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حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
حفظه اهلل ورعاه

إننــا نعيــش عصــر العلــم ونشــهد تقدمــه المتالحــق فــي 
العلــم  بــأنَّ  المجــاالت، وإن ذلــك ليزيدنــا يقيًنــا  جميــع 
والعمــل الجــادَّ همــا معــا وســيلتنا لمواجهــة تحديــات 
هــذا العصــر وبنــاء نهضــٍة قويــٍة ومزدهــرٍة علــى أســاس 

مــن قيمنــا اإلســالمية والحضاريــة...
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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

أعضاء
هــيــئــة الــمــجــلــس

صاحب السمو السيد/
 شهاب بن طارق آل سعيد

مستشار جاللة السلطان 
 رئيس مجلس البحث العلمي



7

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/
  قيس بن محمد اليوسف

رئيس 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

األستاذ الدكتور/
فؤاد شديد

القائم بأعمال رئيس
 جامعة الشرقية

المهندس/
 هالل بن حمد البوسعيدي
الرئيس التنفيذي للشركة 

الخليجية للطاقة

الفاضل/
ناصر بن مبارك المالكي
القائم بأعمال مدير عام

 واحة المعرفة





يشــرفنا أن نتقــدم للمقــام الســامي لموالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان 
قابــوس بــن ســعيد المعظــم - حفظــه اهلل ورعــاه - بأجــزل عبــارات التقديــر 
والشــكر علــى دعــم جاللتــه المتواصــل لمســيرة البحــث العلمــي واالبتــكار فــي 

الســلطنة.

لقــد واصــل مجلــس البحــث العلمــي خــالل العــام ٢٠1٨م جهــوده فــي تنفيــذ 
واالســتراتيجية  العلمــي  للبحــث  الوطنيــة  االســتراتيجية  ومشــاريع  برامــج 
والتعــاون  وبالتنســيق  الرشــيدة  الحكومــة  مــن  بدعــم  لالبتــكار  الوطنيــة 
مــع العديــد مــن المؤسســات فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص والقطــاع 
والدوليــة  اإلقليميــة  المنظمــات  مــن  عــدد  مــع  وبالتعــاون  األكاديمــي 

المرموقــة.  والمؤسســات 

وقد شــهدت مشــاريع ومبادرات المجلس تطورا متناميا ومســتمرا في األداء، 
حيــث أســفر عــن هــذه الجهــود تحقيــق عــدد مــن اإلنجــازات كإنشــاء شــركات 
صغيــرة ومتوســطة عبــر برنامــج تحويــل مشــاريع التخــرج إلــى شــركات ناشــئة، 
باإلضافــة إلــى تحويــل بعــض المخرجــات البحثيــة الــى منتجات ذات قيمــة تجارية 
عبــر مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة بمــا يتناغــم مــع التوجــه 
ــدأ المجلــس  نحــو االقتصــاد المبنــي علــى المعرفــة. وعلــى صعيــد االبتــكار ب
فــي قطــف الثمــار القريبــة لالســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار األمــر الــذي انعكــس 

علــى ارتفــاع مركــز الســلطنة ٨ مراتــب فــي مؤشــر االبتــكار العالمــي.

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وفقــا  العــام  خــالل  جيــدا  أداء  المختلفــة  المجلــس  مشــاريع  حققــت  كمــا 
لإمكانــات التــي تــم توفيرهــا مــن خــالل الشــراكات التــي أسســها المجلــس 
مــع مختلــف القطاعــات، ومــا كان ذلــك ليتحقــق لــوال الجهــود المضنيــة التــي 
بذلــت مــن القائميــن علــى تلــك المشــاريع والبرامــج وتفاعــل تلــك القطاعــات 

مــع هــذه الجهــود.

نتطلــع فــي العــام ٢٠1٩م إلــى مواصلــة الجهــود التــي بذلــت فــي مراجعــة 
األولويــات البحثيــة فــي االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي بمــا يتوافــق 

مــع رؤيــة عمــان ٢٠٤٠م، وان يكــون عامــا حافــال باإلنجــاز والعطــاء.

وفــي الختــام أتقــدم بالشــكر والتقديــر لشــركاء المجلــس مــن القطاعيــن 
العــام والخــاص والباحثيــن والمبتكريــن، كمــا أتوجــه بالشــكر والتقديــر إلــى 
أعضــاء هيئــة المجلــس وأعضــاء اللجنــة االستشــارية الدوليــة، ســائال المولــى 
عــز وجــل أن يكلــل جهــود الجميــع بالتوفيــق لمــا فيــه خيــر عمــان فــي ظــل 

ــة الســلطان المعظــم ـ حفظــه اهلل ورعــاه ـ. ــا جالل ــة لموالن ــادة الحكمي القي

شهاب بن طارق آل سعيد
مستشار جاللة السلطان

رئيس مجلس البحث العلمي
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واصــل المجلــس تعزيــز الشــراكات مــع القطاعيــن العــام والخــاص خــالل 
التعــاون  ومجــاالت  الشــراكات  هــذه  ســاهمت  حيــث   ،٢٠1٨ العــام 

فــي دعــم وتنفيــذ عــدد مــن المبــادرات فــي مجــاالت البحــث 
واالبتــكار. العلمــي 

مبادرات المجلس
 لعام 2018م
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 البحث في تطوير الوقود الحيوي واستخدامه كمورد طاقة نظيف ومستدام وبشكل تجاري.

تطوير بوليمر بجدوى اقتصادية عالية ألغراض االستخالص المعزز للنفط.

دراسة تحديد المسافة المناسبة الفاصلة بين خطوط الجهد العالي وأنابيب النفط.

تشخيص األسباب الميكانيكية والكيميائية لتصدع بعض مكونات رأس بئر النفط.

تحويل نفايات البالستيك إلى وقود سائل باستخدام تقنية االنحالل الحراري.

 المشاريع البحثية الموقعة:

1

2

3

4

5

النشاط التوعوي:

الجهات المشتركة في المنصة:

عقــد أكثــر مــن )٤٠( لقــاء وحلقــة عمــل تدريبيــة الطــالع 
اإللكترونيــة. بالمنصــة  العمــل  آليــة  علــى  األعضــاء 

التنفيذييــن بمؤسســات  الرؤســاء  اجتمــاع الطــالع  عقــد 
واألعضــاء  األكاديمييــن  والباحثيــن  الخــاص  القطــاع 
تعــاون  وتفعيــل  المنصــة،  فــي  العمــل  بمســتجدات 
األهــداف  لتحقيــق  المنصــة  مــع  الشــركات  وتفاعــل 

. كة لمشــتر ا

)1٢( مؤسسة من القطاع الصناعي.
)٩( مؤسسات من القطاع األكاديمي.

مؤسسة واحدة من القطاع الحكومي.  

بهــدف بنــاء شــراكة مســتدامة بيــن القطاعيــن األكاديمــي والصناعــي تعمــل منصــة إيجادعلــى بنــاء مفهــوم تعــاون جديــد يتــم 
ــات القطــاع الصناعــي أمــام القطــاع األكاديمــي لتقديــم حلــول علميــة مــن المؤسســات األكاديميــة المحليــة.  عبــره عــرض تحدي

منصة إيجاد

وقــد شــهد هــذا العــام توقيــع أول خمــس اتفاقيــات بحثيــة لمشــاريع صناعيــة بقيمــة تجــاوزت )3٠٠( ألــف 
ريــال عمانــي، كأولــى ثمــرات التعــاون بيــن شــركاء المنصــة إليجــاد حلــول علميــة للتحديــات الصناعيــة.

اتفاقيات بحثية تم توقيعها لمشاريع 
بحثية صناعية بقيمة تجاوزت )300( ألف 

ريال عماني
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المســابقة بمثابــة منتــدى يهــدف إلــى بنــاء قــدرات المجيديــن والمبتكريــن 
ورواد األعمــال أصحــاب األفــكار المبتكــرة، مــن خــالل عرضهــا أمــام لجــان تحكيــم 

متخصصــة. 

مسابقة مختبر الجدران المتساقطة

شــاركت الطالبتــان الفائزتــان بالمركــز األول والثانــي فــي النســخة الدوليــة مــن مســابقة مختبــر الجــدران 
ــن  ــة م ــخة المحلي ــي النس ــاريع ف ــن 3 مش ــن ضم ــد فوزه ــة بع ــا االتحادي ــة ألماني ــاقطة بجمهوري المتس
المســابقة والتــي نظمهــا المجلــس بالتعــاون مــع مؤسســة الجــدران المتســاقطة غيــر الربحيــة بألمانيــا.

المشاريع الفائزة
 لعام 2018

عنوان 
الجهةالفائزالمشروع

إنتاج الوقود من 
المخلفات الحيوية 

والنباتية

الحظيرة
 اإللكترونية 

مكافحة سرطان 
القولون 

بلقيس بنت 
سلطان الرحيلية

سارة بنت سليم 
البطرانية

الدكتور سعد صابر 
دحام

كلية عمان 
البحرية الدولية

جامعة نزوى

كلية التربية 
بالرستاق

متقدم
للمسابقة لعام 2018م

فكرة متأهلة
 للمنافسة

مشاريع
 فائزة

شركاء
النجاح:
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كمــا يواصــل البرنامــج احتضانــه للمشــاريع الثالثــة الفائــزة 
٢٠1٧م،  العــام  فــي  البرنامــج  مــن  األولــى  النســخة  فــي 
وقــد شــارك أصحــاب هــذه المشــاريع فــي برنامــج تدريبــي 
بالواليــات المتحــدة االمريكيــة بهــدف التعــرف علــى نمــوذج 
االســتثماري  المــال  رأس  وإدارة  الناشــئة،  الشــركات  إدارة 
واالحتــكاك بالشــركات الناشــئة فــي وادي الســليكون، كمــا 
ــى  ــة إل شــاركوا فــي )قمــة ســيليكون ســلوبز ٢٠1٨( باإلضاف
زيــارة عــدد مــن الشــركات لالطــالع علــى تجاربهــا الناجحــة.

