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الراشدي

ــاة  ــات الحي ــن ضروري ــرورة م ــا ض ــدول، وإنم ــه ال ــى ب ــا تتغن ــي ترف ــث العلم ــد البح ــم يع ل
العصريــة، فقــد شــاهد العالــم وأيقــن أهميتــه ودوره فــي تقليص آثــار الجائحة، ومســاهمته 
الفاعلــة فــي إيجــاد الحلــول العلميــة، ناهيــك عــن االبتــكارات التــي ســاهمت فــي تقليــل النقــص 
الــذي حصــل فــي توفــر المعــدات واألدوات الطبيــة، وســيظل الســباق فــي هــذا المضمــار ســاريا، 

حتــى  يتــم الكشــف عــن العقــار الناجــع لهــذا المــرض.

وتمــر البشــرية فــي وقتنــا الراهــن بمتغيــرات وتطــورات ســريعة جــدا، وخاصة بعد تفشــي جائحــة فيروس 
كورونــا »كوفيــد 19« الــذي غيــر مــن نظــرة العالــم للحيــاة، والــذي بــا شــك ســيتغير معــه العالــم بأســره 
بعــد هــذه الجائحــة، التــي أعطــت الكثيــر مــن الــدروس المجانيــة للبشــرية، ومــن أبرزهــا :ضــرورة اســتثمار 
ــام  ــي، واالهتم ــم االلكترون ــة بالتعل ــذات، والعناي ــى ال ــاد عل ــة، واالعتم ــدرات المحلي ــل الق ــاءات، وتأهي الكف

باألمــن الغذائــي، واالكتفــاء الذاتــي، وغيرهــا مــن الــدروس.

الســلطنة تملــك الكثيــر مــن المواهــب والكفــاءات القــادرة علــى تحويــل المحنــة الــى منحــة، فلقــد رأينــا كيــف 
ــل مــن األفــكار المجيــدة والتطبيقــات الذكيــة  ــا الكــم الهائ هــب الشــاب العمانــي فــي هــذه الجائحــة، ورأين
والحلــول العلميــة والتنافــس اإليجابــي بيــن الشــركات، لتصنيــع بعــض اللــوازم الطبيــة وابتــكار الحلــول وغيرهــا، 
حتــى لوحــظ هــذا الحــراك مــن الخــارج ممــا دفــع بعــض المؤسســات كمؤسســة أكســفورد بيزنــس جــروب 
ــاع  ــن وقط ــن الباحثي ــاون بي ــيدة بالتع ــا مش ــع كورون ــل م ــة للتعام ــة الداعم ــكارات العماني ــادة باالبت ــى اإلش إل

األعمــال والهيئــات الحكوميــة والخاصــة كاســتجابة لهــذه الجائحــة. 

فــي هــذا العــدد مــن نشــرة إضــاءات علميــة نســلط الضــوء علــى بعــض مــن هــذه الجهــود، متمنيــن 
لكــم قــراءة ممتعــة وشــيقة.

كورونا... والبحث العلمي  تقارير إخبارية
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 ندوة منصة المدن الذكية بال حدود تناقش
COVID-19 التحديات والفرص خالل جائحة

كتب:  محمد الرزيقي
للبرنامــج  التابعــة  الذكيــة  المــدن  منصــة  نظمــت 
البحــث  بمجلــس  الذكيــة  للمــدن  االســتراتيجي 
ــا حــدود  العلمــي نــدوة منصــة المــدن الذكيــة ب
»التحديــات  بعنــوان  افتراضيــة  نــدوة  وهــي 
كمــا   .COVID-  19 جائحــة  خــال  والفــرص 
الفائــزة  التطبيقــات  عــن  المنصــة  أعلنــت 
مصابــي  لمراقبــة  تطبيــق  ألفضــل 

كورونــا. فيــروس 

45 أخبارأخبار

برنامج بحوث المرصد االجتماعي يرصد آثار فيروس كورونا على األسرة العمانية

كتب:  محمد الرزيقي
نظــم البرنامــج االســتراتيجي لبحــوث المرصــد االجتماعــي خــال الفتــرة الماضيــة 
عــددًا مــن الحلقــات النقاشــية عــن ُبعــد تناولــت عــدة موضوعــات منهــا األســرة 
ــئة  ــاليب التنش ــوان »أس ــية بعن ــة نقاش ــد 19، وحلق ــة كوفي ــل أزم ــي ظ ــة ف العماني
ــية  ــة النقاش ــي الحلق ــج ف ــارك البرنام ــا ش ــي كم ــر المنزل ــل الحج ــي ظ ــة ف الوالدي
االفتراضيــة التــي أقامتهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة، بعنــوان »حمايــة الطفــل فــي 

ــا . ــة كورون ــرة جائح فت

مجلس البحث العلمي يشارك عن ُبعد في االجتماع الوزاري الدولي 
لوزراء العلوم واألبحاث

كتب: محمد الرزيقي
شــاركت الســلطنة ممثلــة فــي مجلــس البحــث العلمــي فــي االجتمــاع 
االفتراضــي الثالــث والعشــرين للجنــة األمــم المتحــدة لتســخير العلــوم 
ــي  ــنويا ف ــاد س ــة االونكت ــا منظم ــي تنظمه ــة الت ــة التنمي ــة لخدم والتقان
مدينــة جنيــف السويســرية. كمــا شــارك المجلــس فــي االجتمــاع الــوزاري 

الدولــي لــوزراء العلــوم واألبحــاث حــول جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( 
والــذي أقيــم عبــر االنترنــت. ناقــش االجتمــاع دور العلــوم واألبحــاث فــي 

ــد 19. ــا كوفي ــة كرون ــع جائح ــل م التعام

للمزيد....

 3 مشاريع تفوز بجائزة صاللة
للمياه والصرف الصحي

كتب: محمد الرزيقي
أعلــن مجلــس البحــث العلمــي بالتعــاون مــع شــركة صالــة 

لخدمــات الصــرف الصحــي عــن أســماء الفائزيــن بجائــزة صالة 
للميــاه والصــرف الصحــي فــي نســختها األولــى لعــام 2019 – 

2020، حيــُث بلــغ عــدد المتقدميــن 64 
مشــاركا مــن الباحثيــن األكاديمييــن 

التعليــم  مؤسســات  وطلبــة 
العالــي والمهتميــن والمبتكريــن 

بالســلطنة.

للمزيد....

للمزيد....

للمزيد....

للمزيد....

 البرنامج البحثي لفيروس كورونا
 »كوفيد19 يمول )10( مؤسسات بحثية

وأكاديمية
كتب:  عادل الفزاري

عشــر  أســماء  عــن  العلمــي  البحــث  مجلــس  كشــف 
ــم  ــوز بالدع ــن الف ــت م ــة تمكن ــة وأكاديمي ــات بحثي مؤسس
مســبقا،  بهــا  تقدمــت  التــي  البحثيــة  للمقترحــات  المالــي 
ضمــن البرنامــج البحثــي حــول فيــروس كورونــا »كوفيــد19« 
الــذي تــم اإلعــان عنــه فــي شــهر مــارس الماضــي، حيــث تــم 
تمويــل 2٨ مشــروعً بحثيــً وبلغــت تكلفتهــا االجماليــة 2٨0 ألــف 

ريــال عمانــي

للمزيد....

UPGRADE  تدشين  النسخة الرابعة من برنامج

كتب: عادل الفزاري
دشــن شــركاء برنامــج تحويــل مشــاريع التخــرج إلــى شــركات ناشــئة فــي مجــاالت 
الثــورة الصناعيــة الرابعــةUPGRADE النســخة الرابعــة مــن البرنامــج لعــام 2020م، أمــام 
المؤسســات األكاديميــة والطــاب والباحثيــن والمبتكريــن والمهتميــن، ويأتــي هــذا 
البرنامــج  ليواكــب االهتمــام المتســارع بموضوعــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتقنياتهــا 
المختلفــة، وإيمانــا بمــدى أهميــة إعطــاء الشــباب العمانــي فرصــة اإلبــداع واالبتــكار فــي 

هــذا المجــال، وســعيا القتنــاص الفــرص المتنوعــة

https://www.youtube.com/watch?v=lUtovA7cMhQ
https://youtu.be/hNvlE9gUg-w
https://www.youtube.com/watch?v=WUoSkp7smiw
https://youtu.be/oQ6X7PhD74c
https://www.youtube.com/watch?v=tjhYGUBwDoU
https://youtu.be/pA7TiuGBfvw


                فكرة المشروع

حــول فكــرة المشــروع البحثــي يقــول الباحــث مبــارك 
عناصــر  إحــدى  زالــت  وال  اإلبــل  تربيــة  كانــت  الوهيبــي: 
البيئــة العمانيــة، وســعيا لدراســة قطــاع تربيــة اإلبــل مــن 
ــات  ــرص والتحدي ــة، والف ــة واالقتصادي ــة االجتماعي الناحي
ــدف  ــاع به ــذا القط ــة ه ــى دراس ــا عل ــه، عملن ــة ب المرتبط
معرفــة العوائــد االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن الثــروة 
الحيوانيــة »اإلبــل« فــي ســلطنة عمــان وبالتحديــد فــي 
حيــث  للدراســة،  كعينــة  الشــرقية  شــمال  محافظــة 
كيــف  منهــا:  تســاؤالت،  عــدة  علــى  اإلجابــة  حاولنــا 
يوثــر ذلــك إيجابــا علــى االقتصــاد العمانــي؟ ومــا هــي 
التحديــات التــي تواجــه مربــي اإلبــل؟ ومــا هــي احتياجــات 
ــه  ــي تعين ــة الت ــة أو بيطري ــت مالي ــواء أكان ــل س ــي اإلب مرب
ــا  ــي يحتاجه ــهيات الت ــي التس ــا ه ــل؟ وم ــة اإلب ــى تربي عل
مربــو األبــل كالتســهيات الحدوديــة بيــن دول مجلــس 
التعــاون وغيرهــا مــن التســهيات التــي تعينهــم علــى 
ــر  ــى تطوي ــا عل ــك عملن ــى ذل ــة إل ــة؟ باإلضاف ــذه الحرف ه
خطــة عمــل تســاهم فــي تطويــر حرفــة تربيــة اإلبــل فــي 
ســلطنة عمــان، حيــث كانــت إحــدى العقبــات عــدم وجود 

دراســات مشــابهة عــن محافظــة شــمال الشــرقية.  

