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      ســاهمت الجائــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي منــذ انطالقتهــا فــي عــام 2014 

وحتــى األن فــي توفيــر بيئــة محفــزة للبحــث العلمــي فــي الســلطنة، وأوجــدت بيئــة 

تنافســية كبيــرة بيــن الباحثيــن، فالعــدد الكبيــر مــن الباحثيــن الذيــن يتنافســون 

ــى  ــا. وعل ــا وأهميته ــى نجاحه ــا عل ــال واضح ــد دلي ــا يع ــوز به ــرف الف ــل ش ــنويا لني س

ــة  ــت عالم ــا أمس ــام 2014 إال إنه ــي ع ــدأت ف ــي ب ــزة والت ــر الجائ ــر عم ــن قص ــم م الرغ

ــاج  ــزة أدى الــي إنت فارقــة بيــن الباحثيــن فــي الســلطنة، فالتنافــس علــى هــذه الجائ

بحوثــا ذات مســتوى ومحتــوى علمــي عالــي الجــودة يشــاد بــه مــن قبــل الكثيــر مــن 

ــي. ــث العلم ــن بالبح المهتمي

تنقســم الجائزة الوطنيــة للبحث العلمي الي فئتين:

ــهادة  ــة ش ــن حمل ــن م ــور للباحثي ــي منش ــث علم ــل بح ــزة أفض ــى: جائ ــة األول الفئ

الدكتــوراه أو ومــا يعادلهــا )اخصائــي أول فأعلــى لألطبــاء(،.

ــر  ــن غي ــئين )م ــن الناش ــور للباحثي ــي منش ــث علم ــل بح ــزة أفض ــة: جائ ــة الثاني الفئ

ــوراه(. ــهادة الدكت ــة ش حمل

يتــم اختيــار ســتة فائزيــن فــي كل فئــة وبعــدد إجمالــي 12 فائــر فــي ســتة قطاعــات 

بحثيــة وهــي:

التعليــم والمــوارد البشــرية، ونظــم المعلومــات واالتصــاالت، والصحــة وخدمــة 

المجتمــع، والثقافــة والعلــوم االجتماعيــة واألساســية، والطاقــة والصناعــة، والبيئــة 

ــة. ــوارد الحيوي والم

مقدمة
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أهداف الجائزة

العمانييــن  الباحثيــن  تشــجيع 
أنشــطتهم  مواصلــة  علــى 
العلميــة ومبادراتهــم البحثيــة

علميــة  بحــوث  اجــراء  زيــادة 
متعلقــة بالتحديــات المحليــة

نشــر ثقافــة البحــث العلمــي، 
مخرجــات  جــودة  ورفــع 

الســلطنة فــي  البحــوث 

الوعــي حــول  زيــادة مســتوى 
البحــث  مجلــس  جهــود 
والمنــح  والبرامــج  العلمــي 

يقدمهــا التــي  البحثيــة 
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محطات هامة للجائزة

7/10/2012

5/10/2016 

 9/12/2018 

20/7/2014

 26-27/10/2015

16/12/2019 

25 /10/2014

اعتماد إنشاء الجائزة 
من قبل هيئة مجلس 

العلمي البحث 

اإلعالن عن الفائزين 
بالجائزة في دورتها 

الثالثة

اإلعالن عن الفائزين 
بالجائزة في دورتها 

الخامسة

التدشين 
الرسمي 
للجائزة

اإلعالن عن الفائزين 
بالجائزة في دورتها 

الثانية

اإلعالن عن الفائزين 
بالجائزة في دورتها 

السادسة

اإلعالن عن الفائزين 
بالجائزة في دورتها 

األولى

اإلعالن عن الفائزين 
بالجائزة في دورتها 

الرابعة

5/10/2016 
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شروط التقدم للجائزة
أن يكــون مقــدم الطلــب هــو الباحــث الرئيــس والــذي يظهــر اســمه علــى رأس قائمــة مؤلفــي البحــث 
ــن  ــه م ــارا الي ــون مش ــرط أن يك ــب األول )corresponding author(. بش ــور أو الكات ــي المش العلم

قبــل الناشــر.

أن يكــون موضــوع البحــث العلمــي المنشــور ذا عالقــة باحتياجــات الســلطنة، ومرتبطــا بأحــد مجــاالت 
الجائــزة.

أال يكون البحث العلمي المنشــور قد ســبق ان فاز بجائزة في مســابقة أخرى محلية أو دولية.

ــي  ــة ف ــة المدرج ــة المحكم ــات العلمي ــدى الدوري ــي إح ــره ف ــم نش ــد ت ــي ق ــث العلم ــون البح أن يك
)Scopusأو Web of Science(، أو فــي إحــدى الدوريــات العربيــة المحكمــة المدرجــة فــي صفحــة 

ــس.  ــي للمجل ــع االلكترون ــزة بالموق الجائ

ــد  ــال واح ــي مج ــزة وف ــات الجائ ــي فئ ــاركة ف ــط للمش ــد فق ــب واح ــدم بطل ــث التق ــكل باح ــق ل يح
فقــط وســيتم الغــاء جميــع طلبــات الباحــث الــذي يتقــدم فــي أكثــر مــن فئــة أو فــي أكثــر مــن مجــال.

علــى الباحــث المتقــدم للتنافس على الجائزة إبراز ما يثبت أن الدورية المنشــور   فيها البحث 
* مدرجة في )Scopus, Web of Science( خالل فترة النشــر. 

أن يكــون الباحثون على اســتعداد لتقديم أي معلومات قــد تطلبها لجان الجائزة.

ال يحــق ألي مــن أعضــاء اللجــان المقيمــة التقــدم للجائــزة أو أن يكــون أحــد المشــاركين فــي الطلبــات 
المقدمــة للجائــزة.

