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رسالة الرئيسة التنفيذية

رسالة الرئيسة التنفيذية
الجامعة  المعمل وحرم  الذين تخطوا حدود  العرب  والعلماء  بالباحثين  يزال يكبر ويزدهر  الحلم، ما  انطالق  36 عاما على  بعد 
العلمي كدعامة أساسية في رسم  للبحث  األلق  إعادة  بذلك في  ليضعوا بصمة حقيقية في حياة مجتمعاتهم، مساهمين 

المستقبل األفضل لألجيال القادمة.

وتكرم  العلم،  شأن  من  تعلي  جائزة  فهي  كبير،  حلم  باتجاه  صحيحة  خطوة  كان  العلمية  شومان  الحميد  عبد  جوائز  إطالق 
العلماء وتحتفي بهم، وتضعهم في مكانهم الحقيقي في المجتمع، كقادة تغيير ورواد تقدم. 

منذ تأسيس جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في العام 1982، والتي تعد أول جائزة عربية تعنى بالبحث العلمي وتحتفي 
بالباحثين العرب، بلغ عدد الفائزين في حقولها المختلفة 419 فائزة وفائزا، من أصل 4171 مرشحا ينتمون إلى مختلف الجامعات 

والمؤسسات البحثية والعلمية حول العالم.

البحث  دعم  في  العهد  على  باقون  أننا  نؤكد  لذلك  باستمرار،  األمام  إلى  ننظر  فنحن  لنا،  نهائيا  هدفا  تكون  لن  األرقام  هذه 
العلمي والباحثين، ونستشعر أن الحلم يصبح أكثر قربا ونحن نشاهد األثر العلمي واالقتصادي والمجتمعي الذي يحدثه الباحثون 
العرب في مختلف المجاالت، من خالل تميزهم في مجاالت نقل المعرفة ونشرها، محققين أكبر األثر في مجتمعاتهم، وأيضا 
صاعدين إلى أرفع مراتب االبتكار واالختراع والريادة وهم يقدمون حلوال ناجعة لتحديات محلية وإقليمية وعالمية، لينيروا بذلك 

طريق الجيل الصاعد من محبي البحث واالبتكار.

بمثل هؤالء تزهو األوطان وتحتفي الجوائز وتغدو األحالم واقعًا. 

ألعضاء مجتمع شومان للبحث العلمي واالبتكار كل الشكر والعرفان على حملهم راية النهضة العلمية العربية.

الرئيسة التنفيذية 
 فالنتينا قّسيسّية
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مؤسسة عبد الحميد شومان
أّسسها ويمّولها البنك العربي منذ 1978
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مؤسسة عبد الحميد شومان
أّسسها ويمّولها البنك العربي منذ 1978

1978 كخطوة ريادية للمساهمة في تأسيس منارة  جاء إطالق مؤّسسة عبد الحميد شومان من قبل البنك العربي في العام 
للمعرفة واإلبداع في األردن والوطن العربي ال تهدف لتحقيق الربح، حيث عملت المؤّسسة منذ انطالقتها 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 األدب 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 36 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.
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جائزة عبد الحميد شومان
للباحثين العرب
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جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب
36 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 419
باحثًا وباحثة رّشحوا للجائزة من أغلب الجامعات 4171فازوا بالجائزة

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

التحكيم كل عام.

الهيئة العلمية الحالية:

رئيس الهيئة العلمية:

معالي األستاذ الدكتور أمين محمود

أعضاء الهيئة العلمية: 

األستاذ الدكتور 
توفيق عبدالرحيم محمد عرفات

األستاذة الدكتورة
رزان محمود أحمد إبراهيم

األستاذ الدكتور
عبداهلل إبراهيم خلف حسين ملكاوي

األستاذ الدكتور
وليد محمد عبدالفتاح ديب

األستاذ الدكتور
مصطفى محمود مصطفى ياسين
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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 يقدم الترشيح في الوقت المحدد في دعوة الترشيح  .1

أن يكون المرشح عربي الجنسية أو من أصل عربي بغض   .2

النظر عن مكان اإلقامة، وأن يكون على قيد الحياة.

نتاجًا  وللمجتمع  للعلم  قدم  قد  المرشح  يكون  أن   .3

علميًا ذا قيمة علمية ومجتمعية في السنوات الخمس 

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

أن يقّدم المرشح ترشيحًا كتابيًا من الجهة التي يعمل   .4

إرشادات تعبئة  المذكور في  النموذج  فيها، مستخدما 

النموذج.

