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النسخة الثانية 

المقدمة

ثل مهرجان عمان للعلوم تظاهرة علمية ت�ستهدف جميع فئات املجتمع، حيث  يمُ

تمُقدم العلوم بجميع فروعها بطريقة تفاعلية غري منطية ت�سهم يف خلق اجتاه 

اإيجابي نحو هذه العلوم وت�سجع الن�شء على موا�سلة التعلم يف التخ�س�سات 

العلمية وتعزيز مهارات االإبداع واالبتكار لديهم ليكونوا م�ساهمني يف اقت�ساد 

احلكومية  املوؤ�س�سات  خمتلف  الفعاليات  هذه  تقدمي  يف  وت�سارك  املعرفة، 

واخلا�سة وبدعم كبري من القطاع اخلا�ش. وقد بلغ عدد زوار املهرجان يف 

ن�سخته االأوىل التي نفذت يف الفرتة من 26 – 28 اأكتوبر 2017 ما يزيد على 

اأيام، وبلغ عدد الفعاليات املنفذة فيه ما يزيد  100.000 زائر خالل ثالثة 

على )90 فعالية( يف خمتلف جماالت العلوم تنوعت بني العرو�ش والتجارب 

العلمية والور�ش التفاعلية، �ساهم يف تقديها)31( موؤ�س�سة من القطاعات 

احلكومية واخلا�سة واالأهلية .

ويف هذه الن�سخة الثانية من املهرجان والتي نفذت خالل الفرتة 4 - 8 نوفمرب 

والور�ش  الربامج  ،تنوعت  زائر  زوارها)184000(  عدد  بلغ  والتي   2019

التفاعلية التي احت�سنتها االأركان املختلفة، م�ستقطبة اجلديد من الفعاليات 

املرتبطة بالثورة العلمية والتكنولوجية التي ي�سهدها عاملنا املعا�سر يف جميع 

عمان  مبركز  للمهرجان  الرئي�سية  العر�ش  �سالة  يف  وذلك  احلياة  جماالت 

للموؤمترات واملعار�ش يف م�ساحة ت�سل اإىل)8000( م2، حيث �سارك يف تقدمي 

والع�سكرية  احلكومية  القطاعات  من  موؤ�س�سة  عن)80(  يزيد  ما  الفعاليات 

ومب�ساركة كبرية ومتميزة من القطاع اخلا�ش. حيث بلغ عدد الفعاليات ما 

يقارب )300( فعالية، باالإ�سافة اإىل م�سابقات رائدة يف الربجمة والروبوت 

وم�سابقات الهاكاثون وم�سابقات الطائرات بدون طيار ) الدرون ( وغريها، 

اإ�سافة  اإىل العرو�ش العلمية امل�سوقة على م�سرح املهرجان وال�سينما العلمية، 

الدولية  كالوكالة  عاملية،  منظمات  عدة  من  م�ساركات  املهرجان  �سهد  كما 

للطاقة الذرية IAEA، واملنظمة االأوروبية لالأبحاث النووية CERN،  واملنظمة 

.Rolls Royce وموؤ�س�سة ،WIPO العاملية للملكية الفكرية

قاعة  املهرجان يف  ا�ست�ساف  املعر�ش،  بقاعة  التفاعلية  االأركان  اإىل  اإ�سافة 

دول  خمتلف  من  بارزين  عامليني  متحدثني  النقا�سية  للجل�سات  خم�س�سة 

العامل للحديث عن العلوم يف حقول وحماور خمتلفة، كمحور STEM وحمور 

الطاقة،  لقطاع  امل�ستقبلية  النظرة  وحمور  واالبتكار،  العلوم  وتعزيز  دعم 

والروبوت والذكاء اال�سطناعي ووظائف امل�ستقبل.
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الرؤية
العلمية  التطورات  يف  وي�سهم  يواكب  جمتمع  نحو 

والتكنولوجية من اأجل م�ستقبل اأف�سل

األهداف
z  بو�سيلة املجتمع  واأفراد  الطلبة  اإىل  العلوم  اإي�سال 

�سهلة وتفاعلية حمفزة للتفكري االإبداعي.

z  .تعزيز قيمة العلوم يف حياة الطلبة

z  التعلم يف موا�سلة  على  الطلبة  من  الن�سئ  ت�سجيع 

التخ�س�سات العلمية.

z  خ��ل��ق اجت�����اه اإي���ج���اب���ي ن��ح��و ال��ع��ل��وم واالب��ت��ك��ار 

والبحث العلمي.

z  االقت�ساد يف  لالندماج  الطلبة  مهارات  تعزيز 

القائم على املعرفة.

z  والتطورات التغريات  امل�ستقبل ومواكبة  ا�ست�سراف 

امل�ستقبلية. 

z  يف وامل�سوؤولني  واخلرباء  الباحثني  اهتمام  توجيه 

العمل يف ظل  اأنظمة  تطوير  اإىل  املجاالت  خمتلف 

الثورة ال�سناعية الرابعة.

z  اال�ستفادة من اخلربات والتجارب املحلية والدولية

يف جماالت العلوم والتكنولوجيا.

z  للم�ساهمة امل�ستقبلية  الوظائف  التوجه نحو  تعزيز 

يف حتقيق اأهداف روؤية عمان 2040.
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موضوع المهرجان
 الثورة الصناعية الرابعة

"تقنيات بال حدود"
الرقمية،  الثورة  على  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  ت�ستند 

التكنولوجيا جزًءا  فيها  ت�سبح  التي متثل طرًقا جديدة 

ال يتجزاأ من املجتمعات بل حتى ج�سم االإن�سان، وتتميز 

بني  اخلطوط  فيها  تتقاطع  التي  التقنيات  من  مبزيج 

يقت�سر  والبيولوجية، فال  والرقمية  الفيزيائية  املجاالت 

اأثرها على تغيري �سكل ال�سناعات وطرق االإنتاج، فح�سب 

من   %47 تمُ�ستبدل  اأن  املتوقع  من  الدرا�سات  من  العديد 

�سنًة  الع�سرين  خالل  باالآالت  حاليًا  املوجودة  الوظائف 

القادمة، ما ي�سكل خطرًا وحتديًا على الكثري من النا�ش 

يف وظائفهم واأعمالهم. وعليه كان لزامًا على احلكومات 

الوقوف على هذه التغريات املت�سارعة، على اأمل التمكن 

ترتقي  التي  الطموحة  القرارات  واتخاذ  م�سايرتها،  من 

العملية  ومراجعة  وح�ساريًا،  واقت�ساديًا  فكريًا  بالوطن 

بني  ولتوائم  الكربى،  التحوالت  لت�ستوعب  التعليمية 

تعني  اجلديدة  فالتقنية  اجلديدة،  واالأعمال  املوؤهالت 

مواردًا جديدة، واأ�سواقًا واأعمااًل جديدة.

للمهرجان    ليكون عنوانًا  ااملو�سوع  اختيار هذا  لقد جاء 

ال�سناعية  بالثورة  الوعي  ن�سر  الثانية بهدف  ن�سخته  يف 

الرابعة للمجتمع ب�سكل عام والطلبة ب�سكل خا�ش واإلقاء 

ال�سوء على الفر�ش والتحديات، باعتبار ال�سلطنة لي�ست 

اأنها  العامل، خا�سة  ي�سهدها  التي  التطورات  مبعزل عن 

تدرب  اأن  ينبغي  التي  املوؤهلة  الب�سرية  اخلربات  متتلك 

تنفيذ  وياأتي  املجال،  هذا  يف  ال�سحيح  التوجيه  وتوجه 

هذه الفعالية تعزيزا للجهود التي تقوم بها وزارة الرتبية 

لدى  واالإبداعية  االبتكارية  القدرات  لتطوير  والتعليم 

االبتكار  ثقافة  ن�سر  يف  متثلت  والتي  وتنميتها  الطلبة 

العلمي  يف املجتمع املدر�سي ورعاية املبدعني واملبتكرين 

والتطبيقات  الربجمة  يف  للطلبة  نوعية  برامج  وتقدمي 

عملت  كما  وغريها،  واالإلكرتونيات  والروبوت  الذكية 

اإيجاد �سراكة فاعلة بينها وبني القطاعات االأخرى  على 

من  االبتكارية  اجلوانب  لتعزيز  واخلا�سة  احلكومية 

التي  للتحديات  اإبداعية  وحلول  اأفكار  اإيجاد  خالل 

الداخلي  امل�ستوى  على  القطاعات  خمتلف  تواجهها 

توجهات  يعزز  واملياه مما  الطاقة  واخلارجي كقطاعات 

احلديثة  التقنيات  ملواكبة  العلمي  البحث  نحو  الطلبة 

مهارات  تطوير  على  الرتكيز  اأن  كما  املجاالت،  هذه  يف 

الفجوة  تقلي�ش  على  �سي�ساعد  املجاالت  هذه  يف  الطلبة 

العمل امل�ستقبلية  التعليم ومتطلبات �سوق  بني خمرجات 

اال�سطناعي  الذكاء  تطبيقات  عليها  �ست�سيطر  التي 

مو�سوع  اختيار  فاإن  لذلك  اأنواعها،  بكافة  والربجميات 

عام  ب�سكل  يهدف  وتقنياتها  الرابعه  ال�سناعية  الثورة 

هذه  �ستحدثها  التي  التغريات  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل 

التقنيات يف خمتلف جماالت احلياة يف الطب والزراعة 

التي  والتاأثريات  وغريها،  واالقت�ساد  والنقل  والطاقة 

�ستحدثها هذه التقنيات يف �سوق العمل من حيث املهارات 

االأهداف  هذه  ونلخ�ش  امل�ستقبلية،  للوظائف  املطلوبة 

فيما يلي:    

z  املتوقعة امل�ستقبلية  والتطورات  التغريات  مواكبة 

بف�سل الثورة ال�سناعية الرابعة.

z  الثورة جماالت  مبختلف  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 

ال�سناعية الرابعة.

z  والكليات املدار�ش  طلبة  بني  و�سل  حلقة  اإيجاد 

واجلامعات من جهة واملوؤ�س�سات من جهة اأخرى

z  تهيئة املجتمع للوظائف امل�ستقبلية امل�ساحبة للثورة

ال�سناعية الرابعة.

z  حتفيز املبادرات الطالبية لال�ستفادة من التقنيات

الذكية واحللول االإبداعية.

z  ا�ستقطاب ال�سركات املتخ�س�سة يف جمال التقنيات

والتطبيقات احلديثة.
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افتتاح المهرجان 
افتتحت فعاليات مهرجان عمان للعلوم يف ن�سخته الثانية يف 4 نوفمرب 2019، وذلك حتت رعاية معايل ال�سيخ الف�سل 

اإبن حممد بن اأحمد احلارثي االأمني العام ملجل�ش الوزراء مبعية معايل الدكتورة مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية وزيرة 

الدولة  جمل�ش  اأع�ساء  واملكرمني  الع�سكريني  والقادة  الوزراء  املعايل  اأ�سحاب  من  كبري  وبح�سور  والتعليم  الرتبية 

واأ�سحاب ال�سعادة الوكالء والروؤ�ساء التنفيذيني لبع�ش ال�سركات الداعمة وعدد كبري من ممثلي املوؤ�س�سات احلكومية 

واخلا�سة  امل�ساركة، حيث قام راعي احلفل باملرور على اأركان املهرجان والتعرف على طبيعة امل�ساركات والفعاليات 

التي �سيتم تقديها يف كل ركن باأروقة املهرجان.

الرئي�ش  املتحدث  األقى  ذلك  وبعد 

�سارل  الربوفي�سور  للمهرجان 

وكانت  العلمية  ورقته  الع�سي، 

بعنوان »الع�سر الذهبي ال�ستك�ساف 

عن  فيها  حتدث  حيث  الف�ساء«، 

تطور التقنيات احلديثة ال�ستك�ساف 

الو�سول  يف  �ساهمت  وكيف  الف�ساء 

خا�سة  الكواكب  عن  معلومات  اإىل 

البعثات احلالية ال�ستك�ساف املريخ.
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البنية العامة
لمهرجان ُعمان للعلوم 2019م

ت�سمنت هيكلية املهرجان يف ن�سخته الثانية ثالثة حماور رئي�سية وهي: 

االأركان التفاعلية:  .1

مت تقديها يف قاعة العر�ش مبركز عمان للموؤمترات واملعار�ش يف م�ساحة بلغت )8000( م2 وت�سمنت ما يلي:  

z  ،ت�سعة اأركان رئي�سية وهي: ال�سحة، والربجمة والت�سميم، والف�ساء وعلوم الطريان، والبيئة والغذاء واملاء

والطاقة، واالقت�ساد، والنقل واالت�ساالت، والروبوت والذكاء اال�سطناعي، والتقنيات الع�سكرية، مت من 

خاللها تقدمي ور�ش تفاعلية للزوار من خالل اأحدث التقنيات.

z  وامل�سابقات الور�ش  بني  تنوعت  ال�سغرية  العمرية  للفئات  علمية  فعاليات  وت�سمن  االأطفال:   ركن 

والعرو�ش العلمية.

z  الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع STEM OMAN والذي �سّلط ال�سوء على برنامج :STEM OMAN ركن

من  علمية  ور�سًا  للربنامج  املنفذون  العمانيون  املعلمون  وقّدم من خاللها  الربيطانية  روي�ش  رولز  �سركة 

�سمن اأن�سطة الربنامج تفاعل معها الطلبة والزوار ب�سكل كبري.

z  امل�سابقات العلمية املتنوعة: تكونت امل�سابقات من الهاكاثونات، وم�سابقات الروبوت ، وم�سابقات الطائرات

بدون طيار، وم�سابقات الربجمة وا�ستمرت طوال اأيام املهرجان.

z  ركن معر�ش االبتكارات العلمية واالأركان الداعمة للمبتكرين: حيث ت�سمن املعر�ش ابتكارات مقدمة من

موؤ�س�سات تعليمية خمتلفة، كما توجد اأركان خا�سة بدعم املبتكرين يف جوانب امللكية الفكرية والت�سنيع 

االأويل للنماذج والت�سويق وريادة االأعمال.

z  اأركان املنظمات والوكاالت الدولية: حيث �ساركت املنظمة االأوروبية لالأبحاث النووية بفعاليات يف م�ساحة

بلغت)200( م2 ، بينما �ساركت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف ركن خا�ش لتقدمي فعاليات ترتبط بتعليم 

)الوايبو(  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  �ساركت  ذلك  اإىل  االإ�سافة  ال�سلمية،  النووية  والتقنية  العلوم 

بور�سة عمل وطنية للمعلمني حول تعليم امللكية الفكرية للنا�سئة.

z .ال�سينما العلمية: والتي عر�ست اأفالمًا ق�سرية يف خمتلف املجاالت العلمية
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امل�سرح:  .2

ت�سمن امل�سرح برناجًما متكاماًل لفعاليات متنوعة   

علمية  وا�سكت�سات  مبهرة،  علمية  عرو�سًا  �سمت 

وم�سابقات  عمانيني  ملهمني  مع  وحوارات  هادفة، 

من  عدد  تد�سني  اإىل  باالإ�سافة  متنوعة،  علمية 

املبادرات الرتبوية بال�سراكة مع القطاع اخلا�ش. 

اجلل�سات النقا�سية :   .3

 5 يومي  خالل  نقا�سية  جل�سات  اأربع  و�سملت    

وم�سائية  �سباحية  فرتتني  على  نفذت  نوفمرب   6 و 

متحدثون  فيها  �سارك  حماور،  اأربعة  وتناولت 

حمليون وعامليون.