علــى مقــدم الطلــب إبــراز مــا يثبــت عــدم ممانعــة جميــع أعضــاء الفريــق البحثــي مــن التقــدم 
للجائــزة.

قــرارات لجنة التحكيم نهائية وال يحــق للباحثين االعتراض عليها.

يلتــزم الفائــزون بالجائــزة بالحضــور وتقديــم عــرض مرئــي أو مصــور عــن بحوثهــم الفائــزة فــي 
البحــث العلمــي. الملتقــى الســنوي للباحثيــن والــذي ينظمــه مجلــس 

يتم اســتقبال الطلبات عن طريــق الموقع االلكتروني للمجلس
www.trc.gov.om فقط، مع إرفــاق جميع الوثائق المطلوبة.
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شروط خاصة

مقــدم  يكــون  أن  يشــترط 
مــن  الثانيــة  للفئــة  الطلــب 
الجائــزة مــن غيــر حملــة شــهادة 
البحــث الدكتــوراه وقــت نشــر 

الطلــب  مقــدم  يكــون  أن  يشــترط 
للفئــة األولــى مــن الجائــزة مــن حملــة 
يعادلهــا  مــا  أو  الدكتــوراه  شــهادة 

لألطبــاء( فأعلــى  أول  )أخصائــي 

األولــى )2014(

الرابعة )2017(

86

98

61

70

25

28

الثانيـة )2015(

الخامسة )2018(

83

136

56

99

27

37

الثالثـة )2016(

السادسة )2019(

132

162

89

108

43

54

عدد المتقدمين الثانيةالفئة األولىالدورة الفئة 

البحوث المتقدمة للجائرة في دوراتها الستة
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دورة الجائزة األولى

2014

594415

عدد البحوث 
المستلمة

بحثًا بقيادة 
باحثين من 

حملة شهادة 
الدكتوراه

بحثًا بقيادة 
باحثين من غير 
حملة شهادة 

الدكتوراه
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المشــاريع البحثية الفائزة حســب القطاعات | الفئة األولى

قطاع
البيئة والموارد الحيوية 

الفطريــة  المســببات  توصيــف  حــول  دراســة 
فــي ســلطنة  النخيــل  جــذور  بأمــراض  المرتبطــة 

ن عمــا

بقيادة الدكتور عبداهلل بن محمد الســعدي 
جامعة السلطان قابوس

وضــم الفريــق البحثــي آمنــة الجابريــة، عيســى المحمولــي، 
المزروعيــة صفــاء 

قطاع الثقافة
والعلوم االجتماعية واألساســية

أربــاح  تــوزع  التــي  الشــركات  دراســة حــول دوافــع 
متكــرر بشــكل  األســهم 

بقيادة الدكتــور  خميس بن حمد اليحيائي
جامعة السلطان قابوس

قطاع
الطاقة والصناعة

تحليــل مــدى مالءمــة الموقــع الــذي يعمــل بالطاقــة 
المكانــي  التقييــم  باســتخدام  الكهروضوئيــة 
نظــام  علــى  القائــم  المعايــر  متعــدد  الغامــض 

الجغرافيــة المعلومــات 

بقيادة الدكتور ياســين شرابي
جامعة السلطان قابوس

وضم الفريق البحثي البروفيســور عادل جاستلي

قطاع
الصحة وخدمة المجتمع

ــي لمرضــى  ــر العــالج بالصمــغ العرب دراســة حــول تأثي
ــوي المزمــن الفشــل الكل

بقيادة البروفيســور بدر الدين علي 
جامعة السلطان قابوس

وضــم الفريــق البحثــي  كال مــن إســحاق بــن ســيف الحســني، 
ســمية بيجــام، والدكتــور أحمــد الشــكيلي، والبرفيســور عبــد 
ــيرلنج،  ــايمون ش ــب  ، وس ــول صع ــورة نيك ــار، والدكت ــم نيم الرحي

ــر ــا قيص ــورة نين والدكت

بقيادة الدكتور شــــيريمون بيلييراثو
فينــو الجامعــة العربية المفتوحة البحثــي  الفريــق  وضــم   |              

شــيرمون، والدكتــورة رشــمي كريشــنا، والدكتــور يوســف ســعد

قطاع
االتصاالت ونظم المعلومات

مــن  المنطلقــة  القــرار  دعــم  نظــام  حــول  دراســة 
المعــارف الســريرية الذكيــة باســتخدام اإلطــار جــودي 

ــان ــلطنة عم ــي س ــكري ف ــر الس ــم مخاط لتقيي

قطاع
التعليم والموارد البشــرية

الــذات  ومفهــوم  الذاتيــة  الكفــاءة  معتقــدات 
ــر أنمــاط التنشــئة  الجســمي كعوامــل وســيطة لتأثي
للطلبــة  المدرســي  الصحــي  الرفــاه  فــي  الوالديــة 

نييــن لعما ا

للدكتور ســعيد بن سليمان الظفري  
جامعة السلطان قابوس
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المشــاريع البحثية الفائزة حســب القطاعات | الفئة الثانية
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قطاع
البيئة والموارد الحيوية 

قطاع الثقافة
والعلوم االجتماعية واألساســية

قطاع
الطاقة والصناعة

قطاع
الصحة وخدمة المجتمع

قطاع
االتصاالت ونظم المعلومات

قطاع
التعليم والموارد البشــرية

حجبت الجائزة

دراســة للتعــرف علــى الشــقوق الســطحية للتمــور 
بواســطة تقنيــة التصويــر الملــون

بقيادة سوســنة بنت هالل الرحبية 
جامعة السلطان قابوس

وضــم الفريــق البحثيالدكتــور مانيكفســانج أنــا مولــي، والدكتــور 
راشــد بــن عبــداهلل اليحيائــي، والدكتــور األزهــر خرجــي، والدكتــور 