المشاريع الفائزة بالدعم واالحتضان
 لعام 2018م

المشروع
 الفائز

أسماء
 الطلبة

المؤسسة 
األكاديمية

الروبوت
البحري

تطبيق 
ويرفيو للواقع 

االفتراضي

االبتكار 
البيومتري

وليد المعولى
عمر الزكواني
أحمد الناعبي

 إبراهيم الجهوري 
موسى المسعودي

زينب البلوشية 
هالئل المياحية 

مها البدرية 
أثير الشريانية

نعمة السيابية
نجالء السيابية 

إسماعيل السيابي 
فيصل السيابي

جامعة 
السلطان 

قابوس

كلية التربية 
بالرستاق

كلية الشرق 
األوسط

إنترنت
 األشياء

أمن
 المعلومات

الذكاء
 االصطناعي

البيانات والكتل 
الضخمة

تـقـديـم الـتـمـويـل والـدعـم المادي

إدارة البرنامج

احـتضـان وتطوير الشركات الناشئة 

الــتــوجـــيــه الــتــجــاري والــمــالــي 
والتسويقي

توفير التدريب الخارجي والتهيئة 
لالستثمار

توفير برامج مخصصة لتطوير 
القدرات المهنية والقيادية 

يســتقبل البرنامــج مشــاريع التخــرج مــن طــالب الجامعــات 
ونظــم  االتصــاالت  مجــال  فــي  بالســلطنة  والكليــات 

الرابعــة: الصناعيــة  الثــورة  مجــاالت  ضمــن  المعلومــات 

شركاء النجاح: جــاءت النســخة الثالثــة مــن البرنامــج والتــي تســتمر حتــى ســبتمبر 2019م، اســتكماال للجهــود فــي دعــم مشــاريع 
التخــرج التقنيــة وتحويلهــا إلــى شــركات ناشــئة. وقــد أعلــن البرنامــج خــالل العــام 2018م عــن المشــاريع الثالثــة 

الفائــزة بالدعــم واالحتضــان فــي نســخته الثانيــة. 

جــاءت النســخة الثالثــة مــن البرنامــج اســتكماال لجهــود البرنامــج فــي نســختيه األولــى والثانيــة،إذ أعلــن البرنامــج 
عــن نســخته الثالثــة والتــي تســتمر حتــى ســبتمبر 2019م. وكان البرنامــج قــد أعلــن خالل العــام2018م عن المشــاريع 

الثالثــة الفائــزة بالدعــم واالحتضــان فــي نســخته الثانية. 

برنامج تحويل مشاريع التخرج التقنية
)Upgrade( في قطاع االتصاالت ونظم المعلومات إلى شركات ناشئة

المدن
 الذكية

البلوك
 تشين
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اجمالي المشاريع 
المتقدمة

المشاريع المتأهلة 
للمرحلة األولى

مشاريع
 فائزة

مؤسسة
أكاديمية

مشاريع متأهلة 
للمرحلة الثانية

إحصائيات 
البرنامج

2018م
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مجاالت المشاركة في إجتماعات المنظمة 
201٦-2018م

201٦201٧2018

الطب ووظائف الكيمياءالفيزياء
االعضاء

ــم اإلعــالن هــذا العــام )2018( للباحثيــن المتخصصيــن فــي مجــال  ــط البحثيــة كأحــد األهــداف الرئيســية للمجلــس، ت بهــدف نقــل المعرفــة وبنــاء الرواب
الفيزيــاء والمجــاالت ذات الصلــة للتنافــس للمشــاركة فــي اجتماعــات منظمــة لينــداو لحملــة جائــزة نوبــل، والــذي ســيعقد فــي النصــف األول مــن العــام 

2019م.

إجتماعات منظمة لينداو للحاصلين على جائزة نوبل

حيــث يعمــل المجلــس علــى إتاحــة الفرصــة للباحثيــن المجيديــن للمشــاركة عبــر ترشــيح عــدد ثالثــة باحثيــن 
العلمــاء  خبــرات  مــن  االســتفادة  المشــاركة  هــذه  وتتيــح  للمشــاركة.  المقبوليــن  باختيــار  المنظمــة  لتقــوم 
والباحثيــن الفائزيــن بجائــزة نوبــل والمشــاركين مــن مختلــف دول العالــم، وقــد شــارك خــالل عــام ٢٠1٨م أحــد 
الباحثيــن الناشــئين فــي مجــال الطــب مــن المجلــس العمانــي لالختصاصــات الطبيــة. تأتــي هــذه الجهــود ضمــن 

شــراكة مجلــس البحــث العلمــي األكاديميــة مــع المنظمــة منــذ عــام ٢٠1٥م.



17

مشاركين في المنتدى 
للعام 201٦م

مشاركين في المنتدى 
للعام 201٧م

الجمعية البريطانية العمانية

مشاركًا في المنتدى 
للعام 2018م

العمانييــن  الشــباب  مــن  للباحثيــن  الفرصــة  إتاحــة  إلــى  المشــاركة  هدفــت 
ــارات الميدانيــة للمراكــز  لالســتفادة مــن التجــارب البحثيــة وأوراق العمــل والزي

البحثيــة والمؤسســات االكاديميــة فــي بريطانيــا.

منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب )الـ 60(

اســتمرارا لجهــود مجلــس البحــث العلمــي فــي دعــم الباحثيــن الشــباب شــارك عــدد )12( طالبــا وطالبــة مــن مخرجــات برنامــج دعــم بحــوث الطــالب مــن 
مؤسســات التعليــم العالــي بالســلطنة فــي منتــدى لنــدن الدولــي للعلمــاء الشــباب.

شركاء
النجاح:

17



18



19

أبرز األنشطة والفعاليات
 لعام 2018م

الداعمــة  واألنشــطة  الفعاليــات  مــن  عــددًا  تنظيــم  ٢٠1٨م  العــام  شــهد 
للبحــث العلمــي واالبتــكار بهــدف نقــل المعرفــة ونشــر ثقافــة البحــث 

العلمــي.
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مناقشــة  العــام  هــذا  الملتقــى  خــالل  تــم 
الوطنيــة  لإســتراتيجية  البحثيــة  األولويــات 
٢٠٢٠-٢٠٤٠م،   للمرحلــة  العلمــي  للبحــث 
بمشــاركة الباحثيــن والمختصيــن مــن مختلــف 
المؤسســات الحكوميــة واألكاديميــة والخاصــة 
للخــروج بــرؤى موحــدة تتوافــق مــع رؤيــة عمــان 

٢٠٤٠م.

تكريم الفائزين
 بالجائزة الوطنية للبحث العلمي

يهــدف الملتقــى إلــى توفيــر بيئــة محفــزة للباحثيــن لتبــادل 
الخبــرات ونقــل المعرفــة وبنــاء الروابــط البحثيــة، عبــر اتاحــة 
الفرصــة للباحثيــن لعــرض مســتجدات البحــوث العلميــة، 
وتشــجيع الباحثيــن علــى ضــرورة إبــراز أنشــطتهم البحثيــة 

فــي شــتى المجــاالت العلميــة.

رؤى موحدة لتحديد األولويات 
البحثية في االستراتيجية الوطنية 

للبحث العلمي تناغما مع رؤية 
عمان 20٤0م.

 أبرز أنشطة الملتقى:

سنوات
 من اللقاءات المتجددة،

 وحلقة ربط بين الباحثين 
لتعزيز التميز البحثي في 

السلطنة.

عقــد مجلــس البحــث العلمــي الملتقــى الســنوي الخامــس للباحثيــن وســط حضــور واســع مــن 
الباحثيــن والمهتميــن بالبحــث العلمــي. ويعتبــر الملتقــى أهــم تظاهــرة علميــة ســنوية ينظمهــا 

المجلــس.

الملتقى السنوي الخامس للباحثين
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تكريم أفضل
 ستة بحوث طالبية

عقد ٦ جلسات نقاشية
 لمناقشة األولويات البحثية

معرض تضمن ٤3 ملصقا بحثيا للبحوث 
الفائزة والمكتملة الممولة من المجلس

ملتقى الباحثين 2018م

عدد المتقدمين 
للجائزة في العام 2018م

فائزين 
في الفئة األولى

عدد المتقدمين
 في الفئة األولى

فائزين 
في الفئة الثانية

متقدمًا
 في الفئة الثانية

فائزا
 في الفئتين
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الفائزون
بالجائزة الوطنية للبحث العلمي 

الفئة األولى: حملة الدكتوراه وما يعادلها

ــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي لعــام 2018م فــي فئتــي حملــة الدكتــوراه، وفئــة  ــزة بالجائ احتفــل مجلــس البحــث العلمــي بتكريــم المشــاريع البحثيــة الفائ
الباحثيــن الناشــئين )مــن غيــر حملــة الدكتــوراه(.  وتعتبــر الجائــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي مــن أهــم الفعاليــات التــي ينفذهــا المجلــس لتوفيــر البيئــة 

المحفــزة للباحثيــن وبنــاء الروابــط البحثيــة بينهــم تحقيقــا لألهــداف االســتراتيجية للبحــث العلمــي.

الجائزة الوطنية للبحث العلمي

د. محمد الفارسي  
وزارة البلديات اإلقليمية  وموارد المياه 

د. زعيمة الجابرية
جامعة السلطان قابوس

أ.د. عبداهلل أمبوسعيدي
 جامعة السلطان قابوس

البيئة والموارد الحيويةالصحة وخدمة المجتمع التعليم والموارد البشرية

تقييم جودة العسل العماني انفصــال  فــي  االندمــاج  انزيــم  دورجيــن  تحليــل 
عناصــر جينيــة متنقلــة حاملــة لجينــات مقاومــة 
للمضــادات  بومانــي  األســينيتوباكتر  بكتريــا 

الثقيلــة والمعــادن  الحيويــة 

الســياق  فــي  المدرســية  الحدائــق  توظيــف 
العمانــي: دراســة تمهيديــة لطلبــة الصــف الســابع



الفئة الثانية: الباحثون الناشئون

اسم الباحثعنوان البحث

خالصة العلوية

فاروق جميل

فايزة السلطية

بقية  المغيرية

كريمة البلوشية

بثينة الغافرية 

حليمة البلوشية

أثر استخدام مدخل التحليل األخالقي في تنمية مهارات اتخاذ القرار والتحصيل الدراسي في مادة األحياء لدى طالبات الصف الثاني عشر

االستفادة المثلى من مخلفات نوى التمر العماني إلنتاج وقود الديزل الحيوي

)EMGGR(: بروتوكول خاليا التوجيه ذو الطاقة الفاعلية لشبكات االستشعار الالسلكية تحت الماء

ضبط الظروف المالئمة والتقييم االقتصادي الستخالص المواد الشمعية من مخلفات سعف شجرة النخيل باستخدام تقنيه االستخالص بثاني أكسيد 
الكربون في الحالة فوق الحرجة

 التحفيز الضوئي لتثبيط نمو البكتيريا وتحطيم الملوثات العضوية في المياه باستخدام خيوط بولي ايثر سلفون

هيموجلوبين المنجلي العماني: دراسة لمنجلية وتسريب البوتاسيوم في الخاليا المنجلية نوع عمان

