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رسالة الرئيسة التنفيذية

في العام 1982، تم إطالق جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، إيمانًا من المؤسسة بأن المجتمعات ال يمكن لها أن تتقدم 
من دون العلم، ومن دون أن يتم تعزيزه في أوجه الحياة المختلفة.

في ذلك الوقت المبكر من القرن الماضي، أدركت المؤسسة أن االستثمار في البحث العلمي ال بّد أن يكون أساسيا في أي توجه 
نحو التنمية والنهوض، وأنه ما من أمة استطاعت أن تتقدم من دون أن تسعى إلى خلق مجتمع علمي قائم على المعرفة والبحث 
الدائم، واالطالع على كل ما هو جديد في العالم، خصوصًا أن التقدم العلمي اليوم ال يتم في جزر معزولة، بل هو مجموعة 
كبيرة من الجهود التي يقوم بها علماء من جميع بقاع العالم، يستفيدون من بعضهم بعضا، وبجهودهم المشتركة يتجاوز 

العالم ما يفرض عليه من تحديات، ويؤسسون لثورات صناعية حديثة في كل حين.

ُمنذ تأسيس الجائزة، والتي تعد أول جائزة عربية ُتعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب، بلغ إجمالي عدد الفائزين في 
والمعاهد  والمؤسسات  الجامعات  مختلف  إلى  ينتمون  مرشح   4000 يقارب  ما  أصل  من  وفائزًا،  فائزة   412 المختلفة  حقولها 

والمراكز العلمية من 17 قطرًا عربيًا.

إطالق جوائز عبد الحميد شومان العلمية كان خطوة جادة باتجاه حلم كبير، وهو أن يتم التأسيس لتقاليد بحثية تتعدى العقبات 
القائمة منذ عقود، نستكمل فيها إنجاز البنية التحتية الضرورية، ولفت نظر القطاعين العام والخاص إلى ضرورة اإلسهام في 
دعم البحوث لتأسيس مجتمع علمي بتقاليد راسخة، يكون قادرا على نقل مجتمعاتنا العربية إلى مصاف المجتمعات المتقدمة.

هذا هو الحلم الذي سعينا وراءه منذ اللحظة األولى إلطالق الجوائز، يلهمنا التزام ومهنية وعطاء كل من يعمل معنا من هيئات 
علمية ولجان تحكيم وكوادر ال تألو ُجهدًا من أجل مجتمع علمي مبتكر. 

شكرًا لُمجتمع ُشومان للبحث العلمي الذي يكُبر معه الُحلم ويغدو واقعًا وحقيقة.

الرئيسة التنفيذية 
 فالنتينا قّسيسّية

مؤسسة عبد الحميد شومان
أّسسها ويمّولها البنك العربي منذ 1978
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مؤسسة عبد الحميد شومان
أّسسها ويمّولها البنك العربي منذ 1978

جاء تأسيس مؤّسسة عبد الحميد شومان من قبل البنك العربي في العام 1978 كخطوة ريادية للمساهمة في تأسيس منارة 
للمعرفة واإلبداع في األردن والوطن العربي ال تهدف لتحقيق الربح، حيث عملت المؤّسسة منذ تأسيسها على المساهمة في 

نهوض مجتمعات الوطن العربي من خالل المعرفة والبحث والحوار. 

رسالتنا وأركاننا: 
تتمّثل رسالة المؤّسسة في االستثمار في اإلبداع المعرفي والّثقافي واالجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن 

العربي من خالل أركانها الّثالثة: 

االبتكار المجتمعياألدب والفنونالفكر القيادي

أهمّية دعم البحث العلمي:
تؤمن مؤّسسة عبد الحميد شومان بدور البحث العلمي والباحثين في نشر المعرفة، وفي إيجاد حلول عملّية لمشاكل واحتياجات 
المجتمع ذات األولوّية محليّاً وإقليميّاً وعالمّيًا. لذا، نستثمر منذ 35 عامًا في تحفيز وتشجيع المزيد من البحث واالبتكار العلمي 
العربية  البحثية  المؤسسات  بين  التعاون  بأن  نؤمن  كما  مستدام.  واجتماعي  اقتصادي  أثر  أجل  من  والمجتمعي  والتكنولوجي 

ومن مختلف القطاعات هو أحد الممّكنات التي تعّزز من مكانة البحث العلمي وتعظم أثره على المنطقة العربّية والعالم.

جائزة عبد الحميد شومان
للباحثين العرب
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جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب
35 عامًا على مسيرة العطاء للبحث العلمي والباحثين العرب

هي أّول جائزة عربّية تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب منذ عام 1982، وتهدف إلى دعم البحث العلمي وإبرازه في 
جميع أنحاء الوطن العربي، والمشاركة في إعداد وإلهام جيٍل من الباحثين والخبراء والمختّصين العرب في الميادين العلمّية 

المختلفة في ظّل اإلمكانَيات المحدودة لدى المؤّسسات والجامعات واألفراد.

باحثًا وباحثة 412
ترشحوا للجائزة من أغلب الجامعات والمؤسسات 3925فازوا بالجائزة

العلمية في جميع أنحاء الوطن العربي. 

الغايات:
اإلسهام في دعم البحث العلمي العربي وتفعيله.

إعداد جيل من الباحثين والخبراء واالختصاصيين العرب في الميادين العلمية المختلفة.

  

اآلداب والعلوم 
اإلنسانّية 

واالجتماعّية 
والتربوّية

العلوم
األساسّية

العلوم الطبّية 
والصحّية

العلوم 
الهندسّية

العلوم 
التكنولوجّية 

والزراعّية

العلوم 
االقتصادّية 

واإلدارّية

حقول 
الجائزة

الهيئات العلمية 
تشرف على الجائزة هيئة علمية مستقلة من خيرة األكاديميين والباحثين، وتختار الموضوعات ضمن الحقول المختلفة ولجان 

التحكيم كل عام.

الهيئة العلمية الحالية:

رئيس الهيئة العلمية:

معالي األستاذ الدكتور وجيه عويس

أعضاء الهيئة العلمية: 

األستاذ الدكتور ضياءالدين عرفةاألستاذ الدكتور إحسان فتحي

األستاذة الدكتورة هالة الخيمياألستاذ الدكتور سري ناصر

الهيئة العلمية السابقة:

رئيس الهيئة العلمية:

دولة األستاذ الدكتور عدنان بدران

أعضاء الهيئة العلمية: 

األستاذ الدكتور أحمد أبو الهيجاءاألستاذ الدكتور عبدالرحيم الحنيطي

األستاذ الدكتور همام غصيباألستاذة الدكتورة نجوى خوري
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الّتقييم:
تتولى تقييم الّنتاج العلمي المقّدم لجان تحكيم تؤلفها الهيئة العلمّية للجائزة من ذوي الخبرة والكفاية، وقراراتها نهائّية وال 

يجوز االعتراض عليها. 

تتولى الّلجان ما يلي:
دراسة الّنتاج العلمي المقدم والمقبول للحصول على الجائزة وتقويمه.  )1

اّتخاذ القرارات الختيار الفائزين بالجائزة أو حجبها، على أن تكون هذه القرارات مسّببة، ورفعها إلى الهيئة العلمية.  )2
تقديم الّتوصيات التي تراها ضرورية إلى الهيئة العلمّية لتطوير عمل الجائزة.  )3

الفائزون ومنح الجوائز:
تعلن مؤّسسة عبد الحميد شومان أسماء الفائزين بالجائزة بالوسائل المناسبة، وذلك في موعد تحّدده كل عام، ويقام حفل   •

خاص لمنح الجائزة.
بين  بالّتساوي  تقسم  التي  المالية  المكافأة  إلى  إضافة  ودرعًا،  شهادة  منهما  كل  فيمنح  فائزان  الواحدة  الجائزة  استحق  إذا   •

الفائزين.
يقّدم كل فائز ملّخصًا في حدود صفحة واحدة عن مجمل نتاجه العلمي الذي أّهله للفوز بالجائزة، تنشره المؤسسة على   •
موقعها على شبكة اإلنترنت، إضافة إلى صورتين شخصيتين بخلفية بيضاء ذات مواصفات فنية عالية لغرض كتيب الجائزة 

الذي يوزع في الحفل.

ترسل الترشيحات إلى العنوان اآلتي:
رئيس الهيئة العلمية

جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب
مؤسسة عبد الحميد شومان

ص.ب: )940255( عّمان 11194 – األردن، 
هاتف: 4645150 6 962+

researchersaward@shoman.org.jo

مكونات الجائزة:
 

شهادة تتضّمن اسم 
الجائزة واسم الفائز 
والحقل الذي فاز به.

مكافأة مالية 
قدرها )20,000( 

عشرون ألف دوالر.

درع يحمل اسم 
الجائزة وشعارها.

 

شروط الترشيح:

أن يقّدم الترشيح في الوقت المحدد في دعوة الترشيح.  .1

أن يكون المرّشح عربّي الجنسّية أو من أصل عربي.  .2

نتاجًا  وللمجتمع  للعلم  قدم  قد  المرّشح  يكون  أن   .3
علميًا ذا قيمة علمّية واجتماعية خالل السنوات الخمس 

األخيرة، وأن يكون قد قام بذلك العمل في بلد عربي. 

مؤسسة  أو  جامعة  في  معرفان  كتابيًا،  يرّشحه  أن   .4
علمية معترف بها، على أن يضم الكتاب تعلياًل للّترشيح.

يرسل الّنتاج العلمي الكامل للمرشح إلكترونيًا بواسطة   .5
األخيرة،  الخمس  السنوات  خالل   Flash أو   DVD أو   CD
في  المطلوبة  األخرى  والمعلومات  بالوثائق  مرفقًا 
النموذج المعّد لذلك، مع مراعاة التقيد التام بتعليمات 

ملء النموذج المذكور لتسهيل عمل المحكمين. 

أن يرسل المرّشح نبذة بالّلغة العربية عن الّنتاج العلمي   .6
المقّدم للجائزة.

شومان  الحميد  عبد  جوائز  بإحدى  للفائزين  يجوز  ال   .7
للباحثين العرب في السابق الّتقدم للجائزة مرة أخرى. 

يجوز للمرّشح إرسال نتاجه العلمي والوثائق للمؤسسة   .8
مباشرة أو من خالل جامعته أو مؤسسته العلمية.

تدخل  وال  اإلنجليزّية،  أو  العربّية  بالّلغتين  األبحاث  تقّبل   .9
النتاج  تقييم  في  والدكتوراة  الماجستير  رسائل  أبحاث 

العلمي للمرشح.

كل  وموضوعات  تخّصصات  في  الترشيح  طلب  يقّدم   .10
في  ذلك  ويحدد  المعلنة،  الجائزة  حقول  من  حقل 

نموذج الترشيح.

عالمية  مجالت  في  المنشور  العلمي  الّنتاج  يرسل   .11
محكمة والوثائق دفعة واحدة وال ينظر في أي مواد 
ترسل بعد ذلك، وال يعاد اإلنتاج العلمي للمرّشح سواء 

فاز أم لم يفز.

وال  الجائزة،  بشروط  تلتزم  ال  التي  الّطلبات  في  ينظر  ال   .12
تلك التي تصل بعد انتهاء فترة الّترشيح.

الّرجوع لكل بحث  للّضرورة، عدد مرات  المرّشح،  يحدد   .13
من أبحاثه المقدمة للجائزة وعامل األثر وجهة الّنشر.

ال يحّق ألعضاء الهيئة العلمّية ولجان الّتحكيم للعام   .14
المعلنة فيه الجائزة الترّشح للجائزة.

مّمن  الجائزة  تسحب  أن  للجائزة  العلمّية  للهيئة  يحق   .15
فاز/ ت بها إذا ثبت لها أي مما يلي:

دعوة  في  المعلنة  الجائزة  شروط  من  بأي  - اإلخالل 
الّترشيح.

من  قّدم  ما  في  العلمي  البحث  بأخالقيات  - اإلخالل 
نتاج علمي.