أن يرسل المرشح نبذة باللغة العربية عن النتاج العلمي   .5

المقدم للجائزة.

شومان  الحميد  عبد  جوائز  بإحدى  للفائزين  يجوز  ال   .6

للباحثين العرب في السابق التقدم للجائزة مرة أخرى.

تقبل األبحاث باللغتين العربية أو اإلنجليزية فقط.  .7

ال تدخل أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة في تقييم   .8

النتاج العلمي للمرشح. 

المدرجة  التخصصات  أحد  في  الترشيح  طلب  يقدم   .9

في  ذلك  ويحدد  فقط،  المعلنة  الجائزة  حقول  ضمن 

نموذج الترشيح.

ينظر  وال  واحدة  دفعة  والوثائق  العلمي  النتاج  يرسل   .10

العلمي  النتاج  يعاد  وال  ذلك.  بعد  ترسل  مواد  أي  في 

للمرشح سواء فاز أم لم يفز بالجائزة.

الرجوع لكل بحث  المرشح، للضرورة، عدد مرات  يحدد   .11

منشور من أبحاثه المقدمة للجائزة وعامل األثر، وجهة 

النشر.

ال يحق ألعضاء الهيئة العلمية ولجان التحكيم للعام   .12

المعلنة فيه الجائزة الترشح للجائزة.

وال  الجائزة،  بشروط  تلتزم  ال  التي  الطلبات  في  ينظر  ال   .13

تلك التي تصل بعد انتهاء آخر موعد للترشيح.
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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، أو الطعن فيها. 

تتولى الّلجان ما يلي:
دراسة الّنتاج العلمي المقدم والمقبول للحصول على الجائزة وتقيمه.  )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: 4645153 6 962+

researchersaward@shoman.org.jo
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36 عامًا في أرقام
2018 - 1982
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الفائزون:

419 فائزة وفائزًا

عدد الفائزين في كل سنة 1982 - 2018
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الفائزون حسب النوع االجتماعي 2017 - 2018

أنثى

ذكر

8%

92%

الفائزون حسب الحقول 2017 - 2018

17%

13%

30%

21%

12%

7%

العلوم الطبية والصحية

العلوم الهندسّية

العلوم ا�ساسّية

ا�داب والعلوم ا�نسانية واالجتماعية والتربوية

العلوم التكنولوجّية والزراعّية

العلوم االقتصادّية وا�دارّية والقانونية
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17 جنسية وقطرًا

الفائزون حسب الجنسية 2017 - 2018
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4171 مرشحًا ومرشحة

عدد المرشحين في كل سنة 1982 - 2018
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جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب
دورة العام 2017 - 2018 
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جائزة عبد الحميد شومان 
الباحثين العرب لدورة العام

تم فتح باب الّترشيح لهذه الدورة في شهر كانون الثاني/ يناير 2018 
ليكون الموعد األخير الستقبال الترشيحات في نهاية شهر نيسان/ 
إبريل 2018، حيث حددت الهيئة العلمية للجائزة حقول وموضوعات 

هذه الدورة في ما يأتي:

طلبات الترشيح التي تم استالمها: 272  -
جاءت الترشيحات من )17( قطرًا عربيًا إضافة إلى طلبين اثنين لمرشحين عربيين من دول غير عربية  -

استبعد )26( من الطلبات  -
أصبح عدد المرشحين المستوفين للشروط في حقول الجائزة الستة )246(   -

2018 - 2017

العلوم الطبية 
والصحية:

الطب الوقائي : ويتضمن اللقاحات   -
واألمراض المعدية.

العالقة بين أمراض اللثة وأمراض   -
الفم واألمراض الجهازية.

البنية التحتية الحضرية.  -

تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها.  -

الكيمياء العضوية البيولوجية:   -
التحوالت البيولوجية للمركبات 
التي تؤدي الكتشاف العقاقير.

المواد الوظيفية الذكية:   -
تحديد تراكيب المواد 

الوظيفية وتعيين خواصها.

العلوم األساسّية العلوم الهندسية:

اآلداب والعلوم اإلنسانّية 
واالجتماعّية والتربوّية

الترجمة وأثرها في نقل المعارف.  -

تفكك األسرة وأثره االجتماعي.  -

إدارة الطاقة والطاقة المتجددة.  -

األمن الغذائي وسالمة الغذاء.  -

-  الدور التنموي القتصاد المعرفة 
وإدارتها.

