدة دراســات إلطــالق أقمــار 
صناعيــة لبيــوت خبــرة وإعــداد برنامــج لتأهيــل مجموعــة 
مــن المهندســين وتقــوم جمعيــة الفلــك العمانيــة بمحاولــة 
ــرة  ــاء الخب ــارب وبن ــراض التج ــر ألغ ــي صغي ــر صناع ــع قم تصني
فــي هــذا المجــال حيــث يتــم إطــالق هــذا النــوع مــن األقمــار 
بالتزامــن مــع إطــالق األقمــار الكبيــرة والتــي لهــا محبوهــا مــن 
الهــواة وطــالب الجامعــات والمــدارس. كمــا تقــوم الجمعيــة 
الســلطانية العمانيــة لهــواة الالســلكي بتشــجيع أعضائهــا 
حتــى  أو  الصناعيــة  باألقمــار  االتصــاالت  اســتخدام  علــى 
االتصــاالت بــدون أقمــار صناعيــة باســتخدام القمــر الحقيقــي 
وهــو فــن ال يتقنــه إال قلــة حــول العالــم نظــرا لصعوبــة التقــاط 
القمــر  ســطح  علــى  مــن  المنعكســة  الضعيفــة  اإلشــارات 
باإلضافــة الــى ذلــك فــإن الســلطنة ســبق وأن حجــزت الموقــع 
المــداري الثابــت للقمــر العمانــي Oman SAT مــن االتحــاد 

ــذ عــام 2005م. ــي لالتصــاالت من الدول

ــق الوطنــي لبنــاء القــدرات  ــدا ببرامــج بنــاء القــدرات وذلــك مــع تأســيس الفري           شــهدت الســنوات الماضيــة اهتمامــا متزاي
بمجــال علــوم الفضــاء وتقنياتــه برئاســة جامعــة الســلطان قابــوس والــذي كان مــن أهدافــه تعظيــم االســتفادة مــن اتفاقيــة 
تأســيس المركــز االقليمــي لأمــم المتحــدة لتدريــس علــوم وتقنيــات الفضــاء بمنطقــة غــرب اســيا وفــي هــذا الخصــوص قــال 
المكــرم الشــيخ الدكتــور الخطــاب الهنائــي إن الفريــق الوطنــي نّفــذ نــدوة تعريفيــة بالتقنيــات والتطبيقــات الفضائيــة ودورهــا 
ــا.  ــودة به ــرات الموج ــلطنة والخب ــات الس ــح احتياج ــة لمس ــق دراس ــرى الفري ــا أج ــتدامة، كم ــة المس ــج التنمي ــم برام ــي دع ف
وتنظيــم عــدد مــن الــورش المتخصصــة مثــل ورشــة حجــز المــدارات لأقمــار االصطناعيــة والتنســيق الدولــي قدمهــا خبيــر مــن 
ــة مــن  ــارات قدمهــا نخب ــة والخي ــات االتصــاالت باألقمــار االصطناعي ــي لالتصــاالت وحلقــة عمــل أخــرى حــول تقني االتحــاد الدول

الخبــراء بشــركة تاليــس عمــان الفضائيــة وغيرهــا مــن البرامــج والجهــود.

م. مسلم الفارسي

اإلنســان العمانــي تاجــر وبحــار تعــود علــى 
ــه فــي  المخاطــرة فــي المجهــول وعمل
مجــال الفضــاء الخطــر ليــس إال امتــدادا 

ــروح المغامــرة لهــذه ال

بناء القدرات

المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة 
العالمية للفضاء والتكنولوجيا

نائب رئيس مجلس الدولة

مدير اتصاالت بالشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم 
التابعة لمجلس البحث العلمي
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مكاسب استضافة التجارب الفضائية بالسلطنة

التحديات التي تواجه قطاع ارتياد الفضاء في السلطنة

      عملــت الجمعيــة الفلكيــة العمانيــة منــذ انطالقتهــا علــى تنميــة 

ودعــم التوجهــات الفلكيــة والمشــاريع الفضائيــة بالســلطنة وذلــك 

مــن خــالل تبنــي أربعــة برامــج متنوعــة أوال اســتضافة تجــارب محــاكاة 

العيــش بالمريــخ وثانيــا قاعــة واحــة الفضــاء ثالثــا المشــاركة ببرنامــج 

ــي  ــي المكعب ــر االصطناع ــع القم ــروع الراب ــاء والمش ــة الفض ــر بدل تطوي

