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تقرير حول مبادرات سلطنة عمان
مساء الخيرالسيد الرئيس مساء الخيرجميعا
فرص التعاون في مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكارملواجهة فيروس كوفيد .19
الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية -مديرة دائرة التخطيط االستر اتيجي بمجلس البحث العلمي-
عمان
 -1أطلق مجلس البحث العلمي البرنامج البحثي كوفيد 19الذي ينقسم الى قسمين أبحاث طبية
Clinicalوابحاث غير طبية non- Clinicalوالتي تعالج القضايا االجتماعية واالقتصادية
والتوعية من تداعيات كوفيد 19حيث رصد مبلغ مالي بأكثر من ثمانمائة ألف دوال أمريكي
للمقترحات بحثية يهدف الى إيجاد حلول سريعة وذكية ملواجهة فيروس كوقيد 19سواء كانت
هذه الحلول طبية أم اجتماعية أم اقتصادية حيث تلقي املجلس خالل أسبوعين أكثر من 400
مقترح .ما يقارب  18مؤسسة مستفيدة من هذه املنح البحثية
 -2قام عدد من الشباب في مركز صناع عمان للنمذجة التابع ملجمع ابتكار مسقط في مجلس البحث
العلمي بتطوير قناع الغوص الستخدامه كقناع للتنفس الصناعي باستخدام الطابعة ثالثية
االبعاد حيث تم تجريبه مع املختصين في املستشفى السلطاني واثبت نجاحه
 -3قام عدد من الشباب في مركز صناع عمان للنمذجة التابع ملجمع ابتكار مسقط في مجلس البحث
العلمي بتصنيع القناع الواقي للطاقم الطبي باستخدام الطابعة ثالثية االبعاد
 -4قام عدد من الشباب في مركز صناع عمان للنمذجة التابع ملجمع ابتكار مسقط في مجلس البحث
العلمي بتصنيع مقبض شخص ي لفتح االبواب باستخدام الطابعة ثالثية االبعاد
 -5اطلقت منصة املدن الذكية التابعة ملجلس البحث العلمي والشركاء مسابقة للشباب العماني
إليجاد حلول ذكية ملواجهة تداعيات كوفيذ 19حيث توجت ثالث تطبيقات فاعلة ( إصحاح،
عمان تواجه كورونا ،خلونا نهجع) وجميعا تقدم خدمات ملواجهة كوفيد19
 -6أطلقت وزارة التربية والتعليم عبر بوابة عمان التعليمية املنصة التعليمية الرقمية للتعلم عن
البعد بالتعاون مع شركة االتصاالت العمانية عمان تل باملجان لجميع املراحل الدراسية
 -7يتم تقديم جميع الدروس لطلبة دبلوم الثاني عشر عبر قنوات التلفزيون العماني يوميا بشكل
مباشر في قناتي عمان مباشر ،وعمان الثقافية

 -8خصص الصندوق التكنولوجي العماني مبلغ مليون ريال عماني لدعم التطبيقات الذكية التي
ينتجها الشباب العماني ملواجهة كوفيد 19حيث تم اطالق عدد من التطبيقات واالبتكار كما يلي:
 .aتطبيق (دختر  )dakhterclinicهو تطبيق اطلقه األطباء العمانيون حيث يقدم
استشارات طبية تخصصية من أطباء متخصصين عن بعد للحاالت الطارئة
 .bمنصة ( وريد  )Wareedcoلتوصيل االدوية لكبار السن الى املنازل لتجنب العدوي
بكوفيد19
 .cمنصة الذكية (بحار  )behar_marketومنصة ذكية (اثمار  )Athmarمع وزارة الزراعة
والثورة السمكية لتحويل الشراء بالسوق املركزي لألسماك لكافة املزايدات عن بعد عبر
املنصة لتقيل مخاطر االزدحام
 .dاملنصة الذكىة  fastmoversللشحانات املبردة لنقل األسماك والخضروات من األسواق
املركزية تجنبا لالزدحام
 .eمنصة التعليم عن بعد أسهل  easyلتقديم خدمات التعليم عن بعد
 .fتطبيق التواصل املرئي لالجتماعات عن بعد "اجتماعاتي “ Igtimaati
 -9استخدام الطائرات ذاتية القيادة ( درونز) لتعقيم االحياء واملدن والقرى العماني من قبل بلدية
مسقط
-10استخدام الطائرات ذاتية القيادة ( درونز) لتقص ي الشامل وفحص دراجات الحرارة عن بعد
لألشخاص املشتبه بإصابتهم بكوفيد19
-11أطلقت وزارة التجارة والصناعة مبادرة لتسهيل خدمات تسجيل حقوق امللكية الفكرية لجميع
املبتكرين في سلطنة عمان لحماية مبتكراتهم ذات العالقة بكوفيد19
-12تصنيع مليوني قفاز طبي و 100ألف كمامة يوميا بواسطة شركة صاللة لصناعة املستلزمات
الطبية لتلبية االحتياجات الوطنية ودعم الطاقم الطبي
-13اطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة لتحفيز طلبة كليات التقنية وموظفي الوزارة إليجاد حلول
مبتكرة ملواجهة كوفيد19
-14صناعة معقم محلي من قبل شركة تنمية نفط عمان من قبل موظفي قسم الكيمياء
وما زالت املبادرات مستمرة من كافة الجهات ذات العالقة في مواجهة جائحة كوفيد 19حيث تتشارك
فيها املؤسسات العمانية مع املؤسسات الدولية من أجل إيجاد حلول ذكية وسريعة لخدمة البشرية.
ونحن في سلطنة عمان نسعد بالتعاون مع اية دولة أو منظمات األمم املتحدة في هذا الشأن.

شكرا جزيال سيادة الرئيس.

