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محمد بن خلفان الرزيقي

يمكن الحصول على النسخة إاللكترونية من الموقع االلكتروني أو عبر البريد اإللكتروني

البحــث العلمــي هــو بوابــة المســتقبل، والطريــق الموصــل 
إلــى التطــور والتقــدم فــي شــتى مجــاالت الحيــاة عبــر التطوير 
ــة لمختلــف  ــول ابتكاري الممنهــج والبحــث المســتمر عــن حل

التحديــات المجتمعيــة والفرديــة.
لقــد حقــق مجلــس البحــث العلمــي منــذ انشــائه فــي عــام 
2005م العديــد مــن االنجــازات المهمــة وفقــا لألهــداف المناطــة 
بــه لتأســيس بيئــة علميــة بحثيــة، ونشــر المعرفــة العلميــة، 
وزيــادة الســعة البحثيــة، وتمكيــن البحــث العلمــي واالبتــكار 

بمفهومــه الواســع فــي كافــة مجــاالت الحيــاة.
ومــن أبــرز هــذه اإلنجــازات هــي ترجمــة االســتراتيجية الوطنيــة 
للبحــث العلمــي إلــى واقــع عبــر تأســيس منظومــة علميــة 
بحثيــة متكاملــة، وتوفيــر بيئــة محفــزة لدعم البحــوث، وإيجاد 
الشــراكات المتنوعــة والمبــادرات المختلفــة لدعــم المشــاريع 

والبرامــج البحثيــة التــي تؤســس القتصــاد المعرفــة.

وقــد أثمــرت االســتراتيجية الحاليــة )2008-2020( عــن إنجــازات 
متحققــة كإنشــاء برنامــج لدعــم المنــح البحثيــة المفتوحــة، 
وبرنامــج لدعــم المنــح البحثيــة االســتراتيجية، وبرنامــج لدعــم 
بحــوث الطــاب، وبرنامــج لدعــم المؤتمــرات وحلقــات العمــل، 
وبرنامــج لدعــم الكراســي البحثيــة، وبرنامــج للمراكــز البحثية 
وغيرهــا، إلــى جانــب مبــادرات الشــراكة مثــل منتــدى لينــداو 
الشــباب،  للعلمــاء  الدولــي  لنــدن  ومنتــدى  نوبــل،  لحملــة 
لابتــكار  الغرفــة  وجائــزة  المتســاقطة،  الجــدران  ومختبــر 
ناشــئة،  شــركات  الــى  التخــرج  مشــاريع  تحويــل  وبرنامــج 
عــاوة علــى تنظيــم الملتقــى الســنوي للباحثيــن، والجائــزة 
الوطنيــة للبحــث العلمــي والتــي تدخــل ســنتها السادســة 
ــي، وقــد نتجــت عــن هــذه المشــاريع والمبــادرات   علــى التوال
العديــد مــن المخرجــات التــي ســاهمت فــي بنــاء القــدرات 

البحثيــة وتوفيــر بيئــة محفــزة للبحــث واالبتــكار واالبــداع.

وتماشــيا مــع التطــورات البحثيــة المحليــة والعالميــة؛ يعكــف 
المجلــس حاليــا علــى إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث 
ــر 2020-20٤0م والتــي ســتتضمن ممكنــات  العلمــي والتطوي
تراعــي االحتياجــات المحليــة، وتســاعد علــى تطويــر الجهــود 
البحثيــة المختلفــة بمــا يتــواءم مــع رؤيــة عمــان20٤0، وأهــداف 
المؤسســات  مــع  بالشــراكة  2030م  المســتدامة  التنميــة 

الحكوميــة والخاصــة واألهليــة وعمــوم المجتمــع.

إن مــا تحقــق مــن إنجــازات في كافــة برامج ومشــاريع المجلس 
ــوال تضافــر الجهــود مــن كافــة الشــركاء والعمــل  لــم يكــن ل
الجــاد والســعي الــى النجــاح، عــاوة علــى الدعــم الحكومــي 

بكافــة اشــكاله لتأســيس هــذه المنظومــة.

نتمنــى أن تجــدون الفائــدة والمتعــة فــي تصفــح هــذا العــدد.. 
متمنيــن لكــم قــراءة ماتعة.
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أخبار5 أخبار4

اإلعالن عن المشاريع الفائزة في برنامج 
تحويل مشاريع التخرج لشركات ناشئة

الثــورة  مجــاالت  فــي  التخــرج  مشــاريع  تحويــل  برنامــج  أعلــن 
 )UPGRADEــد ــى شــركات ناشــئة )أبجري ــة الرابعــة ال الصناعي
فــي نســخته الثالثــة عــن المشــاريع الطالبيــة الفائــزة بحوافــز 
البرنامــج فــي نســخته الثالثــة لعــام 2019 وهــي مشــروع نظــام 
نظــام  تطويــر  ومشــروع  ذكيــة،  لمدينــة  المتجــددة  الطاقــة 
التصويــت االلكترونــي علــى تقنيــة بلــوك تشــين، ومشــروع 

جهــاز كشــف مبكــر لظاهــرة المــد األحمــر.

مشروع إعداد االستراتيجية الوطنية للبحث 
العلمي والتطوير 2020 - 2040م

عقــد مشــروع اعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي 
الماضيــة  وســبتمبر  أغســطس  شــهري  خــالل  والتطويــر 
المرحلــة  ضمــن  التحضيريــة  العمــل  حلقــات  مــن  سلســلة 
الثانيــة للمشــروع والتــي تســتهدف جمــع البيانــات والمعلومــات 
ــة  ــات البحثي ــف األولوي ــأن تعري ــات بش ــكار والمقترح ــد األف وتولي
للمرحلــة القادمــة 2020 - 2040 ومواءمــة هــذه األولويــات مــع ركائــز 
رؤيــة عمــان 2040 وكذلــك موافقتهــا مــع التوجهــات االســتراتيجية 
نقاشــية  حلقــات  ثــالث  ضمــن  وذلــك  المختلفــة  للقطاعــات 
تحضيريــة شــملت منظومــة األمــن الغذائــي وترابطهــا مــع األمــن 
المائــي وأمــن الطاقــة وحلقــة عمــل الرأســمال المعرفــي والثــروة 
الفكريــة، وحلقــة عمــل محــور التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي. 

تدشين جائزة صاللة للمياه والصرف 
الصحي 

بهــدف إيجــاد حلــول ابتكاريــة لتحديــات الميــاه، ودعــم وتشــجيع 
المبــادرات البحثيــة العلميــة، أعلــن مجلــس البحــث العلمــي  
بالتعــاون مــع شــركة صاللــة لخدمــات الصــرف الصحــي عــن 
والصــرف  للميــاه  صاللــة  جائــزة  مــن  األولــى  الــدورة  تدشــين 

الصحــي.

باحثان عمانيان يشاركان  في فعاليات 
االجتماع التاسع والستين لمنظمة لينداو 

العالمية
ــتين  ــع والس ــاع التاس ــات االجتم ــي فعالي ــلطنة ف ــاركت الس ش
أقيــم  الــذي  نوبــل  العالميــة لحملــة جائــزة  لينــداو  لمنظمــة 
ــن  ــن أثني ــن عمانيي ــاركة باحثي ــة ، بمش ــداو األلماني ــة لين بمدين
همــا: الدكتــورة سوســن بنــت ســعيد الرياميــة، باحثــة فــي مجــال 
الطاقــات المتجــددة فــي معهــد تكامــل التقنيــات المتقدمــة، 
ــوراه  ــب الدكت ــي، طال ــد البلوش ــن راش ــم ب ــد الرحي ــث عب والباح
فــي جامعــة واترلــو الكنديــة فــي تخصــص الفيزيــاء النظريــة 

علــم الكونيــات، والفيزيــاء الكميــة، والثقــوب الســوداء.

السلطنة في المرتبة 80 ضمن مؤشر 
االبتكار العالمي 2019

احتلــت الســلطنة المرتبــة )80 ( ضمــن مؤشــر االبتــكار العالمــي 
ــدر  ــذي ص ــر ال ــملها التقري ــه يش ــل 129 دول ــن أص ــام 2019م م لع
ــة  ــة العالمي ــدره المنظم ــذي تص ــد وال ــي بالهن ــة نيودله بمدين
ــز  ــى مراك ــلطنة عل ــت الس ــو(. وحصل ــة )الوايب ــة الفكري للملكي
متقدمــة فــي كل مــن ركيــزة الرأســمال البشــري وركيــزة البنيــة 
االساســية اال أن مؤشــر االبتــكار العالمــي لعــام 2019 أشــار بــأن 
ــدم  ــي تتق ــرى الت ــدول االخ ــة بال ــطء مقارن ــدم بب ــلطنة تتق الس
بوتيــرة أســرع بكثيــر خاصــة فيمــا يتعلــق بالسياســات والقوانين 

ــي. ــكار العالم ــر االبت ــز مؤش ــة بركائ ــراءات ذات العالق واإلج

تتويج فريق االنطالقة بالمركز األول في 
هاكاثون صاللة

العلمــي  البحــث  بمجلــس  الذكيــة  المــدن  منصــة  نظمــت 
ــارات  ــات واالستش ــط للدراس ــرق الوس ــز الش ــع مرك ــاون م بالتع
ومجموعــة مطــوري جوجــل صاللــة فعاليــة »هاكاثــون صاللــة« 
حلــول  لتقديــم  والمبتكريــن  للطــالب  الفرصــة  إتاحــة  بهــدف 
فريــق  حصــل  وقــد  الذكيــة،  المــدن  تواجــه  التــي  للتحديــات 
االنطالقــة علــى المركــز األول، فيمــا حصــد فريــق ظفــار360 المركــز 

الثانــي، وفريــق المرســى علــى المركــز الثالــث.