العمانــي األول. وحــول المكاســب العلميــة واالقتصاديــة مــن اســتضافة 

الشــيذاني إن  بــن ســعيد  الدكتــور صالــح  بالســلطنة قــال  التجــارب 

بالدرجــة  تحقيــق مكاســب معرفيــة وبحثيــة  الــى  تهــدف  التجــارب 

ــة  ــياحية متنامي ــة وس ــد اقتصادي ــا عوائ ــة كان له ــة ثاني ــى وبدرج األول

ــع  ــي رف ــل ف ــد يتمث ــدى البعي ــى الم ــد عل ــاك فوائ ــة، وهن ــرة زمني لفت

ــواع  ــر عــدة ان ــة وتطوي مســتوى إســهام الســلطنة بالبحــوث الفضائي

مــن التقنيــات الحديثــة ورفــد برامــج بنــاء القــدرات الوطنيــة بخبــرات 

بحثيــة وتنظيميــة وتوطيــد التعــاون العلمــي الدولــي المثمــر. ويضيــف 

الدكتــور صالــح الشــيذاني أن تجــارب مجمــع القبــب المنفوخة ســاهمت 

في معرفة االساليب لتقليل التكاليف المالية التي لها ابعاد اقتصادية مستقبال في مهمات الفضاء القادمة..

ــرز بشــكل كبيــر جــدا خــالل فتــرة إجــراء التجــارب حيــث ان  ــًا غيــر مباشــر قــد ب          وأوضــح الشــيذاني بــأن هنــاك شــقًا اقتصادي

الســلطنة اصبحــت محــط انظــار الكثيــر مــن الســواح حــول العالــم بســبب انتشــار اخبــار محــاكاة العيــش علــى المريــخ ممــا نتــج 

عنــه ترويــج ســياحي كبيــر جــدا للســلطنة كمــا تمــت المشــاركة فــي المعــرض الســياحي العالمــي ببرليــن ممــا حقــق واضــاف 

لمســة تميــز وجــذب كثيــر لجنــاح الســلطنة بالمعــرض، وغيرهــا مــن المكاســب.

الســلطنة اصبحــت محــط أنظــار 
الكثيــر مــن الســواح حــول العالــم 
محــاكاة  اخبــار  انتشــار  بســبب 

العيــش علــى المريــخ

د. صالح الشيذاني

ضعف البنية األساسية 
الفضائية المحفزة.

عدم وجود سياسة 
فضاء وطنية وال 
خطة استراتيجية.

قلة مؤسسات القطاع 
الخاص المعنية بالفضاء 

واالستثمارات.

 عدم وجود وظائف ذات 
صلة بالمؤسسات الحالية 

الستقطاب الكوادر الوطنية 
التي لديها دراية بمعارف 
القطاع فضال عن وجود 

مسارات واضحة تسترشد 
بها برامج بناء القدرات.

يرى الباحثون والمهتمون أن التحديات التي تواجه قطاع ارتياد الفضاء بالسلطنة تتمثل في:

ــأن مــن بيــن برامــج بنــاء القــدرات الواعــدة بصيــف 2018م هــو مشــاركة  نخبــة مــن الشــباب العمانــي فــي             ويضيــف الهنائــي ب

تطويــر أجــزاء مــن بدلــة نظــراء رواد الفضــاء ضمــن جهــود المنتــدى النمســاوي للفضــاء لقرابــة 100 شــخص مــن مختلــف دول العالــم. 

 Inspire وكذلــك مشــاركة أربعــة كــوادر عمانيــة فــي برنامــج تدريبــي صيفــي بجامعــة كولــورادو فــي إطــار مشــروع القمــر المكعبيــن

Sat1 وكذلــك مشــروع القمــر المكعبــي العمانــي األول بالجمعيــة الفلكيــة العمانيــة والــذي قــدم ورشــتين بعلــوم الفضــاء لمنتســبي 

الجهــات والمشــاركين بالمشــروع ولديــه خطــة عمــل لبرنامــج بنــاء قــدرات موزعــة علــى مــدى عــام كامــل تقريبــا.

ــي تاجــر وبحــار تعــود علــى المخاطــرة فــي  ــأن اإلنســان العمان          وفــي هــذا الخصــوص يقــول المهنــدس مســلم الفارســي ب

المجهــول وعملــه فــي مجــال الفضــاء الخطــر ليــس إال امتــدادا لهــذه الــروح المغامــرة التــي جعلــت مــن عمــان رمــزا للقــوة علــى 

ــل أن  ــة ناســا وفــي مشــاريع تتعلــق بالفضــاء والفلــك ب ــة ان نجــد عــددا مــن العمانييــن يعمــل فــي وكال ــذا فــال غراب ــخ، ل مــدى التاري

هنــاك منهــم مــن أســس شــركات فــي هــذا المجــال الواعــد.

