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مقدمه
وجــد برنامــج دعــم بحــوث الخريجيــن مــن أجــل مســاعدة الباحثيــن المبتدئيــن (مــا قبــل
الدكتــوارة) للحصــول علــى دعــم مالــي لمواصلــة ابحاثهــم .يعمــل هــذا البرنامــج علــى
تشــجيع وتعزيــز الباحثيــن فــي مختلــف التخصصــات بمــا فــي ذلــك مجــاالت:
التربية والموارد البشرية
الثقافة و العلوم االنسانية و األساسية
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
العلوم البيولوجية والبيئية
الطاقة والصناعة
الصحة والتنمية االجتماعية

أهداف البرنامج

1.1تشجيع المبادرات البحثية للباحثين
في مجاالت تخصصهم
وخبراتهم العملية.
2.2زيادة السعة البحثية.

النتائج المتوقعة

1.1تطويــر مهــارات كتابــة المقترحــات
البحثيــه وطريقــه عمــل البحــوث.

2.2تطويــر مهــارات التواصــل واالداره فــي
مجــال البحــوث.

3.3تنميه القدرات االبداعية للباحثين.

3.3تعزيــز التدريــب العملــي فــي مجــال
البحــوث وتطويــر المهــارات والخبــرات
فــي مجــال أكتســاب المعرفــة.

5.5تعزيز دور مجلس البحث العلمي
في تشجيع البحوث في المجتمع.

4.4إيجاد حلقة وصل بين الباحثين.

4.4زيادة أعداد البحوث وتحسين
جودتها.

6.6تعزيز ثقافة البحث العلمي في
السلطنة.

5.5المســاهمة فــي تحســين جــودة
مخرجــات أبحــاث طــاب الدراســات
العليــا
6.6زيادة أعداد المنشورات العلمية.

الفئات المستهدفة

1.1الموظفيــن مــن حملــة البكالوريــوس اوالماجســتير العامليــن فــي مؤسســات
مرتبطــة الكترونيــا بمجلــس البحــث العلمــي.
2.2طــاب الدراســات العليــا الدارســين فــي مؤسســات مرتبطــة الكترونيــا
بمجلــس البحــث العلمــي.
3.3االطباء المتدربين الملتحقين بمجلس عمان لألختصاصات الطبيه.
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شروط المشاركة في البرنامج
شروط عامه
1.1يجــب أن يكــون الباحــث الرئيــس عمانــي الجنســية ويمكــن لغيــر العمانييــن المشــاركه فــي
البحــث كمشــرف او كنائــب للباحــث الرئيــس او كعضــو فــي الفريــق البحثــي.
2.2يجــب أن تكــون المؤسســة التــي يتنمــي اليهــا الفريــق البحثــي (الباحــث الرئيــس نائــب
للباحــث الرئيــس و أعضــاء الفريــق البحثــي) مرتبطــة الكترونيــا بمجلــس البحــث العلمــي.
3.3تقديــم المقتــرح البحثــي يتطلــب موافقــه نقطــه االتصــال فــي المؤسســه (الشــخص
المعيــن مــن قبــل المؤسســه كحلقــة تواصــل مــع مجلــس البحــث العلمــي).
4.4يتم تقديم المقترح البحثي عبر النظام االلكتروني الخاص بمجلس البحث العلمي .
5.5يحــق للباحــث التقــدم بمقتــرح بحثــي كباحــث رئيــس مــرة واحــدة فقــط فــي الــدورة
الواحــده لهــذا البرنامــج
6.6فــي حالــه حصــول الباحــث علــى المنحــه البحثيــة مــن هــذا البرنامــج ال يحــق لــه التقــدم
بمقتــرح بحثــي اخــر كباحــث رئيــس إال بعــد تســليم التقريــر النهائــي.
7.7أن ال تزيد مدة العمل في المشروع البحثي عن  3سنوات كحد أقصى.
8.8اليحــق لحملــة الدكتــوارة التقــدم لهــذا البرنامــج كباحــث رئيــس ولكــن يحــق لهــم ان
يكونــوا أعضــاء فــي الفريــق البحثــي.
9.9المشــاركه فــي هــذا البرنامــج كمشــرف او كعضــو فــي الفريــق البحثــي ال يقيــد المشــاركة
او التقــدم بمقتــرح بحثــي اخــر فــي البرامــج االخــرى لمجلــس البحــث العلمــي.
1010فــي حالــه تعــذر الفريــق البحثــي مواصلــة البحــث يجــب علــى الباحــث الرئيــس او المشــرف
بالتعــاون مــع نقطــة االتصــال المؤسســية و مجلــس البحــث العلمــي ،ايجــاد بديــل للفريــق
البحثــي ،و فــي حالــه انهــاء عقــد البحــث يجــب إعــادة المبالــغ المتبقيــة مــن المشــروع
إلــى مجلــس البحــث العلمــي.
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شروط
الموظفين
العاملين
في
مؤسسات
مرتبطه
بالمجلس