للمزيد  ......

للمزيد  ......

للمزيد  ......

للمزيد  ......

للمزيد  ......

https://youtu.be/3xB21hEm-zM
https://youtu.be/0suufM_PO-A
https://youtu.be/bkqAWSi_xbk
https://youtu.be/gyfY7sAPnmw
https://youtu.be/Wye_ji65GJk


إنتاج وقود حيوي من نوى التمر العماني

يتميز هذا النوع من الوقود بتكلفة الصفر في اإلنتاج 
لوجود هذه المواد في السلطنة

حوار مع باحث6

فكرة المشروع البحثي
ــرة  ــول فك ــدور ح ــث ، ت ــول الباح ــا يق ــي كم ــروع البحث ــرة المش فك
ــر  ــاة، ويعتب ــاد الحي ــي عم ــان فه ــاة االنس ــي حي ــة ف ــة الطاق أهمي
الوقــت  فــي  للطاقــة  األكبــر  المصــدر  هــو  ومشــتقاته  النفــط 
والممارســات  العلمــي  التقــدم  ومــع  الســلطنة،  فــي  الحالــي 
للنضــوب  آيــل  مصــدر  فهــو  المختلفــة  االســتهالكية  البشــرية 
ــد مــن إيجــاد  ــه مصــدر طبيعــي غيــر متجــدد، وبالتالــي كان الب ألن
مصــادر بديلــة، ففــي الســابق لعبــت المــواد الغذائيــة دورا مهمــا 
فــي توفيــر الطاقــة مــن خــالل اســتخالص الزيــت منهــا وتحويلهــا 
الــى طاقــة بديلــة، ومــع تزايــد حاجــة االنســان الــى هــذه المــواد، جــاء 
التحــول فــي اســتخالص الطاقــة مــن مخلفــات المــواد الغذائيــة 
والنباتــات والمــواد العضويــة مثــل الخشــب ونــوى التمــر والنباتــات 
الطاقــة  مــن  الثانــي  الجيــل  يمثــل  والــذي  وغيرهــا  واالعشــاب 
والوقــود االحفــوري، ومنهــا اســتخالص الديــزل الحيــوي مــن النــوى. 

أهمية المشروع البحثي
عــالء  الدكتــور  يتحــدث  والجــدوى منــه،  المشــروع  أهميــة  وعــن 
المحتســب قائــال: عمــل الفريــق البحثــي علــى إيجــاد محصــول 
متوفــر فــي الســلطنة وال ينتمــي الــى الجيــل األول، وجــاء اختيــار 
مخلفــات التمــر » نــوى التمــر« لتوفــر هــذا المحصــول بكميــات 
كبيــرة فــي الســلطنة واالســتفادة الحاليــة منــه بنســبة بســيطة 
جــدا، وهــي تنتمــي فــي طبيعتهــا الــى الجيــل الثانــي ألنهــا مــواد 
والتجفيــف  التنظيــف  عمليــة  بعــد  لالســتمرار  وقابلــة  عضويــة 

والطحــن. 

اهداف المشروع البحثي 
وعــن هــدف المشــروع البحثــي قــال الدكتــور عــالء: يهــدف هــذا 
ــاج  ــر إلنت ــوى التم ــات ن ــتغالل مخلف ــدوى اس ــة ج ــى دراس ــث ال البح
وقــود الديــزل الحيــوي وكذلــك دراســة العوامــل التــي قــد تأثــر 
ــى  ــب إل ــبة المذي ــرارة ونس ــة الح ــل درج ــاج مث ــات اإلنت ــى عملي عل
نســبة البــذور وكذلــك الوقــت. أعلــى واثبتــت النتائــج أنــه إنتاجيــة 
ــل  ــوزن المتحص ــر كان 16.5٪ بال ــوى التم ــن ن ــتخرج م ــت المس للزي

ــة ــرارة 70 درج ــة ح ــد درج ــه عن علي
مئويــة، ونســبة المذيــب إلــى نــوى التمــر 4:1 ومــدة االســتخالص 
ــوى  ــت ن ــي أن زي ــاز الكروماتوغراف ــل الغ ــرت تحالي ــاعات. أظه 7 س
التمــر يتكــون مــن 54.85٪ مــن األحمــاض الدهنيــة غيــر المشــبعة. 
واحتــوى وقــود الديــزل الحيــوي المنتــج مــن زيــت نــوى التمــر علــى 
عــدد ســيتان 58.23، والكثافــة 870 كيلوجــرام. بشــكل عــام يمكــن 
االســتنتاج ان زيــت نــوى التمــر هــو مــادة خــام بديلــة محتملــة إلنتــاج 

وقــود الديــزل الحيــوي. 

آلية استخراج الوقود
يتحــدث الباحــث عــن آليــة اســتخراج الوقــود قائــال: بعــد عمليــة 
الجمــع يمــر نــوى التمــر بعمليــة التنظيــف والتجفيــف ويتــم طحــن 
النــوى الســتخراج الزيــت ودخولــه فــي عمليــة إنتــاج الديــزل الحيــوي 
ــزل  ــن الدي ــوع م ــذا الن ــز ه ــة، ويتمي ــواد الكيميائي ــة الم ــد إضاف بع
بتكلفــة الصفــر فــي اإلنتــاج لوجــود هــذه المــواد فــي الســلطنة، 
ــي  ــة ف ــوي وســيلة بديل ــزل الحي ــاج الدي ــي انت ــة دخولهــا ف وعملي

ــات.   ــدل مكــب النفاي التخلــص منهــا ب

مكونات زيت النوى 
وعــن مكونــات زيــت النــوى يتحــدث الدكتــور المحتســب قائــال: 
النــوى عبــارة عــن  زيــت  البحثــي أن مكونــات  كشــف المشــروع 
مجموعــة مــن الزيــوت المتطايــرة، وهــو أحــد االشــتراطات المهمــة 
لتحويلــه الــى ديــزل حيــوي باإلضافــة الــى مــواد عضويــة، مضيفــا 
مصــدرا  باعتبــاره  تكمــن  الحيــوي  الديــزل  اســتخراج  أهميــة  أن 
مهمــة فــي المصانــع وعمــل المحــركات واآلالت ومولــدات الكهربــاء 
وغيرهــا، باإلضافــة الــى تدويــر اســتخدام مــادة الجلســرين أحــد 

المــواد الناتجــة مــن العمليــة فــي مصافــي النفــط.

نتائج المشروع البحثي 
بعــد التجــارب العلميــة أكــد الفريــق البحثــي وجــود الزيــت بكميــات 
عاليــة فــي نــوى التمــر مقارنــة مــع الجيــل االول مــن مصــادر الديــزل 
الحيــوي، كمــا أن نســبة تحولــه الــى الديــزل الحيــوي نســبة عاليــة 
جــدا، وعمــل الفريــق البحثــي علــى تحضيــر محفــز كيمائــي يهــدف 
الــى تســريع عمليــة التحــول مــن الزيــت الــى الديــزل الحيــوي مــن 
نفــس نــوى التمــر والــذي يعمــل على تقليــل الوقــت ودرجــة الحرارة. 

بلــغ إنتــاج الســلطنة مــن التمــر )369( ألــف طــن 
ــذي بــدوره  فــي عــام 2018م حســب االحصائيــات، وال
أدى إلــى وجــود مخلفــات جانبيــة ناتجــة عــن عمليــة 
التمــر مثــل »النــوى«، والتــي تنعــدم  اســتهالك 
حاليــا آليــة للتخلــص المناســب منهــا ســوى تحويــل 
ــي  ــات، ف ــف للحيوان ــى عل ــه إل ــيطة من ــات بس كمي
المقابــل تزايــد اســتهالك الطاقــة فــي الســلطنة 

ــام األول.  ــي المق ــط ف ــى النف ــا عل واعتماده

العلمــي  البحــث  مجلــس  مــّول  لذلــك  ونتيجــة 
مشــروعا بحثيــا يــدرس« إمكانيــة انتــاج الديــزل 
الحيــوي مــن نــوى التمــر العمانــي« لفريــق بحثــي من 
ــروع  ــد المش ــد حص ــوس، وق ــلطان قاب ــة الس جامع
منشــور  بحثــي  مشــروع  أفضــل  جائــزة  البحثــي 
لحملــة الدكتــوراه فــي قطــاع الطاقــة والصناعــة فــي 

الجائــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي لعــام2018م.
وحــول المشــروع وأهميتــه وآليــة اســتخالص الديزل 
مــع  التالــي  الحــوار  أجرينــا  النــوى،  مــن  الحيــوي 
الباحــث الدكتــور عــالء المحتســب، عضــو الفريــق 

البحثــي:   
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مسيرة علمية متخصصة في صحة 
الطفل

22 ورقة علمية منشورة واالشراف 
على العديد من رسائل الدراسات 

العليا 

تخرجــت المكرمــة الدكتــورة منــى الســعدون بشــهادة 
الثانويــة العامــة )الدبلــوم العــام( مــن مدرســة النــور مــن 
ــة  ــن الدفع ــت ضم ــار. التحق ــة ظف ــة بمحافظ ــة صالل مدين
1986م  عــام  فــي  قابــوس  الســلطان  لجامعــة  األولــى 
ــي  ــوس ف ــة البكالوري ــى درج ــت عل ــب، وحصل ــة الط بكلي
ــم تخرجــت  ــام 1990م ث ــاز ع ــر امتي ــة بتقدي ــوم الصحي العل
بشــهادة دكتــور فــي الطــب عــام 1993م والتحقــت بعدهــا 
بمستشــفى جامعــة الســلطان قابــوس كطبيــب فــي 
متــدرب  طبيــب  ثــم  عــام  لمــدة  االمتيــاز  تدريــب  فتــرة 
فــي قســم صحــة الطفــل تحــت مظلــة مجلــس عمــان 
ــى  ــام 1994م إل ــن ع ــرة م ــي الفت ــة ف ــات الطبي لالختصاص

