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أسرة التحرير

ال يخفــى علــى أحــد قــوة المعرفــة وتأثيرهــا علــى حيــاة الشــعوب، وحجــم التأثيــر الــذي يحدثــه مــن 
يملــك المعرفــة، فالصــراع اآلن ليــس صــراع حــروب وقتــال وإنمــا صــراع علمــي تقنــي أساســه العلــم

والمعرفــة ومفتاحــه البحــث العلمــي، وهــو بحــد ذاته مجــال مفتــوح لمــن أراد الريــادة واإلجادة،عنوانه 
مــن يعــرف أكثــر هــو األقــوى ومــن يعــرف مســبقًا هــو األفضــل والمتحكــم بزمــام األمور.

ــل، وتســير بخطــى ســريعة جــدا فالتطــورات  ــر تطــورا مــن ذي قب ــاة اليــوم أكث لقــد أصبحــت الحي
ــن  ــع ع ــاذل أو التراج ــال للتخ ــاك مج ــد هن ــم يع ــث ل ــاالت، حي ــتى المج ــى ش ــت إل ــة وصل العلمي
التقــدم العلمــي ومســايرة الركــب. كمــا أن التقــدم التقنــي ال بــد أن يواكبــه تعليــم عــاٍل قــوي، 

ــات. ــوق التطلع ــر ويف ــات العص ــي متطلب يلب

لذلــك فــإن التعليــم العالــي لــم يعــد معنيــا بتخريــج طالــب متســلح بالعلــم والمعرفــة فحســب، 
وإنمايخــرج رواد أعمــال ناجحيــن قادريــن علــى دفــع عجلــة التنميــة الشــاملة، فالكثيــر مــن 

ــروع  ــرة لمش ــن فك ــارة ع ــت عب ــادي كان ــع االقتص ــدرة للواق ــة المتص ــركات العمالق الش
ــان.  ــول واالحتض ــى القب ــة، والق ــذي بالمعرف ــة، وُغ ــل بالتجرب ــرج، ُصق تخ

ــا لكــم موضوعــا لصيقــا بالمعرفــة يقــوم علــى  ــف هــذا العــدد اخترن فــي مل
اســتثمارها وتحويلهــا إلــى منتجــات أو خدمــات رائعــة، كمــا ســتجدون نمــاذج 

واقعيــة لشــركات ُعمانيــة طالبيــة ناشــئة تخطــو نحــو العالميــة تخرجــت مــن 
ــات الجامعــات والكليــات ودخلــت ســوق العمــل. بواب
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المحروقية تطلع على مشاريع وبرامج الكلية المهنية بالسيب 
وتزور مجمع االبتكار مسقط

زارت معالــي األســتاذة الدكتــورة رحمــة بنــت إبراهيــم المحروقيــة وزيــرة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار 
الكليــة المهنيــة بالســيب ومجمــع االبتــكار مســقط، وأطلعــت خاللهــا علــى أهــم المشــاريع والبرامــج بهــذه 
المؤسســات وناقشــت خططهــا المســتقبلية علــى المســتوى التعليمــي والمهنــي والبحثــي وآليــات االرتقــاء بجــودة 

ــكار. ــي واالبت ــث العلم ــم والبح التعلي

 

رزان الكلبانيــة تفــوز بالمركــز األول فــي مســابقة مختبر 
الجدران المتســاقطة 

كتب: محمد الرزيقي
ــاون  ــكار بالتع ــي واالبت ــث العلم ــي والبح ــم العال ــت وزارة التعلي أعلن
ربحيــة( )غيــر  األلمانيــة  المتســاقطة  الجــدران  مؤسســة  مــع 

الجــدران  مختبــر  مســابقة  فــي  إبهــارا  األكثــر  المتســابق  عــن 
المتســاقطة)عمان( للمــرة الخامســة علــى التوالــي، حيــث حصلــت 
الطالبــة رزان الكلبانيــة علــى المركــز األول عــن مشــروعها بعنــوان 
كســر الجــدار )طــالء يمتــص االشــعة الســينية(. وتقــوم فكرتــه حــول 
تحضيــر مركــب جديــد يســتخدم كــدروع عالــي الجــودة فــي توهيــن 
األشــعة الســينية، واســتنتجت الدراســة التــي أجرتهــا الكلبانيــة أن 
المــادة المركبــة الجديــدة تتصــف بمرونتهــا وبســهولة تشــكيلها 
مــع فعاليــة التدريــع ويمكــن تصنيعــه كطــالء للغرفــة أو المعاطف.

 

منصــة المــدن الذكيــة تدشــن المبــادرة المهنيــة لســفراء 
المــدن الذكيــة

كتب: محمد الرزيقي
ــدن  ــتراتيجي للم ــج االس ــة للبرنام ــة التابع ــدن الذكي ــة الم ــت منص نظم
ــال  ــج االتص ــد برام ــتخدام أح ــر اس ــة عب ــفراء المنص ــع س ــاًء م ــة لق الذكي
المرئــي، جــاء اللقــاء مــن منطلــق رؤيــة وأهــداف المنصــة المتمثلــة فــي 
نشــر الوعــي والمعرفــة بتقنيــات المــدن الذكيــة ومفاهيمهــا والتعريــف 
بالمنصــة وأنشــطتها والترحيــب بالســفراء وأفكارهــم، كمــا تــم تدشــين 
المبــادرة المهنيــة لســفراء المــدن الذكيــة والتــي تهــدف إلــى إيجــاد 
منصــة مهنيــة ومعرفيــة مــن أجــل تبــادل المعرفــة ونقــل الخبــرة 
والعمــل علــى مشــاريع مختلفــة فــي المــدن الذكيــة حســب اهتمامــات 
ــالل  ــن خ ــلطنة م ــا للس ــازا عالمي ــادرة إنج ــت المب ــد حقق ــفير، وق كل س
ــرة  ــادرة مبتك ــل مب ــات كأفض ــع المعلوم ــكار لمجتم ــزة االبت ــوز بجائ الف
ــاالت  ــي لالتص ــاد الدول ــن االتح ــة م ــكار المقدم ــدرات واالبت ــاء الق ــي بن ف

ــام٢٠٢٠ ــاد لع ــابقة االتح ــي مس ــن ف ــدي المبتكري ــي تح ف

الشــباب ووظائــف المســتقبل  ضمــن فعاليــات أســبوع 
ــوم العربي العل

كتب: محمد الرزيقي
القــدرات  بنــاء  دائــرة  مديــرة  الرواحيــة  زهــره  الدكتــورة  شــاركت 
والدعــم بــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار ضمــن 
محاضرتيــن  قدمــت  حيــث  العربــي،  العلــوم  أســبوع  فعاليــات 
،األولــى جــاءت بعنــوان الشــباب ووظائــف المســتقبل وحاجــات 
ســوق العمــل فيمــا تناولــت المحاضــرة الثانيــة االبتــكار لتحقيــق 

المســتدامة. التنميــة 

 

برنامج التراث الثقافي العماني ينظم حلقة تدريبية ألعضاء مشروعات البرنامج
كتب: عادل الفزاري

نفــذ البرنامــج االســتراتيجي للتــراث الثقافــي العمانــي حلقــة عمــل تدريبيــة ألعضــاء الفــرق البحثيــة، وأعضــاء 
الفــرق اإلداريــة بالمشــروعات المختلفــة التــي يعمــل عليهــا البرنامــج مــن مختلــف الجهــات والمؤسســات، 

وذلــك عبــر أحــد برامــج التواصــل عــن ُبعــد االفتراضيــة.

 



إنتاج كربون منشط لتحلية المياه
حــول فكــرة المشــروع قالــت الدكتــورة وفــاء الرواحيــة: 
نــدرة  منهــا  مختلفــة  تحديــات  تواجــه  الســلطنة  إن 
البحــر  ميــاه  تحليــة  علــى  واالعتمــاد  العذبــة  الميــاه 
ينتــج عنهــا  العكســي ومــا  التناضــح  تقنيــة  بواســطة 
ــب اعتمادهــا علــى الوقــود  ــى جان ــة إل مــن مخلفــات بيئي
األبحــاث  فــي  واســع  توجــه  حديثــا  ويوجــد  األحفــوري، 
العلميــة الســتخدام طــرق وتقنيــات أخــرى مــن ضمنهــا 
اســتخدام الكربــون المنشــط، ومــن هنــا جــاءت فكــرة 
أقــراص مصنوعــة مــن مــادة أكســيد  المشــروع بإنتــاج 
الكربــون المنشــط وهــو منتــج صديــق للبيئــة محضــر 
مــن المخلفــات الصلبــة والمخلفــات الزراعيــة التــي تنتــج 
بكميــات كبيــرة بعــد تحويلهــا الــى الكربــون المنشــط 
الميــاه.  فــي تحليــة وتنقيــة  ثــم أكســدته واســتخدامه 

وعــن المشــروع البحثــي قالــت: مــن أهــم أهــداف المشــروع 
إعــادة تدويــر المخلفــات وتحويلهــا إلــى كربــون منشــط 
تحــت ضوابــط علميــة كيميائيــة وفيزيائيــة باســتخدام 

فــرن حــراري خــاص وإجــراء التحاليــل العلميــة. 
 

أمــا عــن آليــة العمــل تحدثنــا الرواحيــة قائلــة: للتأكــد مــن جــودة ونجــاح 
عمليــة التنشــيط، تــم تحضيــر الكربــون المنشــط فــي هــذه الدراســة مــن 
الحمــأة الصلبــة والنفايــات الزراعيــة والمــواد التجاريــة األخــرى مــن خــالل 

عمليتيــن مهمتيــن، وهمــا:

د.وفــاء بنــت عاقــب الرواحيــة )مشــرفة المشــروع( مــع مجموعــة مــن طــالب الكليــة التقنيــة العليــا وهــم : مريــم بنــت ســعود الهاشــمية، 
ومــروة بنــت يحيــى الرياميــة، وهنــادي بنــت أحمــد العامريــة.  