               مراحل المشروع

قائــا:  الوهيبــي  يحدثنــا  البحثــي  المشــروع  مراحــل  وعــن 
اعتمدنــا فــي هــذا المشــروع البحثــي علــى مصدريــن للبيانــات 
والمعلومــات، وهمــا: المصــادر الثانويــة كاإلحصائيــات مــن 
األوليــة،  والمصــادر  الســابقة  والبحــوث  الرســمية  الجهــات 
ــن  ــل م ــي االب ــع مرب ــر م ــل المباش ــى التواص ــا عل ــث عملن حي
محافظــة  فــي  اإلبــل  مربــي  علــى  اســتبانة  توزيــع  خــال 
ــي  ــن مرب ــر م ــدد األكب ــك الع ــا تمتل ــرقية لكونه ــمال الش ش
األبــل والمهتميــن بهــا فــي واليــات بديــة، والمضيبــي، والقابــل، 
ومعالجــة  إلدخــال  اآللــي  الحاســب  برامــج  واســتخدمنا 
وتحليــل البيانــات، وعمــل الرســوم البيانيــة والجــداول مثــل 

)SPSS، Microsoft excel( برامــج 

                 الفريق البحثي

وحــول الفريــق البحثــي أضــاف الطالــب مبــارك بــن العبــد الوهيبــي قائــا: 
بــن حمــاد  البحثــي الطالبيــن  عامــر  شــاركني العمــل فــي المشــروع 
الراشــدي، وبــدر بــن محمــد  الحجــري وبإشــراف الدكتــورة حبيبــة المغيريــة. 

                البحث يفوز بجوائز مختلفة

أمــا فيمــا يتعلــق بإنجــازات المشــروع البحثــي يختــم الطالــب مبــارك بــن العبــد الوهيبــي الحــوار قائــا: حصــل المشــروع البحثــي 
علــى المركــز الثانــي فــي مســابقة عمــان آلداب وفنــون اإلبــل التــي أقامتهــا مجلــة عالــم الهجــن فــي دورتهــا األولــى 2019/201٨، 
كمــا تــم تكريــم المشــروع البحثــي فــي فئــة »بحــوث الطــاب« فــي قطــاع الثقافــة والعلــوم اإلنســانية واألساســية ضمــن 

الجائــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي فــي الملتقــى الســنوي للباحثيــن لعــام2019م، التــي ينظمهــا  مجلــس البحــث العلمــي

              األرباح تأتي من سباقات األبل والدعم البيطري غير كاف

ويلخص الطالب مبارك بن العبد الوهيبي نتائج المشروع البحثي في عدة مخرجات منها:

حوار:  ربيع المكتومي
في ظل أزمة المياه العالمية، وتقلبات المناخ وتغيره، والتضخم السكاني وأثره على المجتمع، باإلضافة إلى تفشي األمراض 

النباتية والبشرية، يظهر مصطلح »األمن الغذائي« على السطح، والمقصود به في أبسط تعريف ضرورة توفير ما يحتاجه 
األفراد من مواد الزمة من منتجات غذائية حسب الموسوعة العالمية »وكيبيديا« ؛ حيث تسعى دول العالم إلى حل هذه 

األزمة من خالل عدة إجراءات ومن أهمها: إجراء األبحاث حول السياسات الغذائية وتطوير بذور المحاصيل، وقد سعى مجلس 
البحث العلمي منذ إنشائه إلى تطوير االستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية، من خالل التعليم والبحث 

واالبتكار بهدف إضافة قيمة للمجتمع من خالل الموارد الوراثية، عبر تأسيس مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية، 
باإلضافة الى تمويل مجموعة من المشروعات البحثية، وفي هذا الجانب مّول المجلس مشروعا بحثيا ضمن برنامج دعم 

بحوث الطالب من الكلية التقنية بإبراء بعنوان »الجوانب االجتماعية واالقتصادية للثروة الحيوانية المتمثلة بتربية الجمال 
في محافظة شمال الشرقية«،ولمعرفة المزيد من التفاصيل حاورنا الطالب مبارك بن العبد بن محمد الوهيبي عضو الفريق 

البحثي .

حوار مع باحث7 حوار مع باحث6

بتمويل من مجلس البحث العلمي

مشــروع بحثــي يتنــاول الجوانــب االجتماعيــة واالقتصادية 

لتربيــة الجمــال فــي محافظة شــمال الشــرقية

عوائد اللحوم واأللبان بسيطة مقارنة بعوائد السباقات

عدد مربى األبلالمرتبة )1(

أعداد الجمال
أعداد الجمال

أعداد الجمال

ظفار
5696

145875

%41.14

21577
8937 1132

 شمال الشرقية

المضيبي مربيا للجمال

المرتبة )2(

3015

242833

المضيبي تتصدر واليات 
محافظة شمال الشرقية 

في عدد الجمال من 
المجموع العام في 

المحافظة

العائد المالي من ألبان اإلبل ولحومها في السلطنة ضئيل جدا.

ال يوجد استغالل لإلبل في القطاع السياحي.

معظم األرباح من اإلبل تأتي من سباقات الهجن.

يعتقــد معظــم مربــي اإلبــل أن الدعــم البيطــري مــن العيــادات الحكوميــة غيــر كاف، ويجــب توســيعه بمــا 
يتــالءم مــع احتياجاتهــم، كمــا يجــب مراجعــة أســعار األدويــة والعالجــات فــي العيــادات البيطريــة الخاصــة.

ــرة مــن الحكومــة مــع  ــل هــي: الحصــول علــى قطعــة أرض للحظي ــي اإلب ــات التــي تواجــه مرب ــرز التحدي  أب
ــالف. ــعار األع ــاع أس ــال، وارتف ــتجالب عم ــة اس ــاه، وصعوب ــاء والمي ــر الكهرب توفي

مراجعة وتسهيل انتقال اإلبل بين دول مجلس التعاون بشكل أكبر.

التوســع فــي الدعــم المالــي مــن خــالل إقامــة التســعيرات فــي الســلطنة، وتشــجيع رياضــة ســباقات الهجــن 
ــكل اكبر. بش

مبارك الوهيبي  الدكتورة حبيبة المغيرية. بدر الراشديعامر الحجري
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عمــل علمــي من المؤلفات واألبحــاث واألوراق العلمية المنشــورة 
فــي التاريــخ العماني الحديــث والمعاصر

األستاذ الدكتور.
 أ.د سعيد بن محمد بن سعيد الهاشمي 

أبرز الباحثين في التاريخ العماني.

)100(

أعّد السيرة: عادل الفزاري
يمتــد التاريــخ العمانــي الــى أزمــان بعيــدة كمــا تــدل علــى ذلــك الشــواهد القائمــة، والتــي تعكــس حضــارات عريقــة 
قامــت علــى هــذه األرض الطيبــة، وفــي عصرنــا الحاضــر، انبــرى رجــال أفــذاذ لتوثيــق هــذا التاريــخ بــكل دقــة وأمانــة، 
وذلــك عبــر الطــرق األكاديميــة الرصينــة، والتوثيــق العلمــي الحديــث إلنتــاج مؤلفــات وكتــب تحكــي التاريــخ العمانــي 

الضــارب بجــذوره فــي أعمــاق الزمــن.
وفــي ســيرة باحــث لهــذا العــدد مــن مجلــة إضــاءات علميــة، نقــف مــع أحــد العلمــاء العمانييــن المتخصصيــن فــي 
مجــال التاريــخ العمانــي، والمشــهود لهــم بالكفــاءة والدقــة والعلــم الغزيــر، والذيــن جمعوا بيــن العلــم األكاديمي 
والتوثيــق الميدانــي، وااللتقــاء بالشــخصيات العمانيــة التاريخيــة المختلفــة، وأبحــر فــي محيطاتــه العميقــة، مقتفيــا 
ــا وعارضــا إياهــا عبــر مســند  ــار الســندباد العمانــي، ومســتخرجا الــدرر العمانيــة الثمينــة، وصاقــا لهــا ومهذب آث

علمــي رصيــن.
ولــد األســتاذ الدكتــور/ ســعيد بــن محمد بن ســعيد الهاشــمي فــي والية الكامــل والوافــي بمحافظة جنوب الشــرقية 
فــي عــام 1960م، واتخــذ طريــق النشــأة العلميــة والدينيــة الملتزمــة فــي واليتــه، ونهــل مــن العلــم الشــرعي، وتجــول 
بيــن حصــون قريتــه وقاعهــا العريقــة، مســتقرئا الشــواهد الحضاريــة، ومســتمعا لصهيــل الخيــول وخطــو الجمــال 
ــم،  ــوم باده ــال بعل ــف األجي ــون لتعري ــعة المضم ــوى، وواس ــة المحت ــات ثقيل ــا ومؤلف ــا كتب ــبكها لن ــرة ليس العاب

وســمو حضاراتهــم ومجــد تاريخهــم العريــق.

