
لقد . حدة األمريكيةفي مدينة مينيابوليس بوالية مينوسوتا بالواليات المت ١٩٢٥آذار /مارس ١٣في  تيت ولد جون تورنس 
  .منذ فترة وجيزة  أوسطينفي الرياضيات بجامعة تكساس  ريتشارد سون. كرسي سيد وبروفسور وترك منصب 

من جامعة  الدكتوراهوعلى رسالة  ١٩٤٦في عام  الفنون من كلية ھارفارد البكالوريوسشھادة على تيت  حصل جون
  ."تتي"اه دكتوررسالة ل وعمل إميل ارتين مستشارا ١٩٥٠ عامفي  برينستون

) ١٩٥٣ - ١٩٥٠" (برينستون"في  امساعد بحوث ومعلم تقلد منصب. العلمية على ستة عقود" تيت"تمتد انجازات 
إلى جامعة ھارفارد حيث شغل منصب بروفسور " تيت"انتقل ). ١٩٥٤ - ١٩٥٣(وبروفسور زائر بجامعة كولومبيا 

ريتشارد . ، قبل آخر منصب أكاديمي له كبروفسور وكرسي سيد و١٩٩٠في عام . ومارس التعليم لفترة ستة وثالثين عاما
  .في الرياضيات بجامعة تكساس بمدينة أوستن سون

 Institut (معھد الدراسات العليا العلمية ، وفي "باركالي"بجامعة كاليفورنيا في  عدة مناصب أستاذ زائر" تيت"تقلد 
des Hautes Études Scientifiques ( سيه وفي رأوبمدينة بفرنسا وفي جامعة باريس " بور سير إيفيت"في

  .بباريس École Normale Supérieureرينستون وفي جامعة ب

كما . ذات صلة بالھندسة الجبرية أخرى ميادينمساھمات أساسية في نظرية األعداد الجبرية وفي " تيت"قدم البروفسور 
سوف يتلقى . دكتوراه رسائلكانت له آثار عميقة في تطوير نظرية األعداد من خالل المنصب الذي شغله كمستشار 

   . به لجنة أبيل وفقا لما تدلي، " نظرية األعداد فيوالدائم  العميقتأثيره ل" نظرا ٢٠١٠أبيل  ةجائز" تيت"

وھو منبھر بألغاز الرياضيات ومستلھما من الكتب التي نمى وترعرع لقد . ات في سن مبكراھتمامه بالرياضي تيت أبدى 
على الرغم من حبه لألفكار التي قرأ عنھا، . بروفسور علوم فيزيائيةيشغل منصب تحتويھا مكتبة أبيه الذي كان كانت 

ل من دراساته أنه كان يكن حبا حقيقا قرر دراسة العلوم الفيزيائية في الجامعة، وسرعان ما أدرك خالل العام األو
  .١٩٥٠إلي دراسة الرياضيات وحصل على رسالة الدكتوراه في عام  باالنتقالُصرح له  .للرياضيات

على كثير يطلق اسمه  ة أنظحالمالب الجدير من. عالم الرياضيات الحديثة علىبصمته  "تيت" وضععاما،  ٦٠خالل فترة 

 "تيت"ووحدة كتب مختلفة  في نقرأ .الرياضيات فيأفكاره  الذي تتركه تأثيرلمن مفاھيم الرياضيات مما يعد مقياسا ل
)Tate module(  الثابت وزمر تيت  - ومعامل سيرتيت وكوھومولوجي تيت  –وتحليل ھودج تيت ودورة تيت ومنحى

  . خالتيت ومرتفع تيت  -البياني وزمر شافارفيتشتيت ورسم تيت  –لوبين 

 جماعة األمريكيةالمن " كول"جائزة تيت ، ُمنح ١٩٥٦منذ بدء عام . من الجوائز والدرجات الشرفية اكثيرتيت  تلقى
. ته الممتازة في نظرية األعدادالمساھم) American Mathematical Society’s Cole Prize( للرياضيات
)  Steele Prize for Lifetime Achievement(" ستيل" لإلنجازات الكبرى  االستحقاقجائزة " تيت"عندما ُمنح 

، ١٩٩٥في عام  )American Mathematical Society’s Cole Prize(  من الجماعة األمريكية للرياضيات
، ولكن الحصول على ذاته جائزة في حد بمثابة ُيعد ة اإلنسان للرياضياتتكريس حيامجرد إن :"كان رده على النحو التالي

" تيت"لقد حاز  ).مالحظات الجماعة األمريكية للرياضيات(يبعث على الشعور باالرتياح أعظم أمرا ء تكريم من الزمال
ميكيو "وولف في الرياضيات مع عندما تقاسم جائزة " البتكاره مفاھيم أساسية في نظرية األعداد الجبرية"على تشريف 

  .٢٠٠٢/٢٠٠٣في " ساتو

 وعلى زمالة جوجنھايم) ١٩٦١-١٩٥٩(  )Sloan Foundation Fellowship(على زمالة مؤسسة سلون تيت  حاز
)Guggenheim Fellowship(  في)كما دعي كمتحدث رئيسي في الكونجرس العالمي  ).١٩٦٦ – ١٩٦٥

 ، ألقى محاضرة ندوة١٩٧٢في عام . في نيس ١٩٧٠في ستوكھولم ومرة أخرى في عام  ١٩٦٢للرياضيات في عام 
  .الجماعة األمريكية للرياضيات

 ١٩٩٢كما ُعين عضو أجنبي في األكاديمية الفرنسية للعلوم في . ١٩٦٩في األكاديمية الوطنية للعلوم في عام تيت نُتخب ا
  .١٩٩٩وعضو فخري في جماعة لندن للرياضيات في عام 