وعمــل الفريــق البحثــي علــى أكســدة الكربــون المنشــط باســتخدام 
ــة، بعــد أكســدة الكربــون المنشــط، وإجــراء  طريقــة Hammer المعدل
تحليــل EDX و SEM بنفــس األداة، وأظهــرت النتائــج أن كميــة الكربــون 
انخفضــت إلــى ٢7.6٪ بينمــا زادت كميــة األكســجين إلــى 53٪، ممــا يؤكــد 
األكســدة مــن الكربــون المنشــط، ثــم تــم تحضيــر المــواد الداعمــة أو 
الكريــات مــن خــالل  إذابــة حمــض الماليــك فــي الميثانــول، ثــم خلــط ثالثــي 
أســيتات الســليلوز، 1،4-ديوكســا، أكســيد الكربــون منشــط وأســيتون 
مًعــا حتــى تشــكل جــًلا متجانًســا وتــم خلطــه مــع حمــض الماليــك. بعــد 
تبخــر المذيبــات جزئًيــا، يتــم وضعهــا فــي حمــام مــاء بــارد )3 درجــة مئويــة( 
لمــدة ٢4 ســاعة. فــي وقــت الحــق، تــم إخــراج الكريــات من الزجــاج وحفظها 
فــي حمــام مائــي منــزوع األيونــات فــي درجــة حــرارة الغرفــة ويتــم غســلها 
كل 4 ســاعات. وأخيــًرا، تــم تلديــن الكريــات لمــدة 15 دقيقــة عنــد )٨5 

درجــة مئويــة( فــي المــاء قبــل تخزينهــا فــي مــاء منــزوع األيونــات.

بعــد ذلــك تــم فحــص المنتــج و اســتخدامه لخفــض درجــة غليــان الميــاه وبذلــك خفــض الطاقــة المســتهلكة للتبخيــر. وبعــد التجــارب 
المخبريــة أثبــت المنتــج كفاءتــه فــي خفــض درجــة غليــان الميــاه إلــى  )34 ± 3( درجــة مئويــة. كمــا أثبــت ســرعة معــدل إنتــاج الميــاه 
ــم تصنيــع حــوض مائــي ذكــي لتحليــة الميــاه باســتخدام الطاقــة الشمســية وبإضافــة  ــا ت ــالث أضعــاف فــي وقــت أقــل. ومــن هن ــى ث ال
أقــراص الكربــون المنشــط لتنقيــة وتســريع عمليــة التبخيــر لميــاه البحــر. بعــد فحــص الميــاه  مختبريــا تــم إثبــات نقــاء الميــاه وموافقتهــا 

لمقاييــس منظمــة الصحــة العالميــة.

١( التحلــل الحــراري للنفايــات الصلبــة لمــدة ســاعتين 
تحــت درجــة حــرارة عاليــة عنــد ٧٠٠ درجــة مئويــة 

ــل. ــة / م ــن ١5٠ دقيق ــاز النيتروجي ــق غ ــت تدف تح

 ٢(  التنشيط الفيزيائي الكيميائي باستخدام هيدروكسيد البوتاسيوم 
)١: ١( تحــت تدفــق غــازات النيتروجيــن وثانــي أكســيد الكربــون ١5٠ مــل/ دقيقة 
لمــدة ســاعتين، وبعــد ذلــك، تــم تحليــل الكربــون المنشــط باســتخدام 
ــي،  ــب الكيميائ ــطح والتركي ــاحة الس ــامية ومس ــة المس SEM وEDX لدراس
وأظهــرت النتائــج ان أعلــى نســبة للكربــون ٧٩.٨٪ ،و عنصر األكســجين ٤.١5٪.

حوار مع باحث7 حوار مع باحث6

فازت ضمن جائزة صاللة للمياه والصرف الصحي

دراســة بحثيــة تنتــج  أقراصــا مــن أكســيد الكربــون المنشــط 
لتحليــة وتنقيــة الميــاه باســتخدام الطاقــة الشمســية

أجرى الحوار:  ربيع المكتومي
يشــهد العالــم أزمــة فــي توفيــر الميــاه الصالحــة لالســتخدام البشــري فــي ظــل التغيــر المناخــي بســبب الممارســات البشــرية 
علــى الكوكــب، وتزايــد عــدد ســكان األرض، لذلــك لجــأت بعــض الــدول إلــى البحــث عــن مصــادر أخــرى مثــل إنشــاء الســدود 
ــاريع  ــت المش ــة ومول ــرات العلمي ــرى المختب ــأت دول أخ ــا انش ــات، كم ــار والمحيط ــى البح ــاه عل ــة المي ــات تحلي ــة محط وإقام
البحثيــة بهــدف توفيــر الميــاه بكميــات أكبــر بعمليــات بســيطة، وألهميــة الميــاه للســلطنة بــذل مجلــس البحــث العلمــي 
ــة  ــي لتقني ــي البحث ــاء الكرس ــا إنش ــاه ومنه ــول للمي ــاد حل ــي إيج ــة ف ــود المختلف ــاندة الجه ــة لمس ــودا حثيث ــابقًا( جه )س
النانــو  فــي مجــال تحليــة الميــاه بجامعــة الســلطان قابــوس، وإنشــاء البرنامــج البحثــي االســتراتيجي للميــاه بالشــراكة مــع 
مجموعــة مــن الجهــات المعنيــة، باإلضافــة إلــى اطــالق مجموعــة مــن المســابقات فــي مجــال بحــوث الميــاه ومنهــا جائــزة صاللــة 

للميــاه والصــرف الصحــي.
وفــي حوارنــا لهــذا العــدد مــن نشــرة )إضــاءات علميــة( نســلط الضــوء علــى المشــروع البحثــي الفائــز بالمركــز الثانــي مكــرر 
فــي جائــزة صاللــة للميــاه والصــرف الصحــي  بعنــوان »أكســيد الكربــون المنشــط لتحليــة وتنقيــة الميــاه باســتخدام الطاقــة 

الشمســية« لفريــق بحثــي مــن جامعــة التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة وبإشــراف الدكتــورة وفــاء بنــت عاقــب الرواحيــة.

فكرة المشروع

أهداف المشروع

آلية عمل المشروع البحثي 

الفريق البحثي

الخطة المستقبلية النتائج
تحدثنــا الباحثــة عــن نتائــج المشــروع البحثــي، قائلــة: النتائج 
أظهــرت أن مــن مميــزات اكســيد الكربــون المنشــط أنــه 
يعمــل علــى خفــض درجــة غليــان الميــاه باســتخدام كميــات 
بســيطة ألول مــرة، وســيعمل المنتــج علــى حــل مشــاكل 
بيئيــة عديــدة، منهــا: معالجــة المخلفــات الصلبــة للصــرف 
الصحــي والمخلفــات الزراعيــة التــي يتــم إنتاجهــا بشــكل 
يومــي وبكميــات كبيــرة وتحويلهــا الى منتــج صديق للبيئة 
فاعــل فــي تنقيــة الميــاه. كمــا ســيعمل علــى حــل مشــكلة 
ســوفر  كمــا  الســاحلية،  الزراعيــة  المناطــق  فــي  التملــح 
المنتــج الطاقــة المســتهلكة فــي تحليــة الميــاه ويعتمــد 

علــى الطاقــة الشمســية كمصــدر نظيــف ومســتدام.
وسيســاهم المنتــج فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي إذا تــم 
تســويقه وترويجــه محليــا وعالميــا، وقــد نجــح هــذا المنتــج 
الجديــد الصديــق للبيئــة مــن أكســيد الكربــون المنشــط 
ــة أقــل  ــان أقــل، وكمي ــة مــع درجــة غلي ــاه عذب ــاج مي فــي إنت
ــا  مــن الطاقــة ووقــت أقصــر، وهــذه طريقــة واعــدة اقتصادًي
ــا مثــل التكلفــة المنخفضــة  ــة مــع العديــد مــن المزاي وفعال
ودورة الحيــاة الطويلــة وســهولة التجديــد والحفــاظ علــى 
الطاقــة، وقــد تقدمنــا بطلــب للحصــول علــى بــراءة اختــراع 

وطنيــة. 

ونختــم حوارنــا بالحديــث عــن الخطــة المســتقبلية للمشــروع 
ــة :  ــة قائل ــاء الرواحي ــورة وف ــة الدكت البحثــي حيــث تجيــب الباحث

نســعى فــي المرحلــة القادمــة إلــى

       إنتاج أكسيد الكربون المنشط بكميات تجارية.

       إيجاد المستثمرين للمشروع لبدء الشركة.

اإلعــالن عــن )O-AC( وإقامــة بعــض محطــات تحليــة الميــاه 
ومحطــات الصــرف الصحــي. 

التقــدم بطلــب للحصــول علــى بــراءة اختــراع دوليــة بعــد 
الوطنيــة. البــراءة  علــى  الحصــول 

عمل الحبيبات واألغشية باستخدام طابعة ثالثية األبعاد.

