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«إننا نعيش عصر العلم ونشهد تقدمه المتالحق في
جـمـيـع المجـاالت، وإن ذلك لـيزيدنـا يـقيًنـا بأنَّ العلـم
والعمـل الجـادَّ هما معـا وسيلتنـا لمواجهـة تحديـات
هذا العصـر وبناء نهضـٍة قويـٍة ومزدهـرٍة على أساس

من قيمنا اإلسالمية والحضارية»

السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور
«طيب اهلل ثراه»





«إن االهتمــام بقطــاع التعليــم بمختلــف أنواعــه ومســتوياته 
وتوفيــر البيئــة الداعمــة والمحفــزة للبحــث العلمــي واالبتــكار 
ســوف يكــون فــي ســلم أولوياتنــا الوطنيــة، وســنمده بكافــة 
أســباب التمكيــن باعتبــاره األســاس الــذي مــن خالله ســيتمكن 
أبناؤنــا مــن اإلســهام فــي بنــاء متطلبــات المرحلــة المقبلــة»

                           حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم       
«حفظه اهلل ورعاه»
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صاحب السمو السيد/
شهـــــاب بن طـــارق آل سعـــيد

مستشار جاللة السلطان
 رئيس مجلس البحث العلمي

معلــم  علــى  والســالم  والصــالة  العالميــن،  رب  هلل  الحمــد 
أجمعيــن. آلــه وصحبــه  وعلــى  البشــرية، ســيدنا محمــد 

بدايــة نســأل اهلل العلــي القديــر أن يتغمــد فقيــد عمــان الغالــي 
ــراه  ــن تيمــور - طيــب اهلل ث ــن ســعيد ب الســلطان الراحــل قابــوس ب
بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه إنــه علــى كل شــيء قديــر. 
ــي  ــث العلم ــيرة البح ــتمرار لمس ــا باس ــه داعم ــور ل ــد كان المغف لق
الــدول  خارطــة  علــى  تكــون  بــأن  الســلطنة  مّكــن  الــذي  األمــر 
المهتمــة والداعمــة ألنشــطة البحــث العلمــي واالبتــكار والتطويــر، 
ــا  ــن موالن ــم، ومعاهدي ــه القوي ــى نهج ــير عل ــى الس ــن عل مؤكدي
اهلل  حفظــه   - المعظــم  طــارق  بــن  هيثــم  الســلطان  جاللــة 
ورعـــــــاه - علــى مواصلــة العمــل والبنــاء والجــد واالجتهــاد بمــا 

ــّي. ــعبها الوف ــان وش ــة لعم ــمو والرفع ــن الس ــدا م ــق مزي يحق

ــوده  ــام 2019 م جه ــي الع ــي ف ــث العلم ــس البح ــل مجل ــد واص لق
ــكار  ــث واالبت ــاالت البح ــي مج ــة ف ــدرات الوطني ــاء الق ــة لبن المكثف
للبحــث  الوطنيــة  االســتراتيجية  ومشــاريع  برامــج  مختلــف  عبــر 
ــراكة  ــي ش ــع تبن ــكار م ــة لالبت ــتراتيجية الوطني ــي 2020 واالس العلم
ــي  ــن الحكوم ــي القطاعي ــات ف ــن المؤسس ــد م ــع العدي ــة م فاعل
والخــاص والقطـــــاع األكاديــــــمي عــــــالوة علــى التعـــــــــاون مــع 
المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة والمؤسســات المرموقــة المعنيــة 

ــكار. ــث واالبت بالبح

ــث  ــة للبح ــتراتيجية الوطني ــط االس ــن خط ــاء م ــرب االنته ــرا لق ونظ
علــى  بالمجلــس  المختصــون  عمــل  فقــد  2008-2020م،  العلمــي 
إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي والتطويــر 2040-2020 
بمــا يتناغــم مــع مرتكــزات رؤيــة عمــان 2040 ويتكامــل مــع الخطــط 
بالســلطنة،  األخــرى  للمؤسســات  القطاعيــة  واالســتراتيجيات 
ــتراتيجية  ــداد االس ــل إع ــالل مراح ــعة خ ــة واس ــراكة مجتمعي وبش
والتــي تــم االنتهــاء مــن إعــداد مســودتها النهائيــة فــي نهايــة 
الخطــط  إعــداد  والبــدء فــي  العــام تمهيــدا لرفعهــا لالعتمــاد 

ــا. ــة له التنفيذي

مــن جانــب آخــر شــهدت مشــاريع وبرامــج ومبــادرات المجلــس 
ــالل  ــس خ ــّول المجل ــث م ــي األداء، حي ــتمرا ف ــا ومس ــورا متنامي تط
ــة  ــة أكاديمي ــي )22( مؤسس ــا ف ــروًعا  بحثًي ــام )266( مش ــذا الع ه
وحكوميــة عبــر برنامــج دعــم البحــوث المبنــي علــى الكفــاءة،  
باإلضافــة إلــى تنفيــذ العديــد مــن الجهــود لبنــاء القــدرات البحثيــة 
واالبتكاريــة وتوفيــر بيئــة محفــزة عبــر الجائــزة الوطنيــة للبحــث 
ومســابقة  لالبتــكار  الغرفــة  وجائــزة  منافــع  ومنتــدى  العلمــي 

مختبــر الجــدران المتســاقطة وغيرهــا مــن المبــادرات.

كمــا واصــل المجلــس جهــوده فــي حــث المؤسســات المختلفــة 
ــيق  ــكار، وتنس ــة لالبت ــتراتيجية الوطني ــي االس ــا ف ــل مبادراته لتفعي
والمخرجــات  المدخــالت  تنعكــس  لكــي  المختلفــة  الجهــود 
ــر  ــة األم ــرات الدولي ــي المؤش ــلطنة ف ــي الس ــكار ف ــة لالبت الحقيقي
الــذي يســاهم إيجابــا لتكــون الســلطنة محــورا إقليميــا لإلبــداع 
ــدة. ــات الجدي ــلع والخدم ــر الس ــكار وتوفي ــكار األف ــي ابت ــدة ف ورائ

الشــراكة مــع مختلــف القطاعــات، فقــد  وفــي إطــار مبــادرات 
ــاهمة  ــاص للمس ــاع الخ ــع القط ــراكات م ــاء ش ــس بن ــل المجل واص
فــي دعــم عــدد مــن المشــاريع والمبــادرات لعــل أبرزهــا إيجــاد 
والشــبكة العمانيــة للبحــث العلمــي والتعليــم وبرنامــج تحويــل 
المشــروعات  مــن  وغيرهــا  مصــادر  ومكتبــة  التخــرج  مشــاريع 
ــزز  ــا ع ــة، كم ــراكات الفاعل ــذه الش ــر ه ــتدامة عب ــت اس ــي حقق الت
والحكوميــة  األكاديميــة  المؤسســات  مــع  شــراكاته  المجلــس 

المدنــي.  والمجتمــع 

ختامــا يســرني أن أعبــر عــن خالــص تقديــري للقائميــن علــى هــذه 
ــن  ــات والباحثي ــف القطاع ــن مختل ــس م ــركاء المجل ــود ولش الجه
إلــى أعضــاء هيئــة  والمبتكريــن، كمــا أتوجــه بالشــكر والتقديــر 
المجلــس، ســائال اهلل العلــي القديــر أن يديــم الصحــة والعافيــة 
ــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم - حفظــه اهلل  علــى جالل
ورعــاه - وأن تكلــل جهــود الجميــع بالتوفيــق لمــا فيــه خيــر هــذه 

ــالد. الب

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

المقدمة
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عمــل مجلــس البحــث العلمي فــي عام 2019م على مشــروع إعداد اســتراتيجية وطنيــة متكاملة 
للبحــث العلمــي والتطويــر 2040، مــع التركيــز علــى أن تكــون األولويــات البحثيــة وخطتهــا 

التنفيذيــة متوائمــة مــع األولويــات الوطنيــة بمــا يتناغــم مــع رؤيــة عمــان 2040 واالســتراتيجيات 
القطاعيــة للمؤسســات المختلفــة وبمــا يتماشــى مــع النمــاذج العالميــة، مــع تفعيــل 

المشــاركة الوطنيــة الواســعة فــي إعــداد االســتراتيجية مــن قبــل المتخصصيــن لضمــان 
ثرائهــا بالخبــرات والمعــارف والــدروس المســتفادة مــن التجــارب الناجحــة، والمســاهمة 

فــي رفــع الوعــي بثقافــة البحــث العلمــي وأهميتــه لكونــه المحــرك الرئيســي للتحــول 
مــن االقتصــاد التقليــدي إلــى االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة.

تضمنــت االســتراتيجية ثــالث حــزم مــن الموضوعــات  ذات 
األولويــة الوطنيــة وهــي:

التمكين االقتصادي واالجتماعي.
األمن الغذائي وترابطه مع األمن المائي وأمن الطاقة.

رأس المال الفكري والثراء المعرفي.

االجتماعات الدورية لفرق العمل.
حلقات النقاش التخصصية.

لقاءات االستراتيجية التي استهدفت مستويات متعددة.

االستراتيجية الوطنية للبحث 
العلمـي والتطويـر 2040

آليـة الـعمـل في المشروع
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جلسة علمية تخصصية 
لبناء قدرات فرق العمل

 جلســـات من حـــوارات 
الشباب شملت مختلف 

 مقابلة مع المختصين محافظات السلطنة
وأصحاب الخبرات

عرض مسودة االستراتيجية 
في نــــــدوة وطـــــــنية في 

15 ديسمبر 2019 

رفـع المســـودة لالعتــماد 
من قبل الجهات المعنية

جلسات حوارية رفيعة 
المستوى مع متخـذي 

القرار جلسات أسبوعية 
بعنــــــوان ساعـــة 

االستراتيجية
جلسات أسبوعية 
بعنــــــوان عيــادة 

االستراتيجية

جلسات نقاشية 
تحضيرية مركزة 

بحضور )62( شخصا

مقابلة مع مسؤولين 
رفيعي المستوى

حلقــات عمل وطنية 
وحضور)1065( مشاركًا

أنشطة إعداد االستراتيجية
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الملتقـى السنـوي السـادس للباحثيـن

نظــم مجلــس البحــث العلمــي الملتقــى الســنوي الســادس للباحثيــن وســط حضــور واســع مــن الباحثيــن والمهتميــن بالبحــث العلمــي، 
ويعتبــر الملتقــى أهــم تظاهــرة علميــة ينظمهــا المجلــس  ســنويًا.

تفعيل األنشطة البحثية عن طريق تشجيع الباحثين على المبادرة بالتقدم بمقترحاتهم البحثية لمجلس البحث العلمي. 

تبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين من داخل وخارج السلطنة.

