جائزة الكويت لعـام  - 2021الدورة األربعون
دعوة للترشح
يف إطــار تكريــم العلمــاء الكويتيــن والعــرب اللذيــن حققــوا انجــازات متمــزة ومســاهمات أصيلــة يف مســرتهم البحثيــة ،تمنــح مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي منــذ عــام “ 1979جائــزة الكويــت” يف مجــاالت علميــة تتفــرع مــن حقــول معرفيــة رئيســية ،علمـا ً بــأن المجــاالت العلميــة الفرعيــة
تتغــر ســنويا.
وتدعــو المؤسســة اجلامعــات والمراكــز العلميــة والباحثــن المؤهلــن األفــراد إىل التقــدم برتشــيحاتهم اخلاصــة بالعلمــاء الكويتيــن والعــرب ممــن
يتلمســون يف إنتاجهــم العلمــي التمــز والريــادة وذلــك يف المجــاالت الفرعيــة للجائــزة للعــام احلــايل  ،2021وهــي:
العلوم األساسية:

العلوم الفزييائية (وتشمل عىل سبيل المثال ال احلرص) :الفزيياء احليوية والفلكية والذرية وفزيياء
اجلسيمات والطاقة العالية واجليوفزيياء واألنظمة الكمية وفزيياء الكم وفزيياء احلالة المكثفة

العلوم التطبيقية:

العلوم الطبية التطبيقية (وتشمل عىل سبيل المثال ال احلرص) :تطوير العقاقري واللقاحات اجلديدة ،التصدي
أللوبئة واألمراض السارية ،حماية الصحة العامة ،تطبيق أبحاث اجلينوم الطبية يف الممارسات اإلكلينيكية،
تطبيق بحوث اخلاليا اجلذعية لعالج األمراض المزمنة ،التصوير الطيب.
وتويل اجلائزة لعام  2021ترحيبا ً خاصا ً لموضوع مكافحة األوبئة واجلائحات واألمراض المعدية.

العلوم الرتبوية (وتشمل عىل سبيل المثال ال احلرص) :مناهج التعليم والتكنولوجيا ،تطوير المهارات احليوية
العلوم االقتصادية واالجتماعية:
والتحليلية والبحثية وغريها ،معاجلة صعوبات التعليم ،اإلدارة الرتبوية والسياسات ،اإلصالح الرتبوي.
علم اللغويات (وتشمل عىل سبيل المثال ال احلرص) :علم اللغة احلاسويب ،واللغويات المعرفية ،واللغويات
العلوم اإلنسانية والفنون واآلداب:
العصبية ،وعلم الداللة ،وعلم اللغة االجتماعي ،وعلم اللغة النفيس.
تقـدم المؤسسـة يف كل مجـال مـن المجـاالت الفرعيـة لعـام  2021جائـزة نقديـة مقدارهـا  40,000د.ك (نحو  135ألـف دوالر أمرييك) ،إضافـة إىل ميدالية
ذهبيـة ودرع المؤسسـة وشـهادة تقديريـة ،وتمنـح جائـزة الكويت وفق الشروط التالية:
1.1ترشيحات اجلامعات والهيئات العلمية ،ويحق للفائزين باجلائزة سابقا ً ترشيح من يرونه مؤهال ً لنيلها ،وال تقبل ترشيحات الهيئات السياسية.
2.2تطلبات الرتشيح الذايت ،عىل أن يرفق المرشح مع طلب التقدم بيانا ً موجزا ً يربز مسوغات أهليته للتقدم للجائزة.
3.3أن يكون المرشح عريب اجلنسية ولديه ما يثبت منشأه العريب ،من خالل شهادة ميالد يف بلد عريب ،أو جواز سفر عريب ،أو وثائق أخرى ذات صلة تُــرفق
مع طلب التقدم.
4.4أن يكون المرشح عالما ً باحثا ً يف المجال المعلن عنه لعام  ،2021ويحمل شهادة الدكتوراه.
5.5أن يكون التقديم مشفوعا ً بقائمة تضم أسماء ثالث شخصيات علمية باإلضافة إىل اسم مؤسسة علمية واحدة تزيك المرشح/المتقدم لنيل
اجلائزة.
6.6أن يكون اإلنتاج العلمي مبتكرا ً وذا أهمية بالغة بالنسبة إىل المجال المقدم فيه ومنشورا ً خالل السنوات العرشين الماضية .ويشتمل اإلنتاج
العلمي عىل ما ييل :أبحاث منشورة أو مقبولة للنرش يف مجالت علمية محكمة وكتب مؤلفة أو مرتجمة أو محققة أو فصل منشور يف كتاب
عىل أن يتمتع الكتاب برتقيم دويل معتمد ( .)ISBNولن يتم مراجعة أو تقييم االعمال األدبية والفنية أو أطروحات الماجستري والدكتوراه أو
المطبوعات المستخرجة منها كجزء من ملف اإلنجازات اخلاصة بالمرشح.
7.7أن يُــ ــستكمل طل ــب التق ــدم للجائ ــزة ويرس ــل اإلنت ــاج العلم ــي للمُـتقـ ــدم إلكرتونيــاً .ويمك ــن احلص ــول ع ــى طل ــب التق ــدم م ــن خ ــال
الموق ــع اإللك ــروين للمؤسس ــة  ،www.kfas.orgعلم ـا ً ب ــأن طل ــب التق ــدم يف حق ــي العل ــوم األساس ــية والعل ــوم التطبيقي ــة باللغ ــة
اإلنجلزيي ــة فق ــط.
8.8أن يرسـل اإلنتـاج العلمـي وفـق ملفـات  ،PDFبواسـطة مواقـع خدمـات التخزيـن السـحابية مثـل (Google drive – Dropbox
 )OneDriveوترسـل على الربيـد اإللكتروين للجائـزة kuwaitprize@kfas.org.kw
 9.9قرارات مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نهائية وال يجوز االعرتاض عليها.
1010آخر يوم لتسلم طلبات الرتشيح هو يوم اجلمعة 31 ،ديسمرب .2021
اللستفســـار يمكـــن التواصـــل مـــع المؤسســـة عـــى  +965 2227-0465والربيـــد اإللكـــروين لمكتـــب اجلوائـــزkuwaitprize@kfas.org.kw :