تحضير وتوصيف عوالق المنجنيز الرباعي كمادة متضوئة للكشف عن مضادات األكسدة في عصير الرمان باستخدام القطرات النانوية على مختبر في رقاقة

أ.د.حيدر اللواتي
جامعة السلطان قابوس

د.عمران بيج
جامعة ظفار 

د.محمد خان
جامعة السلطان قابوس

الثقافة والعلوم االنسانية واالساسية االتصاالت ونظم المعلوماتالطاقة والصناعة 

لألدويــة  المضافــة  الصيدالنيــة  المــواد  تحديــد 
أعمــدة  باســتخدام  الغــذاء  وعينــات  العشــبية 
الفصــل الكروماتوغرافــي المكونــة مــن حبيبــات 
ــواة الصدفيــة المرتبطــة بجهــاز مطيــاف الكتلــة ن

نظــام وصــول مســبق التشــفير متعــدد الحامــل 
ــة غيــر متعامــد لشــبكات الجيــل الخامــس الخلوي

بـــفلز علــى  تأثيــر نمــط تفــرع األلكايــن واالرتبــاط 
الثنائيــة   )II( البالتيــن التزامــر الضوئــي لمركبــات 
األلكايــن والبوليمريــة المحتويــة علــى اآلزوبنزيــن
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فيما يلي أبرز الموضوعات:

 عقــدت هيئــة مجلــس البحــث العلمــي عــددًا مــن االجتماعــات خــالل العــام 2018م، تــم خاللهــا مناقشــة واعتمــاد عــدد مــن الموضوعــات الداعمــة لجهــود 
المجلــس ضمــن أنشــطة البحــث العلمــي واالبتــكار بالســلطنة، كمــا تــم مناقشــة عــددا مــن التقاريــر حــول سياســات وبرامــج ومشــاريع المجلــس.

هيئة مجلس البحث العلمي

ــذي يعتبــر باكــورة برامــج دعــم البحــوث بمجلــس  اعتمــاد مقتــرح تعديــل برنامــج المنــح البحثيــة المفتوحــة وال
ــذي ســاهم فــي بنــاء القــدرات البحثيــة بالســلطنة. البحــث العلمــي وال

متابعة مستجدات عضوية مجلس البحث العلمي في عدد من اللجان والمنظمات البحثية اإلقليمية.
اســتعراض أنشــطة برنامــج تحويــل مشــاريع التخــرج التقنيــة إلــى شــركات ناشــئة والــذي ينفــذه المجلــس للعــام 

الثانــي بالتعــاون مــع عــدد مــن الشــركاء.
مناقشة واعتماد تقارير اللجنة االستشارية الدولية للمجلس.

عــرض نتائــج مؤشــرات العلــوم والتقانــة للعاميــن ٢٠1٦ و٢٠1٧م والتــي يتــم تحديثهــا كل عاميــن وذلــك تزامنــا مــع 
المســح الــذي ينفــذه معهــد اليونســكو لإحصــاء.

مناقشة األولويات البحثية لالستراتيجية الوطنية للبحث العلمي بما يتماشى مع رؤية عمان ٢٠٤٠م.
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االحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية

حلقة عمل اإلنفاق على البحث العلمي 

ــة  ــع المنظم ــاون م ــام، بالتع ــل كل ع ــن أبري ــادف )2٦( م ــذي يص ــة وال ــة الفكري ــي للملكي ــوم العالم ــال بالي ــة لالحتف ــي فعالي ــث العلم ــس البح ــم مجل نظ
العالميــة للملكيــة الفكريــة )الوايبــو( ووزارة التجــارة والصناعــة، وذلــك تحــت شــعار »تمكيــن التغييــر: المــرأة فــي االبــداع واالبتــكار« وبحضــور عــدد مــن 
النســاء العمانيــات البــارزات فــي مجــال االبتــكار. يأتــي تنظيــم هــذه الفعاليــة ضمــن أنشــطة ركيــزة الملكيــة الفكريــة وتســويق المعرفــة باالســتراتيجية 

الوطنيــة لالبتــكار.

تضمنت جلسات الفعالية:
اســتعراض برنامــج الشــراكة لتنفيــذ خطــة الســلطنة للتعليــم والتدريــب فــي مجــال الملكيــة الفكريــة 

بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات المعنيــة بالســلطنة والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو(.
عرض أنشطة الجمعية العمانية للملكية الفكرية كإحدى مبادرات االستراتيجية الوطنية لالبتكار.

تقديــم عــدد مــن أوراق العمــل تضمنــت تجــارب عمانيــة رائــدة حــول تمكيــن المــرأة ودورهــا القيــادي فــي 
اإلبــداع واالبتــكار.

وضــع خارطــة طريــق لتعزيــز البحــث والتطويــر بشــكل تكاملــي بيــن القطاعــات األكاديميــة والصناعيــة 
والحكوميــة وربطهــا بمؤشــرات تقريــر التنافســية العالمــي وتقريــر االبتــكار العالمــي.

 إعــداد منهجيــة واضحــة لرصــد حســابات مؤشــرات البحــث والتطويــر وفــق المعاييــر الدوليــة مــن أجــل تعزيــز 
مؤشــرات العلــوم والتقانــة بالســلطنة فــي المؤشــرات الدوليــة.

تعزيــز الكــوادر الوطنيــة التــي تعمــل فــي رصــد المؤشــرات الوطنيــة بالمهــارات الالزمــة مــن أجــل تقديــم 
مؤشــرات دقيقــة تعكــس الواقــع الفعلــي ألنشــطة البحــث والتطويــر فــي الســلطنة.

نظــم مجلــس البحــث العلمــي حلقــة العمــل الوطنيــة حــول مؤشــرات العلــوم والتقانــة »االنفــاق علــى 
البحــث والتطويــر«، بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى للتخطيــط، ومعهــد اليونســكو لإلحصــاء- كنــدا.

ــر واالبتــكار فــي منصــة واحــدة  تــم تنظيــم الحلقــة بهــدف تمكيــن لقــاء مؤسســات البحــث والتطوي
لتبــادل الخبــرات، وقــد خلصــت الحلقــة إلــى: 
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التعاون الدولي 

شــهد عــام 2018 نشــاط مكثفــا علــى صعيــد التعــاون الدولــي ســواء عبــر اســتقبال عــدد مــن الوفــود مــن المؤسســات البحثيــة واألكاديميــة اإلقليميــة 
والدوليــة او علــى صعيــد مشــاركات المجلــس فــي المحافــل البحثيــة واالبتكاريــة الدوليــة، وفيمــا يلــي أبــرز هــذه الجهــود:

البحــث  مجلــس  فــي  ممثلــة  الســلطنة  مشــاركة 
العلمــي والمكتــب الوطنــي للتنافســية فــي القمــة 
العالميــة الثامنــة لالبتــكار ٢٠1٨، التــي اســتضافتها 
مدينــة بيونــس آيــرس باألرجنتيــن، وذلــك علــى ضوء 
العالمــي  المجلــس  رئيــس  مــن  الموجهــة  الدعــوة 
حققتــه  الــذي  التقــدم  علــى  بنــاء  للتنافســية 
الســلطنة فــي مجــال االبتــكار والتنافســية العالميــة 

فــي مؤشــرات االبتــكار خــالل الســنوات األخيــرة.

اعــداد  فــي  عالمــي  كنمــوذج  الســلطنة  تجربــة  عــرض 
مؤتمــر  أمــام  وذلــك  لالبتــكار،  الوطنيــة  االســتراتيجية 
منظمــة األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة بمدينــة جنيــف 
السويســرية، مــن خــالل ورقــة عمــل بعنــوان: االبتــكار مــن 
أجــل بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة والتنميــة المســتدامة: أطــر 

الرئيســية. والقــدرات  واألدوات  السياســات 

اســتقبال وفــود مختلفــة مــن جامعــات ومؤسســات بحثيــة 
وأكاديميــة مختلفــة لمناقشــة مجــاالت التعــاون الممكنــة، 
والغــاز  النفــط  معهــد  وفــد  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا 
فــي  المشــتركة  التعــاون  أوجــه  لبحــث  وذلــك  المصــري 

مجــاالت البحــث العلمــي واالبتــكار بيــن الجانبيــن.

 تقديــرا لجهــود الســلطنة فــي دعــم البحــث العلمي 
للفنــون  األمريكيــة  االكاديميــة  انتخبــت  واالبتــكار 
والعلــوم ســعادة الدكتــور أميــن عــام مجلس البحث 
العلمــي »عضــوا فخريــا دوليــا فــي األكاديميــة، حيــث 
األمريكيــة  األكاديميــات  وأعــرق  أقــدم  مــن  تعتبــر 
والتــي تأسســت فــي العــام 1٧٨٠م، ويعــد االنتخــاب 
لعضويتهــا تكريمــا للباحثيــن والعلمــاء المجيديــن 

فــي مجاالتهــم.
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دورة تدريبية نفذها 
المجلس خالل العام 2018م

موظفا وموظفة تدربوا 
على رأس العمل

عدد موظفي المجلس 
بنهاية العام

الموارد البشرية

وفــي مجــال التدريــب علــى رأس العمــل، بلــغ عــدد الموظفيــن الذيــن تدربــوا فــي مجــاالت 
عملهــم فــي مؤسســات أخــرى )1٤( موظفــً، فــي حيــن التحــق عــدد )٢٧( موظفــً فــي دورات 
عــن بعــد لتطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم المهنيــة عبــر عــدد المواقــع اإللكترونيــة التدريبيــة 
المعتمــدة مــن المجلــس. وقــد بلــغ عــدد موظفــي المجلــس بنهايــة عــام ٢٠1٨م )٢٥٢( موظفــا 
وموظفــة، فــي مختلــف المســتويات اإلداريــة والتخصصيــة. كمــا ســاهم المجلــس فــي تدريــب 
عــدد )3٢( طالبــً وطالبــة مــن مختلــف المؤسســات االكاديميــة مــن داخــل وخــارج الســلطنة.

ــدورات  واصــل المجلــس جهــوده فــي توفيــر فــرص التدريــب والتأهيــل للموظفيــن حيــث بلــغ عــدد ال
ــن. ــن الموظفي ــدد )109( م ــا ع ــارك فيه ــس )53( دورة، ش ــا المجل ــي نفذه ــة الت ــة الفردي التدريبي

موظفا وموظفة التحقوا 
بدورات عن بعد
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أبرز المبادرات:

مرات متوسط الظهور اإلعالمي 
األسبوعي للمجلس في وسائل 

اإلعالم المختلفة

إعــداد وتســجيل وبــث )٢٦( حلقــة إذاعيــة عبــر برنامــج 
»خارطــة طريــق االبتــكار« باللغــة اإلنجليزيــة.