1.1أن يكــون الباحــث الرئيــس موظ ًفــا بــدوام كامــل فــي
المؤسســه و يجــب أن ال تقــل مؤهالتــه العلميــة عــن
البكالوريــوس.
2.2فــي حــال كــون الباحــث الرئيــس مــن حملــه البكالوريــوس
يجــب ان يكــون لديــه خبــره فــي العمــل ال تقــل عــن ()3
ســنوات ويجــب عليــه ايجــاد مشــرف للبحــث (المشــرف
يجــب ان يكــون مــن حملــه الماجســتير او الدكتــوراه او مــا
يعادلهمــا).
3.3ال يشــترط ان يكــون المشــرف مــن ضمــن المؤسســة التــي
ينتمــي اليهــا الباحــث.
4.4فــي حــال كــون الباحــث الرئيــس مــن حملــه الماجســتير
يعفــى مــن شــرط الخبــرة فــي العمــل ومــن إيجــاد
مشــرف للبحــث ولكــن يجــب عليــه اشــراك باحــث أخــر
يكــون كنائــب للباحــث الرئيــس.

1.1يمكــن لطــاب الماجســتير اوالدكتــوراه المســجلين بتفــرغ
دراســي كامــل أو جزئــي التقــدم للبرنامــج.

شروط
طالب
الدراسات
العليا

2.2المقتــرح البحثــي يتطلــب موافقــه المشــرف علــى
البحــث.
3.3اليحــق للباحــث التقــدم بمقتــرح بحثــي كباحــث رئيــس
اذا كان مســجل كطالــب دراســات عليــا فــي بحــث اخــر
ممــول مــن قبــل مجلــس البحــث العلمــي قبــل انتهــاء
البحــث وتســليم التقريــر النهائــي
الممــول مــن هــذا البرنامــج
4.4يجــب االنتهــاء مــن البحــث
ّ
قبــل االنتهــاء مــن دراســه الماجســتير أو الدكتــواره.
5.5يحــق لألطبــاء الملتحقيــن ببرنامــج فــي المجلــس
العمانــي لالختصاصــات الطبيــة التقــدم للبرنامــج ويجــب
عليهــم ايجــاد مشــرف للبحــث ويكــون المشــرف بوظيفة
استشــاري علــى االقــل.
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خطوات تقديم وتقييم المقترح البحثي
1.1ييقــوم الباحــث الرئيــس بكتابــة المقتــرح البحثــي ويعممــه علــى جميــع أعضــاء الفريــق
ويقدمــه إلكترونيًــا باســتخدام النظــام اإللكترونــي لتقديــم المقترحــات البحثيــه.
2.2المقترح يتطلب موافقه المشرف على البحث (إن وجد).
3.3موافقة نقطة االتصال المؤسسية للمقترح البحثي.
4.4يتحمــل الباحــث ونقطــة االتصــال المؤسســية مســؤلية الحصــول علــى موافقــة لجنــة
االخالقيــات البيولوجيــة اذا كان المقتــرح البحثــي يتطلــب ذالــك
 5.5تتلقــى لجنــة تقييــم المقترحــات البحثيــه ومديــر القطــاع إخطــارات إلكترونيــة بوصــول
المقترحــات البحثيــة وبالتالــي يمكنهــم الوصــول إليــه إلكترونيًــا عبــر النظــام اإللكترونــي
لتقديــم المقترحــات البحثيــه.
6.6يؤكــد أعضــاء اللجنــة مــا إذا كان هنــاك تضــارب فــي المصالــح وف ًقــا للسياســات االرشــاديه
لمجلــس البحــث العلمــي فيمــا يتعلــق بالمشــاركة فــي عمليــة التقييــم .وفــي حــال وجــود
تضــارب فــي المصالــح يجبعلــى العضــو االنســحاب مــن التقييــم.
 7.7تقــوم لجنــة تقييــم المقترحــات البحثيــه بتقييــم المقترحــات البحثية على أســاس مجموعة
مــن المعاييــر المحــدده وترتــب كل المقترحــات البحثيــة حســب مجمــوع الدرجــات المعطــاه
لــكل معيار.
8.8تقــوم لجنــة دعــم بحــوث الخريجيــن فــي مجلــس البحــث العلمــي بمراجعــه عامــه لجميــع
تقاريــر لجنــة تقييــم المقترحــات البحثيــه وإعطــاء الموافقــة النهائيــة علــى التمويــل حيــث
انــه لــن يتــم تغييــر قائمــة المقترحــات البحثيــة المختــارة للتمويــل مــن قبــل لجنــة تقييــم
المقترحــات البحثيــه إال إذا وقــع انتهــاك لشــروط التأهــل.
9.9تتــم إخطــارات الموافقــة مــن عدمهــا علــى أي مقتــرح بحثــي ســوف تتــم مــن خــال
النظــام اإللكترونــي لتقديــم البحــوث بحيــث ترســل رســالة إلكترونيــة لفريــق البحــث ونقطــه
األتصــال المؤسســية .
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خطوات إعداد المقترح البحثي وعملية التقديم
 1يقوم الباحث الرئيس بتعبئه إستماره المقترح البحثي الكترونيا
 2موافقة المشرف والفريق البحثي
 3موافقة نقطة االتصال المؤسسية
 4لجنة تقييم المقترحات البحثيه تراجع وتق ّيم المقترحات البحثيه
 5اجتماع لجنة برنامج دعم بحوث الخريجين للموافقة أو رفض التمويل
 6إخطار نقطه اإلتصال المؤسسية /الباحث الرئيس بقرار اللجنه