        وفــي هــذا المجــال نجــد أن المهندســة بهيــة الشــعيبية المؤســس والرئيــس التنفيــذي للشــركة العالميــة للفضــاء والتكنولوجيــا 

وهــي شــركة ُعمانيــة خاصــة تأسســت مــن أجــل بــدء قطــاع الفضــاء فــي الســلطنة وهــي اول شــركة تُعنــى بالفضــاء فــي الســلطنة 

ومــن ضمــن مشــاريع الشــركة لهــذا العــام أعلنــت الشــركة عــن مشــروع »الدراســة البحثيــة عــن أفضــل المواقــع فــي الســلطنة إلنشــاء 

منصــات اإلطــالق الفضائيــة ، وغيرهــا مــن النمــاذج العمانيــة التــي تســعى خــوض هــذا المجــال.

ضعف االنفاق العام 
على البرامج الوطنية 

الفضائية.

عدم وجود هيئة او 
وكالة يرتكز عملها 
على تنمية وتطوير 

قطاع الفضاء 
بالسلطنة.

1
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أستاذ الفيزياء والفلك في جامعة 
السلطان قابوس
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ــي الدارة  ــل والمعهــد األوروب ــر يشــارك فــي نشــره كل مــن جامعــة كورني ــكار العالمــي: هــو تقري        مؤشــر االبت

2007م منــذ  تقريــره  المؤشــر  .ينشــر  )الوايبــو(  الفكريــة  للملكيــة  العالميــة  والمنظمــة  )االنســياد(   األعمــال 

 بشكل سنوي

ــات ــدى المنظم ــن ل ــراء المتخصصي ــن الخب ــة م ــا مجموع ــرف عليه ــرا، يش ــي 80 مؤش ــكار العالم ــر االبت ــن مؤش  يتضم

الدوليــة والجامعــات األكاديميــة العالميــة.ت

ــم المختلفــة، وتستكشــف   يقــدم المؤشــر مقاييــس مفصلــة حــول أداء االبتــكار فــي دول واقتصــادات العال

ــال ــور األعم ــية، وتط ــة األساس ــم، والبني ــية، والتعلي ــة السياس ــك البيئ ــي ذل ــا ف ــكار، بم ــعة لالبت ــة واس ــراتها رؤي  مؤش

االبــداع.ت ومخرجــات 

 اعتمــده مجلــس البحــث العلمــي كأحــد مؤشــرات قيــاس األداء لمتابعــة أداء االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار 

 بالســلطنة، والتــي تهــدف إلــى ايجــاد منظومــة وطنيــة لالبتــكار تحكمهــا رؤيــة موحــدة وسياســة واضحــة المعالــم

ــة تضمــن ــة مدروســة وموزون ــم تنفيذهــا مــن خــالل خطــة تنفيذي ــة يت ــات معلن ــق أهــداف محــددة وأولوي  لتحقي

ــة.ت ــذه المنظوم ــة له ــات الدول ــر ومكون ــن عناص ــة بي ــات الفعال ــط والعالق ــل الرواب تفعي

مؤشر االبتكار العالمي

 أبرز مالمح مؤشر االبتكار العالمي لعام 2018م  
                                                                      

تقدمت السلطنة 8    مراتب 

وحصلت على المركز 69 عالميا.

جاءت السلطنة في المرتبة

 (4) عالميا في مؤشر التعليم 
العالي.

السلطنة ضمن أعلى 20 دولة 
عالميا في مؤشر االنفاق على 

التعليم.

ضمن أعلى 10 دول عالميا في 
مؤشر االنفاق على التعليم لكل 

طالب.

السلطنة ضمن أعلى 40 دولة 
عالميا في مؤشر رأسمال البشري 

والبحث.

أحرزت السلطنة تقدمًا في مؤشر 
سهولة تأسيس المؤسسات الناشئة 

لتأتي ضمن أعلى 30 دولة عالميا.