بالثيســي ميهنــدرا ألهاكــوون

األنابيــب  تمديــد  تكنولوجيــا  أهميــة  حــول  دراســة 
الصلبــة ومــا تمثلــه مــن نقلــة نوعيــة فــي عمليــة 
حــل  عــن  فضــال  الجديــدة  االبــار  وتصميــم  حفــر 

القائمــة اآلبــار  فــي  المشــاكل  مــن  العديــد 

بقيادة الباحث عمر بن ســليمان العبري 
جامعة السلطان قابوس

وعضوية البروفيســورة تسنيم برويز

دراســة حــول معــدل االكتئــاب والعوامــل المصاحبــة 
لــه بيــن المســنين الذيــن يراجعــون مراكــز الرعايــة 

ــة ــة الداخلي ــي محافظ ــة ف ــة األولي الصحي

بقيادة الباحثة ســلطانة بنت محمد الصباحية 
وزارة الصحة

الســناوي،  ناصــر  بــن  حمــد  الدكتــور  البحثــي  الفريــق  وضــم 
ــود  ــدا محم ــورة رن ــي، والدكت ــيف الهنائ ــن س ــح ب ــور صال والدكت

يوســف

حجبت الجائزة

دراســة حــول مفهــوم الــذات األكاديمــي واالجتماعي، 
تأثيــر أنمــاط التدريــس ومتغيــر الجنــس فــي إطــار 

ــة ــة أجنبي ــة كلغ ــة اإلنجليزي ــم اللغ تعل

بقيــادة الباحثة مــروة بنت ناصر بن أحمد الراجحية

وعضويــة الدكتــور ســعيد بــن ســليمان الظفــري مــن جامعــة 
الســلطان قابــوس
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9  الجائزة الوطنية للبحث العلمي - ســت ســنوات من التميز

الباحثين الفائزين بالجائزة لعام 2014



دورة الجائزة الثانية

2015

835727

عدد البحوث 
المستلمة

بحثًا بقيادة 
باحثين من 

حملة شهادة 
الدكتوراه

بحثًا بقيادة 
باحثين من غير 
حملة شهادة 

الدكتوراه

10 الجائزة الوطنية للبحث العلمي - ســت ســنوات من التميز



المشــاريع البحثية الفائزة حســب القطاعات | الفئة األولى

قطاع
البيئة والموارد الحيوية 

قطاع الثقافة
والعلوم االجتماعية واألساســية

قطاع
الطاقة والصناعة

قطاع
الصحة وخدمة المجتمع

قطاع
االتصاالت ونظم المعلومات

قطاع
التعليم والموارد البشــرية

هيدروبروميــد  مركــب  تركيبــة  لتحديــد  كاشــف 
التجاريــة  األدويــة  أشــكال  فــي  الســيتالوبرام 

الطبقــي االستشــعاع  بواســطة 

بقيادة الدكتور ســيد نجم الحجاز
الكليــة التقنية العليا

وضــم الفريــق البحثــي أحــالم الفزاريــة، ومنيــرة الباديــة، ورقيــة 
المحرزيــة

بلوشســتان  شــاطئ  علــى  أرضيــة  هــزة  تأثيــر 
فــي  تســونامي  أمــواج  تشــكيل  فــي  الباكســتانية 

الهنــدي المحيــط 

بقيادة الدكتور جوســتا هوفمن
الجامعــة األلمانية للتكنولوجيا

نعيــم،  وغزالــة  اليحيائــي،  ســلطان  البحثــي  الفريــق  وضــم 
جروتزنــر وكريســتوف  كوســيك،  وميركــي 

الشمســية  الطاقــة  أداء مجمــع اســتيعاب  تقييــم 
المقلــوب المدمــج مــع دورة تبريــد ذلــك األداء بــدون 

دمج أي 

للدكتورة صباح أحمد الســلمان
جامعة السلطان قابوس

للرمــان  األجــل  طويلــة  الغذائيــة  المكمــالت  تأثيــر 
ــة  والتيــن والتمــور فــي تخفيــف التضخمــات العصبي

لنمــوذج الفــأر المعــدل وراثيــا لمــرض الزهايمــر

بقيادة الدكتور مصطفى محمد عيســى
جامعة السلطان قابوس

والدكتــور ســمير  أكبــر،  وعضويــة ســيلفراج ســوباش، محمــد 
جايلميــن جيلــز  العــدوي، 

المحــدودة  غيــر  تيخونــوف  مصفوفــة  تحليــل 
التكتــالت  فــي  وتطبيقاتهــا  الســلبية  وغيــر 

نية طا لســر ا

للدكتور أندري ميرزال
جامعة السلطان قابوس

ملــف التقييــم التعليمــي للمعلميــن فــي ســلطنة 
ن عما

للدكتور حســين بن علي الخروصي   
جامعة السلطان قابوس
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المشــاريع البحثية الفائزة حســب القطاعات | الفئة الثانية

قطاع
البيئة والموارد الحيوية 

قطاع الثقافة
والعلوم االجتماعية واألساســية

قطاع
الطاقة والصناعة

قطاع
الصحة وخدمة المجتمع

قطاع
االتصاالت ونظم المعلومات

قطاع
التعليم والموارد البشــرية

فــي  البحريــة  الحيويــة  التكنولوجيــا  تطويــر 
ســلطنة عمــان، إمكانيــة بنــاء القــدرات مــن خــالل 

المفتــوح االبتــكار 

بقيادة الباحثة كوثر بنت إبراهيم البلوشــية 
مجلس البحث العلمي 

وجرانــت  ســتيد،  ســيلينا  مــن  كال  البحثــي  الفريــق  وضــم 
جــس بير

حجبت الجائزة

ــات  ــاق المذيب ــن أعم ــوف م ــر المأل ــتخدام غي االس
إســتخراج  لتعزيــز  االنصهــار  ســهلة  العميقــة 