ويعمــل أســتاذا بقســم التاريــخ، بكليــة اآلداب والعلــوم االجتماعيــة فــي جامعــة الســلطان قابــوس، وهــو رئيــس جمعيــة 
ــز علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة ليــدز البريطانيــة عــام1995م، والماجســتير  ــار لــدول الخليــج العربــي، وحائ التاريــخ واآلث
مــن نفــس الجامعــة فــي عــام1990م بتخصــص التاريــخ الحديــث والمعاصــر، والتخصــص الدقيــق »تاريــخ عمــان ودول الخليــج 

العربيــة«.

 شارك الدكتور في أكثر من :
والعلــوم  اآلداب  كليــة  فــي  درســها  مقــررا   )26(
للطــاب  قابــوس  الســلطان  بجامعــة  االجتماعيــة 
بمرحلــة البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه، مــع 

واإلرشــاد. األكاديمــي  االشــراف 

لطــاب  تخــرج  مشــروع  علــى   علمــي  اشــراف   )6٨(
التاريــخ. قســم  فــي  النهائيــة  الســنة 

األوسمة والجوائز:

حصل الباحث على جوائز عديدة، منها:

الســلطان  جامعــة  فــي  المتميــز  الباحــث  شــهادة 
)2005م( قابــوس 

وســام جالــة الســلطان قابــوس للثقافــة والفنــون 
مــن الدرجــة الثانيــة )2006م(

تكريــم مــن جامعــة آل البيــت بــاألردن علــى أفضــال 
إنتــاج علمــي )أكتوبــر 2011م(

تكريــم مــن وزارة التــراث والثقافــة فــي الحفــاظ علــى 
ــر المــادي )2014( ــراث الثقافــي غي الت

وسام رابطة المبدعين العراقيين للفنون
 الجميلة.

االتفاقيات العمانية مع الدول األجنبية:179٨ - 1٨91 )كتاب(

 العاقات الثقافية العمانية الجزائرية. )كتاب(

دراسات في التاريخ العماني. )كتاب(

غاية السلوان في زيارة الباشا سليمان الباروني في عمان)كتاب(

العادات والتقاليد لمرحلة المياد في المجتمع العماني بشمال الشرقية)كتاب(

الحياة الثقافية في عمان في القرن التاسع عشر الميادي)كتاب(

المخطوطات العمانية في المكتبات األوروبية)كتاب(

الدور الثقافي العماني في شرق إفريقيا في العصر الحديث. 

الشيخ محمد بن شيخان السالمي )12٨4هـ/1٨67م - 1346هـ/1927م( )حياته وآثاره الفكرية(

سياسة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الداخلية وأثرها على القوى الخارجية )1913-1٨7٨(

الشيخ عامر بن خميس المالكي حياته وأعماله.

الشيخ صالح بن علي الحارثي ودوره السياسي واالجتماعي

السياسة الداخلية للسيد تركي بن سعيد: 1٨56-1٨66م

جوالت جالة السلطان قابوس الداخلية وأثرها االقتصادي واالجتماعي.

 البحرية العمانية خال القرنين 16م و17م: دراسة وصفية تاريخية

وثيقة استخاف اإلمام غالب بن علي الهنائي والصراع بين العلماء والزعماء، دراسة تحليلية مقارنة.

المواجهة بين العثمانيين والبرتغاليين في المياه العمانية بين 1551 و15٨1م صور من العاقات العمانية - العثمانية.

أنتج أكثر من )100( عمل علمي وباللغتين العربية واالنجليزية، أبرزها:

التاريخ الحديث والمعاصر للخليج العربي

تاريخ الدولة العثمانية

تاريخ دول شرق آسيا

المنجزات األكاديمية:االهتمامات العلمية والبحثية:

اإلنتاج العلمي )الكتب واألوراق العلمية(

الوثائق والمخطوطات

التاريخ الثقافي المادي وغير المادي

تاريخ المرأة وقضاياها المعاصرة

)30( تحكيم  لمشروع ترقيات  علمية   وأبحاث دورية وكتب وموسوعات.

)20( اشراف على الرسائل الجامعية من طلبة الدكتوراه والماجستير.

)43( عضوية في لجان تحكيم رسائل الماجستير والدكتوراه.

)100( مشاركة في مؤتمرات وندوات داخل السلطنة وخارجها.

أكثر من
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ــا علميــا يســير بوتيــرة متســارعة غيــر مســبوقة نحــو دراســة التسلســل  يشــهد عالمنــا المعاصــر ماراثون
الجينــي لفيــروس كورونــا )كوفيــد 19(، وتطويــر لقاحــات وأدويــة بهــدف الحــد مــن هــذه الجائحــة التــي غــزت 
العالــم بأســره والتخفيــف مــن آثارهــا، وفــي الجانــب اآلخــر تتســابق شــركات التصنيــع الطبيــة والمبتكــرون 
علــى حــد ســواء نحــو ســد النقــص الحاصــل فــي بعــض المعــدات واللــوازم الطبيــة، التــي نتجــت عــن 

االســتهاك الكبيــر جــدا لهــا للتعامــل مــع نوعيــة هــذا الفيــروس الخطيــر.

وممــا يثلــج الصــدر ويبعــث األمــل علــى صعيدنــا المحلــي أن نــرى مبــادرات شــباب عمــان المبــدع للمســاهمة 
ــي  ــدات الت ــوازم والمع ــذه الل ــن ه ــدد م ــر ع ــكار وتطوي ــر ابت ــة عب ــذه الجائح ــم ه ــي خض ــير ف ــو باليس ول
ــة  ــاءت جائح ــة، وج ــام والرعاي ــد االهتم ــا وج ــج حيثم ــي وينت ــادر أن يعط ــي ق ــاب العمان ــا أن الش ــت فيه اثب
كورونــا لتؤكــد علــى أهميــة البحــث العلمــي وضــرورة االهتمــام بــه، فالعالــم اليــوم أصبــح متلهفــا 
لألخبــار العلميــة وآلخــر مــا توصــل إليــه الباحثــون العلميــون مــن نتائــج وحلــول علميــة تحــد وتســهم فــي 
عــاج المــرض، فالبحــث العلمــي يقــف فــي مواجهــة كورونــا واآلمــال معقــودة علــى الباحثيــن والمبتكريــن 
لإلســهام فــي الحــد مــن آثــار هــذه الجائحــة، فــي ملــف هــذا العــدد مــن نشــرة إضــاءات علميــة نقتــرب مــن 
معامــل الباحثيــن، ونســلط الضــوء علــى الجهــود العلميــة المبذولــة لمواجهــة جائحــة كورونــا، كمــا نتعرف 
علــى أهــم مبــادرات المبتكريــن والمهتميــن وإســهاماتهم فــي الحــد مــن آثــار هــذه الجائحــة، وذلــك عبــر 

التحــاور مــع عــدد مــن الباحثيــن والمبتكريــن بالســلطنة. 

األبحاث العلمية أمام جائحة كورونا
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عصفــت أزمــة كورونــا بــدول العالــم، فأغلقــت مدنهــا ومطاراتهــا وموانئهــا، وفرضــت التباعــد المجتمعــي، وعطلــت 
عجلــة االقتصــاد، وتأثــر ســوق األعمــال، وأظهــرت حاجــة الشــعوب للبحــث العلمــي، وفــي المقابــل انتعشــت حركــة 
ــب الرئيــس للبحــث العلمــي ورئيــس  ــن ســليمان الحراصــي نائ البحــث العلمــي، حيــث يقــول البروفيســور أحمــد ب
مركــز أبحــاث العلــوم الطبيعيــة والطبيــة بجامعــة نــزوى: إن أبحــاث فيــروس كورونــا تدفــع دول العالــم نحــو العمل 
بوتيــرة أســرع إليجــاد الحلــول العلميــة الناجعــة، حيــث تجــاوزت عــدد البحــوث فــي العالــم ثالثــة آالف بحــث منشــور 
وذلــك خــالل ثالثــة أشــهر مــن انتشــار الجائحــة، وكان للباحــث الصينــي نصيــب األســد، ومــع هــذا الكــم الهائــل مــن 
البحــوث قلمــا تجــد بحثــا نوعيــا مــن الــدول العربيــة، وهنــا ال يــالم الباحــث العربــي فقــد أبــدع وأنتــج ووصــل الــى أعلى 

الرتــب العلميــة ونــال أعلــى الجوائــز عندمــا أتيحــت لــه الفرصــة فــي الخــارج ليعمــل فــي بيئــة خصبــة جاذبــة. 

