الجائزة الوطنية

للبحث العلمي

يســر مجلــس البحــث العلمــي أن يعلــن عــن فتــح بــاب التقــدم للجائــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي فــي دورتهــا
الســابعة وذلــك اعتبــارا مــن يــوم األحــد الموافــق 2020 /3/15م ،إلــى يــوم اإلربعــاء 2020 /4/29م ،حيــث تهــدف الجائــزة
إلــى تحفيــز الباحثيــن علــى إجــراء بحــوث ذات جــودة عاليــة وأهميــة وطنيــة للســلطنة.

(الدورة السابعة)2020 /
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مجاالت الجائزة

الثقافة والعلوم
االجتماعية واألساسية

الطاقة
والصناعة

البيئة والموارد
الحيوية

الشروط العامة

التعليم والموارد
البشرية

نظم المعلومات
واالتصاالت

الصحة وخدمة
المجتمع

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فئات الجائزة

جائــزة أفضــل بحــث علمــي منشــور للباحثيــن مــن
حملــة شــهادة الدكتــوراه ومــا يعادلهــا (أخصائــي
أول فأعلــى لألطبــاء) وقــت نشــر البحــث.
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جائــزة أفضــل بحــث علمــي منشــور للباحثيــن
الناشــئين (مــن غيــر حملــة شــهادة الدكتــوراه)

أن يكون مقدم الطلب هو الباحث الرئيس والذي يظهر اسمه على رأس قائمة مؤلفي البحث العلمي المنشور.
أن يكون موضوع البحث العلمي المنشور ذا عالقة باحتياجات السلطنة ومرتبطًا بأحد مجاالت الجائزة.
أال يكون البحث المنشور قد سبق له الفوز بأي جائزة أخرى محلية كانت أو دولية.
أن يكون البحث العلمي قد تم نشره بعد تاريخ 2017 /3/15م في إحدى الدوريات العلمية المحكمة المدرجة في  ،Scopusأو ،Web of Science
أو في إحدى الدوريات العربية المحكمة المدرجة في صفحة الجائزة بالموقع االلكتروني للمجلس.
تقتصر الجائزة فقط على البحوث والدراسات البحثية األصيلة ،ولن يتم النظر في بحوث المراجعات ( )review papersوأوراق المؤتمرات
( ،)conference proceedingsوغيرها مثل البحوث التاريخية أو أبواب الكتب أو التقارير الطبية وما شابهها.
يحق لكل باحث التقدم بطلب واحد فقط للمشاركة ،وسيتم إلغاء جميع طلبات الباحث الذي يتقدم في أكثر من فئة أو في أكثر من مجال.
أن يكون الباحث على استعداد لتقديم أي معلومات أخرى قد تطلبها لجان الجائزة.
ال يحق ألي عضو من أعضاء لجان التقييم التنافس على الجائزة أو أن يكون أحد المشاركين في الطلبات المقدمة للجائزة.
على مقدم الطلب إبراز ما يثبت موافقة جميع أعضاء الفريق البحثي على التقدم للجائزة.
يلتزم الفائزون بالجائزة بالحضور وتقديم عرض مرئي أو مصور عن بحوثهم الفائزة في الملتقى السنوي للباحثين والذي ينظمه مجلس
البحث العلمي.
يتم استقبال الطلبات عن طريق الموقع االلكتروني للمجلس  www.trc.gov.omفقط ،مع االلتزام بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
قرارات لجنة التحكيم نهائية وال يحق للباحثين االعتراض عليها.
يتم اغالق نظام استقبال الطلبات في تمام الساعة  02.00من بعد ظهر يوم األربعاء الموافق  29أبريل  2020م

الشروط الخاصة:

• يشترط أن يكون مقدم الطلب للفئة األولى من الجائزة من حملة الدكتوراه أو ما يعادلها (أخصائي أول فأعلى لألطباء).
• يشترط أن يكون مقدم الطلب للفئة الثانية من الجائزة من غير حملة شهادة الدكتوراه وقت نشر البحث.

لالستفسارات

يمكنكم التواصل على البريد اإللكتروني:

nra@trc.gov.om
أو االتصال على22305826 :

22305353

The National

Research Award

The Research Council is pleased to invite qualified researchers to apply for the National
Research Award 2020. The Award aims to encourage researchers to conduct high quality
and relevant research in areas of national interest. The submission period is from Sunday
15/03/2020 to Wednesday 29/04/2020.

(Seventh Cycle / 2020)

The NRA is divided into two categories
Best published research led by a PhD
holder or equivalent (Senior Specialist or
higher in the medical field) at the time of
the article’s publication.

Information and
Communication
Technologies

Education
and Human
Resources

Research Fields

Health
and Social
Services

Environmental
and Biological
Resources

Energy and
Industry

Cultural, Social,
and Basic
Sciences

General Conditions

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Best published research led by a young
researcher (a non-PhD holder).
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The applicant must be the first author; whose name appears first in the published article.
The research article must be of relevance to the Sultanate of Oman and falls under one of the six research fields of the
Award.
The published research must not have won any other award nationally or internationally.
The research must have been published after the 15th of March, 2017, in a refereed journal, indexed in Scopus or Web
of Science, or in one of the Arabic periodicals listed on the Award’s page on TRC’s website.
The Award is limited only to original research studies and articles. Other publications such as review articles, conference
proceedings, historical articles, book chapters or medical case reports are not accepted.
Only one application per cycle is allowed. If an applicant submits more than one application, then all of them will be
excluded.
TRC has the right to request any additional information.
The Award’s evaluation committee members are neither allowed to compete for the award nor to be members of any
research team competing for the award.
The applicant must provide written consent from each team member to prove his or her approval to participate in the
competition.
The Award winners must be willing to attend and present their research at TRC’s Annual Research Forum.
Only complete applications for the Award, submitted electronically on TRC’s website, and supplemented with all the
required documents as attachments, will be considered for evaluation.
The evaluation committee’s decisions are final and no objection in this regard will ever be entertained.
The application cycle will end at 02.00 pm on Wednesday April 29th, 2020.

Specific Conditions (at the time of publication)
•
•

The applicant for Category I must be a PhD holder or equivalent (Senior Specialist or higher in the medical field)  
The applicant for Category II must be a non-PhD holder

contact

If you have any enquiry, please contact us at

nra@trc.gov.om
Tel: 22305353 22305826