الثقيــل النفــط 

بقيادة الباحث عادل محســن زاده

الجامعــات  طلبــة  بيــن  الخطــر  القيــادة  ســلوك 
عمــان ســلطنة  فــي  والموظفيــن 

بقيادة الباحث حمد بن خميس الريســي
وزارة الصحة

ومصطفــى  بالنكريمــان،  كاي  المنيــري،  عبــداهلل  وعضويــة 
الهنائــي، والدكتــور ســمير العــدوي، وجيريمــي ديفــي، وجيمــس 

فريمــان

التصويــر الطيفــي عــن قــرب باألشــعة تحــت الحمــراء 
لتصنيــف الفواكــه المصابــة بالفطريات

للباحثــة تينا آن ماثيو  | جامعة الســلطان قابوس

ســيزنج محرك البحث الداللي باللغة العربية

للباحثة أمل بنت ســلطان المقرشية 
كلية العلــوم التطبيقية بوالية عبري

فاز بالجائزة مناصفة مشــروعين بحثيين هما:

الجماعيــة، دراســة  االســتقالة  التحفيــز علــى  تأثيــر 
لوضــع قطــاع الصحــة العــام فــي ســلطنة عمــان

للباحث خالد بن ســويدان البادي | وزارة الصحة

12  الجائزة الوطنية للبحث العلمي - ســت ســنوات من التميز



13  الجائزة الوطنية للبحث العلمي - ســت ســنوات من التميز

الباحثين الفائزين بالجائزة لعام 2015



دورة الجائزة الثالثة

2016

1328943

عدد البحوث 
المستلمة

بحثًا بقيادة 
باحثين من 

حملة شهادة 
الدكتوراه

بحثًا بقيادة 
باحثين من غير 
حملة شهادة 

الدكتوراه
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المشــاريع البحثية الفائزة حســب القطاعات | الفئة األولى

قطاع
البيئة والموارد الحيوية 

قطاع الثقافة
والعلوم االجتماعية واألساســية

قطاع
الطاقة والصناعة

قطاع
الصحة وخدمة المجتمع

قطاع
االتصاالت ونظم المعلومات

قطاع
التعليم والموارد البشــرية

أجهــزة مبتكرة ومصغــرة لتحديد الكميات الكلية 
للبولي فينول في الفواكه والعســل العماني

بقيــادة الدكتور حيدر بن أحمد اللواتي
جامعة السلطان قابوس

مزيج سميك من مكونات اللبان لتنشيط خاليا سرطان 
الثدي

بقيــادة الدكتور فاروق لقمان الحكيم | جامعة الشــرقية

وعضوية بثينة الهدابية، والبروفيســور فخر الدين ســليمان

وضــم الفريق البحثي الدكتور محمد البلوشــي وجمال الصباحي

فاز بالجائزة مناصفة مشــروعين بحثيين هما:

مــن  الناتجــة  الكامــل  غيــر  االحتــراق  مكونــات  فصــل 
دخــان اللبــان العمانــي كأول إثبــات لالنحــالل الحــراري 

اللبــان ألحمــاض 
بقيادة البروفيســور أحمد بن سليمان الحراصي 

          |  وضــم الفريــق البحثــي الدكتــورة هدايــات حســين، جامعة نزوى
والدكتــور جافيــد حســين، والبروفيســور أحمــد الرواحــي، والدكتــور 
والدكتــور  خــان  يــار  حســين  والدكتــور  الحكيــم،  لقمــان  فــاروق 
ــارة  ــي، وس ــد الحراص ــي، وراش ــات عل ــور ليق ــان، والدكت ــب الرحم نجي

الحضرميــة وإيمــان  الحضرميــة، 

ــي  ــة ف ــاه الغازي ــن المي ــري لحق ــي البص ــل الجزئ التحلي
المســام الغيــر منتظــم والغيــر متجانــس

بقيادة الدكتور نادر موازفات | جامعة الســلطان قابوس
وعضوية فرشيد ترابي

بقيادة البروفيســور سمير العدوي
جامعة السلطان قابوس

تعرضــوا  الذيــن  للمرضــى  اإلدراكيــة  المالمــح 
المتكــررة الجلطــات  نتيجــة  للخــرف 

والدكتــور  برايــد،  نيــدي  الدكتــور  البحثــي  الفريــق  وضــم 
العــزري،  فيصــل  والدكتــور  عيســى،  محمــد  مصطفــى 

الســيباني ناصــر  والدكتــور  حســين،  ســمير  والدكتــور 

ــتخدام  ــريع باس ــي الس ــتخالص الجانب ــة االس مرحل
ــرت إشــارة معلومــات هيلب

بقيادة الدكتور منذر قديســات 
كلية العلــوم التطبيقية بصحار

وضــم الفريــق البحثــي البروفيســور دفيــد بيرتــون، والدكتــورة 
فرانســيس ليلــي، والبروفيســور ميجيــل آريفاليلــو فالنســيا

اللغــة  ومعلمــات  معلمــي  ممارســة  مســتوى 
المواطنــة  العربيــة ألدوارهــم فــي غــرس قيــم 
ــة  ــر الطلب ــة نظ ــن وجه ــم م ــوس طلبته ــي نف ف

عمــان بســلطنة  أنفســهم 

للدكتورة ريا بنت ســالم المنذرية 
جامعة السلطان قابوس
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 الجائزة الوطنية للبحث العلمي - ســت ســنوات من التميز

قطاع
البيئة والموارد الحيوية 

قطاع الثقافة
والعلوم االجتماعية واألساســية

قطاع
الطاقة والصناعة

قطاع
الصحة وخدمة المجتمع

قطاع
االتصاالت ونظم المعلومات

قطاع
التعليم والموارد البشــرية

حجبت الجائزة

التنــوع والتركيبــة الجينيــة لطفيــل الثالريــا فــي 
ســلطنة عمــان

بقيادة الباحثة ســالمة الحميضية
جامعة السلطان قابوس

حجبت الجائزة

التحليــل البروتينــي لألجســام المضــادة لبروتيــن 
SMD فــي مرضــى الذئبــة الحمــراء