العلوم االقتصادّية 
واإلدارّية

العلوم التكنولوجّية
 والزراعّية
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الفائزون بجائزة 
الباحثين العرب لدورة العام

 7 3 جوائز من أصل  حاز الباحثون من جمهورية مصر العربية على 
جوائز، تالهم باحثان من األردن حصال على جائزتين وجائزة واحدة 

لباحث من السعودية، وأخرى لباحث  من ُعمان.

حجبت الجائزة في الحقول والموضوعات التالية:

العلوم األساسية:  .1
البيولوجية  التحوالت  البيولوجية:  العضوية  الكيمياء   -

للمركبات التي تؤدي الكتشاف العقاقير.

اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربوية:  .2
-  الترجمة وأثرها في نقل المعارف.

-  تفكك األسرة وأثره االجتماعي.
العلوم التكنولوجية والزراعية:  .3

-  إدارة الطاقة والطاقة المتجددة.

2018 - 2017

الموضوعمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالحقل

العلوم الطبية 
والصحية

أ.د. حسن محمد 

السعيد عزازي البدوي
مصرمصري

الجامعة األمريكية
في القاهرة

الطب الوقائي: ويتضمن 

اللقاحات واألمراض المعدية

العلوم 
الهندسية

أ.د. محمد محمود 

مهدي مرزوق
البنية التحتية الحضريةجامعة القاهرةمصرمصري

أ.د. إبراهيم محمد 

الشربيني عبدالحليم
مصرمصري

مدينة زويل للعلوم 

والتكنولوجيا
تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها

العلوم 
األساسية

أ.د. عبداهلل محمد 

أحمد عسري
المواد الوظيفية الذكيةجامعة الملك عبدالعزيزالسعوديةسعودي

العلوم 
التكنولوجية 

والزراعية

د. عبداهلل محمد 

سيف السعدي
األمن الغذائي وسالمة الغذاءجامعة السلطان قابوسسلطنة ُعمانُعماني

أ.د. أنس عبدالرؤوف 

محمود النابلسي
األردنأردني

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية
األمن الغذائي وسالمة الغذاء

العلوم 
االقتصادية 

واإلدارية

د. رائد محمد تيسير 

عبدالقادر مساعدة
الجامعة األردنية/العقبةاألردنأردني

الدور التنموي القتصاد المعرفة 

وإدارتها
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دورة العام 2017 - 2018 في أرقام
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المرشحون:
كان عدد المرّشحين المستوفين للشروط في حقول الجائزة الستة )246(.

المرشحون حسب النوع االجتماعي 2017 - 2018

أنثى

ذكر

19%

81%

المرشحون حسب الحقول 2017 - 2018

14%

27%

3%

25%

25%

6%

العلوم الطبية والصحية

العلوم الهندسّية

العلوم ا�ساسّية

ا�داب والعلوم ا�نسانية واالجتماعية والتربوية

العلوم التكنولوجّية والزراعّية

العلوم االقتصادّية وا�دارّية
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المرشحون حسب الجنسية 2017 - 2018
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المرشحون حسب القطر 2017 - 2018
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جاءت الّترشيحات من )16(  بلدًا عربّيًا، إضافة إلى طلبين لمرّشحين عربّيين من دول غير عربّية.
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المرشحون حسب الرتبة العلمية 2017 - 2018

51%

3%
8%

15%

23%

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

رتب أخرى

مدرس

المرشحون حسب الفئة العمرية 2017 - 2018

50%50% أكثر من 45 عام�

أقل من 45 عام�
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الفائزون:

7 فائزين
الفائزون حسب الجنسية 2017 - 2018

أردنيان

ُعماني واحد

ثالثة مصريين

سعودي واحد
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الفائزون في دورة 2017 - 2018
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األستاذ الدكتور حسن محمد السعيد عزازي البدوي 
الفائز بجائزة العلوم الطبية والصحية

)الطب الوقائي: ويتضمن اللقاحات واألمراض المعدية(

معلومات
 شخصية

مصري الجنسية من مواليد العام 1963.  -
حصل على البكالوريس من جامعة االسنكدرية في جمهورية مصر العربية عام 1984.  -

نال الدكتوراة من جامعة شمال تكساس في الواليات المتحدة األمريكية عام 1994.  -
يعمل حاليا في الجامعة األمريكية في القاهرة في جمهورية مصر العربية.  -

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

في  النانو  تكنولوجيا  استغالل  على  أبحاثه  في  ولتركيزه  رئيسي،  كباحث  العلمي  نتاجه  لغزارة 
تشخيص فيروسات الكبد الوبائي والسل ودالالت األورام. ولحصوله على العديد من براءات االختراع، 

وإشرافه على مجموعة كبيرة من رسائل الماجستير والدكتوراة.