تكريم الباحثين الفائزين في فئات الجائزة الوطنية للبحث العلمي.

استضافة الباحثين المستفيدين من برنامج دعم البحوث.

عرض مخرجات برنامج دعم بحوث الطالب.

اإلعالن عن أفضل المشروعات البحثية المنشورة الفائزة بالجائزة  الوطنية للبحث العلمي في دورتها السادسة.

معرض للملصقات العلمية.

عقد )٣( جلسات نقاشية متزامنة حول:

اإلنســـــان 
والمجتمع

األداء
المؤسسي

البيــــــــــئة 
المستدامة

أهداف الملتقى

يهدف الملتقى السنوي للباحثين إلى:

تضمن الملتقى
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الجائزة الوطنية للبحث العلمي

أعلــن مجلــس البحــث العلمــي عــن البحــوث الفائــزة بالجائــزة الوطنيــة للبحــث 
العلمــي فــي دورتهــا السادســة ضمــن الملتقــى الســنوي الســادس للباحثيــن، 

فــي فئتــي:

         حملة الدكتوراه
        فئة الباحثين الناشئين من غير حملة الدكتوراه

        كما تم تكريم أفضل ستة بحوث طالبية ممولة ضمن برنامج بحوث الطالب.

الفئة األولى: 
حملة شهادة الدكتوراه 

أو ما يعادلها

إحصائيات وأرقام

الفائزون بالجائزة الوطنـية للبحـث 
العلــــمي لعام 2019م

مشــــروع بحثـــــي 
غير حملة مستلـــم

الدكتوراة 

حملة 
الدكتوراة

د. سعيد بن سالم اإلسماعيلي
جامعة السلطان قابوس

قطاع التعليم والموارد البشرية 
المشروع البحثي: تطوير آلية التعليم من التعليم 

المباشر إلى الُممنهج وثم االستقصائي لطرق 
التدريس في برنامج بكالوريوس علوم التربة: 

دراسة حالة من جامعة السلطان قابوس 

Dr. Chefi Triki
جامعة السلطان قابوس

قطاع االتصاالت ونظم المعلومات 
المشروع البحثي: طرق الحل األمثل لالختيار الدوري 

للشحنات المطروحة فـي مزادات نقل البضائع

الزيادة عن الدورة الماضية



19

د. نورة بنت سالم بن علي الزهيمية
جامعة السلطان قابوس

قطاع الصحة وخدمة المجتمع 
المشروع البحثي: العالج الكيماوي يتـسبب 

في تغيير مستـويات بروتينات الـــدم NRP-1  و
PlGF  وSNAI1 التي تسهم في تحديد استجابة 

مريضات سرطان الثدي للعـــــالج

د. أسامة أبو زيد
جامعة السلطان قابوس

قطاع الثقافة والعلوم اإلنسانية واألسـاسـية 
المشروع البحثي: نظرة جديدة في أصل شدة 

اإلشعاع األحمر والقريب من األشعة تحت 
الحمراء لمشتق هيدروكسي تشالكون: صـورة 

شاملة من فيمتوثانية الحالة المثارة الديناميكية

د. عالء المحتسب
جامعة السلطان قابوس

قطاع الطاقة والصناعة  
المشروع البحثي: إنتاج الوقود النظيف من الزيت 

النباتي في وجود محفز: دراسة في تحسين  
عملية اإلنتـــاج

19
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الفئة الثانية:  
الباحثون الناشئون

المؤسسةاسم الباحث اسم البحث المنشورالقطاع

النسخة المعدلة الجديدة من تحليل المكون الرئيسي مع 
مصفوفة االرتباط الحركية باستخدام الطاقة الحركية

نمذجة األنماط المكانية الزمانية لحشرة الدوباس على نخيل 
التمور في شمال سلطنة عمان: دراسة حالة باستخدام 

نظم المعلومات الجغرافية.

الحدائق المنزلية في مسقط، سلطنة عمان: ممارسات 
البستانيين وتصوراتهم ودوافعهم

النسخة المعدلة الجديدة من تحليل المكون الرئيسي مع 
مصفوفة االرتباط الحركية باستخدام الطاقة الحركية

اتخاذ القرار المهني وعالقته بالدافعية الداخلية لدى طلبة 
الصف العاشر األساسي بسلطنة عمان

اتخاذ القرار المهني وعالقته بالدافعية الداخلية لدى طلبة 
الصف العاشر األساسي بسلطنة عمان

تطوير القياسات القائمة على المنهاج في العمليات 
الحسابية لطلبة الصف الرابع األساسي في المنطقة العربية

سارة بنت خميس الرزيقيةاالتصاالت ونظم المعلومات 

البيئة والموارد الحيوية 
)بحثان فائزان( 

د. خليفة بن محمد الكندي 

أحمد  بن خلفان المياحي 

د. ناصر بن محمد الهنائي الطاقة والصناعة

د. حنان بنت مصطفى اللواتية 

صفية بنت عبداهلل الشحيةالتعليم والموارد البشرية 

الثقافة والعلوم اإلنسانية 
فاطمة بنت خلفان الفورية واألساسية

الصحة وخدمة المجتمع 

الكلية التقنية العليا

جامعة نيو إنجلند استراليا

جامعة السلطان قابوس

شركة تنمية نفط عمان

وزارة الصحة

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
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جائزة برنامج دعم  بحوث الطالب 2019 

قطاع الثقافة والعلوم االنسانية واالساسية
الكلية التقنية بإبراء

المشــروع البحثــي: الجـــــوانب االجتماعيــة واالقتصاديــة للثــروة الحيوانيــة المتمثـــة 
بتربيــة الجمــــــال فــي محافظــة شــمال الشــرقية

قطاع التعليم والموارد البشرية 
الكلية التقنية بإبراء

المشــروع البحثــي: مهــارات التواصــل باللغــة اإلنجليزيــة وعالقتهــا بالتوظـــيف فــي 
ــلطنة الس

قطاع البيئة والموارد الحيوية 
جامعة السلطان قابوس

المشروع البحثي: استخدام المخلفات السمكية في األسمدة الزراعية

قطاع الطاقة والصناعة 
جامعة ظفار

المشروع البحثي: تقنية جديدة في مجال إنتاج وقود نظيف من الماء

قطاع االتصاالت ونظم المعلومات
جامعة السلطان قابوس

المشروع البحثي: روبوت مرشد سياحي للمتاحف العمانية

قطاع الصحة وخدمة المجتمع 
جامعة الشرقية

المشــروع البحثــي: مــدى وعــي المســتهلكين عــن تلــوث عربـــات التســوق بالبكتيريــا 
المســببة لألمــراض

21
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مهرجان عمان للعلوم
شــارك المجلــس فــي النســخة الثانيــة مــن مهرجــان عمــان للعلــوم 2019 وســط إقبــال واســع مــن قبــل مختلــف شــرائح المجتمــع وتمثلــت مشــاركة 

المجلــس فــي تنظيــم عــدد مــن األنشــطة التفاعليــة التــي تعــزز ثقافــة البحــث العلمــي واالبتــكار.

ركن تعريفـــي بالمجلـــس

ركـــن لمركـــــز النمذجـــــة 
«ُصناع ُعمان» 

هاكــــــاثــــــــون العائلــــــة

تجارب الواقـع االفتراضـــي 
والطابعات ثالثية األبعاد

المسابقـــــة التفاعلــــــــية 
)الفلج(

هاكاثـــــــون المواهـــــــــب

ركن لمركز عمــان للمــوارد 
الوراثية الحيوانية والنباتية 

ركــــــن إيجـــــــــاد

اليوم األول

3 فرق

عائالتعائالتعائالت عائالت

الذكاء االصطناعي 
اليوتيوبإنترنت األشياءالطباعة ثالثية األبعادالواقع االفتراضي والمعززوتعلم اآللة

عائلة

اليوم الثاني

5 فرق

اليوم الثالث

5 فرق

اليوم الرابع

13 فريقًا

اليوم الخامس

4 فرق

المشاركــة في الجــــلسات 
النقاشـــــية

فعالية هاكاثون العائلة بمشاركة )43( عائلة 

فعالية هاكاثون المواهب بمشاركة )96( شخصا توزعوا على )30( فريقا

22



23

االستراتيجية الوطنية للبحث 
العلمــــي والتطـــوير 2040

هـــــــل يمكــــــــن لطاقــــــــــة 
الهيدروجين أن تصبح الطاقة 

الخضراء المستقبلية؟

مصــادر الطاقــــة المتجـــددة
فــــي ُعمــــان

الذكــــــــاء االصطنــاعي 
وتطبيقاته المستقبلية

)4( أوراق عـمـل ضـمـن الـجـلـسـات الـنقـاشـيـة المصاحبة للمهرجان في الموضوعات التالية:
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نشر الوعي

ــس  ــا المجل ــي نفذه ــطة الت ــات واألنش ــن الفعالي ــد م ــة للعدي ــك مواكب ــام 2019م وذل ــالل ع ــي خ ــث العلم ــس البح ــويقي لمج ــي والتس ــاط اإلعالم ــد النش تزاي
خــالل تلــك الفتــرة، منهــا االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي والتطويــر 2040 والملتقــى الســنوي للباحثيــن الســادس. وقــد تنوعــت الوســائل المســتخدمة بيــن 
الصحافــة واإلذاعــة والتلفزيــون والتواصــل االجتماعــي والمعــارض واللقــاءات المباشــرة إلــى جانــب تطــور تقديــم المحتــوى البصــري مــن خــالل إنتــاج أفــالم مرئيــة 

تعكــس جهــود المجلــس المختلفــة بهــدف الوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن الجمهــور.

النشاط اإلعالمي والترويجي في كافة وسائل اإلعالم

خبـًرا وتقريًرا

مشاركًا

 لقاًء وتقريًرا إذاعًيا

في كافة القنــوات

 فيلًما ومقطًعا خبًرا وتقريًرا ولقـاءحلقة من برنامج حوار مع باحث

أعداد

النشاط الصحفي

استقبال 5 وفود طالبية 
بالمجلس

النشاط اإلذاعي 

منشورات وسائل 
التواصل االجتماعي 

النشاط التلفزيوني 

الدعم اإلعالمي 
والترويجي للفعاليات 

انتاج األفالم
ومقاطع الفيديو 

نشرة إضاءات 
علمية
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النشاط اإلعالمي والترويجي وأعداد المتابعين في منصات التواصل االجتماعي في 2019
إجمالي عدد المتابعين والمنشورات حتى نهاية 2019

714236751

275112310

7272147

5581725

3431892

6582716

27752121299

153672
عدد المنشورات
خــالل العـــــــام 

إجمالي المنشورات 
خــالل العـــــــام 

الزيــــادة فـــــي
 عدد المتابعين 

إجمالــــي
 عدد المتابعين 
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التعاون الدولي

عــزز مجلــس البحــث العلمــي حضــوره فــي مجــال التعــاون الدولــي مــع المؤسســات البحثيــة الدوليــة المختلفــة، مؤكــدا حضــوره فــي المؤتمــرات 
البحثيــة العالميــة المختصــة. وفيمــا يلــي أبــرز مشــاركات المجلــس خــالل عــام 2019 لالســتفادة مــن مســتجدات البحــوث واالبتــكارات العالميــة:

مؤتــــــــمر اليـــونسـكــــــو الســــــادس للتــــــراث.

