الئحة المهمات العلمية
مقدمة
انطالقا من أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في العمل على تشجيع الكفاءات العلمية ودعمهم عن طريق تقديم منح
مالية للباحثين والعلماء وطلبة الدراسات العليا ،وخاصة الشباب منهم ،للمشاركة بعرض أبحاثهم في المؤتمرات العلمية
العالمية واإلقليمية من خالل برنامج بناء القدرات البحثية الذي تقوم به إدارة البحوث وذلك بهدف تبادل الخبرات
واكتساب فرص التعرف على أحدث التقنيات العلمية.
الشروط العامة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أن يكون للمتقدم ورقة علمية مقبولة من الجهة المنظمة للمؤتمر بحيث تقدم ضمن جلسات المؤتمر
) )oral presentationعلى أن ال يخرج المؤتمر عن التخصصات العلمية األكاديمية التي تعتمدها المؤسسة.
تقديم الطلب مرفقا ً بكامل المستندات المذكورة في الالئحة قبل شهر على األقل من تاريخ عقد المؤتمر.
يتم تقديم الدعم لباحث واحد فقط في الورقة العلمية التي يشارك فيها أكثر من باحث.
يحق للمؤسسة إلغاء طلب المتقدم للمهمة العلمية إذا تجاوز المدة المسموحة الستكمال اإلجراءات ،وهي بحد
أقصى أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني أو غيرها.
يحق للمؤسسة االعتذار عن الطلبات غير المستوفية للشروط المذكورة ،أو التي ال تنطبق عليها لوائح المؤسسة
أو بناء على سياسة المفاضلة ويتم إبالغ مقدم الطلب كتابيا ً.
ال يحق للمتقدم االستفادة من الدعم المالي للورقة العلمية ذاتها أكثر من مرة.
يجب تضمين الورقة العلمية جملة تقدير لدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ).(Acknowledgement

أوال :شروط المتقدم (كويتي الجنسية)
 .1أن يكون مضي سنة كاملة على آخر مهمة علمية حصل عليها من المؤسسة.
 .2يحق للطلبة االستفادة من المهمات العلمية مرة واحدة في السنة.
 .3الموافقة على شخصين متقدمين من جهة واحدة كحد أقصى لتقديم ورقتين علميتين مختلفتين في نفس المؤتمر.
ثانيا :شروط المتقدم (غير الكويتي)
 .1أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه.
 .2أن يكون مضي سنتان كاملتان على آخر مهمة علمية حصل عليها من المؤسسة.
 .3يمكن استفادة شخص واحد فقط من كل قسم لدى الجهة الطالبة للدعم في السنة الواحدة.
 .4أن تكون جهة عمله إحدى الجهات التالية فقط :جامعة الكويت ،الجامعات الخاصة العاملة في دولة الكويت ،الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،معهد الكويت لألبحاث العلمية ،وزارة الصحة.
 .5أن يكون قد مضى على تعيينه في جهة عمله الحالية سنة كاملة ،ويذكر ذلك في الخطاب الموجه للمؤسسة من
جهة العمل.
ثالثا :المستندات المطلوبة للتقديم على مهمة علمية
.1

.2
.3
.4

رسالة من اإلدارة العليا (مدير عام الجامعة ،مدير عام الهيئة ،مدير عام المعهد ،وكيل الوزارة ،وكيل الوزارة
المساعد أو الرئيس التنفيذي ...إلخ) ،موجهه إلى المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بطلب الموافقة على
المهمة العلمية ،مبينا فيها عدم حصول المبتعث على أي دعم مالي للمهمة العلمية المتقدم بها للمؤسسة من جهة
عمله.
لطلبة الدراسات العليا :رسالة موافقة من المكتب الثقافي للطلبة الدارسين خارج دولة الكويت ورسالة موافقة من
مدير الجامعة للطلبة الدارسين داخل دولة الكويت.
تعبئة نموذج طلب المهمة العلمية والذي يمكن الحصول عليه من الموقع اإللكتروني الرسمي للمؤسسة.
صورة من البطاقة المدنية.
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 .5كتاب موقع ومختوم من الجهة المنظمة للمؤتمر تفيد بقبول البحث ) )Acceptance letterبحيث يقدم ضمن
جلسات المؤتمر ) )oral presentationال يتم دعم حضور مؤتمرات لعرض ورقة علمية جدارية ).(Poster
 .6في حال وجود أكثر من مؤلف للورقة العلمية ،يتم الموافقة برسالة موقعة من قبل جميع الباحثين المشاركين في
الورقة العلمية لتفويض المتقدم للمهمة العلمية.
 .7نسخة كاملة من البحث المقبول ،ترسل إلكترونيا الى عنوان البريد اإللكتروني
 ،research-sm@kfas.org.kwعلى أن يكون الملف في هيئة .Microsoft Word
 .8نسخة إلكترونية من السيرة الذاتية.
 .9نسخة إلكترونية من برنامج المؤتمر مبين بها شعار المؤتمر بأسماء المتحدثين ومنهم اسم المتقدم للمهمة وعنوان
الورقة العلمية ،كما يمكن إرسال رابط الكتروني لبرنامج المؤتمر العلمي.
 .10تقديم نسخة من تذكرة السفر للمتقدم.
 .11تقرير عن المهمة العلمية خالل شهر من تاريخ العودة.
 .12تعبئة استبيان قياس األداء والذي يمكن الحصول عليه من الموقع اإللكتروني الرسمي للمؤسسة
.https://kfas.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ikv7ZqTfrGzaW9

رابعا :مبلغ الدعم يتم تحديده حسب فئات المتقدمين
 .1عموم المتقدمين
قيمة المنحة
الجهات
أمريكا الشمالية والجنوبية ،كندا ،أستراليا ،نيوزيالندا 1600 ،د.ك.
دول الشرق األقصى وجنوب أفريقيا
 1300د.ك.
أوروبا ،جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا
 1000د.ك.
مصر ودول الشرق األوسط ودول الخليج العربي
 .2طلبة الدراسات العليا الكويتيين الدارسين في الخارج يحدد مبلغ الدعم حسب عدد ساعات الطيران من بلد االبتعاث
المقيم فيه الطالب إلى بلد (مكان) المؤتمر
قيمة المنحة
 1000د.ك.
 1300د.ك.
 1600د.ك.

الجهات
أقل من  4ساعات
ما بين  7 – 4ساعات
أكثر من  7ساعات

سيتم دفع مبلغ الدعم للمهمة العلمية بشيك مصدق من قبل المؤسسة ،أو بتحويل بنكي عند تزويد المؤسسة بالبيانات
البنكية المعتمدة من قبل المتقدم ،مصدقة بالتوقيع الشخصي كما هو مبين في نموذج طلب المهمة العلمية.
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