عمــل خــزان بالســتيكي لتحليــة الميــاه واســتبدال الملــف 
بتقنيــات تســخين أخــرى.
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الدكتورة حبيبة المغيرية...
أكاديمية عمانية متمكنة في قطاع االقتصاد والتعليم التقني واالبتكار 

وريادة األعمال
أدوار بحثية ومجتمعية متنوعة لتسخير االقتصاد في خدمة المجتمع

أعد السيرة :  عادل الفزاري
تتعــدد مجــاالت االبــداع اإلنســاني وتتنــوع فيمــا بينهــا لتشــكل نســيجا علميــا ممتــدا يمــأ األفــق، ويــزدان بوجــود باحثيــن 
عمانييــن أجــادوا فــي مجــال تخصصهــم، فأفاضــوا حيــاض العلــم بالمعرفــة والمنفعــة للنــاس والمجتمــع والطــالب، وأبدعــوا 
فــي حقــل دراســاتهم العليــا التــي حازوهــا شــرفا مــن معاقلهــا ومــن بيــن أهلهــا، ولــم يكتفــوا بذلــك بــل ســلكوا دروبــا 
علميــة مليئــة بالمعرفــة المســتقبلية فــي تخصصــات يحتــاج لهــا الوطــن لتشــييد صــروح العلــم الشــامخة، وبنــاء معــارف 

تتــرا مــن الكفــاءات البحثيــة المجيــدة.
وباحثتنــا لهــذا العــدد تزخــر ســيرتها الذاتيــة بخبــرات علميــة متنوعــة، وثمــار اقتصاديــة مختلفــة، حيــث تجمع بيــن االقتصاد 
الدولــي والماليــة والمصــارف والتمويــل، معتمــدة علــى دراســتها األكاديميــة األولــى فــي رحــاب جامعــة الســلطان قابــوس، 

كمــا أنهــا وســعت مــن اهتماماتهــا لتشــمل مجــاالت الثــورة الصناعيــة الرابعــة، واالبتــكار الصناعــي، وغيرهــا.

ضيفــة ســيرة باحــث لهــذا العــدد هــي الدكتــورة :حبيبــة بنــت محمــد بــن ســعيد المغيريــة، مــن مواليــد واليــة إبــراء 
بمحافظــة شــمال الشــرقية و التــي تعمــل حاليــا فــي جامعــة التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة فــرع ابــرا كرئيســة قســم الدراســات 
التجاريــة، منــذ ٨ديســمبر٢٠١٦، وعملــت قبــل ذلــك فــي الكليــة التقنيــة بعبــري كرئيســة شــعبة المحاســبة، ومحاضــرة فــي 
قســم الدراســات التجاريــة لمــدة ســنتين، كمــا عملــت فــي الكليــة التقنيــة العليــا )ســابقا( فــي محافظــة مســقط لمــدة )١٠ (
ســنوات كمحاضــرة فــي الدراســات التجاريــة، ومنســقة برنامــج فنــي المحاســبة المعتمــد )CAT(، وتمتــد خبراتهــا العمليــة 
للعمــل فــي القطــاع الخــاص فــي مجــال الماليــة والمحاســبة والصرافــة والتســويق لمــدة ســنتين فــي بعــض الشــركات الرائــدة 

والمتخصصــة.

حائزة على مؤهالت علمية ودرجات أكاديمية، ومن أبرزها:

أنتجــت الباحثــة العديــد مــن المؤلفــات واألبحــاث العلميــة واألوراق العلميــة المنشــورة فــي مجــال التخصــص، باللغــة العربيــة 
ــة، منها: واالنجليزي

المؤهالت العلمية

االهتمامات العلمية والبحثية:

الشهادات التخصصية

اإلنتاج العلمي

 درجــة الدكتــوراه فــي تخصــص االقتصــاد والماليــة مــن جامعــة 
برونيــل فــي لنــدن بالمملكــة المتحــدة فــي عــام ٢٠16.

 مقــاالت عــن نمذجــة ديناميكيــات التقلبــات وروابط أســواق 
األســهم الناشــئة والحدود 

 إعادة تقييم دور صدمات أسعار النفط في أسواق األسهم 
الخليجية: دليل جديد من نموذج DCC-GARCH غير 

المتماثل

المشاركات العلمية المحلية والدولية: 
شاركت الباحثة في مؤتمرات وندوات مختلفة داخل السلطنة وخارجها، منها: 

العضويات في اللجان العلمية ولجان الورش والندوات

٢٠٢٠

٢٠١٩

آثار التدفق وتأثيرات التقلب على أسواق األسهم الناشئة: دليل من األزمات المالية والديون )قيد النشر(

تجربــة  التلعيــب  يعــزز  هــل  بعنــوان  عمــل  ورقــة 
ــة فــي  ــم فــي مــواد المحاســبة؟ دراســة تجريبي التعل

.٢٠٢٠ عــام  فــي  قابــوس  الســلطان  جامعــة 

ورقــة عمــل عــن تصــورات اآلبــاء حــول اختيــار األبنــاء 
جامعــة  مــن  كمهنــة،  األعمــال  ريــادة  الخريجيــن 

.٢٠٢٠ عــام  فــي  قابــوس  الســلطان 

 John C. Maxwell ملتقى القيادة واإلدارة ل 
مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، مسقط، ٢٠٢٠

ــة واآلســيوية:  ــط أســواق األســهم الخليجي ــة عمــل عــن رواب ورق
دليــل مــن تحليــل التعــاون واالرتباط المشــترك،  كلية الدراســات 

المصرفيــة والماليــة، فــي عــام ٢٠19.

دول  اقتصــاد  فــي  النفــط  »دور  بعنــوان  الخليجــي  المؤتمــر   
٢٠19 قابــوس،  الســلطان  جامعــة  الخليــج«، 

 منتدى الدقم الرابع، مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ٢٠19

والتطويــر،  العلمــي  للبحــث  الوطنيــة  االســتراتيجية  نــدوة   
٢٠19 العلمــي،  البحــث  مجلــس 

للمؤتمــرات  عمــان  اإللكترونيــة، مركــز  للتجــارة  عمــان   مؤتمــر 
٢٠19 مســقط،  والمعــارض، 

الثــروة  لرعايــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الجوانــب   
النشــر( )قيــد  حالــة  دراســة  عمــان:  فــي  الحيوانيــة 

روابــط أســواق األســهم الخليجيــة واآلســيوية: دليــل مــن 
تحليــل التعــاون واالرتبــاط المشــترك 

االقتصاد القياسي 
باستخدام برنامج 
OxMetrics من 
جامعة أوكسفورد 

العريقة

تقنيات وأدوات 
للتنبؤات 

االقتصاديات الكلية 
على المدى القصير 
من جامعة سيتي 

في مدينة لندن.

 التنبؤ والنمذجة 
لالقتصاد الكلي 

باستخدام برنامج  
Eviews من 
جامعة سيتي 
بمدينة لندن

 االقتصاد القياسي 
المالي باستخدام 

برنامج STATA من 
جامعة سيتي في 

لندن

 النماذج 
الديناميكية 

لتقلبات أسواق 
المال من جامعة 

سيتي بلندن.

 شهادة أخصائي 
ابتكار صناعي 
وفاحص ابتكار 

في مركز االبتكار 
الصناعي.

  اإلقتصاد المالي

اإلبتكار والثورة 
الصناعية الرابعة

اإلقتصاد القياسي 
المالي

 التعليم التقني

أسواق المال

ريادة األعمال

الدولــي  االقتصــاد  تخصــص  فــي  الماجســتير  درجــة   
بالمملكــة  كارديــف  جامعــة  مــن  والتمويــل  والمصــارف 

٢٠٠7م عــام  فــي  المتحــدة 

درجــة البكالوريــوس مــن كليــة التجــارة واالقتصــاد فــي 
جامعــة الســلطان قابــوس فــي تخصــص الماليــة فــي 

عــام ٢٠٠٢م.

 الرئيس 
المشارك للجنة 

البحوث واالستشارات 
)جامعة التقنية 

والعلوم التطبيقية(

عضو 
باللجنة 

االقتصادية بغرفة 
تجارة وصناعة عمان 
)فرع شمال الشرقية(

عضو بلجنة 
البحوث المديرية 
العامة للخدمات 

الصحية )فرع شمال 
الشرقية( 



ــودة  ــاء بج ــر االرتق ــاملة عب ــة الش ــي التنمي ــً ف ــا مهم ــاًل محوري ــم عام ــّكل التعلي يش
ــن اإلنســان  الســلع والخدمــات التــي تســتهلكها البشــرية، وبالتطــور المعرفــي تمّك
ــر  ــن أداء وتطوي ــه م ــة مكنت ــات حديث ــرق وآلي ــتحداث ط ــه واس ــر احتياجات ــن تطوي م
أعمالــه باحترافيــة ومهنيــة عاليــة، ممــا أوجــد تحســينا فــي اإلنتــاج وســاهم فــي رفــع 
اإلنتاجيــة وخفــض التكلفــة وابتــكار طــرق أســهل وتوظيــف المعــارف الحديثــة بشــكل 
ــف  ــوي وتوظي ــال ق ــرأس م ــري ك ــل البش ــتخدام العق ــك اس ــن ذل ــم م ــع، واأله أوس

ــات المتعــددة. البحــث العلمــي لتحقيــق تلــك األهــداف والغاي

 المعرفــة هــي مــن يقــود قاطــرة التقــدم واالزدهــار، فللمعرفــة قــوة لتّغييــر واقــع الــدول لتصبــح دوال رائــدة فــي مجاالت 

العلــم واالقتصــاد وخيــر مــن يســتفيد مــن هــذا المجــال هــم الشــباب، فبــال شــك إذا توفــرت المعرفــة والرغبــة تولـّـد االبداع 

واالزدهــار، وفــي هــذا الجانــب تقــول خولــة بنــت حمــود الحارثيــة الرئيســة التنفيذيــة إلنجــاز عمــان: إن ريــادة األعمــال قطــاع 

ملــيء بالعوامــل المحفــزة للشــباب؛ لمــا فيــه مــن االســتقاللية والحريــة التامــة وممارســة القيــادة بحذافيرهــا فتجــد الشــاب 

يخطــط، ويبنــي العالقــات، ويحــل المشــكالت، فيبــدع ويبتكــر، وينمــو مــع فريــق عملــه متحفــزًا ومحفــزًا ومتطــورًا ومطــورا 

تــارة أخــرى، ناهيكــم عــن الفــرص والتحديــات التــي تتجــدد فــي حيــاة رائــد األعمــال كل يــوم.