تدشــين قنــاة تواصــل جديــدة للتوعيــة عبــر » الواتــس 
أب«

تنفيــذ مبــادرة »فــي رحــاب المجلــس« عبــر عقــد لقــاءات 
ــف  بيــن ممثلــي اإلعــالم ومســؤولي المجلــس للتعري

بمســتجدات البرامــج والمشــاريع.
الســلطان  أكاديميــة  لضبــاط  زيــارة  برنامــج  تنظيــم 
ــه تعريفهــم  ــم خالل ــى المجلــس، ت ــة ال ــوس الجوي قاب

المختلفــة. المجلــس  وانشــطة ومبــادرات  بجهــود 
إنتاج العديد من األفالم الترويجية والمطبوعات.

تعريــف عــدد مــن ممثلــي بعــض الجهــات الحكوميــة 
باألنظمــة االلكترونيــة فــي المجلــس.

حلقة إذاعية عبر برنامج
 »خارطة طريق االبتكار«

حلقة إذاعية عبر برنامج
 »حوار مع باحث«

عــزز مجلــس البحــث العلمــي مــن حضــوره اإلعالمــي والترويجــي فــي مختلــف القنــوات والمحافــل بهــدف التعريــف بمشــاريعه وبرامجــه ومبادراتــه المختلفة 
والتــي تخــدم الباحثيــن والمبتكريــن بمختلــف مســتوياتهم، ســعيا للوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة لالســتفادة مــن هــذه الجهــود بمــا يخــدم تطويــر 

بيئــة البحــث واالبتكار بالســلطنة.

نشر الوعي

إجمالي المنشورات

إجمالي المتابعين
900

29400 14361349 91

500150 50

نشاط
 صفحات التواصل االجتماعي

 لعام 2018
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النشاط اإلعالمي
 لعام 2018م

النشراتالمعارض

النشاط 
التلفزيوني

النشاط الصحفي منشورات التواصل 
االجتماعي

النشاط اإلذاعي
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مشاريع
 تأسيسية

حققــت مشــاريع المجلــس المختلفــة تقدمــا ملحوظــا هــذا العــام، منهــا 
جاهزيــة أجــزاء مــن مجمــع االبتــكار مســقط وانتقــال مقــر المجلــس 

إليــه، عــالوة علــى صــدور مؤشــرات العلــوم والتقانــة، وتحقيــق 
عــدد مــن التطــورات لــدى الشــبكة العمانيــة للبحــث 

الــعــلمـــــي والتعـليـــم والمكــــتـــبــــة  الـعــلمــيـــة 
ــة.  ــة العماني االفتراضي
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ــم توصيــل عــدد مــن الخدمــات األساســية  تواصــل العمــل فــي األعمــال االنشــائية بالمجمــع ، حيــت ت
ــرز هــذه التطــورات: واســتالم أجــزاء مــن المشــروع. وفيمــا يلــي أب

مجمع االبتكار مسقط



الدوليــة  الرابطــة  مؤتمــر  فــي  المشــاركة 
الخامــس  واالبتــكار   العلــوم  لمناطــق 

لثالثــون. وا
حوكمــة  عمــل  حلقــة  فــي  المشــاركة 
مجمعــات العلــوم والحاضنــات التكنولوجيــة 

الســودان. بجمهوريــة 
ــة  ــارة مؤسســة قطــر لالطــالع علــى التجرب زي

القطريــة فــي مجــال البحــوث والتطويــر.  
الفعاليــات  مــن  عــدد  فــي  المشــاركة 
التعريــف  بهــدف  المحليــة  واألنشــطة 

وخدماتــه. بالمجمــع، 
الحصــول علــى العضويــة الكاملــة للمجمــع 
العلــوم  لمناطــق  الدوليــة  الرابطــة  فــي 

االبتــكار.  ومجــاالت 

توقيــع مذكــرة تعــاون مــع شــركة جــالس بوينــت إلطــالق برنامــج »شــعلة 
جــالس بوينــت لالبتــكار«، لدعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي 
ــاه والطاقــة المتجــددة. ويتمثــل دور  مجــال االبتــكار فــي قطاعــات المي
مجمــع االبتــكار مســقط فــي هــذه الشــراكة فــي تقديــم الدعــم الفنــي 
إمكانيــة  إلــى  باإلضافــة  البرنامــج  فــي  للمشــاركين  األعمــال  وتطويــر 
انتســاب المشــاركين فــي البرنامــج إلــى حاضنــة أعمــال مجمــع االبتــكار 

مســقط.

اســتمرار الفتــرة التجريبيــة للبرنامــج، مــن خــالل تقديــم خدمــات الدعــم 
االستشــاري فــي مجــال األعمــال والربــط مــع المؤسســات الماليــة، وتوفير 
ــر األعمــال والمشــاركة فــي المعــارض، وتفعيــل  فــرص التدريــب وتطوي

عــدد مــن الخدمــات اإللكترونيــة.
توفير تدريب على رأس العمل لعدد )٤( من رواد األعمال.

توفيــر خدمــات الربــط للدعــم المالــي وتطويــر األعمــال لعــدد )٥( مــن 
رواد األعمــال.

انجــاز نســبة ٨٦٪ مــن مشــروع مجمــع االبتــكار 
مســقط.

النمذجــة  مركــز  تشــغيل  اتفاقيــة  توقيــع 
مــن  للشــراكة  العمانيــة  الهيئــة  مــع  بالتعــاون 

التنميــة. أجــل 
مقــر  وانتقــال  النمذجــة  مركــز  مبنــى  انجــاز 
ــي  المجلــس فيــه بشــكل مؤقــت، واســتالم جزئ

للمجمــع. االجتماعــي  المركــز  لمرافــق 
الرئيســي، وانتقــال  المبنــى  جاهزيــة جــزء مــن 
مركــز عمــان للمــوارد الوراثية الحيوانيــة والنباتية 

ومنصــة إيجــاد كمقــر مؤقــت. 
شــبكة  مشــروع  مــن  تقريبــا   %٩٥ نســبة  انجــاز 

الغــاز.

برنامج حاضنات األعمالاألعمال اإلنشائية والخدمات

برنامج شعلة جالس بوينت لالبتكار

التعاون الدولي والمشاركات
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حققت الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم عددا من اإلنجازات والتطورات خالل العام أبرزها:

OMREN الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم

 أعضاء جدد انضموا 
للشبكة خالل عام 2018م

نسبة المشتركين من 
الجامعات في الشبكة 

بالسلطنة 

نسبة المشتركين من 
الباحثين

نسبة المستفيدين من 
طلبة مؤسسات التعليم 

العالي بالسلطنة

انضمام )٩( أعضاء جدد للشبكة، )٦( كليات، وجامعتين ومركز بحثي. 
تدشين الموقع اإللكتروني الجديد للشبكة.

توقيع اتفاقية التوصيل مع الشبكة المتقدمة لدول أسيا والمحيط الهادي )APAN( بسرعة )1Gbt( في الثانية.
توقيع اتفاقية التوصيل بخط مباشر إضافي للشبكة البحثية األمريكية )Internet2( بسرعة )1Gbt( في الثانية.

عقد )٤( ورش تقنية ألعضاء الشبكة بهدف تعزيز االستفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة.
عقــد حلقــة نقاشــية حــول مســتقبل البحــث العلمــي )التحديــات والفــرص( ، بحضــور ممثلــي وخبــراء مــن دول 

مجلــس التعــاون.

تفعيل ربط مركز بيانات الشبكة بسرعة )10Gbt( وتحسين خدمة التوصيل.
استكمال متطلبات االنضمام بشكل رسمي لخدمة التجوال التعليمي.

 .Edu gain االنضمام بشكل رسمي لخدمة
تشغيل خدمة فحص سرعة الشبكة.

تقديم خدمة الشهادات المؤمنة لألعضاء مجانَا.
العمل على تقديم خدمة تبادل الملفات.

.)OMREN Federation( تشغيل خدمة الدخول الموحد
مواصلــة دعــم المكتبــة العلميــة االفتراضيــة العمانيــة )مصــادر( إلضافــة مجموعــة كبيــرة مــن قواعــد البيانــات 

والكتــب والدوريــات اإللكترونيــة.
تفعيــل خدمــة التجــوال التعليمــي فــي شــبكات األعضاء واعتمادها كخدمة الســلكية رئيســية بجامعة الســلطان 
قابــوس وتفعيــل خدمــة الدخــول الموحــد )OMREN Federation( والدخــول إلــى خدمــة )Edugain( لشــبكات )1٥(

عضــوا واســتكمال الربــط الشــبكي لعــدد )٢٢( عضــوا.

تنظيم مجموعة من اللقاءات مع الجامعات والكليات الحكومية والخاصة.
المشاركة في )٤( معارض تعليمية وتقنية للتعريف بخدمات الشبكة.

تقديم أوراق عمل في )٥( مؤتمرات وندوات محلية ودولية. 

الربط الدولي وخدمة الربط المحلي بين المؤسسات:

الخدمات:

المشاركات:
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نظمــت المكتبــة العلميــة االفتراضيــة العمانيــة )مصــادر( )3( حلقــات عمــل تدريبيــة ألعضائهــا لالســتفادة مــن الخدمــات 
المتاحــة، كمــا نظمــت )٤( حلقــات فــي جامعــات وكليــات مختلفــة الســتقطابها ضمــن مشــتركي المكتبــة. تــم خــالل العــام 

االشــتراك فــي قواعــد البيانــات التاليــة:

أصــدر مجلــس البحــث العلمــي فــي العــام 
ــة  ــوم والتقان ــرات العل ــر مؤش 2018 م، تقري
ــذي  ــي 201٦ و201٧م وال ــلطنة لعام ــي الس ف
تقاريــر  مــع  بالتزامــن  عاميــن  كل  يصــدر 
المشــروع  ويهــدف  اليونســكو،  منظمــة 
ــن  ــدد م ــول ع ــة ح ــات دقيق ــع بيان ــى جم إل
المؤشــرات األساســية المرتبطــة بأنشــطة 

بالبحــث والتطويــر فــي الســلطنة. 

*- تظهر المؤشرات انخفاضا في أعداد الباحثين  ونسبة االنفاق البحثي من الناتج المحلي في 
      العام ٢٠١٧م مقارنة بالعام ٢٠١٦م.

المكتبة العلمية االفتراضية العمانية )مصادر(

مؤشرات العلوم والتقانة

دار المنظومة 
)IET Journals complete collection )package A( قاعدة بيانات في الهندسة والتكنولوجيا

 IGI InfoSci- computer science and information Technology
مؤسسة المهندسين المدنيين.

