
 
 
 
 
 
 

 
Application Form 
 

 استمارة ترشيح 
  

   Full Name:   االسم بالكامل:  

  Date & Place of Birth:  تاريخ الميالد ومكانه:  

Nationality:    الجنسية:  

Residential Address:   :عنوان اإلقامة   

Fixe Telephone:    الھاتف الثابت:  

Mobile phone:    الھاتف المتحرك:  

Fax:    الفاكس:  

E-mail address:   البريد اإللكتروني:  

 
 :Nomination category                                                                                        :الجائزةفئة 

iesفئة  رو البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة نخيل وإنتاج التم

rsفئة

ueفئة

ctفئة

reفئة

Distinguished Research / Stud

Distinguished Produce  رو المنتجين المتميزين في مجال زراعة نخيل وإنتاج التم

The Best New Techniq    أفضل تقنية متميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

The Best Development Proje   أفضل مشروع تنموي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

Distinguished Figu   وإنتاج التمرالنخيل الشخصية المتميزة في مجال زراعة    
 
 
 

  

I, hereby declare that I have read the 
conditions of this particular category of 
Khalifa International Date Palm Award, 
and all the information listed in this form 
are correct and binding. 

أقر بأنني قرأت الشروط الخاصة بھذا الفرع من  

فروع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ، وأن 

  .البيانات الواردة أعاله صحيحة 

 
 

  

Applicant’s Signature:   توقيع المترشح:  
    

Date:   التــــــــــــاريخ:  



 
 الشروط العامة

 

 (Simplified Arabic Font)  تقبل طلبات الترشيح من كافة أنحاء العالم باللغتين العربية-1
   

.(Times New Roman)   أو اإلنجليزية 

. تقديم نسخة من السيرة الذاتية للمرشح مع صورة عن جواز السفر، وثالث صور شخصية-2  

  . ال تمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة عربية أو أجنبية أخرى-3

رشح واحدة أصلية ونسخة إلكترونيةم إرفاق نسختين من العمل أو البحث ال-4   .(CD) 

 

. ال تعاد ملفات الترشيح إلى أصحابها سواء فازت أم لم تفز، بل تودع في مقر األمانة العامة للجائزة بمدينة العين-5  

.دون إبداء األسبابَ يحق للجنة التحكيم حجب الجائزة عن أي فئة إن لم تستوف الشروط و-6  

:ترسل طلبات الترشيح باسم سعادة أمين عام الجائزة ومقرر مجلس األمناء على العنوان التالي  

:جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر  

.، العين، اإلمارات العربية المتحدة82872: ب.ص  

: الهاتف +971 3 783 24 34 :  الفاكس ،    +971 3 783 25 50 

kidpa@uaeu.ac.ae :   البريد اإللكتروني  
www.kidpa.uaeu.ac.ae       www.kidpa.ae   الموقع اإللكتروني  :  

General Conditions 
 

1- Applications should be filled in Arabic (Simplified Arabic Font) or English 
(Times New Roman). 
2- Applications are accepted from all around the world; there are no nationality 
restrictions. 
3- Works submitted for the Awards should be authentic, creative and expanding 
the knowledge in the date palm cultivation field. 
4- Contributions previously awarded any Arab or foreign prize 
are not eligible. 
5- An applicant shall not object to the Award arbitrators’ decisions 
6- Works submitted for the Award shall not be returned to the applicants, they 
are to be kept in the head office of the Award at Al Ain city. 
7- Submit two copies of the original work (one original and one electronic soft 
copy (CD)). 
8- It is in the right of supervised attainees to dismiss the Award without stating 
any reasons. 
9-  Fill the application form and submit your curriculum vitae detailing the 
nominee's academic background, experience, previous positions, and 
listing all published work. 
All applications along with due documents are to be sent to: 

General Secretariat of Khalifa International Date Palm Award 
P.O.Box. 82872, Al Ain, United Arab Emirates. 
Tel.  +971 3 783 24 34, Fax:  +971 3 783 25 50, 

E-mail: kidpa@uaeu.ac.ae 
Website:     www.kidpa.uaeu.ac.ae        www.kidpa.ae 
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