- أي إخالل آخر تراه الهيئة العلمية. 
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35 عامًا في أرقام
2016 - 1982

الفائزون:

412 فائزة وفائزًا

عدد الفائزين في كل سنة
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17 جنسية وقطرًا

الفائزون حسب الجنسية
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جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب
دورة العام 2016

3925 مرشحًا ومرشحة

عدد المرشحين في كل سنة
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2016 الفائزون بجائزة 
الباحثين العرب دورة العام

 11 أصل  من   5 على  العربيات  الباحثات  بحصول  العام  هذا  نتائج  تميزت 
جائزة، كما حاز الباحثون من جمهورية مصر العربية على 4 من 11 جائزة، 
لألردن  جائزتان  ثم  جوائز،   3 على  حازوا  الذين  اللبنانيون  الباحثون  تالهم 

وجائزة واحدة لباحث من الكويت وآخر من تونس. 

العلوم 
األساسّية

أ.د. علي محمد عبداهلل 
معهد الكويت الكويتكويتيالدوسري

لألبحاث العلمية
التغير المناخي وتأثيره على 

التنوع الحيوي والتصحر

العلوم
االقتصادّية 

واإلدارّية
د. ياسمين محمد خضري 

محمد
الفساد اإلداري والحوكمةالجامعة البريطانية/ مصرمصرمصرية

العلوم 
التكنولوجّية 

والزراعّية

د. نداء محمد إسماعيل سالم

أ.د. وفاء محمد السيد حجاج

أ.د. أمين محمد خليل شعبان

أردنية

مصرية

لبناني

األردن

مصر

لبنان

الجامعة األردنية

المركز القومي للبحوث

المجلس الوطني للبحوث 
العلمية

اآلفات واألمراض الزراعية

اآلفات واألمراض الزراعية

المصادر المتكاملة للمياه 
وإدارتها

العلوم 
الهندسّية

أ.د. محمد كمال خالف خليفة

د. رامي فاروق محمد ضاهر

أ.د. محمد سليم بن خميس 
العلويني

مصري

أردني

تونسي

مصر

األردن

السعودية

جامعة الفيوم

الجامعة األلمانية األردنية

جامعة الملك عبداهلل 
للعلوم والتكنولوجيا

ترميم وصيانة األبنية التاريخية

ترميم وصيانة األبنية التاريخية

هندسة أنظمة االتصاالت

الجنسيةاالسم

لعلــوم  ا
لطبّيــة ا

والصحّية

أ. د . سهى سامي كنج

أ. د. صبري محمد عبده عطية

د. مرفت نبيل سليم السباعي

لبنانية

مصري

لبنانية

لبنان

السعودية

لبنان

المركز الطبي في الجامعة 
األمريكية في لبنان

جامعة الملك سعود

الجامعة اللبنانية األمريكية

انتشار مقاومة البكتيريا 
للمضادات الحيوية

أثر استخدام مسببات الطفرات 
والسرطان في جميع مناحي الحياة

أثر استخدام مسببات الطفرات 
والسرطان في جميع مناحي الحياة

الحقلمكان العملالقطر

حجبت الجائزة في الحقول والموضوعات التالية:

اآلداب والعلوم اإلنسانّية واالجتماعية والتربوّية  .1
- التيارات السياسية المعاصرة وأثرها على المجتمع العربي.

- الفنون التشكيلية المعاصرة في الوطن العربي.

العلوم األساسية  .2
التي  البيولوجية  التحّوالت  البيولوجية:  العضوية  الكيمياء 

تؤدي الكتشاف العقاقير.
العلوم االقتصادّية واإلدارّية  .3

دور وآثار سياسات الخصخصة االقتصادية.

جائزة عبد الحميد شومان 
للباحثين العرب دورة العام

ليكون   2017 فبراير  شباط/  شهر  في  الدورة  لهذه  الّترشيح  باب  فتح  تّم 
 ،2017 إبريل  نيسان/  شهر  نهاية  في  الرشيحات  الستقبال  األخير  الموعد 
العلمّية  الهيئة  حّددت  حيث   ،2017 مايو  أيار/  شهر  لنهاية  مّده  تّم  وقد 

للجائزة حقول وموضوعات هذه الدورة في ما يأتي:

طلبات الترشيح التي تم استالمها في حقول الجائزة الستة تعود ل )155( مرشحًا، وجاءت الترشيحات من )16(  قطرًا عربيًا،   -
إضافة إلى طلبين اثنين لمرشحين عربّيين من دول غير عربية.

عدد  ليصبح  األساسية،  بالشروط  تلتزم  لم  التي  الطلبات  من   )4( استبعدت  المتقدمين  طلبات  وفرز  الترشيح  باب  إقفال  بعد   -
المرشحين المستوفين للشروط في حقول الجائزة الستة )151( مرشحًا ومرشحة.

2016

العلوم الطبّية 
والصحّية

انتشار مقاومة البكتيريا للمضادات   -
الحيوية.

أثر استخدام مسببات الطفرات   -
والسرطان في جميع مناحي الحياة.

ترميم وصيانة األبنية التاريخية.  -

هندسة أنظمة االتصاالت.  -

التغير المناخي وتأثيره على    -
التنوع الحيوي والتصحر.

الكيمياء العضوية البيولوجية:   -
التحّوالت البيولوجية التي 

تؤدي الكتشاف العقاقير.     

العلوم األساسّية العلوم الهندسّية

اآلداب والعلوم اإلنسانّية 
واالجتماعّية والتربوّية

التيارات السياسية المعاصرة وأثرها   -
على المجتمع العربي.

الفنون التشكيلية المعاصرة في   -
الوطن العربي.

اآلفات واألمراض الزراعية.  -

المصادر المتكاملة للمياه وإدارتها.  -

دور وآثار سياسات الخصخصة   -
االقتصادية.

الفساد اإلداري والحوكمة.  -

العلوم االقتصادّية 
واإلدارّية

العلوم التكنولوجّية
 والزراعّية
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المرّشحون:
كان عدد المرشحين المستوفين للشروط في حقول الجائزة الستة )151( مرشحًا ومرشحة.

المرشحون حسب النوع االجتماعي

أنثى

ذكر

20%

80%

المرشحون حسب الحقول

16%

16%

8%

26%

21%

13%

العلوم الطبية والصحية

العلوم الهندسّية

العلوم ا�ساسّية

ا�داب والعلوم ا�نسانية وا�جتماعية والتربوية

العلوم التكنولوجّية والزراعّية

العلوم االقتصادّية وا�دارّية

دورة العام 2016 في أرقام
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المرشحون حسب الرتبة العلمية

43%
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رتب أخرى

مدرس

المرشحون حسب الفئة العمرية

48%
52%

أكثر من 45 عام�

أقل من 45 عام�
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جاءت الّترشيحات من )16(  قطرًا/ بلدًا عربّيًا، إضافة إلى طلبين لمرّشحين عربّيين من دول غير عربّية.
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الفائزون في دورة 2016

الفائزون:

11 فائزة وفائزًا

الفائزين حسب الجنسية

2 أردنيين

4 مصريين

1 تونسي

3 لبنانيين

1 كويتي

6 فائزون5 فائزات
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األستاذ الدكتور صبري محمد عبده عطية
الفائز مناصفة بجائزة العلوم الطبية والصحية

)أثر استخدام مسببات الطفرات والسرطان في جميع مناحي الحياة(

معلومات
 شخصية

مصري الجنسية من مواليد العام 1967.  -
حصل على البكالوريوس من جامعة األزهر في جمهورية مصر العربية عام 1991.  -
نال الدكتوراة من جامعة ميونخ للتقنية في جمهورية ألمانيا االتحادية عام 2004.  -

يعمل حاليًا أستاذًا في جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.  -

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

لتميز أبحاثه حول موضوع السرطان والمواد المسرطنة بطبيعتها أو المستخدمة في عالج األنواع 
غزارة  إلى  أّدت  بحثية  فرق  ضمن  بحثية  مشاريع  عدة  في  ولمشاركته  السرطانات،  من  المختلفة 

نتاجه العلمي.

نبذة عن 
النتاج 

العلمي

ركز األستاذ الدكتور صبري عطية في أبحاثه على:
تركيب  في  تغيرًا  تسبب  التي  والكيماويات  لألدوية  المبكر  لالكتشاف  الجزيئية  الطرق  تطوير 
الكروموسومات والحمض النووي، أو تمنع انفصال الكروموسومات انفصاال سليمًا أثناء االنقسام 
التي تسبب طفرات جينية وتؤدى  الميتوزى )أو الميوزى(، ومن ثم اكتشاف األدوية والكيماوّيات 
أو  األدوية والكيماويات،  يتعرضون لهذه  الذين  أورام سرطانية خبيثة في جسم األشخاص  إلى 
تؤدى إلى تشوهات خلقية في ذرية األشخاص الذين يتعرضون لهذه األدوية والكيماويات قبل أو 

أثناء الحمل.

الجينية  الطفرات  لمنع  آمنة  مركبات  اكتشاف  ومحاولة  األدوية،  لتفاعالت  الجزيئية  اآللية  دراسة 
واألورام السرطانية الخبيثة المستحدثة نتيجة استخدام األدوية العالجية أو التعرض للكيماويات، 
أو منع الطفرات واألورام السرطانية الخبيثة المستحدثة بسبب األمراض المزمنة مثل داء السكرى. 
وتم التحقق من صحة هذه الطرق بدراسة أكثر من 40 مركبًا في دراسات مدعمة من الحكومة 

المصرية واالتحاد األوروبي، وكذلك المملكة العربية السعودية منذ عام 2000 م حتى اآلن.

األستاذة الدكتورة سهى سامي كنج
 الفائزة بجائزة العلوم الطبية والصحية

)انتشار مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية(

معلومات
 شخصية

لبنانّية الجنسية من مواليد العام 1963.  -
نالت الّدكتوراة من جامعة القديس يوسف في الجمهورية اللبنانية عام 1987.  -

تعمل حاليًا أستاذًا في المركز الطبي في الجامعة األمريكية في الجمهورية اللبنانية.  -

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

الّرجوع  مرات  ولعدد  محكمة،  علمية  مجالت  في  المنشورة  ونوعيتها  األبحاث  عدد  في  للتفوق 
ألبحاثها.  باإلضافة إلى اّتصاف نتاجها العلمي باألهمية واالبتكار.

نبذة عن 
النتاج 

العلمي

 ركزت األستاذة الدكتورة سهى كنج في أبحاثها على:
سيما  ال  الحيوية  للمضادات  المقاومة  والبكتيريا  المستشفيات  في  المكتسبة  االلتهابات   -

العصّيات السلبية الجرام. 
دراسة أصلية تمحورت حول إنقاذ القسطرات لدى المرضى المصابين بالتهابات الّدم المرتبطة   -
بالقسطرات األساسية والتي أجريت في المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت بالتعاون 

مع »مركز مد أندرسون للسرطان«، وقد عرضت هذه الدراسة في مجلة مرموقة. 
في  عديدة  أخرى  دراسات  إلى  إضافة  عالمّية،  علمّية  مجالت  في  دراسة   124 من  أكثر  أصدرت   -
كمتحدث  ودعيت  عالمية،  مؤتمرات  في  ملّخصًا   70 من  أكثر  قدمت  وكذلك  محلية،  مجالت 
رئيسي في أكثر من 200 مؤتمر في لبنان ومنطقة الشرق األوسط. عالوة على ذلك، فإن الدكتورة 
المجهرية  األحياء  لعلم  األوروبية  الجمعية  في  التعليمية  اللجنة  في  عضوًا  عّينت  قد  كنج 
السريرية واألمراض الجرثومية لمدة 4 سنوات، إضافًة إلى تعيينها في اللجنة الفرعية للشؤون 

العلمية للجمعية نفسها في العام 2016. 
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األستاذ الدكتور محمد كمال خالف خليفة
الفائز مناصفة بجائزة العلوم الهندسية 

)ترميم وصيانة األبنية التاريخية(

معلومات
 شخصية

مصري الجنسية من مواليد العام 1971.  -
حصل على البكالوريوس من جامعة القاهرة في مصر عام 1994.  -

نال الدكتوراة من جامعة القاهرة في في جمهورية مصر العربية عام 2004.  -
يعمل حاليًا أستاذًا في جامعة الفيوم في جمهورية مصر العربية.  -

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

لتميز أبحاثه وتنوعها، وللتطبيق العملي في مجال تخصصه، باإلضافة إلى نشر أبحاثه في مجالت 
علمية محكمة، والرتباط هذه األبحاث بالمنهج العلمي.