قاعدة بيانات المنهل.
قاعدة بيانات دار المنظومة.

قاعدة بيانات معرفة.
قاعدة بيانات بر وكويست.

االشــتراك بفتــرة تجريبيــة فــي مجموعــة مــن المصــادر اإللكترونيــة )قواعــد البيانــات( بهــدف تقييــم المصــادر المتاحــة مــن 
قبــل المشــتركين، ومــن أهمهــا:

كمــا تــم تدشــين تطبيــق )مصــادر( للهواتــف الذكيــة، وتطويــر الموقــع االلكترونــي للمكتبــة مــن خــالل تحســين الخدمــات 
المقدمــة الحاليــة وإضافــة خدمــات أخــرى جديــدة. وتقديــم خدمــات مصــادر لعــدد )22( مؤسســة أكاديميــة وبحثيــة.

أبرز مؤشرات العلوم والتقانة

201٦

201٧

نسبة االنفاق البحثي 
من الناتج المحلي

باحثين بوقت 
كامل

الباحثين لكل 
مليون نسمة إجمالي عدد العام

الباحثين

٢٧٩٥1131،٠٧٦13٪٠،٢٤

٢٩3٠1٠٧٤،13٠،٢٧٪٦٦٤
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دعم
 البحوث

تطــور ملحــوظ شــهدته برامــج دعــم البحــوث خــالل العــام كاعتمــاد هيكلــة 
برامــج دعــم البحــوث وتمويــل مشــاريع بحثيــة طالبيــة ،كمــا واصلــت 

البرامــج البحثيــة االســتراتيجية والمراكــز والكراســي البحثيــة 
تنفيــذ مشــاريعها المختلفــة.
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برنامج المنح البحثية والذي يبلغ الحد األعلى لتمويل المشروع البحثي الواحد )٢٠.٠٠٠( عشرون 
ألف ريال عماني لمدة عامين.

برنامــج دعــم بحــوث الخريجيــن لحملــة البكالوريــوس وطلبــة الدراســات العليــا علــى أال يزيــد مبلــغ 
التمويــل للمشــروع الواحــد علــى )3,٠٠٠( ثالثــة آالف ريــال عمانــي، وأال تتجــاوز المــدة الزمنيــة عاميــن.

برنامــج دعــم بحــوث الطــالب فــي مرحلــة البكالوريــوس، علــى أال يزيــد مبلــغ التمويــل للمشــروع 
الواحــد علــى )1,٥٠٠( ريــال عمانــي وأال تتجــاوز مــدة البحــث ســنة واحــدة.

يتــم التمويــل عبــر البرنامــج علــى شــكل حزمــة ماليــة للدعــم علــى أن تقــوم المؤسســات بتقييــم 
المقترحــات البحثيــة لديهــا واختيــار األفضــل منهــا وفقــا للموازنــة المقدمــة مــن المجلــس وفــق 
الماليــة  المــوارد  إلدارة  للمؤسســات  أكثــر  مرونــة  الحالــي  البرنامــج  ويوفــر  برنامــج،  كل  ضوابــط 
وتوزيعهــا علــى المشــاريع البحثيــة، كمــا يســهم فــي تركيــز جهــود المجلــس علــى البرامــج البحثيــة 

االســتراتيجية.

اعتمــدت هيئــة مجلــس البحــث العلمــي فــي اجتماعهــا الثانــي لعــام 2018م تعديــل برنامــج المنــح البحثيــة المفتوحــة ليتواكــب مــع متطلبــات المرحلــة 
القادمــة، حيــث اســتفاد المجلــس مــن الخبــرة التراكميــة فــي إدارة هــذا البرنامــج منــذ انشــائه فــي العــام 2009م، وســيتم تمويــل المؤسســات االكاديميــة 

والبحثيــة عبــر البرنامــج فــي حلتــه الجديــدة عبــر البرامــج التاليــة:

برنامج دعم المنح البحثية

مؤسســة أكاديميــة وبحثيــة اســتفادت مــن الدعــم خــالل عــام 2018 وبمبلــغ 
دعــم  )1,200,000( مليــون ريــال عمانــي.

وصــل عــدد المقترحــات البحثيــة الممولــة ضمــن برنامــج المنــح 
البحثيــة المفتوحــة مــن الفتــرة 2009-2015م إلــى:

تضمنت المقترحات 
الممولة عدد )٦3( منحة 
دكتوراه، و)13٩( منحة 

ماجستير.
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برنامج المنح البحثية االستراتيجية 

برنامج بحوث المرصد االجتماعي 

ــة الوطنيــة، حيــث ينفــذ المجلــس هــذه البرامــج بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة  ــا ذات األولوي تركــز البرامــج البحثيــة االســتراتيجية علــى القضاي
بالمحــاور البحثيــة لهــذه البرامــج، ومؤسســات بحثيــة مــن داخــل وخــارج الســلطنة.

شــهد برنامــج بحــوث المرصــد االجتماعــي نشــاطا متناميــا علــى الصعيــد البحثــي 
ــرز أنشــطة البرنامــج: والتوعــوي والنشــر العلمــي، وفيمــا يلــي أب

التعاون البحثي:

تكريم :

الحلقات النقاشية:
المرصــد  بيــن  بحثــي  تعــاون 
الوطنيــة  واللجنــة  االجتماعــي 
بعنــوان  دراســة  لتنفيــذ  للشــباب 
»مشــاركة المــرأة العمانيــة فــي ريــادة 
ــات«. ضمــن  األعمــال: الواقــع والتحدي

)بــادر(. مشــروع 
مؤشــرا   )٥٠( لعــدد  بيانــات  إعــداد 
مــن المؤشــرات االجتماعيــة للمرصــد 
إلــى  مــارس  مــن  الفتــرة  خــالل 

٢٠1٨م. أغســطس 
للمرصــد  علميــة  دراســة  نشــر 
بعنــوان »تأثيــرات وســائل التواصــل 
المواطنــة  قيــم  علــى  االجتماعــي 
دراســة  العمانــي:  الشــباب  لــدى 

التصاميــم.«. متعــددة 

حصــل القائمــون علــى برنامــج بحــوث المرصــد االجتماعــي علــى عــدد مــن الجوائــز 
المحليــة والدوليــة.

د. سعيد الظفري        الباحث المجيد بجامعة السلطان قابوس ٢٠1٨
                                      جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي

د. حفيظة البراشدية  أفضل ورقة علمية في أحد المؤتمرات العلمية
                                      جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي

الطــرق   « حــول  نقاشــية  حلقــة 
بثقافــة  الوعــي  لتعزيــز  االبتكاريــة 
التأمينــات االجتماعيــة لــدى المؤمــن 
االســتراتيجية  ضــوء  فــي  عليهــم 

لالبتــكار«. الوطنيــة 
العوامــل  حــول  نقاشــية  حلقــة 
الوطنيــة  الهويــة  علــى  المؤثــرة 

. نيــة لعما ا
المرصــد  بيــن  نقاشــية  حلقــة 
والمتطوعيــن  االجتماعــي 
المتخصصيــن فــي التوعيــة بجرائــم 
دوافعهــا  االلكترونــي  االبتــزاز 
وتأثيراتهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة 

المجتمــع. فــي  والنفســية 

مجــاالت  فــي  علميــة  ورقــة 
عمــل المرصــد المختلفــة فــي 
داخــل  ونــدوات  مؤتمــرات 

الســلطنة. وخــارج 

واألكاديمييــن  للباحثيــن  تدريبيــة  ورش 
واالجتماعييــن  النفســيين  واألخصائييــن 
الحكوميــة  المؤسســات  مــن  عــدد  فــي 

واألهليــة.  واألكاديميــة 

39
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التوعويــة كالمعــرض الهندســي بجامعــة  المعــارض  المشــاركة فــي عــدد مــن 
٢٠1٨م. كومكــس  ومعــرض  قابــوس  الســلطان 

تقديــم عــدد مــن أوراق العمــل حــول المــدن الذكيــة والثــورة الصناعيــة الرابعــة 
عمومــا داخــل الســلطنة وخارجهــا.

تنفيــذ ورشــة عمــل بالتعــاون مــع وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة، تــم خاللهــا 
مناقشــة قضيــة الصــرف الصحــي وقضيــة جــودة الهــواء وطــرح بعــض الحلــول 

الممكــن تنفيذهــا بمشــاركة الجهــات المعنيــة. 

نفــذت منصــة المــدن الذكيــة مبــادرة جديــدة تحــت مســمى »ســفراء المــدن الذكيــة« 
وذلــك فــي معــرض كومكــس ٢٠1٨م، وقــد بلــغ عــدد ســفراء المنصــة المســجلين 

)33٥( شــخصا مــن جميــع أنحــاء الســلطنة.

شــهد البرنامــج عــدد مــن التطــورات خــالل العــام منهــا اإلعــالن عــن بــدء اســتقبال طلبــات تمويــل المقترحــات البحثيــة عبــر البرنامــج، حيــث ســيتم اإلعــالن 
عــن البحــوث الممولــة فــي العــام 2019م.

البرنامج البحثي االستراتيجي للمدن الذكية )منصة المدن الذكية(

نشر الوعي وبناء القدرات:

المبادرات:

شــخصا عــدد ســفراء المنصــة المســجلين فــي 
جميــع  مــن  الذكيــة«   المــدن  »ســفراء  مبــادرة 

الســلطنة. أنحــاء 
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حققــت المشــاريع البحثيــة األربعــة ضمــن هــذا البرنامــج عــددا مــن التطــورات فــي العــام 2018م والتي تنفذ عبــر عدد مــن المؤسســات البحثيــة واألكاديمية 
والحكوميــة داخل وخارج الســلطنة.

البرنامج البحثي لإدارة المتكاملة لمكافحة حشرة دوباس النخيل

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 )٢٠( 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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اعــداد مســودة اســتراتيجية البرنامــج ومراجعتهــا محليا وباالســتفادة مــن الخبرات 
الدولية.

تنظيــم ورشــة عمــل لمناقشــة وثيقــة البرنامــج بالتعــاون مــع وزارة الصحــة تمهيــدا 
لعرضهــا علــى هيئــة مجلــس البحــث العلمــي لالعتمــاد النهائــي.

الصحــة  وزارة  ترأســها  والتــي  للبرنامــج  التوجيهيــة  للجنــة  اجتماعــات   )3( عقــد 
وبمشــاركة عــدد مــن الجهــات المعنيــة. 

تنفيــذ مبــادرة » شــعلة جــالس بوينــت لالبتــكار » بالتعــاون مــع شــركة جــالس بوينــت لالبتــكار وعــدد مــن المؤسســات الحكوميــة 
والخاصــة فــي مجــاالت الطاقــات المتجــددة وتنقيــة الميــاه.