KUWAIT PRIZE 2021 – Fortieth Cycle
Invitation for Nominations
The Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS) awards distinguished Kuwaiti and Arab
scientists worldwide the Kuwait Prize for their significant and outstanding achievements in research since
1979. While the main areas in various scientific fields remain consistent, the scientific subfields under these
areas vary annually.
For the 2021 Kuwait Prize Cycle, KFAS invites universities, scientific and research institutions, and eligible
individuals, to nominate Kuwaiti and Arab scientists for the Prize in the following scientific subfields:
Fundamental Sciences

Applied Sciences:

Economics and Social Sciences:
Humanities, Arts and Literature:

In Physics (including but not limited to): Biophysics, Astrophysics, Nuclear
Physics, Atomic Physics, High Energy and Particle Physics, Geophysics,
Quantum systems and computing, Condensed matter Physics.
In Applied Medical Sciences (including but not limited to): The development
of new Drugs and effective Vaccines, Combating Epidemics and communicable
diseases, Public Health Interventions, Translation of Genomic research findings
to clinical practice, Applications of Stem Cell research, and development of new
Imaging procedures. The 2021 Prize especially welcomes submissions focused on
combatting Epidemics/Pandemics and Contagious Diseases.
In Education (including but not limited to): Education and Technology
curriculum development, Development of life, Analytical, Research and other
skills, Managing learning Disabilities, Educational Administration and Policies
and Educational Reform.
In Linguistics (including but not limited to): Computational Linguistics,
Cognitive Linguistics, Neurolinguistics, Semantics, Sociolinguistics,
Psycholinguistics.

KFAS awards an annual Prize cash sum of K.D. 40,000 (Approx. $135,000) for each subfield, along with
a gold medal, a KFAS shield and a certificate of recognition.

Conditions and requirements:

1 - KFAS accepts nominations from universities, academic and research institutions, former laureates of the
Kuwait Prize, and peers of the nominees. Nominations from political entities are not accepted.
2 - KFAS accepts self-nominations. Self- nominees must provide a statement outlining the basis for their eligibility
for nomination and the significance of their research production.
3 - The nominee must be from an Arab nationality and have proof of Arabic origin, such as an Arabic birth
certificate, a valid Arabic passport, or a relevant document. A copy of one of these documents must be
included in the application file.
4 - The nominee must be a recognized specialist and researcher in the announced subfield and must hold a PhD degree.
5 - Nominees must provide a list of references, three academics/researchers and one scientific institution.
6 - The work submitted should be innovative, significant in the announced subfield, and published during the
past twenty years. Submitted work include papers published or accepted for publication in refereed Journals,
and books with ISBN number (authored, translated, edited, and chapter in a book). MA or PhD theses and
any publications extracted from them shall not be evaluated as part of the nominee’s scientific work.
7 - Nominees are requested to complete the Prize Nomination Form and send it along with the submitted work
electronically. The Nomination Form is obtained from KFAS website www.kfas.org The Nomination Form for
the subfields in Fundamental Sciences and Applied Sciences should be submitted in English.
8 - The Nomination Form along with scientific publications and achievements completed within the past twenty
years should be sent in PDF format, through the cloud storage services sites such as (Google Drive–Dropbox–
OneDrive) via Prize email: kuwaitprize@kfas.org.kw
9 - KFAS decisions concerning The Kuwait Prize are final and objections are not accepted.
10 - Nominations must be submitted no later than Friday, 31ST December 2021.
For further information and inquiries, please contact the Prize Office: Tel: +965-2227-0465; E-Mail: kuwaitprize@kfas.org.kw