ــأن المبتعــث العربــي عندمــا يعــود الــى بــاده يصطــدم  إذا أيــن تكمــن المشــكلة؟  يجيــب البروفيســور أحمــد الحراصــي ب
ــة  ــى امات ــداع ال ــر واإلب ــى ضج ــغف ال ــول الش ــة ليتح ــال اإلداري ــندان األعم ــس وس ــة التدري ــن مطرق ــه بي ــد نفس ــع ليج بالواق
ــتحق  ــدودة تس ــات مع ــز وجامع ــاك مراك ــاف هن ــاب اإلنص ــن ب ــع وم ــذا الوض ــن ه ــم م ــف بالرغ ــور. ويضي ــى فت ــاط ال والنش
اإلشــادة فــي الوطــن العربــي، ومؤسســات التعليــم العالــي بالســلطنة ال تختلــف عــن نظيراتهــا فــي الوطــن العربــي لــذا لــم نــَر 
ســبقا علميــا وأن محاوالتنــا االن لإلســهام فــي تقديــم حلــول علميــة للتصــدي لجائحــة كورونــا ال تعــدو كونهــا بســيطة فــي 
ظــل هــذا الزخــم العالمــي المتنامــي، ولكيــا يفســر هــذا الــرأي خــارج نصــه فانــي ال أعنــي المراكــز الصحيــة والمستشــفيات 

ــا  ــس، وانم ــة الوطي ــة حامي ــة معرك ــى لمجابه ــوف األول ــي الصف ــار ف ــل نه ــل لي ــي تعم ــة الت ــرات الخدمي والمختب
ــا. أقصــد البحــث العلمــي الــذي يقــدم حلــوال جذريــة وإســهامات تنافــس عالمي

ــث  ــادة البح ــي عم ــد ف ــاعد العمي ــي مس ــود الزدجال ــن محم ــد ب ــور فه ــال الدكت ــه ق ــن جانب م
العلمــي بجامعــة الســلطان قابــوس وأســتاذ مســاعد فــي قســم الكيميــاء الحيويــة 

الصحيــة:  والعلــوم  الطــب  بكليــة  الســريرية 
بعدمــا  يبــدأ  العلمــي  البحــث  عمــل  إن 

يتــم اكتشــاف مــرض فيــروس كورونــا 
وتشــخيص الحالــة الســريرية للمريــض، 
مــن  الباحثيــن  دور  يأتــي  بعدهــا 
الجينــوم  كقــراءة  مجــاالت  عــدة 
مصــدر  معرفــة  فــي  يســهم  الــذي 
التقريــر  وارســال  ونوعيتــه  الفيــروس 
ــات  ــاغ الجمعي ــة وإب ــات المختص للجه

الــذي  األمــر  العالميــة.  والمنظمــات 
ــرض  ــار الم ــن انتش ــد م ــي الح ــهم ف يس

ــرض  ــدي للم ــوات التص ــى خط ــاره أول باعتب
العلمــي  للبحــث  كذلــك  منــه.   والحــد 

تعالــج  التــي  المتوفــرة  األدويــة  مراجعــة  عبــر  دور 

أبحاث فيروس كورونا تدفع العالم نحو العمل بوتيرة أسرع نحو إيجاد الحلول.

د. محمد المغيري: 
علينا أن ندرس جيدا ما حصل في الساحة العالمية 

لكي نستعد لمعالجة أوضاعنا ومساعدة اآلخرين مستقبال.

البرفيسور أحمد الحراصي:
 المجامالت لن تخدمنا وكورونا فرصة إلعادة ترتيب القطاع البحثي ألهميته 

د. فهد الزدجالي: 
هناك حاجة إلى وجود مختبر بيولوجي مهيأ لدراسة الفيروسات

 أو الميكروبات

فيروس كورونا )كوفيد 19(  
بين معامل الباحثين ومبادرات المبتكرين والمهتمين 

إعداد: محمد الرزيقي
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مــن جانبــه قــال الدكتــور محمــد بــن عــادل المغيــري مديــر تســويق الخدمــات النفطيــة لمركــز تطويــر الحقــول بشــركة تنميــة 
نفــط عمــان: إن الممكنــات المســاعدة للباحثيــن لتقديــم حلــول علميــة للجائحــة تشــمل أمــورا متعــددة منهــا: 

أمــا البروفيســور أحمــد الحراصــي فــكان لــه رأي آخــر فقــال: إن البيئــة البحثيــة فــي الســلطنة هــي دون المســتوى المطلــوب 
والجامعــات دون اســتثناء لــم تســتطع مواكبــة الزخــم العالمــي وأن البحــوث العلميــة أغلبهــا ذات طبيعــة وصفيــة ال نوعيــة. 
ــه  ــي ألهميت ــاع البحث ــب القط ــادة ترتي ــة إلع ــا فرص ــا وكورون ــن تخدمن ــات ل ــي: المجام ــد الحراص ــور أحم ــف البروفيس ويضي
وقــد كتبــت عــدة تغريــدات ونــداءات إلنشــاء مركــز أبحــاث وطنــي ومركــز للقاحــات واألمصــال ألننــا فــي مواجهــة حتميــة مــع 

فيروســات قاتلــة وهــذا لــن يكــون األخيــر حســب مــا يبــدو ســواء أكان هــذا الفيــروس معــّدال جينيــا أو كان نتاجــا طبيعيــا.

توفر معلومات 
دقيقة لطبيعة 

المشاكل المختلفة 
ووجود قواعد بيانات 

لمعلومات من 
المجتمع الدولي.

توفر السوق الجاذبة 
لالبتكارات المحلية 

والشراكة القوية بين 
القطاع العام والخاص 
وغيرها من الممكنات.

مدى توفر المال الكافي 
للكوادر البشرية ولشراء 

المواد الالزمة. 

توفر المختبرات وورش 
العمل لتصميم وتركيب 

النماذج وتوفر المواد 
الخام لتجربة النماذج 

المقترحة كحلول.

هل البيئة البحثية في السلطنة محفزة وداعمة ألداء مهام الباحثين؟

بحوث طبية عمانية

د.فهد بن محمود الزدجالي
 مساعد العميد في عمادة البحث العلمي

 بجامعة السلطان قابوس 
وأســتاذ مســاعد فــي قســم الكيميــاء الحيويــة الســريرية بكليــة 

الطــب والعلــوم الصحيــة

ــأ  ــي مهي ــر بيولوج ــود مختب ــى وج ــة ال ــاك حاج هن
مــن المســتوى الثالــث للســالمة البيئيــة لدراســة 
الخطــورة  ذات  األخــرى  الميكروبــات  أو  الفيروســات 

العاليــة علــى الجســم
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ــي    ــن هيدركس ــث ع ــاء بالحدي ــدأ العلم ــال ب ــبيل المث ــى س ــات فعل الفيروس
حيــث  الخليــة  داخــل  بالفيــروس  بالتحكــم  يقــوم  الــذي  الكلوروكويــن 
ســبق وان تــم اســتخدامه ألمــراض فيروســية ســابقه كفيــروس ســارس 
وميــرس وغيرهــا، وهنــا يأتــي دور البحــث العلمــي بالقيــام بأبحــاث ســريرية 
للمــرض وتجربــة فاعليــة هــذه االدويــة. كذلــك يتدخــل البحــث العلمــي عنــد 
ــه  ــي طريق ــاب وه ــخص مص ــى ش ــي ال ــخص متعاف ــن ش ــا م ــل البازم نق
ــث  ــل البح ــك يتدخ ــا، كذل ــارف عليه ــدده متع ــات مح ــق آلي ــتخدمه وف مس
العلمــي فــي البحــث عــن عــاج فعــال لفيــروس كورونــا وغيرهــا مــن الصــور 

ــي. ــث العلم ــا البح ــل فيه ــي يدخ ــاالت الت والمج

ركــزت الســلطنة بشــكل عــام ومجلــس البحــث العلمــي 
بشــكل خــاص علــى إرســاء دعائــم منظومــة البحــث 
حيــث  األولــى،  الوهلــة  منــذ  الســلطنة  فــي  العلمــي 
تــم وضــع اســتراتيجية البحــث العلمــي التــي بدورهــا 
البحــوث  وتوجيــه  إدارة  آليــة  تطويــر  فــي  أســهمت 
) 11( أكثــر مــن  انشــاء  تــم  والعلــوم واالبتــكارات كمــا 

برنامجــا بحثيــً اســتراتيجيً تتنــاول عــدد مــن الموضوعــات 
والمجــاالت الــى جانــب عــدد مــن المبــادرات والمســابقات 
االبتكاريــة التــي تعــزز مــن تأصيــل ثقافــة البحــث العلمــي 
واالبتــكار فــي الســلطنة، وفــي هــذا الجانــب وجهنــا 

ــي:  ــؤالنا االت س

هل البيئة البحثية محفزة وداعمه للباحثين؟
لديهــا  الســلطنة  أن  الزدجالــي  فهــد  الدكتــور  يــرى 
أجهــزة  تملــك  متنوعــة  وخدميــة  بحثيــة  مؤسســات 
وكفــاءات تؤهلهــا ألداء أدوارهــا ومهامهــا، ســواًء كان 
علــم  أو  االجتماعــي  أو  الصحــي  المجــال  يخــص  فيمــا 
االحصائيــات والبيانــات المتعــددة أو  المختبــرات الطبيــة 
والكيميائيــة والبيولوجيــة، إال أن هنــاك حاجــة الــى وجــود 
ــامة  ــث للس ــتوى الثال ــن المس ــأ م ــي مهي ــر بيولوج مختب
البيئيــة لدراســة الفيروســات أو الميكروبــات األخــرى ذات 
الخطــورة العاليــة علــى الجســم حيــث يســاهم هــذا 

فــي خدمــة المجــال الصحــي والبحثــي.