البــدء فــي تنفيــذ مبــادرة المحافظــة علــى الطاقــة الكهربائيــة فــي )3٠( مدرســة بــوزارة التربيــة والتعليــم بدعــم مــن المؤسســة 
التنمويــة للشــركة العمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال.

المشاركة في مختبرات الطاقة في برنامج تنويع االقتصاد الوطني »تنفيذ« ومتابعة بعض الجهات المعنية بالتنفيذ.
العمــل علــى االســتفادة مــن توصيــات برنامــج »تنفيــذ« لتأســيس شــراكات لدعــم بحــوث الطاقــات المتجــددة بالتعــاون مــع 

الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.
المشاركة في تنظيم مؤتمر عمان للطاقة والمياة وعدد من الفعاليات المتخصصة.

شهد البرنامج البحثي االستراتيجي عددا من التطورات خالل العام 2018 نوجزها في التالي:

واصــل البرنامــج البحثــي للطاقــات المتجــددة جهــوده التوعويــة للحفــاظ علــى الطاقــة عمومــا وأهميــة االســتفادة مــن 
الطاقــات المتجــددة عبــر تنفيــذ مبــادرات بالتعــاون مــع مؤسســات القطاعيــن الحكومــي والخــاص وفيمــا يلــي أبــرز هــذه 

الجهود:

البرنامج البحثي االستراتيجي لألمراض المزمنة غير المعدية

البرنامج البحثي للطاقات المتجددة



43

القوانين المنظمة للتراث الثقافي
استثمار موارد التراث الثقافي اقتصاديا والفرص المتاحة

تبويب وتصنيف التاريخ الثقافي
إعداد ملفات عناصر التراث الثقافي غير المادي للتسجيل في اليونسكو

التاريخ الثقافي ووعي المجتمع
جمع األدب الشفوي وتبويبه

المكتبات المنزلية والتراث الثقافي

تمثيــل المجلــس فــي المؤتمــر الدولــي )العالقــات العمانيــة البريطانيــة(، الــذي 
نظمتــه هيئــة الوثائــق والمحفوظــات الوطنيــة بمســقط.

تمثيــل المجلــس فــي اللجنــة التنفيذيــة الســتراتيجية المعــارف التقليديــة 
وأشــكال التعبيــر الثقافــي والمــوارد الوراثيــة.  

بهــدف نشــر الوعــي بأهميــة التــراث الثقافــي العمانــي وضــرورة حفظــه وتطويــره واســتثماره، نفــذ البرنامــج خــالل العــام 2018 )13( حلقــة عمــل ونــدوة 
ــة تناولــت: ومحاضــرة وجلســة حواري

البرنامج االستراتيجي للتراث الثقافي العماني

مشاركات البرنامج:

 جلسات تعريفية نفذها البرنامج ضمن خطته، استهدفت:
- األوساط األكاديمية والبحثية والعلمية واألدبية والطالبية.

- جمعيات المجتمع المدني.

- الباحثون والمهتمون بالتراث الثقافي.
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تحدي عمان لتطوير أنظمة التحلية الفردية لحاالت الكوارث اإلنسانية:
بالتعــاون مــع مركــز الشــرق األوســط ألبحــاث تحلية المياه )مدريك( تم فتح باب التســجيل 
االلكترونــي لتحــدي عمــان لتطويــر أنظمــة التحليــة الفرديــة لحــاالت الكــوارث اإلنســانية، 
وذلــك بهــدف ابتــكار جهــاز صغيــر محمــول يتمّتــع بتقنيــة عاليــة الجــودة وبســعر رمــزي ال 
يتجــاوز ال ٢٠ دوالرا أمريكيــا الســتخدامه مــن قبــل األفــراد فــي حــاالت الكــوارث اإلنســانية، 
وتبلــغ قيمــة الجائــزة ٧٠٠ ألــف دوالر أمريكــي. تتولــى الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة 

)USAID( دعــم الشــق البحثــي فــي التحــدي.

الجهود البحثية:
تواصــل العمــل فــي المشــروع البحثــي بعنــوان »الحواجــز االصطناعيــة 
فــي  الــري  ميــاه  اســتخدام  كفــاءة  لزيــادة  تقنيــة هندســية  الشــعرية: 
ــذي ينفــذه باحثــون مــن جامعــة الســلطان قابــوس. ســلطنة عمــان« وال

أعلــن البرنامــج بالتعــاون مــع مركــز الســلطان قابــوس العالــي للثقافــة والعلــوم عــن بــدء التســجيل فــي النســخة الثالثــة لجائــزة البحــوث واالبتــكارات فــي 
مجــال الميــاه فــي أكتوبــر 2018م. وقــد شــهدت النســخة الثانيــة مــن المســابقة إقبــاال متزايــدا مــن الباحثيــن والمبتكريــن.

البرنامج البحثي االستراتيجي لبحوث المياه

ألف دوالر أمريكي قيمة الجائزة
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نتائج جائزة البحوث واالبتكارات في مجال المياه

الدورة الثانية ٢٠١8م 
فئة البحث 

العلمي 
فئة المبتكر 

الناشئ
فئة

 االبتكار 

ــوراه:  ــة الدكت ــن حمل ــون م الباحث
أ.د. قاســيموف أنفــار 

جامعة السلطان قابوس
توتــر  بعنــوان:  بحثيــة  دراســة 
التدفقــات المشــبعة وغير المشــبعة 
مــن مصــادر الخطــوط فــي الــري تحــت 

. لســطحي ا

الباحثون الناشئون: حجبت

المركز األول: حجبت
المركز الثاني: حجبت

المركز الثالث:
م/ طيبة بنت مرزوق الحراصية 

والميــاه  للكهربــاء  العامــة  الهيئــة 
مرونــة  »تقييــم  بعنــوان  ابتــكار 
خدمــات الميــاه فــي ســلطنة عمــان، 

مســقط«. حالــة  دراســة 

المركز األول: البراء بن خلفان بن حميد البدوي
عماد بن عامر بن سالم الرميمي

ابتكار بعنوان: مصفي المياه الرمادية الحيوي
مدرسة الحواري بن محمد االزدي

المركز الثاني: مها بنت سعيد بن سالم السالمية
ابتكار بعنوان: منقي المياه السحري

مدرسة حفصة بنت عمر
المركز الثالث: شيماء بنت سليمان بن سالم الحبسية

ابتكار بعنوان: تطبيق الخزان
مدرسة الزهراء السقطرية 

المركز الرابع: هاني بن اسماعيل بن محمد الريامي
ابتكار بعنوان: الري الذكي

مدرسة أبو زيد الريامي 
المركز الخامس: خالد بن وليد بن أحمد الشحي

ابتكار بعنوان: الدش االقتصادي
مدرسة المحمدية
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الخــاص  عقــد اتفاقــات شــراكة بيــن بعــض المؤسســات األكاديميــة المشــاركة فــي المســابقة والقطــاع 
للتعــاون علــى تصميــم وتنفيــذ مبــان صديقــة للبيئــة وذلــك باالســتعانة بالخبــرات وتجربــة الفــرق فــي هــذا 

المجــال.
إنشــاء عــدد مــن الشــركات الطالبيــة والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة كمخرجــات لهــذه المســابقة فــي 
ــي، كالمؤسســات التــي تقــوم  ــة فــي المبان ــة المتجــددة واالقتصــاد األخضــر واألنظمــة الذكي مجــاالت الطاق
بتجميــع وتركيــب الخاليــا الشمســية، وكذلــك تركيــب أنظمــة مراقبــة المبانــي لتحقــق كفــاءة اعلــى فــي 

اســتهالك الطاقــة. 

خــالل العــام 2018 م تابــع مجلــس البحــث العلمــي ســير عمــل الدراســات واألبحــاث المختلفــة التــي تنفذهــا فــرق المســابقة باإلضافــة إلــى اســتمرار قيــاس 
أداء كفــاءة البيــوت الخمســة وتجميــع البيانــات بشــكل مفصــل فــي مختلــف فصــول العــام. ومــن الناحيــة العمليــة والتوظيــف االقتصــادي لهــذه البيــوت، 

هنــاك العديــد مــن اإلنجــازات فــي هــذه المرحلــة مــن المســابقة منهــا:

مسابقة البيوت الصديقة للبيئة 

أبرز إحصائيات البيوت الصديقة للبيئة

عدد الدراسات 
والبحوث التي 

تم نشرها

عدد 
المشاركات 

المحلية

عدد 
المشاركات 

الدولية

عدد الطالب 
المستفيدين 
من المشروع

عدد أعضاء 
هيئه التدريس 

المستفيدين

عدد الزوار 
للبيوت 
الخمسة

عدد الدراسات 
والبحوث التي 

تم إنجازها

3٢1٧3٠1٧٩٠13٢33٠٠

خمــس  علــى  موزعــة  للبيئــة  صديقــة  بيــوت 
مجلــس  قبــل  مــن  ممولــة  وجامعــات  كليــات 

العلمــي البحــث 
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برنامج دعم بحوث الطالب

بهــدف بنــاء القــدرات البحثيــة لطــالب المرحلــة الجامعــة األولــى، اعتمــد المجلــس تمويــل عــدد )111( مقترحــا بحثيــا طالبيــا ضمــن برنامــج دعــم بحــوث 
الطــالب فــي دورتــه السادســة لعــام 2018م، ويعتبــر هــذا التمويــل األعلــى فــي عــدد المشــاريع الطالبيــة التــي يتــم تمويلهــا منــذ انشــاء البرنامــج فــي 
العــام 201٤م.، كمــا يعتبــر األعلــى فــي اســتقبال المقترحــات البحثيــة، حيــث بلــغ عــدد المقترحــات البحثيــة التــي اســتقبلها )2٦٦( مقترحــا بحثيــا طالبيــا.