من  متميزًا  واإقبااًل  كبريًا  جمهورًا  ا�ستقطبت  والتي  املهرجان  فرتة  خالل  املختلفة  الفعاليات  التقرير  و�سي�ستعر�ش 

الزوار اقرتب عددهم من)200.000( زائر من خملف �سرائح املجتمع.
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مهرجان ُعمان للعلوم

ركن الصحة )الصحة والحياة(

قّدم هذا الركن اأحدث التقنيات احلديثة يف جمال الطب 

والرعاية ال�سحية وقد بلغت عدد الفعاليات املقدمة فيه  

)17(  فعالية  جلميع فئات املجتمع، حيث ت�سمن فعاليات 

الأحدث التقنيات يف جمال ت�سخي�ش االأمرا�ش املختلفة 

واالأحياء  احليوية  والكيمياء  واالأن�سجة  الدم  كاأمرا�ش 

املجهري  الفح�ش  لطرق  عملية  وتطبيقات  الدقيقة، 

لالأمرا�ش والتغريات التي تطراأ على اخلاليا يف احلاالت 

وتاأثري  ال�سرطان  ومر�ش  كااللتهابات  املختلفة  املر�سية 

والعالج،  وال�سمنة  كالتدخني  عليها  احلياتية  العوامل 

باأخذ  ا�ستخدام نظام املحاكاة  لكيفية  وتطبيقات عملية 

بال�سريان.  النب�ش   اأو  الوريد  خالل  من  الدم  عينات 

وتطبيقات عملية لكيفية االإنعا�ش القلبي وفعالية حماكاة 

�سماعات  ا�ستخدام  مع  والرئة  القلب  اأمرا�ش  اأ�سوات 

الثدي  اأمرا�ش  لفح�ش  وحماكاة  الال�سلكية  الك�سف 

االأذن   اأمرا�ش  فح�ش  حماكاة  و  الثدي  �سرطان  مثل 

متطورة   تقنية  اأجهزة  با�ستخدام   العيون   واأمرا�ش  

وحماكاة  لكيفية التعامل مع احلوادث واحلاالت الطارئة 

واحلرجة، والتعامل االأويل مع احلاالت املر�سيةباالإ�سافة 

التقنيات احلديثة يف  بع�ش  اإىل  الزوار  تعرف  اإىل ذلك 

يف  االأبعاد  ثالثية  الطباعة  كا�ستخدام  االأمرا�ش  عالج 

اإعاقة  االأطراف ال�سناعية ملعاجلة بع�ش االإعاقات مثل 

تاأثري  ملدى  تطبيقات  وكذلك  الكف،  و  االأ�سابع  فقدان 

وكيفية  االأمرا�ش  بع�ش  لعالج  النباتية  االأدوية  بع�ش 

تاأثري االأدوية على االأن�سجة با�ستخدام تقنيات متطورة، 

ويف جمال الرعاية ال�سحية مت عر�ش فعاليات عن بع�ش 

التطبيقات الذكية مل�ساعدة كبار ال�سن وذوي االحتياجات 

اخلا�سة، كما مت تخ�سي�ش م�ساحة داخل الركن  ملحاكاة 

اجلراحية  للعمليات  عملية  وتطبيقات  العمليات  غرفة 

قدم هذا  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  امل�ست�سعرات،   با�ستخدام 

مثل  ال�سغرية  العمرية  للفئات  �سيقة  فعاليات  الركن 

وهي  امل�ستقبل  لرباعم  ابتكارية  طبية  حمطة  فعالية 

واألعاب  علمية  م�سابقات  فيها  تعر�ش  عبارة عن حمطة 

الطب  جمال  يف  حتديات  عن  عبارة  وم�سابقات  ذكاء، 

جلميع الفئات العمرية   وقد قامت بتقدمي هذه الفعاليات 

عدة جهات من القطاع احلكومي واخلا�ش وهي جامعة 

والكلية  ال�سحية،  للعلوم  عمان  وكلية  قابو�ش  ال�سلطان 

 3D و�سركة  بنزوى  التقنية  والكلية  العليا  التقنية 

.Factory
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ركن البيئة والغذاء والماء 
)بيئتنا المستدامة( 

مّثل ركن بيئتنا امل�ستدامة جانبًا مهما يف فعاليات وبرامج 

فعالياته  قدمت  حيث  2019م،  للعلوم  عمان  مهرجان 

التي  للممار�سات  والتطبيق  املعرفة  من  مهمًا  جانبًا 

جترى من حولنا يف جمال املاء والغذاء والزراعة والتنوع 

اأنواعها،  النفايات مبختلف  التعامل مع  االأحيائي وطرق 

متخ�س�سًا  الركن )128(  فعاليات  تنفيذ  �سارك يف  اإذ 

توزعوا على عدد )20( فعالية احت�سنها الركن طوال اأيام 

املهرجان اخلم�سة، حيث عا�ش زواره الكثري من ال�سغف 

واالإثارة وب�سكل تفاعلي جلميع الربامج التي مت تقديها 

فيه، فقد �ساركت وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ب�سبع 

فعاليات ت�سمنت التغذية ال�سحيحة للنباتات، والزراعة 

وع�سل  االأ�سماك،  على  احلفاظ  وطرق  الن�سيجية، 

النحل، واال�ستزراع االأحيومائي، واأ�سرار عامل املحيطات 

العامة  الهيئة  �ساركت  حني  يف  ال�سغري،   والبيطري 

الطرق احلديثة  فعاليات متثلت  يف عر�ش  باأربع  للمياه 

الهيدورليكية،  النمذجة  ونظام  املياه،  اأ�سول  الإدارة 

فاقد  لتحديد  اال�سطناعية  االأقمار  ا�ستخدام  كيفية 

املياه  وموارد  االإقليمية  البلديات  وزارة  و�ساركت  املياه، 

بفعاليتني متثلتا يف: ور�سة �سبكة الر�سد الهيدرومرتية، 

م�ساركة  متثلت  فيما  واملياه،  االأغذية  خمترب  وور�سة 

تعمل  تو�سح كيف  بور�ش  املناخية  وال�سوؤون  البيئة  وزارة 

التكنولوجيا على التخفيف من تاأثري التغريات املناخية، 

متنوعة  فعاليات  يف  القاب�سة  بيئة  �سركة  و�ساركت 

م�ساركة  متثلت  حني  يف  االفرتا�سي،  الواقع  بعرو�ش 

حتليل  فعالية  يف  الغذاء  لتكنولوجيا  اجلودة  خمترب 

اأغذية الع�سل واملياه، وقدم مركز عمان للموارد الوراثية 

االأحيائي يف  التنوع  الأ�سكال  والنباتية عرو�سا  احليوانية 

ال�سلطنة واأهميته، ومتثلت م�ساركة اجلمعية اجليولوجية 

ال�سخور؟  اأنواع  بني  متيز  كيف   : عر�سني  يف  العمانية 

موؤ�س�سة �ساركت  كما  ال�سخور،  اأنواع  على   وجتارب 

تكون  كيف  فعالية:  تقدمي  يف   NUTTY Scientists

�سديقًا للبيئة!
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 ركن تقنيات التعليم
)نتعلم بشغف(

احلديثة  بالتقنيات  خا�سة  م�ساحة  اإيجاد  اأهمية  تاأتي 

للمهرجان  العامة  االأهداف  �سمن  التعليم  جمال  يف 

ولت�سليط ال�سوء على اآخر ما تو�سلت اليه التكنولوجيا يف 

جمال التعليم بحيث تكون متاحة لزوار املهرجان للتعرف 

عليها عن قرب والتفاعل معها ولت�ستهدف كافة �سرائح 

املجتمع ال �سيما طلبة املدار�ش واجلامعات وقد مت اإطالق 

عبارة »نتعلم ب�سغف« على الركن حتى تت�سح اأهمية هذه 

الفعاليات ودورها يف بث ال�سغف يف نفو�ش املتعلمني. 

اأكرث  نفذتها  فعالية   )19( التعليم  تقنيات  ركن  �سم 

واخلا�ش،  العام  القطاع  موؤ�س�سات  من  جهة   )14( من 

ومن الفعاليات التي مت تقديها يف الركن جمموعة من 

التطبيقات والربامج التقنية املعينة على التعليم والتعلم 

العمانيني  واملعلمات  املعلمني  من  كوكبة  قدمها  والتي 

باالإ�سافة  التفاعلي،  واملنهج  املعزز  الواقع  تقنيات  مثل 

اإىل الور�ش املتخ�س�سة يف جمال STEM والتي قدمتها 

يف   Z space من�سة  وا�ستخدام  اأديوتك،  موؤ�س�سة 

التعليم التفاعلي املقدمة من مركز العلوم والتكنولوجيا 

تقنيات  ركن  خالل  ومن  اأي�سًا  الداخلية،  مبحافظة 

التفاعل  التعّلم عن طريق  �سغف  الزائر  اكت�سف  التعليم 

املبتكرة  التكنولوجيا  �سركة  قدمتها  التي   الور�ش   مع 

االأبعاد  ثالثية  الطباعة  جمال  يف  التعليمية  للحلول 

 4D موؤ�س�سة  م�ساركة  اإىل  باالإ�سافة  واالإلكرتونيات، 

FRAME بور�سة علمية تفاعلية تمُعنى بالتفكري االإبداعي 

يف حل امل�سكالت اليومية با�ستخدام تقنيات STEM، وقد 

كان مل�ساركة اجلمعية العمانية لتقنيات التعليم دور الفت 

يف عر�ش اأحدث التقنيات امل�ستخدمة يف جمال التعليم، 

الفعاليات املقدمة من  عالوة على جمموعة متميزة من 

تقنية  با�ستخدام  تمُعنى  والتي  قابو�ش  ال�سلطان  جامعة 

الواقع املعزز وم�سروع تعلم تركيب الروبوتات.

تنظيم  يف  بالوزارة  العلوم  خمتربات  ق�سم  �سارك  كما   

فعاليات متنوعة ومرثية للزائر كتجارب ا�ستخدام تقنية 

ثم  �سرقة  جلرية  ومتثيل  الكيميائي  وال�ساروخ  النانو 

ور�ش  تقدمي  اإىل  و�سواًل  الفاعل  ملعرفة  بياناتها  حتليل 

 - التفاعلية  )ال�سا�سات  احلديثة  التقانة  يف  تدريبية 

املج�سات - املجهر املحو�سب(.

 ركن النقل واالتصاالت
)تواصل أسرع(  

اأحدث  اإبراز  خالل  من  الركن  اأهمية  متثلت 

النقل  جمايل  يف  امل�ستخدمة  والتكنولوجيا  التقنيات 

دمت فيه )10( فعاليات نفذتها  واالت�ساالت، حيث قمُ

املختلفة،  العمرية  الفئات  م�ستهدفة  موؤ�س�سات   )7(

يف  احلديثة  التقنيات  اإبراز  مت  النقل  جمال  ففي 

الكلية  قدمتها  اأعطالها  اكت�ساف  وطرق  املركبات 

املعزز  الواقع  وا�ستخدام  ال�سيارات،  لتقنية  الوطنية 

يف حماكاة عمليات نقل وتخزين الب�سائع يف املخازن  

جمموعة  قدمتها  االنتاج  خلطوط  وحماكاة  واملوانئ 

هيئة  �ساركت  فقد  االت�ساالت  اأما يف جمال  اأ�سياد،  

اإبراز التقنيات امل�ستخدمة يف  تنظيم االت�ساالت يف  

املوؤينة  غري  الكهرومغناطي�سية  املوجات  عن  الك�سف 

ومدى تاأثرها بالبيئة من حولها، وكذلك اإبراز تقنية 

ال�ساعة الذرية و عر�ش اأنظمة مراقبة وحتليل الطيف 

بتنفيذ  قابو�ش  ال�سلطان  جامعة  وقامت  الرتددي، 

الواقع  تقنيات  ت�سم  م�سغرة  ذكية  ملدينة  حماكاة 

الزائر  فيها  واإن�سائية  ير  معمارية  بتفا�سيل  املعزز 

  AR  لي�ستك�سف مبادئ املدن الذكية با�ستخدام تقنية

واالإنارة   املياه  ت�سريف  اأنظمة  بجوانب  يتعلق  فيما 

التقنيات  �سركة  �ساركت  كما  واملباين،  ال�سوارع  يف 

التقنيات  ت�سغيل  على  التدريب  يف  الذكية  الهند�سية 

احلديثة با�ستخدام تطبيقات انرتنت االأ�سياء.
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 ركن الطاقة
)طاقة مستدامة(

وتقنيات  تطبيقات  اإبراز  يف  الركن  اأهمية  متثلت 

تقدمي  خالل  من  تفاعلية  ب�سورة  املختلفة  الطاقة 

م�ستهدفة   موؤ�س�سة،   )12( من  قدمة  ممُ فعالية   )14(

الركن  هذا  �سم  حيث  العمرية  الفئات   خمتلف 

جمموعة من الور�سة النوعية لت�سليط ال�سوء على اأبرز 

التطبيقات احلديثة يف جماالت الطاقة، حيث قدمت 

�سركة تنمية نفط عمان جمموعة من الور�ش التفاعلية 

�سمت ور�ش الواقع االفرتا�سي ملن�ساآت النفط والغاز 

واملكامن النفطية، وحماكاة ت�سغيل االآبار واملحركات 

الهجينة، و�ساركت �سركة دليل للنفط يف تنفيذ ور�سة 

اإنتاج  يف  ال�سخمة  البيانات  حتليل  لكيفية  تفاعلية 

متنوعة  فعاليات  الركن  ت�سمن  كما  والغاز،  النفط 

وطاقة  ال�سم�سية،  كالطاقة  املتجددة  بالطاقة  خا�سة 

تفاعل من خاللها  الهيدروجني  والرياح وطاقة  املياه 

الزوار حيثمُ قاموا بتو�سيل دوائر كهربائية الأغرا�ش 

هذه  تقدمي  يف  �سارك  كما  ومتنوعة،  خمتلفة  حياتية 

واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  من  جمموعة  الور�ش 

وهي جامعة ال�سلطان قابو�ش والكلية التقنية بنزوى، 

التعليم  تكنولوجيا  و�سركة  العاملي،  االأطفال  ومركز 

للطاقة  النور  و�سركة  الهند�سية  والقرية  التفاعلي، 

ال�سم�سية واملتجددة. 

 ركن الروبوت والذكاء االصطناعي
)زمالء المستقبل( 

بناء  يف  الفعاليات  من  جمموعة  على  يحتوي  ركن  وهو 

تفاعل  خالل  من  عملها  وطريقة  وبرجمتها  الروبوتات 

الزوار وتوظيف اخليال واالإبداع لديهم، وا�ستمل الركن 

من  موؤ�س�سات   )8( نفذتها  متنوعة  فعالية   )13( على 

فئات  كافة  م�ستهدفة  اخلا�ش  والقطاع  العام  القطاع 

والتكنولوجيا  العلوم  مركز  �سارك  حيث  املجتمع. 

مبحافظة الداخلية يف تقدمي ور�ش تفاعلية عن تطبيقات 

موؤ�س�سة  وقدمت  االأ�سياء،  وانرتنت  اال�سطناعي  الذكاء 

والتي  امل�ستقبل«  »مهارات  فعالية   Frontiertech

الدرون  وطائرات  الروبوت  �سناعة  يف  ور�سًا  ت�سمنت 

وعر�ش  العلمية  االبتكارات  يف  الروبوتات  وتطبيقات 

كما  واملدمج.  االفرتا�سي  الواقع  مع  التفاعل  لتقنيات 

تقوم  التي  املتعددة  للمهام  عرو�سًا  الفعاليات  ت�سمنت 

مكافحة  وروبوت  االإطفائي،  كالروبوت  الروبوتات  بها 

احلرائق التي قدمتها �سركة 3D factory و�سركة تنمية 

الروبوت  فعاليات  على   الركن  احتوى  كما  عمان،  نفط 

اجلوانب  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  لالأطفال  املخ�س�سة 

يكونوا  حتى  الروبوت  نحو  االأطفال  لدى  االإيجابية 

اأ�سدقاء  كفعالية  م�ستقباًل  اإيجابا  ومتاأثرين  موؤثرين 

وت�سمنت  التقنية  ف�ساء  �سركة  قدمتها  التي  الروبوت 

ور�سا ق�سرية لالأطفال حول بناء الروبوت وبرجمة، كما 

احتوى الركن على فعاليات مرتبطة بالذكاء اال�سطناعي 

وتقدم  تارة  الزائر  تتحدى  تفاعلية  فعاليات  خالل  من 

كفعالية  اأخرى،  تارة  الزائر  عن  بايومرتية  معلومات 

للزائر  الوجه  تعابري  بتحليل  تقوم  التي  الذكي  الك�سك 

وجن�سه  التقريبي  وعمره  له  املزاجية  احلالة  وتظهر 

وفعالية ORACKLE CHATBOT التي يتم من خاللها 

املحتملة  باملخاطر  للتنبوؤ  اال�سطناعي  الذكاء  ا�ستخدام 

مل�ستخدمي االأجهزة الذكية ب�سكل مت�سل ويومي، وفعالية 

TIC – TAC - TOE التي يتناف�ش فيها الزائر مع االآلة 

عملية  لت�سعب  جولة  كل  بعد  تعلمها  بتطوير  تقوم  التي 

الفوز على املتناف�ش االآخر.



