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برنامج مشاريع البحوث االستراتيجية
القطاع البحثي: التربية والتعليم

األولوية 
البحثية

www.trc.gov.om

اشتراطات التقدم

طريقة التقدم

يجب أن تقتصر المقترحات البحثية على األولويات والمحاور البحثية 	 
المطروحة فقط، ولن يتم النظر في الطلبات غير المتعلقة بها 

 	 :)PI) Principal Investigator)) يجب أن يكون الباحث الرئيس
       - من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها

      - من مؤسسة مرتبطة إلكترونًيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
       واالبتكار

      - يجب أال يكون للباحث الرئيس أي مشاريع ممولة (كباحث رئيس أو 
       مساعد  باحث رئيس( من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

      واالبتكار، وغير  مستكملة/ غير منتهية 
يجب الحصول على الموافقة األخالقية ذات الصلة (إن تطلب االمر(	 

عبر منصة (RIMS( في بوابة عمان البحثية، الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 	 
rims.trc.gov.om  واالبتكار

الموعد النهائي الستقبال المقترحات البحثية
28 فبراير 2023 

Research@moe.om
رقم هاتف:  24255751/ 24254451

األولوية الوطنية حسب 
رؤية عمان 2040

التعليم والتعلم 
والبحث العلمي 

والقدرات الوطنية

نوع المقترح البحثي

مقترح تفصيلي

للتواصل

المحاور 
البحثية

دراسة المشكالت الصحية والنفسية واالجتماعية، 
لطلبة المدارس بمختلف المراحل الدراسية

تقصي ورصد هذه المشكالت 	 
تحليل األسباب 	 
تصميم أدوات (اختبارات - برامج( للكشف عن هذه 	 

المشكالت 
تقديم الحلول والعالج 	 

رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة في 
سلطنة عمان في مجال العلوم والرياضيات 

واللغة العربية واللغة اإلنجليزية

تحديد العوامل المؤثرة على التحصيل الدراسي	 
تحديد الخصائص السلوكية للطلبة الذين 	 

يواجهون تحديات دراسية
كيفية تحفيز دافعية الطلبة للدراسة والتحصيل 	 

العلمي
تقييم المعالجات والخطط الحالية 	 
إعداد خطة لرفع التحصيل الدراسي ومعالجة 	 

تدني التحصيل الدراسي

برامج تقنية للتعليم اإللكتروني ورفع المستوى 
الدراسي وتنمية مهارات المستقبل لدى الطلبة 

ذوي اإلعاقة

تعزيز المهارات التقنية للكوادر الوطنية في مجال 	 
تعليم ذوي اإلعاقة

تطوير استراتيجية رقمنة مناهج ذوي اإلعاقة عبر 	 
تصميم برمجيات للمحتوى التعليمي لمناهج ذوي 

اإلعاقة
إيجاد بيئة تعليمية جاذبة لذوي اإلعاقة من خالل 	 

توظيف التقانة الحديثة
إشراك أولياء األمور في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة	 

      عبر البرمجيات التعليمية

srp@trc.gov.om  •رقم الهاتف : 22305353

الدليل االسترشادي للبرنامجللتسجيل 