معايير تقييم المقترح البحثي
1.1وضــوح المقتــرح البحثــي :هــل المقتــرح واضــح و صياغتــه جيــدة؟ هــل جوانــب
المقتــرح البحثــي تتوافــق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة؟
2.2األهميــة العلميــة للمقتــرح البحثــي :جــودة وجــدوى خطــط المقتــرح البحثــي والنظــر
فــي األهــداف والغايــات وتركيــز البحــث وأفــكاره ومالءمــة الطــرق البحثيــة المقترحــة
ومناهــج البحــث.
3.3المنهجية العلمية لتناول مشكلة البحث.
4.4قابلية تطبيق البحث وصلته بسلطنة عمان واهميته للباحث.
5.5تقديــر الميزانيــة :تتناســب الميزانيــة مــع لألهــداف واألنشــطة المقترحــة و مســتلزمات
تنفيــذ المشــروع.

منح درجات للمقترحات البحثية
يمنــح أعضــاء لجنــة تقييــم المقترحــات البحثيــه درجــات للمقتــرح البحثــي باســتخدام
المعاييــر التاليــة:
التقييم

الدرجه

تناول المقترح البحثي بنجاح جميع الجوانب ذات الصلة بالمعايير (المب ّينة أعاله).
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تناول المقترح البحثي المعايير بشكل جيد على الرغم من وجود إمكانية لبعض التحسينات.
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تناول المقترح البحثي المعايير بشكل سطحي لكن هناك مواطن ضعف كبيرة تحتاج إلى تصحيح.

3

هناك نقاط ضعف قوية في المقترح البحثي فيما يتعلق بالمعايير.

2

تناول المقترح البحثي المعايير بطريقة غير مرضية تماما.

1
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محتويات المقترح البحثي
يجب أن يتضمن المقترح البحثي ما يلي:
الملخص التنفيذي
يتضمــن مقدمــه مختصــره
عــن خلفيــات الموضــوع
وشــرح اهــداف المشــروع
البحثــي ومناقشــة موجــزة
للمناهــج البحثيــة التــي
ســوف تســتخدم تقريبــا
3 0 0كلمــه .