الـدورة الـ22 للـجنة المعنــــية بتسخــير العلـــوم 
والتكنولوجيا ألغراض التنمية.

االجــتمــاع اإلقــليمــي لــمجلــس البحث العلمي 
العالمي في دول الشرق األوسط وشمال افريقـيا.

االجتمـاع اإلقليمــي حول مؤشر االبتكار العالمي.

المؤتمر الخليجي الثالث عشــر للميـــاه في دول 
مجلس التعــاون )التحديات والحلول المبتكرة(.

ــة  ــة المختلف ــرق التخصصي ــر الف ــروع عب ــا المش ــر به ــي م ــل الت ــر 2040 والمراح ــي والتطوي ــث العلم ــة للبح ــتراتيجية الوطني ــداد االس ــروع إع ــتجدات مش مس
وحلقــات العمــل التــي ناقشــت مخرجــات العمــل والجهــود المبذولــة لموائمة أولويــات االســتراتيجية مــع رؤيــة عمــان 2020-2040 والتكامل مع االســتراتيجيات 

القطاعيــة المختلقــة للمؤسســات المعنيــة، حتــى تقديــم مســودة وثيقــة االســتراتيجية .

مجموعة من التقارير أبرزها تقرير حول برنامج دعم البحوث المؤسسي المبني على الكفاءة ومدى فاعليته بعد تطبيقه في حلته الجديدة.
مخرجات البرنامج البحثي االستراتيجي لبحــوث المرصـد االجتماعي في المشروع البحثي المتعلق بقيم الشباب.

اعتمــاد مشــروع إعــادة الهيكلــة التنظيميــة لألمانــة العامــة لمجلــس البحــث العلمــي وذلــك مــن أجــل تعزيــز التكامــل بيــن أجهــزة المجلــس مــن جانــب 
ــتقبلية. ــة والمس ــرات الحالي ــع المتغي ــم م ــا يتناغ ــس بم ــي المجل ــاءة األداء ف ــر كف ــى تطوي ــة إل ــر، باإلضاف ــب آخ ــن جان ــرى م ــات األخ والمؤسس

اعتماد البرنامـج البحثـي االستراتيجــي لسالمــــة وجودة الغذاء.

اعتماد البرنامج البحثي االستراتيجـي لألمراض المزمنـة غير المعدية.

الــمؤتمــر الــســادس والثالثيــن لالتحاد الدولـــي 
لمناطــــق العلـــوم والتقـــنية.

االجتماع السنـــوي لمجلـــس البحــــث العلــــمي 
العالمي.

هيئة مجلس البحث العلمي 

ــة مجلــس البحــث العلمــي خــالل العــام 2019م عــددا مــن االجتماعــات ناقشــت خاللهــا عــددًا مــن الموضوعــات المتعلقــة بالبحــث  عقــدت هيئ
ــا: ــكار وكان أبرزه ــي واالبت العلم
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الثروة البشرية

تــم االنتهــاء مــن إعــادة هيكلــة المجلــس بمــا يتــواءم مــع متطلبــات العمــل حيــث يبــدأ 
العمــل بهــا فــي بدايــة ينايــر2020م.

المؤتمرات)1٣%(، والدورات )71%(، والتعليم عن بعد)4%(، والتدريب على رأس العمل) %12(. 

بلغ عدد موظفي المجلس بنهاية عام 2019م )248( موظفًا في مختلف التقسيمات 
اإلدارية والتخصصية.

ساهــم المجلــس في تدريب )10( طالب من مختلـف المؤسـسات األكاديمية، حسب 
اآللية الجديــدة للتدريب خالل اإلجــــازة الصيفية فقط.

موظفا  يواصلون دراساتهم في 
مرحلـــة الماجســتير والدكتــوراه

دكتوراه

برنامجًا

ماجستير

موظفا مستفيدًا

بكالوريوس

برامج التدريب المنفذة

توزعت مجاالت التطوير لتشمل: 

موظفين حصلوا على مؤهالت 
علمــــية تــوزعــــــت كالتـــــالي:

27



28

محمد الصلتي

مــــبـــــادرات 
الــمــجــلــس 
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محمد الصلتي



30

إيـجــــاد

بلغ عدد العقود البحثية المشتركة بين القطاع األكاديمي والصناعي من خالل إيجاد )17( مشروعا حتى نهاية 2019 م.

شبكــــــة
الباحثين: 

تحوي قرابة
أكثــر مـــــن

المشــاريع  تنوعــت 
المســتلمة كاآلتــي: 

المنصـــــــة 
اإللكترونية

قاعدة بيانات األجهزة البحثية )طور االنشاء(:
تــم البــدء بربــط )10( مؤسســات مــن بينهــا )8( جامعــات و)مؤسســتين صناعيتيــن( بنظــام قاعــدة بيانــات األجهــزة البحثيــة، حيــث ســيتم توفيــر بيانــات عــن األجهــزة والمرافــق 

البحثيــة التابعــة لهــذه المؤسســات، ومــن المتوقــع أن يتــم اكتمــال تفعيــل الدفعــة األولــى مــن المؤسســات البالــغ عددهــا خمــــس مؤسســات مــع بدايــــة العــــام 2020م. 

التعاون الدولي:
تم توقيع )6( مذكرات تعاون وتفاهم مع شركات وجامعات عالمية.

المقترحات 
البحثــــــية:

خدمات إيجاد:

تم انجاز العمل البحثي في المراكز البحثية بالسلطنة وبالشراكة مع المنظمات العالمية ذات العالقة

تحديًا صناعيًا

 باحــث

استقبلت
إيجـــــــــاد 

مـشروعا بحثيًا تطبيقيا مقترحًا بحثيًا لحلها
مشتركــًا تم توقيعــها

مشروعات تم إنجازها 
حتى نهاية العام2019م

بحث وتطـــويردراســــاتخدمـــات



31

دراســة لشــركة تنميــة نفــط عمــان حــول تأثيــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى 
وظائــف قطــاع النفــط والغــاز.

دراســة استشــارية لشــركة تنميــة نفــط عمــان حــول تحســين كفــاءة الطاقــة 
والميــاه علــى مجتمــع مقاولــي الشــركة فــي منطقــة فهــود الصناعيــة.

دراسة جدوى إدخال الهيدروجين كمصدر بديل للطاقة في سلطنة عمان.

دراســة جــدوى إلنشــاء وحــدة واســعة النطــاق لزراعــة ومعالجــة األعشــاب البحريــة 
فــي المناطــق الســاحلية فــي عمــان.

دراســة استشــارية واســعة النطــاق حــول تأثيــر تطبيــق تقنيــات إنترنــت األشــياء علــى 
ــال  ــي المس ــاز الطبيع ــة للغ ــركة العماني ــي الش ــة ف ــوى العامل ــل والق ــير العم س

وفــي القطــاع الصناعــي عمومــا.

الدراسات االستشارية المنفذة عبر إيجاد

تعمل إيجاد على إنشاء عدد من المراكز المتخصصة وفيما يلي أبرز هذه 
الجهود:

إنشــاء مركز الخدمات الكيميائيــة والبيولوجية بالتعون مع شركــة تنمية نفط عمان.

مــع  بالتعــاون  الغذائيـــة  الصناعــات  فــي  واالبتــكار  المتقدمــة  للتكنولوجيــا  مـجمــــع 
القابضــة. الغذائــي  لالســتثمار  الــعمانيــــة  الــشركــــة 

منصــة البحــث والتطويــــر فــي مجــال الميـــــاه بالتعــــاون مــع شــــركة تنميــة نفــط عمــان 
وشــركة حيــــا للميــــاه وشــركة مجيــس للخدمــات الصناعيــة.

الـمتقدمــــة  الــبـالسـتـيــــك  تــكـنـولـوجـيــــا  مــــركز 
وأوربــك. العمانيــة  النفــط  مجموعــة  مــع  بالتعـــــاون 

تأسيس مراكز التميز البحثية

نظمــت إيجــاد المنتــدى الســنوي الثانــي لقــادة إيجـــــاد فــــــي أكتوبــر 2019م ناقشــت 
خاللــــــه التحــــــديات واإلنجــــازات والــرؤى المســتقبلية، بحضــور أكثــر من )200( شخصـــــــية 
األكاديميــة  المؤسســات  ورؤســاء  تنفيذييــن،  ورؤســاء  المستـــــوى،  رفيعـــــة  رسمــــية 

البحثيــة ومخططيــن اســتراتيجيين. والمراكــز 

منتدى قادة إيجاد:
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)Upgrade( برنامج تحويـل مشاريـع التخـرج

ــرج  ــاريع التخ ــن مش ــل م ــى األق ــل )1%( عل ــدف تحوي ــق ه ــئة )Upgrade( تحقي ــركات ناش ــة لش ــة الرابع ــورة الصناعي ــات الث ــي تقني ــرج ف ــاريع التخ ــل مش ــج تحوي ــل برنام واص
ــنويا. ــئة س ــركات ناش ــة لش التقني

موضوعات البرنامج

يعنى البرنامج بمشاريع التخرج في مجاالت الثورة الصناعية الرابعة مثل:

إحصائيـــــــــات 
البرنامج 2019م

حوافز البرنامج

مشروعـــــًا إجمـــــالي 
المشاريــــــع التقــــنية 
المتقدمة لعام 2019م

)12( ألف ريال عماني كتمويل مبدئي لتحويل مشروع التخرج لشركة ناشئة. 
برنامج متكامل من االحتضان والمساندة بمركـز ساس لريــادة االعمال. 

تدريب خارجـــي في طريقـــة عمل الشركــات الناشـــئة.
مجموعة من الدورات التدريبية في الجوانب القيادية والمهنية.