عــام 1998م. 
ثــم التحقــت بجامعــة نوتنجهــام بالمملكــة المتحــدة فــي 
ســبتمبر 1998م وحصلــت علــى الماجســتير فــي طــب 
األطفــال بدرجــة امتيــاز كمــا حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه 
مــن نفــس الجامعــة فــي طــب األطفــال عــام 2004م بعنوان 
منظــور  مــن  الخامــس:  الصــف  لألطفــال  األبــاء  تأديــب 
ــى أنهــا تملــك شــهادات تخصصيــة:  األجيــال، باإلضافــة إل
لالختصاصــات  عمــان  مجلــس  اختبــار  مــن  األول  الجــزء 
الطبيــة، جامعــة الســلطان قابــوس 1997، ودبلــوم صحــة 

ــل. الطف

السيرة المهنية:
عملــت المكرمــة الدكتــورة منــى الســعدون فــي مشــوارها 
الطفــل  صحــة  قســم  فــي  أول  كأخصائــي  المهنــي 
ــتاًذا  ــت أس ــام 2006م أصبح ــي ع ــة وف ــفى الجامع بمستش
مســاعًدا فــي قســم صحــة الطفــل بكليــة الطــب والعلــوم 
الصحيــة، بعدهــا عينــت كمســاعد عميــد لكليــة الطــب 
والعلــوم الصحيــة للشــؤون اإلكلينيكيــة لفترتيــن األولــى 
ــة مــن عــام 2008  ــى 2008م والثاني ــت مــن عــام 2006م إل كان
م إلــى 2010م. بعدهــا أصبحــت أســتاذ مشــارك فــي مايــو 
2014م ثــم عينــت مــرة أخــرى كمســاعد لعميــد كليــة الطــب 
تقلــدت  ثــم  اإلكلينيكيــة.  للشــؤون  الصحيــة  والعلــوم 
منصــب أول عميــدة إمــرأة لكليــة الطــب والعلــوم الصحيــة 
بجامعــة الســلطان قابــوس. دكتــوراه فــي تخصــص طــب 

ــال. األطف

المشاركات العلمية والعضويات في اللجان العلمية: 
مــن  العديــد  فــي  الســعدون  منــى  الدكتــورة  شــاركت 
المؤتمــرات والنــدوات المختلفــة ســواء داخــل الســلطنة أو 
ــاركت ب )10(  ــا ش ــاركه، كم ــل ل 13 مش ــي تص ــا والت خارجه
ــد مــن المؤتمــرات والنــدوات،  ملصقــات علميــة فــي العدي
ــة داخــل وخــارج  وســاهمت فــي تنظيــم 5 مؤتمــرات علمي
علميــة  محاضــره   21 تقديــم  الــى  باإلضافــة  الســلطنة. 
والعديــد مــن العــروض التقديميــة. كمــا أنتجــت الدكتــورة 
منــى الســعدون العديــد مــن المؤلفــات واألبحــاث العلميــة 
واألوراق العلميــة المنشــورة فــي مجــال التخصــص، باللغــة 
اإلنجليزيــة أســهم فــي نشــر )22( ورقــه علميــة، أبرزهــا ورقــه 
ــذ المــدارس  ــر التنمــر بيــن تالمي ــوان حجــم وأث ــة بعن بحثي
فــي مســقط، كمــا أشــرفت علــى )16( موضــوع مــن البحــوث 

ــتير.. ــائل الماجس ــن رس ــات و)3( م والدراس

 السيرة العلمية  والتعليمية: 

العضويات واللجان العلمية والمجالت المحكمة:

محــرر مشــارك فــي المجلــة الطبيــة لجامعــة الســلطان قابــوس )29 مايــو 2005 حتــى اآلن(. مراجعــة حوالــي 10-15 مقالــة . 1
عام. كل 

مراجعة مقاالت المجلة الطبية العمانية.. 2
عضوه في اللجنة الوطنية ألخالقيات البيولوجيا إلعداد اإلرشادات العامة ألخالقيات البيولوجيا العمانية.. 3
شــاركت فــي مراجعــة دليــل IMCI وفــي دمــج الدليــل فــي مناهــج كليــة الطــب، وخاصــة فــي مجــال صحــة الطفــل . 4

وتنــاوب فامكــو.
ــي . 5 ــم، والت ــال وإهماله ــة األطف ــاءة معامل ــول إس ــريرية ح ــة الس ــادئ التوجيهي ــة المب ــة ومراجع ــي كتاب ــاركت ف ش

نشــرتها وزارة الصحــة فــي 2016.
شاركت في كتابة قانون الطفل العماني لعام 2008. . 6

االهتمامات العلمية والبحثية:
حقوق الطفل وسوء معاملة األطفال.. 1

حوادث األطفال.. 2
االمراض المزمنة لدى االطفال والمشاكل النفسية المصاحبة لها.. 3

الشهادات التقديرية والجوائز:
حصلــت الدكتــورة منــى الســعدون علــى جوائــز عديــدة، 

: منها
والعلــوم . 1 الطــب  بكليــة  معلــم  أفضــل  جائــزة 

بتاريــخ قابــوس  الســلطان  بجامعــة  الصحيــة 
        2 مايو 2010.

البرنامــج القيــادي الدولــي، الزائــر للواليــات المتحــدة . 2
األمريكيــة )برنامــج صحــة المــرأة(، وزارة الخارجيــة، 
ــو  2008 ــات المتحــدة األمريكيــة مــن 5-23 ماي الوالي

نالــت تقديــر ممتــاز فــي شــهادة الدكتــوراه عــام . 3
درجــة  فــي  االمتيــاز  علــى  حصلــت  كمــا  1993م، 
الماجســتير فــي طــب المجتمــع لألطفــال، جامعــة 

عــام 1999. نوتنغهــام 
 

المكرمة الدكتورة 
منى بنت أحمد بن علي السعدون
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»إننــا نعيــش عصــر العلــم ونشــهد تقدمــه المتالحــق فــي جميــع المجــاالت، وإن ذلــك ليزيدنــا يقينــا بــأن العلــم والعمــل 
ــة ومزدهــرة علــى أســاس مــن قيمنــا  ــات هــذا العصــر، وبنــاء نهضــة قوي الجــاد همــا معــا وســيلتنا لمواجهــة التحدي

ــة«.  اإلســالمية والحضاري
من النطق السامي لموالنا السلطان المعظم -حفظه اهلل ورعاه -9 نوفمبر 1986م

مسيرة االنجازات
جــاء المرســوم الســلطاني رقــم )2005/54( بإنشــاء مجلــس البحــث 
العلمــي كخطــوة مهمــة فــي مســار التنميــة العمانيــة كمــا تقــول 
الدكتــورة جميلــة بنــت علــي الهنائيــة، مديــرة مشــروع االســتراتيجية 
الوطنيــة للبحــث العلمــي والتطويــر 2008 -2020 فــي مجلــس البحــث 
خــالل  الســلطنة  شــهدته  الــذي  التقــدم  دعــم  بهــدف  العلمــي، 
نهضتهــا المباركــة فــي المجــاالت العلميــة واالقتصاديــة واالجتماعية 
والثقافيــة وغيرهــا مــن المجــاالت األخــرى بعــد إرســاء دعائــم التعليــم 
العــام والعالــي واالنتقــال إلــى اقتصــاد المعرفــة، وكذلــك إدراًكا مــن 

الحكومــة الرشــيدة بأهميــة البحــث العلمــي.

وتضيــف: لقــد كان مــن أهــم المهــام المنــاط تنفيذهــا لمجلــس 
البحــث العلمــي -فــي مرحلتــه األولــى- إعــداد اســتراتيجية وطنيــة 
ع علــى اإلبــداع والبحــث، وتعمــل علــى تعزيــز  للبحــث العلمــي ُتشــجِّ
المواهــب البحثيــة مــن خــالل دعــم وتنظيــم كل مــا لــه عالقــة بجهود 
ــاد  ــع واالقتص ــدم المجتم ــا يخ ــعيا لم ــكار؛ س ــي واالبت ــث العلم البح
ــن  ــة م ــى مجموع ــس عل ــز المجل ي ــب تركَّ ــى جان ــن، إل ــار الوط وازده
المحــاور المهمــة لتحقيقهــا؛ وهــي: محــور البنــاء المؤسســي علــى 
اعتبــار أنَّ المجلــس ُيعــدُّ المؤسســة المرجعيــة إلدارة البحــث العلمــي 
ومــا يرتبــط بهــا مــن أنشــطة علميــة ومعرفيــة فــي الســلطنة، أمــا 
المحــور الثانــي والثالــث، فيركــزان علــى دعــم وتطويــر الجوانــب 
البحثيــة واالبتكاريــة، وفــي المقابــل أيضــا التركيــز علــى محــور نشــر 
الوعــي، ولضمــان تحقيــق النجــاح المنشــود فــي هــذه المحــاور، كان 
ال بــد مــن اتخــاذ نهــج متــوازن تتناغــم فيــه المحــاور جميعــا مــع 

بعضهــا البعــض.