20

مهرجان ُعمان للعلوم

 ركن البرمجة والتصميم 
)مبرمجو المستقبل(

فعالية   )18( على  امل�ستقبل  مربجمو  ركن  ت�سمن 

من  الربجمة  يف  خمت�سة  جهات   )10( من  متنوعة 

القطاع احلكومي واخلا�ش وهي جامعة ال�سلطان قابو�ش 

بال�سيب  املهنية  والكلية  بعربي  التطبيقية  العلوم  وكلية 

النادي  مواهب  وموؤ�س�سة  للت�سميم  العلمية  والكلية 

لال�ست�سارات  االآفاق  و�سركة  الهند�سية  والقرية  العلمي 

التفاعلي،  التعليم  وتكنولوجيا  الب  واأتومز  االإح�سائية 

الثالثية  الت�ساميم  علمية يف  ور�ش  الركن  ت�سمن  حيث 

الركن  هذا  زوار  تعرف  كما  االأردوينو،  وبرجمة  االأبعاد 

تقنية  على  قائمة  من�سة  عرب  الت�سويت  عملية  على 

الربجمة  جمال  يف  التدريب  من�سة  و  ت�سني،  البلوك 

والتي ت�ساعد الطلبة على الت�سجيل يف دورات الربجمة، 

البيانية  االأ�سكال  ور�سم  والربجمة،  البيانات  وور�سة 

مب�سطة  وور�سة  االأبعاد،  ثالثية  الطباعة  قلم  با�ستخدام 

ا�ستخدامها  وكيفية  لالأطفال  الدرون  طائرات  عن 

وتطبيقاتها وارتباطها بعلم البيانات، وور�سة تو�سح دور 

االإلكرتونيات  بجميع  التحكم  يف  امليكروكنرتولر  واأهمية 

عن  وور�ش  و�سهلة،  منظمة  بطريقة  اليومية  احلياة  يف 

كيفية حتريك الر�سوم وال�سور با�ستخدام تقنية ال�ستوب 

التعرف  وور�ش يف  املتحركة،  الر�سوم  مو�سن يف �سناعة 

وكيفية  االأ�سياء  اإنرتنت  واأجهزة  امل�ست�سعرات  على 

التقنية،  هذه  طريق  عن  باالأجهزة  والتحكم  الربجمة 

وور�سة تدريبية يف كيفية ت�سميم واإدارة املواقع واملدونات 

من�سة  عرب  واخلا�سة  التجارية  وال�سفحات  ال�سخ�سية 

.Wordpress ��ال

 ركن االقتصاد
)اقتصاد الغد(

املتنوعة  الفعاليات  من  العديد  على  الركن  هذا  �سمل 

�ساركت يف تقديها )6(  العمرية، حيث  الفئات  جلميع 

يف  كبري  دور  للبنوك  كان  وقد  وخا�سة،  حكومية  جهات 

يف  العماين  املركزي  البنك  �سارك  حيث  الركن  هذا 

وجولة  وتاريخه  العماين  للنقد  تفاعلي  عر�ش  تقدمي 

الدويل  �سحار  بنك  و�سارك  النقود،  ملتحف  افرتا�سية 

البنوك  قطاع  يف  امل�ستخدمة  التطبيقات  اأهم  عر�ش  يف 

والتطبيقات االأمنية املرتبطة بها، كما �ساركت اأكاديية 

البنك  عمل  باآلية  الزوار  تعريف  يف  املعرفة  اأ�سا�ش 

والت�سخم واأنواع البطاقات البنكية بطريقة تفاعلية، كما 

تعرف الزوار وخا�سة الفئة العمرية ال�سغرية على كيفية 

حتويل الفكرة اإىل منتج عرب حمطات ير بها وذلك من 

خالل فعالية التاجر ال�سغري التي قدمها متحف الطفل، 

و�سارك معهد من�سة التميز يف تقدمي �سرح تفاعلي الأنواع 

االأ�سواق والت�سوق االإلكرتوين، كما �سارك املركز الوطني 

الريادية  الطالبية  ال�سركات  عر�ش  يف  املهني  للتوجيه 

ذات االأفكار االبتكارية التقنية.



21

النسخة الثانية 



22

مهرجان ُعمان للعلوم

 ركن الفضاء والطيران
)لنحلق في الفضاء(

قدم هذا الركن العديد من الفعاليات التي تهدف اإىل ربط تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة بقطاع الفلك والف�ساء 

و التعرف على اأحدث التقنيات امل�ستخدمة يف الر�سد واملالحة اجلوية. �سم الركن )20( فعالية خمتلفة مقدمة من  

)9(جهات وهي اجلمعية الفلكية العمانية واأر�ش االبتكار احلديثة ودائرة ال�سوؤون الفلكية بوزارة االأوقاف وال�سوؤون 

الدينية، والهيئة العامة للطريان املدين وجامعة ال�سلطان قابو�ش وموؤ�س�سة الرائد للهند�سة والبحث العلمي وموؤ�س�سة 

اأندروميدا للتدريب باالإ�سافة اإىل فريق الظاهرة للهواة ومدر�سة فدا للتعليم االأ�سا�سي التابعة للمديرية العامة للرتبية 

الواقع  وتقنيات  والتجريب  املحاكاة  �سيقة من خالل  بطريقة  الفعاليات   ِدمت  قمُ وقد   ، الظاهرة  والتعليم مبحافظة 

املعزز، حيث ا�ستطاع الزوار التحليق يف الف�ساء بتقنية الواقع االفرتا�سي، كما تعرفوا على قوانني الطريان من خالل 

جتارب عملية تفاعلية، وكذلك مكونات الطائرات الال�سلكية وكيفية ت�سنيعها وجتربة حتليقها، والتعرف على مكونات 

الطائرة والقطع املكونة لها من خالل نظارات الواقع االفرتا�سي، كما متكن الزوار من تتبع حركة املالحة اجلوية يف 

املجال اجلوي العماين وعمليات التوا�سل بني الطائرة ومركز اإدارة احلركة اجلوية، واأتيحت للزوار ال�سغار جتربة 

التطبيقات االلكرتونية يف جمال الت�سوير اللتقاط �سور يف عامل الف�ساء، اأما يف جمال الر�سد فقد مت التعرف على 

التقنيات املختلفة لعملية الر�سد اإ�سافة اإىل التعرف على الكواكب ال�سم�سية والنجوم من خالل تقنية الهالوجرام، كما 

اأتيحت لهم املرور بتجربة الر�سد النهاري والليلي با�ستخدام جمموعة خمتلفة من التل�سكوبات.  
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ركن التقنيات العسكرية 

الثانية  ن�سخته  يف   2019 للعلوم  عمان  مهرجان  �سهد 

تقدمي  يف  الع�سكرية  اجلهات  م�ساركة  مرة  والأول 

التقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف  اأبرزت  التي  الفعاليات 

املجاالت الع�سكرية املختلفة والتي �سملت جماالت االأمن 

ع�سكرية  �ساركت )7( جهات  واالإنقاذ، حيث  وال�سالمة 

وهي: اجلي�ش ال�سلطاين العماين، و�سالح اجلو ال�سلطاين 

عمان  و�سرطة  العمانية،  ال�سلطانية  والبحرية  العماين، 

ال�سلطانية، واحلر�ش ال�سلطاين العماين، والهيئة العامة 

التقنية.  الع�سكرية  والكلية  واالإ�سعاف،  املدين  للدفاع 

وبلغت عدد الفعاليات املقدمة يف هذا الركن )64( فعالية 

متنوعة، حيث جاءت م�ساركة الهيئة العامة للدفاع املدين 

واالإ�سعاف ب��)7( فعاليات مثل: موا�سفات البيت االآمن، 

واملائي  الربي  واالإنقاذ  االإطفاء،  واأدوات  واالإ�سعاف 

للتوعية  اإ�سافة   ، اخلطرة  املواد  مع  والتعامل  واجلبلي، 

العامة من خماطر الكوارث واالأخطار املختلفة. وجاءت 

م�ساركة �سالح اجلو ال�سلطاين العماين  ب� )13( فعالية 

متنوعة �سملت حماكاة املراقبة اجلوية، واأجهزة البحث 

واالإنقاذ، وقارب النجاة، و�سرتة النجاة، وخوذة الطيار، 

والبدلة امل�سادة للجاذبية، ومعدات الهيدروليك، وحقيبة 

االإنقاذ ال�سخ�سية، ومظلة الطيار، والنظام الهيدروليكي 

اجلي�ش  و�سارك  الطائرة.  بحركة  والتحكم  االأ�سا�سي، 

خمتلفة  ع�سكرية  ومعدات  ب�اأجهزة  العماين   ال�سلطاين 

املظلي،  القفز  معدات  يف  متثلت  فعالية   )11( بلغت 

ومعدات اخليالة، واأجهزة الليزر الع�سكرية، واالإ�سعافات 

للك�سف  امل�ستخدمة  والروبوتات  املغامرة،  ومعدات 

�سمت  كما  وغريها،  احل�سائ�ش  وقطع  املعادن،  عن 

توزعت  فعاليات   )9( ال�سلطانية  عمان  �سرطة  م�ساركة 

املخدرة،  املواد  فح�ش  اأجهزة  يف  املهام  اإدارة  على 

�سبط  كجهاز  ال�سرعة  �سبط  يف  احلديثة  والتقنيات 

عن  الك�سف  بطرق  املهام  واإدارة  بامل�سد�ش،  ال�سرعة 

املخدرات واملعادن واالأ�سالك حتت االأر�ش. كما �ساركت 

يف  متثلت  م�سوقة  فعاليات  ب��)3(  ال�سلطانية   البحرية 

الغو�ش  ومعدات  االأزرق،  واالقت�ساد  الهيدروغرافيا 

والعالج  باالأعماق  )الطب  البحري  والطب  املختلفة، 

باالأك�سجني(، وجاءت م�ساركة احلر�ش ال�سلطاين العماين 

ممثاًل بكلية احلر�ش ال�سلطاين العماين التقنية ب�� )3( 

فعاليات تفاعلية يف طرق بناء املنتجات الثالثية االأبعاد 

وت�سنيع �سيارة )الفورموال وان( وطرق ا�ستخدام كامريا 

الوجوه، واأخرًيا جاءت م�ساركة الكلية الع�سكرية التقنية 

ا�ستعر�ست  تدريبية و)18(معدة ع�سكرية، كما  بطائرة 

والذي  االفرتا�سي،  التعليم  مركز  ق�سم  قدرات  الكلية 

اأتاح للزوار جتربة بع�ش احل�س�ش التدريبية با�ستخدام 

تقنيات الواقع االفرتا�سي، واأي�سًا �ساركت الكلية ب�� )9( 

م�ساريع متميزة مبختلف اأق�سامها يف االأنظمة الهند�سية 

املهتمني   الت�سجيل  وق�سم  والطريان  واملدنية  والبحرية 

بااللتحاق بالكلية.
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ركن شل ُعمان

مان يف مهرجان عمان للمرة الثانية وبحلة جديدة، من خالل تقدمي ور�ش تفاعلية نوعية،  تاأتي م�ساركة �سركة �سل عمُ

والتي من �ساأنها تقريب العديد من التطبيقات العلمية ب�سورة مب�سطة وم�سوقة للم�ستهدفني حيث احتوى الركن على 

)4( فعاليات ا�ستهدفت الفئات العمرية )8 �سنوات فاأكرث(، وهي فعالية مزيج الطاقة التي مت من خاللها ت�سليط 

ال�سوء على اخلاليا الكهرو�سوئية لتحريك الطائرات املثبتة على العمود، وذلك بهدف رفع الوعي بالطاقة ال�سم�سية 

كم�سدر م�ستدام ونظيف للطاقة. وفعالية تقنية »احتجاز وتخزين الكربون« والتي عا�ش فيها الزوار جتربة الدخول 

يف اأ�سطوانات تتطاير فيها الكرات التي متثل جزيئات الغاز وحماولة التقاطها، وذلك لتمثيل تقنية احتجاز وتخزين 

الكربون لتقليل انبعاث غازات االحتبا�ش احلراري، ومن ثم توظيف الكربون املخزن يف ا�ستعماالت اأقل �سرًرا بالبيئة. 

للتناف�ش  التي تناف�ش من خاللها الزوار على تركيب �سيارات امللح ثم ا�ستخدامها  وفعالية �سباق �سيارات ماء امللح 

على م�سمار خا�ش بامل�سابقة وذلك بهدف التوعية مب�سادر الطاقة املتنوعة واملبتكرة والنظيفة لوقود النقل. وفعالية 

ت�سميم وتركيب مركبة ماراثون �سل البيئي التي تعرف الزائر من خاللها على عمل املركبات ذات الكفاءة العالية.  
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ركن األطفال

مت تخ�سي�ش هذا الركن لزوار املهرجان ال�سغار، حيث 

ت�سمن جمموعة من الور�ش التفاعلية لالأطفال من خالل 

التي  العلمية  املجاالت  �ستى  يف  واال�ستك�ساف  التجريب 

 12-5 �سن  من  لالأطفال  العمرية  املرحلة  مع  تتنا�سب 

�سنة، حيث نمُفذت فيه عدد من الور�ش العلمية التفاعلية 

وكيفية �سنع  املده�سة  والغازات  االإلكرتونيات  ور�ش  مثل 

اجلليد وور�ش حول ماهية الكون واأ�سراره، وور�ش مرتبطة 

عن  التعليم  فعالية  خالل  من  اال�سطناعي  بالذكاء  

طريق الواقع املعزز واالفرتا�سي لبع�ش املبادئ العلمية. 

اإ�سافة اإىل الور�ش ت�سمن الركن م�سابقات علمية �سيقة 

لالأطفال وعرو�ش علمية �سيقة ،وامتدت فعاليات الركن 

طول فرتة املهرجان وحظيت  باإقبال كبري جدًا من قبل 

الزوار ال�سغار. 

STEM OMAN ركن

التعليمية  الربامج  من   STEM OMAN برنامج  يمُعد 

املديريات  مبختلف  مدر�سة   )30( ب�  املطبقة  االإثرائية 

حتفيز  بهدف  وتطويره  اإعداده  مت  والذي  التعليمية، 

من  الطلبة  لدى  االبتكار  واإلهام  لال�ستك�ساف،  الف�سول 

الربنامج وفق  الرئي�سية مل�ساق  الن�ساطات  خالل درا�سة 

جتارب تعليمية تركز على ربط التعليم باحلياة اليومية، 

االإبداعي  التفكري  مهارات  ينمي  الربنامج  اأن  كما 

والتفكري النقدي لديهم، والذي بدوره ي�سهم يف اإعدادهم 

بهدف  الركن  هذا  جاء  ولهذا  العلمية،  للتخ�س�سات 

STEM OMAN من خالل جتارب  بالربنامج  التعريف 

عملية وواقعية تنفذ اأمام الزّوار بطريقة ت�سويقية، بحيث 

الوطني  الفريق  قدم  حيث  فريدة.  جتربة  الزائر  يعي�ش 

STEM OMAN جمموعة من التجارب والتي  للربنامج 

التحرك،  وكمية  والدفع  وقوى  املحركات  بني  تنوعت 

وا�ستك�ساف تاأثري تفاعالت القوى، واخلوا�ش الفيزيائية 

وال�سلوك يف اأنواع الوقود الهيدروكربوين وغريها.