ــال  ــد خ ــي تزاي ــث العمل ــام بالبح ــن أن االهتم ــم م بالرغ
هــذه الجائحــة، إال أن هنــاك دراســات قيمــة تمــت فــي 
الســلطنة يذكــر منهــا الدكتــور فهــد الزدجالــي قائــا: 
ســواء  الســلطنة  فــي  أجريــت  كثيــرة  أبحــاث  هنــاك 
ــا  ــام به ــة ق ــر المعدي ــراض غي ــة أو األم ــراض المعدي لألم
باحثــون مــن مختلــف المؤسســات وخرجــت بنتائــج طيبــة 
ــت  ــراض وأعط ــن األم ــر م ــن الكثي ــد م ــي الح ــهمت ف أس
للمــرض، فعلــى ســبيل  صــورة واضحــة وفهمــا جيــدا 
والشــرايين هنــاك  القلــب  أمــراض  المثــال  فــي مجــال 
أبحــاث نشــرت حــول انتشــار المــرض وكيفيــة معرفــة 
ــة مــن ناحيــة ســلوكيات  األشــخاص األكثــر عرضــة لإلصاب
الشــخص وأيضــا مــن التركيبــة الجينيــة. هنــاك أبحــاث 
نشــرت حــول وجــود حــاالت نــادرة وأيضــا تحليــل التطابــق 
النســيجي لغــرض زراعــة الكلــى. وفــي مجــال أمــراض 

ــا  ــادرة وأيض ــاالت ن ــود ح ــول وج ــرت ح ــاث نش ــاك أبح هن
الكلــى.  زراعــة  لغــرض  النســيجي  التطابــق  تحليــل 
وفــي مجــال أمــراض الســرطان هنــاك أبحــاث ســريرية 
ومخبريــة تخــص دارســة خصائــص بعــض الســرطانات 
ســريريا  المســتخدمة  االدويــة  بعــض  فاعليــة  وتجربــة 
وأيضــا دراســة فاعليــة بعــض المركبــات المســتخلصة 
ــع  ــي ال يس ــة الت ــن االمثل ــا م ــة وغيره ــات الطبي ــن النبات م

لحصرهــا.    المجــال 

البروفيسور أحمد الحراصي
نائب الرئيس للبحث العلمي

 ورئيس مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية بجامعة نزوى

دون  هــي  الســلطنة  فــي  البحثيــة  البيئــة  إن 
اســتثناء  دون  والجامعــات  المطلــوب  المســتوى 
لــم تســتطع مواكبــة الزخــم العالمــي وأن البحوث 
العلميــة أغلبهــا ذات طبيعــة وصفيــة ال نوعيــة
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مــن جانبــه يقــول البروفيســور أحمــد الحراصــي نائــب الرئيــس للبحــث العلمــي ورئيــس مركــز أبحــاث العلــوم 
ــزوى: نحــن بمركــز العلــوم الطبيعيــة والطبيــة لدينــا محــاوالت متواضعــة تتمثــل  الطبيعيــة والطبيــة بجامعــة ن

ــي: فــي االت

يجيــب الدكتــور فهــد الزدجالــي علــى هــذا التســاؤل قائــا: 
الخدميــة  المؤسســات  بيــن  بحثــي  تعــاون  الــى  نحتــاج 
واألوبئــة  فاألمــراض  العاقــة  ذات  والجهــات  والبحثيــة 
العابــرة للقــارات ال بــد أن تصاحبهــا خطــة طــوارئ تحــدد 
كيفيــة التعامــل مــع هــذه الظــروف االســتثنائية. األمــراض 
حيــث  وضررهــا،  انتشــارها  ومــدى  حدتهــا  فــي  تختلــف 
لــكل مســتوى الخطــورة.   تكــون هنــاك خطــط طــوارئ 
فعلــى ســبيل المثــال فيــروس كورونــا كوفيــد19 يحتــاج لــه 
ــاك  ــون هن ــام كأن يك ــدة اقس ــن ع ــون م ــر مك ــق كبي فري
فريــق يجمــع احصائيــات حــول المــرض وفريــق آخــر يــدرس 
ــرض  ــذا الم ــوم ه ــص جين ــرات تفح ــرض ومختب ــباب الم أس
وتعمــل فحوصــات خاصــه تتعلــق بالمــرض وفريــق آخــر 
يعمــل علــى خطــة الطــوارئ وآليــة التعامــل مــع العــزل 
ويجــري  النتائــج  يحلــل  آخــر  وفريــق  ومتابعتــه  الصحــي 
التجــارب الســريرية ويصــف الحلــول الناجعــة للحــد مــن 

المــرض وغيرهــا مــن المتطلبــات. أمــا الدكتــور محمــد

ــك أن  ــي: ال ش ــد الحراص ــور أحم ــال البروفيس ــه ق ــن جانب م
البنيــة األساســية مــن مختبــرات وأجهــزة علميــة متخصصة 
مطلــب أولــي إلقامــة بحــوث نوعيــة. هنــاك بعــض المراكــز 
بالســلطنة تمتلــك الحــد األدنــى مــن هــذه البنيــة ولكــن في 
اعتقــادي مــا زال نتاجهــا لــم يخــرج مــن البحــوث الوصفيــة 
الباحثيــن  بعــض  اســتثناء  مــع  النوعيــة  البحــوث  إلــى 
المرموقيــن بالســلطنة، كذلــك الكفــاءات الوطنيــة البحثيــة 
تحتــاج تأهيــا وتدريبــا للقيــام بإجــراء البحــوث النوعيــة حيــث 
تعتبــر أهــم الركائــز وأكثرهــا ديمومــة وأضمنهــا اســتثمارا 
ــا  ــا وتدريب ــه تأهي ــاب حق ــي الش ــكادر العمان ــي ال ــو أعط ول
ألحــدث نقلــة نوعيــة فــي القطــاع البحثــي،  ويوجــد اآلن 
عــدد مــن الباحثيــن العمانييــن األكفــاء والذيــن تخرجــوا مــن 
أفضــل الجامعــات لكــن فــي قطاعــات متفرقــة ولــم يتــم 
ــوروا  ــم أن تتص ــوب، لك ــكل المطل ــم بالش ــتفادة منه االس
ــم  ــي وت ــاث وطن ــز أبح ــاء مرك ــم انش ــو ت ــدة ل ــم الفائ حج

االســتفادة مــن هــذه الكفــاءات.

كشــف  إذ  مجانــي  درس  بمثابــة  كورونــا  فيــروس  يعــد 
لنــا عــن  أهميــة أن تعتمــد الــدول علــى نفســها وتؤهــل 
قدراتهــا وتعــزز مواردهــا المختلفــة، وفــي هــذا الشــأن 
يقــول الدكتــور محمــد المغيــري: إن هــذا موضــوع مثيــر 
الســاحة  علــى  مدرســتين  هنــاك  أن  إذ  وهــادف  للجــدل 
ــتخاص  ــا اس ــة وعلين ــة طبيعي ــأن الجائح ــن ب ــة تؤم مدرس
ــاج وتقليــل  ــادة اإلنت ــة زي ــدروس كــردة فعــل مثــل إمكاني ال
والتســويق  المنــزل،  فــي  العمــل  خــال  مــن  النفقــات 
اإللكترونــي، والتواصــل االفتراضــي وغيرهــا الكثيــر، وفــي 
المقابــل هنــاك مدرســة أخــرى تؤمــن بــأن الجائحــة مفتعلة 
مــن فعــل البشــر مــن خــال بحــوث علميــة فــي المايكــرو 
بيولوجــي بعــد أن خرجــت مــن الســيطرة علــى تفاصيلهــا، 
وقــد ربطــت هــذه المدرســة بعــض األحــداث التــي حصلــت 
مــع كل جائحــة فمثــا، ربطــوا بيــن تزامــن انتشــار اإلنفلونــزا 
اإلســبانية بانتشــار موجــات الــرادار فــي العالــم، وربطــوا بيــن 

انتشار اإلنفلونزا اآلسيوية بانتشار استخدام اإلنترنت في

العالــم، وحاليــا يربطــون بيــن انتشــار فيــروس كورونــا وبيــن 
انتشــار تقنيــة الجيــل الخامــس.

ــع  ــي: الوض ــد الحراص ــور أحم ــول البروفيس ــه يق ــن جانب  م
بعــد جائحــة كورونــا حتمــا لــن يكــون كســابقه. ســنرى 
صحيــة  بتبعــات  أنقاضــه  بيــن  مــن  ينهــض  العالــم 
واجتماعيــة واقتصاديــة، وعلينــا أن نعيــد ترتيــب أولوياتنــا 
بعــد  لــن يكــون كذلــك  الســابق  أولويــة فــي  فمــا كان 
كورونــا، لــذا ال بــد أن نولــي الــكادر البشــري جــّل اهتماماتنــا 
تدريبــا وتأهيــا وتوظيفــا كمــا علينــا أن نســتثمر فــي البحــث 
علينــا  وثالثــا  ضــرورة،  لكنــه  ترفــا  ليــس  فهــو  العلمــي 
التفكيــر بجديــة فــي انشــاء مركــز وطنــي للبحــوث العلميــة 
ــا  وبــه قســم متخصــص لألمصــال واللقاحــات، ورابعــا علين
إدراج التعليــم عــن بعــد كبديــل متــى دعــت الحاجــة اليــه، 
والصيدليــة  الطبيــة  الصناعــات  نولــي  أن  وخامســا علينــا 
اهتمامــا كبيــرا، حيــث أثبــت لنــا الوضــع الحالــي الحاجــة 

الماســة لهــذا القطــاع. 
 

