الئحة المهمات العلمية
مقدمــة
انطالقا من أهداف مؤسسسسسسك ات للت تم ادع ات مم ل ات مى تمج سسكلا ات ااعات ات مملك لدتم ع تن
طرلق ادلع منح ماتلك تمباحثلن لات مماع لطمبك اتدراسات ات ملا ،لخاصك ات باب من ع ،تمم ار ك ب رض
ن ساج أبحساث ع ل اتمؤ مرات ات مملسك ات ساتملسك لاإلقململسك اتمرملقسك لاتم مسد أ سادلملسا من خالى برنسام
بناع اتادرات اتبحثلك ل إدار اتبحلث ،لذتك ب دف بادى اتخبرات لا سساب اتم رلك لبناع ات القات ما
ات مماع لاتباحثلن من اتدلى األخرى لاالطالع تمج أحدث ن اج األبحاث لاتدراسسات ات مملك ل مكاالت
خصصا ع.
نظع هذه اتالجحك ن اط اتم مات ات مملك لاآلتلك ات تمج أساس ا خذ اتمؤسسك قرارا ا باتنسبك تطمبات
اتدتع اتمادمك إتل ا ،تمما بأن هذه اتارارات ن اجلك لغلر قابمك تمط ن للار بذتك ى من ل ادع تمحصلى
تمج دتع م مك تمملك.
أوالا :الشروط العامة:
ضسمن م ملمات أل بلانات غلر صسحلحك أل ال م مع بسسلاسسك اتمؤسسسسك اتخاصسك
 .1كملا اتطمبات ات
بساألمسانسك ل اتنماهسك ات مملسك سسسسسسل ع رلضسسسس سا ل طبلق اتكماعات اتمنصسسسسسل تمل سا ل نظع لتلاجح
اتمؤسسك بحق ى من ثبت تمله هذه ات ب ك.
 .2أن لن اتم سسسار ك ل مؤ مر تمم مرملق لم خصس س ل اتمكاالت ات مملك ات ندسسسسك لات ملع
لاتطسب لات ملع اإلنسسسسسسانلسك لاالك مساتلسك لمن نظلع كسام سات أل مرا م أبحساث أل منظمسات تمملسك
لم نلك تاتملك أل بم ار ك رجلسلك لل ا.
 .3أن ل لن تمم اسدع لرقسك تمملسك مابلتسك من اتك سك ات مملسك اتمنظمسك تممؤ مر لمح مسك تمملسا من تكسان
اتمؤ مر ات مملك ل ادع ضمن كمسات اتمؤ مر محاضر ا لك ).)Oral Presentation
 .4ال ادع اتمنحك ألي بحث مابلى تم رض ممصسسق تمم أل بحث ( )Poster Presentationما تدا
تطمبك اتدراسات ات ملا.
 .5لادع اتطمب مرلاا به امى اتمس س ندات اتمطملبك ات نصسست تمل ا اتالجحك قبل شــهر كحد أدنى من
سارل ان اساد اتمؤ مر .لتن ل ع اتنظر ل اتطمبسات اتنساقصسسسسسك لات ال ضسسسسسمن كملا اتمسسسسس نسدات
اتمطملبك قبى هذه اتمد  .تمما بأن إ ماى اتمسس ندات اتمطملبك ال ل ن بأي حاى من األحلاى اتملالاك
تمج طمب اتم مك ات مملك اتمادع.
 .6ل ع ادلع اتطمبات من قبى اتم ادملن إت رلنلا من خالى بلابك اتمؤسسسسسسسسك  www.kfas.orgلال ل د
بات ادلع اتلدلي تمطمبات.
 .7ل ع ادلع اتدتع تباحث لاحد لاط ل اتلرقك ات مملك ات
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ارك ل

اب ا أ ثر من باحث.

ال نطبق تمل ا

 .8لحق تممؤسسسسسسسسك االت ذار تن اتطمبات غلر اتمسسس لللك تم سسسرلط اتمذ لر  ،أل ات
ضمن اتم اللر اآل لك:
تلاجح اتمؤسسك لمن ا سلاسك اتمااضمك ات
أ .اتمس لى ات مم لاتم ن تممؤ مر.
ب .لالق ملضلع اتلرقك ات مملك ما األلتللات اتلطنلك لأهداف اتمؤسسك لاس را لكل ا.
ت .منح األلتللك تمبسساحثن ات لل لن اتكسسدد حسسدلث ات خرج (اتسسذلن م سسسسسضسسج تمج حصلت ع تمج
اد اتد لرا أقى من  7سنلات).
ث .تدد مرات اإلس ااد تمباحث من برنام اتم اع ات مملك ل اتسابق.
ج .للر رصسلد اتملامنك اتمخصسصسك تمبرنام لتما ر اتممنلك اتمحدد (ل ع لملا اتمخصسصسات
ب ى ربا سنلي).
ح .اي م اللر آخرى مدها اتمؤسسك.
 .9ال لحق تمم ادع االسسس ااد من اتدتع اتمات ت ادلع اتلرقك ات مملك ذا ا أ ثر من مر سسسلاع ان اتدتع
اتسابق اتذي حصى تمله من اتمؤسسك أل من اي ك ك أخرى.
 .10لكب ضسسملن اتلرقك ات مملك كممك ادلر ( (Acknowledgementتدتع مؤسسسسسسك ات للت تم ادع
ات مم ات ات :
أ.باللغة اإلنجليزية:
We wish to acknowledge the generous financial support from the Kuwait
Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS) to present this paper at
the conference under the Research Capacity Building/Scientific Missions
program.