مهرجان ُعمان للعلوم

26

ركن وظائف المستقبل 

بالثورة  املرتبطة  التقنية  التطورات  نتيجة  املتوقعة  امل�ستقبلية  بالوظائف  والتعريف  التوعية  اإىل  الركن  هذه  يهدف 

ب�سكل كبري، وقد مت عر�ش هذه  الذكاء اال�سطناعي  وتقنيات  الروبوتات  �ست�سيطر عليها  والتي  الرابعة،  ال�سناعية 

الوظائف امل�ستقبلية املتوقعة با�ستخدام تقنية الواقع االفرتا�سي، حيث مت اإن�ساء بيئة افرتا�سية لعدد من الوظائف 

امل�ستقبلية املحتملة مثل مربمج روبوتات ، وم�سمم �سيارات ذاتية القيادة، ومهند�ش طباعة ثالثية االأبعاد ،ومهند�ش 

د طبيعة الوظيفة. �ِسّ واقع افرتا�سي، يقوم الزائر بارتداء نظارة VR ويعي�ش يف بيئة افرتا�سية جتمُ

ركن التقنية النووية السلمية  

تعزيزًا لتطور اجلانب املعريف واملهاري يف جمال العلوم والتقنية النووية والذي ت�سعى وزارة الرتبية والتعليم لتحقيقه  

والتقنية  العلوم  بتعليم  يمُعنى  الذي  االإقليمي  امل�سروع  IAEA، من خالل   الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بالتعاون مع 

النووية لطلبة املدرا�ش وتقديها ب�سورة مبتكرة غري منطية، ولكون هذه العلوم اأ�سبحت تالم�ش تقريًبا كل ميادين 

دمت فيه)5(  اأركان املهرجان، قمُ احلياة اليومية لالإن�سان، مت تخ�سي�ش ركن خا�ش للتقنية النووية ال�سلمية �سمن 

ور�ش متخ�س�سة على مدار اأيام املهرجان من قبل الفريق الوطني يف ال�سلطنة من املعلمني الذين التحقوا بالدورات 

التدريبية اخلارجية �سمن امل�سروع االإقليميي الذي تتبناه الوكالة ومب�ساركة خبريين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وت�سمنت الور�ش التفاعلية عر�ش جتارب وتقنيات وتطبيقات اال�ستخدام ال�سلمي لالإ�سعاع مبا يخدم جماالت احلياة 

اجلرعة  قيا�ش  وم�سابقات  االإ�سعاع،  من  احلماية  مبادئ  وور�سة  وغريها.  وال�سناعة  والطب  الزراعة  مثل  املختلفة 

اأنواعها، وعر�ش مرئي  اال�سعاعات ح�سب  للزائر م�سار  تك�سف  التي  ال�سحابية  الغرفة  املمت�سة، وجتربة  االإ�سعاعية 

�سيق لق�سة الن�ساط االإ�سعاعي، باالإ�سافة اإىل عر�ش م�سرحي على خ�سبة م�سرح املهرجان  يهدف اإىل ت�سليط ال�سوء 

على التطبيقات ال�سلمية لهذه التقنية.
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ركن المنظمة األوروبية 
CERN لألبحاث النووية 

)لنلتقي بالكون( 

 CERN تعترب م�ساركة املنظمة االأوروبية لالأبحاث النووية

لفعاليات  نوعية  اإ�سافة  والفن  العلوم  برنامج  يف  ممثلة 

املهرجان، حيث كان للركن املخ�س�ش لفعاليات املنظمة 

»لنلتقي بالكون« نكهة متفردة ا�ستطاع من خاللها الطلبة 

بفيزياء  واملهتمني  واملعلمني  املوؤ�س�سات   خمتلف  من 

امتزج  التي  التفاعلية  الور�ش  من  اال�ستفادة  اجل�سيمات 

التي قدمت  ال�سيقة  والعرو�ش  بالفن  الفيزياء  فيها علم 

اأتاحت  بطريقة غري منطية  الكون  فيزياء  مفاهيم  فيها 

املجال،  نوعها يف هذا  للح�سور عي�ش جتربة فريدة من 

حيث ت�سمنت فعاليات هذا الركن ور�ش تفاعلية م�ستهدفة 

بعد  ما  التعليم  وطلبة  االأوىل  احللقة  من  املدار�ش  طلبة 

االأ�سا�سي ومعلمني من مواد الفيزياء والفنون الت�سكيلية 

ِدمت  اإىل املهتمني من زوار املهرجان، حيث قمُ باالإ�سافة 

اإىل  اجل�سيمات  فيزياء  من  الكون  اأ�سرار  عن  ور�سة 

والفن  العلوم  ور�سة  اإىل  باالإ�سافة  اجلاذبية،  موجات 

هذا  مثل  حيث   .CERNخمترب اإىل  افرتا�سية  وزيارة   ،

وقد  واجلمهور  والطلبة  للمعلمني  قيمة  اإ�سافة  الركن 

مايكل  الدكتور  كل من  الفعاليات  تقدمي هذه  �سارك يف 

موؤ�س�ش  وفيزيائي  عامل  وهو   Michael Hoch هوك 

لالأبحاث  االأوروبية  املنظمة  يف  والفن  العلوم  برنامج 

 Martin النووية ) �سرين(، و الربوفي�سور مارتن هرني

يف  الكونيات  وعلم  الفلكية  الفيزياء  اأ�ستاذ   Hendry

الفلك يف  وعلم  الفيزياء  ق�سم  ورئي�ش  جامعة غال�سكو، 

نف�ش اجلامعة و الدكتور عمرو را�سي Amr Radi اأ�ستاذ 

الفيزياء بجامعة ال�سلطان قابو�ش . 
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ركن معرض االبتكارات 
العلمية الطالبية

يعد االهتمام بتنمية قدرات املبتكرين وت�سليط ال�سوء 

املوؤ�س�سات  وا�ستقطاب  االإبداعية  اأفكارهم  على 

ال�سلطنة من  الداعمة لها من خمتلف القطاعات يف 

تخ�سي�ش  مت  لذلك  للمهرجان  االأ�سا�سية  االأهداف 

ركن ملعر�ش االبتكارات العلمية من خمتلف املوؤ�س�سات 

التعليمية، حيث �سم الركن )35( ابتكارًا �سارك بها 

الطلبة من  وزارة الرتبية والتعليم وجامعة ال�سلطان 

اخلا�سة  والكليات  التطبيقية  العلوم  وكليات  قابو�ش 

والكليات التقنية.

حيث قام الطلبة امل�ساركون بالركن بعر�ش ابتكاراتهم 

املبتكرون  الطلبة  ا�ستفاد  كما  جماالتها،  مبختلف 

الور�ش  خالل  من  لالبتكارات  الداعمة  االأركان  من 

الفكرية  كامللكية  جماالت  عدة  يف  لهم  قدمت  التي 

االأبعاد،  ثالثية  والطباعة  االأولية  النماذج  وت�سنيع 

متثلت  حيث  والت�سويق،  الريادية  ال�سركات  واإن�ساء 

االأركان الداعمة يف عدة موؤ�س�سات وهي �سناع عمان 

)مركز النمذجة(، وامللكية الفكرية، ومركز االبتكار 

ال�سناعي و�سندوق الرفد وريادة.  

ركن صّناع عمان

االبتكارات  لطلبة  الداعمة  االأركان  من  الركن  هذا  يمُعد 

التعليمية،  املوؤ�س�سات  ب�سكل خا�ش ومن خمتلف  العلمية 

الطلبة  دعم  يف  عمان  �سّناع  مركز  اإمكانات  يربز  حيث 

لت�سنيع النماذج االأولية البتكاراتهم وتطويرها من خالل 

تقدمي ور�ش حول تكنولوجيا االآالت والربامج امل�سغلة لها، 

كور�سة الطباعة ثالثية االأبعاد، وور�سة الق�ش با�ستخدام 

بتنفيذ  الليزر، وور�سة الطابعات احلرارية. وقام  طابعة 

التابع  عمان  �سّناع  مركز  من  خمت�سون  الور�ش  هذه 

ملجمع االبتكار جلميع الفئات العمرية.

ركن الملكية الفكرية

من االأركان الداعمة للمبتكرين والتي ت�سمنها املهرجان 

اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  يهدف  والذي  الفكرية،  امللكية  ركن 

تعزيز الوعي باأهمية امللكية الفكرية لدى خمتلف الفئات 

يهدف  �سيق  تفاعلي  باأ�سلوب  وذلك  املهرجان  زوار  من 

اإىل قيا�ش معرفتهم بامللكية الفكرية واأنواعها والقوانني 

كما   ، لها  واالجتماعي  االقت�سادي  واالأثر  بها  املرتبطة 

باإك�ساب  تمُعنى  والتي  العبور«  »لعبة  فعالية  اأي�سًا  ت�سمن 

ا�ستخدام  خالل  من  �سركة  تاأ�سي�ش  مهارات  املبتكرين 

من  يخو�ش  واملراحل  املحطات  من  عددًا  ي�سم  م�سار 

خاللها املبتكرون جتربة التاأ�سي�ش والت�سويق، وا�ستهدفت 

والكليات  املدار�ش  طلبة  من  املبتكرين  اللعبة  هذه 

فعاليات  بتنفيذ  قام  حيث  االأول،  باملقام  واجلامعات 

الركن مركز االبتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة ال�سلطان 

قابو�ش.
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مركز االبتكار الصناعي

املدار�ش  طلبة  فئة  وخا�سة  للمبتكرين  الداعمة  امل�ساركات  من  املهرجان  يف  ال�سناعي  االبتكار  مركز  م�ساركة  تعد 

املدر�سي  التعليم  موؤ�س�سات  خمتلف  من  الطالبية  العلمية  االبتكارات  ركن  يف  �ساركوا  الذين  واجلامعات،  والكليات 

جمموعة  تقدمي  عرب  املركز،  قبل  من  املقدمة  االبتكارية  والربامج  باخلدمات  التعريف  خالل  من  وذلك  والعايل 

القطاعات  واالبتكار يف  القائمة ،  ال�سركات  واالبتكار يف  القدرات ،  وبناء  النا�سئة،  ال�سركات  تاأ�سي�ش  الور�ش يف  من 

ال�سناعية.
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الهاكاثونات والمسابقات العلمية 

باالإ�سافة اإىل االأركان التفاعلية التي قدمت الور�ش التفاعلية لزوارها طول اأيام املهرجان، فقد كانت هناك فعاليات 

اأخرى متنوعة ت�سمنت بع�ش امل�سابقات يف الروبوت والربجمة وغريها، حيث بداأت الت�سفيات لبع�ش هذه امل�سابقات 

يف املحافظات قبل انطالق املهرجان.

الهاكاثونات  
�سارك جمل�ش البحث العلمي يف املهرجان بتقدمي فعاليات علمية تناف�سية وذلك من خالل الهاكاثونات التي تهدف 

اإىل اإ�سراك فئات املجتمع املختلفة يف اإيجاد حل ما،  من خالل جل�سات الع�سف الذهني وتقدمي حلول بالتطبيقات 

التقنية احلديثة، وقد قام املجل�ش بتنفيذ نوعني من الهاكاثونات وهي:

هاكاثون املواهب: 

تناف�ش  حيث  �سنة،   24-8 العمرية  الفئة  ا�ستهدف 

علمية  مادة  الإنتاج  يوتيوبية  م�سابقة  على  امل�ساركون 

وعملي  تاأ�سي�سي  برنامج  تد�سني  اإىل  باالإ�سافة  تعليمية، 

الثورة  بتطبيقات  مرتبطة  مفاهيم  اأربعة  من  يتكون 

لكل  بذاته  قائم  الرابعة على �سيغة هاكاثون  ال�سناعية 

اأبناء  من  املوهوبني  وي�ستهدف  املهرجان  اأيام  من  يوم 

ال�سلطنة من فئات عمرية خمتلفة من الفئة املدر�سية. 

هاكاثون العائلة: 

لتحفيز امل�ساركة االأ�سرية يف �سناعة االبتكار والتجارب 

الرابعة،   ال�سناعية  الثورة  تقنيات  با�ستخدام  التفاعلية 

من  ق�سية  حلل  فاأكرث،  10�سنوات  العمرية  للفئات 

الق�سايا الرئي�سية واخلا�سة بالتنمية امل�ستدامة وحتفيز 

با�ستخدام  تطبيقية  عملية  حلول  اإيجاد  على  امل�ساركني 

تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة. ومت تخ�سي�ش جمال 

اإيجاد  على  امل�ساركني  تدريب  ويتم  يوم،  لكل  معني 

ابتكارات خالقة يف هذا املجال. 
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أولمبياد الروبوت  

مت  روبوت  م�سابقات  عن  عبارة  هو  الروبوت  اأوملبياد 

حيث  لالأطفال،  الهند�سة  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  تنفيذها 

ي�سم هذا االأوملبياد  جمموعة من التحديات التي تتناف�ش 

با�ستخدام  لها  حلول  اإيجاد  على  فيه  امل�ساركة  الفرق 

لدى  االإبداعي  والتفكري  يحفزاخليال  مما  الروبوت 

والربجمية،  والريا�سية  الهند�سية  اجلوانب  يف  الطلبة 

والبولينج  الروبوتات  �سباق  يف  التحديات  هذه  وتتمثل 

و�سد احلبل وال�سومو، بحيث تتناف�ش الفرق امل�ساركة يف 

جميع هذه التحديات ومن ثم  يتم جتميع نقاط كل الفرق 

الفرق  امل�سابقات وعليه يتم ت�سنيف مراكز هذه  يف كل 

يف االأوملبياد، وقد �سارك يف هذا االأوملبياد اأكرث من )40( 

فريقًامن خمتلف حمافظات ال�سلطنة.

مسابقات الطائرات بال طيار  

تاأتي هذه امل�سابقة الإبراز اأهمية هذا النوع من الطائرات 

يف الوقت احلايل، حيث اأ�سبحت هذه التقنية ت�ستخدم يف 

جماالت خمتلفة ومن بينها النقل، واخلدمات، والرعاية 

وامل�ساعدات  والطب،  واالأمن،  والدفاع،  ال�سحية، 

االإن�سانية، واالإعالم، وعلم االآثار، والزراعة، وال�سناعة، 

مهرجان  وكان  العاملي،  املعلومات  ونظام  واالإنرتنت، 

امل�سابقة  هذا  الإطالق  فر�سة   2019 للعلوم  عمان 

املبتكرين  الطلبة  من  واعدة  �سريحة  ال�ستقطاب  وذلك 

املحافظات،  خمتلف  من  املجال  هذا  يف  واملبدعني 

اال�ستثمار يف  اأهمية   على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  باالإ�سافة 

الطلبة  وير  الواعدة،  امل�ستقبلية  التقنيات  هذه  مثل 

تزداد  التي  املراحل  من  جمموعة  عرب  التحدي  هذا  يف 

االأعلى،  املراحل  اإىل  االنتقال  عند  تدريجيًا  �سعوبتها 

اإجراءات  حول  الطلبة  توجيه  مت  امل�سابقة  بداية  وقبل 

ال�سالمة واحرتام اخل�سو�سية عند ا�ستخدام الطائرات 

خارج اإطار امل�سابقات.



32

مهرجان ُعمان للعلوم

مسابقة اآليدياثون  

على  حتتوي  حيث  ال�سغرية،  العمرية  للفئات  �سممت  البيانات  علم  يف  م�سابقة  عن  عبارة  هي  االآيدياثون  م�سابقة 

جمموعة ور�ش يف جمال علم البيانات وحتليلها لدعم اتخاذ القرار، واآليات البحث وامل�سادر ، باالإ�سافة اإىل اجلل�سات 

احلوارية واجلل�سات التخ�س�سية للخروج بفكرة م�سروع يخدم املجتمع، وقد �سارك يف امل�سابقة  خم�ش فرق، فريقني 

ملحافظة م�سقط وفريق من كل من املدار�ش اخلا�سة وحمافظة جنوب الباطنة وحمافظة الداخلية.