فحــص المكونــات الطبيعيــة النقيــة والمصنعــة فــي قاعــدة بيانــات المركــز التــي تــم 
ــروس  ــد في ــات ض ــب كعالج ــن 1000 مرك ــر م ــم أكث ــا وتض ــا كيميائي ــتخالصها وتعديله اس

كورونــا المســتجد بعضهــا مشــتقات لعقــار الكلوروكويــن. 

 and Ion S5 دراســة التسلســل الجينــي لهــذا الفيــروس بنهــج ثالثــي باســتخدام
nanopore وكذلــك باســتخدام AmpliSeq المصممــة لفيــروس COVID 19واالن بانتظار 

ــة. ــة وزارة الصح موافق

ماذا نحتاج في المستقبل على المستوى البحثي؟

ــم  ــول: لتقدي ــري يق ــادل المغي ــن ع ــد ب ــور محم ــا الدكت أم
ــة  ــة قائم ــى معرف ــاج إل ــة، نحت ــة قادم ــة ألوبئ ــول علمي حل
والمحليــة  واإلقليميــة  العالميــة  والتحديــات  المشــاكل 
التــي تتطلــب حلــوال جديــدة أو بديلــة. فقــد رأينــا كيــف 
تختفــي مــواد بدائيــة بســيطة مثــل الكمامــات مــن الســوق 
العالمــي وهــذا ال يتطلــب جهــدا كبيــرا للبحــث عــن الحــل 
ــذا  ــس، ل ــزة التنف ــر أجه ــات توف ــا تحدي ــا رأين ــتقبا. كم مس
علينــا أن نــدرس جيــدا مــا حصــل فــي الســاحة العالميــة 
اآلخريــن  ومســاعدة  أوضاعنــا  لمعالجــة  نســتعد  لكــي 
مســتقبا، كذلــك أظــن بــأن مؤسســاتنا البحثية ســتحتاج أن 
تنظــم مواردهــا البشــرية والماليــة لكــي تبحــث عــن حلــول 
فــي ثاثــة جوانــب علــى أقــل تقديــر وهــي: جانــب الكشــف 
الســريع عــن األمــراض؛ جانــب توفيــر المــواد والمســتلزمات 
ــب إدارة  ــى جان ــريع؛ ال ــكل س ــاج بش ــة والع ــة للوقاي الطبي

ــارات. ــرة للق ــة العاب ــة األوبئ ــي حال ــا ف ــات ميداني األزم

استثمار أزمة كورونا

د محمد بن عادل المغيري
مديــر تســويق الخدمــات النفطيــة لمركــز تطويــر الحقــول 

بشــركة تنميــة نفــط عمــان

المشــاكل والتحديــات  إلــى معرفــة قائمــة  نحتــاج 
العالميــة واإلقليميــة والمحليــة التــي تتطلــب حلــوال 

ــة ــدة أو بديل جدي

تطبيــق دختــر )dakhterclinic(أطلقــه أطبــاء عمانيــون، حيــث يقــدم استشــارات طبيــة تخصصيــة عــن ُبعــد للحــاالت الطارئــة.
منصــة وريــد Wareedco لتوصيــل األدويــة لكبــار الســن إلــى المنــازل لتجنــب العــدوى.

ــة  ــمكية وبلدي ــروة الس ــة والث ــع وزارة الزراع ــار Athmar م ــة اثم ــة الذكي ــار behar_market والمنص ــة بّح ــة الذكي المنص
ــام. ــر االزدح ــل مخاط ــة لتقي ــر المنص ــدات عب ــة المزاي ــزي لكاف ــماك المرك ــوق األس ــراء بس ــل الش ــقط لتحوي مس

المنصة الذكية fastmovers للشاحنات المبردة لنقل األسماك والخضراوات من األسواق المركزية تجنبا لازدحام.
منصة التعليم عن بعد أسهل easy لتقديم خدمات التعليم اإللكتروني. 

Igtimaati “ تطبيق التواصل المرئي لاجتماعات عن بعد »اجتماعاتي
استخدام الطائرات ذاتية القيادة )درونز( لتعقيم االحياء والمدن والقرى العمانية من قبل بلدية مسقط.

ــخاص  ــد لألش ــن بع ــرارة ع ــات الح ــص درج ــامل وفح ــي الش ــز( للتقص ــادة )درون ــة القي ــرات ذاتي ــتخدام الطائ اس
المشــتبه بإصابتهــم بكوفيــد19.

ابتكار جهاز المشخص االلكتروني لفايروس كورونا للطالبة عزاء بنت محمد المالكية.
اســتطاع مركــز صنــاع عمــان التابــع لمجلــس البحــث العلمــي مــن تطويــر قنــاع الغــوص الســتخدامه 
كقنــاع للتنفــس الصناعــي باســتخدام الطابعــة ثاثيــة االبعــاد، وكذلــك مقبــض لألبــواب دون 
الحاجــة للمســها وقنــاع واقــي للوجــه للطاقــم الطبــي. كمــا طــور مركــز صنــاع عمــان جهــاز 

ــا. تنفــس صناعــي الكترونــي عــن طريــق محــاكاة أجهــزة التنفــس المعتمــدة طبي

ابتكارات وتطبيقات عمانية مبتكرة لمواجهة تداعيات كورونا

فــي الجانــب اآلخــر، أظهــرت جائحــة كورونــا قــدرة الشــباب العمانــي والكــوادر الوطنيــة علــى ابتــكار وتطويــر عــدد مــن 
ــن  ــاون بي ــك بالتع ــكار، وذل ــة واالبت ــخير التقني ــال تس ــن خ ــة م ــاالت مختلف ــي مج ــة ف ــات الرقمي ــة والتطبيق ــدات الطبي المع
الصنــدوق العمانــي للتكنولوجيــا، والمؤسســات ذات العاقــة بتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الناشــئة، 

ــا نرصــد بعضــً منهــا: فقــد تــم إطــاق عــدد مــن التطبيقــات واالبتــكارات وهن



معدات بحثية17 إطاللة على االبتكار16

اسم الجهاز: 
مطيافية الرنين المغناطيسي النووي 

مموقع الجهاز: جامعة نزوى

وصف الجهاز:
هــي تقنيــة بحثيــة تعتمــد علــى الخــواص المغناطيســية 
الميكانيكيــة الكميــة لنــواة الــذرة، وتســتخدم عمليــة 
لتعييــن خــواص  المغناطيســي  النــووي  الرنيــن  قيــاس 
الهندســية  التراكيــب  ودراســة  الكيميائيــة،  الجزيئــات 

الجزيئيــة للمركبــات العضويــة وغيــر العضويــة. 

الجهاز ممول من 
مجلس البحث العلمي

اسم الجهاز:  حيود األشعة السينية 

مموقع الجهاز: جامعة نزوى

وصف الجهاز:
حيــود )انحــراف( األشــعة الســينية هــي تقنيــة لتوصيــف المــواد البلوريــة، وتســاعد فــي 
تحليــل البنيــة البلوريــة، والتركيــب الكيميائــي، والخــواص الفيزيائيــة للمــواد والطبقــات 
الرقيقــة للمــواد البلوريــة، كمــا تكشــف هــذه التقنيــة عــن الهيــاكل الداخليــة واألدوار 
ــة  ــات واألدوي ــك الفيتامين ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات الحيوي ــن الجزيئ ــد م ــا العدي ــي تلعبه الت
ــعة  ــراف( األش ــود )انح ــتخدام حي ــن اس ــةDNA، ويمك ــاض النووي ــات واألحم والبروتين
الســينية أيًضــا لتحديــد ترتيــب الــذرات فــي المعــادن والســبائك والمركبــات المعقــدة 

العضويــة منهــا وغيــر العضويــة.

الجهاز ممول من : مجلس البحث العلمي

ــان«  ــاع ُعم ــن »ُصن ــاعدة م ــة مس ــدات طبي مع
ــد19 ــا كوفي ــروس كورون ــع في ــل م للتعام

إعداد: عادل الفزاري
اســتطاع مركــز »ُصنــاع ُعمــان«، باســتخدام تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة ممثلة في برامــج التصاميم الهندســية 
والطابعــة ثالثيــة األبعــاد مــن ابتــكار وتطويــر بعــض المعــدات الطبيــة المســاعدة لمواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا 

تمثلــت فــي التالي:

تطوير جهاز تنفس الكتروني يحاكي أجهزة التنفس المعتمدة طبيً.        

تنفــس متطــور وســهل  إلــى كمــام   المــاء  للغــوص تحــت   تحويــل قنــاع 
الطبيــة  الكمامــات  تعزيــز  فــي  بــه  االســتعانة  خــال  مــن  االســتخدام، 
بالتعــاون  وذلــك  بالفيــروس،  للمصابيــن  الصناعــي  للتنفــس  المخصصــة 
ــمة  ــة مجس ــع قطع ــق بتصني ــام الفري ــلطاني، وق ــفى الس ــع المستش م
وإضافتهــا فــي الجــزء األمامــي مــن القنــاع، بحيــث تســاعد علــى وصــول 
ــه  ــاع بقدرت ــز القن ــض، ويتمي ــم المري ــى ف ــر إل ــكل مباش ــجين بش األكس

علــى تقليــل الضغــط علــى الوجــه ووضــوح الرؤيــة.

تصنيــع غطــاء واقــي للوجــه مــن االكريليــك كبديــل أوفــر عــن    
االبعــاد. ثاثيــة  بالطابعــات  المصنعــة  األغطيــة 

تصنيــع مقبــض لألبــواب يســاعد علــى عــدم مامســة االبــواب 
بشــكل مباشــر تجنبــا لنقــل العــدوى كمــا يمكــن اســتخدامه 

للضغــط علــى أزرار المصعــد الكهربائــي.

األبعــاد  ثاثيــة  الطباعــة  بتقنيــة  طباعتهــا  تمــت  مقســمة  قطعــة  اســتخدام   
مرضــى.   4 الــى  مريــض  مــن  االصطناعــي  التنفــس  جهــاز  كفــاءة  آليــة  لرفــع 

ويعتبــر مركــز ُصنــاع ُعمــان فــي مجمــع االبتــكار مســقط، مــن المشــاريع 
الوطنيــة المنفــذة بشــراكة اســتراتيجية بيــن مجلــس البحــث العلمــي 
للتخصيــص  العامــة  والهيئــة  مســقط  االبتــكار  مجمــع  فــي  ممثــاًل 
ــدى الهيئــة مــن خــالل  والشــراكة، وشــركة بيــل العالميــة الملتزمــة ل
برنامــج تــوازن ُعمــان »األوفســت«، والمســندة أعمــال إدارتــه وتشــغيله 

ــول.  ــبيس بيب ــر س ــي ميك ــة وه ــركة ُعماني لش



استخدام تقنية 
“الصوتنة” لالستماع إلى 

موسيقى فيروس كورونا 
المستجد!