ب .باللغة العربية:
نود أن ننوه بالدعم المالي السـيي المقدم من مسسـسـة الكويت للمقدم العلمي لمقديم اه الورقة في
المسممر في إطار برنامج المسسسة الياص ببناء القدرات البحثية  /المهمات العلمية.
 .11أن لن ك ك تمى اتم ادع ه إحدى اتك ات ات اتلك :كام ك ات للت ،اتكام ات اتخاصسسك ات اممك ل
دلتسك ات للست ،ات لجسك ات سامسك تم ملع ات طبلا لات سدرلسب ،م سد ات للست تألبحساث ات مملسك ،اتلمارات
لات لجات لاتمؤسسات اتح لملك لات ر ات اتمساهمك ات لل لك ات ساهع ل ملمانلك اتمؤسسك ب ى
مس مر ب رط لكلد أقساع تمملك أل بحثلك تدل ا.
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ثانيا ا :شروط الممقدم (كويمي الجنسية)
 .1أن ل لن حاصسسسال تمج دركك اتد لراه أل اتماكسسس لر من كام ك م مد  ،للسسس ثنج من ذتك باحث
م سد ات للست تألبحساث ات مملسك لأتضسسسسساع هلجسك ات سدرل ل كسام سك ات للست لات لجسك ات سامسك تم ملع
ات طبلا لات درلب.
 .2مض سنك ملالدلك اممك تمج آخر م مك تمملك حصى تمل ا من اتمؤسسك.
 .3لحق تطمبك اتدراسسسسات ات ملا اتم مد من قبى اتدلتك لاتمن سسسسبلن تمؤسسسسسسسسات أ ادلملك أل بحثلك ل
ات للت االس ااد من اتم مات ات مملك مر لاحد ل اتسنك.
 .4اتملالاك تمج سسخصسسلن م ادملن حد أقصسسج من ك ك لاحد ت ادلع لرق لن تممل لن مخ ما لن تنا
اتمؤ مر.
م مات تمملك تنا

 .5اتحد األقصج تإلس ااد من هذا اتن اط هل خم

اتباحث .

ثالثا ا :شروط الممقدم (غير الكويمي)
 .1أن ل لن حاصال تمج دركك اتد لراه من كام ك م مد .
 .2مض سن لن ملالدل لن منذ آخر م مك تمملك حصى تمل ا من اتمؤسسك.
 .3لم ن اس ااد

خ

لاحد لاط من ى قسع تدى اتك ك ات

ل مى تدل ا اتم ادع تمم مك تنا

اتمؤ مر.

 .4أن ل لن قد مضسسسج تمج للنه ل ك ك تممه اتحاتلك سسسسنك اممك ،للذ ر ارل ات للن ل اتخطاب
اتملكه تممؤسسك من ك ك ات مى.
 .5اتحد األقصج ت دد مرات اإلس ااد هل خم

م مات تمملك تنا

اتباحث.

رابعا ا :المسمندات المطلوبة للمقديم على مهمة علمية
 .1اتنسسسخك األصسسملك من رسسساتك اإلدار ات ملا تممؤسسسسسسك األ ادلملك أل اتبحثلك (مدلر تاع اتكام ك ،مدلر
تاع ات لجك ،مدلر تاع اتم د ،ل لى اتلمار  ،ل لى اتلمار اتمسساتد ،مدلر تاع اتمؤسسسسك اتح لملك،
اترجل ات نالذي تم سسر ك اتمسسساهمك ات لل لك ...إت ) ،اتملك ك إتج مدلر تاع مؤسسسسسسك ات للت تم ادع
ات مم بطمسب اتملالاسك تمج اتم مسك ات مملسك ،مبلنسا لل سا أن ك سك ات مسى ال مسانا من حضسسسسسلر اتمب سث
تممؤ مر لأن اتك ك ؤ د تدع حصلى اتمب ث تمج أي دتع مات تمم مك ات مملك اتم ادع ب ا تممؤسسك
من ك ك تممه ما لضلح أسباب ذتك.
 .2تطمبك اتدراسات ات ملا :رساتك ملالاك من اتم ب اتثاال تمطمبك اتدارسلن خارج دلتك ات للت لرساتك
ملالاك من مدلر اتكام ك تمطمبك اتدارسلن داخى دلتك ات للت.
.3

بجك نملذج طمب اتم مك ات مملك تمج اتملقا اإلت رلن اترسم تممؤسسك.