التعليميــة  المؤسســات  قناعــة  إلــى  بحاجــة  نحــن 
بأهميــة ريــادة األعمــال التــي تحتــاج إلــى إيجــاد وحــدات 

متخصصــة لريــادة األعمــال فــي كل مؤسســة

أفكار إبداعية للطالب ترسم مستقبلهم المهني من 

مشاريع تخرج طالبية إلى شركات ناشئة
 قائمة على المعرفة

»المعرفة هي القوة«
من أقوال الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو

صناعة ثقافة ريادة األعمال

الخبير االقتصادي الدكتور
أحمد بن سعيد كشوب

رئيس مجلس إدارة
الجمعية العمانية لألوراق المالية

ــور  ــادي الدكت ــر االقتص ــول الخبي ــه يق ــن جانب م

أحمــد بــن ســعيد كشــوب رئيس مجلــس إدارة 

الجمعيــة العمانيــة لــأوراق الماليــة: فــي الواقــع 

ــادة األعمــال والشــركات الطالبيــة الناشــئة  إن ري

تعتبــر مــن المشــاريع القادمــة ذات االهتمــام 

العالمــي، وهــي غالبــا مــا ترتبــط ارتباطــا وثيقــا 

بمشــاريع التخــرج، وهــي ال تقتصــر علــى طلبــة 

كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية فحســب، 

ــة صفــات  ــداع والمهــارات الريادي ــكار واإلب فاالبت

يحملهــا الكثيــر مــن أفــراد المجتمــع عندمــا 

تتوفــر الصفــات الرياديــة مثــل:

ــة أو  ــخصية ريادي ــذه ش ــأن ه ــول ب ــا الق ــا يمكنن  عنده

ــات  ــز الجه ــب أن ترك ــر يج ــب آخ ــن جان ــال، وم ــد أعم رائ

المعنيــة أو المجتمــع علــى عمليــة صناعــة ثقافــة عامــة 

ــر  لــدى أفــراد المجتمــع، وتأتــي هــذه الصناعــة إمــا عب

عبــر  أو  العالــي  التعليــم  أو  العــام  بشــقيه  التعليــم 

وســائل اإلعــالم المتنوعــة لنشــر وتعزيــز ثقافــة ريــادة 

ــال. األعم

مهارات 

شخصية

القدرة 
على إدارة 
المخاطر

قدرات 

قيادية

البحث عن 
الفرص

العمل 
بروح الفريق 

الواحد

القدرة 
على التعامل 

مع الفشل
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ومــن أبــرز المتغيــرات التــي نشــأت فــي تطــور المعرفــة هــي التحــول نحــو االقتصــاد 
المعرفــي، والتــي تعــد المعرفــة فيــه أداة أساســية ومقياســا للتقــدم الحضــاري 
اإلنســاني، فقــد أصبحــت تلعــب دورا مهمــا فــي تشــكيل الثــروة وتعمــل علــى زيادتهــا 
ــى ظهــور مــا يعــرف باقتصــاد المعرفــة، ويتطلــب االســتثمار  وتوســعها، ممــا أدى إل
فــي هــذا النــوع مــن االقتصــاد جهــدًا أكبــر وعمــاًل أكثــر فــي كافــة المجــاالت ال 
ســيما فــي قطــاع التعليــم العالــي الــذي يعتبــر العنصــر األهــم فــي إعــداد الكــوادر 
الوطنيــة المؤهلــة والمدربــة للدخــول فــي عالــم االقتصــاد وريــادة األعمــال،  فالثــروة 
فــي اقتصــاد المعرفــة تعتمــد علــى إمكانيــات رأس المــال البشــري ومــدى امتالكــه 
المهــارات الجديــدة كمهــارة البحــث واالبتــكار  والريــادة والتفكيــر الناقــد وإيجــاد 
الطــرق واألســاليب الحديثــة واســتخدام التقانــة والعلــوم وغيرهــا، كل هــذه المهارات 
تؤكــد علــى ضــرورة االهتمــام بالتعليــم الجامعــي نظــرا ألهميــة هــذه المرحلــة 
وتأثيرهــا فــي تكويــن شــخصية الطالــب وتوجيهــه نحــو استكشــاف مهاراتــه وقدراتــه 
ــب نحــو  ــر فــي صقــل مهــارات الطال ــاة الجامعيــة لهــا دورهــا الكبي اإلبداعيــة. والحي
االبتــكار واالبــداع، إلــى جانــب احتوائهــا للبيئــة الداعمــة لإلبــداع كالمختبــرات والمرافــق 
البحثيــة والكــوادر البشــرية المؤهلــة لألخــذ بيــد الطالــب نحــو االبــداع والتميــز. فــي 
ــة  ــرج الطالبي ــاريع التخ ــوع مش ــة( موض ــاءات علمي ــة )إض ــاول مجل ــب تتن ــذا الجان ه
ودورهــا فــي اقتصــاد المعرفــة، وذلــك عبــر الحــوار مــع عــدد مــن الخبــراء االقتصادييــن 

ــال. ورواد األعم

إعداد / محمد الرزيقي

صفات رائد األعمال
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خولة بنت حمود الحارثية
الرئيسة التنفيذية بإنجاز عمان

ــري(:  ــذكاء البح ــر ال ــئة )مختب ــة ناش ــركة طالبي ــب ش ــي صاح ــد المعول ــال ولي ــد األعم ــول رائ ــار يق ــس اإلط ــي نف وف
إن هنــاك عوامــل محفــزة للشــباب نحــو ارتيــاد قطــاع ريــادة األعمــال أبرزهــا الطمــوح والتحــدي والشــغف لتحقيــق 
النجــاح، حيــث إن العالــم فــي تطــور متســارع والســباق نحــو توظيــف التقنيــة والدخــول فــي خضــم المنافســة أمــر 
ذو أهميــة كبــرى، األمــر اآلخــر هــو وجــود المؤسســات الحاضنــة لهــؤالء الشــباب، مــن المؤسســات البحثيــة، وصناديــق 
ــاد قطــاع  ــادة األعمــال كلهــا عوامــل مســاعدة الرتي التمويــل، وحاضنــات األعمــال والــورش التدريبيــة فــي مجــال ري

ريــادة األعمــال.

يعلــق الدكتــور أحمــد كشــوب قائــال: يوجــد لدينــا شــركات محليــة قائمــة علــى المعرفــة وهي كثيــرة جــدا وتوفرت 
لهــا البيئــة الداعمــة ســواء كانــت جهــات داعمــة أو مســرعات أعمــال أو معــارض طالبيــة أو نحوهــا، وفــي الحقيقــة 
هنــاك دعــم متنــوع ومتشــتت أحيانــا، لكنــه قــد ال يقــوم بالــدور الــذي يلبــي الطمــوح، لكننــا لــو عملنــا الــى توصيــل 
ــركات  ــى أن الش ــك ال ننس ــر، كذل ــا الكثي ــة لحققن ــو العالمي ــق نح ــا الطري ــهلنا له ــئة وس ــركات ناش ــم ) 1٠ ( ش ودع
الداعمــة لمثــل هــذه المشــاريع تأثــرت بأزمــة انخفــاض النفــط وأزمــة كورونــا، ممــا أدى إلــى تدنــي مســتوى الدعــم 
المقــدم للحاضنــات، فالحــل الوحيــد هــو إيجــاد رأس المــال المغامــر أو رأس المــال الجــريء ســواء مــن خــالل إنشــاء 
ــالل  ــن خ ــر م ــه مباش ــدد بتوجي ــال مح ــرأس م ــات ب ــات والكلي ــكل الجامع ــق ل ــاء صنادي ــالل إنش ــن خ ــركات أو م ش
خطــوات محــددة وواضحــة. وينبغــي علــى مؤسســات التعليــم العالــي أن تعمــل علــى التوعيــة بريــادة األعمــال مــن 
خــالل البرامــج واألنشــطة الجامعيــة وانشــاء التخصصــات المتعلقــة بريــادة األعمــال  وبعــد مرحلــة نشــر الثقافــة 
تبــدأ مرحلــة تحديــد مــن لديــه ميــول أو رغبــة حقيقيــة نحــو ريــادة األعمــال  بعدهــا يتــم اســتقطاب أصحــاب األفــكار 
الجديــدة والمشــاريع الواعــدة واالســتفادة مــن المعــارض الطالبيــة واختيــار بعــض المشــاريع الواعــدة واالســتثمار 

فيهــا وتأهيلهــا وتزويدهــا بالمهــارات والكفــاءات البشــرية.
مــن جانبهــا أشــارت خولــة بنــت حمــود الحارثيــة إلــى تجربــة إنجــاز ُعمــان فــي برنامــج »الشــركة » الــذي يســعى إلــى 
إعــداد جيــل واٍع بثقافــة العمــل الحــر، وإكســابهم المهــارات الالزمــة فــي ريــادة األعمــال ليصبحــوا أفــراًدا 

فاعليــن فــي المجتمــع، مثــل:

دعم الشركات الطالبية موجود ولكن؟

وتضيــف الحارثيــة: منــذ انطــالق البرنامــج اســتطاعت إنجــاز عمــان أن تســهم فــي إيجــاد أكثــر مــن ) 35٠ ( وظيفــة، إضافة 
إلــى تســجيل ) 64 ( شــركة قائمــة فــي ســوق العمــل. وأمــا مــا يخــص التحديــات فالشــركات الطالبيــة حالهــا كحــال 
بقيــة الشــركات، وأكبــر تحــٍد بعــد المســابقة هــو االســتدامة وصعوبــة الحصــول علــى الدعــم الــالزم لتمويــل المشــروع، 
ورغــم أننــا فــي إنجــاز عمــان دورنــا يأتــي فــي مراحــل تأســيس هــذه الشــركات فنمثــل الحاضنــة األولــى لهــا، لكننــا نؤمــن 
أننــا جــزء ال يتجــزأ مــن منظومــة ريــادة األعمــال بشــكل عــام، فلذلــك نحــاول أن نمهــد لهــذه الشــركات طــرق التواصــل 

مــع الجهــات الداعمــة المختلفــة، وتقديــم االستشــارات الالزمــة حتــى تســتمر هــذه الشــركات فتنمــو وتكبــر.