مقترحــا بحثيــا طالبيــا 
ــم تمويلهــا فــي عــام  ت

2018م

مشــروعًا بحثيــًا طالبيــًا 
تــم تمويلهــا عبــر )5( 

ــنوات س

البحوث الفائزة بجائزة بحوث الطالب لعام 2018

تأثير الهاتف الذكي على 
تعلم الطالب 

ابتسام الخاطري، خلود رزيقة، 
محمد الجابري

جامعة نزوى

تحسين إعادة تدوير النفايات 
في كلية الشرق األوسط: 

نحو حرم مستدام باستخدام 
آلة البيع العكسي لتدوير 

النفايات

حليمة البلوشي، إيمان 
الشحية

كلية الشرق 
األوسط

تطبيق التبرع بالدم 
باستخدام تقنية إنترنت 

األشياء

صهيب المنظري، محمد 
الوهيبي

الكلية التقنية 
العليا بمسقط

تصميم وتطوير تقنية تعمل 
بالطاقة الشمسية لمساعدة 

مختلف األشخاص محدودي 
الحركة في سلطنة عمان

أميرة الجهورية، فخرية 
السعدية، اليقظان الخروصي، 

فيصل الجهوري، محمد 
المعمري، مازن الهدابي

الكلية التقنية 
بالمصنعة

ظاهرة التدخين بين الطلبة 
العمانيين: دراسة كمية 

ونظرية

كوثر الصالحية، مازن 
الشهومي

الكلية التقنية 
العليا بمسقط

تصميم وتطبيق معمل 
اختبار االجهاد في أدوات حفر 
النفط: حاالت نماذج االهتزازات 
الجانبية وااللتوائية والمحورية

عبدالمنعم اللواتي، مروان 
الطوقي، زايد الشكيلي، 

شمسة الهاشمية 
محمد الخابوري

جامعة السلطان 
قابوس

الجهة أعضاء المشروععنوان المشروع
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شــهد المركــز العديــد مــن اإلنجــازات فــي مجــاالت المــوارد الحيوانيــة 
والنباتيــة والمــوارد البحريــة والكائنــات الدقيقــة وفيمــا يلــي أبرزهــا:

مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية

.2.3

تــم رفــد بنــك الجينــات بالمعــدات الالزمــة الســتيعاب العينــات 
الجينيــة مــن أجــل حفظهــا وتوصيفهــا، كمــا تــم رفــده بجهــاز 
 »Systems Ion S5« لتحليــل تسلســل الحمــض النــووي

بتمويــل مــن شــركة تنميــة نفــط عمــان.

تنفيــذ دراســة التنــوع الوراثــي لســالالت الغــزال العربــي فــي 
الســلطان  المركــز وجامعــة  بيــن  بالتعــاون  ســلطنة عمــان 
والشــؤون  البيئــة  ووزارة  البيئــة  حفــظ  ومكتــب  قابــوس 

المناخيــة. 

تنفيــذ مشــروع دراســة التنــوع الجينــي 
والمركبــات الحيويــة النشــطة للمرجــان 
 Sinularia spp.( الليــن مــن جنســين
بحــر  فــي   ).& Sarcophyton spp
ُعمــان بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان 

قابــوس 
البحريــة  البيئــة  مــن  عينــة   )1٦٠( جمــع 
جامعــة  مــع  بالتعــاون  العمانيــة 
الســلطان قابــوس تــم حفظهــا كاملــة 
للدراســة  منهــا  أجــزاء  حفــظ  وأيضــا 

. لجينيــة ا

بنك الجينات

الموارد الوراثية الحيوانية

الموارد الوراثية البحرية
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.4.5

مشــروع إنشــاء مجموعــة مــن مســتزرعات الفطريــات بالتعاون 
مــع جامعــة الســلطان قابــوس ومــن اهــم نتائــج المشــروع: 
 )1٤٦٧( نقــل  تــم  حيــث  الفطريــات  مــن  جينــي  بنــك  انشــاء 
عينــة الــى بنــك جينــات المركــز بجامعــة نــزوى، واعــداد القائمــة 
العمانيــة للفطريــات ونشــرها فــي احــدى المجــالت العلميــة 

المحكمــة.
الفطــر فــي ســلطنة  أنــواع  مشــروع جمــع وتحديــد وحفــظ 
عمــان، حيــث تــم جمــع مــا يقــارب )1٠٠( عينــة مــع اخــذ الصــور لهــا 
وتســميتها. ويجــري العمــل بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان 
قابــوس علــى تصنيفهــا ظاهريــً وجينيــً تمهيــدًا لتوثيقهــا 

وحفظهــا فــي البنــك الجينــي. 

نقــل العديــد مــن العينــات األولــى للبــذور إلــى بنــك الجينــات 
الوطنــي للبــذور فــي جامعــة نــزوى التابــع للمركــز، حيــث يضــم 
مجموعــة مــن البــذور المحليــة، بمــا فــي ذلــك القمــح والشــعير 
والــذرة  والــذرة  والبرســيم  والفاصوليــا  والبطيــخ  والكزبــرة 
الرفيعــة، التــي أعيــدت مــن بنــوك البــذور الدوليــة هــذا العــام. 

اســتعادة ســالالت مجموعــة مــن البــذور المحليــة مــن بنــوك 
جينيــة دوليــة واكثــار )٧٢( نــوع مــن القمــح المعــاد توطينــه 
و)1٦( مدخــاًل مــن الشــعير خــالل موســم الشــتاء من عــام ٢٠1٧-
٢٠1٨ فــي محطــة البحــوث الزراعيــة بجماح بواليــة بهالء. كما تم 
حفــظ بــذور إضافيــة مــن القمــح وبــذور أخــرى تــم اســتعادتها 

مثــل الكزبــرة والبطيــخ والفاصوليــا والــذرة وغيرهــا.

الموارد الوراثية للكائنات الدقيقة

الموارد الوراثية النباتية

النشاط التوعوي:

تنظيم معرض كنوز عمان
تــم تنظيــم المعــرض بالتعاون مــع وزارة 
التربيــة والتعليــم حيــث تنقــل المعــرض 
إثــارة  بهــدف  المــدارس  مــن  عــدد  فــي 
الوراثيــة  بالمــوارد  الطلبــة  اهتمــام 
العمانيــة وتوعيتهــم بأهميتها البيئية 
المحافظــة  وضــرورة  واالقتصاديــة 

عليهــا.

المقهى العلمي 
ضمــن  جلســات   )٨( المركــز  نظــم 
ركــز  حيــث  العلمــي،  المقهــى  فعاليــة 
علــى عــدد مــن المحــاور كبنــك البــذور 
والمحــار  والموضــة  االحيائــي  والتنــوع 
والتنــوع  والســياحة  لــألكل  الصالــح 
ورواد  الرقمــي  واالبتــكار  االحيائــي 
وغيرهــا  األطعمــة  مجــال  فــي  االعمــال 

الموضوعــات. مــن 

زيت نوى التمر )منتجات للجمال(
تدشــين  تــم  المركــز  مخرجــات  كأحــد 
نــوى  زيــت  مــن  للجمــال  نــوى  منتجــات 
المشــاريع  شــركة  مــع  بالتعــاون  التمــر 
نــوى  منتجــات  وتختــص  المتكاملــة. 
بالشــعر  وتعتنــي  بالبشــرة  بالعنايــة 
الطبيعــي، حيــث بــدأ تســويق المنتــج 
محليــا وفــي بعض دول الخليــج العربي.

الحيوانيــة والنباتيــة  الوراثيــة  للمــوارد  نظــم مركــز عمــان 
ماراثــون منافــع حيــث تــم اختيــار عــدد )1٩( شــابا مــن بيــن 
)1٢٧( متقدمــا للمشــاركة، خــرج ماراثــون منافــع بأربعــة أفــكار 

لمشــاريع هــي:

منتدى المنافع االقتصادية للتنوع االحيائي 
تــم تنظيمــه بدعــم مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم 
المتحــدة )FAO( بمشــاركة واســعة محليــا ودوليــا، حيــث 
النباتــات  منهــا  الموضوعــات  مــن  عــددا  المنتــدى  ناقــش 
والنفايــات  النحــل،  وتربيــة  المائيــة،  والزراعــة  الطبيــة، 
العضويــة، والميكروبــات البحريــة، وتأثيــرات تغيــر المنــاخ. 

أبرز األنشطة:    

 تحويل مخلفات األسماك الى بالستيك عضوي

 عمل صندوق االعشاب الطبية

تحويل المخلفات الزراعية الى سماد عضوي

عمــل مجوهــرات للزينــة باســتخدام مــوارد وراثيــة 
عمانيــة.

1

2

3

4
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يعتبــر معهــد تكامــل التقنيــات المتقدمــة أحــد المراكــز البحثيــة التخصصيــة بمجلــس البحــث العلمــي، حيــث جــاء إنشــاؤه تماشــيًا مــع الخطــة الطموحــة 
للســلطنة إليجــاد اقتصــاد مبنــي علــى المعرفــة.

معهد تكامل التقنيات المتقدمة 

مشاريع المعهد  
يتــم  التجربــة  ذات  الدوليــة  بالخبــرات  االســتعانة  بهــدف 
لألبحــاث  األلمانيــة  هولتــز  هلــم  مؤسســة  مــع  التعــاون 

كالتالــي: وهــي  بحثيــة  مشــاريع  ثالثــة  لتنفيــذ 
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التجــارب  مــن  عــدد  تنفيــذ  العــام  خــالل  تــم 
 Wave( المائــي  للمســبار  األوليــة  التشــغيلية 
ــات وفــي محافظــة ظفــار. ــة قري Glider( فــي والي

أهــم اســتعماالت المســبار: الدراســات البيئيــة 
وجمــع البيانــات حــول المعطيــات البيئيــة البحريــة 
والمســوحات  المحيطــات،  وعلــوم  واألرصــاد 
الهيدروغرافيــة، ودراســة الظواهــر البحرية كالمد 
ــح  األحمــر، والدارســات المتعلقــة بحــركات الصفائ
بالمســوحات  المتعلقــة  وتلــك  الــزالزل،  ورصــد 
الكميــة لألســماك وعمليــات التلــوث البحــري، كمــا 
المائــي تطبيقــات واســعه تتعلــق  ان للمســبار 
الممتلــكات  وأمــن  واالتصــاالت  األمــن  بعمليــات 

وســالمة المالحــة فــي ميــاه البحــار.

العمــل علــى تطويــر تقنيــة مبتكــرة ذات فعاليــة 
وقليلــة التكلفــة لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي 
تصنيــع  خــالل  مــن  المنــازل،  مســتوى  علــى 
واختبــار النمــوذج المبدئــي فــي جمهوريــة ألمانيــا 
األراضــي  تقنيــة  باســتخدام  وذلــك  االتحاديــة 
 )Constructed Wetland( الرطبــة الصناعيــة
علــى  مبتكــرة  وتحســينات  تعديــالت  وإضافــة 
التقنيــة  أداء  لتحســين  وذلــك  النمــوذج 

للســلطنة. البيئيــة  للظــروف  ومواءمتهــا 

القــرار  صنــع  دعــم  أدوات  تطويــر  علــى  العمــل 
 )GIS( باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة
والتــي تعمــل علــى تحليــل طبوغرافيــة المناطــق 
غيــر  والمناطــق  الجبليــة  كالقــرى  المســتهدفة 
الحضريــة وتحديــد طبيعــة المخططات العمرانية 
بهــا ووضــع ســيناريوهات إدارة متكاملــة لمعالجة 
ميــاه الصــرف الصحــي بهــذه المناطــق واختيــار 
االقتصاديــة  الجــدوى  وفــق  األمثــل  الســيناريو 

لــكل ســيناريو.