للدكتور محمود الكندي 
مستشــفى جامعة السلطان قابوس

وضــم الفريــق البحثــي الدكتــور تيــم شــاتواي، وجــورج جيــالدا، 
جولــد  فيونــا  والدكتــورة  جاكســون،  ميشــيل  والدكتــور 
ــال،  ــس كولي ــورة اليك ــر، والدكت ــي ووك ــورة جين ــت، والدكت بلن

والدكتــور تــوم جــوردون

ــن،  ــاج الدي ــد ت ــور محم ــن الدكت ــي كال م ــق البحث ــم الفري وض
والبروفيســوره   ، الفهديــة  وأميــرة   ، ويــر  وليــم  والدكتــور 
بــدر  والدكتــور   ، بوبيــد  باتريــك  والدكتــور   ، جانســن  يوجيــن 
القمشــوعي ، والدكتــور البانــو بيجابيريــرا، والدكتــوره جــوان 
، والبروفيســورة  برائيــن  تمابســن ، والدكتــورة  جيــن كنيــرد 
اينــدي تيــت، والبروفيســور حمــزة بابكــر.   ، والدكتــورة  شــلز 

حجبت الجائزة

لــدى  الوظيفــي  الرضــا  مــدى  حــول  دراســة 
العمانيــة المستشــفيات  فــي  الممرضيــن 

للباحــث محمد بن عبداهلل المقبالي
البريمي مستشفى 
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الباحثين الفائزين بالجائزة لعام 2016



دورة الجائزة الرابعة

2017

987028

عدد البحوث 
المستلمة

بحثًا بقيادة 
باحثين من 

حملة شهادة 
الدكتوراه

بحثًا بقيادة 
باحثين من غير 
حملة شهادة 

الدكتوراه
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قطاع
البيئة والموارد الحيوية 

قطاع الثقافة
والعلوم االجتماعية واألساســية

قطاع
الطاقة والصناعة

قطاع
الصحة وخدمة المجتمع

قطاع
االتصاالت ونظم المعلومات

قطاع
التعليم والموارد البشــرية

نســبة الفائدة في عمان هل هي منصفة؟

للمكرم الدكتور ســعيد بن مبارك المحرمي
جامعة السلطان قابوس

البلديــة  للنفايــات  النهائــي  التركيــب  تحليــل 
مســقط فــي  الصلبــة 

بقيادة الدكتور محاد بن ســعيد بن علي باعوين
جامعة السلطان قابوس

وضــم الفريــق البحثــي الدكتــور عبــداهلل المنعــم، والدكتــور 
حامــد اومــدي برنــا، ووالء العامريــة

الــذكاء  فــي  جديــدة  خوارزميــة  تقديــم 
االصطناعــي الهجيــن الســتخدامها فــي تحســين 
مجــاالت  فــي  الصناعيــة  التطبيقــات  شــبكة 

التحويليــة الصناعــات 

للدكتور عايدين عزيزي
الجامعــة األلمانية للتكنولوجيا

االســتجابة  علــى  الديــزل  عــادم  جزيئــات  تأثيــر 
ــا  ــة تجريبي ــرذان المصاب ــي الج ــة ف ــة الكلوي الوعائي

المزمــن الكلــى  بمــرض 
بقيادة الدكتور يوســف بن محمد السليماني

مستشــفى جامعة السلطان قابوس
المحروقــي،  ســالم  بــن  أحمــد  البحثــي:  الفريــق  وضــم 
عاصــم  والدكتــور  الزعابــي،  عبــداهلل  بــن  محمــد  والدكتــور 
علــي شــلبي، ومحمــد الشــيخ، والبروفيســور عبدالرحيــم نيمــار، 

الهاشــمي علــي  حامــد  الديــن  بــدر  والبروفيســور 

نظام استشعار لإلشــعاعات الكهرومغناطيسية 
لتطبيقــات الطاقــة المنخفضة والعالية التردد

للدكتور محمد بن مانع بيت ســويلم
جامعة السلطان قابوس

الكشــف عــن الطلبــة الموهوبيــن فــي ســلطنة 
عمــان، الفــروق فــي النــوع والصــف علــى مقيــاس 

ــة ــوذج المدرس ــة، نم ــر الموهب تقدي
بقيادة الدكتور أحمد حســن حمدان 

جامعة السلطان قابوس
وضــم الفريــق البحثــي كال مــن البروفيســور علــي مهــدي 
عبــد  والبروفيســور  فايفــر،  ســتيفن  والبروفيســور  كاظــم، 
القــوي الزبيــدي، والدكتــور رضــا عبــداهلل علــوان، والبروفيســور 
عبــداهلل أمبوســعيدي، والدكتــورة مريــم الوشــاحي، وطــارق 

ــي الخروص
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قطاع
البيئة والموارد الحيوية 

قطاع الثقافة
والعلوم االجتماعية واألساســية

قطاع
الطاقة والصناعة

قطاع
الصحة وخدمة المجتمع

قطاع
االتصاالت ونظم المعلومات

قطاع
التعليم والموارد البشــرية

دراســة االختالفــات المكانيــة والزمانيــة لعالقــات 
لنــوع  المصائــد الســمكية  بالــوزن وحالــة  الطــول 
أبوســيف(  )ســمكة  ليتــوروس  ترايشــيروس 

الســمكية المصائــد  إدارة  علــى  وتطبيقهــا 
بقيــادة الباحث عبداهلل بــن حمد النهدي | مركز العلوم 

البحرية والســمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية

سياســة ريــادة األعمــال للتغلــب علــى المصاعــب 
التــي تحــول دون نمــو شــركات جديــدة فــي اقتصــاد 