يقــول الدكتــور أحمــد كشــوب: نحــن بحاجــة إلــى 
ــال  ــادة األعم ــة ري ــات بأهمي ــات والكلي ــة الجامع قناع
التــي تحتــاج إلــى إيجــاد وحــدات متخصصــة لريــادة 
ــون  ــث يك ــة، بحي ــة تعليمي ــي كل مؤسس ــال ف األعم
ــذا  ــال وه ــادة األعم ــة لري ــدة خاص ــز أو وح ــاك مرك هن
ــون  ــا يك ــط وإنم ــكلي فق ــه ش ــون هدف ــز ال يك المرك
ــن  ــل م ــل جي ــكار وتأهي ــد األف ــى تولي ــادرا عل ــزا ق مرك
الشــباب ورواد أعمــال قادريــن علــى النهوض بمســتوى 
االحترافيــة  مــن  عــاٍل  مســتوى  إلــى  المؤسســة 
والمهنيــة األمــر الــذي ســيوجد للمؤسســة الصيــت 

العالمــي فــي ريــادة األعمــال.
ــن  ــي ع ــد المعول ــال ولي ــد األعم ــول رائ ــه يق ــن جانب م
ــركته: إن ــيس ش ــي تأس ــي ودوره ف ــم الجامع التعلي

التعليــم يمثــل اللبنــة األساســية لصقــل مهــارات الطالــب 
فــي االبتــكار، وأهــم المحــركات التــي توفرهــا القاعــدة 
»شــركتي«،  مســابقة  مثــل  المســابقات،  هــي  التعليميــة 
مفهــوم  تعــزز  التــي  الطالبيــة  واألنشــطة  والفعاليــات 
العمــل الجماعــي. وتعــد الدراســة الجامعيــة مــن أهــم 
المراحــل التــي تتيــح للطالــب االحتــكاك بأكبــر عــدد مــن 
األقــران ممــا يقــوي جانــب المهــارات حيــث أن كل هــذه 
المعــارف العلميــة والمهــارات العمليــة تؤهــل وتشــجع 
البيئــة  توفــر  كمــا  الحــر.  التجــاري  العمــل  لبــدء  الطــالب 
الجامعيــة مــا ال يتوفــر فــي أي بيئــة أخــرى، مثــل األدوات 
والمختبــرات والمرافــق البحثيــة، ُيمكــن للطالــب تحويــل 
شــراء  مــن  بــدال  التكاليــف  بأرخــص  واقــع«  إلــى  »فكــرة 

ونحوهــا. معــدات  اســتئجار  أو  األدوات 

وأضافــت الحارثيــة بأنــه حســب دراســة أجرتهــا مؤسســة 
إنجــاز العــرب بأنــه بعــد 1٠ ســنوات مــن إطــالق برنامــج 
»الشــركة« علــى مســتوى الوطــن العربــي، توصلــت فيهــا 
ــة  ــة علمي ــن أي مؤسس ــج م ــاء الخري ــط بق ــى أن متوس إل
بــدون وظيفــة تصــل إلــى عاميــن، أمــا المشــارك فــي 
البرنامــج فيحصــل علــى وظيفــة خــالل الســنة األولــى 
ــيس  ــى تأس ــم عل ــى أن قدرته ــة إل ــه، باإلضاف ــن تخرج م
مشــاريعهم الخاصــة أكبــر مــن غيرهــم مــن الخريجيــن،

الدراسة الجامعية تعّزز تأسيس شركات طالبية

)٦٤( شركة طالبية في سوق العمل

دراســة حــول برنامــج »الشــركة« إلنجــاز عمــان فــي الســلطنة 
وجــدت أن لــكل )١٠٠٠ ر.ع( يســتثمر فــي الشــركة يعــود علــى 

االســتثمار المحلــي بقيمــة )5٤٧٠ ر.ع(
التفكير 
النقدي

الثقة
بالنفس

العمل في 
الفريق

مهارات 
التواصل

احترام الرأي 
اآلخر

حل المشكالت 
بطرق مبتكرة

ألن البرنامــج يمّكــن الشــباب مــن مقومــات االنخــراط فــي 
ــرت  ــد أج ــي فق ــتوى المحل ــى المس ــال. وعل ــادة األعم ري
شــركة )TheFirm( دراســة حــول البرنامــج في الســلطنة 
ــود  ــركة يع ــي الش ــتثمر ف ــكل )1٠٠٠ ر.ع( يس ــدت أن ل فوج
بنســبة  ر.ع( أي   547٠( المحلــي بقيمــة  علــى االســتثمار 
547% ليــس علــى المســتفيدين مــن البرنامــج أنفســهم 
فقــط، بــل علــى مســتوى المجتمــع المحلــي بشــكل 

عــام.

رائد األعمال وليد المعولي
صاحب شركة طالبية ناشئة )مختبر الذكاء البحري(

التعليم يمثل اللبنة األساسية لصقل مهارات الطالب في االبتكار
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عدد الموظفين: 3
الدخل السنوي: 33 ألف دوالر

الواقــع  تقنيــة  باســتخدام  ذكيــة  حلــوال  )ويرفيــو(  شــركة  تقــدم 
المشــروع  فكــرة  الحكوميــة،  والمؤسســات  للشــركات  االفتراضــي 
تخــدم الباحثيــن عــن عمــل عبــر مســاعدتهم فــي عالــم افتراضــي علــى 
ــة المقابــالت الشــخصية للتوظيــف والتمكــن مــن آليتهــا والتعــرف  تجرب
علــى طــرق المقابــالت وكســر حاجــز الرهبــة والخــوف، ويشــمل التطبيــق 
عــددًا كبيــرًا مــن الوظائــف المتنوعــة فــي كافــة المجــاالت والتــي يمكــن 
ــع  ــر الواق ــا عب ــالت فيه ــة المقاب ــوم بتجرب ــا ويق ــتخدم أن يختاره للمس

االفتراضــي.

ــل  ــات وتذلي ــق الطموح ــو تحقي ــادة نح ــرة ج ــارات ومثاب ــى مه ــه إل ــاح بحاج ــق النج طري
ــاز  ــذي إلنج ــس التنفي ــة الرئي ــه الحارثي ــول خول ــث تق ــات حي ــدي العقب ــات وتح الصعوب

أن  اســتطاعت  الســلطنة  فــي  المحليــة  الشــركات  مــن  عــددا  هنــاك  إن  عمــان: 
تدخــل إلــى األســواق العالميــة وتنافــس فيهــا، وكل شــركة تنــوي المنافســة فــي 

األســواق العالميــة عليهــا أن تجــري دراســة شــاملة لهــذه األســواق تشــمل التكلفــة 
والخطــة التســويقية والتحديــات والفــرص ومعرفــة المنافســين وتحديــد الفئــة 
المســتهدفة، وتجويــد المنتــج، والمعرفــة الدقيقــة بقوانيــن الدول المســتهدفة، 
ــي  ــة ف ــة الخاص ــم الفكري ــة ملكيته ــى حماي ــة إل ــا، إضاف ــمية له ــة الرس واللغ

ــلطنة. الس
أمــا الدكتــور أحمــد بــن ســعيد كشــوب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة العمانيــة 
لــأوراق الماليــة فيقــول: أوصــي الشــباب وأقــول لهــم إن المبتكر ال يحــده حدود، 
وإنمــا يجــب أن ينتقــل بأفــكاره البنــاءة إلــى الواقــع وأن يســعى إلــى تطويــر 

ــر الســفر  فكرتــه ســواء مــن خــالل البحــث واالطــالع علــى تجــارب اآلخريــن أو عب
ــدة،  ــارف الجدي ــارات والمع ــاب المه ــرص واكتس ــن الف ــث ع ــاف والبح واالستكش

وأن يســتفيدوا مــن تجــارب رواد األعمــال الناجحيــن أو رواد األعمــال الذيــن واجهــوا 
ــاب  ــدي الصع ــى تح ــن عل ــوا مصري ــا زال ــرات وم ــررة )3(أو )5( م ــل متك ــاالت فش ح

والعقبــات ويملكــون روحــا مليئــة بالشــغف والطمــوح نحــو النجــاح. 

Wear Viewشركة ويرفيو  نماذج لشركات عمانية ناشئة
قامــت الســلطنة بتبنــي عــدد مــن المبــادرات والبرامــج مثــل إنشــاء الحاضنــات التــي تتبنــى األفــكار اإلبداعيــة ودعمهــا 
كمركــز صنــاع عمــان ومســرعات األعمــال التــي تعمــل علــى تحويــل االبتــكارات األوليــة الــى اســتثمارات ناجحــة، وبرنامــج 
ــعى  ــث يس ــد( حي ــئة )أبجري ــركات ناش ــى ش ــة ال ــة الرابع ــورة الصناعي ــي مجاالتالث ــة ف ــرج التقني ــاريع التخ ــل مش تحوي
البرنامــج إلــى تحويــل مــا ال يقــل عــن ) 1% ( مــن مشــاريع التخــرج التقنيــة الطالبيــة ســنويًا إلــى شــركات ناشــئة حيــث بلغــت 

عــدد المشــاركات )٢٠17-٢٠19( كاآلتــي:

عدد الموظفين: 3
حالــة المشــروع: يجــري العمــل علــى تســويق المنتــج 

واجــراء مزيــد مــن التجــارب واألبحــاث علــى الروبــوت.

عدد الموظفين: 3
الشــركة  حصلــت  الشــركة:  مــال  رأس 
العمانــي  الصنــدوق  قبــل  مــن  اســتثمار  علــى 
امريكــي. دوالر   5٠،٠٠٠ وقــدره  للتكنولوجيــا 

حالــة المشــروع: يعمــل الفريــق علــى اســتكمال 
النواحــي التقنيــة والقانونيــة المتصلــة بالخدمــة، 

وســيتم اإلعــالن عــن تدشــين الخدمــة قريبــًا.