مسابقة البرمجة  

هي عبارة عن م�سابقة يتم تنفيذها كل �سنتني جلميع مدار�ش ال�سلطنة خالل مهرجان عمان للعلوم. ويزج ال�سباق 

بينها بفرق مكونة من  املدار�ش فيما  تتناف�ش  اإذ  اأوملبياد الربجمة املدر�سي وم�سابقة الربجمة اجلامعية؛  بني فكرة 

طالبني يجتمعون حتت �سقف واحد حلل جمموعة من امل�سائل احلياتية من داخل املناهج الدرا�سية وخارجها ، والتي 

حتتاج اإىل ت�سميم خوارزميات ح�سابية فعالة تتم برجمتها اأثناء امل�سابقة باإحدى لغات الربجمة الراقية م�ستخدمني 

اأجهزة احلا�سوب. وتعد م�سابقات الربجمة من هذا النوع من اأكرث مناف�سات علوم الكمبيوتر �سهرة يف العامل؛ منها 

االأوىل  بالدرجة  امل�سابقة  وتهدف  للربجمة.  اجلامعية  الدولية  وامل�سابقة  )للربجمة(  للمعلوماتية  الدويل  االأوملبياد 

العموم  املعلومات على وجه  تكنولوجيا  اأهمية  اإىل  اأنظارهم  ولفت  وال�سابة  ال�سغرية  املواهب  وت�سجيع  اكت�ساف  اإىل 

هذا  توجيه  اإعادة  اإىل  باالإ�سافة  اخل�سو�ش،  وجه  على  االآيل  احلا�سب  علم  اأ�سا�ش  هي  التي  االإجرائية  والربجمة 

االهتمام اإىل ما ينفع املجتمع يف جماالت التنمية واالبتكار بداًل من ا�ستخدام احلا�سوب كو�سيلة للرتفيه من خالل 

برجميات االألعاب التي تغزو عاملنا العربي، وقد �ساركت جميع املحافظات التعليمية بفريقني ) ذكور + اإناث ( من كل 

حمافظة عدا حمافظة الربيي التي �ساركت بفريق واحد، باالإ�سافة اإىل فريقني من املدار�ش اخلا�سة، وقد ح�سلت 

فرق الذكور على املراكز الثالثة االأوىل، حيث ح�سل فريقان من حمافظة م�سقط على املركز االأول، وح�سل فريق 

حمافظة الداخلية على املركز الثاين بينما احتل فريق حمافظة ظفار املركز الثالث.
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 مسابقة التقط العلم 
) األمن السيبراني(  

تاأتي م�ساركة دائرة اأمن املعلومات االإلكرتونية يف مهرجان عمان للعلوم من خالل م�سابقة )التقط العلم(، وتهدف 

ال�سيرباين من  واالأمن  بالتكنولوجيا  �سغفهم  ا�ستك�ساف  الطالبية وم�ساعدتهم على  القدرات  اكت�ساف  اإىل  امل�سابقة 

خالل تعريفهم بعامل القر�سنة االأخالقية وتوجيه اإمكاناتهم اإىل الطريق ال�سحيح جنبًا اإىل جنب مع الوعي القانوين 

مفاهيم  وتر�سيخ  االإلكرتونية،  التحديات  مع  التعامل  وقدرات  العلمي  الف�سول  لتحفيز  باالإ�سافة  املجال.  هذا  يف 

االخرتاق االأخالقي القانوين لدى امل�ساركني من طلبة املدار�ش املهتمني بالتقنيات والتطبيقات االإلكرتونية احلديثة، 

�سمن اأجواء مناف�سة. حيث بلغ عدد امل�ساركني يف امل�سابقة )45( طالبًا وطالبة على مدى االأيام املحددة لها.
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ركن السينما العلمية 

مب�ساحة بلغت 100 مرت مربع نمُفذت ال�سينما العلمية والتي جاء ت�سميمها على �سكل �سفينة ف�ساء يف ت�سميم يحاكي 

فيلمًا من  واملتمثل يف عدد )36(  فيها  دم  قمُ الذي  للمحتوى  اإ�سافة  والطريان،  بالف�ساء  املرتبطة  بالتقانة  االهتمام 

االأفالم العلمية احلديثة، ارتبط معظمها با�ستك�ساف الف�ساء، حيث قدمت جميع االأفالم با�ستخدام النظارات ثالثية 

در عدد زوار ال�سينما باأكرث  االأبعاد، وقد �سهدت ال�سينما العلمية اإقبااًل الفتًا من احل�سور طوال اأيام املهرجان، حيث قمُ

من )3500( م�ساهد من خمتلف الفئات العمرية، فيما بلغ عدد جل�سات امل�ساهدة بها )169( م�ساهدة طوال االأيام 

اخلم�سة للمهرجان، اأي مبعدل )18( �سخ�سًا لكل فيلم مت عر�سه داخل ال�سينما العلمية.
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مختبرات متنقلة  

باالإ�سافة اإىل االأركان ال�سابقة، خ�س�ست م�ساحة يف قاعة املهرجان للمختربات املتنقلة التي تقدم خدمات ح�سب 

طبيعة املخترب ، ومتثلت تلك املختربات يف : 

مختبر فاب تك المتنقل

مان تهدف اإىل ن�سر ثقافة  هو عبارة عن مبادرة تعليمية تقع حتت مظلة برامج اال�ستثمار االجتماعي ل�سركة بي بي عمُ

الت�سنيع وتقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة من الربجمة واالإلكرتونيات والت�سميم والطباعة ثالثية االأبعاد، ويحتوي 

برجمة  واأدوات  االأبعاد،واإلكرتونيات،  ثالثية  طباعة  من  للت�سنيع  الالزمة  االأدوات  جميع  على  املتنقل  املخترب  هذا 

وغريها. ويجوب هذا املخترب عدة حمافظات م�ستهدفًا )26( مدر�سة �سنويًا، و)4( خميمات �سيفية و)3( فعاليات 

وطنية وذلك ملنح طلبة املدار�ش الفر�سة ال�ستخدام اأحدث تقنيات الت�سنيع لتنفيذ م�ساريعهم.

حافلة كشف المواد المخدرة 

وهي حافلة متنقلة تابعة ل�سرطة عمان ال�سلطانية �ساركت خالل املهرجان حيث �سمح للزوار بالتجول فيها والتعرف 

على التقنيات احلديثة للك�سف عن املواد املخدرة وكذلك التوعية مباهية هذه املواد واأخطارها.
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ثانيًا
 ركن المسرح 

) مسرح ابن الذهبي( 

ابن   « االأزدي  العماين  الطبيب  با�سم  ت�سميته  مت  خا�سًا  م�سرحًا  للعلوم  عمان  مهرجان  اأروقة  �سمت 

ال�سيقة  العلمية  العرو�ش  بني  تنوعت  فعالية  بلغ عددها )33(  متنوعة  فعاليات  فيه  دمت  قمُ  ، الذهبي« 

واملحا�سرات وامل�سابقات واال�سكت�سات   الهادفة التي ت�سعى اإىل اإي�سال بع�ش املفاهيم والق�سايا العلمية 

امل�ساريع  لبع�ش  تد�سني  فعاليات  اإىل  باالإ�سافة  )ملهمون(  وجل�سات  م�سوقة،  فنية  بطريقة   املعا�سرة 

العلمية والتقنية. 

من  موؤ�س�سة   )12( امل�سرح  فعاليات  تقدمي  يف  �سارك 

الفئات  جميع  م�ستهدفًة  واخلا�ش،  احلكومي  القطاعني 

مبجموعة  التعليمية  املديريات  �ساركت  حيث   ، العمرية 

اأيام  طوال  ر�ست  عمُ التي  العلمية  امل�سرحيات  من 

املهرجان اخلم�سة والتي تطرقت يف حمتواها اإىل  اأبرز 

ا�ست�ساف  كما  املجتمع،  على  واأثرها  العلمية  التقنيات 

يف  البارزة  العمانية  ال�سخ�سيات  من  جمموعة  امل�سرح 

وريادة  واالبتكارات  كالطب  العلمية  املجاالت  خمتلف 

االأعمال بهدف حتفيز اجليل النا�سئ نحو اجلد واملثابرة 

م�سمى  حتت  الهدف  اإىل  للو�سول  التحديات  ومواجهة 

»ملهمون« ، مثل الدكتور هاين القا�سي والدكتورة روحية 

وكيف  املهنية  حياتهم  �سرية  عر�سوا  الذين  اخلايفية  

اأن و�سلوا  اإىل  اأنهم حتدوا الظروف 

اإلهام  م�سدر  واأ�سبحوا  القمة  اإىل 

من  بع�ش  ا�ستعر�ش  كما  للجميع، 

العمانيني  واملخرتعني  االأعمال  رواد 

ال�سيابي  وهالل  احلارثي  خالد  مثل 

ويو�سف احل�سرمي واينا�ش العامرية  

مراحل حتول م�ساراتهم العلمية اإىل 

اأن و�سلوا لتحقيق اأهدافهم يف جمال 

االبتكار  وريادة االأعمال.    

كما ا�ستمتع جمهور م�سرح ابن الذهبي بالعرو�ش العلمية 

�سركات  من  جمموعة  قدمتها  التي  وامل�سابقات  ال�سيقة 

بني  جتمع  جذابة  احرتافية  بطريقة  اخلا�ش  القطاع 

الفائدة واملرح الإي�سال املعلومة   بطريقة تفاعلية، حيث 

علمي  وحمتوى  منتقاة  علمية  جتارب  العرو�ش  ت�سمنت 

عد بعناية فائقة، على اأيدي متخ�س�سني.  ممُ

كما �سهد م�سرح ابن الذهبي طوال فرتة املهرجان تد�سني 

�سركة  جائزة  مثل  العلمية  واملبادرات  امل�ساريع  بع�ش 

الرتبوية  وال�سبكة  املتجددة  للطاقة  عمان  نفط  تنمية 

ومكتبة الواقع االفرتا�سي.
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الفعاليةالوقت 
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الجلسات النقاشية 

مان للعلوم 2019- مت احلر�ش على اختيار حماور اجلل�سات النقا�سية  امتدادا للحدث العلمي الكبري – مهرجان عمُ

ومو�سوعاتها بعناية، ملا لتلك املو�سوعات من اأهمية يف التوجهات العلمية العاملية احلديثة وتعزيز املنهجية العلمية 

لتاأ�سي�ش جمتمع قادر على الدخول اإىل الثورة ال�سناعية الرابعة وهو على اأهبة اال�ستعداد، حيث ا�ست�ساف املهرجان 

العلوم يف حقول وحماور خمتلفة،  للحديث عن  العامل  بارزين من خمتلف دول  نوفمرب متحدثني   6 –  5 الفرتة  يف 

والذكاء  والروبوت  الطاقة،  لقطاع  امل�ستقبلية  النظرة  وحمور  واالبتكار،  العلوم  وتعزيز  دعم  STEM وحمور  كمحور 

م�ستوياتهم  الطلبة مبختلف  �سرائح خمتلفة �سمت  ا�ستهدفت هذه اجلل�سات  امل�ستقبل، حيث  ووظائف  اال�سطناعي 

واملهتمني بهذه املجاالت، وقد �سارك يف تقدمي  القطاع اخلا�ش  والباحثني وممثلي  واالأكادييني  واملعلمني  التعليمية 

اأوراق العمل نخبة من العلماء البارزين واالأكادييني واملخت�سني من داخل ال�سلطنة وخارجها، كل من: 

z  ي��ورك ب��ج��ام��ع��ة   STEM لتعلم  ال��وط��ن��ي   امل��رك��ز 

باململكة املتحدة.

z .Makerspace People موؤ�س�سة

z .كلية الدرا�سات التكنولوجية الكويت

z .موؤ�س�سة القمة العاملية ملركز العلوم

z .معر�ش العلوم يف لندن

z .الوكالة النووية املاليزية

z  معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

z .IAEA الوكالة الدولية للطاقة الذرية

z .Rolls Royce موؤ�س�سة

z .جمل�ش البحث العلمي

z .سركة تنمية نفط عمان�

z .جامعة ال�سلطان قابو�ش

z .موؤ�س�سة با�سكو العلمية

z .سركة اإريك�سون�

وت�سمنت فعاليات اجلل�سات النقا�سية اأربعة حماور رئي�سية وهي:
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Speaker Title Time

Moderator: Dr. Zahra Al Rawahi 
The Research Council

Erik Jacquemyn
Leading global expert 
in scientific centers, 
innovation centers and 
interactive scientific 
museums

Science and 
innovation in a 
changing world

2:30 - 3:10

Dr. Daniel Glaser
Neuroscientist and 
founding director of the 
London Science Fair

What happens when 
art and science 
collide?”

3:10 - 3:50

Dr. Charles H. 

Troutman
Visiting researcher at 
Cornell University and 
former director of the 
Ithaca Science Center in 
New York

«Brain Science: The 
Key to Success in 
the 4th Industrial 
Revolution

3:50 - 4:30

Dr.Jameela Al Hanai
Project Manager of the 
National Strategy for 
Scientific Research and 
Development 2040
The Research Council

The National Strategy 
for Research and 
Development 2040

4:30 - 5:10

Discussion 5:10 - 5:40

Closing  Session 5:40 - 5:50

الزمنعنوان الورقةالمتحدث

 اإدارة اجلل�سة الفا�سلة: د. زهرة الرواحية

جمل�ش البحث العلمي

Erik Jacquemyn

خبري عاملي بارز يف املراكز 

العلمية ومراكز االبتكار 

واملتاحف العلمية التفاعلية

العلم واالبتكار يف عامل 

متغري

3:10 - 2:30

Dr. Daniel Glaser

عامل اأع�ساب، واملدير املوؤ�س�ش 

ملعر�ش العلوم يف لندن

ماذا يحدث عند تداخل 

الفنون مع العلوم؟

3:50 - 3:10

 Dr. Charles H.

Troutman

باحث زائر يف جامعة كورنيل 

واملدير ال�سابق ملركز العلوم 

يف ايثاكا بنيويورك

»علم الدماغ: مفتاح 

النجاح يف الثورة 

ال�سناعية الرابعة«

4:30 - 3:50

د. جميلة الهنائية

مديرة م�سروع اال�سرتاتيجية 

الوطنية للبحث العلمي 

والتطوير 2040 

جمل�ش البحث العلمي 

اال�سرتاتيجية الوطنية 

للبحث العلمي والتطوير 

2040

5:10 - 4:30

5:10 - 5:40مناق�سة اأوراق العمل

5:40 - 5:50ختام اجلل�سة

الزمنعنوان الورقةالمتحدث

 اإدارة اجلل�سة: د. مبارك ال�سالمي 

املكتب الفني للدرا�سات والتطوير، وزارة الرتبية والتعليم 

Mark Langley
مركز STEM بجامعة 

يورك باململكة املتحدة

 :STEM دعم منهجية

كيف تعمل رولز-روي�ش 

 STEM و�سبكه �سفراء

بفعالية على اإ�سراك 

التعليم االبتدائي 

والثانوي مع �سناعات 

.STEM

9:40 - 9:00

�سهام ال�سعيدية

معلمة بتعليمية �سمال 

الباطنة

التجربة العمانية لربنامج 

STEM

STEM OMAN

10:20 - 9:40

Paul Guddan

الرئي�ش التنفيذي ل�سركة  

 Makerspace

برنامج STEAM يف 

عامل ال�سناع: �سناعة 

مبتكري امل�ستقبل

11:00 -10:20

11:00 - 11:30مناق�سة

 اإدارة اجلل�سة: �سامل اخلالدي

الهيئة العامة للتخ�سي�ش وال�سراكة

Dr. JP Keener  

مدير برنامج الريا�سيات 

والعلوم STEM يف والية 

فلوريدا

 STEM يف البحث عن

املثايل

12:10 - 11:30

Paul Landers

مدير برنامج االإ�ستدامة 

ب�سركة اإريك�سون

اإمكانات اجليل اخلام�ش 

5G يف التحول لتطوير 

STEM مهارات

12:50- 12:10

12:50 - 1:20مناق�سة

1:20 - 1:30ختام اجلل�سة

الزمنعنوان الورقةالمتحدث

 اإدارة اجلل�سة الفا�سل د. عامر بن �سيف الهنائي

جامعة ال�سلطان قابو�ش   

د. �سونيل �سابهارول 

خبري من الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية 

العلوم والتقنية النووية 

ال�سلمية وتطبيقاتها... 

