
 

 

 
 

 
 1028جائزة الكويت لعـام 

 دعوة للترشيح
 

 والباحثين العلماء لتقديم ترشيحاتهم من ( أدناه 4-3انظر البندين )الجامعات والهيئات العلمية واألفراد  العلمي للتقدم الكويت مؤسسة تدعو     

 :التالية األربعة جاالتالم في 2018لعام  الكويت لجائزة والعرب الكوتيين
 

 :هي كما يلي األربعة  في المجاالت 8210جائزة الكويت لعام  وموضوعات    

علم وية، التنموية، علم البيولوجيا يالخلوعلم البيولوجيا الجزيئية ؛ وتشمل وال تقتصر على)العلوم البيولوجية   :األساسية العلوم  (2)
 (.ةالدقيقة وعلم المناع، علم األحياء اقبعالتخلق المتالوراثة وعلم 

 
المصادر المتجددة، الهيدروجين، خاليا ؛ وتشمل وال تقتصر على)النظيفة والمستدامة الطاقة  تكنولوجيا :التطبيقية العلوم  (1)

  (.الكربون في الوقود األحفوري أثرتجهيزات تخزين الطاقة، الكتلة الحيوية وتخفيف  ،الوقود
 

، الجزئي، االقتصاد الكلي، االقتصاد القياسي دالطاقة، االقتصااقتصاديات  على؛وتشمل وال تقتصر )االقتصاد  :االقتصادية واالجتماعية العلوم  (3)
 .(ةياقتصاد التنم

 
دب في األالنحو وعلوم اللغة، النقد ودراسات ؛ وتشمل وال تقتصر على) اللغة العربية وآدابهادراسات في   :واآلداب الفنون  (4)

 (.القديم والحديث

 ةالمذكور المجاالت من مجال كل في المؤسسة تقدم
1

 (.ألف دوالر أمريكي 531  حوالي ) ك.د 40,000 مقدارها جائزة
 

 :التالية الشروط وفق الكويت جائزة منح ويتم

 

 .صالح عربي سفر جواز أو عربي بلد في ميالد شهادة من خالل منشأه العربي، يثبت ما ولديه الجنسية المرشح عربي أن يكون  (2)

 .ذلك يثبت ما التقدم مع طلب ويرفق
 

 اإلنتاج ويشتمل .الماضية خالل السنوات العشرين ومنشورا   فيه المقدم مجالال إلى بالنسبة بالغة أهمية وذا مبتكرا   اإلنتاج يكون أن  (1)

 كتب في منشورة فصول أو مترجمة أو مؤلفة وكتب محكمة علمية مجالت   في للنشر أو مقبولة منشورة أبحاث :يلي ما على العلمي

 اإلنتاج تقييم في منها المستلة واألبحاث الماجستير والدكتوراه رسائل تدخل وال (ISSN) معتمد دولي بترقيم الكتاب يتمتع أن على

 .للمرشح العلمي
 

 لنيلها، مؤهال   يرونه من ترشيح الجائزة على هذه الحاصلين لألفراد يحق كما العلمية، والهيئات الجامعات ترشيحات المؤسسة تقبل  (3)

 .السياسية الهيئات ترشيحات تقبل وال
 

 بحثية أو أكاديمية شخصياتأربع : مزكين  تضم خمس مشفوعا  بقائمة التقديم  يكون أن على الترشيح الذاتي طلبات المؤسسة تقبل  (4)

من الشخصيات األكاديمية  إثنان. )للمتقدم تزكية خطابات لتقديم القائمة هذه من المؤسسة ثالثا   وستخاطب ،واحدة  علمية ومؤسسة

 (.والمؤسسة العلمية
 

 .عليها االعتراض يجوز وال نهائية العلمي للتقدم الكويت مؤسسة إدارة مجلس قرارات  (5)
 

 الموقع خالل طلب الترشح من الحصول على ويمكن .إلكترونيا   المتقدم أعمال جميع مع ويرسل الترشح للجائزة طلب تعبئة  (6)

 .اإلنجليزية باللغة التطبيقية والعلوم األساسية العلوم مجالي في يعبأ الطلب ، www.kfas.orgللمؤسسة اإللكتروني
 

 –مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على عنوان  Flash Memory، إما بواسطة وسيلة التخزين PDFيرسل الطلب مع األعمال وفق ملفات   (7)

 – Google drive)) السحابية مثل أو بواسطة مواقع خدمات التخزين 0046511170465: التليفون المباشر –الشرق شارع أحمد الجابر 

OneDrive –Dropbox  وترسل على البريد االلكتروني لمكتب الجوائز prize@kfas.org.kw 
 

   1028يونيو نهاية شهر حتى تقبل الترشيحات   (8)
 

 

 prize@kfas.org.kw: أو البريد اإللكتروني لمكتب الجوائز  11170461: فاكس 00465 11170465 االتصاليرجى لالستفسار بشأن الجائزة 
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 .مواضيع مجاالت الجائزة تتغير سنويا   
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