مشروعـا تأهــل 
للمرحلة األولى

مشروعا تأهـــل 
للمرحلة الثانـية

مشروعــات فــازت بالدعــم 
واالحتضان في عام 2019 عبر 

البرنامج لمدة ٣ سنــوات

عدد الطلبـة المسجلين 
فـــي البرنامــــج

تأســس فـــــي

 البيانات الضخمة أمن المعلومات المدن الذكيةالذكاء االصطناعيالبلوك تشينإنترنت األشياء

عدد المشاريع 
مشروعـاتالمحتضـــــــنة

يحتضن 
مشروعاتسنويـــًا

مؤســــــسة تعليمية محلية 
وواحدة عالمية شاركت في 
النسخــــة الثالثــــــة للبرنامج
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المشروع البحثي: 
تقنيــة  علــى  التصويت االلكترونــي  نظــام  تطويــر 

تشــين بلــوك 
اإللكترونــي  التصويــت  نظــام  بتطويــر  المشــروع  يقــوم 
 )Blockchain( علــى إحــدى منصــات تقنيــة سلســلة الكتــل
مــع  والعمــل  الحكوميــة  المؤسســات  لمختلــف 
لتنفيــذ  المشــتركة  العالقــة  ذات  والجهــات  القطاعــات 
هــذه التقنيــة علــى أفضــل المنصــات المتبعة عالميًا مثــل 

.)Hyperledger(

الباحثون:
ســـعيد الصلتــي، أحمـــــد الصلتــي، صفيــة الصلتيــة، محمــد 

الصلتــي ،منـــــال الصلتية

الجهة:
 كلية الشرق االوسط

المشروع البحثي:
 نظـام الطاقــة المتجددة لمـــدينة ذكـــية

يهــدف المشــروع إلــى بنــاء آليــــــة منظمــة الستغـــــالل 
الطـــــــاقة الفائضــــــة مــن األلـــــــواح الشمســية بحيــث 
يتـــم تخــــزين وبيــع مــا ال يتــم اســتهالكه مــن قبــل 

المســتهلك لشــركات توزيــع الكهربــاء.

الباحثون:
عثمان القاسمي، عبداهلل البلوشي، محمـد العدواني

الجهة: 
جامعة السلطان قابوس

الفرق الفائزة باالحتضان لعام 2019م

المشروع البحثي:
 جهـاز كشـف مبكـر لظاهــرة المـد األحمـر 

يقــوم  جهــــــاز  تطـــــــوير  علــى  المشــــروع  يعمــل 
بمراقبــة خصائـــــص الميـــاه وإنـــذار الجهــــات المختصة 
الجهــاز  ربــط  طريــق  عــن  البحــري  التلــوث  بأماكــن 
بالشــبكة العنكبوتيــة باإلضافــة الــى اإلنــذار المبكـــر 

البحريــة. الميــاه  خصـــــائص  فــي  للمتغيــرات 

إسم الباحثون:
زهرة اليـعــربـيـة،احمد البوسعيدي،أمـيــرة الضامـــرية

الجهة: كلية الشرق االوسط

33



34

منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2019

ــدن  ــدى لن ــات منت ــن فعالي ــلطنة ضم ــي بالس ــم العال ــات التعلي ــن مؤسس ــة م ــات والهندس ــا والرياضي ــوم والتكنولوجي ــات العل ــف تخصص ــن مختل ــالب م ــبعة ط ــارك س ش
ــب  ــى جان ــة، إل ــدى المختلف ــات المنت ــي فعالي ــة ف ــروعاتهم العلمي ــم مش ــب نظرائه ــى جان ــدى ال ــي المنت ــاركون ف ــة المش ــتعرض الطلب ــباب 2019. اس ــاء الش ــي للعلم الدول
حضــور محاضــرات وحلقــات عمــل وزيــارات ميدانيــة إلــى جامعــات اكســفورد وكامبــردج وامبريــال كوليــج، وزيــارات إلــى المختبــرات العلميــة والمعاهــد والشــركات العالميــة، 

بمشــاركة أكثــر مــن خمســمائة باحــث وطالــب مــن مختلــف دول العالــم.

المشروعات البحثية الطالبية المشاركة في المنتدى:

آالء الحراصية
الكلية التقنية العليا

مكيف الهواء الحراري

نور الريامية
جامعة السلطان قابوس

استخدام مخلفات األسماك إلنتاج سماد 
عضوي تجاري وقابل للتسويق

سارة الكلبانية
جامعة السلطان قابوس

بوليمر مستخرج من نوع جديد 
من الفطريات

أروى المسكرية
جامعة السلطان قابوس

مستشعر الحالة الصلبة المعتمد على غشاء 
رقيق ومزين بجسيمات النانو الذهبية

سارة الحوسنية
جامعة السلطان قابوس

تطبيق واقع السياحة المعزز / المدمج

عمر المسكري
الكلية التقنية بإبراء

سوار ذكـــي يستخدمه العاملون في مؤســـسات البناء واإلنشاءات للتنبؤ 
بالمخاطـــر التي قد تحدث في مكان العمل لتقليل المخاطر

بشائر البلوشية
الكلية التقنية العليا

زيادة كفاءة األلواح الشمسية 
عن طريق التبريد

الجهات الداعمة:
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االجتماع )69( لمنظمة لينداو العالمية للحائزين على جائزة نوبل 

مجلس البحث العلمي شــريك أكاديمــــي فـي منظمة لينداو العالمية

تعزيــزا لبنــاء القــدرات البحثيــة، وتحفيــز العلمــاء الشــباب، ونقــل المعرفــة العلميــة شــارك اثنــان مــن الباحثيــن العمانييــن الشــباب فــي فعاليــات االجتمــاع التاســع 
ــاع  ــص اجتم ــث ُخص ــي، حي ــث العلم ــس البح ــا مجل ــارك فيه ــي يش ــي الت ــى التوال ــع عل ــام الراب ــل للع ــزة نوب ــة جائ ــة لحمل ــداو العالمي ــة لين ــتين لمنظم والس
لينــداو لعــام 2019م فــي مجــال الفيزيــاء، وهــو أحــد مجــاالت جائــزة نوبــل العالميــة التــي تعلــن نتائجهــا بشــكل ســنوي بمشــاركة باحثيــن عمانييــن اثنيــن تأهــال 
للمشــاركة فــي هــذا المحفــل العلمــي العالمــي، وهمــا: الدكتــورة سوســن الرياميــة، باحثــة فــي مجــال الطاقــات المتجــددة، والباحــث عبدالرحيــم بــن راشــد 

البلوشــي، طالــب الدكتــوراه فــي تخصــص الفيزيــاء فــي جامعــة واترلــو الكنديــة.

باحث من العلماء الشباب

مجلس ومعهد أبحاث عضو في منظمة 
لينداو العالمية

دولة حول العالم شــاركت في فعاليات 
االجتماع الـ )69(

مشـــاركا من الحائزيـــن على جائزة نوبل
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جائزة صاللة للمياه والصرف الصحي

أطلــق مجلــس البحــث العلمــي ألول مــرة جائــزة صاللــة للميــاه والصــرف الصحــي بتمويــل مــن شــركة صاللــة لخدمــات الصــرف الصحــي كمبــادرة 
ــاه  ــاالت المي ــف مج ــي مختل ــا ف ــكلون )27( فريق ــاركا يش ــن )61( مش ــدد المتقدمي ــغ ع ــاه، بل ــال المي ــي مج ــة ف ــة واالبتكاري ــطة البحثي ــم األنش لدع

ــي. ــرف الصح والص

تــم اإلعــالن عــن )5( فــرق بحثيــة متأهلــة للمرحلــة النهائيــة مــع تقديــم دعــم مــادي لهــم للعمــل علــى إنتــاج ابتكاراتهــم ودراســاتهم ، وســيتم إعــالن الفائزيــن 
فــي مــارس2020م.

أهـــــــــداف الجائزة إلى:

مجـــــاالت الجـــــائـزة: 

دعــم وتشــجيع المبــادرات المتميــزة 
الطالبيــة  البحثيــة  الفــرق  مــن 

واألكاديميــة.

تحويــل هــذه األفــكار إلــى منتجــات 
الســوق  فــي  تســويقها  يمكــن 

والعالمــي. المحلــي 

لمواجهــة  ابتكاريــة  حلــول  إيجــاد 
الصــرف  الميــاه وخدمــات  تحديــات 

الصحــي.

تقنيــــــات تجميــع وتصريـــــف 
ميــاه الصــرف الصحــي وميــاه 

األمطــار.

طرق إعادة استخدام وتخزيـــن 
المياه المعالجـــة والمخلفـــات 

الصلبــة المعالجــة.

تقنيــات معالجــة الميــاه 
العادمــة.

الميــاه  شــبكات  إدارة 
الصحــي. والصــرف 
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محمد الصلتي

برامج ومشاريع
تــــأسيــــــــسية
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 24 أبريل 2019م
التــي  إصــدار المرســوم الســلطاني رقــم 2019/27 الخــاص بالتســهيالت والحوافــز 

تقدمهــا المناطــق العلميــة التابعــة لمجلــس البحــث العلمــي.

3 يونيو 2019م
اعتماد مجمع االبتكار مسقط كمنطقة علمية.

مجمع االبتكار مسقط

نسبة اإلنجاز من مبنى االبتكار
على مساخة ٣2 ألف متر مربع تقريبًا

أبرز مستجدات المجمع:

األعمال االنشائية:

نسبة اإلنجاز من مشروع مد خط 
الغاز على طول 450 مترًا

 العمل على اعداد 
التصميم الخاص بمحطة 

الضخ لشبكة الصرف 
الصحي بقدرة استيعابية 

52٣5 مترا مكعبا يوميا

 االنتهاء من مشروع 
إنشاء الشارع المؤدي إلى 

مجمع االبتكار مسقط 
من منطقة الخوض 

بطول 1950مترا

 البدء في مشروع
 مضخة الحرائق
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االنتهــاء مــن األعمــال االنشــائية لتجهيــز مركــز النمذجــة علــى مســاحة قدرهــا 
ــًا. ــًا، بمبلــغ وقــدره 120 ألــف ريــال ُعمانــي تقريب 1165.5 متــر مربــع تقريب

تنظيم ركن تـرويجي 
للمجمع في 

فعاليات
هي:

حضور )10( أنشطــــة وفعــــاليات محلية وخارجية بهدف التعريف بالمجمع، ومكوناته والخدمات المتوقع تقديمها.

مشاركة عدد من مسؤولي وموظفي المجمع في برامج ودورات تدريبية محلية وخارجية للتأهيل والتطوير المهني.

استقبال )15( وفدا زائرا محليا وخارجيا وتقديم عروض تعريفية.

مهرجان ُعمان 
للعـلــــوم 2019

معرض البحث العلمي المصاحب لحلقة العمل 
الثانية لمشروع اعداد االستراتيجية الوطنية للبحث 

العلمي والتطوير بمجلس البحث العلمي

الملتقى السنـــــوي 
السـادس للباحثين

توقيع اتفاقية تمويل )٣( معدات تصنيع إضافـية لمركز النمذجة، مع 
الموسسة التنموية )الشـــركة الُعمانية للغاز الطبيعي المسال LNG (، بمبلغ 

وقدره 241 ألف ريال ُعماني.