ــر  ــركة مختب ــن ش ــي م ــد المعول ــال ولي ــد األعم ــول رائ يق
ــة  ــركة طالبي ــي ش ــري )iLab Marine(  وه ــذكاء البح ال
لخدمــة  بحريــة  تكنولوجيــا  تطويــر  فــي  متخصصــة 
والبيئيــة  الســمكية  القطاعــات  فــي  المؤسســات 
واللوجســتية، انبثقــت الشــركة مــن مشــروعنا الــذي فزنــا 
بــه فــي برنامــج تحويــل مشــاريع التخــرج التقنيــة الــى 
شــركات ناشــئة بمجلــس البحــث العلمــي )ســابقا( حيــث 
تمثلــت فكــرة المشــروع فــي انشــاء روبــوت بحــري علــى 
شــكل قــارب، يقــوم بالكشــف عــن التلــوث النفطــي فــي 
ــود  ــا دون وج ــل ذاتي ــث يعم ــوت بحي ــم الروب ــر. ُصم البح
مالحيــن علــى متنــه، وفــق معاييــر هيئــة البيئــة فــي 
أخــذ عينــات التلــوث. كمــا تــم تطبيــق خوارزميــات الــذكاء 
التلــوث  مــن  التلــوث  أنــواع  بيــن  للتفريــق  االصطناعــي 
النفطــي والمــد األحمــر، كذلــك تــم احتضــان شــركة 
مختبــر الــذكاء البحــري )ســابقا( فــي برنامــج أبجريــد، واآلن 
يعــد أحــد المشــاريع االســتثمارية للصنــدوق العمانــي 
للتكنولوجيــا والــذي يســاهم بــه الصنــدوق بنســبة %7.

شــركه ناشــئة تقــدم خدمــة تحليــل الشــفرة الوراثية 
اللعــاب  عينــة  طريــق  عــن  للمســتهلك  مباشــرة 
لتمكينهــم  صحيــة  بمعلومــات  بتزويــدة  وتقــوم 
مــن تعزيــز صحتهــم واتبــاع نمــط الحيــاة األمثــل 
شــركة  وحــول  الوراثيــة.  تركيبتهــم  علــى  بنــاًء 
شــفرة تقــول ماريــة بنــت محمــود الهنائيــة: نوظــف 
ــل  ــال تحلي ــي مج ــة ف ــر دق ــدث واألكث ــات األح التقني
يتــم  لعــاب،  عينــة  باســتخدام  الوراثيــة  الشــفرات 
مــن خاللهــا استكشــاف األنمــاط والســمات الوراثيــة 
لأفــراد بمــا فــي ذلــك التغذيــة واللياقــة والتقاريــر 
المــزودة مبنيــة علــى أحــدث األبحــاث العلميــة ويتــم 
ــي  ــدة ف ــافات الجدي ــع االكتش ــام م ــا بانتظ تحديثه
هــذا المجــال )شــركة شــفرة أحــد مخرجــات البرنامــج 

الوطنــي لتنميــة مهــارات الشــباب(.

فــي هــذا الجانــب نســتعرض نمــاذج لشــركات ناشــئة ناجحــة بعضهــا اســتفاد مــن برنامــج تحويــل مشــاريع التخــرج 
الطالبيــة 

٢5٨ ٤5١٢٣٩
طالبً مشاركًمشروع تخرج

iLab Marine شفرة
شركةشركة

مشاريع محتضنةمؤسسة أكاديمية



هــي إحــدى أنــواع اآلالت التــي تســتخدم فــي شــغل وتصنيــع المعــادن عــن طريــق دوران القطــع المــراد تشــكيلها وإعطائهــا 
الشــكل المرغــوب، حيــث تتــم عمليــة التشــكيل عــن طريــق إزالــة الجــزاز )الرايــش( وهــو جــزء مــن المعــدن عــن طريــق أقــالم 
ــة أو  ــً مــا تكــون موازي ــدوران القطعــة حــول محــور مــع تحــرك قلــم القطــع بحركــة خطيــة، غالب ــك ب القطــع المختلفــة وذل

معامــدة لمحــور دوران القطعــة.

تعــّد المخرطــة مــن أهــم آالت التشــغيل ألنهــا تســتخدم فــي إنتــاج األجــزاء األســطوانية كمــا تســتخدم فــي إنتــاج الســطوح 
الدورانيــة مثــل: المســامير واألعمــدة األســطوانية والقابــض )Clip( واألقــراص واألجــزاء المخروطيــة، كمــا اســتخدمت قديًمــا 

فــي قطــع األخشــاب.

معلومــات عــن النــوع الموجــود فــي ورشــة المعــادن بمركــز صنــاع عمــان بالشــراكة االســتراتيجية مــع الهيئــة العامــة 
: )ســابقً(  والشــراكة  للتخصيــص 

 األبعاد: المحور السيني 54 سم ؛ المحور الصادي 16.5 سم ؛ محور الزاء 41 سم
Opti-Machines :الشركة المصنعة

Opti TH4٠1فئة المعدات : ٠ 
 المواد المصنعة: المعادن والبالستيك

 ال تحتاج الى حاسوب للتشغيل

تعتبــر هــذه المعــدة مــن األدوات الموجــود فــي ورشــة المعــادن بمركــز صنــاع عمــان والتــي تســتخدم لصنــع ثقــوب دقيقــة 
ــل ارتفــاع  علــى قطعــة المعــدن ، حيــث يمكنــك التحكــم بعمليــة الثقــب مــن خــالل تغييــر ســرعة دوران المثقــاب وتعدي

قاعــدة المثقــاب ليتناســب مــع القطعــة المــراد ثقبهــا. 

معلومات عن النوع الموجود في ورشة المعادن بمركز عمان بالشراكة
 االستراتيجية مع الهيئة العامة للتخصيص والشراكة)سابقً( :

 
 األبعاد: أقصى عمق للقطع 3 سم ، أقصى ارتفاع للقاعدة 1٠٠ سم 

 Opti-Machines :الشركة المصنعة 
4٠٠-Opti B3فئة المعدات: ٢ 

 معالجة المواد: ألمنيوم ، نحاس، فوالذ 
 ال تحتاج الى حاسوب للتشغيل

 مستوى الصعوبة سهل 

مثقاب الضغط المعدني

خراطة المعادن

واســتطاعت المبتكــرة رزان الكلبانيــة دراســة مركــب طبيعــي جديــد يســتخدم كــدرع عالــي 
الجــودة فــي إضعــاف األشــعة الســينية التشــخيصية، واســتنتجت الدراســة أن المــادة المركبــة 
ــع، والمــادة الماصــة هــي  ــة التدري ــدة تتصــف بمرونتهــا وســهولة تشــكيلها مــع فعالي الجدي
مــادة الليكوبيــن)C40H56(، وهــو كاروتيــن أحمــر اللــون موجــود فــي الطماطــم والبطيــخ 
والفاكهــة والخضــراوات الحمــراء اللــون، والعينــات المحضــرة ذات توهيــن جيــد ألشــعة جامــا، 
ولألشــعة الســينية التشــخيصية، وهــذه الكفــاءة تتغيــر نســبيً تبعــً لنســبة الليكوبيــن 
المضافــة ممــا يــدل علــى األثــر االيجابــي للمــواد المحضــرة فــي عمليــة التدريــع االشــعاعي، 
وتوصــل المشــروع البحثــي إلــى قــدرة المادة لالمتصاص لنســبة )97٪( حســب اآلالت المختبرية.

وســاعدت مرونــة المركــب فــي التشــكيل مــع اختيــار المــادة المناســبة،. وباإلمــكان خلــط مــادة 
الليكوبيــن مــع مــواد بوليمريــة لتناســب االســتخدام األمثــل، وخطــة المشــروع المبدئيــة هــي 
صناعــة طــالء يمتــص األشــعة الســينية، ودمــج مركــب الليكوبيــن مــع طــالء زيتــي باســتخدام 
اســتراتيجية فريــدة لضمــان عــدم فقــد خصائــص المــادة، ويمكــن التحكــم بنســبة االمتصــاص 

تبعــً لنســبة الليكوبيــن المضــاف.

مختبر الجدران المتساقطة يكشف عن..

طالء يمتص األشعة السينية لحماية العاملين في المشافي والعيادات

كتب/ عادل الفزاري

تمكنــت الطالبــة رزان بنــت حمــد بــن ســالم الكلبانيــة مــن  جامعــة التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة فــرع الكليــة التطبيقيــة - عبــري  مــن 
التوصــل إلــى طــالء يمتــص األشــعة الســينية المســتعملة علــى نطــاق واســع فــي المشــافي والعيــادات، والــذي مكنهــا مــن الحصــول 

علــى المركــز األول فــي النســخة الخامســة مــن مســابقة مختبــر الجــدران المتســاقطة، التــي نظمهــا مجلــس البحــث العلمــي ســابقً.