 .4صلر من اتبطاقك اتمدنلك.
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 .5ساب رسسسسسسم ملقا لمخ لع من اتك سك اتمنظمسك تممؤ مر (تن ابسى اتنسسسسسسخسك اإلت رلنلسك) السد
بابلى اتلرقك ات مملك ) )Acceptance Letterل ضسمن إكراعات ات ح لع بحلث ادع ضسمن كمسسات
اتمؤ مر محاضسسر سسا لك ) ،)Oral Presentationلال ل ع دتع حضسسلر مؤ مرات ع قبلى اتبحث
لل ا تم رض ممصسق تمم أل بحث ) (Poster Presentationماتدا تطمبك اتدراسسات ات ملا .تمما
بأن قبلى اتك ك اتمنظمك تممؤ مر تملرقك ات مملك اتمادمك ال ل ن قبلى مؤسسسسسسك ات للت تم ادع ات مم
ب ا.
 .6ل حساى لكلد أ ثر من مؤتف تملرقسك ات مملسك ،ل ع اتملالاسك ب سد اسدلع رسسسسسساتسك ملق سك من قبسى كملا
اتباحثلن اتم ار لن ل اتلرقك ات مملك ت اللض اتم ادع تمم مك ات مملك.
 .7نسسسسسسخسسسك سسسامسمسسسك مسن اتسبسحسسسث اتسمساسبسلى ،سرسسسسسسسسى إتس س سرلنسلسسسا إتسج تسنسلان اتسبسرلسسسد اإلتس س سرلنس
 ،research-sm@kfas.org.kwتمج أن ل لن اتممف ل هلجسسك  ،Microsoft Wordلال ابسسى
األبحاث اتمادمك تمج هلجك (.(PowerPoint
 .8نسخك إت رلنلك من اتسلر اتذا لك.
 .9نسسسخك إت رلنلك من برنام اتمؤ مر مبلن ب ا سس ار اتمؤ مر بأسسسماع اتم حدثلن لمن ع اسسسع اتم ادع
تمم مك لتنلان اتلرقك ات مملك ما حدلد لقت اتمحاضسسسر ل ارلخ ا ،ما مللد اتمؤسسسسسسسسك بات نلان
اإلت رلن تممؤ مر.
 .10مقديم نسية من ماكرة السفر للممقدم والك بعد اسمالم الموافقة اليطية من مسسسة الكويت للمقدم
العلمي.
 .11ادلع ارلر تن اتم مك ات مملك خالى سس ر من ارل ات لد باإلضسسسالك إتج بطاقك صس س لد اتطاجر
لإلصاى رسلع ات سكلى تممؤ مر.
 .12بجسك اإلسسسسس بلسان اتخسا
اتم مك ات مملك):

باتم مسك ات مملسك لذتك من خالى اترابط ات ات (ب د اإلن اع من حضسسسسسلر

www.kfas.org.kw/scientificmissions-survey
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يامسا ا :مبلغ الدعم يمم محديده حسب فئات الممقدمين
 .1الممقدمين غير طلبة الدراسات العليا:
الجهات
أمرل ا ات ماتلك لاتكنلبلك ،ندا ،أس راتلا ،نللملالندا،
دلى ات رق األقصج لكنلب ألرلالا
ألرلبا ،كنلب رق آسلا ل ماى ألرلالا
مصر لدلى ات رق األلسط لدلى اتخمل ات رب

قيمة المنحة
 1,600د.ك.
 1,300د.ك.
 1,000د.ك.

 .2طلبة الدراسات العليا الكويميين ويحدد مبلغ الدعم حسب عدد ساعات الطيران من بلد االبمعاث
المقيم فيه الطالب إلى بلد (مكان) المسممر:
قيمة المنحة
 1,000د.ك.
 1,300د.ك.
 1,600د.ك.

الجهات
أقى من  4ساتات
ما بلن  7 – 4ساتات
أ ثر من  7ساتات

سل ع دلا مبمغ اتدتع تمم مك ات مملك ب لك مصدق من قبى اتمؤسسك ،أل ب حللى بن تند مللد
اتمؤسسك باتبلانات اتبن لك اتم مد من قبى اتم ادع ،مصدقك بات لقلا ات خص ما هل مبلن ل نملذج
طمب اتم مك ات مملك.

 .12مالحظة امة :يعمبر قرار المسسـسـة بشـان المنل للمهام العلمية نهائي وغير قابل
ويقر بالك في طلب المنحة كل من يمقدم للحصـول على دعم لمهمة
للمراجعة أو الطعن
ّ
علميـة جميع الطلبـات المي مممـــــمن معلومـات أو بيـانـات غير صـــــحيحـة أو ال ملمزم
بسـياسـة المسسـسـة الياصـة باألمانة والنزا ة العلمية سـيمم رفمـها ومطبيا الجزاءات
المنصوص عليها في نظم ولوائل المسسسة بحا كل من مثبت عليه اه الشبهة.
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