وتؤكــد بالقــول: لقــد بنيــت منهجيــة االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث 
تعريــف مهــام ورؤى  عبــر  المســتقبل  العلمــي علــى استشــراف 
وأهــداف المجلــس، ثــم تحليــل الواقــع مــن أجــل تحديــد الفجــوات 
التــي تعــوق تطويــر العمليــة البحثيــة، ثــم اختيــار وتطبيــق أنســب 
تضمنــت  حيــث  المنشــودة،  لألهــداف  للوصــول  االســتراتيجيات 
العراقيــل  إلزالــة  التمكيــن  مرحلــة  االســتراتيجية  تنفيــذ  مراحــل 
وإعــادة التنظيــم والتمويــل البحثــي، والمرحلــة الثانيــة هــي مرحلــة 
المواءمــة مــع المتطلبــات الوطنيــة مــن حيــث الســعة البحثيــة 
والتميــز البحثــي، والمالءمــة مــع المتطلبــات الحاليــة واألولويــات 
ــة  ــي مرحل ــتراتيجية وه ــن االس ــة م ــة الثالث ــي المرحل ــة، وف الوطني
بنــاء المســتقبل فتضمنــت التميــز البحثــي والتطلــع لتوجهــات 

المســتقبل.

المصدر : موقع اثراء

االستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2020-2008 
ترسي قواعد البحث العلمي في السلطنة

حققــت االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي )2008- 2020( 
ــي  ــة ف ــة المختلف ــاراتها البحثي ــر مس ــة عب ــازات متنوع إنج
برامــج المنــح البحثيــة، وبرامــج دعــم بحــوث الخريجيــن، 
والطــالب، وبرنامــج دعم المؤتمــرات وحلقات العمــل، وبرنامج 
الكراســي البحثيــة، وبرنامــج المراكــز البحثيــة، وعــدد مــن 
المبــادرات والمســابقات والمشــاريع البحثيــة المختلفــة التي 
يأتــي علــى رأســها الملتقــى الســنوي للباحثيــن، والجائــزة 
الباحثيــن  تشــجيع  وكذلــك  العلمــي،  للبحــث  الوطنيــة 
علــى مواصلــة أنشــطتهم ومبادراتهــم البحثيــة لنشــر 
ثقافــة البحــث العلمــي، ورفــع جــودة مخرجــات البحــوث فــي 
الســلطنة، وزيــادة عــدد البحــوث ذات األهميــة الوطنيــة، 
وهــي أهــداف تترجــم رؤيــة االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث 

ــي. العلم

ــروع  ــي مش ــة ف ــود المبذول ــراز الجه ــة إب ــرا ألهمي ونظ
تخصــص  العلمــي،  للبحــث  الوطنيــة  االســتراتيجية 
نشــرة )إضــاءات علميــة( ملــف العــدد لتســليط الضــوء 
المختلفــة،  البحثيــة  اإلنجــازات  علــى  عــام  بشــكل 
للبحــث  الوطنيــة  االســتراتيجية  اســتطاعت  حيــث 
النتائــج  عبــر  العلمــي  بالبحــث  النهــوض  العلمــي 
واآلثــار المتحققــة فــي القطاعــات البحثيــة والبرامــج 
التعليــم  مؤسســات  مختلــف  فــي  والمشــروعات 
العالــي، إلــى جانــب دورهــا فــي تقديــم رؤيــة المجلــس 

فــي دعــم وتطويــر البحــث العلمــي.

مــن  إلــى منظومــة  االســتراتيجية  ُترجمــت  لقــد  وتضيــف: 
البرامــج الداعمــة للبحــث واالبتــكار، إلــى جانــب إيجاد شــراكات 
ومبــادرات مجتمعيــة مختلفــة، وتفعيــل برامــج دعــم متطورة 
تناســب التطــور الحاصــل فــي قطــاع التعليــم العالــي، وأدت 
كل هــذه البرامــج الــى تفعيــل أكبــر لالســتراتيجية الوطنيــة 
أننــا  وبمــا  الماضيــة،  الســنوات  طــوال  العلمــي  للبحــث 
ــدة للبحــث العلمــي  علــى أعتــاب تدشــين اســتراتيجية جدي
ــة  ــة عمــان2040، والتنمي ــر تتواكــب مــع توجهــات رؤي والتطوي
المســتدامة 2030 فــإن مــا تحقــق هــو شــيء يثلــج الصــدر 
وفقــا للمــوارد التــي أتيحــت للمجلــس، كمــا حظيــت جهــود 
ــي  ــلطنة ف ــود الس ــادة بجه ــي، وإش ــر عالم ــس بتقدي المجل

ــة. ــي المختلف ــث العلم ــاالت البح مج

حقائق وأرقام
وتعكــس األرقــام الجهــود المبذولــة فــي هــذا المضمــار، حيــث مــّول المجلــس )158( مشــروعا بحثيــا ضمــن برنامــج المنــح البحثيــة 
المفتوحــة، وتضمنــت هــذه المقترحــات الممولــة عــدد )65( منحــة دكتــوراه، و)139( منحــة ماجســتير، و)420( مشــروعا بحثيــا طالبيــا ضمــن 
برنامــج بحــوث الطــالب أســتفاد منــه أكثــر مــن ألــف طالــب عبــر ســنوات البرنامــج الماضيــة منــذ تأسيســه فــي عــام2013م، كذلــك تــم انشــاء 
)11( برنامجــا اســتراتيجيا منــذ اعتمــاد برنامــج المنــح البحثيــة االســتراتيجية باإلضافــة الــى ذلــك تــم انشــاء كرســي تقنيــة النانــو ألبحــاث 

الميــاه فــي جامعــة الســلطان قابــوس وكرســي بحثــي فــي تطبيقــات علــوم المــواد والمعــادن بجامعــة نــزوى.

15824011 65139

مشروع بحثي 
ضمن المنح 

البحثية 
المفتوحة

مشروع
 بحثي طالبي

منحة
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استراتيجيا

منحة 
ماجيستير 

د. جميلة  الهنائي :  مديرة مشروع االستراتيجية 
الوطنية للبحث والتطوير مجلس البحث العلمي

https://www.trc.gov.om/trcweb/ar
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النهوض بالبحث العلمي
ــى  ــة للبحــث العلمــي إل لقــد ســعت االســتراتيجية الوطني
النهــوض بالبحــث العلمــي فــي الســلطنة، حيــث يقــول 
البروفيســور غســان الكنــدي، مســاعد رئيــس جامعــة صحــار 
للبحــوث واالبتــكارات: تمثــل االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث 
ــي  ــث العلم ــية للبح ــدة أساس ــاء قاع ــي بن ــي دور ف العلم
فــي ســلطنة عمــان وتحديــد الخطــوات واإلجــراءات المطلوبة 
للنهــوض بقطــاع البحــث العلمــي ومــلء الفجــوة بيــن 
ــان  ــلطنة عم ــع س ــي وض ــاهم ف ــا يس ــوح بم ــع والطم الواق
ضمــن تصنيــف أعلــى عالميــا ضمــن الــدول ذات المخرجــات 
القيمــة، وكان لخطــط تنفيــذ هــذه االســتراتيجية مــن خــالل 
مجلــس البحــث العلمــي الــدور الرئيســي لتحقيــق األهــداف 
التــي بنيــت علــى أساســها هــذه االســتراتيجية، والتــي 
تلخصــت ببنــاء الســعة البحثيــة وتحقيــق التميــز العلمــي 
وارســاء قاعــدة نقــل المعرفــة واكتســاب القيمــة وبنــاء 

ــة المحفــزة للبحــث العلمــي.   البيئ

بجائــزة  الفائــز  أمبوســعيدي،  عبــداهلل  الدكتــور  األســتاذ 
أفضــل بحــث علمــي منشــور للباحثيــن مــن حملــة شــهادة 
الدكتــوراه فــي قطــاع التعليــم والمــوارد البشــرية بالجائــزة 
نقلــت  يقــول:   ،2018 لعــام  العلمــي  للبحــث  الوطنيــة 
ــي  ــث العلم ــي البح ــث العلم ــة للبح ــتراتيجية الوطني االس
البحــث  كان  حيــث  جــدا،  كبيــرة  نقلــة  الســلطنة  فــي 
العلمــي ال ينظــر إليــه علــى أنــه ذو اهميتــة= مــا هــو الحــال 
اليــوم، وهــذا بحكــم الدعــم الكبيــر الــذي قدمــه المجلــس 
المختلفــة مــن خــالل  البحثيــة  للباحثيــن، والمؤسســات 
تبنــي االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي مضيفــا أن 
ــم  ــاء دعائ ــى إرس ــر عل ــكل كبي ــاعدت بش ــتراتيجية س االس
البحــث العلمــي فــي ســلطنة عمــان، والدليــل علــى ذلــك 
إلــى  المجلــس  قبــل  مــن  مولــت  التــي  البحــوث  كميــة 
جانــب المشــاريع االســتراتيجية التــي تبناهــا المجلــس، فــي 
مختلــف المجــاالت البحثيــة ذات األهميــة واألولويــة الوطنيــة.