االنتهاء من تطوير هوية جديدة لمركز النمذجة ليحمل اسم )ُصناع ُعمان(.

إسنــــاد أعمـــال تشغــــيل وإدارة مركـــز النمذجة لمدة )5( سنـــوات إلى إحـــدى 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الُعمانية )شراكة بين ركاز وإنكاتا(.

التحضير لتشغيــل وافتتــــاح مركز ُصناع ُعمان رســـميا للجمهور مطلع العــــام 
القادم 2020، ومن المتوقع الحصول على عدد 4 آالف عضوية في السنة األولى.

مركز النمذجة )ُصناع ُعمان( :

أبرز الفعاليات واألنشطة:

وصول )99( آلة وجهاز في 5 مجاالت: النمذجة السريـــعة، االلكترونيات، الخشب، 
الحدادة، التصميم والتدريب على البرامج، مع وجود مساحة للفعاليات.
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OMREN الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم

تعتبــر الشــبكة العمانيــة للبحــث العلمــي والتعليــم الداعــم األول للبنيــة األساســية لمجتمــع البحــث العلمــي والتعليــم 
فــي ســلطنة عمــان، وتقــوم فكــرة المشــروع علــى إنشــاء شــبكة إلكترونيــة عاليــة الســرعة والكفــاءة، تربــط الجهــات 

البحثيــة واألكاديميــة، تســاعد علــى تطويــر مســتوى وكفــاءة التعلــم والبحــث والتواصــل االلكترونــي.

تنفيــذ )2٣( فعاليــة مختلفــة وحلقــات عمــل محليــا وعالميــا خــالل العــام، تركــزت فــي التعريــف بالخدمــات وأهــم اإلنجــــــازات التــي حققتــــــها الشــبكة منــذ تأسيســها، 
ــة البحثيــة والتعليمية فــي الســلطنة. ــراء التجرب ــر فــي إث إضافــة إلــى نشــر الوعــي بأهميــة شــبكات البحــث والتعليــم ودورهــا الكبي

مؤتمر TNC19 المقام في جمهورية أستونيا. 

مؤتمر تحالف الشبكات المتقدمة لدول آسيا والمحيط الهادي المقام في ماليزيـــــا.

اجتمــاع المنظمــة اإلســالمية للتربيــة والعلــوم والثقــــــافة المقـــــام فــي المملكـــــــة المغــــــربية. وذك لالطــالع علــى 
آخــر المســتجدات والقضايــا المتعلقــة فــي مجــال الشــبكات البحثيــة   والرقميــة والتعريــف باإلنجــازات التــي حققتهــا 

الشــبكة العمانيــة للبحــث العلمــي والتعليــم.

شاركت الشبكة في عدد من المؤتمرات الدولية: 

إجمالي عدد األعضاء المنتـسبين للشبكة 
عضـــــــــوًا

خدمات الشبكة:

األنشطة والتعاون الدولي:

نسبة التوفير من تكلفة اإلنترنت للمؤسسات 
المنظــــمة باإلضـــافة إلى مضاعفة ســــرعة 

اإلنترنت وتوفير خدمات أخرى

ــن  ــدين مـ ــالب الـمستـفـيـ ــدد الـطـ ــة عـ نـسبـ
خدمــات الشــبكة مــن إجمالــي عــدد الطــالب 

فــي مؤسســات التعليــم العالــي.

ــن  ــدين م ــن المستفيــ ــدد الباحثيـــ ــة عـ نسبــ
خدمـــــات الشــبكة.
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المكتبة العلمية االفتراضية العمانية )مصادر(

انضمــام »مصــادر« لالئتــالف الدولــي التحــاد المكتبــات والمشــاركة فــي اجتمــاع 
منظمــة االئتــالف الدولــي التحــاد المكتبــات فــي لوكســمبورج.

تنظيــم حلقــة عمــل تدريبيــة فــي جامعــة الســلطان قابــوس حــول اســتخدام 
قواعــد البيانــات الجديــدة )ICE,IGI,IET ودار المنظومــة(.

المشــاركة فــي مؤتمــر االتحــاد العالمــي للمكتبــات وجمعيــات المعلومــات 
ــا. ــة ُأثين ــة اليوناني ــي العاصم ف

المشاركة في معرض كومكس 2019.

عــدد  فــي  زيــادة  )مصــادر(  العمانيــة  االفتراضيــة  العلميــة  المكتبــة  شــهدت 
 )48( بلغــت   حيــث  مصـــــــــادر  المنتســبة لمكتبة  األكاديميــة  المؤسســات 

. سســة مؤ

ــه  ــم خالل ــام 2019 وت ــاب للع ــي للكت ــورت الدول ــرض فرانكف ــي مع ــاركة ف المش
ــن. ــرين العالميي ــض الناش ــع بع ــات م ــدة اجتماع ــد ع عق

الحصــول علــى موافقــة إضافــة الناشــر العالمــي IEEE ضمــن المصــادر البحثيــة 
ــة. اإللكتروني
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بــدأت أعمــال اللجنــة المشــتركة إلدارة المشــروع منــذ إعالنــه بتاريــخ 28 مايــو 
2019م.

اســتكمال اتفاقــــــية التعــــــاون بيــن اللجـــــنة ومختلــف مؤســـــسات الســلطنة 
ــي. ــث العلم ــس البح ــن مجل ــا م واعتماده

توقيــع اتفاقيــة التعــاون مــع جامعــة نــزوى وجامعــة صحــار وســيتم التوقيــع 
مــع باقــي المؤسســات تباعــا.

عقدت اللجنة اجتماعها األول بتاريخ 1٣ يونيو 2019م.

المستودع البحثي العماني )شعاع(

استكمال إعداد كتاب السياسات والتوجيهات.

البدء في إجراءات فهرسة المواد وإدخالها لقاعدة البيانات بالنص الكامل.

التعريفــــــية  البيانــات  كافــة  وإضافــة  المســتودع  بيانــات  قاعــدة  اســتكمال 
واختباراهــا. والتســـــــويقية 

تقديم تعريف وعرض متكامل عن مشروع المستودع في بعض المؤسسات.

عقدت اللجنة اجتماعها األول بتاريخ 1٣ يونيو 2019م.

توقيــع اتفاقيــة تعــاون إلنجــاز وتطويــر مشــروع المستــــــودع البحثــي العمـــــاني 
)شــعاع( مــع جامعــة الســلطان قابــوس.
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محمد الصلتي

دعـــــــــم 
البحـــوث 
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برنامج تمويل البحوث )المؤسسي والمبنى على الكفاءة(

مــّول مجلــس البحــث العلمــي )266( مشــروعا بحثيــا فــي العــام 2019 بإجمالــي مليــون و500 ألــف ريــال عمانــي، مــن إجمالــي )4٣5( مقترحــا بحثيــا تــم تقديمهــا مــن 
مختلــف المؤسســات األكاديميــة والحكوميــة والخاصــة، وبلــغ عــدد المؤسســات المســتفيدة )22( مؤسســة.

إحصائيات البرنامج 2019م:

حملة الدكتوراه.

كما أعلن المجلس في بداية شهر سبتمبر من عام 2019 عن فتح باب استقبال المقترحات البحثية لعام 2020، وتستمر حتى نهاية شهر أبريل 2020. 

طلبة الماجستير 
والدكتوراه.

طلبة البكالوريوس فـــي 
المؤســـــسات االكاديمية.

الطلـبة الدارسين على نفقتهم 
الخاصة خارج السلطنة. 

المستفيدون:

20 ألف ريال عماني الدكتــــــوراه
998.292 ألف ريال عماني

3 آالف ريال عماني
73.272 ألف ريال عماني

الماجستـــــير

1500 ريال عماني
 200.911 ألف ريال عماني

البكالوريوس

-
27.534 ألف ريال عماني

الطلبة الدراسون على 
حسابهم الخاص خارج 

السلطنة لمرحلة الدكتوراه

عدد المشاريع الفـــئة
المقدمة

عدد المشاريع 
الممولة

أقصى مبلغ 
إجمالي الدعم للدعم

المقدم
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برنامج المنح البحثية االستراتيجية
البرنامج االستراتيجي لبحوث المرصد االجتماعي

واصل برنامج بحوث المرصد االجتماعي جهوده البحثية في تفعيل المؤشرات االجتماعية، وتنفيذ عدد من الدراسات البحثية والحلقات النقاشية والنوات المتخصصة.

مشروع قيم الشباب.

حلقــــــة تدريبية في
كتابة البحـوث في العلوم 

االجتماعية. 

حلقــــــة تدريبية في 
استخــدام برنامج مندلي 
إلدارة المراجع في البحث 

العلمي.

حلـــقة نقاشـــــية
حـــول ثقافة الحوار في 

األسرة العمانية.

حلـــقة نقاشـــــية
حول العنف واإلســــاءة 

ضـــد األطفــال وأثرهما على 
المجتمع.

حلقات عمل نقاشية 
وتدريبية )تنظيم ومشاركة(

مؤتمرات وطنية ودولية
)تنظيم ومشاركة(

مشــروع العوامــل المؤثــرة 
فــي الهويــة الوطنيــة.

مشروع إدمـــان الشباب العـــماني 
لوسائـــــل التواصــــل االجتــــماعي 

وعالقته ببعض المتغيرات.

ــدى  ــادة لــ ــادر السعـــ ــة مصــ دراس
وعالقتهــا  العمـــــــانية،  المـــــــرأة 
ببعــض المتغـــــيرات الديموغرافيــة 

والنفســية.

البحوث المنجزة
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البدء في إعداد قاعدة بيانات للباحثين االجتماعيين في سلطنة ُعمان.

تقديم عدد من االستشارات البحثية للباحثين في العلوم االجتماعية.

تقديم الدعم للباحثين في العلوم االجتماعية بتوفير بيانات إحصائية ومصادر علمية.

من أصل

االنتهاء من التصميم 
اإللكتروني لبيانات

تغذية

لعرضها فـي موقــع 
المجلــــــس االلكتروني.

 بنسبة

مؤشــــرًا

مؤشــــرًا

مؤشرا ًمن مؤشرات
المرصد االجتماعي بياناتها

من المؤشـــرات وجـــاري العمل 
على تغذية باقي المؤشرات.

النشر العلمي

المؤشرات االجتماعية

السعة البحثية وبناء القدرات

بحوث علمية منشورة في دوريات علمية محكمة 
حول مجموعة من القضايا االجتماعية
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برنامج دعم بحوث الطالب 

ارتفــع عــدد البحــوث التــي مولهــا المجلــس ضمــن البرنامــج إلــى )152( مقترحــا بحثيــا فــي عــام 2019م توزعــت علــى )16( مؤسســة تعليميــة، بفــارق زيــادة بلــغ 
)41( مقترحــا بحثيــا عــن عــام 2018م.