          يرجــع التقــدم المحــرز فــي مؤشــر االبتــكار العالمــي 2018م إلــى الجهــود 
فــي  كل  الخــاص  والقطــاع  المختلفــة  الدولــة  مؤسســات  لكافــة  المبذولــة 
ــج  ــغيلية والبرام ــط التش ــي الخط ــرات ف ــذه المؤش ــط ه ــه، ورب ــال اختصاص مج
والمبــادرات التنمويــة لتلــك المؤسســات، وبنــاء الشــراكات وجســور التعــاون بينهــا، 
ــي  ــلطنة ف ــف الس ــي تصني ــدم ف ــق التق ــي لتحقي ــدور الرئيس ــه ال ــذي كان ل وال
مؤشــر االبتــكار العالمــي لعــام 2018م، وكذلــك فعاليــة إدارة المــوارد البشــرية 
والماليــة فــي تنفيــذ الخطــط الخمســية، والتركيــز علــى المبــادرات االبتكاريــة فــي 

ــة. ــة المختلف ــات الدول مؤسس

جهاز إلنتاج الطاقة من مخلفات الفواكه والخضراوات 

محطة الطقس التابعة لدى مركز البحث واالبتكار

نبذة عن الجهاز
    تعمــل المحطــة علــى قيــاس درجــة الحــرارة والرطوبــة 
واالشــعاع  الجــوي  والضغــط  الريــاح  واتجــاه  وســرعة 
الشمســي وقطــرات النــدى وبــرودة الريــاح ومؤشــر الحــرارة 

وغيرهــا.  

التكلفة
بلغت كلفة الجهاز 4,095 آالف ريال عماني

الجهة المستفيدة :  كلية الهندسة في الجامعة 
الوطنية للعلوم والتكنلوجيا )كلية كالدونيان الهندسية 

سابقًا(. 

الجهة الممولة : مجلس البحث العلمي

نبذة عن الجهاز
     يقــوم هــذا الجهــاز بتحليــل الخصائــص المعقــدة 
للمــواد العضويــة عنــد اســتخالص واســتخراج الطاقــة 
مــن مخلفــات الفواكــه والخضــراوات. ويســتخدم الجهــاز 
والتقنيــات  التجزئــة  منهــا  المنهجيــات  مــن  مجموعــة 

الطيفيــة وتجــارب التحلــل األحيائــي وغيرهــا.
الحيــوي  الغــاز  فــي  الميثــان  مــادة  قيــاس  يتــم  كمــا 
 BlueSens) المســتخرج إلكترونيــا عــن طريــق نظــام
برنامــج  عبــر  البيانــات  تجميــع  ويتــم   ،(Yieldmaster

النظــام.   ضمــن 

التكلفة
بلغت كلفة الجهاز 110,175 آالف ريال عماني

الجهة المستفيدة : كلية الهندسة في الجامعة 
الوطنية للعلوم والتكنلوجيا )كلية كالدونيان الهندسية 

سابقًا(. 

الجهة الممولة : مجلس البحث العلمي.
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روبوتات »جوجل« : مزيد 
من الذكاء االصطناعي

معدن يسحب المياه من الهواء

المصدر: صحيفة الحياة- النسخة الدولية

المصدر: صحيفة الحياة- النسخة الدولية

100 عامبعد

         ابتكــر باحثــون أميركيــون مــن »معهد ماساشوســتس للتقنية« 
و »جامعــة بيركلــي« جهــازًا لســحب الميــاه الصالحــة للشــرب مــن 
هــواء جــاف ال تتعــدى نســبة الرطوبــة فيــه 20 فــي المئــة. ويعمــل 
ــًا أساســه  ّ ــًا عضوي بالطاقــة الشمســّية، ويســتخدم إطــارًا معدني
مــادة »زركونيــوم« المتصــاص بخــار المــاء مــن الهــواء بشــكل 
ــي  ــدًا ف ــدًا ج ــون مفي ــم يك ــون أن جهازه ــد الباحث ــال. ويعتق فّع

مناطــق شــّح الميــاه كالصحــاري.

  مــن البحــث.. علمــاء ينجحــون فــى تحويــل 
الهيدروجيــن إلــى معــدن

ــل         اســتطاع علمــاء مــن »جامعــة هارفــرد« تحوي
ليصبــح معدنــًا. وفــي ســابقة  الهيدروجيــن  غــاز 
علمّيــة ســبقتها بحــوث اســتمرت قرنــًا، جــرى تعريــض 
ســائل مــن الهيدروجيــن إلــى ضغــط شــديد يقــارب 
وفــي  الجــوي.  الضغــط  ضعــف  مالييــن  خمســة 
ــة، يكــون الهيدروجيــن موصــالً فائقــًا  حالتــه المعدنّي
للكهربــاء، مــا يســاهم فــي زيــادة القــدرة علــى 
تخزيــن الطاقــة، ورفــع كفــاءة الصواريــخ فــي رحــالت 
الفضــاء، وتســريع عمــل الحواســيب الخارقة، وتنشــيط 

ــا. ــارات وغيره ــي للقط ــع المغناطيس ــكك الدف س

المصدر: صحيفة الحياة- النسخة الدولية

تم نشرها في موقع 
إلكتروني مهم مثل موقع 

مجتمع االبتكار المفتوح، 
وموقع األسماك، وجامعة 

نيوكاسل.