الخلفية واألهداف المحددة
اذكــر بإيجــاز الخلفيــة المؤديــة
إلــى الطلــب الحالــي وقيــم
بشــكل نقــدي المعــارف القائمــة
وحــدد الثغــرات التــي يعتــزم
المشــروع ملئهــا .أذكــر مــا
تنــوي تحقيقــه مــن خــال
المقتــرح البحثــي مــع ربــط
األهــداف المحــددة لهــذا
المشــروع البحثــي باألهــداف
األوســع نطا ًقــا علــى المــدى
الطويــل .تقريبــا 700كلمــه

الجدول الزمني
جــدول زمنــي للمشــروع
يوضــح تسلســل خطــوات
العمــل فــي المشــروع.

تصميم البحث ومناهجه

االهمية

اشــرح تصميــم البحــث وإطــاره
المفاهيمــي أو اإلكلينيكــي
والتحليــات
واإلجــراءات
المســتخدمة لتحقيــق أهــداف
المشــروع علــى أن يشــمل
هــذا كيفيــة جمــع المعلومــات
وتحليلهــا وتفســيرها .تقريبــا
700كلمــه

المراجع

اذكــر أهميــة البحــث لمجــال
دراســتك أو المجتمــع وكذلــك
األهــداف المهنيــة وكيــف
تمكنــك المنحــة البحثيــة مــن
تحقيــق هــذه األهــداف .حــدد
المهــارات والنظريــات والمقاربات
المفاهيميــة ومــا إلــى ذلــك
التــي يمكــن تعلمهــا أو تعزيزهــا
خــال مــدة المنحــة .تقريبــا

ينبغــي أن تقتصــر علــى
المصــادر المذكــورة فــي
المقتــرح البحثــي .تقريبــا
3 0 0كلمــه

300كلمــه

تكلفة البحث
علــى الباحــث تقديــم موازنــة مفصلــة
لجميــع النفقــات المتعلقــة بالمشــروع
مــع تقديــم مبــررات مناســبه لجميــع
البنــود المدرجــة فــي الموازنــة التــي
تحتــاج إلــى توضيــح.
يجــب أال يتجــاوز التمويــل المطلــوب
عــن  5000ريــال عمانــي .اذكــر قائمــة
بجميــع التمويــات األخــرى التــي طلبــت
أو منحــت لهــذا البحــث مــن جهــات
أخــرى.
يتــم توزيــع الموازنــة كمــا هــو موضــح
فــي الجــدول التالــي واليســمح
باســتخدام هــذا المبلــغ كرواتــب
للفريــق البحثــي او لشــراء الحواســيب
وملحقاتهــا لألســتخدام المكتبــي.

7
دعم بحوث الخريجين

المادة
أالجهزة المخبرية ال تشمل اجهزه الحاسوب لالستخدام
المكتبي
المواد الكيميائية واالستهالكية.

السقف بالريال
العماني
2000
ال يوجد

حضور المؤتمرات.

700

الالوازم القرطاسية والمكتبية.

300

نفقات التنقل إلجراء البحث.

700

عقود العمل وطلب الخدمات ممكن استخدام ما
نسبته  %25فقط من الموازنة الكليه للمشروع خارج
السلطنه.
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مرحلة ما بعد المنحة

تتطلــب مشــاريع برنامــج دعــم بحــوث الخريجيــن تســليم تقريريــن دورييــن أحدهمــا فــي
منتصــف المــدة والثانــي عنــد نهايــة المشــروع (التقريــر النهائــي).

التقرير المرحلي
يتــم تســليمه فــي منتصــف مــدة المشــروع ،يجــب علــى الباحــث الرئيــس ارســال تقريــر مرحلــي
بأســتخدام النظــام االلكترونــي لمجلــس البحــث العلمــي عبــر نقطــة األتصــال المؤسســيه
إلطــاع المجلــس علــى التقــدم واإلنجــازات فــي تلــك الفتــرة .وينبغــي إدراج نواتــج محــددة
مــن المشــروع (علــى ســبيل المثــال المنشــورات العلميــه) .وقــد يخضــع هــذ التقريــر للمراجعــة
مــن قبــل لجنــة تقييــم المقترحــات البحثيــه  ،و قــد يشــمل األمــر زيــارات ميدانيــة ويقــدم مديــر
القطــاع البحثــي توصيــات فيمــا يتعلــق بالمســار المســتقبلي للمشــروع.