نبذة عن 
النتاج 

العلمي

ركز األستاذ الدكتور محمد كمال في أبحاثه على:
دراسات علمية نظرية وتطبيقية متنوعة تشتمل على دراسات تاريخية توضح تطور هذه األبنية   -
وعوامل  لمظاهر  وتفسير  والزخرفية،  المعمارية  تفاصيلها  وتشكيل  بنائها  وتقنيات  التاريخية 
التلف والتدهور اإلنشائي والمعماري التي تعاني منها، وإجراء عمليات الترميم والصيانة لبعض 

هذه األبنية التاريخية مع توضيح مراحل وخطوات عمليات الترميم والصيانة. 
التنّوع التاريخي، حيث تمت دراسة ترميم وصيانة أبنية تاريخية مصرية قديمة )فرعونية( وقبطية   -
إلى  باإلضافة  الجديدة(،  بمصر  التاريخي  إمبان  البارون  قصر  )مثال  حديثة  وتاريخية  وإسالمية 
التنوع الوظيفي، حيث تمت دراسة ترميم وصيانة أبنية تاريخية وأثرية منها مقابر أثرية ومعابد 
البحر المتوسط باإلضافة إلي  التاريخي على ساحل  وأهرامات وقالع وكنائس والحوض الجاف 
المساجد والقصور التاريخية، وأخيرا التنوع في العناصر المعمارية والزخرفية، وبالتالي في المواد 

المستخدمة التي تم دراسة تقنياتها وعمليات ترميمها وصيانتها في األبنية التاريخية واألثرية. 

الدكتورة مرفت نبيل سليم السباعي
الفائزة مناصفة بجائزة العلوم الطبية والصحية 

)أثر استخدام مسببات الطفرات والسرطان في جميع مناحي الحياة(

معلومات
 شخصية

لبنانية الجنسية من مواليد العام 1978.  -
حصلت على البكالوريوس من الجامعة األمريكية في بيروت عام 1999.  -

نالت الدكتوراة من كلية طب ألبرت أينشتاين في الواليات المتحدة األمريكية عام 2007.  -
تعمل حاليًا  أستاذًا مشاركا في الجامعة اللبنانية األمريكية في الجمهورية اللبنانية.  -

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

لتميز بحوثها حول موضوع السرطان والمواد المسرطنة بطبيعتها أو المستعملة في عالج األنواع 
المختلفة للسرطانات، ولغزارة نتاجها العلمي.

نبذة عن 
النتاج 

العلمي

ركزت الدكتورة مرفت السباعي في أبحاثها على:
-  مرض السرطان وخاصة النمو الثانوي لألورام السرطانية الخبيثة، مع التركيز على عالج تلك األورام 

السرطانية. 
- دراسة بلمرة األكتين التي أدت إلى بروز نتوء الخاليا السرطانية وهجرتها في ذلك الوقت من خالل 
إجراء الدراسات المجهرية باستخدام المجهر اإللكتروني، ولكن التزال تلك المعرفة تفتقر إلى 

كيفية تنظيم هذه األحداث.
- دراسة عائلة واحدة من المنظمين لألكتين، وتحديدًا وعلى وجه الخصوص عائلة تدعى بروتينات 
إليها في األورام  البروتينات مثيرة لالهتمام للغاية ألن هناك حاجة ماسة  Rho GTPases. هذه 

السرطانية الخبيثة، مما يشير تلقائيا إلى أنها سوف تكون من األهداف الممتازة إليجاد العالج.



29 28

األستاذ الدكتور محمد سليم بن خميس العلويني
 الفائز بجائزة العلوم الهندسية

)هندسة أنظمة االتصاالت(

معلومات
 شخصية

تونسي الجنسية من مواليد العام 1969.  -
حصل على البكالوريوس من المدرسة العليا لالتصاالت في باريس - فرنسا عام 1993.  -

نال الدكتوراة من معهد كاليفورنيا للتقنية في الواليات المتحدة األمريكية عام 1998.  -
يعمل حاليًا أستاذًا في جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية.  -

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

استشهاد  على  بحوثه  حصلت  حيث  محكمة،  علمية  مجالت  في  المنشور  العلمي  إنتاجه  لغزارة 
عاٍل في مختلف قواعد البيانات، كما اتسمت بحوثه وأعماله بالتشارك العالمي مع باحثين من دول 

عربية وعالمية.

نبذة عن 
النتاج 

العلمي

ركز األستاذ الدكتور محمد سليم العلويني في أبحاثه على:
دراسة نظرية االتصاالت وتطبيقها على تصميم وتقييم أداء أنظمة االتصاالت الالسلكية. ورغم أّن   -
طبيعة البحوث تحليلية باألساس، إال أنها تستمد الدافع الرئيسي من مشاكل عملية في االتصاالت. 

الترددات  على  تعمل  التي  الجديدة  االتصاالت  أنظمة  أداء  لتقييم  تحليلية  وأدوات  أساليب  تطوير     -
الراديوية والبصرية في قنوات الخبو فيما يخص أنظمة االتصاالت الالسلكية.

تطوير تقنيات شاملة يمكن استخدامها في العديد من أنظمة االتصاالت التي تعمل في مختلف   -
أنه  البحث  هذا  خصائص  أهم  ومن  عملية.  سيناريوهات  تعكس  والتي  اإلرسال  وحاالت  وات  ن الق
مقارنة  وتجنب  الميدانية  القياسات  أو  الحاسوبية  المحاكاة  في  المستهلك  الوقت  تجنب  نا  ن يمك
وأنظمة  شبكات  تصميم  مهندسي  المنهج  هذا  يساعد  لذلك،  كنتيجة  المختلفة.  نولوجيات  ك الت
التعقيد.  مقابل  األداء  دراسات  على  بناًء  األنسب  الخيار  تحديد  على  الحديثة  الالسلكية  صاالت  ت اال
باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه التقنيات التحليلية الحديثة والنتائج اإلحصائية الجديدة يمكن أن تساعد 

باحثين آخرين على تقييم أداء تطبيقات عملية  في مجاالت أخرى.

الدكتور رامي فاروق محمد ضاهر
الفائز مناصفة بجائزة العلوم الهندسية

)ترميم وصيانة األبنية التاريخية(

معلومات
 شخصية

-  أردني الجنسية من مواليد العام 1965.
-  حصل على البكالوريوس من الجامعة األردنية عام 1988.

-  نال الدكتوراة من جامعة تكساس إيه أند إم في الواليات المتحدة األمريكية عام 1995.
-  يعمل حاليًا أستاذًا مشاركًا في الجامعة األلمانية األردنية.

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

مجالت  في  أبحاثه  لنشر  باإلضافة  تخصصه،  مجال  في  العملي  وللتطبيق  وتنوعها،  أبحاثه  لتميز 
علمية محكمة، والرتباط هذه األبحاث بالمنهج العلمي.

نبذة عن 
النتاج 

العلمي

تمحورت أبحاث الدكتور رامي ضاهر حول:
سياسات وممارسات المحافظة على اإلرث المعماري والحضري، وخلق الفراغ العام في المدينة   -

العربية بشكل عام ومدينة عمان بشكل خاص. 
عمومًا،  العربية  المدن  في  العمراني  التراث  وإدارة  استخدام  وإعادة  بالحفاظ  تتعلق  مواضيع   -

ومدينة عمان تحديدًا. 
الّتحوالت الحضرية النيوليبرالية في المنطقة العربية وخطورتها على عدة أصعدة.   -

سياسات وممارسات في ترميم وإعادة استخدام المباني التراثية من ناحية فلسفية، ومن ناحية   -
الجهات المختلفة التي تقوم بهذه األعمال في منطقة بالد الّشام بشكل عام، وعمان بالتحديد.
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الدكتورة نداء محمد اسماعيل سالم
الفائزة مناصفة بجائزة العلوم التكنولوجية والزراعية

)اآلفات واألمراض الزراعية( 

معلومات
 شخصية

أردنية الجنسية من مواليد العام 1972.  -
حصلت على البكالوريوس من الجامعة األردنية في األردن عام 1994.  -

نالت الدكتوراة من الجامعة األردنية عام 2002.  -
تعمل حاليًا أستاذًا مشاركًا في الجامعة األردنية.  -

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

المجتمع،  خدمة  في  ساهمت  التي  والعملية  العلمية  القيمة  ذات  أبحاثها  بغزارة  الباحثة  تتميز 
على  حصولها  إلى  باإلضافة  المختلفة،  والجامعات  المؤسسات  مع  شراكات  بناء  في  ونجاحها 

جوائز ومشاريع وزماالت وبراءات اختراع.

نبذة عن 
النتاج 

العلمي

رّكزت الدكتورة نداء سالم  في أبحاثها على:
استخدام التقانات الحيوية الحديثة لكشف وتعريف المسببات المرضية المختلفة المرافقة لألمراض   -

التي تصيب محاصيل اقتصادية في األردن وكذلك البلدان المجاورة، كالبندورة والموز والعنب.
استخدام المكافحة المتكاملة لآلفات )IPM( في الزراعة العضوية تحت البيوت البالستيكية. حيث   -
البيوت  ظروف  تحت  البندورة  لمحصول  العضوية  الزراعة  في   IPM تطبيق  أن  البحث  نتائج  أظهرت 
الزراعة  مع  مقارنة  اإلنتاج  في  تزيد  وكذلك  النباتية  األمراض  بعض  انتشار  من  تقلل  البالستيكية 

التقليدية، باإلضافة إلى استخدام فطريات نافعة لمكافحة فيروس اصفرار وتبرقش الكوسا.
تعريف التتابع الجينومي الكامل لسالالت بكتيرية وفيروسية مرافقة للنبات وذلك من خالل التقانات   -

الحيوية الحديثة.
إنتاج الحبيبات النانوية للعناصر المختلفة بطريقة خضراء باستخدام مستخلصات النبات.   -

ساهمت نتائج هذه األبحاث في كشف وتعريف العديد من األمراض النباتية واآلفات الزراعية وكذلك   -
أن بعض  اإلشارة هنا  اآلفات. وتجدر  إيجاد حلول علمية وعملية وآمنة لمكافحة هذه  ساعدت في 

هذه األبحاث ما زالت مستمرة.

األستاذ الدكتور علي محمد عبداهلل الدوسري
الفائز بجائزة العلوم األساسية

)التغير المناخي وتأثيره على التنوع الحيوي والتصحر(

معلومات
 شخصية

-  كويتي الجنسية من مواليد العام 1967.
حصل على البكالوريوس من جامعة الكويت عام 1990.

نال الدكتوراة من كلية رويال هولواي - جامعة لندن في بريطانيا عام 2003.
يعمل حاليًا أستاذًا في معهد الكويت لألبحاث العلمية.

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

عالي،  تأثير  ذات  مرموقة  علمية  مجالت  في  المنشورة  البحثية  واألوراق  العلمية  األبحاث  لمستوى 
ولعدد مرات الرجوع ألبحاثه، وللصفة التطبيقية لهذه األبحاث على المستوى العملي. باإلضافة إلى 
قدرته على التشبيك مع مؤسسات بحثية عالمية، والرتباط أبحاثه مع األبعاد االجتماعية واالقتصادية.