فــي محاولــة لفهــم طريقــة عمــل وانتشــار فيــروس 
كورونــا المســتجد، ترجــم علمــاء فــي معهــد ماساتشوســتس 

للتكنولوجيــا بنيــة بروتيــن الفيــروس الجديــد إلــى موســيقى، 
وتوصــل العلمــاء إلــى طريقــة يمكنــك أن تســتمع بهــا إلــى 
ــبايك”  ــن “س ــة بروتي ــة بني ــال ترجم ــن خ ــروس م ــيقى الفي موس

اســتخدام  وهــي  )الصوتنــة(  عبــر  موســيقى،  إلــى  الشــهير 
األصــوات )غيــر الكاميــة( فــي نقــل المعلومــات، وتســتخدم فــي 

عــداد غايغــر، كمــا تســتعمل فــي الظــروف التــي تحتــاج إلــى انتبــاه 
للمريــض فــي  الحيويــة  المعلومــات كالعامــات  لبعــض  دائــم 

قاعــة العمليــات.

ــات، فــإن ذلــك يســاعدهم فــي  وعندمــا ينجــح العلمــاء فــي تدويــن النوت
يمّكنهــم  بــدوره  وهــذا  بســهولة،  البروتيــن  فــي  مواقــع  علــى  العثــور 

ــي  ــروس ف ــطح الفي ــى س ــة عل ــاط المفترض ــع االرتب ــة مواق ــن معرف م
ــدم  ــا ال ــي ينتجه ــادة الت ــام المض ــى لألجس ــاف دواء، أو حت ــال اكتش ح
وتهاجــم بروتينــات الفيــروس، ويأمــل  العلمــاء أن يجــدوا شــيئً يلتصــق 

ــة. ــة الخلي ــن إصاب ــه م ــروس ويمنع ــات الفي ببروتين

المصدر : مجلة التقدم العلمي 
https://taqadom.aspdkw.com 

الهيدروجين المعدني
 سيكون الوقود األفضل في المستقبل!

ــً  ــو أيض ــون وه ــي الك ــرة ف ــر وف ــر العناص ــن أكث ــن م ــر الهيدروجي يعتب
أبســطها، إذ تتكــون ذرتــه مــن إلكتــرون واحــد يــدور حــول بروتــون، ولكــي 

ــون  ــن أن تك ــردة للهيدروجي ــذرات المف ــى ال ــب عل ــدن، يج ــى مع ــول إل يتح
متراصــة بإحــكام ممــا يســبب تغييــر مواضــع اإللكترونــات، ويســمح لهــا 

ــاء.  ــل الكهرب ــم توصي ــادة، ث ــاء الم ــع أنح ــي جمي ــة ف ــرك بحري بالتح

وأول مــن أدرك أن مثــل هــذا التحــول قــد يكــون ممكنــً همــا يوجيــن ويغنــر، 
ــق  ــة لتحقي ــرب محاول ــت أق ــام 1935، وكان ــي ع ــون ف ــل هنتينغت ــارد بي وهي

هــذا العمــل كانــت فــي عــام 199٨، عندمــا اســتخلص فريــق مــن جامعــة 
كورنيــل األمريكيــة نمــاذج مــن الهيدروجيــن باســتخدام مــا يســمى 

بـــسندان األلمــاس، وهــذه األداة هــي عبــارة عــن قطعتين مــن األلماس 
مصممتيــن بطــرف حــاد جــدا، بمــا يقــارب ربــع قطــر شــعرة بشــرية. 

المصدر: مجلة العلوم الكويتية
https://oloom.aspdkw.com 

دراسة بحثية 
تعمل على تطوير القياسات القائمة على المنهاج 

في العمليات الحسابية لطلبة الصف الرابع األساسي

ــابية  ــات الحس ــي العملي ــاج ف ــى المنه ــة عل ــات القائم ــر القياس ــوان تطوي ــة بعن ــة ُعماني ــة بحثي ــدت دراس أك
ــي  ــاج ف ــى المنه ــة عل ــات القائم ــة القياس ــى فاعلي ــة، عل ــة العربي ــي المنطق ــي ف ــع األساس ــف الراب ــة الص لطلب
العمليــات الحســابية )مــدى كفــاءة هــذه النــوع مــن التقييــم الختبــارات العمليــات الحســابية فــي تحديــد الضعــف 
الحســابي والــذي بــدوره يعتبــر مؤشــرا للعجــز الرياضــي(، وأن الزمــن المناســب لقيــاس القــدرة الحســابية لــدى الطــاب 
هــو زمــن دقيقتيــن، كذلــك أشــارت النتائــج إلــى أن إجــراءات القيــاس القائــم علــى المنهــاج فــي العمليــات الحســابية، تتميز 
بكفــاءة تشــخيصية مناســبة لاســتخدام فــي المنطقــة العربيــة، كمــا يمكــن االعتمــاد علــى المعاييــر القياســية فــي الفرز 
الشــامل مــن أجــل تحديــد مســتوى أداء الطــاب فــي العمليــات الحســابية، وتحديــد فئــة صعوبــات التعلــم فــي الرياضيــات 
وفــق األداء التالــي : مؤشــر األداء الجيــد عنــد )33( رقــم صحيــح، أمــا مؤشــر األداء المتدنــي عنــد )15( رقــم صحيــح فــي زمــن 
دقيقتيــن )بمعنــى أن الطالــب يختبــر هــذا االختبــار فــي زمــن دقيقتيــن فقــط واذا كانــت درجتــه 33 رقــم صحيــح أو أكثــر وهــى 
ــات  ــارة العملي ــب مه ــب اكتس ــإن الطال ــة، ف ــة الصحيح ــة أو المنزل ــام الصحيح ــق األرق ــح وف ــي التصحي ــة ف ــة المتبع الطريق
ــات  ــن صعوب ــي م ــد يعان ــارات وق ــب المه ــم يكتس ــب ل ــإن الطال ــل ف ــح او أق ــم صحي ــد 15 رق ــا إذا كان أداؤه عن ــابية، أم الحس
ــح  ــوذج صال ــابية، نم ــات الحس ــي العملي ــاج ف ــى المنه ــة عل ــات القائم ــة أن القياس ــدت الدراس ــك وج ــات( كذل ــم الرياضي تعل
ــة  ــة ومراقب ــات الرياضي ــص الصعوب ــتخدامه لفح ــن اس ــة، ويمك ــدارس العماني ــي الم ــة ف ــابية الرياضي ــدرة الحس ــم الق لتقيي
تقــدم الطالــب فــي اكتســاب مهــارات العمليــات الحســابية. كمــا أن لديــه ميــزة  تحســين نتائــج تعلــم جميــع الطــاب فــي 

ــم  ــات التعل ــرفة صعوب ــحية مش ــد اهلل الش ــت عب ــة بن ــية صفي ــة الرئيس ــة الباحث ــت بالدراس ــات. قام الرياضي
بتعليميــة محافظــة مســندم بــوزارة التربيــة والتعليــم.

إنجازات المشروع البحثي:

   الفــوز بالجائــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي 2019م، فــي قطــاع التعليــم والمــوارد البشــرية لفئــة 
ــئين الباحثين الناش

ــة  ــه اآلن مجموع ــل علي ــتراتيجي يعم ــي اس ــروع بحث ــيس مش ــواة لتأس ــث ن ــر البح أعتب
مــن الباحثيــن، وهــو بتمويــل مــن المكرمــة الســامية للســلطان قابــوس بــن ســعيد 

بــن تيمــور )طيــب اهلل ثــراه( بعنــوان »مؤشــر وطنــي للتحصيــل فــي القــراءة 
ــلطنة  ــي س ــي ف ــم األساس ــن التعلي ــى م ــة األول ــذ الحلق ــات لتامي والرياضي
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نظام إعادة التدوير جدوى تقنية واقتصادية للسلطنة ودول مجلس 
التعاون الخليجي

المشروع متوافق مع الرؤية الوطنية عمان 2040 من خالل المساهمة 
في تكوين الثروة من خالل التنويع االقتصادي

بقلم الدكتور/ السعيد الشافعي
أستاذ مشارك بقسم الكيمياء بكلية العلوم 

جامعة السلطان قابوس

مقال21

مبادل كاتيونيمبادل أنيوني

ــا مــن الــدول شــبه الجافــة        تعتبــر ســلطنة عمــان جغرافي
ــق  ــدا المناط ــاء ع ــم األنح ــاحلية، ومعظ ــق الس ــي المناط ف
يتــراوح  حيــث  الجافــة،  للمناطــق  تنتمــي  منهــا  الداخليــة 
معــدل األمطــار حوالــي 100 مــم علــى مــدار العــام. وتحســن 
مجهــودات  مــع  الســلطنة  فــي  كثيــرا  المائــي  الوضــع 
ــار  ــر اآلب ــاج وحف ــد األف ــمل م ــي تش ــيدة، والت ــة الرش الحكوم
وبنــاء الســدود المختلفــة فــي أنحــاء الســلطنة. فعلى ســبيل 
المثــال ســد وادي ضيقــة الــذي تبلــغ ســعته التخزينيــة 100 
مليــون متــر مكعــب، ويوفــر حوالــي 35 مليــون متــر مكعــب 
مــن الميــاه العذبــة ســنويا. ومــع التقــدم الصناعــي والزراعــي 
والزيــادة الســكانية فــي الســلطنة يــزداد الطلــب علــي الميــاه 

