
�شياً مع أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتحقيقاً ألغراضها يف تدعيم اإلنتاج العلمي وتشجيع العل�ء والباحث�، تقوم املؤسسة بتخصيص 

جوائز يف مجاالت العلوم واآلداب والفنون والرتاث وذلك وفق برامجها السنوية. وتسجل املؤسسة من خالل هذه الجوائز اعرتافها باإلنجازات الفكرية 

املتميزة التي تخدم التقدم العلمي وتفتح الطريق أمام الجهود املبذولة لرفع املستوى الحضاري يف مختلف امليادين.

وموضوعات جائزة الكويت لعام 2014 يف املجاالت الخمسة هي ك� ييل:

علوم األرض  : 1.  العلوم األساسية  

العلوم الهندسية  : 2.  العلوم التطبيقية  

االقتصاد واإلدارة   : 3.  العلوم االقتصادية واالجت�عية 

دراسات يف اللغة العربية وآدابها  : 4.  الفنون واآلداب  

الرتاث العلمي العر¾ واإلسالمي  : 5.  الرتاث العلمي العر واإلسالمي 

تقدم املؤسسة سنوياً يف كل مجال من املجاالت املذكورة جائزة مقدارها 30,000 د.ك (ثالثون ألف دينار كويتي) لواحد أو أك¿ من أبناء دولة 

الكويت والبالد العربية األخرى. ك� تقدم املؤسسة مع الجائزة النقدية ميدالية ذهبية ودرع املؤسسة وشهادة تقديرية. عل�ً بأن مواضيع مجاالت 

الجائزة تتغÄ سنوياً.

ويتم منح جائــزة الكويــت وفق الرشوط التالية:

1. أن يكون املتقدم عر¾ الجنسية ولديه ما يثبت منشأه العر¾، من خالل شهادة ميالد يف بلد عر¾ أو جواز سفر عر¾ صالح، ويرفق مع طلب  

    التقديم ما يثبت ذلك.

2. أن يكون اإلنتاج مبتكراً وذا أهمية بالغة بالنسبة إىل الحقل املقدم فيه ومنشوراً خالل السنوات العرشين املاضية. ويشتمل اإلنتاج العلمي ما 

    ييل: أبحاثاً منشورة أو مقبولة للنرش يف مجالت علمية محكمة وكتباً مؤلفة أو مرتجمة أو محققة أو فصالً  منشوراً يف كتاب عىل أن يتمتع 

.(ISSN) الكتاب برتقيم دويل معتمد    

3. أال يكون املرشح قد نال جائزة عن اإلنتاج املقدم من أية جهة أخرى.

4. تقبل املؤسسة ترشيحات الجامعات والهيئات العلمية، ك� يحق لألفراد الحاصل� عىل هذه الجائزة ترشيح من يرونه مؤهالً لنيلها، وال تقبل 

    ترشيحات الهيئات السياسية.

5. تقبل املؤسسة طلبات املتقدم� من تلقاء أنفسهم عىل أن يكون تقدÐهم مشفوعاً بقاÑة تضم ثالثة أكادÐي� أو باحث� ومؤسست� علميت�،  

    وستخاطب املؤسسة ثالثاً من هذه الشخصيات أو املؤسسات لتقديم خطابات تزكية للمتقدم.

6. قرارات مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نهائية وال يجوز االعرتاض عليها.

7. عىل الفائز أن يقدم محارضة عن اإلنتاج الذي نال عنه الجائزة.

8. تعبئة طلب الرتشيح للجائزة، ويُرسل مع جميع أع�ل املرشح إلكرتونياً، عىل أن تكون األع�ل وفق ملفات PDF إما بواسطة وسائل التخزين   

    CD/DVD/Flash Memory أو بواسطة الربيد اإللكرتوÕ ملكتب الجوائز prize@kfas.org.kw ، وÐكن الحصول عىل طلب الرتشيح من    

   خالل املوقع اإللكرتوÕ للمؤسسة www.kfas.org. ترسل الطلبات باسم السيد مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

9. تقبل الرتشيحات لغاية 2014/12/1.

لالستفسار بشأن الجائزة يرجى االتصال بالرقم اآل�: 

هاتف: 22270465 (965+) / فاكس: 22270462 (965+)

prize@kfas.org.kw :ملكتب الجوائز Õأو الربيد اإللكرتو

جائـزة الكويـت لعـام 2014
دعوة للترشيـح

Earth Sciences 

Engineering Sciences

Economics and Management

Studies in Arabic Language and Literature

Arabic and Islamic Scienti×c Heritage