نبذة عن 
النتاج 

العلمي

 ركز األستاذ الدكتور علي الدوسري في أبحاثه على:
دراسة أثر تغّير المناخ في نمط انتشار العواصف الغبارية في المنطقة العربية والعالم، وتأثيراتها الحاضرة   -
األراضي  تدهور  مجال  طرقت  حيث  الشاملة،  بالنظرة  أبحاثه  تميزت  معها.  التكيف  وطرق  والمستقبلية 
)التصحر( وطرق معالجتها وربطها باآلثار االجتماعية واالقتصادية في العالم العربي وشبه الجزيرة العربية. 
فتناولت األبحاث حركة الرمال والكثبان الرملية ومساراتها اإلقليمية، وطرق التعامل معها وتثبيتها في 
أنها تشمل تطرقها لظواهر مناخية تعم  األبحاث في  الكويت والمنطقة اإلقليمية. تكمن أهمية هذه 

الدول العربية، باإلضافة إلى اختبارها حلوال مستدامة قليلة الكلفة وقابلة للتطبيق في عالمنا العربي.
قام الدكتور علي بربط الكثير من المؤسسات البحثية المحلية والعالمية بصفته ممثال للكويت كعضو   -
-2016( المتحدة  لألمم  التابعة  التصحر  مكافحة  اتفاقية  في  والتكنلوجيا  العلوم  لجنة  في  فاعل 

كمؤلف  شارك   .)Springer( وعالمية  محلية  علمية  مجالت  في  التحرير  هيئة  ضمن  حاليا  وهو   ،)2019
رئيس ومساعد مؤلف في أكثر من 50 كتابا وبحثا في المجالت العلمية المحكمة والمؤتمرات، باإلضافة 
2014 موسمًا سنويًا مستمرًا حتى اآلن لغرس  60 بحثا. أسس في عام  إلى إشرافه وتحكيمه ألكثر من 
النباتات الفطرية في موسم الربيع عبر مشاركة مجتمعية ضخمة تعرف به الكويت. هو عضو مؤسس 
في المركز اإلقليمي الخليجي للرصد البيئي ولشبكة دراسات األراضي القاحلة والتطوير التابعتين ألمانة 

مجلس التعاون الخليجي.
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األستاذ الدكتور أمين محمد خليل شعبان
الفائز بجائزة العلوم التكنولوجية والزراعية

)المصادر المتكاملة للمياه وإدارتها(    

معلومات
 شخصية

لبناني الجنسية من مواليد العام 1961.    -
حصل على البكالوريوس من جامعة الفاتح في ليبيا عام 1983.  -

نال الدكتوراة من جامعة بوردو Bordeaux في فرنسا عام 2013.  -
يعمل حاليًا مديرا لألبحاث لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية في الجمهورية اللبنانية.  -

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

لغزارة إنتاجه العلمي التطبيقي والمنشور في مجالت عالمية محكمة، حيث يتصف نتاجه العلمي 
ومع  والدولية  المحلية  الدعم  مؤسسات  مع  التواصل  في  لنجاحه  باإلضافة  قوي،  تأثير  بمعامل 

الباحثين وإنشاء شبكات علمية.

نبذة عن 
النتاج 

العلمي

ركز الدكتور أمين شعبان في أبحاثه على:
سطح  ومراقبة  تقييم  في  الصناعية،  األقمار  منها  وخصوصًا  الفضائية،  التقنيات  استخدامات   -
والعوامل  إدارتها  طرق  وتحديد  المائية  المصادر  عن  الكشف  وكذلك  الطبيعة  والثروات  األرض 

التي تؤثر عليها.
دراسة األنظمة الجيومترية لألحواض المائية وما تحويه من مياه سطحية وأنهار وينابيع، وحساب   - 

مدى تأثير التغيرات المناخية عليها.
دولية،  مؤتمرات  وفي  محّكمه  عالمية  علمية  مجالت  في  علمي  بحث   100 عن  يزيد  ما  أنجز   -
الكتب ودراسات علمية متخصصة، كما أشرف على مجموعة  العديد من إصدارات  له  وكذلك 

كبيرة من المشاريع البحثية والتي نفذها مع جهات محلية ودولية.
اللبناننين  الباحثين  جائزة  و   2010 العلوم  في  التميز  جائزة  منها  علمية  جوائز  عدة  على  حصل   -

المتميزين 2012.

األستاذة الدكتورة وفاء محمد السيد حجاج
الفائزة مناصفة بجائزة العلوم التكنولوجية والزراعية

)اآلفات واألمراض الزراعية(

معلومات
 شخصية

-  مصرية الجنسية من مواليد العام 1964.  
-  حصلت على البكالوريوس من جامعة القاهرة عام 1986.

-  نالت الدكتوراة من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية عام 1997.
-  تعمل حاليًا أستادًا في المركز القومي للبحوث في جمهورية مصر العربية.

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

لغزارة أبحاثها ذات القيمة العلمية والعملية التي ساهمت في خدمة المجتمع، ولقدرتها ونجاحها 
في بناء شراكات مع المؤسسات والجامعات األخرى. باإلضافة لحصولها على العديد من الجوائز 

وبراءات االختراع.

نبذة عن 
النتاج 

العلمي

ركزت األستاذة الدكتورة وفاء في أبحاثها على:
دراسة استخدام بدائل المبيدات والزراعة النظيفة حتى تتخلص البيئة من بقايا السموم الموجودة 

في الهواء والتربة، ولتصبح البديل الهام للمبيدات الكيميائية، حيث قامت بما يلي:
البستانية  المحاصيل  لبعض  الوبائية  األمراض  وإنتاج منتجات حيوية كمبيدات لمكافحة  تطوير   -

واالقتصادية من خالل تجميع الثروة الميكروبية والنافعة.
العمل في إطار تنفيذ أحد االتجاهات الحديثة في استخدام  مستحثات وبدائل آمنة لمقاومة   -
اإلجهادات الحيوية والبيئية من خالل تطبيق البيو و النانوتكنولوجيا الحيوية في إنتاج المبيدات 

الحيوية. 
لمكافحة  الحيوية  المبيدات  إلنتاج  للبحوث  القومى  بالمركز  إنتاج  ووحدة  مركزي  معمل  إنشاء   -
أمراض النبات وتحمل اإلجهادات و لزيادة المقاومة للتغيرات المناخية وفحص المنتجات الزراعية 
للصادرات والواردات، باإلضافة إلى جهود إرشادية لنقل التكنولوجيا الجديدة إلى حقول التطبيق 

وقطاعات اإلنتاج.
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الفائزون بجائزة عبد الحميد شومان 
للباحثين العرب من عام 1982 - 2016

الدكتورة ياسمين محمد خضري محمد
الفائزة بجائزة العلوم االقتصادية واإلدارية

)الفساد اإلداري والحوكمة(

معلومات
 شخصية

-  مصرية الجنسية من مواليد العام 1982.  
-  حصلت على البكالوريوس من جامعة القاهرة عام 2002.

-  نالت الدكتوراة من جامعة القاهرة عام 2011.
-  تعمل حاليًا أستاذًا مشاركًا في الجامعة البريطانية في جمهورية مصر العربية.

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

لغزارة النتاج العلمي والنشر باللغتين العربية واالنجليزية على المستوى المحلي والدولي، ولعامل 
األثر لبحوثها المنشورة في مجالت عالمية ذات مستوى رفيع. ولمشاركتها العلمية والبحثية في 

العديد من المؤتمرات العربية والدولية، باإلضافة لنيلها مجموعة من الجوائز المرموقة.

نبذة عن 
النتاج 

العلمي

 ركزت الدكتورة ياسمين خضري في أبحاثها على:
قياس وتقييم الحوكمة في التعليم األساسي في مصر والوطن العربي من خالل قياس مدى   -
والمشاركة،  الشفافية،  تتضمن:  والتي  الرشيدة  الحوكمة  لمبادئ  الخدمات  مقدمي  تطبيق 

الية، والكفاءة، والمساءلة، ومكافحة الفساد.  والعدالة، واالستجابة، والفعَّ
االستناد في التقييم إلى مؤشرات وطنية لقياس الحوكمة الرشيدة تم إعدادها وفق منهجية   -
تشاركية وبعد مراجعة األطر واألدبيات الدولية في هذا المجال )من بينها إطار الحوكمة للبرنامج 
اإلنمائي لألمم المتحدة، ومؤشرات الديمقراطية والحوكمة للوكالـة األمريكيـة للتنميـة الدولية، 
والمؤشرات العالمية إلدارة الحكم للبنك الدولي، ولمحات عن الحوكمة في دول االتحاد األوروبي، 
ومؤشر الحكم الحضري(. واقتداًء بتلك المنهجية، قامت وزارة التنمية المحلية بقياس وتقييم 

الحوكمة المحلية في ثالثة قطاعات محلية هي الطرق، واإلنارة، وإدارة المخلفات. 
خالل  من  وذلك  المجتمع  لخدمة  المجتمعية  األنشطة  من  العديد  في  الباحثة  شاركت  كما   -
الشفافية  ودعم  مكافحته،  وأهمية  الفساد  بمظاهر  للتوعية  وتدريبات  ندوات  في  المشاركة 

والمساءلة، باإلضافة للتوعية بأهمية المشاركة السياسية في الدستور واالنتخابات. 
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عام 1984

المرشحون لنيل الجائزة: )62(
الفائزون: )14(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
علوم أساسيةجامعة الموصلالعراقعراقيد. جاسم محمد الراوي1

علوم إنسانيةجامعة النجاحفلسطينفلسطينيد. عبدالستار توفيق قاسم2

علوم إنسانيةجامعة بغدادالعراقعراقيد. طارق نافع الحمداني3

علوم إنسانيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. غازي اسماعيل ربابعة4

علوم زراعيةجامعة االسكندريةمصرمصريةد. إجالل محمود هالل5

علوم زراعيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. عبداهلل محمد الموسى6

علوم حياتيةجامعة المنوفيةمصرمصريد. عبدالوهاب اسماعيل عيسى7

علوم حياتيةجامعة القاهرةمصرمصريد. أسامة محمد الحسيني8

علوم طبية أساسيةجامعة الملك سعودالسعوديةمصري/ أمريكيد. عبداهلل محمود ملوخية9

علوم طبية أساسيةجامعة المنصورةمصرمصريد. سيد محمد حسن )علي(10

علوم طبية سريريةالجامعة األمريكية/بيروتلبنانلبنانيد. أحمد محمد منصور11

علوم طبية سريريةجامعة الجزائرالجزائرجزائريد. مصطفى خياطي 12

علوم طبية سريريةالجامعة األردنيةاألردنأردنيةد. نجوى خوري بولس13

علوم هندسيةجامعة الكويتالكويتمصري/ كنديد. محمد عبدالمنعم عبدالرحمن14

عام 1985
المرشحون لنيل الجائزة: )75(

الفائزون: )9(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
علوم أساسيةالجامعة األردنيةاألردنأردني د. هاني نقوال خوري1
رياضيات وحاسوبجامعة اليرموكاألردنأردنيد. علي أحمد فورة2
علوم هندسيةجامعة القاهرةمصرمصريد. مختار عباس3
علوم طبية أساسيةالجامعة األمريكية/بيروتلبنانلبنانيد. سمير فؤاد عطوي4
علوم طبية سريريةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. عبداهلل عويدي العبادي5
علوم زراعيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. أنور منير البطيخي6
علوم حياتيةجامعة بغدادالعراقعراقيد. فاروق ياس العاني7
علوم إنسانيةالجامعة اللبنانيةلبنان لبنانيد. رضوان نايف السيد8
علوم اجتماعيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. جودت أحمد سعادة9

عام 1982

المرشحون لنيل الجائزة: )50(
الفائزون: )7(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

علوم طبيةجامعة الرياضالسعوديةمصريد. حسن يوسف أبو العينين1

علوم زراعية وبيولوجيةجامعة الخرطومالسودانسودانيد. مختار طه أبو السمرة2

علوم زراعية وبيولوجيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. نعيم سعيد شرف3