النظرة امل�ستقبلية

9:40 - 9:00

الزمنعنوان الورقةالمتحدث

حبيبة عدنان 

الوكالة املاليزية للطاقة 

الذرية

ا�سرتاتيجيات التوا�سل 

حول العلوم والتقنية 

النووية ال�سلمية يف 

املدار�ش والبيئة املحيطة

10:20 - 9:40

د. �سو�سن الريامية

جمل�ش البحث العلمي

هل يكن لطاقة 

الهيدروجني اأن ت�سبح 

الطاقة اخل�سراء 

امل�ستقبلية؟

11:00 - 10:20

د. عبداهلل العربي

 املدير التنفيذي

ملوؤ�س�سة اإيجاد

م�سادر الطاقة املتجددة 

يف عمان: حمرك للنمو 

االقت�سادي

11:40 - 11:00

11:40 - 12:10مناق�سة

12:10 - 12:20ختام اجلل�سة

5 نوفمبر 2019م
 دور منهجية STEM في تعزيز التعلم

في ظل الثورة الصناعية الرابعة 

6 نوفمبر 2019م
الذكاء االصطناعي واقتصاد المستقبل

5 نوفمبر 2019م
دعم وتعزيز العلوم واالبتكار  

6 نوفمبر 2019م
النظرة المستقبلية للطاقة  

Speaker Title Time

Moderator: Dr. Amer Saif Al Hanai 
Sultan Qaboos University

Dr. Sunil Sabharwal
Expert at the 
International Atomic 
Energy Agency )IAEA(

NST and their 
applications (future 
vision(

9:00 - 9:40

Speaker Title Time

Moderator: Dr Jamil Al Shaqsi  
Sultan Qaboos University  

Dr. Mohammad 
Qasim
Assistant Professor, 
College of Technological 
Studies, Kuwait

The impact of 
artificial intelligence 
on the terrain of 
future work

1:30 – 2:10

Khaled Al Haribi
Businessman 
Entrepreneur and 
pioneer in innovation 
and sustainable 
investment

Prospects for 
benefiting from 
artificial intelligence

2:10– 2:50

Dr. Asger Høeg
Director of Asger Hogg 
Consulting, former 
Executive Director of the 
World Science Center in 
Copenhagen

“Science and 
Innovation: The 
highway to wealth 
and prosperity”.

2:50– 3:30

Dr. Zahra Rashed 
AlRawahia
Director of Innovative 
Capacity Building at the 
Research Council

Toward a National 
Strategy for Artificial 
Intelligence: «Vision 
and trends»

3:30 – 4:10

Discussion 4:10 – 4:40

Session Closing 4:40 – 4:50

November 6, 2019
Future Vision of Energy 

November 6, 2019
Artificial Intelligence and the Future Economy

الزمنعنوان الورقةالمتحدث

 اإدارة اجلل�سة الفا�سل: د. جميل ال�سق�سي

 جامعة ال�سلطان قابو�ش   

د. حممد قا�سم

كلية  م�ساعد،  اأ�ستاذ 

التكنولوجية،  الدرا�سات 

الكويت

تاأثري الذكاء اال�سطناعي 

على ت�ساري�ش العمل يف 

امل�ستقبل

2:10 – 1:30

خالد احلريبي 

رجل اأعمال ورائد يف االبتكار 

واال�ستثمار امل�ستدام

اآفاق اال�ستفادة من 

الذكاء اال�سطناعي

2:50 –2:10

Dr. Asger Høeg
مدير �سركة اأ�سجر هوغ 

لال�ست�سارات، املدير 

التنفيذي ال�سابق ملركز 

العلوم العاملي يف كوبنهاجن 

»العلم واالبتكار: الطريق 

ال�سريع للرثوة والرخاء«

3:30 –2:50

د. زهرة بنت را�سد الرواحية

م��دي��ر دائ�����رة ب��ن��اء ال���ق���درات 

االب���ت���ك���اري���ة مب��ج��ل�����ش ال��ب��ح��ث 

العلمي

اال�سرتاتيجية الوطنية 

للذكاء اال�سطناعي 

»مرئيات وتوجهات«

4:10 – 3:30

4:10 – 4:40مناق�سة 

4:40 – 4:50اخلتام 

Speaker Title Time
Moderator:  Dr. Mubarak Al-Salami 
Technical Office for Studies and Development, 
Ministry of Education

Mark Langley
STEM centre at York 
University, UK

Supporting STEM 
Education: How 
Rolls-Royce and the 
STEM Ambassador 
network effectively 
engages primary 
and secondary 
education with STEM 
industries, leading 
to a wider benefit to 
society

9:00 - 9:40

Siham Al Saidi
Teacher at Batinah 
North Directorate of 
Education

STEM OMAN
Omani experience of 
STEM program

9:40 - 10:20

Paul Guddan
CEO, Makerspace 
People

STEAM in the 
Makerspace 
Environment: Creating 
the Innovators of the 
Future

10:20- 11:00

Discussion 11:00 - 11:30

Moderator: Salim Al-Khaldi 
General Authority for Privatization and Partnership

Dr. JP Keener  
Director for 
Mathematics, 
Science and STEM 
+C programs 
for the State of 
Florida (United 
States)

In Search of the 
Perfect STEM

11:30 - 12:10

Paul Landers
Program Manager, 
Sustainability 
and Corporate 
Responsibility, 
Ericsson

The potential of 5G to 
transform STEM skill 
development

12:10 -12:50

Discussion 12:50 - 1:20

Session closing  1:20 - 1:30

November 5, 2019
The Role of STEM in Promoting Learning in the 

Light of the Fourth Industrial Revolution 

November 5, 2019
Supporting and promoting science and innovation

Speaker Title Time

Habiba Adnan
Malaysian Nuclear 
Agency

Communication 
strategies about NST 
in schools and their 
environment

9:40 - 10:20

Dr. Sausan Al-Riyami
The Research Council

Can H2 be the Future 
Green Energy?

10:20 - 11:00

Dr. Abdullah Al-abri 
General Manager 
of EJAAD

Oman Renewables: 
An Engine for 
Economic Growth

11:00 - 11:40

Discussion 11:40 - 12:10

Session Closing 12:10 - 12:20
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مهرجان ُعمان للعلوم

 المحور األول:
 دور منهجية STEM في تعزيز التعلم في ظل الثورة الصناعية الرابعة 

) 5 نوفمبر 2019(.
مت تخ�سي�ش  اأوىل اجلل�سات النقا�سية للتعلم عرب STEM، باعتباره ركيزة مهمة من ركائز التعليم احلديث، اأولته 

وزارة الرتبية والتعليم اهتماما بالغًا، ملا له من اأثر يف االإ�سهام بالتقدم العلمي والتقني، وتاأتي ندوة STEM معززة 

اجلل�سة  ا�ست�سافت  حيث  والتعلم،  البحث  يف  للطلبة  اأكرب  فر�ش  اإيجاد  خالل  من  املجال،  هذا  يف  الوزارة  لتوجه 

النقا�سية جمموعة من بيوت اخلربة العاملية والتي قطعت �سوطًا كبريًا يف اإثراء براجمها التعليمية باأ�ساليب مبتكرة 

العمانية  التجربة  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  التعليمية،باالإ�سافة  العملية  على  الربامج  تلك  اأثر  عن  للحديث  وجاذبة 

احلديثة للتعلم ب��STEM من مدار�ش خمتارة، حيث ت�ست�سيف الندوة معلمني عمانيني ممن يقومون يف الوقت احلايل 

بتدري�ش اأن�سطة STEM يف املدار�ش الطبقة للربنامج.

الورقة االأوىل

 حتدث فيها  مارك الجنلي  Mark Langley )مركز STEM بجامعة يورك باململكة املتحدة ( عن كيفية بناء �سراكة 

حقيقية مع قطاع ال�سناعة وقطاع الطاقة والقطاع اخلا�ش ب�سكل عام يف دعم تنفيذ برامجSTEM يف مرحلة التعليم 

املدر�سي، وتناول ثالثة حماور، هي: 

z :اآلية حتقيق ال�سراكة مع قطاع ال�سناعة والقطاع اخلا�ش

z  من اأكرث  تدريب  مت  خالله  من  والذي   STEM �سفراء  برنامج  عرب  رولز-روي�ش  مثل  الكبرية  ال�سركات 

)30.000( طالب وطالبة من خالل التدريب عرب االنرتنت وبرامج اأخرى وجها لوجه، هذا باالإ�سافة اإىل 

التدريب يف مقر ال�سركة واال�ستفادة من املوارد التقنية املتوفرة.

z  من وذلك  وال�سغرية  املتو�سطة  ال�سركات 

 web-up اإلكرتونية  من�سة  اإن�ساء  خالل 

هذه  يف  والفنيني  املهند�سني  ت�سجع  بحيث 

ال�سركات على الت�سجيل كمتطوعني يف تقدمي 

لتنفيذ برامج  للطلبة واملعلمني  الفني  الدعم 

ويتم  حمددة،  مدار�ش  نطاق  �سمن   STEM

تكرمي الفاعلني منهم يف نهاية العام الدرا�سي 

اأو يف املنا�سبات اخلا�سة بتكرمي املعلمني.

z  الربجمة واأندية   STEM اأندية  اإن�ساء  كيفية 

وتطويرها داخل املدار�ش.

z  اآثار ال�سراكة مع قطاع ال�سناعة والقطاع اخلا�ش

واملتمثل  الطلبة  على   STEM برامج  تنفيذ  عند 

مواد  بني  العالقة  وفهم  بالعلوم  �سغفهم  زيادة  يف 

العلوم واملهن واأهميته يف القطاع ال�سناعي، ودعم 

وتعزيز   STEM جماالت  نحو  لهم  املهني  التوجه 

فهمهم ملختلف امل�سارات املهنية.
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الورقة الثانية

فقد قدمتها االأ�ستاذة �سهام ال�سعيدية وهي معلمة بتعليمية �سمال الباطنة واإحدى معلمي برنامج STEM OMAN  يف 

تعليمية �سمال الباطنة، حيث تطرقت الورقة اإىل جتربة ال�سلطنة يف تطبيق برنامج STEM بالتعاون مع جامعة يورك 

الربيطانية، وتناولت ثالثة حماور، وهي:

z  عمان يف STEM طبيعة ال�سراكة بني وزارة الرتبية والتعليم وجامعة يورك و�سركة رولز-روي�ش يف تنفيذ برنامج

اإعداد املدربني وتوفري املوارد الالزمة والدعم الفني.

z  اخلطة التنفيذية للربنامج خالل ال�سنوات الثالث وحتدثت عن اأعداد املدار�ش املطبقة واأعداد املعلمني الذين

مت تدريبهم واأعداد الطلبة امل�ستفيدين يف خمتلف املحافظات. 

z .عمان على الطلبة واملعلمني STEM اأثر تطبيق برنامج

الورقة الثالثة

وقدمها الدكتور بيرت ما�سون  )Peter Masson( حيث تناولت الورقة الربامج واخلدمات التي تقدمها �سركة ركاز 

العاملية )Rikaz Global( يف دعم االبتكار واملبتكرين والتي ت�سمل جميع مراحل عملية االإبتكار بدًءا من �سقل الفكرة 

 ،)prototypes( االبتكارية مروًرا بتوفري الدعم الفني والتقني الالزم، و�سوال اإىل تطوير النماذج االأولية للمنتج

وت�سمل اخلدمات التي تقدمها ال�سركة االآتي:

z .تقدمي خدمات ا�ست�سارية وفنية وتقنية وخمربية

z .اإعداد وتطوير املبتكرين

z .وتطوير مهارات الطلبة STEM دعم تطوير برامج

z .)prototypes( توفري االأدوات واالأجهزة والطابعات ثالثية االأبعاد وتوفري الربامج لت�سميم النماذج االأولية

z .دعم ال�سراكة مع خمتلف القطاعات واملوؤ�س�سات التعليمية وغريها يف جمال تعزيز االبتكار

z .ما بعد املدر�سة STEM وبرامج STEM تطوير اأندية

ركاز  �سركة  بني  حاليا  القائمة  ال�سراكة  لربامج  كمثال    )Oman Maker( عمان  �سناع  عن  الورقة  تناولت  كما 

واملوؤ�س�سات االأخرى.

اأما اجلل�سة الثانية يف حمور STEM  مت تقدمي ورقتني حيث قدم الورقة االأوىل الدكتور jp. Keener مدير برنامج 

.STEM يف جامعة فلوريدا حتدث فيها عن التجارب العاملية املختلفة يف تطبيق برنامج STEM الريا�سيات والعلوم

 Paul Landers الندر�ش   بول  قدمها  الثانية  والورقة 

فيها  اإريك�سون وحتدث  ب�سركة  اال�ستدامة  برنامج  مدير 

لتطوير  التحول  يف   5G اخلام�ش  اجليل  اإمكانات  عن 

.STEM مهارات

وقد اأعقب اأوراق العمل مناق�سة  مرثية مع احل�سور .
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مهرجان ُعمان للعلوم

المحور الثاني:
دعم وتعزيز العلوم واالبتكار ) 5 نوفمبر 2019(.

اجلل�سة الثانية يف احللقات النقا�سية كانت حول دعم وتعزيز العلوم واالبتكار. ا�ست�سافت هذه اجلل�سة ثالثة خرباء دوليني 

وخبري حملي. ومت تقدمي اأربع اأوراق عمل ركزت على اإبراز املبادرات الدولية واملحلية لدعم وتعزيز العلوم واالبتكار.

الورقة االأوىل

ايريك جاكومني )Erik Jacquemyn(، خبري  قدمها 

عاملي بارز يف املراكز العلمية ومراكز االبتكار واملتاحف 

العلمية التفاعلية.  وي�سارك حالًيا يف تطوير العديد من 

وهو  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  العلمي  االت�سال  مبادرات 

موؤ�س�سة  ورئي�ش  التعاونية  العلوم  تعميم  جمعية  رئي�ش 

القمة العاملية ملركز العلوم. حما�سرته كانت بعنوان العلم 

املتعلقة  املفاهيم  فيها  ناق�ش  متغري،  عامل  يف  واالبتكار 

واآليات   STEM Education املتكاملة  العلوم  مبنحى 

العلمية.  والفعاليات  املهرجانات  خالل   من  تعزيزها 

واخلربات  العاملية  اال�سرتاتيجيات  على  اأي�سا  وركز 

الدولية الإدماج برنامج  STEM يف الفعاليات العلمية. 

الورقة الثانية

 Dr. Daniel(جال�سري دانيال  الدكتور  اخلبري  قدمها 

املوؤ�س�ش ملعر�ش  اأع�ساب، واملدير  Glaser(، وهو عامل 

العلوم يف لندن، وقد كان رئي�سا لق�سم العلوم يف ويلكوم 

الدماغ  والفنون، ولديه خلفيه علمية حول ت�سوير  التمويل اخلارجي مل�ساركة اجلمهور  �سوؤون  وامل�سوؤول عن  تر�ست، 

للنظام الب�سري. مت تعيينه عاملًا مقيمًا يف 2002 يف معهد لندن للفن املعا�سر)ICA(، وح�سل على جائزة القيادة 

الثقافية من املوؤ�س�سة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والفنون )NESTA( يف 2005. كما قام بتقدمي العديد من الربامج 

التلفزيونية واالإذاعية. قدم حما�سرته بعنوان: ماذا يحدث عند تداخل الفنون مع العلوم؟، ناق�ش فيها اأهمية الفنون 

لفهم العلوم، واأهمية ذلك ح�سب اأبحاث الدماغ الإدماج ف�سي الدماغ يف التفكري. وناق�ش باأن اإدماج احل�ش الفني يعزز 

من العلوم ويدعم االبتكار واملبتكرين. 

الورقة الثالثة

الثورة  يف  النجاح  مفتاح  الدماغ:  »علم  بعنوان  كانت 

الدكتور  الدويل  اخلبري  قدمها  الرابعة«   ال�سناعية 

 -)Charles H. Trautmann( تراومتان  ت�سارلز  

حيث  كورنيل.  بجامعة  العلوم  ملركز  ال�سابق  املدير 

وهو متحف  العلوم،  ملركز  عاًما مديرا  ملدة )26(  عمل 

للعلوم يف اإيثاكا، نيويورك، الواليات املتحدة االأمريكية. 

الدولية:  املتاحف  جمعيات  جمال�ش  يف  هناك  وعمل 

متحف  وجمعية  والتكنولوجيا  العلوم  مراكز  جمعية 
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االأطفال، وتراأ�ش جمال�ش اإدارة وكالة التنمية االقت�سادية يف والية نيويورك، وجمعيتني للمتاحف االإقليمية، ومدر�سة 

مونتي�سوري، وعمل يف كلية جامعة كورنيل ملدة اأربعة عقود. وقدم ت�ساريل اأكرث من )100( عر�ش تقديي يف املتاحف 

واملوؤمترات الدولية االأخرى على مدار العقود الثالثة املا�سية وكان املتحدث الرئي�سي يف املوؤمترات الدولية الكربى يف 

املجر وجنوب اإفريقيا، وقام بن�سر )120( مقاال عن املتاحف واالإدارة والعلوم والهند�سة وهو ال�سخ�ش الوحيد الذي 

فاز بجائزة الريادة - Leading Edge - الدولية ملمار�سات املتحف االبتكاري ثالث مرات. 