نامــي، أدلــة مــن ســلطنة عمــان
بقيادة الباحث عبداهلل بن محمد الشــكيلي

جامعة نزوى

وضــم الفريــق البحثــي البروفيســور كارلــوس جارســيا دي لينــز، 
والدكتــور آنــدرو كينــج

كوكوليلــي،  ماركــو  البروفيســور  البحثــي  الفريــق  وضــم 
والدكتــور خوســية غوانزاليــس - بيرنيــا، والدكتــورة ايناكــي 

ليجازكيــو بينيــا 

التحليــل البروتينــي لألجســام المضــادة لبروتيــن 
ريبســومال بــي فــي مرضــى الذئبــة الحمــراء

بقيــادة الدكتور محمود بن علي الكندي
مستشــفى جامعة السلطان قابوس

ــا  ــل ، وديمتري ــس كوليل ــورة اليك ــي الدكت ــق البحث ــم الفري وض
ــاوي ، والبرفيســور تــوم جــوردن ــور تــم جت بيــروكاس ، والدكت

اإللكترونــي  التســلل  عــن  الكشــف  نظــام  بنــاء 
الميــزات اختيــار  طريقــة  باســتخدام 

للباحث محمد بن عبداهلل أمبوســعيدي
كليــة العلوم التطبيقية بنزوى

وضــم الفريــق البحثــي البروفيســور أكســنجين هــي، والدكتــور 
بــري بادارســي ننــدا  ، والدكتــور زيــوان تــان

للتشــعب  المحفــزة  االســتراتيجيات  فاعليــة 
العصبــي علــى التفكيريــن االبتــكاري والناقــد لــدى 
طلبــة الصــف الثامــن مــن التعليــم األساســي فــي 

ــان ــلطنة عم س

بقيادة الباحثة خديجة بنت احمد البلوشــية
وزارة التربية والتعليم

وضم الفريق البحثي الدكتور ســليمان محمد البلوشــي
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الباحثين الفائزين بالجائزة لعام 2017



دورة الجائزة الخامسة

2018

1359837

عدد البحوث 
المستلمة

بحثًا بقيادة 
باحثين من 

حملة شهادة 
الدكتوراه

بحثًا بقيادة 
باحثين من غير 
حملة شهادة 

الدكتوراه
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قطاع
البيئة والموارد الحيوية 

قطاع الثقافة
والعلوم االجتماعية واألساســية

قطاع
الطاقة والصناعة

قطاع
الصحة وخدمة المجتمع

لألدويــة  المضافــة  الصيدالنيــة  المــواد  تحديــد 
أعمــدة  باســتخدام  الغــذاء  وعينــات  العشــبية 
ــات  ــن حبيب ــة م ــي المكون ــل الكروماتوغراف الفص
نــواة الصدفيــة المرتبطــة بجهــاز مطيــاف الكتلــة

بقيادة البروفيســور حيدر ين أحمد اللواتي 
جامعة السلطان قابوس

والدكتــور  البوســعيدي،  إدريــس  البحثــي  الفريــق  وضــم 
ــليمان ــن س ــر الدي ــور فخ ــو، والبروفيس ــل كادافيلبارامب أفض

تقييم جودة العســل العماني

بقيادة الدكتور محمد الفارســي
وزارة البلديــات اإلقليمية وموارد المياه

العامريــة،  وعبيــر  البلوشــية،  شــريفة  البحثــي  الفريــق  وضــم 
وأحــالم الحضرميــة، ومحفوظــة الرشــيدية، وأمانــي العلويــة

ــى  ــز عل ــاط بفل ــن واالرتب ــرغ األلكاي ــط تف ــر نم تأثي
الثنائيــة  البالتيــن  لمركبــات  الضوئــي  التزامــر 
االلكايــن والبوليمريــة المحتويــة علــى اآلزوبنزيــن

بقيادة الدكتورة ريا البلوشــية | جامعة الشــرقية
وضــم الفريــق البحثــي الدكتــور اشــانول حــق، والدكتــور 
ــور  ــوطي، والدكت ــد الس ــور محم ــان، والدكت ــا جاياب مهراج
جــون هســبند، والبروفيســور محمــد خــان، والبروفيســور 
كيــران مولــي، والدكتــور جوناثــان ســكيلتون، والبروفيســور 

ــول ريثبــي ب

تحليــل دورجيــن أنزيــم االندمــاج فــي انفصــال عناصــر 
جينيــة متنقلــة حاملــة لجينــات مقاومــة بكتيريــا 
الحيويــة  للمضــادات  بومانــي  األســينيتوباكتر 

الثقيلــة والمعــادن 

بقيــادة الدكتورة زعيمة الجابرية
جامعة السلطان قابوس

وضــم الفريــق البحثــي  كال مــن الدكتــورة روكســانا زامديــو، 
والدكتــورة إيفــا هورفــاث بــاب ، وجوزيــف رائــف ، والدكتــور زكريــا 
ــو  ــور مارك ــار والروفيس ــا كوم ــار راج ــور كوم ــي ، والدكت المحرم

ــي حجيون

قطاع
االتصاالت ونظم المعلومات

قطاع
التعليم والموارد البشــرية

نظــام وصــول مســبق التشــفير متعــدد الحامــل 
غيــر متعامــد لشــبكات الجيــل الخامــس الخلويــة

بقيــادة الدكتور عمران بيج
جامعة ظفار

العمانــي،  الســياق  الــي  المدرســية  حدائــق  إدخــال 
الســابع الصــف  مــع صفــوف  أوليــة  دراســة 

بقيــادة الدكتور عبد اهلل بن خميس بن علي أمبوســعيدي  
جامعة السلطان قابوس

اليحيائــي،  راشــد  الدكتــور  مــن  كال  البحثــي  الفريــق  وضــم 
تايلــور سوباشــني  والدكتــور  تايلــور،  نيــل  والبروفيســور 
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قطاع
البيئة والموارد الحيوية 