علوم هندسيةجامعة االسكندريةمصرمصريد. سعيد اسماعيل الخامي4

علوم هندسيةالمغربمغربيد. محمد نجيم وفريق الباحثين5

علوم إنسانيةجامعة القاهرةمصرمصريد. محمود عبدالفضيل6

علوم إنسانيةالجامعة األمريكية/بيروتلبنانلبنانيةد. وداد القاضي7

عام 1983

المرشحون لنيل الجائزة: )61(
الفائزون: )9(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

علوم طبيةالجامعة اللبنانيةلبنانلبنانيد. نايف إميل سعادة1

علوم طبيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. كامل محمد العجلوني2

علوم زراعيةجامعة أسيوطمصرمصريد. صبحي أحمد تميرك 3

علوم زراعيةجامعة االسكندريةمصر مصريد. عصمت محمد حجازي4

علوم أساسيةجامعة الكويتالكويتمصريد. محمود محمد السمنجي5

علوم هندسيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. محمد عبدربه المقوسي6

علوم هندسيةجامعة االسكندريةمصرمصريد. محمد فريد خليل7

علوم إنسانيةجامعة بيزريتفلسطينفلسطينيد. كمال جبر عبدالفتاح8

علوم إنسانيةالجامعة اللبنانيةلبنانلبنانيد. مسعود ضاهر9
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عام 1988
المرشحون لنيل الجائزة: )142(

الفائزون: )13(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
رياضيات وحاسوبجامعة الكويتالكويتأردنيد. رشدي رشيد ابراهيم1
علوم أساسيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. سلطان أبو عرابي2
علوم أساسيةجامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد. هنري جقمان3
علوم اجتماعيةمعهد الكويت لألبحاث العلميةالكويتأردنيد. سليمان شعبان القدسي4
علوم اجتماعيةمركز الدراسات االستراتيجيةمصرمصريد. عبدالمنعم سعيد علي5
علوم طبية أساسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. ناجي محمود نجيب6
علوم زراعيةجامعة اإلمارات المتحدةاإلماراتمصريد. محمد بدرالدين أبو العال7
علوم زراعيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. طالب أبو شرار8
علوم إنسانيةجامعة أم القرىالسعوديةعراقيد. موفق عبدالقادر9

علوم إنسانيةمعهد المخطوطاتمصرمصريد. أيمن فؤاد سيد10
علوم طبية سريريةجامعة المنصورةمصرمصريد. محمد عبدالقادر صبح11
علوم حياتيةجامعة الخرطومالسودانسودانيد. عبدالقادر حميدة12
علوم هندسيةالجامعة األمريكية/بيروتلبنانلبنانيد. محمد حسين حراجلي13

عام 1989
المرشحون لنيل الجائزة: )95(

الفائزون: )13(
الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

رياضيات وحاسوبجامعة الكويتالكويتأردنيد. حسن زارع هديب1
علوم طبية أساسيةالشركة المتحدة لألدويةاألردنأردنيد. محمد سليم سليمان2
علوم أساسيةجامعة المنصورةمصرمصريد. محمد عباس المتولي3
علوم أساسيةجامعة القاهرةمصرمصريد. أحمد جاد ابراهيم4
علوم حياتيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. عبدالرحيم سالمة الحنيطي5
علوم حياتيةجامعة الكويتالكويتأردنيد. عبدالكريم جبر السالل6
علوم هندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. طه خليل الدوس7
علوم هندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. تيسير سليم الخديوي8
علوم إنسانيةجامعة القاهرةمصرمصريد. شاكر عبد الحميد سليمان9

علوم إنسانيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. يوسف مسلم ابو العدوس10
علوم زراعيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. محمود عبدالرحمن القصراوي11
علوم زراعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد.محمود نجيب ابو شحادة12
علوم اجتماعيةجامعة النجاحفلسطينفلسطينيد. عبدالفتاح خالد أبو شكر13

عام 1986
المرشحون لنيل الجائزة: )80(

الفائزون: )11(
الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

رياضيات وحاسوبجامعة اإلمارات المتحدةاإلماراتأردنيد. فؤاد أسعد كتانة1
علوم زراعيةالجامعة اللبنانيةلبنانلبنانيد. معين حيدر حمزة2
علوم زراعيةجامعة عين شمسمصرمصريةد. راوية فتحي جمال3
علوم أساسيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. همام بشارة غصيب4
علوم اجتماعيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. محمد قاسم القريوتي5
علوم إنسانيةجامعة اإلمارات المتحدةاإلماراتأردني د. صالح خليل ابو اصبع6
علوم حياتيةجامعة بيت لحمفلسطينفلسطينيد. جاد الياس اسحق7
علوم حياتيةجامعة النجاحفلسطينفلسطينيد. محمد سليم اشتيه8
علوم طبية أساسيةالجامعة األمريكية/ بيروتلبنانلبنانيد. كميل فؤاد نصار9

علوم هندسيةجامعة القاهرةمصرمصريد. مجدي صادق محمود10
علوم طبية سريريةجامعة العرب الطبيةليبياليبيد. عبدالعزيز الزوكي11

عام 1987
المرشحون لنيل الجائزة: )89(

الفائزون: )15(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
رياضيات وحاسوبالجامعة التونسيةتونستونسيد. علي الميلي1
رياضيات وحاسوبجامعة اليرموكاألردنأردنيد. عدنان عوض2
علوم زراعيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. توفيق مصطفى 3
علوم زراعيةالجامعة األمريكية/بيروتلبنانلبنانيد. معين البعاصيري4
علوم أساسيةجامعة قطرقطرمصري د. المتولي السيد نور5
علوم أساسيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. نصر صالح6
علوم اجتماعيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. ياسر العدوان7
علوم اجتماعيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. نعيم نصير8
علوم إنسانيةجامعة مؤتةاألردنأردنيد. أنور أبو سويلم9

علوم حياتيةجامعة الكويتالكويتلبنانيد. محمود غنوم10
علوم حياتيةالجامعة األمريكية/بيروتلبنانأردنيد. الياس بيضون11
علوم طبية أساسيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. عمر شاهين12
علوم طبية أساسيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. وليد الترك13
علوم طبية سريريةجامعة البصرةالعراقعراقيد. أمين عباس أمين14
علوم هندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد أحمد أبو الهيجاء15
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عام 1992
المرشحون لنيل الجائزة: )91(

الفائزون: )14(
الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

علوم إنسانيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. جمال يوسف الخطيب1
علوم إنسانيةجامعة محمد الخامسالمغربمغربيد. سعيد معروف يقطين2
علوم طبية سريريةمستشفى القوات المسلحةالسعوديةمصري د. عطااهلل محمد شعبان3
علوم طبية سريريةجامعة اإلمارات المتحدةاإلماراتمصريد. محمد نجيب عطااهلل4
علوم حياتيةجامعة قطرقطرقطريةد. شعاع السيد اليوسف5
علوم أساسيةجامعة القاهرةمصرمصريد. حامد عبداللطيف عبدالرحمن6
علوم زراعيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. جمال راغب قاسم7
علوم طبية أساسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنعراقيد. طارق حنا نعواس8
علوم طبية أساسيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. نايل محمد رواشدة9

علوم هندسيةالجامعة األمريكية / بيروتلبنانلبنانيد. حسان علي دياب 10
رياضيات وحاسوبجامعة اإلمارات المتحدةاإلماراتأردنيد. عارف كاظم كمال11
رياضيات وحاسوبجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. صالح علي عبداهلل12
علوم اجتماعيةالجامعة األمريكية / بيروتلبنانلبنانيد. أحمد صالح الدين الموصللي 13
علوم اجتماعيةجامعة اليرموكاألردنأردنيةد. رتاب سالم خوري14

عام 1993
المرشحون لنيل الجائزة: )77(

الفائزون: )13(
الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

علوم  هندسيةجامعة القاهرةمصرمصريد. خالد عزالدين عبدالغني1
علوم حياتيةجامعة بغدادالعراقعراقيةد. هدى صالح عماش2
علوم حياتيةجامعة اإلماراتاإلماراتأردنيد. ابراهيم راغب بنات3
علوم طبية أساسيةجامعة اإلماراتاإلماراتاماراتيد. عبدالرحمن مصيقر4
كيمياءجامعة اإلماراتاإلماراتمصريد. محمد سرور الشهاوي5
كيمياءجامعة اليرموكاألردنأردنيد. محمود يوسف الطالب6
علوم إنسانيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. محمد السليمان فرغل7
علوم إنسانيةجامعة النجاحفلسطينفلسطينيد. عادل مصطفى األسطه8
علوم اجتماعيةالجامعة اإلسالمية/غزةفلسطينفلسطينيد. محمود خضر الجعفري9

رياضيات وحاسوبجامعة اليرموكاألردنأردنيد. مشهور عبداهلل الرفاعي10
فيزياء وجيولوجياجامعة اليرموكاألردنأردنيد. سامي حسين محمود11
فيزياء وجيولوجياجامعة اليرموكاألردن أردنيد. ابراهيم أبو الجرايش12
فيزياء وجيولوجياجامعة بغدادالعراقعراقيد. سلوان كمال العاني13

عام 1990
المرشحون لنيل الجائزة: )79(

الفائزون: )13(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
علوم حياتيةجامعة العرب الطبيةليبياسودانيد. بدرالدين علي الهاشمي1

علوم اجتماعيةالجامعة األمريكية/بيروتلبنانلبنانيد. هالل عبداهلل الخشان2

علوم اجتماعيةجامعة النجاح فلسطينفلسطينيةد. أفنان نظير دروزة3

رياضيات وحاسوبجامعة المنصورةمصرمصريد. محمد عبدالسالم عوف4

رياضيات وحاسوبجامعة اليرموكاألردنأردنيد. محمد قاسم هيالت5

علوم زراعيةجامعة االسكندريةمصرمصريد. ممدوح حسن إدريس6

علوم إنسانيةجامعة القاهرةمصرمصريةد. يمنى طريف الخولي7

علوم أساسيةجامعة قطرقطرمصريد. جالل الدين حمزة الجميعي8

علوم طبية سريريةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. محمود خليل السالم9

علوم طبية سريريةالجامعة األمريكية/بيروتلبنانلبنانيد. عبدالغني محمد الكبي10

علوم طبية أساسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. وديع توفيق داؤود11

علوم طبية أساسيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. منيب موسى الساكت12

علوم هندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. محمد عثمان عبدالرازق13

عام 1991
المرشحون لنيل الجائزة: )97(

الفائزون: )9(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
علوم طبية سريريةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. محمد علي األرناؤوط1

علوم هندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. منصور ابراهيم العبادي2

علوم اجتماعيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. نائل عبدالحافظ العواملة3

علوم اجتماعيةجامعة النجاحفلسطينفلسطينيد. عمر محمود عبدالرزاق4

رياضيات وحاسوبجامعة الملك فيصلالسعوديةمصريد. محمد أحمد فكيرين5

علوم زراعيةجامعة االسكندريةمصرمصريةد. كوثر سعد الجندي6

علوم زراعيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. أحمد محمد الرداد7

علوم أساسيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. محمد ابراهيم الحسن8

علوم إنسانيةجامعة الموصلالعراقعراقيد. سيار كوكب الجميل9
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عام 1995

المرشحون لنيل الجائزة: )101(
الفائزون: )17(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

علوم إنسانيةجامعة بيروت العربيةلبنانمصريد. عباس محمد سليمان1

علوم إنسانيةجامعة أسيوطمصرمصريد. محمد عبدالحكيم عبدالباقي2

علوم طبيةمستشفى القوات المسلحةالسعوديةسعوديد. أوس عبداهلل الزيد3

األردنأردنيةد. رويدا محمود المعايطة4
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية
علوم طبية

الفيزياء والجيولجياجامعة اليرموكاألردنأردنيد. عبداهلل حمودة قطيش5

الفيزياء والجيولوجياالجامعة اإلسالمية/غزةفلسطينفلسطينيد. محمد موسى شبات6

علوم زراعيةجامعة المنصورةمصرمصري د. ممدوح محمد نعمة اهلل7

األردنأردنيد. شوكت قسيم الفي8
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية
علوم زراعية

علوم قانونية وإداريةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. منور صياح الشمري9