التقرير المالي

يهــدف تســليم التقريــر المالــي الــى ابقــاء مجلــس البحــث العلمــي مطل ًعــا علــى تفاصيــل
المصروفــات الماليــه للمنحــة البحثيــه فــي منتصــف مــدة المشــروع ،وفــي نهايتــه .ويقــوم
مجلــس البحــث العلمــي بمراجعــات دوريــة لضمــان اســتخدام مــوارد المجلــس وف ًقــا
إلتفاقيــات المنــح البحثيــة.

التقرير النهائي
فــي غضــون شــهر واحــد مــن تاريــخ نهايــة المنحــة ،يجــب إرســال التقريــر النهائــي ( والــذي
يشــمل نتائــج البحــث وتفاصيــل النفقــات ) مــن خــال نقطــه األتصــال المؤسســيه .
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Post Award Deliverables

A GRSP project requires only two periodical reports, interim report and a final
report at the end of the award.

Interim Progress Report

At half way through the project, Principal Investigator is required to send an
interim progress report to TRC through the IFP. This report informs TRC on the
progress and achievements of that period. Specific outputs from the project
should be included (e.g. Publications). The progress reports might be evaluated
by the PEC. The RAM makes recommendations as to the future course of the
project.

Financial Report

Principal Investigator should update the financial controller at TRC about the
project expenditure at the middle of the project and at the end of the project.
TRC conducts periodic audits to ensure that TRC resources are used as per the
research grant agreements.

Final Report

Within one month after the end date of the award, the final report should be online submitted along with the final statement of expenditures.
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Research Proposal content

Abstract
Describe the proposed
research, the aim of
your research project,
and briefly discuss the
methods you will be using. (~ 300 words).

Significance/ Career Goals
State the importance
of the research to your
field of study and/or
society. Describe your
overall career/academic
goals and explain how
the research grant will
enable you to reach
these goals. Identify the
skills, theories, conceptual approaches, etc. to
be learned or enhanced in
this project. (~ 300 words).

Budget
Provide a fully itemized
budget of all expenses
related to the project
and give appropriate
explanation for all items
on budget that are not
self-explanatory.
The
funds requested should
not exceed R.O 5,000.
List all other funds that
have been sought and/
or awarded for this research. Each project will receive, maximum award of
R.O 5000 to be used to:
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Background and
Specific Aims
Briefly outline the background leading up to
the present application,
critically evaluate existing knowledge, and specifically identify the gaps
that the project is intended to fill. State what
you intend to achieve
with your proposed research. Link the specific
aims of this particular
research project to broader, long-term objectives.
(~ 700 words).
Timeline

Research Design and

Methods
Describe the research
design, conceptual or
clinical framework, procedures, and analyses
to be used to accomplish the specific aims of
the project. Include how
the information will be
collected, analyzed, and
interpreted.
(~ 700 words).

References

provide a tentative sequence or timetable for
the project.

are those sources actually referred to in the
text. Accuracy and consistency is essential in
listing references.
(~ 300 words).

Item(s)
Equipment & facilities
Chemicals & consumables
Conference attendance

Caps, R.O
2000
No cap
700

Pay for any travel expenses related to the
research

700

Contract for services. Only 25% of the total
budget can be used outside the country

1250
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Research proposal preparation and submission process
1 PI submits proposal on TRESS
2 Co-Investigators /Supervisor approval
3 IFP approval
4 PEC evaluates and ranks proposals
5 TRC-GRSP committee - approve/reject to fund
6 PI and IFPnotified

Proposal Evaluation Criteria
1. Clarity of the Proposal: is the proposal clear and well drafted? Are all aspects of the proposals at par with international best practice
2. Scientific significance of the proposal objectives: quality and feasibility of
the proposed plans, looking at goals and objectives, research focus and
themes, feasibility of the proposed approach and research methods
3. Sound technical research methodology
4. Applicability and Relevance to Oman
5. Budget estimation: Reasonable budget for the proposed goals and activities; proper budget breakdown

Research Proposal Scoring

Evaluation comments

Score

All relevant aspects of the criterion are successfully addressed.

5

The criterion is well addressed, although certain improvements are possible.