وتولــدت فكــرة االبتــكار بعــد مالحظــة انتقــال جــزء مــن طاقــة األشــعة الســينية إلــى جســم االنســان، ممــا قــد يتســبب فــي اضــرار 
بيولوجيــة، لــذا يرتــدي العاملــون معاطــف مدرعــة مــن المطــاط التدريعــي )apron(لحمايتهــم مــن األشــعة، وهــي أفضــل التقنيــات 
التــي يســتخدمها العاملــون فــي حقــل االشــعاع لحمايــة أنفســهم مــن اآلثــار الخطيــرة لألشــعة المؤينــة، والمطــاط الرصاصــي حالــه 
كحــال جميــع المــواد المحتويــة علــى الرصــاص ســام وغيــر مالئــم بيئيــا، وهنــاك توجهــات عالميــة حاليــة لتخفيــض اســتعمال الرصــاص 
فــي المنتجــات ومــن بينهــا المطــاط التدريعــي، كمــا أن التخلــص مــن نفاياتــه ليــس ســهال، فهنــاك حاجــة الــى تحســين مــواد التدريــع 

باســتبدال الرصــاص بمــواد ال تحــوي الرصــاص أو تقليــل محتــواه.
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رصد : ربيع المكتومي

العلماء ينجحون في
تعديل جينوم الميتوكوندريا بدقة ألول مرة

ــى تقنيــة التعديــل الجينــي ذائعــة  أتــاح إنزيــٌم بكتيــري غريــب للباحثيــن تحقيــق مــا عجــزت عنــه حتَّ
الصيــت »كريســبر-كاسCRISPR-Cas9 »9؛ وهــو إدخــال تعديــالٍت علــى جينومــات الميتوكوندريــا، 

التــي تمثــل الِبنــى األساســية إلنتــاج الطاقــة فــي الخاليــا.

كارلوس مورايس
عاِلم الجينات المتخصص في الميتوكوندريا
بجامعة ميامي في والية فلوريدا األمريكية

»إنه تطوٌر مثير للغاية. فالقدرة على تعديل الحمض النووي 

الميتوكوندري ستسمح لنا بطرح أسئلٍة لم نكن نستطيع 

طرحها من قبل«

ُنِشَرت الدراسة في دورية Nature في الثامن من يوليو ٢٠٢٠

ــة  ــة الدق ــٍة فائق ــى مقارب ــد عل ــي تعتم ــة -الت ــذه التقني ــن له يمك
ــن الباحثيــن  ى »التعديــل القاعــدي«  أن ُتمكِّ لتعديــل الجينــات، ُتســمَّ
ــي  ــرات ف بها الطف ــبِّ ــي ُتس ــراض الت ــة األم ــرٍق لدراس ــر ط ــن تطوي م
مثــل  تنتقــل  مــا  وغالًبــا  عالجهــا.  وربمــا  الميتوكوندريــا،  جينــوم 
ــد  ــى تولي ــة عل ــدرة الخلي ــوق ق ــن األم، وتع ــا م ــراض وراثّيً ــذه األم ه
الطاقــة. ورغــم احتــواء جينــوم الميتوكوندريــا علــى عــدٍد قليــٍل من 
ــًة بالجينــوم النــووي، فــإنَّ تلــك الطفــرات قــد تؤثــر،  الجينــات، مقارن
ــة  ــا عضل ــالت، ومنه ــي والعض ــاز العصب ــى الجه ــة، عل ــٍة خاص بصف

ــك بمــن يرثونهــا. ــل إنهــا قــد تفِت القلــب، ب

لــم يكــن مــن الســهل دراســة مثــل هــذه 
إلــى  العلمــاء  افتقــار  إلــى  نظــًرا  األمــراض، 
فــي  إليهــا  االســتناد  يمكنهــم  طريقــٍة 
ــرات  التغيُّ تملــك  حيوانيــة  نمــاذج  تصميــم 
ــْن  ــا، ولك ــوم الميتوكوندري ــي جين ــها ف نفس
ــن  باســتخدام هــذه التقنيــة الجديــدة، تمكَّ
الباحثــون -للمــرة األولــى- مــن إجــراء مثــل 

التغييــرات. هــذه 

مخرجات بحثية

كتب: محمد الرزيقي

٦ خطوات ضرورية من أصل ١٣

دراسة بحثية حول تطبيق تقنيات إدارة »لين«
في قسم طب األورام اإلشعاعي بالمستشفى السلطاني

حققــت مبــادئ إدارة ليــن التــي تــم تطويرهــا مــن قبــل شــركة تصنيــع يابانيــة، أقصــى قــدر مــن القيمــة وتقليــل 
ــذا  ــي ه ــة. وف ــة الصحي ــاع الرعاي ــي قط ــا ف ــادئ أيض ــذه المب ــق ه ــكان تطبي ــيارات، وباإلم ــة الس ــي صناع ــدر ف اله
الموضــوع أجــرى الباحثــان الدكتــور مصطفــى بــن محمــود البلوشــي، والدكتــور زاهــد المنــذري دراســة بحثيــة حــول 
»تطبيــق تقنيــات إدارة ليــن فــي قســم طــب األورام اإلشــعاعي« والتــي تهــدف الــى توضيــح عمليــة تطبيــق مبــادئ 

إدارة ليــن فــي قســم طــب األورام اإلشــعاعي لتيســير تدفــق العمــل وتحديــد الهــدر وتقليلــه.

ــعاعي  ــب األورام اإلش ــم ط ــي قس ــة ف ــذه الدراس ــت ه أجري
ديســمبر  شــهر  فــي  بالســلطنة  الســلطاني  بالمستشــفى 
تــم إنشــاء خريطــة تدفــق القيمــة لسلســلة  ٢٠16م، حيــث 
العمليــات المتبعــة فــي القســم، وتحليــل الهــدر لتحديــد 
ســواء  إضافيــة  قيمــة  أي  لهــا  تكــن  لــم  التــي  العمليــات 

الصحــي. للموظــف  أو  للمريــض 

اســتنادا إلــى تحليــل خريطــة تدفــق القيمــة، تــم العثــور علــى 
ــي  ــوة والت ــل )13(  خط ــن أص ــط م ــة فق ــوات ضروري ــت خط س
كانــت ذات قيمــة، كذلــك تــم تحديــد األنشــطة الضروريــة 
وغيــر الضروريــة التــي لــم تكــن لهــا أي قيمــة مضافــة، شــملت 
التســجيل  وعمليــات  الســيارات،  مواقــف  الهــدر:  مصــادر 

ــل. ــاء العم ــي أعب ــاوت ف ــظ تف ــك لوح ــى ذل ــة إل باإلضاف

ليــن  إدارة  مبــادئ  تعمــل  عــام  بشــكل 
علــى تحســين ســير العمــل وتقليــل الهــدر، 
لــدى  الرضــا  مــدى  تعزيــز  إلــى  باإلضافــة 
المرضــى والموظفيــن، وقــد ســاعدت مبــادئ 
إدارة ليــن علــى تعزيــز القيمــة فــي قســم 

اإلشــعاعي. األورام  طــب 

ــوس،  ــلطان قاب ــة الس ــة لجامع ــة الطبي ــدر: المجل المص
ــدد 3 ــم الع ــد، رق ــطس ٢٠18، المجل أغس

الطريقة

النتائج

الخالصة
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بقلم الدكتور/راشد بن علي البلوشي
أستاذ اللغويات المشارك بجامعة السلطان قابوس

مقال20

التركيب اللغوي 
لجملة الدعاء

مقال21

تتخــذ صيغــة الدعــاء )prayer( التركيــب اللغــوي لجملــة 
ــاًء لهــا، ويشــترك الدعــاء مــع صيــغ  األمــر )imperative( وع
أخــرى فــي تركيــب جملــة األمــر، كالطلــب )request(، وهــو مــا 
 ،)command( ــاز ــر أو اإليع ــك األم ــداد، وكذل ــن األن ــون بي يك
وهــو مــا يكــون مــن األعلــى رتبــة إلــى األدنــى رتبــة، كمــا هــو 
ــإن  ــك ف ــك اإلداري، وبذل الحــال فــي المجــال العســكري، وكذل
ــون  ــة، ويك ــى رتب ــى األعل ــة إل ــى رتب ــن األدن ــون م ــاء يك الدع
بمعنــى االلتمــاس، ويتجلــى فــي مناجــاة العبــد ربــه وســؤاله 

المغفــرة وطلــب الــرزق منــه. 
وألن اللغــة العربيــة الفصحــى مــن اللغــات التــي يســبق فيهــا 
الفعــُل فاعَلــه، بخــالف اللغــة اإلنجليزيــة، مثــاًل، والتــي يســبق 
فيهــا الفاعــُل الفعــَل، فــإن صيغــة األمــر فــي اللغــة العربيــة 
ال تصــح إال إذا ســبق الفعــُل الفاعَل،ولذلــك فــإن مــا يمكــن أن 
ــا  ــاًل وإنم ــس فاع ــر لي ــة االم ــب جمل ــي تركي ــَل ف ــبق الفع يس
منــادى، كمــا توضــح اآليــة ١٩ مــن ســورة األعــراف »َيــا آَدُم 
ــَة «. وبذلــك فــإن »آدم« منــادى، وأمــا  اْســُكْن َأنــَت َوَزْوُجــَك اْلَجنَّ
الفاعــل، أو مــن ســيقوم بفعــل األمــر، وهــو »الســكن فــي 

ــه«.   ــو »أدم وزوج ــة«، ه الجن
ويــدل هــذا علــى أن صيغــة الدعــاء، مثــل صيــغ األمــر األخــرى 
)الطلــب واإليعــاز(، تتطلــب فعــاًل، وطبعــًا، يتطلــب الفعــل 
فاعــاًل )ومفعــواًل بــه إذا كان متعــٍد(. وال يلــزم أن يكــون فاعــُل 
تركيــب األمــر ظاهــرًا، ذلــك أنــه غالبــًا مــا يكــون ضميــرًا 
مســتترًا يــدل علــى المخاطــب )2nd person(، كمــا فــي 
اآليــة العاشــرة مــن ســورة المزمــل »َواْصِبــْر َعَلــى َمــا َيُقوُلــوَن 
َواْهُجْرُهــْم َهْجــًرا َجِميــًلا«. وباإلضافــة إلــى الفاعــل المخاطــب، 
فــإن فــي اللغــة العربيــة تركيــب أمــر آخــر يكــون فاعلــه 
الغائــب )3rd person(، والــذي البــد مــن ذكــره حتــى تتضــح 
ــب  ــة ٢٨٢ مــن ســورة البقــرة »َوْلَيْكُت هويتــه، كمــا توضــح اآلي

ــْدِل«. ــٌب ِباْلَع ــْم َكاِت ْيَنُك بَّ
ممــا ســبق، يتضــح أن صيغــة الدعــاء البــد لهــا مــن فعــل وهــو 
مــا ُيلــزم وجــود الفاعــل، والــذي يأتــي بعــده، ولذلــك فجملــة 
»واهلل الموفــق« أو جملــة »واهلل ولــي التوفيــق« أو جملــة »واهلل 
ــل،  ــى فع ــوي عل ــا ال تحت ــاًء ألنه ــت دع ــع« ليس ــظ الجمي يحف
وإنمــا هــي جمــل خبريــة مكونــة مــن مبتــدأ وخبــر، وقــد يقول 
قائــل بــأن الجملــة الثالثــة تحتــوي علــى فعــل، ولذلــك يمكــن 
أن تكــون صيغــًة مقبولــًة للدعــاء؛ نعــم، ولكــن البــد مــن 
ــظ  ــح »وليحف ــل، لتصب ــدم الفع ــث يتق ــا بحي ــادة صياغته إع
اهلل الجميــع«، حيــث إن لفــظ الجاللــة هنــا »فاعــل« وليــس 
مبتــدًأ كمــا فــي الجملــة األصليــة، أيضــًا، البــد مــن الم األمــر »ل« 
إذا كان الفعــل بصيغــة المضــارع، ســواًء أكان الفاعــُل غائبًا، أم 

مخاطبــًا، كمــا فــي الجملــة »ِلتكتــْب واجباتــك«. 