علوم قانونية وإداريةجامعة القاهرةمصرمصريد. حسن عبدالباسط الجميعي10

األردنأردنيد. يوسف الزبدة11
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية
علوم هندسية

األردنأردنيد. باسل محمد العيدة12
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية
رياضيات وحاسوب

علوم اجتماعيةجامعة اإلمارات المتحدةاإلماراتأردنيد. محمد ابراهيم عايش13

الكيمياءجامعة االسكندريةمصرمصريد. عصام خميس الحنش14

الجامعة األردنيةاألردنأردنيد. طالب عوض وراد15
العلوم االقتصادية والمالية 

والمصرفية

السعوديةمصريد. معتز سيد برعي16
جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية
علوم نفسية وتربوية

علوم نفسية وتربويةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. عبداهلل الخطايبة17

عام 1994

المرشحون لنيل الجائزة: )103(
الفائزون: )18(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

علوم إنسانيةجامعة قطرقطرمصريد. مراد عبدالرحمن مبروك1

علوم إنسانيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. عدنان يوسف العتوم2

علوم طبية سريريةجامعة المنصورةمصرمصريد. أحمد عبدالرحمن شقير 3

علوم حياتيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. زهير سامي عمرو4

علوم حياتيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. نبيل قاسم هيالت5

فيزياء وجيولوجياجامعة اإلمارات المتحدةاإلماراتإماراتيد. عبدالرحمن الشرهان6

فيزياء وجيولوجياجامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد. يوسف السالمين7

علوم زراعيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. جمال سليمان صوان8

علوم زراعيةجامعة القاهرة مصرمصريد. عزالدين أبو ستيت9

علوم طبية أساسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. يعقوب فهد ارشيد10

علوم طبية أساسيةجامعة السلطان قابوسُعمان أردنيد. مروان أبو حجلة11

علوم هندسيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. بسام علي جبران12

علوم هندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. محمد أحمد النمر13

رياضيات وحاسوبجامعة اليرموكاألردنأردنيد. أحمد عبداهلل الرحيل14

رياضيات وحاسوبجامعة اليرموكاألردنأردنيد. حسين محمد الرواش15

علوم اجتماعيةجامعة القاضي عياضالمغربمغربيد. امحمد بن محمد مالكي16

كيمياءجامعة اليرموكاألردنأردنيد. حسن ابراهيم طشطوش17

كيمياءجامعة المنصورةمصرمصريد. حسين ابراهيم الصباغ18
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عام 1998
المرشحون لنيل الجائزة: )122(

الفائزون: )14(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

الفيزياء والجيولوجياجامعة البحرينالبحرينبحرينيد. وهيب عيسى الناصر1

العلوم االقتصادية والمالية والمصرفيةالجامعة الهاشميةاألردنأردنيد. خالد واصف الوزني2

العلوم النفسية والتربويةجامعة الزقازيقمصرمصريد. عادل السيد خضر3

العلوم الطبيةجامعة القديس يوسفلبنانلبنانيد. أندره إدمون مكربنة4

الكيمياءجامعة القاهرةمصرمصريد. أيمن وهبة عريان وهبة5

الكيمياءجامعة اسيوطمصرمصريد. عبدالوارث عبدالحليم سرحان6

العلوم اإلدارية والقانونيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. رفعت عبدالحليم الفاعوري7

العلوم اإلدارية والقانونيةجامعة عين شمسمصرمصريد. حسن عبد الحميد حسن8

العلوم الزراعيةجامعة المنصورةمصرمصريد. ياسر محمد نور الدين شبانه9

العلوم الزراعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. غازي نزال الكركي10

العلوم الهندسيةجامعة الكويتالكويتلبنانيد. علي جواد شمخة11

الرياضيات والحاسوبجامعة السلطان قابوسُعمانجزائريد. أمين أحمد بومنير12

الرياضيات والحاسوبجامعة الملك فهد للبترول والمعادنالسعوديةمغربيد. صالح الدين قباج13

العلوم اإلنسانيةجامعة محمد الخامسالمغربمغربيد. عبدالواحد إكمير14

عام 1996
المرشحون لنيل الجائزة: )133(

الفائزون: )13(
الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

الفيزياء والجيولوجياجامعة اإلمارات المتحدةاإلماراتجزائريد. نصير محمد تواتي تيت1
العلوم القانونية واإلداريةجامعة اإلمارات المتحدةاإلماراتإماراتيد. جاسم علي سالم الشامسي2
العلوم الهندسيةجامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد. أحمد عادل خضير3
العلوم الهندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. حازم صبحي الزبدة4
العلوم النفسية والتربويةجامعة البحرينالبحرينسودانيد. عمر هارون الخليفة الحسن5
العلوم الطبيةجامعة المنصورةمصرمصريد. حسن أبو العينين اسماعيل6
الرياضياتالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. نبيل طالب شواقفة7
العلوم االقتصادية والمالية والمصرفيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. رياض عبداهلل المومني8
العلوم اإلنسانيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. غيثان بن علي بن جريس9

العلوم اإلنسانيةجامعة محمد الخامسالمغربمغربيد. محمد بن امبارك أفاية10
العلوم الزراعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. رضا عبداهلل شبلي11
الكيمياءجامعة المنصورةمصرمصريةد. نجوى نوار عبدالعال12
العلوم االجتماعيةجامعة االسكندريةمصرمصريد. يوسف محمد زيدان13

عام 1997
المرشحون لنيل الجائزة: )127(

الفائزون: )17(
الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

الفيزياء والجيولوجياجامعة سطيف الجزائرجزائريد. نذير صالح بوعريسة1
الفيزياء والجيولوجياجامعة اليرموكاألردنأردنيد. نزار شبيب أبو جابر2
العلوم اإلدارية والقانونيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. علي حسين فرحان خطار3
العلوم االقتصادية والمالية والمصرفية جامعة اليرموكاألردنأردنيد. وليد محمود حميدات4
العلوم النفسية والتربويةجامعة قطرقطرمصريد. هشام ابراهيم عبداهلل5
العلوم النفسية والتربويةجامعة النجاح الوطنيةفلسطينفلسطينيد. عبدالناصر عبدالرحيم قدومي6
العلوم الهندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. هاشم رفه المساعيد7
الكيمياء جامعة حلوانمصرمصريد. طارق محمد مدكور8
الكيمياءجامعة النجاح الوطنيةفلسطينفلسطينيد. طالب حسن الطل9

العلوم االجتماعيةجامعة قطرقطرقطريةد. كلثم علي غانم10
العلوم االجتماعيةجامعة شعيب الدكاليالمغربمغربيد. الحسن قرنفل11
الرياضيات والحاسوبجامعة السلطان قابوسٌعمانجزائريد. األخضر حميدي بن خروف12
الرياضيات والحاسوبجامعة عمان األهليةاألردنأردنيد. سهيل عفيف خوري 13
العلوم الحياتيةجامعة تونستونستونسيد. مختار بن محمد حامدي14
العلوم الطبيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. محمد مناع خليل القطان15
العلوم اإلنسانيةجامعة السابع من إبريلليبياعراقيد. عبداهلل ابراهيم عالوي سليمان16
العلوم اإلنسانيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. موسى سامح ربابعة17
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عام 2000
المرشحون لنيل الجائزة: )94(

الفائزون: )16(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

الفيزياء والجيولوجياجامعة طنطامصرمصريد. محمد عبداللطيف ابراهيم السعداوي1

الفيزياء والجيولوجياجامعة االسكندريةمصر مصريد. طارق باهي الدين ابراهيم حبيب2

جامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. خالد بن ابراهيم ناصر الدخيل3
العلوم االقتصادية والمالية 
والمصرفية والعلوم اإلدارية

جامعة النجاح الوطنيةفلسطين فلسطينيد. باسم خالد سعيد مكحول4
العلوم االقتصادية والمالية 
والمصرفية والعلوم اإلدارية

األردنأردنيد. حاتم عصام محمد الشنطي5
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية
جائزة العلوم الطبية

الكيمياءجامعة الزقازيق/فرع بنهامصرمصريد. عالء السيد أحمد أمين6

الكيمياءالجامعة األمريكية في الشارقةاإلماراتفلسطينيد. عماد علي محمد ابو يوسف7

العلوم الزراعيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. علي عبداهلل عبدالرحمن القرعاوي8

األردنأردنيد. فوزي أحمد ابراهيم بنات9
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية
العلوم الهندسية

العلوم اإلنسانيةمديرية اآلثار العامةاألردنأردنيد. محمد وهيب علي حسين10

العلوم اإلنسانيةجامعة عين شمسمصرمصريةد. كرمة محمد فريد اسماعيل11

جامعة جنوب الواديمصرمصريد. أحمد علي أحمد الخطيب12
العلوم البيولوجية وعلوم 

البيئة

العلوم القانونية والشرعيةجامعة آل البيتاألردنعراقيد. نوري حمد خاطر الدليمي13

األردنأردنيد. كامل مصطفى محمد الخالد 14
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية
الرياضيات والحاسوب

األردنأردنيد. عبداإلله محمد عبداهلل األيوب15
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية
الرياضيات والحاسوب

العلوم النفسية والتربويةجامعة اإلمارات العربية المتحدةاإلماراتأردنيد. ياسر عبداهلل عبدالرحيم الحيلواني16

عام 1999
المرشحون لنيل الجائزة: )102(

الفائزون: )15(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

الجزائرجزائريد. نور الدين زكري1
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

/وهران
الفيزياء والجيولوجيا

الجامعة األردنيةاألردنأردنيد. هاني حامد الضمور2
العلوم االقتصادية والمالية 
والمصرفية والعلوم اإلدارية

جامعة اليرموكاألردنأردنيد. سعيد سامي علي الحالق3
العلوم االقتصادية والمالية 
والمصرفية والعلوم اإلدارية

العلوم الطبيةجامعة األزهرمصرمصريد. أسامة أحمد علي بداري 4

الكيمياءجامعة أسيوطمصرمصريد. كمال ابراهيم علي ابراهيم5

العلوم الزراعيةمعهد وقاية النباتمصرمصرية د. وداد إمام أحمد خفاجي6

األردنأردنيد. بسام عبدالكريم أبو حجلة7
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية
العلوم الهندسية

األردنأردنيد. أحمد عبدالفتاح محمد حياصات8
كلية األميرة سمية الجامعية 

للتكنولوجيا
العلوم الهندسية

العلوم اإلنسانيةجامعة البحرينالبحرينتونسيد. محمد بن الهاشمي الزياني9

األردنأردنيد. اسماعيل “محمد خير” سعدون10
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية
العلوم البيولوجية وعلوم البيئة

العلوم البيولوجية وعلوم البيئةجامعة المنصورةمصرمصريد. عبد الحميد عبدالفتاح السيد خضر11

العلوم االجتماعيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. محمد فايز عبدالحافظ الطراونة12

العلوم القانونية والشرعيةجامعة النجاح الوطنيةفلسطينفلسطينيد. أمين رجا رشيد دواس 13

فلسطينيد. اشرف محمد علي النجار14
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

الرياضيات والحاسوبجامعة الشارقة

تونسيد. خالد ناجي ساسي داي15
سلطنة 

ُعمان
الرياضيات والحاسوبجامعة السلطان قابوس 
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عام 2003
المرشحون لنيل الجائزة: )99(

الفائزون: )9(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
الفيزياء والجيولوجياجامعة مؤتةاألردنأردنيد.ُعقاب محمود محمد ربيع1

العلوم الهندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد.نضال حلمي أبو حمدة2

العلوم الهندسيةجامعة الملك فهد للبترول والمعادنالسعوديةسعوديد.حسين بن عبداهلل بن أحمد الزاهر3

العلوم القانونية واالقتصاديةالجامعة الهاشميةاألردنأردنيد.أكثم عيسى أحمد المغايرة4