ويســتهدف البرنامــج الطــالب فــي مرحلــة البكالوريــوس ممــن يدرســون فــي مؤسســات التعليــم العالــي والكليــات والجامعــات داخــل الســلطنة وذلــك مــن 
أجــل تأهيــل جيــل مــن الباحثيــن إلعــداد بحــوث فــي مختلــف الجامعــات العلميــة.

عدد المشاريع إحصائيات البرنامج:
الممولة

عدد المؤسسات 
المستفيدة
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تهــدف منصــة المــدن الذكيــة التابعــة للبرنامــج إلــى تكويــن شــبكة للتواصــل والتعــاون 
والحــوار بيــن كل القطاعــات المرتبطــة بالمــدن الذكية في الســلطنة، ودعم المشــاريع 
البحثيــة واالبتكاريــة فــي المــدن الذكيــة، إلــى جانــب إقامــة حلقــات عمــل ومؤتمــرات 
ــر  ــا نش ــة، وأيض ــدن الذكي ــة بالم ــات المرتبط ــي القطاع ــدرات ف ــة الق ــة لتنمي متخصص

الوعــي حــول أنشــطة ومشــاريع واســتراتيجيات المــدن الذكيــة فــي الســلطنة.

منصة المدن الذكية

مشروع
IOT logistics Solutions

أفضل فكرة في القطاع البيئي

أفضل فكرة في القطاع السياحي
مشروع

QUARTZ

مشروع
Digital Arch

مشروع
 EnviromentAll

مشروع
)ُرّحل(

المشاريع الفائزة

تم تنفيذه بالتعاون مع مجموعة أسياد، وكان توزيع فرق العمل المشاركة 
كالتالي:

أبرز أنشطة المنصة

هاكاثون صحار

 فرق في القطاع 
اللوجيستي

 فرق في القطاع 
البيئي

 فرق في القطاع 
السياحي

إجمالي المشاركين

مشـــــــارك

المركز

البرنامج البحثي االستراتيجي للمدن الذكية

المشروعات البحثية واالبتكارية الممولة ضمن البرنامج

نشر الوعي وبناء القدرات

نفّذ البرنامج البحثي عددا من األنشطة المختلفة في عام 2019م، أبرزها ما يلي:

ــي  ــي الطالب ــبوع الثقاف ــي األس ــة( ف ــدن الذكي ــات الم ــوان )تطبيق ــة بعن 1.   ورش
ــرقية. ــة الش ــادس  بجامع الس

2. المشــاركة فــي حلقــة عمــل عــن المــدن الذكيــة وأثرهــا فــي مســتقبل 
االقتصــاد.

3. المشــاركة بركــن تعريفــي، وإدارة احــدى ورش العمــل فــي معــرض كومكس 
2019م.

ــاد  ــع واالقتص ــوان المجتم ــد بعن ــذي انعق ــم ال ــى الدق ــي ملتق ــاركة ف 4. المش
ــة(. ــع )اقتصــاد المــدن الذكي الراب

5. تنفيذ حلقة عمل في يوم الشباب )مدن المستقبل(.

مشروعات 
بحـــــــــثية

ألف ريال عماني 
تكلفة التمويل

مؤسـسات 
مستفـيدة

المركز

المركز
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نظمه البرنامج عبر المنصة للخروج بأفكار وحلول ذكية لتحويل مدينة صاللة لمدينة ذكية.

فرق في
الخدمات السياحة

فريـــــق واحـــــد فــي
حفظ وتـوثيق التراث
والمواقـع التاريخـية

فرق  فــي
النقـل واللوجستيات

فرق  فــي
البيئة والمياه

شارك )20( فريقا ، وضمت )89( شخصا توزعوا كالتالي:

هاكاثون صاللة

المشروعات الفائزة

تقوم فكرة المبادرة على تنظيم محاضرات تقنية في مجال تقني معين شهريا في مختلف محافظات السلطنة.

مبادرة سفراء منصة المدن الذكية

استقطبت المبادرة 
أكـــــــثر مــــــن 

سفير من مختـــــلف 
محافظات السلطنة

بلغ عدد المحاضرين المسجلين 
مـن سفــــــــراء المــــدن الذكــية

الموضوعات المعرفية في المبادرة المعرفية 

سلسلة الكـتل الضخمة 
)البلوك تشين(

الطائرات والسيارات 
ذاتية القيادة

البيانات الضخمة

www.smartoman.om موقع المنصة االلكتروني

الذكــاء االصطنــاعي 
والتعلم اآللي

الطباعة ثالثية األبعاد

إنترنت األشياء

في كل المجـــاالت

الجائزة 
التقديرية

فريق
ECOSORBENT

مشروع
االنطالقة

المركز

فريق
360 DHOFAR

المركز

فريق
 مرسى

المركز
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البرنامج البحثي االستراتيجي للتراث الثقافي العماني

عّزز البرنامج نشاطه البحثي في المشروعات البحثية الممولة من خالل تحديد وتحليل الحاجات البحثية ذات األولوية في مجال التراث الثقافي العماني.

كما أعلن البرنامج عن فتح باب التقدم للمنافسة في مشروع الشخصيات العمانية المشتغلة في التجارة والصناعة.

وقـــد عقـــد البرنــامج في عـام 2019 م
)3( ندوات، وهي:

الندوة التعريـــــــفية بمشـــــروع دراســــــــة 
الشخصيات العمــــانية المشتغـــــلة فـــي 
التجــارة والصنــــاعة بالتعـــــاون مــع اللجنة 
ــة  ــية والثقاف ــية للتربــــ ــية العمانـــ الوطنــ

ــوم. والعل

نــــــدوة اللغــــات المحكـــــية فــي عمــان 
بالتعــاون مــع وزارة التــراث والثقافــة.

التراث الثقــــافي: االستــثـــــــمار والتنـــــمية 
ــتدامة.  المس

الحكايات واألساطير 
العمــانية المتعلـقة 

باألمكنة

اللغات واللهجات
في ُعمان

)التراث اللغوي العماني(

الدراسات البحثيةالمشروع البحثي

المتعلقــة  العمانيــة  واألســاطير  الحكايــات 
الداخليــة. محافظــة  فــي  باألمكنــة 

المتعلقــة  العمانيــة  واألســاطير  الحكايــات 
الباطنــة. باألمكنــة فــي محافظــة شــمال 

01

02

األلفاظ الزراعية في لهجة أهل الرستاق،
دراسة معجمية.

مشــروع حصــر وتوثيــق النقــوش والرســومات 
والكتابات األثـــــرية على الحوائـــط الصخـرية،

وشــواهد القبــور وحوائـــط المبانــي فــي والية 
العامــرات بمحافظة مســقط.

العاميــة  الكمزاريــة  للغــة  توثيقيــة  دراســة 
المحكيــة فــي ســلطنة عمــان.

01

02

0٣
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البرنامج البحثي االستراتيجي لإلدارة المتكاملة لحشرة دوباس النخيل

وافــق مجلــس البحــث العلــــمي على تمويل المقـــــترح المقــــــدم مــن وزارة الزراعـــــة والثروة الســمكية بعنــوان اآلثــار االجتماعية-االقتصادية لمشــــكلة 
الدوبــاس وتأثـــير المعامــالت الزراعيــة علــى اإلصـــــــابة بالدوبـــــاس وإدراجــه ضــــمن المشــاريع البحــــثية باعتبــاره أحــد أهــم محــاور البرنامــج لبنــاء خطــة 

المكافحــة المتكاملــة للدوبــاس.

انتهــى البرنامــج مــن مشــروع نمذجــة بيئــة وكثافــة حشــرة الدوبــاس فــي ســلطنة عمــان باالعتمــاد علــى العالقــات بيــن حشــرة الدوبــاس والعوامــل 
ــة. ــة والمناخي ــرية والبيئي البش

االنتهاء من المشروع البحثي بعنوان من الذي يأكل دوباس النخيل؟ توصيف للمكافحة البيولوجية من خالل التحليل الجزيئي للقناة الهضمية.

استعــــراض مخرجات المشروعين في حلقة العمل البرنامـــج البحثــي االستراتيجي اإلدارة المتكاملـــة لحشـــرة دوباس النخيل.
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البرنامج البحثي االستراتيجي للطاقات  المتجددة

1- نفذ البرنامج عددا من األنشطة والمبادرات المتعلقة بالطاقة في السلطنة، أبرزها:

نفذت المدارس المشاركة: 

نتائج المسابقة:

تنفـــيذ المسابـقة فــي )٣0( مدرســـة مـــن خمـــس محافظـات، وهــــــي: شـــمال الشرقـية، وجنــــوب الشرقية، وشمــال الباطـنة، والظاهرة والداخلية.

المسابقة بالتعــاون مع وزارة التربيـة والتعليـــم وبدعـم من المؤســـسة التنمــــوية للشركـة العمـانية للغــاز الطبيعي المسال.

آلية المسابقــــــة تقـــــــوم علــــى المقارنة بين قيمة االستهــــالك الشهـــــري في فواتــــير الكهـــرباء للمـــدارس المتأهلة لشهــــر مارس 2019م، مقارنة مع نفــــس الشهر 
لعــام 2018م، بحيــث يتــــم مقارنــة قيـــمة االستهـــــالك ومقارنــة النتائــج، وتفــــــوز المدرســـــة األقــل اســتهالكا للكهربــاء خــالل فتــرة المســابقة بشــرط خلو المدرســة من 

أعمــال االنشــاءات والمبـــــاني اإلضافــــية مــن المــواد غيــر الثابتة.

توفير)221( ألف كيلو واط من الطاقة )6500 ريال عماني( خالل شهر واحد، في استهـــالك الطــاقة.

تخفيض )1٣5000(كيلوجرام تقريبا من نسبة االنبعاثات الكربونية في مارس 2019م مقارنة مع مارس 2018م.

1- مسابقة المحافظة على الطاقة الكهربائية بالمدارس.

برنامجا توعويا في 
المجتمع المحلي

برنامجًا توعويًا 
في المدارس

 طالب شاركوا 
في المسابقة

برنامـــــج تدريبي في 
استخـــدام بعض مبادئ 

الطاقات المتجددة 
باستخـــدام حقـــائب 
تعليـــمية متخصصة
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1. مؤتمر عمان للطاقة والمياه 2019.

5. فعاليــة االبتــكار فــي كليــة عمــان 
الدوليــة البحريــة فــي صحــار.

2. الجلسة النقاشية لكفاءة الطاقة 
بالتعاون مع مجموعة نماء.

6. حلقــة عمــل كفــاءة الطاقــة فــي 
صاللــة أغســطس 2019

3. اليوم الثقافي المفتوح لجامعة 
نزوى.

