ولد جون تورنس تيت في  ١٣مارس/آذار  ١٩٢٥في مدينة مينيابوليس بوالية مينوسوتا بالواليات المتحدة األمريكية .لقد
ترك منصب بروفسور وكرسي سيد و .ريتشارد سون في الرياضيات بجامعة تكساس أوسطين منذ فترة وجيزة.
حصل جون تيت على شھادة البكالوريوس الفنون من كلية ھارفارد في عام  ١٩٤٦وعلى رسالة الدكتوراه من جامعة
برينستون في عام  ١٩٥٠وعمل إميل ارتين مستشارا لرسالة دكتوراه "تيت".
تمتد انجازات "تيت" العلمية على ستة عقود .تقلد منصب مساعد بحوث ومعلما في "برينستون" )(١٩٥٣ -١٩٥٠
وبروفسور زائر بجامعة كولومبيا ) .(١٩٥٤ -١٩٥٣انتقل "تيت" إلى جامعة ھارفارد حيث شغل منصب بروفسور
ومارس التعليم لفترة ستة وثالثين عاما .في عام  ،١٩٩٠قبل آخر منصب أكاديمي له كبروفسور وكرسي سيد و .ريتشارد
سون في الرياضيات بجامعة تكساس بمدينة أوستن.
تقلد "تيت" عدة مناصب أستاذ زائر بجامعة كاليفورنيا في "باركالي" ،وفي معھد الدراسات العليا العلمية ) Institut
 (des Hautes Études Scientifiquesفي "بور سير إيفيت" بفرنسا وفي جامعة باريس بمدينة أورسيه وفي
جامعة برينستون وفي  École Normale Supérieureبباريس.
قدم البروفسور "تيت" مساھمات أساسية في نظرية األعداد الجبرية وفي ميادين أخرى ذات صلة بالھندسة الجبرية .كما
كانت له آثار عميقة في تطوير نظرية األعداد من خالل المنصب الذي شغله كمستشار رسائل دكتوراه .سوف يتلقى
"تيت" جائزة أبيل  ٢٠١٠نظرا "لتأثيره العميق والدائم في نظرية األعداد"  ،وفقا لما تدلي لجنة أبيل به.
أبدى تيت اھتمامه بالرياضيات في سن مبكر .لقد نمى وترعرع وھو منبھر بألغاز الرياضيات ومستلھما من الكتب التي
كانت تحتويھا مكتبة أبيه الذي كان يشغل منصب بروفسور علوم فيزيائية .على الرغم من حبه لألفكار التي قرأ عنھا،
قرر دراسة العلوم الفيزيائية في الجامعة ،وسرعان ما أدرك خالل العام األول من دراساته أنه كان يكن حبا حقيقا
للرياضيات .صُرح له باالنتقال إلي دراسة الرياضيات وحصل على رسالة الدكتوراه في عام .١٩٥٠
خالل فترة  ٦٠عاما ،وضع "تيت" بصمته على عالم الرياضيات الحديثة .من الجدير بالمالحظة أن اسمه يطلق على كثير
من مفاھيم الرياضيات مما يعد مقياسا للتأثير الذي تتركه أفكاره في الرياضيات .نقرأ في كتب مختلفة ووحدة "تيت"
) (Tate moduleومنحى تيت ودورة تيت وتحليل ھودج – تيت وكوھومولوجي تيت ومعامل سير -تيت الثابت وزمر
لوبين – تيت ورسم تيت البياني وزمر شافارفيتش -تيت ومرتفع تيت الخ.
تلقى تيت كثيرا من الجوائز والدرجات الشرفية .منذ بدء عام  ،١٩٥٦مُنح تيت جائزة "كول" من الجماعة األمريكية
للرياضيات ) (American Mathematical Society’s Cole Prizeلمساھماته الممتازة في نظرية األعداد.
عندما مُنح "تيت" جائزة االستحقاق لإلنجازات الكبرى "ستيل" ) (Steele Prize for Lifetime Achievement
من الجماعة األمريكية للرياضيات ) (American Mathematical Society’s Cole Prizeفي عام ،١٩٩٥
كان رده على النحو التالي":إن مجرد تكريس حياة اإلنسان للرياضيات يُعد بمثابة جائزة في حد ذاته ،ولكن الحصول على
تكريم من الزمالء أمرا أعظم يبعث على الشعور باالرتياح )مالحظات الجماعة األمريكية للرياضيات( .لقد حاز "تيت"
على تشريف "البتكاره مفاھيم أساسية في نظرية األعداد الجبرية" عندما تقاسم جائزة وولف في الرياضيات مع "ميكيو
ساتو" في .٢٠٠٣/٢٠٠٢
حاز تيت على زمالة مؤسسة سلون ) (١٩٦١-١٩٥٩) (Sloan Foundation Fellowshipوعلى زمالة جوجنھايم
) (Guggenheim Fellowshipفي ) .(١٩٦٦ – ١٩٦٥كما دعي كمتحدث رئيسي في الكونجرس العالمي
للرياضيات في عام  ١٩٦٢في ستوكھولم ومرة أخرى في عام  ١٩٧٠في نيس .في عام  ،١٩٧٢ألقى محاضرة ندوة
الجماعة األمريكية للرياضيات.
ان ُتخب تيت في األكاديمية الوطنية للعلوم في عام  .١٩٦٩كما عُين عضو أجنبي في األكاديمية الفرنسية للعلوم في ١٩٩٢
وعضو فخري في جماعة لندن للرياضيات في عام .١٩٩٩