قطاع الثقافة
والعلوم االجتماعية واألساســية

قطاع
الطاقة والصناعة

قطاع
الصحة وخدمة المجتمع

قطاع
االتصاالت ونظم المعلومات

قطاع
التعليم والموارد البشــرية

تحضيــر وتوصيــف عوالــق المنجنيــز الرباعــي كمــادة 
متضوئــة عــن مضــادات األكســدة فــي عصيــر الرمــان 
ــر ــة الصغ ــة متناهي ــرات نانوي ــة قط ــتخدام منص باس

بقيــادة الباحثة بقيــة المغيرية | وزارة التربية والتعليم

وضم فريقها البحثي البروفيســور حيدر اللواتي، والبروفيســور 
سليمان فخرالدين 

االقتصــادي  والتقييــم  المالئمــة  الظــروف  ضبــط 
ــعف  ــات س ــن مخلف ــمعية م ــواد الش ــتخالص الم الس
شــجرة النخيــل باســتخدام تقنيــة االســتخالص بثانــي 

أكســيد الكربــون فــي الحالــة فــوق الحرجــة
للباحثة كريمة البلوشــية | جامعة يورك

البكتريــا وتحطيــم  نمــو  لتثبيــط  الضوئــي  التحفيــز 
الملوثــات العضويــة فــي الميــاه باســتخدام خيــوط 

بولــي ايثــر ســلفون
للباحثــة بثينة الغافرية | جامعة الســلطان قابوس 

والبروفيســور  أتــارد،  تومــاس  الدكتــور  البحثــي  الفريــق  وضــم 
مايــكل نــورث، والدكتــور أنــدرو هنــت

ــكا  ــور بريان ــورا، والدكت ــال ب ــور تانوج ــي الدكت ــق البحث ــم الفري وض
ســيث، والدكتــور ســيرجي دوبريســتوف، والدكتــور محمــد العبــري

فاز بالجائزة مناصفة مشــروعين بحثيين هما:

العمانــي  التمــر  نــوى  مــن مخلفــات  المثلــى  االســتفادة 
الحيــوي الديــزل  إلنتــاج وقــود 

بقيادة الباحث فاروق جميل | جامعة الســلطان قابوس
لميــاء  والدكتــورة  المحتســب،  عــالء  الدكتــور  البحثــي  فريــق  وضــم 
الحــاج، والدكتــور مهــاب الهنائــي، والدكتــور بــول هليبــر، والدكتــور عمــر 

ــيد رش

لمنجليــة  دراســة  العمانــي،  المنجلــي  الهيموجلوبيــن 
ــوع  ــن الن ــة م ــا المنجلي ــي الخالي ــيوم ف ــريب البوتاس وتس

العمانــي العرقــي 
بقيــادة الدكتورة حليمة بنت ولي بن محمد البلوشــية  

والــي، وزارة الصحة ياســر  البروفيســور  البحثــي  الفريــق  وضــم       
والدكتــورة مهــا العواديــة، والدكتــورة تيمــورة الصبحيــة، والدكتــور 
هانيمــان،  انكــي  والدكتــور  بيرويــن،  جــون  والدكتــور  ريــس،  ديفيــد 

جيبســون جــون  والبروفيســور 

بروتكــول خاليــا التوجيــه ذو الطاقــة الفاعلــة لشــبكات 
اإلستشــعار الالســلكية تحــت المــاء

للباحثة فايزة بنت علي بن ســيف الصلتية | جامعة الســلطان 
وضم الفريق البحثي باســل عرفه، ونصر الزيديقابوس

تنميــة  فــي  األخالقــي  التحليــل  مدخــل  اســتخدام  أثــر 
مــادة  فــي  الدراســي  والتحصيــل  القــرار  إتخــاذ  مهــارات 

عشــر الثانــي  الصــف  طالبــات  لــدى  األحيــاء 
بقيــادة الباحثة خالصــة العلوية | وزارة التربية والتعليم

وضم الفريق البحثي البروفيســور عبداهلل أمبوسعيدي
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المشــاريع البحثية الفائزة حســب القطاعات | الفئة األولى
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قطاع
البيئة والموارد الحيوية 

قطاع الثقافة
والعلوم االجتماعية واألساســية

قطاع
الطاقة والصناعة

قطاع
الصحة وخدمة المجتمع

قطاع
االتصاالت ونظم المعلومات

قطاع
التعليم والموارد البشــرية

األحمــر  اإلشــعاع  شــدة  أصــل  فــي  جديــدة  نظــرة 
 -2 لمشــتق  الحمــراء  تحــت  األشــعة  مــن  والقريــب 
هيدروكســي تشــالكون: صــورة شــاملة مــن فيمتــو 

الديناميكيــة المثــارة  الحالــة  ثانيــة 
بقيادة الدكتور أســامة أبو زيد  | جامعة الســلطان قابوس
وضــم الفريــق البحثــي كال مــن إيــدو زاهــد، ومحمــد ســيفي 
محمــود، و باالموروغــان ســوبرامانيان، و ســهانه محمــد ســعيد

النباتــي فــي  الزيــت  انتــاج الوقــود النظيــف مــن 
وجــود محفــز: دراســة فــي تحســين عمليــة اإلنتــاج

بقيادة الدكتور عالء حامد المحتســب
جامعة السلطان قابوس

وضــم الفريــق البحثــي كال مــن الدكتــور فــاروق جميــل، و ميــو 
ــد  ــور محم ــن ، والدكت ــاد باعوي ــور مح ــت ، والدكت ــي زار  من تائ
ــار، و  ــن كم ــك  ، و  كوبالركرش ــاو دن ــوك ب ــي نج ــري ، و تائ العب