بلغ عدد القراءات 
الخاصة بالورقة 

البحثية 279 حتى
 1 أغسطس 2018.

تم االستشهاد بنتائج 
البحث في   الكثير من 
األبحاث العلمية في 

جميع أنحاء العالم مثل 
روسيا وإسبانيا وإيران.
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أهم اإلنجازات

          أصــدر فــرع جوجــل للــذكاء االصطناعــي يعــرف باســم »ديــب 
الــذكاء  Deep Mind ورقــة بحثّيــة تحدثــت عــن مســتوى  ماينــد« 
ــة. إذ  ــا التجريبّي ــه روبوتاته ــج ب ــذي تبرم ــدم ال ــي المتق االصطناع
ــات كــي تشــّغل مجموعــة منســجمة  برمجــت حركــة أحــد الروبوت

ــرة. ــة الصغي ــركات الكهربائي ــض والمح ــات والنواب ــن المجّس م
اســتطاع الروبــوت تحليــل مهماتــه أثناء المشــي أو الركض، بســرعة 
كافيــة لتفــادي العراقيــل والقفــز فوقهــا واالســتدارة، وصــوالً إلــى 

أداء حــركاٍت بهلوانيــة تتطلــب مهــارة حركّيــة عاليــة.
واحتســاب  األشــياء  إلــى  للتعــّرف  الروبــوت  كومبيوتــر  وبُرمــج 
ــا  ــدام به ــب االصط ــن تجّن ــه م ــا يمّكن ــة، م ــرعة فائق ــا بس أبعاده

أثنــاء تحّركاتــه.

ــة  ــم نشــرها فــي مجلــة السياســات البحري أكــدت دراســة بحثيــة عمانيــة ت
ــكار المفتــوح  ــة تناقــش دور تفعيــل اســتراتيجيات االبت ــة بعنــوان » دراســة بحثي الدولي

ــية  ــم البلوش ــت ابراهي ــر بن ــورة كوث ــة« للدكت ــة البحري ــة الحيوي ــاع التقني ــر قط ــي تطوي ف
الباحثــة الرئيســة فــي هــذا المشــروع خــالل تقديمها رســالة الدكتــوراه بجامعة نيوكاســل 

ــي  ــة ف ــة ومتزن ــات مفتوح ــط وعالق ــود رواب ــة وج ــى أهمي ــدة، عل ــة المتح بالمملك
التعــاون مــا بيــن الشــركات فــي هــذا القطــاع والمؤسســات البحثيــة كالجامعــات 

ــكار. إذ تعــد هــذه  ــك بهــدف اكتســاب المعرفــة الالزمــة للنمــو واالبت وذل
ــكار  ــتراتيجية االبت ــق اس ــي تطبي ــالق  ف ــى اإلط ــى عل ــة األول الدراس
تعــد  البحريــة، كمــا   الحيويــة  التقنيــة  المفتــوح علــى قطــاع 
الدراســة حجــر األســاس لمعرفــة النشــاطات الصناعيــة فــي مجــال 
التقنيــة الحيويــة البحريــة فــي ســلطنة عمــان،  حيــث وجــدت 

أن هنــاك )16( شــركة ذات األنشــطة المتعلقــة بالتقنيــة الحيويــة 
البحريــة فــي ســلطنة عمــان و)7( شــركات جديــدة تــم تســجيلها 

ــة 2013م(. ــال )لغاي ــذا المج ــي ه ــول ف للدخ
ــة  ــاع التقني ــي لقط ــع الحال ــف الوض ــد وتعري ــى تحدي ــة عل ــزت الدراس      رك

تحديــد  فــي  كبيــر  بشــكل  يســاهم  والــذي  للســلطنة  البحريــة  الحيويــة 
ــات  ــب الصناع ــال تلع ــره، فمث ــه وتطوي ــة لتنميت ــتثمارات المختلف ــات اإلس اتجاه