إنجازات إيجابية
إن النظــرة الــى إنجــازات االســتراتيجية كمــا يقول األســتاذ الدكتور 
عبــداهلل أمبوســعيدي مــن حيــث التنــوع الكمــي والكيفــي فــي 
البرامــج والمشــاريع هــي نظــرة إيجابيــة، فيوجــد لدينــا تنــوع 
فــي البحــوث والبرامــج التــي يمولهــا المجلــس، مــع التركيــز 
البحــوث  تمويــل  خــالل  مــن  والنوعــي  الكمــي  التنــوع  علــى 
التــي مــرت عبــر سلســلة مــن اإلجــراءات العلميــة الموثقــة مــن 
قبــل المختصيــن بالمجلــس، أو اللجــان التوجيهيــة للبرامــج، 
وســاعدت االســتراتيجية فــي النهــوض بنوعيــة البرامــج والبحوث 
والدعــم المقــدم لحملــة الدكتــوراه والماجســتير والبكالوريــوس 
وغيرهــا، كمــا ال ننســى الــدور الكبيــر للجائــزة الوطنيــة للبحــث 
ــا  ــل عليه ــي يعم ــوث الت ــة البح ــوض بنوعي ــي النه ــي ف العلم

ــا. ــون وجودته الباحث

االســتراتيجية  إلنجــازات  الكنــدي  غســان  البروفيســور  وينظــر 
الوطنيــة للبحــث العلمــي علــى الصعيــد النوعــي والكيفــي 
مــن خــالل البرامــج والمشــاريع البحثيــة واألنشــطة منــذ بداياتهــا 
بالقــول: إن الخطــة التنفيذيــة لالســتراتيجية اســتطاعت تحقيــق 
أهدافهــا واختصــار الزمــن لالرتقــاء بالبحــث العلمــي وتوجيــه 
واالقتصاديــة،  التنمويــة  الخطــط  لخدمــة  البحثــي  النشــاط 
مشــيرا إلــى أن برامــج التمويــل والتطويــر التــي قام بهــا مجلس 
البحــث العلمــي قــد أثمــرت فــي ارســاء قاعــدة علميــة وبحثيــة 
وبــكل تأكيــد فــإن الطمــوح هــو فــي مواصلــة تطويــر وبنــاء هــذه 
ــى  ــلطنة ألعل ــة الس ــي بمكان ــة للرق ــة والبحثي ــدة العلمي القاع
ــي  ــث العلم ــكار والبح ــة لالبت ــس العالمي ــي المقايي ــات ف الدرج

ــر. والتطوي

ثمار علمية وبحثية وطنية وعالمية
ويؤكــد البروفيســور غســان الكنــدي بالقــول: لقــد كان لخطــوات تطبيــق االســتراتيجية أثــر كبيــر فــي إرســاء ثقافــة البحــث العلمــي، 
وبنــاء أجيــال مؤهلــة فــي المؤسســات األكاديميــة ومراكــز البحــث والتطويــر، ويالحــظ أن تنــوع برامــج الدعــم البحثــي مــن قبــل 
ــد  ــكار وتولي ــادة واالبت ــة االج ــة لمواصل ــال مؤهل ــاء أجي ــة وبن ــر الثقاف ــدة نش ــيع قاع ــن توس ــزز م ــد ع ــي ق ــث العلم ــس البح مجل
المعرفــة، فقــد كانــت برامــج تمويــل النشــاط البحثــي مــن قبــل مجلــس البحــث العلمــي شــاملة ومتنوعــة حيــث غطــت كافــة 
المســتويات ابتــداء مــن مســتوى طلبــة الدراســات الجامعيــة األولــى والدراســات العليــا ولغايــة أعلــى مســتويات الباحثيــن مــن 
ــي فقــد كان حجــم  ــة، وبالتال ــة تخصصي ــى إنشــاء مراكــز بحثي ــة تهــدف ال ــى مشــاريع تمويلي ــة ال ــة، باإلضاف ــرة البحثي ذوي الخب
المخرجــات المتحققــة متوافقــا مــع مســتوى التوقعــات وبــكل تأكيــد فــإن الطمــوح فــي مواصلــة العطــاء لتحقيــق نتائــج أفضــل.

ويؤكــد الدكتــور عبــداهلل أمبوســعيدي علــى مــا تحقــق فــي مجــال بنــاء القــدرات فــي مجــال البحــوث، وهــو أحــد المعاييــر التــي 
تبناهــا المجلــس فــي دعــم وتطويــر البحــوث، بهــدف إيجــاد جيــل متمكــن بالبحــث العلمــي وقــادر علــى تطويــر المجتمــع وتعزيــز 
دوره ورفعــه إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة عبــر البحــث العلمــي، وتمكيــن هــذا الجيــل وإشــراكه مــع الباحثيــن ليكــون باحثــا مجيــدا 
فأعتقــد أن المخرجــات المتحققــة مــن الباحثيــن شــيء يثلــج الصــدر، ونتمنــى أدوارا أكبــر مــن خــالل دعــم أكبــر لبحــوث الخريجيــن 

والبكالوريــوس والمنــح البحثيــة المفتوحــة واالســتراتيجية، ونتمنــى مــن المجلــس زيــادة دوره فــي دعــم الباحثيــن.

مسيرة اإلنجازات

2٠١٠ -2٠٠٥2٠١2

2005م: إنشاء مجلس البحث . 1
العلمي بموجب المرسوم 

السلطاني السامي رقم 2005/54 
في 22 يونيو2015م.

2007م: إعداد االستراتيجية . 2
الوطنية للبحث العلمي 

بمشاركة واسعة لمختلف شرائح 
المجتمع من خالل فرق وطنية 

متخصصة من القطاعين العام 
والخاص.

2008م: اعتماد أول برنامج بحثي . 3
استراتيجي لإلدارة المتكاملة 

لمكافحة حشرة دوباس النخيل.

2009م: بدء تشغيل باكورة البرامج . 4
البحثية المقترحة للنهوض 
بقطاع البحث العلمي وهو 

»برنامج المنح البحثية المفتوحة«.
2010م: اعتماد أول برنامج بحثي . 5

استراتيجي يختص بالسالمة على 
الطرق.

2٠١١

تشكيل اللجنة االستشارية . 1
الدولية للمجلس تضم 

مجموعة من العلماء ذوي 
الخبرة والتجارب الدولية الكبيرة 

من داخل السلطنة وخارجها.

انشاء مسابقة لتصميم وبناء . 2
البيوت الصديقة للبيئة على 

مستوى المؤسسات التعليمية 
بالسلطنة.

إنشاء أول كرسي بحثي ضمن . 3
برنامج الكراسي البحثية 

م من جامعة السلطان  مقدَّ
قابوس في مجال تحلية 

المياه باستخدام تقنية النانو 
تكنولوجي.

إعداد استراتيجية مركز عمان . 4
للموارد الوراثية الحيوانية 

والنباتية بمشاركة واسعة من 
الخبراء المحليين والدوليين 

في هذا المجال.

اعتماد مشروع المكتبة . 1
العلمية االفتراضية 

العمانية)مصادر(.
تدشين البرنامج االذاعي . 2

الخاص بمجلس البحث 
العلمي »حوار مع باحث« 
يتم الحديث عن خالصة 

األبحاث العلمية ونتائجها 
وتوصياتها للجميع.

األستاذ الدكتور عبداهلل أمبوسعيدي
الفائز بجائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين من حملة 

شهادة الدكتوراه في قطاع التعليم والموارد البشرية 
بالجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2018،

البروفيسور غسان الكندي
 مساعد رئيس جامعة صحار للبحوث واالبتكارات

الخطــة التنفيذيــة لالســتراتيجية اســتطاعت تحقيــق 
أهدافهــا واختصــار الزمــن لالرتقــاء بالبحــث العلمــي 
وتوجيــه النشــاط البحثــي لخدمــة الخطــط التنمويــة 

واالقتصاديــة  



ملف العدد15 ملف العدد14

اعتماد البرنامج . 1
االستراتيجي ألبحاث 
الطاقات المتجددة.

تنفيذ الدورة األولى من . 2
جائزة البحوث واالبتكارات 

في مجال المياه التي 
ينفذها البرنامج البحثي 

االستراتيجي لبحوث المياه.

إنشاء المستودع البحثي . 3
الرقمي لألبحاث والدراسات 

العمانية.

طالق النسخة األولى من . 1
برنامج تحويل مشاريع التخرج 

التقنية في قطاع االتصاالت 
ونظم المعلومات إلى شركات 

ناشئة )أبجريد(، ويحتضن 
المجلس حاليا بالتعاون مع 

الشركاء عدد )6( شركات 
ناشئة.

اإلعالن عن جائزة الغرفة . 2
لالبتكار في نسختها األولى 
تحت عنوان ساهم بأفكارك 

لترقى بالدك.
تنظيم مسابقة مختبر الجدران . 3

المتساقطة للمرة األولى 
بالتعاون مع مؤسسة مختبر 

الجدران المتساقطة بجمهورية 
المانيا.

مشاركة مجلس البحث . 4
العلمي للمرة األولى في 

اجتماع حملة جائزة نوبل في 
مدينة لينداو األلمانية.

مشاركة عدد من الباحثين . 5
الشباب في منتدى لندن 
الدولي للعلماء الشباب 

بمدنية لندن.

إقرار مجلس الوزراء الموقر . 1
لمشروع االستراتيجية الوطنية 

لالبتكار، والتي تعمل على 
تحقيق اقتصاد وطني قائم 

على االبتكار، وأن تكون 
السلطنة من ضمن أفضل 
عشرين دولة قائدة لالبتكار 

بحلول 2040م.

اعتماد الوثيقة النهائية . 2
للبرنامج البحثي االستراتيجي 

للتراث الثقافي، وتأسيس 
البرنامج البحثي االستراتيجي 

للمدن الذكية.

التوقيع على بروتوكول البحث . 3
العلمي والتطوير في مجال 

الطاقة، بانضمام 34 مؤسسة 
منها 23مؤسسة صناعية، 

و9مؤسسات أكاديمية، 
ومؤسستين حكوميتين، 

والتي تحولت الحقا إلى 
مؤسسة إيجاد، وشهدت الحقا 
توقيع خمس اتفاقيات بحثية 

بقيمة تجاوزت )300( ألف ريال 
عماني.