العلوم القانونية واالقتصاديةجامعة الشارقةاإلماراتتونسيد.الناصر بن بوبكر جبنون5

العلوم الطبيةالجامعة األمريكية / بيروتلبنانلبنانيةد.هالة عثمان محتسب6

العلوم اإلنسانيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد.سعيد بن فايز السعيد7

العلوم اإلنسانيةجامعة اإلمارات العربية المتحدةاإلماراتأردنيد.حمزة محمد عبداهلل دودين8

الرياضيات والحاسوبجامعة المنصورةمصرمصريد.سمير حمودة عطوة صقر9

عام 2004
المرشحون لنيل الجائزة: )87(

الفائزون: )9(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
العلوم الطبيةمستشفى النور التخصصيالسعوديةمصريد.أحمد إبراهيم علي السقا1

العلوم الطبيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيةد.إلهام صالح جبر أبو الهيجاء2

العلوم االجتماعيةالملتقى الفكري لإلبداعسورياسوريد.رضوان جودت ياسين زيادة3

العلوم االجتماعيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد.عبداهلل أحمد محمود الشرمان4

العلوم البيولوجية والبيئةمدينة مبارك لألبحاث العلميةمصرمصريد.دسوقي أحمد محمد عبدالحليم5

العلوم الزراعيةجامعة القاهرةمصرمصريد.هاني عبدالعزيز الشيمي6

الكيمياءجامعة طنطامصرمصريد.الرفاعي صبحي قناوي7

العلوم الهندسيةجامعة قطرقطرأردنيد.سمير محمد رشيد العاشة8

العلوم الهندسيةجامعة الملك فهد للبترول والمعادنالسعوديةمصريد.محمد علي يوسف عبيدو9

عام 2001
المرشحون لنيل الجائزة: )129(

الفائزون: )12(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
الفيزياء والجيولوجياجامعة عين شمسمصرمصريد.شعبان سعيد سلطان1

الفيزياء والجيولوجياجامعة السلطان قابوسُعمانأردنيد.عماد الدين علي العمري2

العلوم الهندسيةجامعة اإلمارات العربية المتحدةاإلماراتأردنيد. فهمي أحمد أبو الرب3

العلوم الهندسيةجامعة الملك فهد للبترول والمعادنالسعوديةأردنيد.باسم عودة فياض البدور4

العلوم القانونية واالقتصاديةجامعة اإلمارات العربية المتحدةاإلماراتسوريد.معاوية محمد العوض5

العلوم القانونية واالقتصاديةجامعة اليرموكاألردنأردنيد.عمر عيسى الجهماني6

العلوم الطبيةجامعة القديس يوسفلبنانلبنانيد.بولس وديع بجاني7

العلوم الطبيةجامعة اإلمارات العربية المتحدةاإلماراتمصريد.شريف محمد كرم8

العلوم اإلنسانيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد.زياد محمد كايد السعد9

العلوم اإلنسانيةجامعة النجاح الوطنيةفلسطينفلسطينيد.محمد علي يونس رباع10

الرياضيات والحاسوبالجامعة األردنيةاألردنأردنيد.محمد زايد الرقب11

الرياضيات والحاسوبجامعة القاهرةمصرمصريد.محمود حامد النابي12

عام 2002
المرشحون لنيل الجائزة: )140(

الفائزون: )9(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
العلوم الطبيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد.عاهد محمد سليم الوهادنة1

العلوم االجتماعيةجامعة حلوانمصرمصريد.محمد عبدالخالق مدبولي2

العلوم االجتماعيةجامعة القاهرةمصرمصريد.محمد عاشور مهدي عاشور3

العلوم البيولوجية والبيئةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد.خالد بن عبداهلل سليمان الرشيد4

العلوم البيولوجية والبيئةجامعة الملك عبدالعزيزالسعوديةمصريد.صالح أحمد حسن شويتة5

العلوم الزراعيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد.أحمد “محمد عبدالرحيم” “كاتبة بدر”6

الكيمياءجامعة أسيوطمصرمصريد.عبدالعال محمد جابر عبدالعال7

العلوم الهندسيةجامعة االسكندريةمصرمصريد.حسام محمد حسان شلبي8

العلوم الهندسيةجامعة القاهرةمصرمصريد.عمرو أمين محمد عدلي9
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عام 2007
المرشحون لنيل الجائزة: )108(

الفائزون: )6(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

العلوم الطبيةجامعة القاهرةمصرمصريد. هشام جابر العناني1

الفيزياء والجيولوجياجامعة اإلمارات العربية المتحدةاإلماراتأردنيد. أسامة غازي صالح الخواجا2

الرياضيات وتكنولوجيا المعلوماتجامعة الملك فهد للبترول والمعادنالسعوديةجزائريد. نصر الدين محمد حاج علي تطار3

الجامعة األمريكية/ بيروتلبنانلبنانيد. سليم توفيق سليم شاهين4
العلوم االقتصادية والمالية 
والمصرفية والعلوم اإلدارية

العلوم اإلنسانيةجامعة القاهرةمصرمصريد. سامي سليمان أحمد محمد5

العلوم الهندسيةالمركز القومي للبحوث مصرمصريد. محمود فرج محمود زورة6

عام 2008
المرشحون لنيل الجائزة: )114(

الفائزون: )8(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

العلوم النفسية والتربويةالجامعة الهاشميةاألردنأردنيد. سامر عبدالكريم صالح خصاونة1

مصرمصريد. يوسف فوزي راشد 2
جامعة القاهرة + الجامعة البريطانية 

في مصر
العلوم الهندسية

الكيمياءجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. محمد ياسين خليل الخطيب3

العلوم االجتماعيةمجلة اإلحياءالمغربمغربيالسيد عبدالسالم محمد أحمد طويل4

مصرمصريد. أحمد محمد رفعت النحاس5
مركز الكلى والمسالك البولية - 

جامعة المنصورة
العلوم الطبية

مصرمصريد. أحمد ابراهيم سعدالدين عقل6
مركز الكلى والمسالك البولية - 

جامعة المنصورة
العلوم الطبية

العلوم الزراعيةالجامعة الهاشميةاألردنأردنيد. مراد أحمد محمد الحولي7

العلوم الزراعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. رامي تحسين الكريدلي8

عام 2005
المرشحون لنيل الجائزة: )152(

الفائزون: )11(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
العلوم القانونية والشرعيةجامعة الشارقةاإلماراتلبنانيد. عبداهلل عبدالرحمن الخطيب1

العلوم القانونية والشرعيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. أحمد خالد يوسف شكري2

رياضيات وحاسوبجامعة البحرينالبحرينمصريد. محمود محمد أحمد عبدالعاطي3

رياضيات وحاسوبجامعة الملك فهد للبترول والمعادنالسعوديةجزائريد. سليم عيسى صالح مسعودي4

العلوم الطبيةالجامعة األمريكية / بيروتلبنانلبنانيد. عمر أحمد مصطفى عبيد5

العلوم الطبيةالجامعة الهاشميةاألردنأردنيد. فؤاد عبدالرحمن طه عبداهلل6

العلوم الهندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. عمر راجي غازي قسايمه7

الفيزياء والجيولوجياجامعة المنصورةمصرمصريد. وائل فاروق حامد الطيباني8

الفيزياء والجيولوجياجامعة المنصورةمصرمصريد. محسن عوض غانم زهران9

العلوم اإلنسانيةجامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد. مهدي أسعد صالح عرار10

العلوم اإلنسانيةجامعة اإلمارات العربية المتحدةاإلماراتإماراتيةد. أسماء محمد جاسم الفراج11

عام 2006
المرشحون لنيل الجائزة: )105(

الفائزون: )8(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

العلوم الطبيةجامعة المنصورةمصرمصريد. حسين محمد عطية شعيشع1

العلوم الطبيةجامعة المنصورةمصرمصريد. عمرو أحمد الحسيني2

العلوم الهندسيةجامعة البلقاء التطبيقيةاألردنأردنيد. سعد أحمد محمد أبو قديس3

العلوم الهندسيةجامعة الملك فهد للبترول والمعادنالسعوديةجزائريد. محمد عبدالوهاب بلقاسم دريش4

العلوم البيولوجية وعلوم البيئةجامعة اإلمارات العربية المتحدةاإلماراتمصريد. عمرو عبداهلل أمين فوزي5

الكيمياءجامعة قناة السويسمصرمصريد. مؤمن صالح الدين رفعت خميس6

العلوم الزراعيةجامعة الزقازيقمصرمصريد. محمد فوزي رمضان حسانين7

العلوم الزراعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاألردنأردنيد. نزار حسين عطا سمارة8
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عام 2011
المرشحون لنيل الجائزة: )142(

الفائزون: )9(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
العلوم الطبيةجامعة العلوم والتكنولوجيااألردنأردنيأ.د. يوسف صالح عبدالقادر خضر1

العلوم الهندسيةجامعة باتنةالجزائرجزائريد. فيصل عمار خليفة جفال2

العلوم النفسية والتربويةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. أحمد يحيى يعقوب الزق3

الكيمياءجامعة القاهرةمصرمصريأ.د. جهاد جنيدي محمد جنيدي4

الكيمياءجامعة آل البيتاألردنأردنيأ.د. ياسين أحمد سالم السعود5

األردنأردنيد. المهدي عيد موسى الرواضية6
مؤسسة آل البيت الملكية 

للفكر اإلسالمي 
العلوم اإلنسانية

العلوم اإلنسانيةجامعة ابن زهر المغربمغربيد. حافيظ إسماعيل لكبير إسماعيلي علوي7

جامعة العلوم والتكنولوجيااألردنأردنيد. عمر فالح سعيد خابور8
العلوم البيولوجية

وعلوم البيئة

مصرمصريد. رضا عبدالعزيز إبراهيم أبو شنب9
مدينة األبحاث العلمية 

والتطبيقات التكنولوجية 
العلوم البيولوجية

وعلوم البيئة

عام 2012
المرشحون لنيل الجائزة: )142(

الفائزون: )12(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
العلوم الطبيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنأردنيد. كارم حسن محمد الزعبي1
العلوم الهندسيةمركز بحوث وتطوير الفلزات مصرمصريد. عبدالسالم حمدي أحمد مخلوف2
العلوم الهندسيةالجامعة األمريكية في بيروتلبنانلبنانيد. زاهر حسن ذيب الضاوي3
العلوم الزراعيةجامعة القصيم السعوديةمصريد. محمد ثروت عبدالعال عطية4
العلوم الزراعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنأردنيد. طارق “محمد ابراهيم” عسيلي5
الرياضيات وتكنولوجيا المعلوماتالجامعة األمريكية في الشارقةاإلماراتإماراتيد. فادي أحمد محمد العلول6

السعوديةجزائريد. بلقاسم أحمد سعيد هواري7
جامعة الملك عبداهلل للعلوم 

والتقنية
الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات

الفيزياء والجيولوجياجامعة الملك خالد السعوديةمصريد. إبراهيم سيد محمد حسين8
الفيزياء والجيولوجياالجامعة اإلسالمية بغزةفلسطينفلسطينيد. سفيان عبدالرحمن عثمان تايه9

العلوم االجتماعيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. محمد عبدالكريم محمد الحوراني10
العلوم االجتماعيةجامعة الكويتالكويتكويتيةد. هيله حمد عبداهلل المكيمي11
العلوم االجتماعيةجامعة الملك عبدالعزيزالسعوديةسعوديد. قرامي محمد علي قرامي12

عام 2009
المرشحون لنيل الجائزة: )167(

الفائزون: )12(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

العلوم الهندسيةالجامعة الهاشميةاألردنأردنيد. إياد أبو ندى1

العلوم الهندسيةجامعة باجي مختار - عنابة الجزائرجزائريد. وليد أحمد حمداوي2

العلوم البيولوجية وعلوم البيئةجامعة مؤتةاألردنأردنيد. خالد محمد خليفات3

العلوم البيولوجية وعلوم البيئةالجامعة األمريكية / بيروتلبنانلبنانيد. عماد غازي غصوب4