الورقة الرابعة

البحث  ينفذها جمل�ش  والتي  وتوجهاتها  مبادئها  والتطوير 2040  العلمي  للبحث  الوطنية  اال�سرتاتيجية  كانت حول 

العلمي، قدمتها الدكتورة جميلة الهنائية - مديرة امل�سروع. وركزت املحا�سرة على التوجه العام لال�سرتاتيجية واآليات 

اإدماج خمتلف �سرائح املجتمع فيها، وتكاملها مع روؤية عمان 2040. وتوجهها املعني بطرق تعزيز ا�ستيعاب خمرجات 

البحوث العلمية التطبيقية وت�سويق املعرفة- حتويل املعرفة اإىل مال.

 المحور الثالث:
النظرة المستقبلية للطاقة ) 6 نوفمبر 2019(.

تت�سافر جهود العلماء وال�سا�سة ورواد االأعمال على نحو مت�سارع، �سعيًا لتطوير ا�ستخدام م�سادر الطاقة باأنواعها 

والتطوير  التغيري  يف  مهمًا  عن�سرًا  فيه  التكنولوجيا  اأ�سبحت  متطورٍة  عوامل  فيه  الب�سرية  تدخل  وقت  يف  املختلفة، 

امل�ستمرين لتلك امل�سادر، لعامل اأ�سبح ي�ستمل على اأجهزة اأ�سغر واأكرث تقانًة وتطورًا، واأقل كلفة، وممار�سات �سديقة 

للبيئة، ودخلت م�سادر الطاقة املتجددة كاأكرثها ا�ستخدامًا وتف�سياًل للب�سرية، كطاقة الرياح، والطاقة الهيدرولوجية، 

والطاقة ال�سم�سية، وغريها، وت�سهد ال�سلطنة وب�سكل م�ستمر تطويرًا مل�سادر الطاقة االأحفورية، وتو�سعًا يف ا�ستغالل 

اأفكار ال�ستغالل م�سادر  النقا�سية طرح  تناولت اجلل�سة  نواحي احلياة، حيث  املتجددة يف خمتلف  الطاقة  م�سادر 

بيوت خربة عاملية  اأوراق عمل قدمها خرباء وخمت�سون من  اأربع  اليومية، حيث �سمت  املتجددة يف حياتنا  الطاقة 

كالوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، و�سركات الطاقة بال�سلطنة، وهم:

z د. �سونيل �سابهارول 

خبري  من الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA  يف جمال التطبيقات ال�سلمية للطاقة النووية. 

z د. حبيبة عدنان 

من الوكالة املاليزية للطاقة الذرية  متخ�س�سة يف تطوير برامج تعليمية لتطبيقات الطاقة النووية. 

z د. �سو�سن الريامية 

من جمل�ش البحث العلمي  باحثة يف جمال الطاقة املتجددة و طاقة الهيدروجني

z د. عبداهلل العربي 

مدير عام �سركة اإيجاد 

الورقة االأوىل

قدمها الدكتور �سونيل �سابهارول خبري من الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية حتدث فيها عن تطبيقات الطاقة النووية 

والتعقيم  الطبي  اجلانب  �سملت  خمتلفة  جماالت  يف 

تطبيقات  اإىل  اإ�سافة  الغذاء  و�سناعة  الزراعي  واجلانب 

انتاج الكهرباء و غريها من اال�ستخدامات املختلفة.  
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الورقة الثانية

قدمتها الدكتورة حبيبة عدنان من الوكالة املاليزية للطاقة الذرية عن اجلانب التعليمي ودعم تطوير املناهج التعليمية 

لال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية. 

الورقة الثالثة

وا�ستخداماتها  الهيدروجني  طاقة  عن  فيها  وحتدثت  العلمي  البحث  جمل�ش  من  الريامية  �سو�سن  الدكتورة  قدمتها 

املختلفة وم�ستقبل ا�ستخدام ال�سلطنة لطاقة الهيدروجني 

وانتاجها من الطاقة النظيفة مثل الطاقة املتجددة. 

الورقة الرابعة

قدمها الدكتور عبداهلل العربي املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة 

اخلطط  و  املتجددة  الطاقة  عن  فيها  وحتدث  اإيجاد، 

املوارد  بهذه  االقت�ساد   رفد  يف  لل�سلطنة  امل�ستقبلية 

عن  بدياًل  تكون  اأن  لها  ينظر  والتي  املتجددة  احليوية 

الوقود االأحفوري.

 المحور الرابع:
الذكاء االصطناعي واقتصاد المستقبل ) 6 نوفمبر 2019(.

التغريات  على  ال�سوء  �سلط  والذي  امل�ستقبل  واقت�ساد  اال�سطناعي  الذكاء  مبحور  النقا�سية  اجلل�سات  اختتمت 

اأربعة  اجلل�سة  ا�ست�سافت  وقد  التغريات.  هذه  مواكبة  وكيفية  العمل  وظائف  وم�ستقبل  باالأمتتة  املرتبطة  امل�ستقبلية 

متحدثني دوليني وحمليني وهم:

z  :د. حممد قا�سم  

اأ�ستاذ م�ساعد، كلية الدرا�سات التكنولوجية، الكويت.

z  :خالد احلريبي 

ماين ورائد يف االبتكار واال�ستثمار امل�ستدام. رجل اأعمال عمُ

z  :د. اآ�سجر هوغ 

مدير �سركة اأ�سجر هوغ لال�ست�سارات، املدير التنفيذي ال�سابق ملركز العلوم العاملي يف كوبنهاجن.

z  :د. زهرة بنت را�سد الرواحية 

مدير دائرة بناء القدرات االبتكارية مبجل�ش البحث العلمي.

حيث مت تقدمي اأربع اأوراق عمل ركزت على الذكاء اال�سطناعي واأثره على القطاعات االقت�سادية الواعدة. 
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الورقة االأوىل

الذكاء  تاأثري  بعنوان  كانت  قا�سم،  حممد  د.  قدمها 

امل�ستقبل،  يف  العمل  ت�ساري�ش  على  اال�سطناعي 

والذكاء  االإبداعي  الذكاء  من  املهنة  حاجة  فيها  ناق�ش 

تاأّخر  اأخرى  ناحية  ومن  اجليد،  واالإدراك  االجتماعّي 

مما  اال�سطناعي  الذكاء  مواكبة  يف  واللوائح  القوانني 

يوؤدي اإىل ثغرات بالغة يف ال�سيا�سات، وكذلك احلاجة اإىل 

اإعادة التفاو�ش على املعايري القانونية حول اخل�سو�سية 

يتم  جديدة  تكنولوجيات  لت�سم  املقبولة  اأو  املعقولة 

اعتمادها بنمط �سريع وعلى نطاق وا�سع واأي القطاعات تعد االأكرث جاهزية ليجتاحها الذكاء اال�سطناعي. 

الورقة الثانية

 حتدث فيها خالد احلريبي عن اآفاق اال�ستفادة من الذكاء اال�سطناعي، حيث بنّي اأن الذكاء اال�سطناعي �سيكون جزءًا 

ال يتجزاأ من حياتنا اليومية يف العقد القادم، خا�سة واأن القطاعات االقت�سادية توا�سل �سعيها نحو التحول التقني.  

وهذا ما �سيوؤدي اإىل تطورات �سريعة يف جماالت مثل البيانات ال�سخمة، والتجهيزات، واخلوارزميات املعقدة، وزيادة 

اال�ستفادة من تلك االأدوات ملنفعة القطاع وال�سركات النا�سئة العاملة فيه.

الورقة الثالثة

ومن جانب اآخر فقد تناولت الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور اآ�سجر هوغ عن العلم واالبتكار: »الطريق ال�سريع للرثوة 

والرخاء«، حيث بني اأن كل من العلم واالبتكار هما الرثوة احلقيقية لالأمم يف القرن احلادي والع�سرين، وهو قطاع 

حتويلي هائل القت�ساد العامل فيما يت�سل بالك�سب واإيجاد فر�ش العمل ونقل املكا�سب. وكذلك هو عن�سر اأ�سا�سي يف 

التنمية امل�ستدامة ومتثل م�سدًرا للكينونة واالإبداع واالبتكار لالأفراد واملجتمعات واحلكومات على ال�سواء.

الورقة الرابعة 

قدمتها د. زهرة الرواحية بعنوان اال�سرتاتيجية الوطنية للذكاء اال�سطناعي »مرئيات وتوجهات«. تناولت فيها بناء 

احلكومية  اجلهات  جميع  يف  العمل  وور�ش  واملبادرات  الربامج  من  العديد  وتفعيل  اال�سطناعي،  الذكاء  عمل  فريق 

للذكاء  التطبيقية  االآليات  حول 

امل�سرعات  واإطالق  اال�سطناعي 

اال�سطناعي.  للذكاء  احلكومية 

يف  احلكومة  قدرات  وتنمية 

ورفع  اال�سطناعي،  الذكاء  جمال 

املت�سلة  الوظائف  جميع  مهارات 

دورات  وتنظيم  بالتكنولوجيا، 

تدريبية للموظفني احلكوميني.
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 حلقة العمل التخصصية المصاحبة 
لمهرجان ُعمان للعلوم2019م

باالإ�سافة اإىل اأركان املهرجان التفاعلية مبختلف ت�سنيفاتها، فقد �سهد املهرجان م�ساركة املنظمة العاملية للملكية 

الفكرية ) الوايبو( من خالل تنظيم حلقة عمل وطنية للمعلمني واملعلمات من احللقة االأوىل والثانية، حيث قدمت 

هذه احللقة جانبًا مهمًا من املعرفة والتطبيق للممار�سات التي تقع يف جوانب امللكية الفكرية ، وقد �سارك يف تنفيذ 

هذه احللقة )3( خمت�سني من املنظمة العاملية للملكية الفكرية و)4( من املخت�سني من دائرة امللكية الفكرية بوزارة 

التجارة وال�سناعة ومركز نقل التكنولوجيا بجامعة ال�سلطان قابو�ش وكليات التعليم التقني.

ت�سمنت حلقة العمل موا�سيع عدة كالربامج التعليمية الأكاديية الوايبو ب�ساأن امللكية الفكرية ووجهات النظر الوطنية 

التعليمي،  النظام  م�ستويات  خمتلف  يف  االبتكار  تدري�ش  الفكرية،ومنهجيات  امللكية  تعليم  تكييف  حول  واالإقليمية 

وجل�سات علمية حول اإعداد وتكييف الدرو�ش اخلا�سة بحق املوؤلف والعالمات التجارية والبحث وغريها من اجلوانب 

املتعلقة بامللكية الفكرية.
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الشراكة المؤسساتية والمجتمعية 

مما ال �سك فيه اأنه من غري املمكن حتقيق اأهداف وروؤية املهرجان وغاياته اإال بتكامل اجلهود بني خمتلف املوؤ�س�سات 

�سواء  اأكانت يف القطاع احلكومي اأو اخلا�ش اأو االأهلي. ولقد اأثبت املهرجان يف ن�سخته االأوىل اأن التكامل والتوا�سل 

الكبري من  العدد  بدا ذلك جلًيا من خالل  النجاح  الأي م�سروع وطني، وقد  لتحقيق  اأ�سا�سية  املوؤ�س�ساتي هو ركيزة 

مان للعلوم 2017م. لقد كان التحدي االأكرب  املوؤ�س�سات احلكومية واالأهلية واخلا�سة التي �ساهمت يف تنفيذ مهرجان عمُ

يف الرتويج للمهرجان يف ن�سخته الثانية هو كيفية جذب اأكرب عدد من املوؤ�س�سات للم�ساركة لدعم اإقامة املهرجان، 

وخا�سة يف �سوء امل�ستجدات واجلوانب التطويرية يف هذه الن�سخة من حيث زيادة م�ساحة تنفيذ املهرجان لت�سل اإىل 

)8080( مرت مربع بعد اأن كانت )3200( مرت مربع يف الن�سخة االأوىل، وكذلك زيادة الفرتة الزمنية للمهرجان من 

اأيام اإىل خم�سة اأيام وزيادة عدد الفعاليات امل�ساركة يف املهرجان، مما يعني زيادة م�ساحة الديكور وغريها  ثالثة 

من التجهيزات الفنية والتقنية، وما ي�ساحبه من زيادة اأعداد امل�ساركني واحتياجاتهم من �سكن وتغذية خالل فرتة 

املهرجان، لذا جاءت فكرة تنظيم حفل ترويجي للمهرجان بفرتة كافية من انطالقه، حيث �ساعد هذا احلفل للرتويج 

املبكر وعر�ش الروؤية اخلا�سة للمهرجان يف ن�سخته الثانية بح�سور موؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ش، مما اأ�سهم يف 

جذب عدد جيد من موؤ�س�سات القطاع اخلا�ش لتمويل املهرجان.

 وقد مت االإعداد لهذا احلفل من خمتلف اجلوانب االإعالمية والفنية، حيث مت اإعداد وت�سميم دليل ت�سويقي للمهرجان 

ي�سرح فكرته واأهدافه وم�سامينه ، وكذلك الهوية التي �سيظهر بها، بعدها متت خماطبة )66( موؤ�س�سة من القطاع 

الوزارة بزيارة اجلهات  اإقامة املهرجان وكذلك امل�ساركة يف فعالياته. ثم قامت فرق من  اخلا�ش امل�ستهدفة لدعم 

التي اأبدت ا�ستعداًدا للدعم وامل�ساركة ، حيث لعبت هذه الفرق دوًرا كبريا يف تو�سيح ماهية املهرجان واأهدافه وكيفية 

�سركات  اإقناع  يف  كانت  االأ�سعب  املهمة  ولعل  والداعمني،  امل�ساركني  من  عدد  اأكرب  اإ�ستقطاب  بهدف  فيه  امل�ساركة 

القطاع اخلا�ش لرعاية املهرجان وتغطية تكاليفه، اإال اأنه وبالرغم من ذلك فقد جتاوبت عدد من ال�سركات لتغطية 

على  الدعم  طبيعة  ح�سب  ت�سنيفهم  مت  موؤ�س�سة   )33( الداعمني   عدد  بلغ  حيث  احلدث،  تكاليف  معظم   تكاليف 

النحو االآتي:

الدعم املايل للمهرجان: حيث قامت )15( موؤ�س�سة بتقدمي دعم مايل نقدي للمهرجان.  .1

اأجهزة هواتف  ا�ستملت على  للمهرجان  موؤ�س�سات خدمات  املهرجان: حيث قدمت )4(  لدعم  تقدمي خدمات   .2

نقالة، ونظارات VR، وبطاقات �سحن، وبطاقات تعبئة وقود، وجوائز متنوعة، مت تفعيلها ك�سحوبات ال�ستقطاب 

اجلماهري والرتويج للمهرجان، وكذلك مت توزيع العديد منها على الطلبة امل�ساركني يف الور�ش التفاعلية مبختلف 

اأركان املهرجان وكذلك للطلبة الفائزين يف امل�سابقات العلمية امل�ساحبة.

اخلدمات الفندقية: حيث قدمت )8( فنادق خدمات فندقية متثلت يف امل�ساهمة بتوفري ما جمموعه)79( غرفة   .3

فندقية ملدة 5 اأيام للم�ساركني من خمتلف املحافظات واجلهات احلكومية واملنظمني، مع توفري وجبة االإفطار 

والع�ساء لهم خالل فرتة االإقامة.