إلــى تطويــر نمــوذج لنظــام  ويهــدف المشــروع 
تبريــد مدفــوع حراريــا باســتخدام مصــادر الطاقــة 
الشمســية  الطاقــة  فــي  والمتمثلــة  المتجــددة 

والطاقــة الحراريــة الجوفيــة.
البحوث العلمية: 

مشروع التبريد الهجين المستمر 
باستخدام مصادر الطاقة الحرارية الجوفية 

والطاقة الحرارية الشمسية وأنظمة التخزين 
تحت األرض.

إنشاء محطة مختصة بالتدريب والبحوث 
التطبيقية في مجال المعالجة الالمركزية 

لمياه الصرف 

مشروع رصد حركة المياه الجوفية وتدفقها 
إلى البحر باستخدام جهاز اإلبحار اآللي

)wave glider( 

نشــر ٦ بحــوث علميــة فــي تخصصــات معتمــدة 
مؤتمــرات  فــي  علميــة  بحثيــة  أوراق  وتقديــم 

داخليــة وخارجيــة. 
تدشــين التجربــة العلميــة لدراســة تأثيــر عوامل 
التعريــة علــى الزجــاج المســتخدم فــي األلــواح 

الشمســية فــي مجمــع االبتــكار مســقط

 تنظيــم ورشــة تدريبيــة بالتعــاون مــع جامعــة 
الســلطان قابــوس )ســبتمبر ٢٠1٨(.

مــن  الخريجيــن  الطلبــة  مــن  العديــد  تدريــب 
الصلــة. ذات  المختلفــة  التخصصــات 

األرض  علــوم  لطــالب  تدريــب  فــرص  توفيــر 
بوتســدام  مدينــة  فــي  األلمانيــة  بالجامعــة 

نيــة. أللما ا

البرامج التدريبية:

.1.2.3
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دعم
 االبتكار

المجلــس  عقــد  المؤسســي،  والتواصــل  الشــراكة  أهميــة  علــى  تأكيــدا 
لقــاءات مــع مختلــف المؤسســات ســعيا لتحقيــق رؤيــة االســتراتيجية 

الوطنيــة لالبتــكار.
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ــات  ــع الجه ــتراتيجية م ــادرات االس ــة مب ــرض ومناقش ــالل ع ــن خ ــوده م ــة جه ــات المعني ــع الجه ــاون م ــكار بالتع ــة لالبت ــتراتيجية الوطني ــق االس ــل فري واص
المعنيــة بهــدف تكامــل الجهــود لتنفيــذ المبــادرات وتبنــي المؤشــرات ذات الصلــة بطبيعــة عمــل كل مؤسســة بمــا يحقــق رؤيــة االســتراتيجية بــأن تكــون 

الســلطنة ضمــن أعلــى 20 دولــة قائــدة لالبتــكار فــي العــام 20٤0م.

االستراتيجية الوطنية لالبتكار

انشــاء عــدد مــن دوائــر االبتــكار فــي عــدد مــن الجهــات الحكوميــة باإلضافــة إلــى مســابقات فــي 
مجــال االبتــكار والتطويــر.

انشاء الجمعية العمانية للملكية الفكرية.
عدد من المسابقات في مجال االبتكار وتطوير األداء بالمؤسسات الحكومية.

ــة الســلطنة فــي إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار أمــام »لجنــة  اســتعراض تجرب
تســخير العلــوم والتكنولوجيــا مــن أجــل تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة« فــي 

هيئــة األمــم المتحــدة فــي جنيــف.
اســتعراض تجربــة إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار فــي اجتمــاع خبــراء 

منظمــة )األونكتــاد( بجنيــف.
اســتعراض تجربــة اعــداد االســتراتيجية الوطنية لالبتــكار في العاصمة 

األرجنتينيــة بيونــس آيــرس فــي المؤتمر الدولي
2018 GLOBAL INNOVATION SUMMIT

تنفيــذ )٢٨( زيــارة ميدانيــة للجهــات المؤسســية لتمكيــن مبــادرات االبتــكار المؤسســي فــي 
االســتراتيجية.

تنظيم ندوة حول اليوم العالمي للملكية الفكرية.
متابعة وتحليل مؤشرات االبتكار العالمي بهدف االرتقاء بمؤشرات السلطنة وتعزيزها.
توثيق مراحل إعداد االستراتيجية الوطنية لالبتكار في كتاب جاري العمل على تنفيذه.

بث برنامج إذاعي في إذاعة سلطنة ُعمان باللغة اإلنجليزية بعنوان )خارطة طريق االبتكار(
إعداد فيلم تعريفي قصير عن االستراتيجية الوطنية لالبتكار باللغتين العربية واالنجليزية.

تغطيــة إعالميــة لجميــع الفعاليــات واألنشــطة الترويجيــة والتعريفيــة باالســتراتيجية مــن خــالل 
الصحــف المحليــة باللغتيــن، وكذلــك وســائل التواصــل االجتماعــي.

األثر المتحقق:

المشاركات الخارجية:

الجهود المحلية:
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فــي  والبشــرية  الماليــة  المــوارد  إدارة  فعاليــة  بفضــل  التقــدم  هــذا  ويأتــي 
ــة فــي  تنفيــذ الخطــه الخمســية التاســعة، والتركيــز علــى المبــادرات االبتكاري
مؤسســات الدولــة المختلفــة الــذي كان لــه الــدور األبــرز فــي تحقيــق تقــدم 
الســلطنة إلــى جانــب تكاتــف الجهــود بيــن المؤسســات ذات العالقــة وبنــاء 
الشــراكات وجســور التعــاون الفاعــل بينهــا االمــر الــذي كان لــه الــدور الرئيســي 

لتحقيــق التقــدم فــي تصنيــف الســلطنة.

ــاب تقديــم الطلبــات للحصــول علــى دعــم إنشــاء   وكان المجلــس قــد فتــح ب
هــذه المراكــز فــي منتصــف عــام ٢٠1٨م فــي الكليــات التطبيقيــة والكليــات 
التقنيــة لتكــون نمــاذج تعمــم بعــد تطويرهــا علــى باقــي كليــات العلــوم 
التطبيقيــة، والكليــات التقنيــة، حيــث اســتقبل المجلــس )1٠( مقترحات إلنشــاء 
هــذه المكاتــب، ويقــدم المجلــس دعمــا ماديــا لهــذه الكليــات بمبلــغ مقــداره 
)٢٠( ألــف ريــال عمانــي لمــدة عاميــن مقابــل تفعيــل مكتــب لنقــل التكنولوجيــا 

ونشــر المعرفــة فيهــا.

 مؤشر االبتكار العالمي 

مشروع الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا واالبتكار

حققــت الســلطنة تقدمــا إيجابيــا فــي ترتيــب مؤشــر االبتــكار العالمــي لعــام 2018م، مقارنــة بالســنة الماضيــة، حيــث تمكنــت مــن إحــراز تحســن ملحــوظ 
بواقــع )8( مراكــز، لتصبــح فــي المرتبــة )٦9( فــي مؤشــر االبتــكار العالمــي مــن بيــن )12٦( دولــة مشــاركة فــي عــام 2018م، بعــد أن كانــت فــي المرتبــة )٧٧(

فــي عــام 201٧م.

فــي إطــار ســعي مجلــس البحــث العلمــي فــي نقــل وتوطيــن التقنيــات علــى المســتوى الوطنــي وتعزيــز الربــط بيــن المؤسســات البحثيــة واألكاديميــة مــن 
جهــة، وبيــن القطاعــات الصناعيــة واإلنتاجيــة مــن جهــة أخــرى، أعلــن فــي الملتقــى الســنوي للباحثيــن عــن الكليــات الــي فــازت بالدعــم إلنشــاء مكاتــب 

نقــل التكنولوجيــا واالبتــكار وهمــا: 

الكلية التقنية بالمصنعة
كلية العلوم التطبيقية بصحار

االبتــكار  مؤشــر  فــي  الســلطنة  مرتبــة 
العالمــي فــي العــام 2018م، إذ تقدمــت 8 

201٧م. بالعــام  مقارنــة  مراكــز 

ألــف ريــال عمانــي مقــدار الدعــم المــادي 
تفعيــل  مقابــل  عاميــن  لمــدة  للكليــات 
مكتــب لنقــل التكنولوجيــا ونشــر المعرفــة 

فيهــا.
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يواصــل مجلــس البحــث العلمــي شــراكته مــع غرفــة تجارة 
وصناعــة عمــان فــي العــام 2018م تنفيــذ النســخة الثانيــة 
»ســاهم  شــعار  تحــت  لالبتــكار«  الغرفــة  »جائــزة  مــن 
بأفــكارك... لترقــى بــالدك«، نتيجــة لإلقبــال الكبيــر الــذي 

ــى مــن المســابقة. شــهدته النســخة األول

ــر ٢٠1٨،  حيــث تــم فتــح بــاب المشــاركة فــي الجائــزة فــي أكتوب
وتســتمر مراحــل تنفيــذ هــذه النســخة حتــى نوفمبــر ٢٠1٩م.

كمــا واصــل المجلــس متابعــة المشــاريع الثالثــة الفائــزة فــي 
النســخة األولــى وتســهيل تحويــل األفــكار الفائــزة كمنتجــات 
واالستشــاري  الفنــي  الدعــم  وتقديــم  للتســويق  قابلــة 

لهــا. واللوجســتي 

مجاالت التنافس

البيئةاألمن الغذائيالصحةالطاقة

تقنية 
المعلومات

الصناعات 
التحويلية

الخدمات 
اللوجستية

السياحة

المخطط الزمني للجائزة
 لعام 2018

بداية 
التسجيل

انتهاء 
التسجيل

تأهل 20 فكرة 
من ٧ مراكز

دورة للمتأهلين في 
الملكية الفكرية

تقييم واعالن المتأهلين 
في المرحلة األولى

تنفيذ النموذج 
األولي

تقييم المتأهلين 
للمرحلة الثانية

إعالن الفائزين

1 نوفمبر 
٢٠1٨

فبراير ٢٠1٩ 31 يناير 
٢٠1٩

مارس - ابريل  مارس ٢٠1٩
٢٠1٩

ابريل - اغسطس
٢٠1٩ 

سبتمبر 
٢٠1٩

نوفمبر
٢٠1٩

جائزة الغرفة لالبتكار
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