المتعلقــة بالقطــاع الســمكي دورا محوريــا فــي تطويــر وتقــدم هــذا القطــاع 
وذلــك لوجــود منشــآت صناعيــة قائمــة فــي المجــال الســمكي ومجال االســتزراع 

الســمكي ولكــن كالهمــا يحتــاج الــى زيــادة االبتــكار التكنولوجــي. وأكدت الدراســة 
ــدراء  ــدى الم ــوح ل ــكار المفت ــتراتيجية االبت ــة باس ــي والمعرف ــر الوع ــة نش ــى أهمي عل

التنفيذيين لهذه الشركات للعمل على تطبيق هذه االستراتيجية.
       كما تم عمل مقارنة مع إحدى الدول المتقدمة عالميًا في هذا المجال )النرويج( والتي 

ــر القطــاع الســمكي وقطــاع التقنيــة  كانــت تاريخيــا تعتمــد علــى النفــط والغــاز واســتطاعت الوصــول للتنــوع اإلقتصــادي مــن خــالل تطوي
الحيويــة البحريــة مــن خــالل توجــه  بعــض الشــركات فــي  قطــاع األســماك إلــى اســتخدام التقنيــات المتقدمــة فــي التقنيــة الحيويــة البحريــة.



أحافير الديناصورات في محافظة البريمي 
تضيف رصيدًا أحفوريًا جديدًا للسلطنة
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د. محمد الكندي وماجد المقبالي 

      تحتــوي محافظــة البريمــي علــى مجموعــة رائعــة 
مــن أحافيــر حقبــة الحيــاة المتوســطة، منهــا األحافيــر 
البحريــة كالقواقــع والمحــار وأســنان األســماك أو أحافيــر 
ماجــد  عثــر  ومؤخــرا  والنباتــات،  كاألشــجار  اليابســة 
مــن  مجموعــة  علــى  المقبالــي  وســعيد  المقبالــي 
أحافيــر األشــجار وســن لديناصــور بحــري فــي محافظــة 
البريمــي، وتحديــدا فــي منطقــة صــاع ووادي الجــزي، 
مــن  ســابقة  لمجموعــة  األحافيــر  هــذه  تضــاف  حيــث 
٢٠١4م  عــام  فــي  عليهــا  عثــر  التــي  األشــجار  أحافيــر 
فــي المحافظــة، وهــي تمثــل رصيــدا أحفوريــا جديــدا 
للســلطنة، خصوصــا أن أحفــورة الديناصــور هــذه ُتعــد 
وأول  الســلطنة،  فــي  ديناصــور  لســن  أحفــورة  أول 
نــوع موزاصــور،  مــن  بحــري، وهــو  لديناصــور  أحفــورة 
عديــدة،  أماكــن  فــي  عيهــا  ُعثــر  ديناصــورات  وهــي 
الجنوبيــة  والقــارة  المتحــدة  والواليــات  هولنــدا  مثــل 
أنتارتيــكا، ولكــن ليــس مــن مــدة طويلــة فــي هــذه 

العالــم. المنطقــة مــن 
  

     وقــد ُعثــر علــى أحافيــر الديناصــورات ســابقا فــي 
الســلطنة فــي أول األمــر فــي التســعينيات مــن القــرن 
الماضــي، وكذلــك بيــن عامــي ٢٠١3م و٢٠١4م في محيط 
وبكميــات  الســيب  بواليــة  القديمــة  الخــوض  قريــة 
قليلــة فــي منطقــة الســيح األحمــر بواليــة بدبــد، وهــذه 

ــة العصــر الطباشــيري قبــل  ــى نهاي  األحافيــر تعــود إل
نحــو 7٠ مليــون عــام، وُيعــد العصــر الطباشــيري آخــر 
التــي  المتوســطة  الحيــاة  حقبــة  عصــور  مــن  عصــر 
تشــمل المــدة الزمنيــة الواقعــة بيــن ٢٠٠ مليــون عــام 
ــة التــي عاشــت  و66 مليــون عــام مضــت، وهــي الحقب
فيهــا الديناصــورات علــى وجــه األرض وأصبحــت مــن 
أبــرز ســمات الحيــاة فيهــا، وفــي العمــوم تمثــل أحافيــر 
فــي  العلمــي  لالهتمــام  مثيــرا  أمــرا  الديناصــورات 
العالــم، وهــي ذات أهميــة كبيــرة للتاريــخ األحفــوري 

