


 

 

Application Form استمارة ترشیح 

Full Name:  االسم بالكامل: 

Date & Place of Birth:  تاریخ المیالد ومكانھ: 

Nationality:  الجنسیة : 

Residential Address:  عنوان اإلقامة:  

Fixe Telephone:  الھاتف الثابت:  

Mobile phone:  الھاتف المتحرك :  

Fax:   الفاكس : 

E-mail address البرید اإللكتروني:  

 
Selected category:  
 

  :الفئة المرشح إلیھا

- First category: Distinguished Innovative Studies 
and Modern Technology. 

- Second Category: Pioneering Development & 
Productive Projects. 

- Third Category: Distinguished Producers in 
Date Palm Sector. 

- Fourth Category: Pioneering and Sophisticated 
Innovations Serving the Agricultural Sector. 

- Fifth Category: Influential Figure in the Field of 
Date Palm and Agricultural Innovation 

 .فئة الدراسات المتمیزة والتكنولوجیا الحدیثة: الفئة األولى -
 .فئة المشاریع التنمویة واالنتاجیة الرائدة: الفئة الثانیة -
 .فئة المنتجون المتمیزون في قطاع النخیل والتمر :الفئة الثالثة -
قطاع فئة االبتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة ال: الفئة الرابعة -

 .الزراعي
فئة الشخصیة المتمیزة في مجال النخیل والتمر : الفئة الخامسة -

 .واالبتكار الزراعي

 
 

 .صحیحة  أقر بأنني قرأت الشروط الخاصة بھذه الفئة من فئات جائزة خلیفة الدولیة لنخیل التمر واالبتكار الزراعي، وأن البیانات الواردة أعاله
 

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

 
     Applicant  Signature                                                                                                                         توقیع المرشح                     

 
 Date                                                                                                                                                                                     اریخالت
 



 

 

 
Award for Date Palm and Agricultural  Khalifa International 

  Innovation 
P.O. Box, AL Ain, UAE. 
Tel: 00971 3 78 32 434 
Fax: 00971 3 78 32 550 

 info@kiaai.ae :Email 
Website www.kiaai.ae   
 
The administrative office of the award will coordinate with the candidates to ensure 
the completion of all necessary paperwork. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 : الشروط العامة
 

 
نسخة من السیرة  ، مع تقدیم تنزیل استمارة الترشح من خالل الموقع اإللكتروني للجائزة تقبل طلبات الترشح من كافة أنحاء العالم، یمكن -1

 .الذاتیة للمرشح مع صورة جواز السفر وصورة شخصیة
 ).CD / DVDنسخة إلكترونیة على قرص مدمج مع (رشح ممن العمل أو البحث الأصلیة إرفاق نسخة  -2
 .بل تودع في مقر األمانة العامة للجائزةسواء فازت أم لم تفز، ال تعاد ملفات الترشیح إلى أصحابھا  -3
  .الشروط، ودون إبداء األسباب يیحق للجنة التحكیم حجب الجائزة عن أي فئة إن لم تستوف -4

 
 جائزة خلیفة الدولیة لنخیل التمر واالبتكار الزراعي 

 العین  82872صندوق برید 
 االمارات العربیة المتحدة 

 0097137832434تلفون 
 0097137832550فاكس 

 info@kiaai.ae البرید االلكتروني 
 www.kiaai.ae الموقع االلكتروني 

 
 الالزمةسیقوم المكتب اإلداري للجائزة بالتنسیق مع المرشحین لضمان االنتھاء من جمیع األوراق 

 
 
 

General Conditions: 
 

1- Applications are accepted from all countries.  The application form can be uploaded through the 
award website, and sent with a CV of the candidate, a photocopy of a valid passport and a 
photograph. 

2- The original work or application research should be submitted as an electronic copy (DVD / CD). 
3- No files of the nomination are to be returned to the applicant, whether a winner or not.  They will be 

kept in the head office of the award. 
4- The jury has the right to withhold the award for any category if conditions are not fulfilled, without 

stating any reasons. 
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