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منوذج طلب ترشح

أقر أنا املوقع أدناه، بإطالعي وقبويل جميع رشوط (جائزة الطالب االقتصادي الكويتي) 
والتزامي بها كام أقر بصحة ما ورد أعاله من بيانايت الشخصية

يعبأ هذا النموذج ويوقعَّ من قبل الباحث ويرسل مع نسخة من البطاقة املدنية للباحث وباقي 
املستندات الكرتونياً بصيغة ملفات PDF ملعهد الدراسات املرصفية عىل عنوان الربيد اإللكرتوين 

Prize.kes@kibs.edu.kw أو يُسلم عىل Flash Memory ملقر املعهد الكائن يف املرقاب، خلف 
برج التحرير، ص.ب 1080 الصفاة 13011 الكويت – هاتف 22901100.
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التاريخالرقم املدين

أُقر أنا املوقع أدناه برغبتي يف املشاركة مبسابقة جائزة الطالب االقتصادي الكويتي بالبحث التايل:

- كام أقر بأنني مل أُخالف قواعد االنتحال املنصوص عليها دولياً يف إعداد األبحاث العلمية وأتعهد بذلك، كام أعلم أنني سأقع 
تحت طائلة املسؤولية القانونية إن خالفت تلك القواعد.

- كام أوافق بأن تؤول حقوق التأليف والنرش بشكل كامل إىل معهد الدراسات املرصفية، وله الحق يف نرشها بأي وسيلة 
يراها مالمئة.

أسامء الباحثني املشاركني يف البحث وتوقيعهم



أهداف الجائزة 
•  تشـــجيع البحث العلمـــي الرصني يف املجـــاالت االقتصادية وخاصة 
املتعلقة بالقطـــاع املرصيف واملايل يف دولة الكويت، من خالل 
تحفيـــز الكوادر الوطنية لتطويـــر مهارتها وقدراتهـــا البحثية عىل 

أسس علمية عالية يف مجاالت العمل املرصيف واملايل. 
• تســـليط الضوء عىل الكفاءات الشـــابة الواعدة املتميزة من الطلبة 
يف مجال البحث االقتصادي واملايل واملرصيف وتشجيعهم عىل 

مزيد من التميز والعطاء.

مجال البحث 

املجاالت االقتصادية واملالية واملرصفية، التى تسهم يف تطوير 
عمل القطاع املرصيف الكويتي ويستفاد منها بشكل مبارش.

رشوط التقديم  

أوالً: رشوط تتعلق باملتقدمني 

- أن يكون املشارك كويتي الجنسية. 
- أال يقل عمر املشارك عن 21 عاماً وال يزيد عن 40 عاماً.

- أن يكون طالباً يف مرحلة البكالوريوس أو املاجستري أو الدكتوراه، 
يف مؤسســـة أكادميية حكوميـــة أو خاصة يف دولـــة الكويت أو 

خارجها، وأن يقدم ما يثبت ذلك.
- يحـــق كذلـــك ملـــن مل ميـــض عىل تخرجـــه أكرث من ثالث ســـنوات 

املشاركة برشط أن يكون ضمن الفئة العمرية املذكورة. 
- ميكن تقديم البحث بشـــكل فـــردي أو مـــشرتك، ويف حالة البحث 
املشرتك يجب أن تنطبق الرشوط الســـابقة عىل كل فرد من أفراد 

الفريق.
- أال يتقدم املشـــارك بأكرث من بحث واحد يف نفس العام، سواء كان 

تقديم البحث بشكل فردي أو مشرتك.

ثانياً:رشوط تتعلق بالبحث املقدم

-  أن يكون البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية. 
- إذا كان البحث باللغة اإلنجليزية فيجب تقديم ملخص تنفيذي باللغة 

العربية. 
- أن ال يكون البحث منشـــوراً يف مجلة علميـــة أو مموالً من أطراف 

أخرى.
- أن يســـتويف معـــايري البحث العلمي الـــرصني من حيـــث الصياغة 

وأساليب االستنتاج والتوثيق واملراجع. 
- أن يكون البحث حديثاً ومل ميض عىل إنجازه أكرث من عامني من تاريخ 

فتح باب التقديم للجائزة.
- أال يكون البحث قد قدم للمشاركة يف السنوات املاضية.

ثالثاً: رشوط عامة :

-  أن يرســـل املشـــارك / املشـــاركني صورة البطاقة املدنية سارية 
املفعول.

- أن يرســـل ملف البحـــث بصيغتني (pdf  وword) وغري متضمن اســـم 
الباحث / الباحثني.

- أن يرســـل املشارك / املشـــاركني فقرة تعريفية شخصية باللغتني 
العربية واإلنجليزية.

- يف حالـــة فوز بحـــث مشرتك بـــأي جائزة، يقســـم مبلـــغ الجائزة 
بالتساوي عىل املشاركني يف البحث.

- عىل الراغبني باملشاركة ملء النموذج املرفق وإرسالها إىل إدارة 
شؤون املسابقة  قبل 23/ فرباير/ 2023 بصيغتني (pdf و word) عىل 
 ، Prize.kes@kibs.edu.kw الربيد االلكرتوين إلدارة شـــؤون الجائـــزة
مقر املعهد يف املرقاب خلف برج التحرير، ص. ب 1080 الصفاة 13011 

– الكويت   هاتف 22901100.

- ال تعاد طلبات الرتشح واألعامل املقدمة لألصحابها بعد قبولها.

- القرارات بشأن الجائزة نهائية.

التحكيم 

تتوىل لجنة جائزة الطالب االقتصادي الكويتي إدارة شؤون الجائزة، 
وتضـــم اللجنة ممثلني عن بنك الكويت املركزي، معهد الدراســـات 
املرصفيـــة واملصارف الكويتية إىل جانـــب ثالث محكمني خارجيني.  

وتقييم األبحاث وفق التايل:
•100 % وزن نسبي ملتوسط نتائج تقييم املحكمني الخارجيني وعىل أن 
يتم وضع نتائج التقييم بشـــكل مســـتقل وتعرض تلك النتائج عىل لجنة 

الجائزة.

الجوائز 

زمُتنح الجوائز التالية لألبحاث التي تم اختيارها للمراكز الثالث األوىل:

املركز األول: مكافأة ماليـــة قدرها 5,000 دينار كويتي ودرع تذكاري 
مع شهادة تقدير.

املركز الثاين: مكافـــأة مالية قدرها 3,000 دينار كويتي وشـــهادة 
تقدير.

املركز الثالث: مكافأة ماليـــة قدرها 2,000 دينار كويتي وشـــهادة 
تقدير.

إضافة إىل ما تقدم، متنح جائزة تشـــجيعية لبحـــث متميز ذو موضوع 
مبتكر عبارة عن درع تذكاري وشهادة تقدير. 

 وميكن حجب هذه الجائزة يف حال عدم انطباق الرشوط عىل األبحاث 
املقدمة. 

حقوق التأليف والنرش

تـــؤول حقوق التأليـــف والنرش لألبحـــاث الفائزة إىل معهد الدراســـات 
املرصفية بشـــكل غري حرصي، وله الحق يف نرشها بأي وســـيلة يراها 

مالمئة.

كام ســـيتم طباعة البحث الفائـــز باملركز األول وأي بحـــث تويص لجنة 
الجائزة بنرشه.

للتواصل واالستفسار:
معهد الدراسات املرصفية 

إدارة االستشارات والبحوث.

هاتف 22901100– داخيل 260 - 255 

مبارش 22901175 - 22901177

رشوط الرتشح