العربيــة.  الجزيــرة  للســلطنة وجنــوب 

         وكانــت ُعمــان فــي فتــرة الحيــاة المتوســطة تحتــل 
موقعــا اســتراتيجيا علــى ســاحل محيــط قديــم يعــرف 
باســم محيــط التيثيــس، هــذا الموقــع أتــاح ألرضهــا 
والتكتونيــة  المناخيــة  التغيــرات  مــن  كثيــٍر  معاينــة 
التــي شــهدتها هــذه الحقبــة، لقــد كان الجــزء األعظــم 
التــي  الضحلــة  البحــار  فــي  مغمــورا  ُعمــان  أرض  مــن 
غطــت مســاحات شاســعة مــن يابســة األرض، وترســبت 
الصخــور  مــن  متعاقبــة  ســميكة  طبقــاٌت  حينهــا 
الجيريــة التــي تشــكل غالبيــة جبــال مســندم والجبــل 
األخضــر وســيح حطــاط وجبــال الحقــف وسلســلة جبــال 
ظفــار، وهــذه الطبقــات تحــوي عــددا هائــال مــن هيــاكل 
الكائنــات البحريــة المتحجــرة التــي عاشــت فــي بيئــة 
بحريــة غنيــة بالغــذاء فــي نطــاق الحــزام االســتوائي 
مــن األرض، وهــي تشــكل اليــوم الكثيــر مــن مصايــد 
ــا،  النفــط والغــاز فــي ُعمــان والخليــج عموم
واعتلــت خــالل تلــك الحقبــة أيضــا صخوُر 

محيــط  صخــوُر  أيضــا  الحقبــة  تلــك  خــالل  واعتلــت 
التيثيــس أرَض عمــان بفعــل العوامــل الحركيــة فــي 
هــذه  االعتــالء  عمليــة  واســتغرقت  األرضيــة،  القشــرة 
خاللهــا  تحركــت  الســنين،  مــن  مالييــن  عشــر  نحــو 
اليابســة  نحــو  الكيلومتــرات  مئــات  المحيــط  صخــور 
حتــى اســتقرت بعــد ذلــك علــى أرض ُعمــان، حاملــة 
المحيطــات،  فــي  الحيــاة  أســرار  مــن  الكثيــر  معهــا 
للحيــود  الجيولوجيــة  التفاصيــل  مــن  والعديــد 
ــة  البركانيــة المحيطيــة حتــى أضحــت ُعمــان بحــق قبل
والتاريــخ  المحيطــات  جيولوجيــة  بفهــم  للمهتميــن 
الجيولوجــي لمحيــط التيثيــس، إذ تبــدو علــى ســطح 
ــة  ــٌر مــن تفاصيــل القشــرة المحيطي ُعمــان اليــوم كثي
لهــذا المحيــط فــي مناطــق مختلفــة مــن ُعمــان كــوادي 
الجــزي ووادي األبيــض ووادي حيبــي فــي محافظتــي 

الباطنــة. وشــمال  جنــوب 

        وُتَعــدُّ الديناصــورات مــن أبــرز مالمــح الحيــاة خــالل 
حقبــة الحيــاة المتوســطة علــى اإلطــالق، فقــد كانــت 
هــذه الزواحــف العمالقــة أكبــر الحيوانــات التــي عاشــت 
علــى ظهــر اليابســة، وقــد تميــزت أنواعهــا المختلفــة 
األشــكال  فــي  الشــديد  بالتبايــن  ظهــرت  التــي 
عثــر  وقــد  الغذائــي،  والنظــام  والســلوك  واألحجــام 
علــى عظــاٍم كثيــرة للديناصــورات فــي عــدة مواقــع 
فــي محيــط قريــة الخــوض بواليــة الســيب، ومنطقــة 
المواقــع  هــذه  وُتَعــدُّ  بدبــد،  بواليــة  األحمــر  الســيح 
فــي  المتحجــرة  الديناصــورات  عظــام  مواقــع  أفضــَل 
شــبه الجزيــرة العربيــة، وقــد كانــت هــذه المواقــع فــي 

العصــر الطباشــيري عبــارًة عــن مصــابِّ أنهــاٍر نشــطة، 
تكونــت فــي منــاخ أكثــر رطوبــة، وانحــدرت مــن الجبــال 
فنجــا  وادي  يجــري  إذ  باليــوم،  شــبيهٍة  صــورٍة  فــي 
األنهــار تحمــل  االتجــاه، وكانــت  نفــس  فــي  والخــوض 
هــذه العظــام واألخشــاب المتحجــرة، وتعيــد ترســيبها 
فــي مصــاب األنهــار ومناطــق التقائهــا بالبحــر، وربمــا 
يفســر هــذا األمــر عــدم العثــور علــى هيــكٍل متكامــٍل 
للديناصــورات فــي هــذه الصخــور حتــى اليــوم، ثــم تمت 
تغطيــة العظــام واألخشــاب بعــد ذلــك بالرواســب، ومــع 
نقــص األوكســجين فــي هــذه الرواســب تــم حفــظ هــذه 

المــواد مــن التحلــل.