واللجنــة  عمــان  إنجــار  حلقــة   .7
للشــباب. الوطنيــة 

4. فعالية االبتكار في الكلية 
التطبيقية بعبري.

8. مؤتمر كهرباء الخليج 2019.

2- التعاون مع إيجاد لتأسيس مركز كفاءة الطاقة.

3- الحضور الفاعل في )8( فعاليات متعلقة بالطاقات المتجددة
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 البرنامج البحثي االستراتيجي للمياه

النشاط البحثي:

1. توقيع مذكـــــــرة تعــــــاون بحثـــــي بين وزارة البيئة والشـــؤون المناخية وجامـــــعة السلطــــان قـــــابوس لتنفيذ مخرجات المشروع البحـــــثي » قاعـــــدة بيانات 
البصمــة المائيــة: تقنيــة مبتكــرة لالكـــــتشاف المبكــر للتلــوث« للباحــــــث الدكتــــــور تشــن منجــي مــن مركــز أبحــاث الميــاه بالجامعــة، والــذي تم اعتمــاده ضمن 

البرنامــج االســتراتيجي لبحــوث الميــاه.

2. الموافقــــة علــى إنشــاء محطــة تجريبيــة لالبتــكار الفائــز بالمركــز الثالــث فـــــي فئــة االبتكــــــار فــي جائــزة البحــوث واالبتــكارات فــي مجــــال الميــاه )الــدورة 
الثالثــة( للمهندســة شمســة بنــت مســعود الســعدية، كمــا تــم تســجيل االبتــكار كبــراءة اختــراع.

3. توقيــــــع عقـــــــد بحثـــــــي ضمــــــن البرنامـــــــــــج االستراتيجي لبحوث المياه بعنوان استخدام أغشية التناضــــح العكـــــــسي المنتهية العمر لمعالجة مياه 
الصــرف الصحــي لالستخـــــــدام الصناعـــــــي والزراعــي للباحــث جــواد الخــراز مــن مركــز الشــرق األوســط ألبحــاث تحليــة الميــاه، وقــد قــام مركز الشــرق األوســط 

ألبحــاث تحليــة الميــاه بتوقيــع مذكــرة تعــاون بحثــي مع شــركة مجيــس للخدمـــــــات الصناعـــــــية لتنفــــــيذ مخرجات المشــروع.

نتائج جائزة البحوث واالبتكارات في مجال المياه، الدورة الثالثة، 2019 م 

الباحث الدكتور/عزيز اهلل أزادي 
وفريقه البحثي من جامعة السلطان قابوس

الباحث/ فيصل بن راشد المرزوقي
وفريقه البحثي من جامعة السلطان قابوس

الدكتور/فاروق صبري مجلي
من جامعة السلطان قابوس

والدكتور/محمد عبدالحكيم السعدي
من جامعة نزوى

المهندسة/ شمسة بنت مسعود السعدية 
من مجلس البحث العلمي

 حجب

الباحث الدكتور/رنجا راج سلفا راج
وفريق عمله من جامعة السلطان قابوس

المركز
 األول )مكرر(

المركز
الثاني

المركز
 الثالث

المركز
 األول

المركز
 األول

الباحثون من حملة الدكتوراه 

فئة النشر العلمي للباحثين من غير حملة الدكتوراه 

فئة اإلبتكارفئة النشـــر العلمي

المركز
 األول



59

الفائزون في فئة االبتكار - المبتكر الناشئ

اسم الطالبالمراكــزالفئة

عماد بن عامر بن سالم الرميمي

نور بنت محمد بن سهيل المعشنية

جنان بنت عبدالبصير بن حسن الفارسية 

ضحى بنت خالد بن زايد العامرية 

رحمة بنت سعيد بن ماجد البروانية 

البراء بن خلفان بن حميد البدوي

بلقيس بنت محمد بن محاد المعشنية 

ميثاء بنت خالد بن علي السعيدية 

الريم بنت سالم بن مسلم الحبسية 

مدرسة عزان بن تميم )10-12(أنبوبة التنقية الحيوية المركز األول

مدرسة شيحيت لتعليم قطرتنا أمانة
األساسي للبنات 

قًنن استهالكك .. 
نوفر مالك 

مدرسة شاطئ القرم للبنات 
)12-10(

المرشد في استهالك 
المياه

مدرسة بركة بنت ثعلبة 
للتعليم األساسي )12-9(

المضخة الذكية
مدرسة الزهراء السقطرية

)12-10(

المركز الثاني

فئــــة

االبتكارات

 ) المبتكر 

الناشئ (

المركز الثالث

المركز الرابع

المركز الخامس

المدرسة المشروع البحثي

59
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المراكز البحثية

شهد المركز العديد من اإلنجازات في مجاالت الموارد الحيوانية والنباتية والموارد البحرية والكائنات الدقيقة، وفيما يلي أبرزها:

إعــداد ورقــة علميــة بالتعــاون مــع جامعــة نــزوى عــن المضــادات الحيويــة 
ــار  ــوي الختب ــان الرخ ــن المرج ــن م ــات لنوعي ــع عين ــة وجم ــاب البحري ــن األعش م

الســرطان. لمــرض  النشــطة  الحيويــة  المضــادات 

نشــر كتــاب عــن شــوكيات الجلــد فــي الميــاه الضحلــة لســلطنة عمــان يحتــوي 
علــى )79( نوعــًا )مؤلــف الكتــاب د. ميشــيل كليبــوردوت(.

النشــر فــي مجلــة علميــة عــن اكتشــاف جنــس جديــد مــن الفطريــات مــن البيئــة 
العمانيــة وهــذا ناتــج عــن مشــروع بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان قابــوس.

التحليــل االولــي لدراســة األثــر العمرانــي علــى التنــوع النباتــي فــي محافظــة 
ــار. ظف

تحديــث منصــة المــوارد الوراثيــة النباتيــة بحــدود )1000( نقطــة بيــان 
ألوصــاف القمــح والشــعير العمانــي. 

 IOSإطــالق تطبيــق هاتــف ذكــي بعنــوان )تجميــع( فــي االندرويــد و
لتســجيل المــوارد الوراثيــة ومشــاركتها مــع المجتمــع بغــرض تغذيــة 
ــي  ــع المحل ــف المجتم ــا تثقي ــي وأيض ــوع االحيائ ــات للن ــد البيان قواع

وكمرجــع علمــي للطلبــة.

مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية

التوثيق االلكترونيالنشر العلمي
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هاكاثــون منافـــع

جمع وحفظ العينات

نفــذ المركــز النســخة الثانيــة مــن برنامــج منافــع )مارثــون األفــكار فــي التنــوع األحيائــي( والــذي 
تنافــس فيــه أكثــر مــن )15(فريقــًا وتوجــت )4( أفــكار بالمنحــة الماليــة للبرنامــج، وهــي:

مشروع الميسم 

غســيل  ســائل  إلنتــاج  مشــروع 
إحــدى  مــن  طبيعــي  ثيــاب 
البريــة فــي  األشــجار العمانيــة 

. لســلطنة ا

جمع أكثر من عشر عينات لبذور نباتات طبية من محافظة مسقط وجنوب الباطنة.

تحليل نتائج وبيانات الوصف المظهري ألصناف القمح والشعير المحلية.

جمــع األصنــاف المحليــة مــن المــوز مــن جميــع مناطــق الســلطنة بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية، تــم حفظهــا فــي محطــة البحــوث الزراعيــة 
بــوادي حيبــي.

االنتهاء من المسودة األولية الخاصة باستراتيجية الصون واالستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية المستأنسة في سلطنة عمان.

حفظ عينات من الدم والمادة الوراثية )DNA( الخاصة بمشروع التنوع الوراثي وصون عشائر الغزال العربي في السلطنة.

االنتهاء من تجهيز البنك الوراثي للبذور بنسبة 80% في جامعة نزوى.

التعــرف علــى )54 نوعــا( مــن الدياتومــات )الطحالــب البحريــة( المأخــوذة مــن أســطح الالفقاريــات البحريــة مــن بحــر عمــان، وذلــك ضمــن مشــروع المســح األولــي 
لمجتمعــات الدياتــوم المتواجــدة علــى الالفقاريــات فــي الميــاه العمانيــة الســاحلية المنفــذ بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان قابــوس.

مشروع باالمدف

مشروع إلنتاج ألـواح خشبية من 
نـــــوع أم دي اف من مخلفــات 

النخيل.

مشروع نييم الين

مشــروع إلنتاج الزيت من بــــذور 
شجرة النيم العمانية ألغـــراض 

التجميل ومكافحة الحشرات.

مشروع مّنة

مشـروع لتصنيع أكــياس شــاي 
من نبات الخيار المر كمكــمالت 

غذائية مفيدة لمرضى 
السكري.
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االتفاقيات وبرامج التعاون

ورش العمل والمؤتمرات

جلسات المقهى العلمي

توقيــع اتفاقيــة مــع وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية متمثلــة فــي مركــز 
الســمكية. البحــوث 

توقيع برامج تعاون مع الشــركة العمـــانية لالستثــمار الغذائي القابـــضة.

ــث  ــي، حي ــى العلم ــة المقه ــن فعالي ــات ضم ــبع جلس ــز س ــم المرك نظ
ــي: ــاور، وه ــن المح ــدد م ــى ع ــز عل رك

اســتراتيجية صــون واســتخدام المــوارد الوراثيــة الحيوانيــة 
المستأنســة فــي ســلطنة عمــان.

عــزل وتوثيــق البصمــة الوراثيــة للعوالــق النباتيــة الخضــراء 
مــن الميــاه العذبــة.

استزراع وحفظ الميكروبات ذات القيمة االقتصادية.

تحنيط الحيوانات النافقة العمانية.

قصب السكر األحمر المحلي.

تم تنفــيذ
ورش 
عمل 
حول

االستزراع السمكي: التوجه نحو االستدامة.
خبز جداتنا: قصة القمح.

كنز في قاع المحيط.
شطيرة «برغر» الحشرات: طعام المستقبل؟.

جولة في شباك المفصليات
الجميلة والوحش: )البكتيريا الحية والجمال(

التغيــر  مواجهــة  فــي  يتصــدر  العمانــي  الماعــز  مخفييــن:  أبطــال 
المناخــي.
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محمد الصلتي

 دعــــــــم
االبتكـــار
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محمد الصلتي
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االستراتيجية الوطنية لالبتكار

شــهد مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار عــددا مــن التطــورات فــي عــام 2019م حيــث اطلعــت اللجنــة التوجيهيــة العليــا لالســتراتيجية علــى التقريــر 
الــذي تــم إعــداده مــن قبــل الفريــق الوطنــي المكلــف بمتابعــة تنفيذهــا تحــت إشــراف مجلــس البحــث العلمــي وأوصــت بعــدة نقــاط:

رفــع تقريــر متابعــة مؤشــرات ومبــادرات االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار 
لمجلــس الــوزراء الموقــر حــول أداء الســلطنة لعــام 2019.