ــة.  ــة للتنمي ــة مواكب العذب
      وتمثــل الميــاه الجوفيــة المصــدر الرئيســي للميــاه العذبــة، 
إذ تمثــل مــا يعــادل تقريبــا ٨7 % مــن مصــادر الميــاه العذبة في 
الســلطنة، وتمثــل محافظــة شــمال الباطنــة أهــم المناطــق 
ــي.  ــار زراع ــف هكت ــن أل ــارب ثماني ــا يق ــوي م ــث تحت ــا، حي زراعي
ويعتمــد الــري فــي الســلطنة علــى األفــاج واآلبــار وبعــض 
ــن  ــرب م ــا يق ــد م ــدود. ويوج ــاه الس ــي مي ــة إل ــون، إضاف العي
167000 بئــر و3050 فلجــا موزعــة علــى مناطــق متفرقــة مــن 
البــاد، ومثــل معظــم المناطــق الســاحلية فــي العالــم، 
تعانــي آبــار الميــاه الجوفيــة فــي المناطــق الســاحلية مــن 
ــن  ــاه م ــخ المي ــدل ض ــادة مع ــع زي ــة م ــا، خاص ــادة تملحه زي
ــاس  ــة االحتب ــبيا نتيج ــر نس ــاه البح ــوب مي ــاع منس ــار وارتف اآلب
ــار  ــض اآلب ــى بع ــر إل ــاه البح ــرب مي ــى تس ــا أدى إل ــراري، مم الح
فــي المناطــق الســاحلية مؤديــا لتملحهــا وعــدم صاحيتهــا 

ــري.  ــرب أو ال للش
      ويــؤدي اســتخدام الميــاه المالحــة للــري لفتــرة طويلــة 
ــي  ــة األراض ــة وإنتاجي ــن قيم ــل م ــا يقل ــة، مم ــح الترب ــى تمل إل
الزراعيــة عــن طريــق تغييــر الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة 
ــية  ــل الرئيس ــد العوام ــة أح ــة الترب ــر ملوح ــث تعتب ــة، حي للترب
التــي تســبب التصحــر فــي المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة، 
وهــي مشــكلة عالميــة تؤثرعلــى إنتــاج المحاصيــل فــي أكثــر 
مــن ٨00 مليــون هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة فــي جميــع 

ــا. أنحــاء العالــم حالي
      وتعــرف الملوحــة علــى أنهــا مقيــاس إلجمالــي المــواد 
ــد  ــي توج ــية الت ــات الرئيس ــمل االيون ــاء، وتش ــي الم ــة ف الذائب
مثــل  الجوفيــة  الميــاه  تملــح  وتســبب  عاليــة  بكميــات 
والمغنيســيوم  والبوتاســيوم  والصوديــوم  الكالســيوم 
والكلوريــد والكبريتــات، وتصنــف ميــاه الــري حســب إجمالــي 
المــواد  إجمالــي  كان  إذا  بحــر  ميــاه  إلــي:  الذائبــة  المــواد 

علــى 15000 ملــغ /لتــر، والميــاه شــبه المالحــة بيــن 1000-15000 ملغ 
/لتــر والميــاه العذبــة أقــل مــن 500 ملــغ /لتــر. ووفًقــا لمنظمــة 
األغذيــة والزراعــة، فــإن النطاقــات المعتــادة فــي ميــاه الــري 
ــيوم  ــن 0 – 400 للكالس ــوم وم ــر للصودي ــغ / لت ــي 0-920 مل ه
ومــن 0-60 للماغنســيوم. ويعتبــر الحــد األقصــي إلجمالــي 

المــواد الذائبــة أقــل مــن 3000 ملغــم / لتــر الســتخدام للــري.
ــة  ــاء بجامع ــم الكيمي ــام 2019 بقس ــة ع ــة حديث ــي دراس  وف
مــن  مرتفعــة  مســتويات  وجــدت  قابــوس،  الســلطان 
ــض  ــي بع ــر ف ــز 15000 ملغ/لت ــا حاج ــت بعضه ــة تخط الملوح
ــار محافظــة شــمال الباطنــة. ولكــن فــي المجمــل فكثيــر  آب
مــن اآلبــار فــي المناطــق الســاحلية تعتبــر مياههــا شــبه 
مالحــه والتــي يتــراوح إجمالــي المــواد المذابــة فيهــا مــا بيــن 

1000 و15000 ملغــم / لتــر. 
      وتوجــد طــرق مختلفــة إلزالــة الملوحــة وتحليــة الميــاه، 
تفصــل  حيــث  والغشــائية،  الحراريــة  التقنيــات  منهــا 
العمليــات الحراريــة المــاء عــن المــاء عــن طريــق التســخين 
مثــل  العذبــة،  الميــاه  لتشــكيل  الميــاه  وتكثيــف  والتبخــر 
والتقطيــر   )MSF( المراحــل  متعــدد  الوميضــي  التقطيــر 
 ،)VC( المضغــوط  البخــار  )ME( وتقطيــر  التأثيــرات  متعــدد 
ومــع ذلــك فهــي تســتهلك الكثيــر مــن الطاقــة وتشــمل 
 )RO( التناضــح العكســي تقنيــات تحليــة األغشــية غشــاء 
ــتخداًما  ــر اس ــر األكث ــي تعتب ــي )ED(، والت ــل الكهربائ والتحلي
علــى مســتوى العالــم. ومــع ذلــك فــإن تقنيــات األغشــية 
تســتهلك الكثيــر مــن الطاقــة، وتعانــي مــن انســداد المســام 
والترســيب فــوق االغشــية، وال يــزال األمــر مكلًفــا بالنســبة 
لبعــض أصحــاب المــزارع الســتخدام هــذه التكنولوجيــا فــي 

المــزارع.
      وتعتبــر المبــادالت األيونيــة تقنيــة واعــدة أخــرى لتحليــة 
الميــاه، حيــث تتمتــع بالقــدرة علــى تحليــة وتنقيــة الميــاه 
المالحــة وشــبه المالحــة عنــد مســتويات مناســبة الســتخدام 
ــا  ــا مهًم ــوًلا تجارًي ــر محص ــد التم ــرب. ويع ــى للش ــري أو حت لل
فــي ســلطنة عمــان حيــث يتــم إنتــاج مائــة وثاثيــن ألــف 
طــن مــن التمــور ســنوًيا ويعتبــر ســعف النخيــل حاليــا بمثابــة 
ــتخدام. وقــد قمنــا بدراســة اســتخدام  ــة االس نفايــات قليل
ســعف النخيــل المحــور ســطحيا ووظيفيــا لتحضيــر العديــد 
الميــاه شــبه المالحــة، فعلــى  المبــادالت األيونيــة لتحليــة 
األنيونــي(  والمبــادل  الكاتيونــي  )المبــادل  المثــال  ســبيل 
حيــث يزيــل المبــادل الكاتيونــى )الصوديــوم والكالســيوم 
والمغنيســيوم باإلضافــة إلــى المعــادن الثقيلــة إن وجــدت(، 
األنيونــات )كلوريــد،  يزيــل  األنيونــي  المبــادل  أن  فــي حيــن 
نتــرات وكبريتــات وأنيونــات أخــرى( كمــا بالشــكل ممــا يجعلــه 

ــح. ــًا للمل ــًحا كام مرش
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كتب المعلومة: عادل الفزاري
أطلقــت الشــبكة العمانيــة للبحــث العلمــي والتعليــم )OMREN( بمجلــس البحــث العلمــي خدمــة جديــدة ضمن 
خدماتهــا المتعــددة التــي تســتهدف المؤسســات التعليميــة والبحثيــة والجهــات الحكوميــة والخاصــة األعضــاء 
فــي الشــبكة، تلبيــًة لمتطلبــات التعليــم العالــي ومجتمــع البحــث العلمــي لتبــادل ملفــات التعلــم ومجموعــات 

البيانــات الكبيــرة، وهــي مقدمــة مــن الشــبكة العمانيــة لكافــة األعضــاء.

خدمة )مرسال( 
هــي خدمــة رفــع الملفــات الرقميــة وإرســالها آلخريــن، وتــم تطويــر الخدمــة 
داخليــا مــن قبــل فريــق العمــل بالشــبكة، وتــم إطاقهــا لتوفــر مجــاال 
جديــدا أمــام الباحثيــن ومنتســبي الشــبكة فــي ظــل الظــروف الصحيــة التي 
يشــهدها العالــم بســبب انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد19(، وصعوبــة 
ــات  ــات وحلق ــات أو الفعالي ــي االجتماع ــن ف ــن الباحثي ــر بي ــل المباش التواص
ــة  ــات الرقمي ــادل الملف ــر وتب ــل المباش ــة التواص ــى صعوب ــاوة عل ــل ع العم

ــم. ــرة الحج كبي

خصائص الخدمة الجديدة
تتمتــع الخدمــة بمجموعــة مــن المميــزات لتائــم عمــل كافــة الباحثيــن مــن أعضــاء شــبكة اومــرن، مــن الطــاب والباحثيــن 

والهيئــة التدريســية والبحثيــة بالمؤسســات المختلفــة، ومــن أهــم هــذه الخصائــص :

إمكانية إرسال 
ملفات كبيرة الحجم 

بشكل آمن وسهل 
إلى مستخدمين 

آخرين.

امكانية إرسال 
الملفات إلى خمسين 

شخصا في وقت 
واحد

إمكانية إرسال 
ملفات بحجم يصل 
الى اثنين جيجابايت 

للمتصفح الذي 
.HTML5 اليدعم

الموقع االلكتروني للشبكة العمانية للبحث 
العلمي والتعليم على شبكة االنترنت

 www.omren.om/mirsal/ 
حساب الشبكة في تويتر

. @omren_oman

السماح برفع جميع 
أنواع الملفات ماعدا 

الملفات بصيغة 
.)bat و exe (

إمكانية إرسال 
ملفات بحجم 

يصل إلى خمسين 
جيجابايت  للمتصفح 
HTML5 الذي يدعم

بقاء الملفات 
المرفوعة حتى )20( 

يوما

إمكانية رفع عدد 
ثاثين ملفا في وقت 

واحد.

https://drive.google.com/drive/folders/15fjBYbD4rZ4iv2lh84J0VUP6mGpsDCS-?usp=sharing
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