4

The criterion is broadly addressed, yet significant weaknesses need to
be corrected.
There are serious weaknesses in relation to the criterion

3

The criterion is addressed in an unsatisfactory manner

1
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Proposal Submission and Evaluation
1. The PI prepares the proposal, circulate it to all team members
and submit it electronically using TRESS.
2. If supervision is required; Supervisor has to approve his/her
participation.
3. The TRC Institutional Focal Point approves or rejects the submission.
4. It is the responsibility of PI/IFP to get the proposal ethically approved, in case of Ethical approval is required.
5. The Proposal Evaluation Committee (PEC) members and the
RAM at TRC, receive electronic notifications of the proposal’s
submission through TRESS.
6. Members of PEC should declare any conflict of interest – as defined by TRC policy guidelines.
7. The PEC evaluates and ranks the proposal based on the set of
criteria provided by TRC.
8. The final funding decision will be given by the GRSP committee
at TRC. GRSP committee will not change the proposals ranking
by PEC. In case of violation of the eligibility conditions by PEC
or conflict of interest, the GRSP committee reserve the right to
interfere.
9.

Notification of approval or disapproval of a proposal will be
communicated through TRESS. Electronically generated e-mail
will be sent to the research team as well as to the IFP informing
them with the final decision.

4

1.

Rules for
Employees

Rules for Post
graduate
students
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The PI should be a full time employee in an institution
affiliated with TRC. A minimum qualification of a Bachelor degree is required.
2. Bachelor degree applicant requires at least 3 years
work experience and a supervisor for the project. The
minimum qualification of the supervisor is a Master Degree.
3. The supervisor does not have to be from the same institution as the Principal Investigator.
4. Supervision and work experience are not mandatory
for Master Degree holder applicant. Though, a CoPrincipal Investigator is required.

1. The PI can be a full time or part-time Omani postgraduate student. The applicant has to be registered at academic institution affiliated with TRC.
2. The application requires an approval of the supervisor.
3. The PI should not be registered as a post graduate student in any project/ grant funded by TRC.
4. OMSB residents are required to be actively registered
at one of the OMSB programs. The resident requires a
supervisor with a consultant post or higher.
5. The funded research project should be accomplished
before the end of postgraduate study.

Terms and Conditions
General Rules
1. The Principle Investigator (PI) must be an Omani. The Supervisor, Co-PI or
the Co-investigator can be Non-Omani.
2. The Research team (PI, Supervisor, Co-PI, and Co-investigators) must be all
registered at an institution(s) affiliated with TRC.
3. The Application should be submitted via The Electronic Submission System (TRESS) on TRC website.
4. The Application requires approval from the IFP.
5. Only one application by the same Principal Investigator should be submitted per call.
6. PI awarded GRSP grant must submit the final report, before he/she can reapply for another GRSP grant.
7. The maximum duration of a GRSP grant is three years.
8. PhD degree holders are not eligible to apply as Principal Investigator, but
can apply as supervisors or Co-investigators.
9. Participation in GRSP as a supervisor or co-investigator, does not restrict
the ability to apply for different research programs supported by the Research Council.
10. Failure in conducting/closing of a project by the Principal Investigator for
any reason, a replacement should be appointed by the institute focal point
and the supervisor, in coordination with TRC.
11. In case of project termination, unutilized funds to be returned to TRC.

2

Introduction

Graduate Research Support Program (GRSP) was founded to support pre-doctoral investigators. GRSP will help those investigators to pursue research in the
following areas:
Education and Human resources
Humanity and Basic sciences
Information Communication Technology
Biological and Environmental Sciences
Energy and Industry
Health &Social Development

Objectives of the program

1. Encourage research initiatives by individuals or groups of investigators in areas specific to their interest and relevant to their expertise
2. Contribute to human capacity building in research in Oman
3. Cultivate individual creativity
4. Improve the quantity and quality of the pre-doctoral research.
5. Elucidate the role of TRC in promoting research in the country
6. Buildup of research culture in the Sultanate.

Expected Outcomes
1.
2.
3.
4.
5.

Develop skills in grant writing and research methodology
Develop communications and management skills in research
Enhance hands-on training in research
Establish a network of researchers
Improve research outputs; publications, patents and transfer of knowledge

Target groups

1. Full time Omani Employees with pre-doctorate qualifications, Bachelor and
Master Degree holders or equivalent
2. Omani Postgraduate students (Master or PhD students) registered in an institution affiliated with TRC
3. Oman Medical Specialty Board (OMSB) Residents.

Abbreviations
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GRSP:
IFP:
PEC:
PI:
RAM:
TRESS:

Graduate Research Support Program
Institutional Focal point
Proposal Evaluation Committee
Principle Investigator
Research Area Manager
The Research Electronic Submission System

TRC:

The Research Council
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