إذا، فصيغــة الدعــاء البــد لهــا مــن فعــل وفاعــل، ولكــن كيــف 
نفســر وجــود أدعيــة يســبق فيهــا الفاعــُل الفعــَل، حيــث 
يكــون مبتــدًأ، كمــا فــي »اهلل يحفظــك« و »اهلل يعينــك« و 
»اهلل يرحمــه«، إن الــرد علــى هــذه األمثلــة ومــا شــابهها 
ــات  ــى واللهج ــة الفصح ــة العربي ــن اللغ ــز بي ــون بالتميي يك
العربيــة )العاميــة(، ذلــك أن هــذه الجمــل الثــالث صحيحــة 
ــى،  ــة الفصح ــي اللغ ــس ف ــن لي ــة، ولك ــات العامي ــي اللهج ف
ذلــك أن صيغــة الدعــاء مــن هــذه الجمــل فــي اللغــة العربيــة 
الفصحــى هــي »بــاَرَك اهلل فيــك« و »أعانــك اهلل« و »َرِحَمــُه اهلل«، 
علــى التوالــي، ورغــم أن الفعــل هنــا فــي صيغــة الماضــي، إال 
ــن  ــذا م ــتقبل، وه ــي المس ــق ف ــب التحق ــى طل ــير إل ــه يش أن
خصائــص تركيــب األمــر عمومــًا، حيــث إن األمــر يصــدر ليتحقــق 

ــتقبل.    ــي المس ف
الفصحــى  العربيــة  فــي  فــإن  تقــدم،  مــا  إلــى  وباإلضافــة 
للدعــاء،  آخريــن  لغوييــن  تركيبيــن  كذلــك(  )والعاميــة 
أو  الجــالل  صفــات  وإحــدى  النــداء  أداة  علــى  األول  يحتــوي 
ــا  ــا رحيــم« و »ي ــا ُمّســِهل« و »ي الجمــال اإللهيــة، كمــا فــي »ي
ــذاِر«  ــي »ح ــا ف ــدة، كم ــة واح ــن كلم ــي م ــون الثان رازق«، ويتك
و »َصــْه«. ولكــن حتــى فــي هذيــن التركيبيــن، يمكــن القــول 
صيغــة  تتبعهــا  اإللهيــة  الصفــات  فهــذه  فعــل،  بوجــود 
الدعــاء، ولكنهــا محذوفــة، كمــا فــي »يــا مســهل، ســهل 
ــك  ــي«. وكذل ــا رازق، أرزقن ــي« و »ي ــم، ارحمن ــا رحي ــري« و »ي أم
فــإن »حــذاِر« و »َصــْه« أســماء فعــل، تعنــي »احــذر« و »أســكت«، 

علــى التوالــي. 
ــة  ــي اللغ ــاء ف ــة الدع ــو أن صيغ ــدم ه ــا تق ــي م ــظ ف والمالح
ــل  ــى فع ــوي عل ــب يحت ــن تركي ــون م ــى تتك ــة الفصح العربي
يتبعــه فاعــل، ولكــن ليــس مــن تركيــب يتكــون مــن مبتــدأ 
وخبــر، بغــض النظــر عــن نــوع الخبــر، اســما أم صفــًة أم جملــًة 
ــة  ــإن صيغ ــة، ف ــات العامي ــص اللهج ــا يخ ــي م ــا ف ــًة، أم فعلي
الدعــاء فيهــا تتكــون مــن تركيــب يحتــوي علــى فعــل يتبعــه 
فاعــل، كمــا فــي »بــارك اهلل فيــك« و »طــّول اهلل عمــرك«، أو مــن 
تركيــب يتكــون مــن مبتــدأ وخبــر يحتــوي علــى فعــل، كمــا 
ــس  ــن لي ــرك«، ولك ــّول عم ــك« و »اهلل يط ــارك في ــي »اهلل يب ف

مــن تركيــب يتكــون مــن مبتــدأ خبــره صفــة أو اســمًا. 
إذًا، فــكال العربيتيــن، الفصحــى والعاميــة، ال تقبــل صيغــة 
ــك ســبب، وهــو أن  الدعــاء التــي ال تحتــوي علــى فعــل، ولذل
غيــاب الفعــل يــدل علــى غيــاب الفاعــل، وجملــة األمــر، عمومــًا، 
ال تصــح بــال فاعــل )ضميــر أو اســم(، ذلــك أن الصفــات واألســماء 

فــي موقــع الخبــر ال ُترّخــص فاعــاًل، بــل مبتــدًأ فقــط. 

»واهلل  جملــة  أو  الموفــق«  »واهلل 
»واهلل  جملــة  أو  التوفيــق«  ولــي 
دعــاًء  ليســت  الجميــع«  يحفــظ 
ألنهــا ال تحتــوي علــى فعــل، وإنمــا 
مــن  مكونــة  خبريــة  جمــل  هــي 

وخبــر،  مبتــدأ 

صيغة الدعاء 
البد لها من فعل 

وفاعل



معلومة22

المشتغلة مشروع الشخصيات العمانية 
بالتجارة 
والصناعة

أحــد مشــروعات البرنامــج البحثــي االســتراتيجي للتــراث الثقافــي العمانــي فــي 
وزراة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة 

العمانيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم بــوزارة التربيــة والتعليــم.

الفكرة:
يقــوم المشــروع علــى دراســة الشــخصيات العمانيــة المشــتغلة فــي مجالــي التجــارة 
والصناعــة عبــر التاريــخ، وقــد تــم تحديــد اإلطــار الزمانــي للمشــروع منــذ فجــر التاريــخ 

مــرورًا بمراحــل التاريــخ المختلفــة وانتهــاًء ببدايــة عهــد النهضــة العمانيــة الحديثــة 
المباركــة فــي عــام 197٠م.

اختيــرت أربعــة مشــاريع مــن عــدد ســتة مشــاريع مقترحــة تقدمــت بهــا فــرق بحثيــة 
مختلفــة، وركــزت الخطــة علــى أن ينفــذ المشــروع في هــذه المرحلة في أربــع محافظات، 
وهــي: مســقط وظفــار ومســندم والداخليــة؛ علــى أن تســتكمل باقــي المحافظــات 

فــي المرحلــة القادمــة.

األهداف:
ــة التــي أســهمت فــي المجاليــن التجــاري والصناعــي . 1 دراســة الشــخصيات الُعماني

زمانيــا ومكانيــا. 
بيــان الــدور الحضــاري لُعمــان مــن خــالل تواصــل التجــار الُعمانييــن مــع مختلــف . ٢

واألمــم.  الشــعوب 
فــي . 3 التاريخيــة  الحقــب  خــالل  الُعمانــي  والصناعــي  التجــاري  االســهام  اســتثمار 

المســتدامة. التنميــة 
إبراز دور الُتّجار والصّناع الُعمانيين اعالمًيا وسينمائًيا. . 4

النتائج المتوقعة للمشروع
إصــدار عمــل موســوعي بالشــخصيات الُعمانيــة . 1

المشــتغلة فــي النشــاطين التجــاري والصناعــي 
داخــل ُعمــان وخارجهــا.

اســتثمار اإلســهام التجــاري والصناعــي لتحقيــق . ٢
أهــداف التنميــة المســتدامة.

ــة . 3 ــر مــادة علميــة حــول الشــخصيات الُعماني توفي
ــات  المشــتغلة فــي التجــارة والصناعــة إلنتــاج رواي

وأفــالم وثائقيــة وغيرهــا. 

برنـــــــــــامــــــج

 حوار مع باحث
برنامج إذاعي اسبوعي يأتيكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان يعد البرنامج حلقة وصل 
بين الباحثين والعلماء والمجتمع الخارجي للتعريف بماهية البحث وأهميته وأهدافه 

وعرض النتائج البحثية فيها وأثرها على المجتمع  كما يتناول المواضيع المتصلة 
بالبحث العلمي محليا وعالميا. 

أوقات بث البرنامج

يبث 
األربعاء
 11:30

ظهرا       

يعاد 
السبت 10:30 

صباحا 
6:00 مساًء

مقدم البرنامج / راشد السعدي 
إخراج /  حمد الوردي

يمكنكم متابعة البرنامج
 عبر الترددات التالية:

 

 FM 94.4
AM 1242 
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تابعونا لمعرف انشطتنا التي نقدمها في مجال البحث واالبتكار والتطوير

تابعونا لمعرفة انشطتنا التي نقدمها في مجال البحث واالبتكار