العلوم القانونية والشرعيةجامعة المنصورةمصرمصريةد. رشا علي الدين تقي الدين5

العلوم القانونية والشرعيةجامعة عين شمسمصرمصريد. محمد عبدالسالم أبو خزيم6

الرياضيات والحاسوبجامعة الملك فهد للبترول والمعادنالسعوديةمغربيد. عبدالسالم ميموني7

الرياضيات والحاسوبجامعة أبو بكر بلقايد - تلمسانالجزائرجزائريد. عبدالالوي أحمد بومدين8

العلوم اإلنسانيةجامعة اإلمارات العربية المتحدةاإلماراتإماراتيةد. فاطمة عبدالرحمن البريكي9

العلوم اإلنسانيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. مهند أحمد مبيضين10

العلوم الطبيةجامعة أسيوطمصرمصريد. محمد علي بديوي محمد11

العلوم الطبيةجامعة المنصورةمصرمصريد. ياسر محمد شاهين12

عام 2010
المرشحون لنيل الجائزة: )127(

الفائزون: )6(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
العلوم الطبيةالجامعة األمريكية / بيروتلبنانلبنانيد. حبيب عباس دقيق1

العلوم الطبيةجامعة أسيوطمصرمصريةد. شريفة أحمد حامد عمران2

العلوم الهندسيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. سعيد محمد صالح الزهراني3

العلوم الزراعيةجامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد. جميل يونس محمد حرب4

الجامعة األمريكية / بيروتلبنانلبنانيةد. ديما محمد رشيد الجمالي5
العلوم االقتصادية والمالية 
والمصرفية والعلوم اإلدارية

الفيزياء والجيولوجياجامعة اإلمارات العربية المتحدةاإلماراتأردنيد. إيهاب محمد ناجي عبيدات6
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عام 2014
المرشحون لنيل الجائزة: )146(

الفائزون: )15(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

مدينة زويل للعلوم مصرمصريد. شريف محمد فاروق الخميسي1
والتكنولوجيا

العلوم الطبية والصحية - األمراض الوراثية 
وأثرها على المجتمع

العلوم الطبية والصحية - التغذية الصحيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. ناصر بن محمد بن ناصر الداغري2

الجامعة األمريكية لبنانلبنانيةد. الرا محمود حسين نصر الدين3
العلوم الطبية والصحية - التغذية الصحيةفي بيروت

الجامعة األمريكية مصرمصريد. شريف محمد صالح الدين صدقي4
العلوم الهندسية - األنظمة الذكيةفي القاهرة

العلوم األساسية - التكنولوجيا جامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. ماجد بن صالح بن عبداهلل العقيل5
والمعلوماتية الحيوية

الجامعة األردنيةاألردنأردنيد. معتز محمد عبدالكريم الدبعي6

اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
واإلدارية - التغير االجتماعي وعالقته 

بالثورة المعرفية وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

الجامعة األمريكية لبنانفلسطينيد. ساري عبدالرحمن حنفي7
في بيروت

اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
واإلدارية - التغير االجتماعي وعالقته 

بالثورة المعرفية وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة قطرقطرأردنيد. فتحي محمود صالح احميدة8
واإلدارية - تربية الطفل

9
د. سعيد بن سليمان بن سبيح 

سلطنة ُعمانيالظفري
ُعمان

جامعة السلطان 
قابوس 

اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
واإلدارية - تربية الطفل

األردنأردنيد. محمد عوض محمد شطناوي10
جامعة البلقاء 

التطبيقية - كلية 
الزرقاء الجامعية

العلوم الزراعية - الحفاظ على التنوع 
الحيوي

العلوم الزراعية - الحفاظ على التنوع الجامعة األردنيةاألردنأردنيد. عايد مريف عايد العبدالالت11
الحيوي

العلوم الزراعية - السالالت الحيوانية جامعة القصيمالسعوديةمصريد. معتز محمد فتحي أحمد 12
وتحسينها

الجامعة األمريكية مصرمصريد. ناجح خلف عالم عبدالمطلب13
في القاهرة

العلوم التطبيقية - طرق حديثة للطاقة 
البديلة واستخداماتها

العلوم التطبيقية - طرق حديثة للطاقة جامعة طنطامصرمصريد. عبدالنبي البيومي قابيل14
البديلة واستخداماتها

العلوم التطبيقية - تأثيرات التغير المناخي الجامعة األردنيةاألردنأردنيد. طارق فتحي عبدالعزيز حسين15
على البيئة

عام 2013
المرشحون لنيل الجائزة: )142(

الفائزون: )9(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

العلوم الطبية والصحيةمستشفى الملك فيصل التخصصيالسعوديةسعوديد. محمود ديب سعيد الجرف1

العلوم الطبية والصحيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. سعيد إبراهيم عبد الحميد إسماعيل2

العلوم الهندسيةالجامعة األمريكية في بيروتلبنانلبنانيةد. نسرين كامل غدار3

العلوم الهندسيةمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيامصرمصريد. صالح صبري أحمد عبية4

العلوم األساسيةجامعة الملك عبدالعزيزالسعوديةمصريد. رضا محمدي محمد عوف5

العلوم األساسيةجامعة الطائفالسعوديةأردنيد. مياس محمد أحمد الريماوي6

الجامعة الهاشميةاألردنأردنيد. جمال عبدالكريم محمد الشلبي7
اآلداب والعلوم اإلنسانية 

واالجتماعية واإلدارية

العلوم الزراعيةجامعة الزقازيقمصرمصريد. سمير أحمد مرغني محجوب8

عراقيد. علي حسين رشك الجعاري9
السعودية/
جمهورية 

التشيك

جامعة الملك سعود/جامعة   
ساوث بوهيميا

العلوم التطبيقية
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عام 2015
المرشحون لنيل الجائزة: )194(

الفائزون: )16(
الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

السعوديةسعوديد. فوزان بن سامي بن سليم الكريع1
مستشفى الملك فيصل 

التخصصي وجامعة 
الفيصل

العلوم الطبية والصحية - المتغيرات الجينية 
واالعتالالت وقابلية اإلصابة باألمراض لألطفال 

حديثي الوالدة

جامعة القاهرةمصرمصريد. محمد علي علي فرج2
العلوم الطبية والصحية -مستخلصات 

النباتات الطبية واستخداماتها

الجامعة األردنيةاألردنأردنيةد. فاطمة ألكي أيوب عفيفي3
العلوم الطبية والصحية - مستخلصات 

النباتات الطبية واستخداماتها

األردنأردنيةد. آن عايش موسى غرايبة4
جامعة العلوم 

والتكنولوجيا األردنية
العلوم الهندسية - نظم المعلومات 

الجغرافية في التخطيط الحضري

األردنأردنيد. محمد عبدالكريم رشيد جرادات5
جامعة العلوم 

والتكنولوجيا  األردنية
العلوم الهندسية - تصميم اآلالت الذكية - 

الرابوطات

مصرمصريد. أحمد توفيق إبراهيم المتولي6
الجامعة المصرية اليابانية 

للعلوم والتكنولوجيا
العلوم األساسية - معالجة النفايات

األردنأردنيد. هاني أحمد محمد أبو قديس7
جامعة العلوم 

والتكنولوجيا األردنية
العلوم األساسية - معالجة النفايات

العلوم األساسية - أمن المعلومات والبياناتجامعة القاهرةمصرمصريد. أبو العال عطيفي حسنين علي8

مصرمصريد. أحمد جمعة أحمد رضوان9
جامعة النيل ، جامعة 

القاهرة
العلوم األساسية - أمن المعلومات والبيانات

لبنانلبنانيد. يوسف منير داود الصيداني10
الجامعة األمريكية / 

بيروت
اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربوية 

- القيم واألخالق المهنية

الجامعة األردنيةاألردنأردنيد. غالب أحمد علي ربابعة11
اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربوية 

- المناهج التعليمية ودورها في التربية

السعوديةفلسطينيد. حسام نعمان خليل الشريف12
جامعة الملك عبداهلل 
للعلوم والتكنولوجيا

العلوم التكنولوجية والزراعية - تكنولوجيات 
الطاقة والمياه والبيئة

جامعة كفر الشيخمصرمصريد. صبري محمد نسيم شاهين13
العلوم التكنولوجية والزراعية - طرق وأساليب 

استصالح األراضي الزراعية

لبنانلبنانيد. إبراهيم حسن عثمان14
الجامعة األمريكية / 

بيروت

العلوم االقتصادية واإلدارية - اإلصالح 
االقتصادي واإلداري وارتباطه مع اإلصالح 

السياسي

الجامعة األردنيةاألردنأردنيد. محمد عبدالهادي عبداهلل عالوين15
العلوم االقتصادية واإلدارية - اإلصالح 

االقتصادي واإلداري وارتباطه مع اإلصالح 
السياسي

جامعة أبو ظبياإلماراتأردنيد. هيثم جميل عزت النوباني16
العلوم االقتصادية واإلدارية - االستثمار 

وتوسيع القاعدة االقتصادية

عام 2016
المرشحون لنيل الجائزة: )151(

الفائزون: )11(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

لبنانلبنانيةأ.د. سهى سامي كنج1
المركز الطبي في 

الجامعة األمريكية 
في لبنان

العلوم الطبية والصحية- انتشار 
مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

جامعة الملك سعودالسعوديةمصريأ.د. صبري محمد عبده عطية2
العلوم الطبية والصحية - 

أثر استخدام مسببات الطفرات 
والسرطان في جميع مناحي الحياة

لبنانلبنانيةد. مرفت نبيل سليم السباعي3
الجامعة اللبنانية 

األمريكية

العلوم الطبية والصحية- أثر 
استخدام مسببات الطفرات 

والسرطان في جميع مناحي الحياة

جامعة الفيوممصرمصريأ.د. محمد كمال خالف خليفة4
العلوم الهندسية - ترميم وصيانة 

األبنية التاريخية

األردنأردنيد. رامي فاروق محمد ضاهر5
الجامعة األلمانية 

األردنية
العلوم الهندسية - ترميم وصيانة 

األبنية التاريخية

السعوديةتونسيأ.د. محمد سليم بن خميس العلويني6
جامعة الملك عبداهلل 
للعلوم والتكنولوجيا

العلوم الهندسية - هندسة أنظمة 
االتصاالت

الكويتكويتيأ.د. علي محمد عبداهلل الدوسري7
معهد الكويت 
لألبحاث العلمية

العلوم األساسية- التغير المناخي 
وتأثيره على التنوع الحيوي والتصحر

الجامعة األردنيةاألردنأردنيةد. نداء محمد إسماعيل سالم8
العلوم التكنولوجية والزراعية - 

اآلفات واألمراض الزراعية

مصرمصريةأ.د. وفاء محمد السيد حجاج9
المركز القومي 

للبحوث
العلوم التكنولوجية - اآلفات 

واألمراض الزراعية والزراعية

لبنانلبناني أ.د. أمين محمد خليل شعبان10
المجلس الوطني 
للبحوث العلمية 

العلوم التكنولوجية والزراعية - 
المصادر المتكاملة للمياه وإدارتها

الجامعة البريطانيةمصرمصريةد. ياسمين محمد خضري محمد11
العلوم االقتصادية واإلدارية - الفساد 

اإلداري والحوكمة
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$4250  
5 جوائز

$4250  
7 جوائز

7 تخصصات
14 فائز� 

5 تخصصات
9فائزين

9 جوائز
$7000  

9 تخصصات
9فائزين

$4250  
4 جوائز

إطالق الجائزة
4 تخصصات

7 فائزين

$7000  
12 جائزة

12 تخصص	
17 فائز�

رفع الحد ا�على للسـن 

من 40 إلى 45 عام	.
  6 تخصصات 

9 فائزين

6 تخصصات 
9  فائزين

6 حقول  
15 فائز�

إلغاء شرط السن.
6حقول 

6 حقول  9 فائزين
11 فائز�

$10000  
6 جوائز

$15000  
6 جوائز

$20000  
  20000$12 جائزة

12 جائزة
$15000  
6 جوائز

1982198319841991199520022011201320142016

الجائزة عبر التاريخ 1982 - 2016