2٠١٧2٠١٨2٠١٩ 2٠١٦ 2٠١٥

اعتماد هيئة المجلس تعديل . 1
برنامج المنح البحثية ليتواكب 
مع متطلبات المرحلة القادمة. 

حققت السلطنة المرتبة )69( . 2
في مؤشر االبتكار العالمي 

من بين )126( مشاركة في عام 
2018م بعد أن كانت في المرتبة 

)77( في عام 2017م.

اإلعالن عن الكليات المستحقة . 3
لدعم إنشاء مكتب لنقل 

التكنولوجيا ونشر المعرفة 
بمبلغ )20( ألف ريال عماني 
لمدة عامين ضمن مشروع 

الشبكة الوطنية لنقل 
التكنولوجيا واالبتكار.

اعتماد وثيقة البرنامج البحثي . 1
االستراتيجي لألمراض المزمنة 

غير المعدية.

البدء في إعداد مشروع . 2
االستراتيجية الوطنية للبحث 

العلمي والتطوير 2040-2020 
والمتوائمة مع رؤية عمان2040، 

وأهداف التنمية المستدامة 
2030م.

للمزيد  ......

معرفة.. تمكين.. إسهام 
برنامجاالستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير

 من عمان

https://youtu.be/kYGc3Mb81JQ
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نظــرا لزيــادة نســبة الرطوبــة فــي بعــض المناطــق العمانيــة وارتفــاع درجــات الحــرارة والــذي 
ــة  ــالف درج ــة اخت ــتيكية نتيج ــة والبالس ــطح الزجاجي ــى األس ــاب عل ــور الضب ــى ظه ــؤدي ال ي
ــج  ــف( والمنت ــج )ني ــاج منت ــة إلنت ــر الرجيبي ــت عام ــينة بن ــة حس ــرة الطالب ــاءت فك ــرارة ج الح
ــة  ــطح الزجاجي ــى االس ــون عل ــاب المتك ــن الضب ــص م ــي التخل ــاعد ف ــاخ يس ــن بخ ــارة ع عب
والمــواد البالســتيكية كعدســات النظــارات أو الكاميــرات أو زجــاج الســيارات وغيرهــا، حيــث 
فــاز المنتــج بالمركــز الثانــي فــي مســابقة مختبــر الجــدران المتســاقطة 2019 التــي نظمهــا 
مجلــس البحــث العلمــي بالتعــاون مــع مؤسســة الجــدران المتســاقطة األلمانيــة الغيــر ربحية 

ببرليــن.

مميزات المنتج:
ــه مصنــوع مــن مــواد طبيعيــة ذات فاعليــه وجــوده عاليــة وســعره  يتميــز )منتــج( نيــف بأن

ــن يكــون فقــط  المنافــس ألســعار الســوق والشــركات الخارجيــة. المنتــج المطــور ل
مقــاوم لتكــون طبقــة الضبــاب وإنمــا ســيكون ضــد الخــدش وضــد تكــون الغبــار 
ونمــو البكتريــا، كمــا يتميــز المنتــج بطــول فتــرة فعاليتــه التــي تــدوم ألكثــر مــن 
48 ســاعة. باإلضافــة الــى ذلــك تســعى المبتكــرة حســينة  لصنــع منتــج لتنظيــف 
الســيراميك بحيــث عندمــا يتعــرض هــذا المنتــج ألشــعة الشــمس يعمــل علــى 

تنظيــف الســيراميك ذاتيــً. 

مكونات المنتج:
النارجيــل،  زيــت  مســتخلص  الزيتــون،  زيــت  مســتخلص  الكاســتيل،  زيــت 

الشــيا. زبــدة  مســتخلص 
ينــدرج منتــج نيــف والمنتــج المطــور لسلســلة منتجات الشــركة 
الناشــئة QP، حيــث تهــدف الشــركة لصناعــة منتجــات ذات 

جــودة ودقــة عاليــة تخــدم المجتمــع. 

الجوائز والمشاركات:
شــاركت الطالبــة حســينة الرجيبيــة بمنتــج )نيــف( فــي مســابقة 

ــي 2017 م  ــان العلم ــك المهرج ــان وكذل ــاز عم ــة إلنج ــركتي التابع ش
ــوس . فــي جامعــة الســلطان قاب

نيف ابتكار عماني يتخلص من الرطوبة 
)Guava® easyCyte Flow المتكونة على األسطح الزجاجية والبالستيكية فلوســيتومتري  جهــاز 

Cytometry( هــو عبــارة عــن تقنيــة تســتخدم لتحليــل 
وتحديــد الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة للجســيمات 
ــول فــي لحظــة  ــة فــي محل ــرة المنتشــرة أو المعلق الصغي
تســليط شــعاع ليــزر عليهــا حيــث يتــم اســتخدام مــواد 
ملونــة ومشــعة لتتبــع الجســيمات داخــل العينــة أو خليــة 
التحليــل عــن طريــق تســليط أشــعة ليــزر بأطــوال موجيــة 
ــعة ذات  ــيمات بأش ــعاع الجس ــك إش ــن ذل ــج ع ــة ينت مختلف

ــة.  ــة متفاوت ــوال موجب أط

يســتخدم جهــاز فلوســيتومتري عينــات صغيــرة الحجــم 
ــة الناتجــة عــن  وهــو مــا يعنــي تقليــل المخلفــات الكيماوي
عمليــة التحليــل. هــذا اإلجــراء يقلــل التكلفــة ويحافــظ علــى 
داخــل  لالســتخدام  مثاليــة  تقنيــة  يجعلهــا  ممــا  البيئــة 
المختبــرات بشــكل دوري. وقــد ســاعدت هــذه التقنيــة فــي 

ــوي. ــل الخل ــي التحلي ــدة ف ــج مفي ــى نتائ ــول إل الوص

          الجهة المستفيدة: جامعة نزوى 

از لومينا إكس آر إم إس لتصوير العينات الحيوية 
)Vivo( بتقنية

 IVIS Lumina XRMS In( إس  إم  آر  إكــس  لومينــا  جهــاز 
Vivo Imaging System( هــو أحــد أجهــزة التصويــر متعــددة 
الوظائــف والعينــات الحيويــة بتقنيــة )Vivo( باإلضافــة إلــى كونــه 
جهــاز تصويــر باألشــعة الســينية هــو أيضــا جهــاز لتصويــر ورصــد 
 IVIS( إشــعاعات الفلورســنت واإلضــاءة الحيويــة. يتميــز جهــاز
Lumina XR( بقدرتــه علــى تصويــر عينــات بيولوجيــة تصــل 
كتلتهــا إلــى 500 جــرام بدقــة عاليــة باإلضافــة إلــى صــور األشــعة 
الســينية. كمــا يتيــح هــذا الجهــاز مرونــة التصويــر متعــددة 
الحــي  الكائــن  داخــل  البيولوجيــة  األحــداث  لمراقبــة  األطيــاف 
 )®PerkinElmer’s Living Image( نظــام  مــع  بالتكامــل 
كافــة  فــي  آليــا  التحكــم  يمكــن  الرقميــة.  الصــور  لمعالجــة 
اإلعــدادات الخاصــة بمعالجــة الصــور بشــكل ســلس جــدا فــي 
وقــت ال يتجــاوز 10 ثوانــي فــي كل مــرة تتــم فيــه علميــة التصويــر، 
حيــث أن الجهــاز مــُزِود ب 21 مرشــحً ضوئيــً تتيــح إمكانيــة تصويــر 
المراســالت الحيويــة فــي نطــاق ممتــد مــن الطيــف األخضــر وحتــى 

ــة  ــة عالي ــراء بدق ــت الحم ــعة تح ــف األش دون طي

   الجهة المستفيدة: جامعة نزوى 

ــم  ــي ت ــة الت ــدات البحثي ــض المع ــة بع ــاءات علمي ــرة اض ــن نش ــدد م ــي كل ع ــتعرض ف نس
ــددة. ــة متع ــاريع بحثي ــن مش ــي ضم ــث العلم ــس البح ــل مجل ــن قب ــا م تمويله

جهاز فلوسيتومتري لتحليل 
وتحديد الخصائص الفيزيائية 

والكيميائية للجسيمات
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مسبار االفق الجديد  يصل إلى أبعد جسيم فضائي

ــي  ــزون – New Horizons« الفضائ ــات مهمــة مســبار »نيــو هوري ــرة عملي أعلنــت »أليــس بومــان« مدي
نجــاح المســبار فــي الوصــول إلــى أبعــد جســيم فضائــي تــم استكشــافه حتــى اآلن، علــى بعــد يصــل إلــى 

6.5 مليــون كــم مــن كوكبنــا.
عالمنــا  حــدود  »خــارج  يعنــي  والــذي   ،»Ultima Thule  – ثيولــي  »ألتمــا  اســم  الجســيم  علــى  أطلــق 
المعــروف«، بينمــا أظهــرت أولــى الصــور التــي كشــفت عنهــا وكالــة الفضــاء األمريكيــة ناســا أنــه مكــون 
مــن جســمين كروييــن ملتحمييــن ببعضهمــا، يعتقــد العلمــاء أنهــم التحمــوا فــي بدايــة تكويــن نظامنــا 

الشمســي قبــل قرابــة ٤.5 مليــار ســنة.
https://scientificarab.com  المصدر : موقع العلوم العربية                                                             

دراسة بحثية تؤكد بأن السلطنة لديها 
إمكانات كبيرة لتسخير موارد الطاقة 
المتجددة في منظومة الطاقة الخاصة 

