دعوة ترشيح
لجائزة الملك فيصل العالمية
لعام 1439هـ2018/م
للعلوم
يسر األمانة العامة جلائزة امللك فيصل العاملية أن تعلن عن بدء الرتشيح جلائزة
العلوم لعام 1439هـ2018/م يف حقل:

الرياضيات
شروط الترشيح:
-1
-2
-3
-4
-5

أن يكـون الرتشيح من اجلامعات ،واهليئات واملؤسسات العلمية ،واملراكز البحثية.
أن تكون األعمال املُرشَّحة منشورة ،مفيدة للبشرية ومثرية للمعرفة اإلنسانية.
أن يكون املُرشَّح على قيد احلياة.
ال تقبل ترشيحات األفراد ،أو من األحزاب السياسية.
أن ال يكون العمل املُرشَّح رسالة جامعية.

المطلوب من الجهة المرشحة:
-1
-2
-3

خطاب ترشيح رمسي لكل مُرشَّح على حِدَة يتضمن أسباب الرتشيح ،وبياناً وافياً بإجنازات املُرشَّح يف حقل اجلائزة.
قائمة باألعمال املُرشَّحة.
منوذج املعلومات العامة بعد ملئه من قِبَل املُرشَّح ،وميكن تصوير النموذج وفقاً لعدد املُرشحني.

المطلوب من المرشح:
-1
-2
-3

سرية املُرشَّح العِلميَّة والعَمليَّة ،وقائمة بأعماله املنشورة ،وتُرسل نسخة منها بالربيد اجلوي ،وأخرى بالربيد اإللكرتوني.
موافقته على تقديم ثالث حماضرات يف جمال ختصصه يف مراكز علمية ،يف حال فوزه باجلائزة.
نسخة أصلية واحدة من كل حبث مُرشَّح؛ بشرط أالَّ يزيد عدد البحوث املُرشَّحة على عشرة.

-4
-5

ست نسخ من كل كتاب مُرشَّح أو فصل منه؛ بشرط أالّ يزيد عدد الكتب أو فصول الكتب املُرشَّحة على مخسة .ويرفق
مع كل فصل مرشَّح صفحة غالف الكتاب الذي يشمل ذلك الفصل.
صورة ضوئية رمسية واحدة للمرشح ،حديثة وملونة ،مقاس 18×13سم.

مكونات الجائزة:
-1
-2
-3

براءة مكتوبة باخلط العربي تتضمن اسم الفائز ومُلخَّصاً لإلجنازات اليت أَهَّلته لنيل اجلائزة.
ميدالية ذهبية عيار  24قرياطاً  ،وزن  200جرام.
مبلغ 000ر 750ريال سعودي (000ر 200دوالر أمريكي).

ملحوظات:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ينظر يف الرتشيح يف ضوء التميُّز العِلمي فقط.
يُستبعد كل ترشيح مل يستوف مجيع املُتطلَّبات الواردة يف دعوة الرتشيح.
ميكن أن يشرتك يف اجلائزة أكثر من فائز.
قرار جلنة االختيار نهائي.
ال تعاد أوراق الرتشيح والبحوث واألعمال املُرشَّحة إىل مرسليها.
تُعلن أمساء الفائزين يف شهر ربيع اآلخر 1439هـ املوافق يناير 2018م ،ويتم تسليم اجلائزة يف احتفال رمسي مدينة
الرياضُ ،يحَدَّد موعده يف وقت الحق.
آخر موعد لقبول الرتشيحات هو الرابع من شهر رجب 1438هـ املوافق األول من شهر إبريل 2017م .وترسل مجيع
متطلبات الرتشيح إىل األمانة العامة للجائزة على العنوان التالي:
األمانة العامة جلائزة امللك فيصل العَامليَّة
مبنى اخلريية – طريق امللك فهد
صندوق بريد  22476الرياض 11495
اململكة العربية السعودية
هاتف )+966 11( 4652255
فاكس )+966 11( 4658685
بريد الكرتوني kfipinfo@kfip.org
املوقع اإللكرتوني http://www.kfip.org

معلومات عامة عن المُر َّشح
General Information About The Nominee
اسم العائلة

اسم األب

االسم األول

First Name

Middle Name

Family Name

Year السنة

Month الشهر

Day اليوم

Country الدولة

State الوالية

City املدينة

Nominee's
Name (1)

Date of Birth

Place of Birth

Present احلالية

Nationality

Previous السابقة

)1( اسم املُرشَّح

تاريخ امليالد
مكان امليالد
اجلنسية
الوظيفة احلالية

Qualification

املؤهالت العلمية

Field of
Specialization

التخصص الدقيق

ملـخـــص ألهـــم

)2( اإلجنازات

Summary of Major
Achievements (2)

Current
Position

Mailing
Address
City Code

مفتاح املدينة

Country Code

مفتاح الدولة

Mobile

هاتف اجلوال

Office Phone

هاتف مكتب

الفاكس

Home Phone

Fax

E-mail

(1) Write your name exactly as it appear in your passport
(2) Use additional paper if necessary

العنوان الربيدي

هاتف
منزل א
مكتب
بريد إلكرتوني

) يكتب االسم باللغة العربية واإلجنليزية وفقاً جلواز السفر1(
) ميكن استخدام ورقة اضافية2(