إن أحفــورة الديناصــور ُتعــد أول أحفــورة 
وأول  الســلطنة،  فــي  ديناصــور  لســن 
مــن  وهــو  بحــري،  لديناصــور  أحفــورة 
نــوع موزاصــور، وهــي ديناصــورات ُعثــر 
عيهــا فــي أماكــن عديــدة، مثــل هولنــدا 
الجنوبيــة  والقــارة  المتحــدة  والواليــات 
أنتارتيــكا، ولكــن ليــس مــن مــدة طويلة 

فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم. 



معلومة22

      الشبكة العمانية للبحث العلمي
والتعليم
(OMREN)

          الشــبكة العمانيــة للبحــث العلمــي والتعليــم                          هــي أحــد المشــاريع التــي ينفذهــا مجلــس البحــث العلمــي 
وتعمــل علــى إنشــاء شــبكة اتصــاالت عاليــة الســرعة تســاعد فــي بنــاء الســعة البحثيــة والقــدرات المحليــة فــي المجــاالت العلمية 

لمختلفة. ا

       توفــر الشــبكة خدمــات اتصــاالت معلوماتيــة متقدمــة ومنصــة موحــدة لعمــل تطبيقــات مختلفــة تحفيــزا للباحثيــن علــى     
ــى الشــبكات العالميــة  ــة الســلطنة إل ــراء جــودة البحــوث المقدمــة. كمــا تعــد الشــبكة بواب مضاعفــة أنشــطتهم البحثيــة وإث

المماثلــة

تستهدف خدمات الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم شريحة كبيرة في مجتمع البحث والتعليم وتخدم

خدمات متعددة

الشـركة العمانية لالتصاالت )عمانتل(تالشريك االستراتيجي

إحصائيات المشتركين للشبكةأهمية الشبكةتمتاز الشبكة بعدة مزايا منها
 (OMREN)

 إدارات المؤسسات
التعليمية

 المعلمون 
و المتعلمون

 
 الجهات

الداعمة للطلبة

 
 التعاون الدولي بالربط معالباحثون

منظمات بحث عالمية من أمثال

التجوال التعليمياالتصال الدولي.االتصال الشبكي. الهوية المعرفية

المنظمة التعليمية نظام إدارة البحوث.
الموحدة.

المستودع الرقمي 
لأبحاث والدراسات 

العمانية.

المكتبة العلمية 
االفتراضية العمانية 

)مصادر(.

 خدمة اإلنترنت العام للدخول إلى الشبكة 
العنكبوتية عبر المشغلين المحليين.

نقاط اتصال عالية السرعة الى الشبكة 
العمانية للبحث العلمي والتعليم.

خدمة االجتماعات المرئية.

االتصال بالشبكات العالمية للبحث العلمي 
والتعليم.

ضمانات عالية الستمرارية توفير 
الخدمة.

مركز بيانات مؤمن وعالي الكفاءة.

 لضمان استمرارية تقديم الخدمة.

الشبكة خطوة مهمة نحو

تقليص تحدي وفرة المصادر التعليمية 
والخدمات البحثية.

تعتبر معيارًا أساسيًا في قياس جاهزية 
المؤسسات البحثية العمانية لربطها مع 

المؤسسات البحثية العالمية أو المنظمات 
الدولية التي لها عالقة بالبحث العلمي.

توفير البنية األساسية لتمكين الباحثين من 
تبادل المعلومات والبيانات من خالل شبكة 

بحثية تعليمية عمانية متكاملة.
 

خدمة البحث العلمي والتعليم .للوصول 
الى اقتصاد مبني على المعرفة

التكامل مع الخطة االستراتيجية .الوطنية 
للبحث العلمي في السلطنة 

90 %    من الجامعات في  السلطنة

75% من الباحثين 

 55% من إجمالي عدد طلبة 
مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة

22 مؤسســة تعليميــة تشــمل الطــالب 
مــن  تســتفيد  واألكاديمييــن  والباحثيــن 

الشــبكة. ومزايــا  تطبيقــات  كافــة 

 (OMREN)

 انترنت2 وجيانت وغيرعا
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