ــد ــد أحم محم

مســتويات  تغييــر  فــي  يتســبب  الكيمــاوي  العــالج 
التــي تســهم   SNAII, PIGF ,NRP  1 الــدم  بروتينــات 
فــي تحديــد اســتجابة مريضــات ســرطان الثــدي للعــالج 

بقيــادة الدكتــورة نــوره بنــت ســالم  الزهيميــة
و ضــم الفريــق البحثــي كال مــن الدكتــورة مــروة الرياميــة، والدكتــور  
شــارلز بخيــت ، و زمــزم الحبســية، و ســعاد الباديــة، و الدكتورعــادل 
ــذري  ــور المن ــور  منص ــي ، والبوفيس ــد البيمان ــور  خال ــراح، والدكت الج
ــور   ــك ، والدكت ــي ناي ــور آدفيت ــم  ، والدكت ــيرين اده ــورة س ، والدكت

كامــران مالــك

للشــحنات  الــدوري  لالختيــار  األمثــل  الحــل  طــرق 
البضائــع نقــل  مــزادات  فــي  المطروحــة 

بقيادة الدكتور شــافي التريكي | جامعة الســلطان قابوس

محمــد  ميــر  مهــدي  الدكتــور  مــن  كال  ابحثــي  الفريــق  وضــم 
بييــا ســوجان  والدكتــور   ، ســداغي 

الــى  المباشــر  التعليــم  مــن  التعليــم  آليــة  تطويــر 
فــي  التدريــس  لطــرق  االســتقصائي  وثــم  الممنهــج 
برنامــج بكالوريــوس علــوم التربــة: دراســة حالــة مــن 

عمــان ســلطنة   – قابــوس  الســلطان  جامعــة 
بقيادة الدكتور ســعيد بن سالم اإلسماعيلي

جامعة السلطان قابوس
كاســيموف،  أنفــار  البروفيســور  مــن  كال  البحثــي  الفريــق  وضــم 

البوســعيدي حمــد  الدكتــور  و  المكتومــي،  علــى  والدكتــور 
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المشــاريع البحثية الفائزة حســب القطاعات | الفئة الثانية
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قطاع
البيئة والموارد الحيوية 

قطاع الثقافة
والعلوم االجتماعية واألساســية

ممارســات  عمــان:  مســقط،  فــي  المنزليــة  الحدائــق 
ودوافعهــم وتصوراتهــم  البســتانيين 

بقيــادة الباحث أحمد المياحي | جامعة الســلطان قابوس

اتخــاذ القــرار المهنــي وعالقتــه بالدافعيــة الداخليــة لــدى 
طلبــة الصــف العاشــر األساســي بســلطنة عمــان

بقيادة الباحثــة فاطمة بنت خلفان الفوري
وزارة التربية والتعليم

وضم الفريق البحثي كال من الدكتور ســعيد اإلســماعيلي، والدكتور 
طــارق جبريل، والدكتور أنفار كاســيموف، والدكتور على المكتومي

وضم الفريق البحثي كال من الدكتور ســعيد بن ســليمان الظفري

قطاع
الطاقة والصناعة

وغيــر  الكثيــف  بالغــاز  للغمــر  جديــدة  طريقــة  تطويــر 
للنفــط المعــزز  لالســتخالص  بالتنــاوب  الكثيــف 

بقيــادة الباحث الدكتــور ناصر بن محمد الهنائي
والدكتــور  ســعيدي  علــي  الدكتــور  مــن  كال  البحثــي  الفريــق  وضــم 
كولــن وود، والدكتــور ماثيــو مايــرز، والدكتــور راؤول فالديــز ، و كــوان 

شــي ،و فييــن جيــن

قطاع
الصحة وخدمة المجتمع

قطاع
االتصاالت ونظم المعلومات

قطاع
التعليم والموارد البشــرية

الدوائيــة  والديناميــكا  الحركــة  واختبــار  تطويــر 
النانــو  تقنيــة  علــى  مبنيــة  ذكيــة  لمســتحضرات 

ئيــة لدوا ا
بقيادة الباحثة حنــان بنت مصطفى اللواتية

                               | وضــم الفريــق البحثــي كال مــن الدكتــور فخــر وزارة الصحة
ــنة  ــورة عافس ــي، والدكت ــد فاكيل ــور محم ــي، والدكت ــن جمال الدي

الفاســينفار ، والدكتــور ســرور أحمــد

فــي  المنهــاج  علــى  القائمــة  القياســات  تطويــر 
ــي  ــع األساس ــف الراب ــة الص ــابية لطلب ــات الحس العملي

العربيــة المنطقــة  فــي 
للباحثة صفية بنت عبداهلل الشــحية

وزارة التربية والتعليم
ــام،  ــد ام ــود محم ــور محم ــن الدكت ــث كال م ــق البح ــم الفري وض
محمــود  محمــد  الدكتــور  و  العتيبــة،  ســتيفاني  البروفيســور  و 

إبراهيــم، و الدكتــور. راشــد المحــرزي

المكــون  تحليــل  مــن  الجديــدة  المعدلــة  النســخة 
الرئيســي مــع مصفوفــة االرتبــاط الحركيــة باســتخدام 

الحركيــة الطاقــة 
بقيادة الباحثة ســاره بنت  خميس الرزيقي

| وعضوية الدكتور كريســتين داوسالكليــة التقنية العليا                          
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الدوبــاس  لحشــرة  الزمانيــة  المكانيــة  األنمــاط  نمذجــة 
علــى نخيــل التمــور فــي شــمال ســلطنة عمــان دراســة 

الجغرافيــة المعلومــات  نظــم  باســتخدام  حالــة 
بقيادة الدكتــور خليفة بن محمد الكندي

                    | وضــم الفريــق البحثــي كال مــن الدكتور جامعة نيوانجالند أستراليا
بول كوان، والدكتور نايجل أندرو، والدكتورة ميتشــل ولش

فاز بالجائزة مناصفة مشــروعين بحثيين هما:
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