اخلدمات اللوج�ستية: حيث قدمت )4( موؤ�س�سات خدمات لوج�ستية للم�ساركني واملنظمني للمهرجان ا�ستملت   .4

على مياه لل�سرب، وع�سائر، ووجبات خفيفة.
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وطباعة  حفية،  �سمُ تغطيات  عمل  خالل  من  للمهرجان  اإعالمية  خدمات  موؤ�س�ستان  قدمت  االإعالمي:  الدعم   .5

بطاقات الزوار، وعمل تغطية مبا�سرة يومية عن املهرجان، وحوارات ولقاءات قبل املهرجان واأثناءه.
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التغطية الترويجية واإلعالمية

بهذا  التعريف  هدفها  كان  وا�سعة  اإعالمية  حملة  2019م  للعلوم  مان  عمُ مهرجان  الإقامة  التح�سريات  عملية  رافقت 

احلدث وم�سامينه لفئات املجتمع املختلفة، فباالإ�سافة اإىل الدليل الت�سويقي، قامت الوزارة ممثلة يف اللجنة الرئي�سية 

املنظمة للمهرجان بعدد من االإجراءات منها: 

z  اإقامة حفل ترويجي للمهرجان ملختلف موؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ش، لعر�ش روؤية الوزارة يف الن�سخة الثانية

للمهرجان.

z  اإعداد فيلم ترويجي للمهرجان مت بثه يف القنوات التلفزيونية واالإذاعية وذلك بالتن�سيق مع الهيئة العامة لالإذاعة

والتيلفزيون، ويف خمتلف برامج التوا�سل االجتماعي.

z .اإعداد موقع اإلكرتوين للمهرجان ي�سم كافة التفا�سيل املتعلقة باملهرجان

z .مان للموؤمترات واملعار�ش اإعداد دليل فعاليات املهرجان الذي ا�ستمل على تفا�سيل الفعاليات يف مركز عمُ

z  اأيام امل�سرح خالل  فعاليات  تفا�سيل  على  ا�ستمل  الذي  الذهبي(  )ابن  املهرجان  م�سرح  فعاليات  دليل  اإعداد 

املهرجان.

z .اإعداد دليل فعاليات اجلل�سات النقا�سية العلمية امل�ساحبة للمهرجان

z        .اإقامة موؤمتر �سحفي قبل انطالق املهرجان

z .توزيع البو�سرتات واملطويات اخلا�سة باملهرجان يف ال�سحف املحلية

ف��ع��ال��ي��ات  ت��غ��ط��ي��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

ال��و���س��ائ��ل  امل���ه���رج���ان يف خم��ت��ل��ف 

واالإذاع���ي���ة  ال�سحفية  االإع��الم��ي��ة 

والتلفزيونية واالإلكرتونية وذلك على 

النحو االآتي:

 أواًل:
التغطية اإلعالمية 

الصحفية:

توزعت التغطية ال�سحفية )املقروءة( 

مان للعلوم التي مت تنفيذها قبل املهرجان واأثناءه ، حيث مت يف البداية ن�سر اأخبار عن اجتماعات  لفعاليات مهرجان عمُ

اللجنة الرئي�سية للمهرجان، تال ذلك تغطية �سحفية للحفل الرتويجي للمهرجان، ومن ثم عمل تغطية كاملة للموؤمتر 

ال�سحفي الذي عقد برئا�سة �سعادة �سعود بن �سامل البلو�سي وكيل الوزارة للتخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�سرية 

رئي�ش اللجنة الرئي�سية، ومن ثم تغطية املهرجان يف اأيامه اخلم�ش من خالل تخ�سي�ش �سفحات يف ال�سحف املحلية 

وبالذات يف �سحيفة الروؤية التي كانت الراعي االإعالمي للمهرجان، هذا اإىل جانب ت�سوير كافة فعاليات املهرجان 

فوتوغرافيا. ومت ن�سر التغطيات ال�سحفية يف ال�سحف املحلية ال�سادرة باللغتني العربية واالجنليزية. 
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ثانيًا:
التغطية اإلعالمية اإلذاعية:

لعدد من  التي متت  املختلفة  االإذاعية  اللقاءات  للعلوم من خالل  مان  عمُ ملنا�سط مهرجان  االإذاعية  التغطية  توزعت 

كرت  حفية التي ذمُ اأع�ساء اللجنة الرئي�سية و اللجنة العلمية للمهرجان، وتزامنت التغطية االإذاعية مع التغطية ال�سمُ

اأعاله، وذلك من خالل اللقاءات التي غطت احلفل الرتويجي، واملوؤمتر ال�سحفي واأيام املهرجان وكذلك من خالل 

التقارير االإخبارية التي متت يف هذا ال�ساأن.  

 ثالثًا:
التغطية اإلعالمية التلفزيونية :

كانت هناك جمموعة من التغطيات االإعالمية التلفزيونية لفعاليات مهرجان عمان للعلوم منها:

z  بث العديد من التقارير و التغطيات التلفزيونية يف الن�سرات االإخبارية بتلفزيون �سلطنة عمان وخا�سة يف ن�سرة

اأخبار ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء، واأخبار العا�سرة ، اإىل جانب ا�ست�سافة رئي�ش اللجنة الرئي�سية يف اأخبار العا�سرة 

للحديث عن املهرجان وافتتاحه.

z .اإعداد تقارير اإخبارية عن افتتاح املهرجان مت بثه يف ن�سرات االأخباراملختلفة

z .مان مبا�سر مان للعلوم عرب قناة عمُ نقل تفا�سيل حفل افتتاح مهرجان عمُ

z  تخ�سي�ش برنامج م�ساحب للمهرجان خالل اأيام تنفيذ املهرجان، كان يتم من خالله وعرب النقل املبا�سر نقل

كافة تفا�سيل املهرجان ولقاءات مع املنظمني وامل�ساركني والزوار يف خمتلف اأركان املهرجان.
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 رابعًا:
التغطية اإلعالمية اإللكترونية:

مت اإطالق احلملة االإعالمية االإلكرتونية للمهرجان يف ح�ساب املهرجان مبختلف برامج التوا�سل االجتماعي من خالل 

ان_للعلوم حيث مت يف البداية اإطالق مقاطع ت�سويقية ق�سرية عن موعد تنفيذ املهرجان، ون�سر  و�سم #مهرجان_عممُ

ال�سناعية  )الثورة  وهو  املهرجان  مو�سوع  حول  متوا�سلة  وتغريدات  للمهرجان،  الرئي�سية  اللجنة  اجتماعات  اأخبار 

املهرجان  اأركان  من  ركن  لكل  تعريفية  تغريدات  وكذلك  ومكوناته،  باأهدافه  والتعريف  حدود(  بال  تقنيات  الرابعة 

الإبقاء املتلقي على اطالع مبا �سيتم تقديه من حمتوى علمي يف املهرجان، وتغطية املوؤمتر ال�سحفي، كما مت تغطية 

فعاليات املهرجان طول فرتة تنفيذه، من خالل ن�سر تغريدات متوا�سلة ومتنوعة عن املهرجان ولقاءات مبا�سرة مع 

الطلبة وامل�ساركني من اجلهات احلكومية والع�سكرية ومن القطاع اخلا�ش والزوار، وتغطية جميع االأركان والفعاليات 

وامل�سابقات العلمية وم�سابقات الروبوت وفعاليات امل�سرح، واحلوارات العلمية املقامة يف املهرجان .

 خامسًا:
التصاميم اإلعالمية للمهرجان:

 اإىل جانب التغطية االإعالمية التي مت ذكرها �سابقًا مت تنفيذ العديد من الت�ساميم االإعالمية التي �ساهمت ب�سكل 

كبري يف انت�سار احلملة االإعالمية وتعريف املجتمع باملهرجان واأهدافه وحمتواه ومن هذه الت�ساميم: 

z :اللوحات الإعالنية يف ال�سوارع 

حيث مت تركيب لوحات اإعالنية يف �سارع الوزارات القريب من وزارة الرتبية والتعليم لتعريف جميع �سرائح 

مان للموؤمترات واملعار�ش. املجتمع بهذا احلدث، وكذلك يف الطريق املوؤدي اإىل مركز عمُ

z :اللوحات الإعالنية يف مركز ُعمان للموؤمترات واملعار�ض 

مت تركيب جمموعة كبرية يف خمتلف زوايا املركز وباأحجام خمتلفة، منها لوحات اإر�سادية مبكان تنفيذ 

املهرجان، ومنها لوحات تعريفية مبحتوى املهرجان والرعاة وغريها.

z :برنات مطوية 

مت طباعة جمموعة من البرنات املطوية وتوزيعها يف مبنى ديوان عام الوزارة واملباين التابعة للوزارة وكذلك يف 

الفنادق الراعية للمهرجان.



53

النسخة الثانية 



54

مهرجان ُعمان للعلوم



55

النسخة الثانية 

 مؤشرات إحصائية
لمهرجان عمان للعلوم 2019م

اآراء الزوار يف خمتلف جوانب تنظيم  اإلكرتونية للوقوف على  اإعداد ا�ستبانة  من منطلق جتويد العمل وتطويره، مت 

املهرجان، حيث ا�ستملت على جمموعة من االأ�سئلة، وجاءت املوؤ�سرات باأن املهرجان ا�ستهدف خمتلف فئات املجتمع 

ونال على ر�سا هذه الفئات؛ من حيث التنظيم املتميز، وتنوع فعالياته وبراجمه، وا�ستهدافه ملختلف الفئات العمرية، 

ومنا�سبة توقيته، ومدى توفر اخلدمات بداخله، ور�سا امل�ستهدفني من تفاعل اللجنة املنظمة وامل�سرفني معهم، كما 

مت االإ�سادة بجمالية الت�سميم العام ومالءمة الديكور ملحتوى املهرجان. وطالب ن�سبة من زوار املهرجان بزيادة عدد 

اأيامه ليكون هناك مت�سع من الوقت واإعطاء فر�سة اأكرب لزيارته. وهذا ما يت�سح يف الر�سومات البيانية االآتية:

النوع:   .1

نالحظ اأن ن�سبة زيارة الذكور للمهرجان كانت   

اأعلى من ن�سبة زيارة االإناث.

ن�سبة الطلبة مقارنة بالبالغني:   .3

نالحظ وجود تقارب يف الن�سبة بني فئة الطلبة   

فعاليات  تنوع  اإىل  يمُعزى  وهذا  البالغيني،  وفئة 

املهرجان بحيث تنا�سب خمتلف فئات املجتمع.  

العمر:   .2

االأكرث  هي  �سنة   )25-18( الفئة  اأن  نالحظ   

زيارة للمهرجان تليها الفئة اأقل من 18 �سنة.

z ذكر z       %53 اأنثى %47
%58 )25-18( z  %19 اأقل من 18 �سنة z
z  %18 )45-26( z اأكرث من 45 �سنة %5 

   z اأخرى z   %51 طالب %49
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مدى تنوع الفعاليات يف املهرجان:   .4

وا�سحة  املهرجان  يف  والربامج  الفعاليات  تنوع   

والتي  املهرجان  زوار  ا�ستجابات  خالل  من 

جاءت اأغلبيتها يف فئة املمتاز.

توقيت املهرجان:   .6

نالحظ اأن توقيت املهرجان منا�سب حيث اأظهر   

توقيت  باأن  املهرجان  زوار  ن�سف  من  اأكرث 

املهرجان ممتاز.

التنظيم العام للمهرجان:   .5

يت�سح  وذلك  ممتاز  للمهرجان  العام  التنظيم   

زوار  ا�ستجابات  يبني  الذي  ال�سكل  خالل  من 

املهرجان.

عدد اأيام املهرجان:   .7

نالحظ اأن ا�ستجابات زوار املهرجان حول عدد   

اأيام املهرجان كانت متقاربة حيث يدل على اأن 

عدد اأيام املهرجان منا�سب.

z يحتاج اإىل تطوير z  %2 متو�سط %3
z جيد z  %4 جيدجدًا z %27 ممتاز %64

z يحتاج اإىل تطوير z  %5 متو�سط %4
z جيد z  %13 جيدجدًا z %26 ممتاز %52

z يحتاج اإىل تطوير z  %3 متو�سط %2
z جيد z  %10 جيدجدًا z %32 ممتاز %53

z يحتاج اإىل تطوير z  %12 متو�سط %13
z جيد z  %18 جيدجدًا z %26 ممتاز %31
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مدى ال�ستفادة من املهرجان:   .8

الزوار كانت ممتازة وذلك من خالل  ا�ستفادة   

ا�ستجاباتهم الوا�سحة يف ال�سكل اأدناه.

مدى تفاعل اللجنة املنظمة   .10 

وامل�سرفني مع الزوار: 

من  ارتياحًا  املهرجان  زوار  من  االأغلبية  اأبدى   

يت�سح  وذلك  وامل�سرفني  املنظمة  اللجنة  تفاعل 

من خالل ال�سكل.

مدى توفر اخلدمات داخل املهرجان:   .9

املهرجان  داخل  توفريها  مت  التي  اخلدمات   

على  يدل  وهذا  جدا،  وجيد  ممتاز  بني  كانت 

اأن اخلدمات كانت منا�سبة لزوار املهرجان اإذا 

اأخذ يف االعتبار عدد امل�ساركني واملتطوعني.

مدى مالءمة وجمالية الت�سميم العام   .11

للمهرجان والديكور: 

والديكور  للمهرجان  العام  الت�سميم  جمالية   

ممتاز وذلك من خالل اآراء زوار املهرجان. 

z يحتاج اإىل تطوير z  %2 متو�سط %2
z جيد z  %11 جيدجدًا z %24 ممتاز %61

z يحتاج اإىل تطوير z  %3 متو�سط %1
z جيد z  %12 جيدجدًا z %21 ممتاز %63

z يحتاج اإىل تطوير z  %8 متو�سط %5
z جيد z  %14 جيدجدًا z %30 ممتاز %43

z يحتاج اإىل تطوير z  %5 متو�سط %2
z جيد z  %7 جيدجدًا z %25 ممتاز %61

مما �سبق نالحظ باأن املهرجان ا�ستهدف خمتلف فئات املجتمع ونال على ر�سا هذه الفئات حيث اأنه متيز بالتنظيم 

العام، وتنوع فعالياته وبراجمه، واال�ستفادة منه جلميع الفئات امل�ستهدفة، ومنا�سبة توقيته وعدد اأيامه، ومدى توفر 

اخلدمات بداخله ور�سا امل�ستهدفني من تفاعل اللجنة املنظمة وامل�سرفني معهم، ومتيز اأي�سا بجمالية الت�سميم العام 

ومالءمة الديكور ملحتوى املهرجان.
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الخاتمة  
بح�سور اقرتب من مائتي األف زائر خالل اأيامه اخلم�سة، والتي �سهدت تفاعاًل مرثيًا بني مقدمي فعالياته وبراجمه 

ال�سغف  من  متميزة  م�ساحة   2019 للعلوم  عمان  مهرجان  اأوجد  العمرية،  الفئات  خمتلف  من  زواره  وبني  املتنوعة، 

�سقف  اجتمعت حتت  والتي  املختلفة  والعلوم  والتقانات  املهن  الكثري من  نحو  وت�سكيل االجتاهات  تكوين  واالإثارة يف 

واحد، وعزز من ذلك طريقة تنفيذ كل تلك الفعاليات والربامج والتي متيزت باالحرتافية واالإثارة باأيدي متخ�س�سني 

من خمتلف القطاعات من داخل ال�سلطنة وخارجها.

لقد وفر هذا التقرير الذي تطوى �سفحته االأخرية هنا، تطوافًا جمياًل داخل املهرجان بفعالياته وبرامج اأركانه والتي 

جتاوزت الثالثمائة فعالية ومب�ساركة ما يزيد عن )1800( م�سارك من خمتلف املوؤ�س�سات املدنية  والع�سكرية واالأهلية 

والتطوعية واخلا�سة، �سممت لتنا�سب جميع الفئات العمرية، ومبختلف التوجهات واالهتمامات، والتي ركزت ب�سكل 

كبري على اأبرز التقنيات احلديثة التي اأفرزتها الثورة العلمية والتكنولوجية، لتاأخذ باأيدي النا�سئة نحو درا�سة العلوم 

التطبيقية احلديثة مبختلف فروعها بخطى واثقة يلوؤها طموح ورغبة لنجاحات اأكرب خدمة لعمان.

وتوفر املوؤ�سرات االإح�سائية املرفقة يف هذا التقرير قيمة علمية للدار�ش واملهتم بهذا احلراك العلمي الذي جنح يف 

اأن يواكب طرق تقدمي وتنفيذ مهرجانات العلوم العاملية، وباأيدي وطاقات عمانية �سابة بن�سبة بلغت 100% جاهدت 

وثابرت ملواجهة كل التحديات يف �سبيل حتقيق هذا النجاح، حيث �ساهمت التح�سريات املكثفة التي ا�ستبقت املهرجان 

ب�سكل كبري يف حتقيق هذا النجاح الذي بني ب�سكل كبري ورئي�سي بتعاون بني وزارة الرتبية والتعليم وخمتلف اجلهات 

املدنية والع�سكرية واخلا�سة واالأهلية، لتمُخرج عماًل مميزًا نال تقديرًا ودرجة ر�سا عالية من زواره الذين يرتقبون 

ب�سغف ن�سخته الثالثة.. هو مهرجان عمان للعلوم.
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