بها

تنويــع  سياســة  »دور  بعنــوان  بحثيــة  دراســة  أوصــت 
العمانــي«  الطاقــة  قطــاع  اســتدامة  تعزيــز  فــي  الطاقــة 
سياســة  موضــوع  علــى  الضــوء  تســليط  بأهميــة 
الطاقــة وتطويــر سياســة وطنيــة شــاملة  مــوارد  تنويــع 
ومتكاملــة للطاقــة لضمــان إمكانيــة الوصــول إلــى الطاقــة 
وموثوقيتهــا والقــدرة علــى تحمــل تكاليفهــا وتوافرهــا، 
ليــس فقــط لتوجيــه تطويــر الطاقــة ولكــن أيًضــا للتنميــة 
ــة. أجــرى الدراســة الباحــث الرئيــس  االجتماعيــة واالقتصادي
قطــاع  بحــوث  محلــل  الهنائــي  علــي  بــن  بــدر  الدكتــور 

العلمــي. البحــث  بمجلــس  والصناعــة  الطاقــة 

ــر وتنفيــذ سياســة  وتوصلــت الدراســة إلــى أن نجــاح تطوي
الطاقــة الوطنيــة يعتمــد علــى ثاثــة عناصــر رئيســية إلــى 

ــة والسياســيةوهي: ــب العوامــل االجتماعي جان
أواًل يعــد وجــود كيــان مســتقل يتمتــع بســلطة كاملــة 
ــا لتشــغيل وإدارة جميــع أنشــطة الطاقــة ذات  أمــًرا ضرورًي
الصلــة، والتــي تعمــل كجهــة محوريــة علــى وجــه التحديــد 

لتنســيق أنشــطة الــوزارات والهيئــات الحكوميــة.
ثانيــً، ينبغــي لهــذه الجهــة المســتقلة أن تحــدد وتــوزع 
أفضــل مزيــج مــن الطاقــة لقطــاع الطاقــة مــع التقنيــات 
الحفــاظ  علــى  القــدرة  لديهــا  أن  عــن  فضــًا  المتجــددة، 
فــي  الطاقــة  مــن  مختلفــة  ألنــواع  الفعــال  واالســتخدام 

االقتصــاد. قطاعــات  جميــع 
ثالًثا، تعد مرحلة التنفيذ محوًرا مهًما للغاية.

وســعت الدراســة الــى فهــم تأثيــر تنويــع الطاقــة فــي تعزيــز 
سياســة الطاقــة الوطنيــة فــي عمــان مــن خــال التركيــز 
ــة المتجــددة علــى قطــاع  ــر مــوارد الطاق ــى تقييــم تأثي عل
الطاقــة وتحليــل فعاليــة سياســة الطاقــة الوطنيــة وأداء 
خطــط التنميــة الخمســية ورؤيــة 2020 فــي تحقيــق المزيــد 
مــن االســتدامة ووضــع القواعــد واللوائــح الازمــة لتعزيــز 

كفــاءة وحفــظ اســتخدام الطاقــة. 

لديهــا  الســلطنة  بــأن  الدراســة  أكــدت  اخــر  جانــب  ومــن 
إمكانــات كبيــرة لتســخير مــوارد الطاقــة المتجــددة فــي 
الطاقــة  مــوارد  وخاصــة  بهــا،  الخاصــة  الطاقــة  منظومــة 
ــع المــوارد فــي  ــاح ومــن خــال تنوي ــة الري الشمســية وطاق
قطاع الطاقة، كما أن اســتخدام الموارد المتجددة ســيوفر 
للتطبيقــات  إمــا  الهيدروكربونيــة  المــواد  مــن  المزيــد 
ومــع  للتصديــر.  أو  الطاقــة  لتوليــد  المحليــة  الصناعيــة 
ذلــك، هنــاك بعــض التحديــات التــي يتعيــن علــى صنــاع 
الطاقــة  مــوارد  تنويــع  أجــل  مــن  معالجتهــا  السياســات 
والغــاز  النفــط  علــى  الملحــوظ  واالعتمــاد  الوفــرة  أبرزهــا 
ــات دعــم  ــر وإعان الطبيعــي لاســتخدام المحلــي والتصدي
المتجــددة  الطاقــة  الشــروع فــي  النفــط والغــاز و  توليــد 
القانونــي  واإلطــار  الوطنيــة؛  الطاقــة  منظومــة  فــي 
فــي  التأخيــر  تســبب  التــي  البطيئــة  التحقــق  وعمليــات 
التــي  الفنيــة  العوائــق  الــى  باإلضافــة  السياســات؛  صنــع 
تعيــق اســتخدام التقنيــات المتجــددة، مثــل درجــات الحــرارة 
العاليــة التــي تتطلــب طاقــة للتبريــد ومســتويات عاليــة 
مــن الغبــار علــى األلــواح الشمســية؛ واســتثمار رأس المــال 
الــازم للتكنولوجيــا والبنيــة االساســية وغيرهــا  العالــي 

التحديــات.  مــن 

رقم قياسي جديد.. مسبار ناسا »في عين الشمس«

يترقــب العالــم نتائــج المســبار الشمســي »باركــر« ، فــي مهمتــه التاريخيــة لدراســة الهالــة الشمســية، 
حيــث يتوقــع أن يحقــق أقــرب اقتــراب لــه مــن الشــمس بنهايــة هــذا العــام.

 Insight “ – وعلــى الناحيــة األخــرى ينتظــر العلمــاء النتائج التي سيرســلها المســبار المريخي »إنســايت
الــذي حــط علــى ســطح الكوكــب األحمــر بنجــاح فــي  شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018، بهــدف دراســة 

التكويــن والنشــاط الداخلــي لقلــب المريخ، 
                                                                                                                    المصدر: سكاي نيوز عربية

تجربة في جامعة هارفرد في الحد من االحتباس الحراري 

يعمــل فريــق مــن الباحثيــن علــى تبريــد حــرارة الكوكــب صناعًيــا مــن خــال تجربــة هــي األولــى مــن نوعها، 
ــات الكالســيوم فــي  حيــث ســيبث فريــق مــن الباحثيــن مــن جامعــة هارفــرد كميــة ضئيلــة مــن كربون
طبقــات الجــو العليــا، لدراســة إمكانيــة صدهــا لبعــض أشــعة الشــمس، وعكســها مجــدًدا إلــى الفضــاء.
كمــا تنطلــق عــدة فــرق بحثيــة لدراســة تأثيــر أزمــة االحتبــاس الحــراري، مثــل الفريــق البحثــي أالمريكــي 
وابريطانــي المشــترك إلــى القــارة القطبيــة الجنوبيــة لقيــاس مــدى اســتقرار »مجلــدة ثاويتــس«، األكثــر 

عرضــة لانهيــار، ممــا ســيدفع لزيــادة فــي معــدل ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر.
https://scientificarab.com  المصدر : موقع العلوم العربية                                                            

الباحث الرئيس 
الدكتور بدر بن علي الهنائي 

محلل بحوث قطاع الطاقة والصناعة 
بمجلس البحث العلمي.

رقم قياسي جديد.. 
مسبار ناسا »في 

عين الشمس«

تجربة في جامعة 
هارفرد في الحد من 

االحتباس الحراري 

مسبار االفق الجديد 
يصل إلى أبعد 
جسيم فضائي



مقال21

ومــن مؤشــرات البيئــة التعّلميــة الداعمــة لالبتــكار والمشــجعة 
علــى التفكيــر االبتــكاري أن ينشــغل الطلبــة فيهــا بالحــوار 
والمناقشــة والتفاعــل االجتماعــي مــع بعضهم، مما يســاعدهم 
علــى تعديــل وتطويــر أفكارهــم ومقترحاتهــم وأن يشــعر فيهــا 
الطلبــة بــأن أســئلتهم وأفكارهــم تؤخــذ بعيــن االعتبــار وتوظف 
فــي التعلــم، كذلــك يســود فيهــا احتــرام التنــوع واالختــالف 
والفــروق الفرديــة ســواء المتصلــة باالهتمامــات أو تفضيــالت 
التعّلــم أو الــذكاءات أو األنمــاط التعلميــة. كمــا يتــاح فيهــا 
مجــال لالســتمرار والتشــجيع والتــوازن بيــن التعلــم الفــردي 
والجماعــي ويتــم فيهــا دعــم اســتقاللية المتعلــم وتحثــه علــى 

ــاؤل. ــتقل والتس ــر المس التفكي

البيئة التعليمية الداعمة لالبتكار لتجويد التعليم
مــن  للتحــول  تســاهم  التــي  الممارســات  مــن  عــدد  هنــاك 
ــى البيئــة التعليميــة الداعمــة  ــة إل البيئــة التعليميــة التقليدي
لالبتــكار لتجويــد التعليــم منهــا علــى ســبيل المثــال االنتقــال 
مــن تعليــم األفــكار إلــى تعلــم التفكيــر، ومــن تعلــم مــن اجــل 
االمتحانــات إلــى تعلــم مــدى الحيــاة ومــن ثقافــة االتبــاع والتقليد 

ــد.  الــى ثقافــة االبتــكار والتجدي

ــوارد  ــل الم ــي تأهي ــتثمار ف ــدا االس ــم ج ــن المه ــام، م ــي الخت ف
البشــرية التعليميــة ورفــع كفاءتهــا فــي مجــال االبتــكار وذلــك 
كل  فــي  االبتــكار  تدعــم  ألنشــطة  متكامــل  نظــام  باعتمــاد 
مدرســة. تشــمل إعــداد المعلميــن وتدريبهــم علــى تخطيــط 
وإدارة االنشــطة الطالبيــة المتصلــة باالبتــكار. وال يمكــن لبرامــج 
تنميــة االبتــكار أن ُتحقــق الثمــار واآلثــار المتوقعــة منهــا باالكتفاء 
ــتقل  ــج مس ــكار كمنه ــس االبت ــكار أو تدري ــطة ابت ــذ أنش بتنفي
خــالل  مــن  المدرســة  معلمــي  جميــع  مشــاركة  دون  ومــن 
تدريبهــم ورفــع كفاءتهــم فــي مجــال البحــث العلمــي واالبتــكار، 
وأن يشــعر المعلمــون بدورهــم وأّنهــم شــركاء حقيقيــون فــي 

هــذا التحــول.