قبــل  مــن  الصالحيــات  مــن  عــددا  العلمــي  البحــث  مجلــس  ُمِنــَح 
مجلــس الــوزراء الموقــر التــي تمكنــه مــن متابعــة مؤشــرات ومبــادرات 
االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار كمراقــب وطنــي لالبتــكار مــن خــالل مــا 

يلــي:

توجيــه كافــة مؤسســات الدولة المختلفــة وذات العالقة بتنفيذ االســتراتيجية 
الوطنيــة لالبتــكار واشــعارها بتكليــف المجلــس بمهــام المراقــب الوطنــي 

لالبتــكار حتــى عــام 2020م.

حــول  المحدثــة  البيانــات  كافــة  بتقديــم  العالقــة  ذات  الجهــات  توجيــه 
مؤشــرات االبتــكار العالمــي الخاصــة بهــم مــع المبــررات الشــارحة لمــدى 
التقــدم أو التأخــر فــي الوقــت المحــدد مــن قبــل المراقــب الوطنــي لالبتــكار.

توجيــه مؤسســات الدولــة المختلفــة بوضــع مبــادرات االســتراتيجية الوطنيــة 
لالبتــكار فــي قائمــة األولويــات فــي الخطــط االســتراتيجية مــا سيســاهم فــي 

تحقيــق رؤيــة عمــان 2040.

ــويق  ــى تس ــز عل ــلطنة بالتركي ــويق الس ــاص بتس ــات ذات االختص ــه الجه توجي
ــة  ــل الوطني ــي المحاف ــلطنة ف ــة للس ــة االبتكاري ــز الهوي ــا وتعزي ــان ابتكاري عم

ــكار. ــي لالبت ــب الوطن ــع المراق ــيق م ــة بالتنس ــة والدولي واإلقليمي

الجهود المحلية

واصــل الفريــق الوطنــي لالســتراتيجية الترويــج والتعــــــريف برؤيــــــة وأهــداف 
اإلعــالم والزيــارات  االســتراتيجية ومتابعــة مؤشــراتها مــن خــالل وســائل 

الميدانيــة.

العمــل علــى تناغــم رؤيــة االســتراتيجية الوطنيــة لالبتكار مــع رؤية عمــان 2040 
حيــث أدرج مؤشــر االبتــكار العالمــي ضمــن مؤشــرات الرؤية وبــذات الهدف.

زيــارة أكثــر مــن )٣0( مــن المؤسســات الحكوميــة منهــا والخاصة مــن أصحاب 
المصلحــة والفاعليــن لتعزيــز منظومــة االبتــكار والتأكيــد علــى أهميــة توفيــر 

البيانــات الدقيقــة فــي الوقت المناســب.

التواصــل مــع المكتــب الوطنــي للتنافســية فــي تحليــل ومتابعــة المؤشــرات 
وعالقتهــا مــع مؤشــرات تقريــر التنافســية الدولــي ومؤشــرات أهــداف التنمية 

المســتدامة والتــي تتقاطــع معهــا فــي عــدد مــن المؤشــرات.

التعــاون مــع فريــق وحــدة دعــم التنفيــذ والمتابعــة فيمــا يتعلق بالمؤشــرات 
ذات العالقــة ببيئــة األعمال.
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الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا واالبتكار

تواصــل الشــبكة الوطنيــة لنقــل التكنولوجيــا واالبتــكار جهودهــا كحلقــة وصــل بيــن االوســاط األكاديميــة ومؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص، حيــث أعلنــت 
الشــبكة عــن المؤسســات األكاديميــة التــي حظيــت بالدعــم بمبلــغ عشــرين ألــف ريــال عمانــي لعــام 2019م ضمــن برنامــج دعــم إنشــاء مكاتــب نقــل التكنولوجيــا 

واالبتــكار فــي الجامعــات والكليــات وهــي: جامعــة صحــار وكليــة الشــرق األوســط.

ــا  ــي موله ــة الت ــات التعليمي المؤسس
ــل  ــاء مكاتــب نقــ ــم إنشـــ برنامــج دعــ
فـــــــــي  واالبتكــــــار  التكنولوجـــــــــيا 

: والكليــات  الجامعــات 

2019م

جامعة صحار

كلية الشرق األوسط

2018م

كلية العلوم التطبيقية بصحار

الكلية التقنية بالمصنعة

للـشـبكـــة  الـمـنضمـــة  الـمؤسـســـات 
الـتكـنـولـوجــيـــا  لـنـقـــــــل  الـوطنـيـــة 

واالبتكـــــار:

7 كليات

من الكليات التقنية التابعة
 لوزارة القوى العاملة

5 كليات

من كليات العلوم التطبيقية
 التابعة لوزارة التعليم العالي

كلية التربية بالرستاق

كلية
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ــي  ــكار العالم ــرات االبت ــل مؤش ــر تحلي ــة لمختب ــل الوطني ــة العم ــد حلق     عق
2019م بالتعــاون مــع المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة.

    المشاركـة في االجتماع اإلقليمي العربي حـــول مؤشـــر االبتكار العالمي:

مؤشر االبتكار العالمي 2019

تقدمــت الســلطنة فــي عــدد مــن مؤشــرات االبتــكار العالمــي لعــام 2019م وبالرغــم مــن أن تصنيفهــا فــي مدخــالت االبتــكار لــم يتغيــر )57 عالميــا( إال أن الســلطنة 
تراجعــت ) 11 مرتبــة (فــي عــام 2019 لتحتــل المرتبــة )80(، بســبب تراجــع ترتيــب الســلطنة فــي مخرجــات االبتــكار وحســب مــا هــو موضــح فــي الرســم البيانــي:

األنشطة المتعلقة بمؤشر االبتكار محليا ودوليا

بالتعــاون بيــن المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة وجامعــة الــدول العربيــة الــذي 
أقيــم بجمهوريــة مصــر العربيــة:

      االجتمــاع ناقــش أهميــة مؤشـــر االبتكـــار العالمــي فــي تعزيــز االبتــكار فــي 
المنظومــات الوطنيــة واداء الــدول العربيــة فــي مؤشــر االبتــكار والتحديــات التــي 

تواجههــا.

      الســلطنة تعتبــر مؤشــر االبتــكار العالمــي كأداة لقيــاس تقــدم األداء فــي مبــادرات 
المنظومــة الوطنيــة لالبتــكار وتضمينــه كمؤشــرات قيــاس رؤيــة الســلطنة 2040.
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في مــؤشر نسبة 
خريجي العلـــوم 

والهندسة

حققت السلطنة :

تقدمت السلطنة :

تراجعـت السلطنة :

سهـــــــولة تأسيس 
المؤسسات الناشئة

في ركيــزة 
التعليم العالي

مرتبة في مؤشر نســبة 
صادرات منتجات اإلبـداع 
من إجمــالي الصـــادرات

معيار سهولة الحصـول 
على االئتمان

في مؤشـــر 
إجمــالي تشكيل 

رأس المــــــال

 مرتبـــــة فــي مؤشــر 
نسبة حدة المنافسة 

في السوق

عدد المنشــورات 
العلمـــــية

في مؤشــر 
متوســط الرسوم 

الجمركــــــية

مرتبــــة في ركيــزة 
التـــرابط والتعــــاون 
في مجال االبتـــكار

في ركيــزة 
البنـــية 

األساسية

مرتبــــة فــــي مؤشـــر 
الخدمات الحكــــومية 

االلكترونية

 في مؤشـر 
إنتاج الكهرباء

مرتبـة في مؤشر 
إنتاج األفــــــــــالم 
الطويـلة الوطنية
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جائزة الغرفة لالبتكار

أعلن مجلس البحث العلمي عن الفائزين في جائزة الغرفة لالبتكار لعام 2019 وجاءت النتائج كالتالي:

المشروع

عدد المشاريع 
المتقدمة

مشروع حلول ذكية 
لمعالجة األخطاء الطبية

مشروع الترشيح النانوي
 في أنبوبة القسطرة

تحويل االطارات التالفة إلى عازل صوت وحرارة ومياه للمباني.

عبارة عن منتج يحد من االلتهابات البكتيرية في المسالك 
البولية، عن طريق استخدام تقنية النانو في عمل قسطرة بولية 

جديدة محصنة.

إيجاد منظومة تعطي الطبيب المعلومات الدوائية عن المريض 
بدقة وسهولة حتى يتمكن الطبيب من معرفة كافة االدوية 

التي يتناولها المريض.

شهاب بن حمد الشافعي

فارس بن عبداهلل الفارسي

الدكتور/ زاهد بن عبداهلل 
المنذري

الكلية التقنية بالمصنعة

جامعة السلطان قابوس

وزارة الصحة

فكرة المشروع

زيادة عن
 النسخة األولى

قائد المشروع

مشروعا ابتكاريا فــــــي مراكز للتقييم
معــــرض حفل الجائزة

المؤسسة

أفكار ابتكارية فائزة

مشروع تنين المطاط

1

2

٣

المركز
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مسابقة مختبر الجدران المتساقطة

نظم مجلس البحث العلمي النسخة الرابعة من مسابقة مختبر الجدران المتساقطة في العام 2019م وجاءت نتائج الفائزين كالتالي:
حقــق مشــروع اســتبدال البالســتيك بجــذور الفطــر المركــز األول فــي النســخة المحليــة الرابعــة لمســابقة مختبــر الجــدران المتســاقطة للطالــب المبتكــر ســعيد بــن خالــد 
ــر جــدار الضبــاب للطالبــة حســينة بنــت عامــر الرجيبيــة مــن جامعــة الســلطان قابــوس علــى  الفارســي مــن جامعــة الســلطان قابــوس فــي حيــن حصــل مشـــروع كسـ

المركــز الثانــي كمــا حصــل الطالــب زيــاد بــن حمــود الغرابــي مــن الجامعــة الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا علــى المركــز الثالــث عــن مشــروع بيــدار. 

وقــد حظــي المشـــروع الفائــز بالمركــز الثالــث علــى فرصــة تمثيــل الســلطنة والمشــاركة فــي النسخــــــــــة الدوليــة للمســـــــابقة فــي مدينــة برليــن بالجمهـــــورية األلمانية 
في الفتـــــرة مــن 8-9 نوفمبــر 2019م.

إحصائيات المسابقة

مشروعًا متأهاًل منمشروعًا مشاركًا
الفرز األول

فوز أفضل ثالثة 
مشروعات في ختام 

المسابقة

الرعاة





فــــي صميـــــــم االبتـكـــــــــار

 At the heart of innovation