مقال20

بيئة االبتكار التعليمي 
ودورها 

في تجويد التعليم

الدكتورة/ زهره بنت راشد الرواحية 
مديرة دائرة بناء القدرات االبتكارية 

بمجلس البحث العلمي

الطامحــة.  األمــم  أمــام  الطريــق  ينيــر  الــذي  الضيــاء  االبتــكار هــو 
فالمبتكــرون هــم ثــروة المســتقبل، وال مكانــة ألمــة ال تنتــج فاالبتــكار 
لــم يعــد خيــارا، بــل حاجــة ملحــة وضروريــا ألي دولــة أو مجتمــع أو 
ــذي  ــر ال ــم المعاص ــة العال ــى خارط ــاء عل ــي البق ــب ف ــة ترغ مؤسس
تسوده المنافسة حيــــث يعتمــــد االقتصــــاد المعاصــــر علــــى مــدى 
ــي  ــارف التــ ــكار والمعــ ــد األفــ ــكار وتوالــ ــى االبتــ ــراد علــ ــدرة األفــ قــ
ــات  ــات وخدمــ ــا إلــــى منتجــ ــة وعلــــى تحويلهــ لــــم تكــــن معروفــ
جديــــدة، تضيــــف قيمــــة جديــــدة ليس فقــط فــي مجــــال الصناعــة 
واالختراعــات لكنــه يشــــمل جميــــع مجــــاالت الحيــــاة. فكمــا تعلمــون 
بــأن علينــا أن نعــد جيــال لمســتقبل تقنــي جديــد متســارع وغامــض 
ــرا عــن  ــف الغــد تختلــف كثي والمســمى ب Generation Z. فوظائ
وظائــف اليــوم. لــذا كان لزامــا علينــا أن نســأل أنفســنا هــل مدراســنا 
تقــوم فعــال علــى إعــداد جيــل قــادر ومتمكــن مــن خــوض غمــار تلــك 
البيئــة الجديــدة؟ وهــل ســألنا ما هــي المهــارات األساســية المطلوبة 
فــي المســتقبل؟ وهــل المناهــج وطــرق التدريــس الحاليــة مناســبة 

ــف المســتقبل؟ ــن لوظائ ــن جاهزي ــج خريجي لتخري

هــذه المقالــة تركــز علــى توجــه مجلــس البحــث العلمــي إليجــاد 
فــي  االبتــكار  خــالل  مــن  لالبتــكار  متكاملــة  وطنيــة  منظومــة 
التعليــم. وســتناقش المعاييــر التــي يجــب تحققهــا فــي المدرســة 
لكــي تصبــح مدارســنا ممكنــة وبيئــة داعمــة لالبتــكار وهــي عبــارة 
عــن مجموعــة مــن المعاييــر التــي يجــب تحققهــا فــي المدرســة لكــي 
ــة داعمــة لالبتــكار، حيــث إّن الفلســفة  ــة وبيئ تصبــح مدرســة ممكن
لالبتــكار  النظــر  أهميــة  علــى  تؤكــد  البرنامــج  يتبناهــا  التــي 
ــذة  ــي نب ــا يل ــة، وفيم ــة تكاملي ــة، وعملي ــل المدرس ــة داخ كمنظوم

عــن المعاييــر التــي ينبغــي أن تتوفــر فــي المــدارس:

تتوفــر فيهــا حاضنــة لالبتــكار- بيئــة معرفيــة وعلميــة متكاملة . 1
الحتضــان ورعايــة أصحــاب األفــكار االبتكاريــة. توفيــر منظومــة 
للطلبــة  واآلليــات  والتســهيالت  الخدمــات  مــن  متكاملــة 

والمعلميــن )مــن توليــد الفكــرة إلــى إنتــاج منتــج(.
ــكار . 2 ــية لالبت ــدرات األساس ــات والق ــى الكفاي ــا عل ــدرب طلبته يت

ــر. ــداع والتفكي واإلب
االبتــكاري . 3 التفاعليــة المحفــزة للتعّلــم  البيئــة  تتوفــر فيهــا 

بحيــث تتمتــع بيئتهــا الصفيــة التعّلميــة باألمــان النفســي 
تكــون  وأن  االبتــكاري  للتعّلــم  المحفــزة  التفاعليــة  والبيئــة 
صفوفهــا بمثابــة مجتمــع تعّلمــي حــواري تفاعلــي ُيشــّجع علــى 

التفكيــر المســتقل وينمــي التفكيــر اإلبداعــي.
يســتخدم معلموهــا اســتراتيجيات التعّلــم الداعمــة لالبتــكار . 4

واســتخدام منهجيــة التعلــم النشــط، واســتراتيجيات التعلــم 
الداعمــة لالبتــكار بفعاليــة وكفــاءة.

يطبق مديروها مبادئ اإلدارة والقيادة التشاركية التمكينية.. 5
وفــي . 6 كشــركاء،  لألهــل  لالبتــكار  الحاضنــة  المدرســة  تنظــر 

ســبيل ذلــك ُتنظــم برنامجــً واضحــً ألنشــطة الشــراكة مــع 
األهــل.

لالبتــكار علــى عالقــة متواصلــة . 7 الحاضنــة  المدرســة  تحافــظ 
مــع المجتمــع المحلــي ومؤسســاته، ضمــن برامــج وأنشــطة 

مخططــة ومحــددة لهــذه الغايــة.

من المهم جدا 
االستثمار في تأهيل 

الموارد البشرية 
التعليمية ورفع 

كفاءتها في مجال 
االبتكار



معلومة22

                  جائزة صاللة للمياه والصرف الصحي

جائــزة صاللــة للميــاه والصــرف الصحــي هــي مبــادرة رائــدة منمجلــس البحــث العلمــي  بالتعــاون مــع شــركات صاللــة 
لخدمــات الصــرف الصحــي بهــدف دعــم األنشــطة البحثيــة واالبتكاريــة فــي مجــال الميــاه، إذ تــم تدشــين الــدورة األولى 

للجائــزة واالعــالن عنهــا فــي 5 أغســطس 2019 وذلــك مــن أجــل إيجــاد حلــول ابتكاريــة لمواجهــة التحديــات التــي تواجــه 
قطــاع الميــاه بشــكل عــام وخدمــات الصــرف الصحــي بشــكل خــاص مــع إمكانيــة تحويــل هــذه األفــكار إلــى منتجــات يمكــن 

تســويقها فــي الســوق المحلــي والعالمــي. 
الفئات المستهدفة:

الباحثون األكاديميون.	 
طالب الجامعات والكليات.	 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال.	 
الباحثون عن عمل.	 

مجاالت الجائزة: 
تقنيات تجميع وتصريف مياه الصرف الصحي / مياه األمطار.	 
ادارة شبكات المياه والصرف الصحي.	 
تقنيات معالجة المياه العادمة.	 
تقنيات معالجة الحمأة والروائح المصاحبة.	 
طرق إعادة استخدام وتخزين المياه المعالجة والمخلفات الصلبة المعالجة.	 

التسجيل 
اإللكتروني

5 اغسطس - 26 
سبتمبر 2019
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مراحل الجائزة

جائزة البحوث واالبتكارات في مجال المياه
النسخة الرابعة

فئــة النشــر العلمــي: تشــتمل علــى األوراق العلميــة المنشــورة فــي الدورّيــات المحكمــة 
وتنقســم إلــى قســمين: الباحثــون مــن حملــة الدكتوراه، 

                                       الباحثون من غير حملة الدكتوراه.

فئــة االبتــكارات: تشــمل النمــاذج االبتكاريــة أو المنتجــات أو الخدمــات التــي تعالــج 
قضايــا الميــاه وتنقســم إلــى فئــة االبتــكار، 

                                                  فئــة المبتكــر الناشــئ، كمــا تــم تخصيــص فئــة المبتكــر 
الناشــئ لطلبــة المــدارس مــن الصــف العاشــر إلــى الثانــي عشــر بهــدف تعزيــز الوعــي 

بقضايــا الميــاه مــن ســن مبكــرة.

اعالن

تنقسم الجائزة 
إلى فئتين:

مراحل الجائزة

للمشاركة في الجائزة  يتم عبر التسجيل في الموقع االلكتروني لمجلس البحث العلمي  
 .)www.trc.gov.om(

لالستفســارات والحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن طريــق إرســال بريــد إلكترونــي إلــى: 
waterawards@trc.gov.om

المشاركة في الجائزة: تكون عن طريق التسجيل االلكتروني 
 www.trc.gov.om     في الموقع لمجلس البحث العلمي

salalah.award@trc.gov.om :لمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني

تقديم طلبات 
الترشيح

فرز الطلبات 
وتقييمها 

اعالن النتائج 
وتكريم الفائزين

8 سبتمبر
مارس 2020 إلى 31 ديسمبر 2019

يناير 
إلى فبراير 2020

123



يمكن الحصول على النسخة االلكترونية من الموقع االلكتروني او عبر االيميل
22305306 \ 342

The reserach councilTRC_Oman www.trc.gov.om

تابعونا لمعرف انشطتنا التي نقدمها في مجال البحث واالبتكار

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