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

على  البدوي  عزازي  السعيد  محمد  حسن  الدكتور  لألستاذ  العلمية  المساهمات  تركزت 
الجوانب التالية:

لتطوير  الطبية  والتكنولوجيا  النانو  وتكنولوجيا  الجزيئية  البيولوجيا  بين  تجمع  متطورة  تكنولوجيات  استخدام   -
اختبارات طبية ابتكارية زهيدة الثمن للكشف عن األمراض المعدية مثل التهاب الكبد الوبائي سي والسل. وتطوير 
استراتيجيات للكشف عن دالالت الفيروسات والبكتيريا المعدية باستخدام الجزيئات النانومترية التي سجلت في 
مكتب براءات االختراعات األمريكية. باإلضافة لتطوير جهاز آلي مفتوح يستطيع القيام بعمل العديد من األجهزة 
االختبارات  فى  الستخدامها  الدم  من  النقاء  عالية  النووية  األحماض  لفصل  وذلك  بشري  تدخل  بدون  المعملية 

الطبية الجزيئية. 
دخول  لمنع  وذلك  المركبات  هذه  أهداف  على  التعرف  على  عالية  قدرة  ذات  حديثة  كيميائية  مركبات  تطوير   -
فيروس الكبد سي و طفيل المالريا داخل خاليا الكبد، وسجلت هذه المركبات بثالث براءات في مكتب االختراعات 
وذلك  مميزة  مناعية  خواص  ذات  سي  الفيروس  سطح  على  بروتينات  من  أجزاء  تحديد  فى  شارك  كما  األمريكية. 

بهدف استخدامها لتحضير لقاح ضد الفيروس.
تطوير ضمادات طبية مصنوعة من ألياف نانومترية محملة بمواد طبيعية لها القدرة على قتل البكتيريا بأنواعها   -
للغزل  جهاز  تطوير  على  عمل  كما  األوروبية.  البراءات  مكتب  في  وسجلت  الجروح  التئام  سرعة  على  والمساعدة 

الكهربائي محليا والمستخدم في تحضير األلياف النانومترية.
دعم تحويل األبحاث إلى منتجات يتم تسويقها عن طريق إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة. ونشر ثقافة االبتكار   -
التكلفة.  بالكفاءة وانخفاض  تتميز  ابتكارية  لتطوير حلول طبية  البحثية  والمعاهد  الجامعات  األعمال في  وريادة 
حيث قام بإنشاء شركتين ذات مسؤولية محدودة في مجاالت االختبارات المعملية المبتكرة والضمادات الطبية 

المضادة للبكتيريا.
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األستاذ الدكتور محمد محمود مهدي مرزوق يوسف
الفائز بجائزة العلوم الهندسية

)البنية التحتية الحضرية(

معلومات
 شخصية

مصري الجنسية من مواليد العام 1973.  -
حصل على البكالوريوس من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية عام 1995.  -

نال الدكتوراة من جامعة كونكورديا في كندا عام 2002.  -
يعمل حاليا في جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية.  -

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 
المساهمات 

العلمية

على  يوسف  مرزوق  مهدي  محمود  محمد  الدكتور  لألستاذ  العلمية  المساهمات  تركزت 
الجوانب التالية:

أبحاث تخدم البنية التحتية الحضرية )Urban Infrastructure( والتي تشمل كال من: شبكات الطرق وشبكات الصرف   -
الصحي وشبكات توزيع المياه ومحطات تنقية المياه ومحطات الكهرباء وأبراج االتصاالت المعدنية ومترو األنفاق.

التحتية الحالية للشبكات وتطوير نموذج  البنية  تطوير نظام خبير هرمي  باستخدام الطرق الغائمة لتقييم حالة   -
والطرق.  الصحى  والصرف  المياه  بشبكات  المرتبطة  المخاطر  تقييم  أجل  من  التحتية  البنية  انهيار  خطر  لتقييم 

ويأخذ هذا النموذج في االعتبار العوامل االقتصادية والعوامل التشغيلية والعوامل االجتماعية والعوامل البيئية.
 Building Information( المنشآت  معلومات  نمذجة  باستخدام  المستدامة  الصرف  نظم  لتخطيط  إطار  تقديم   -
Modeling(. كما تم إنشاء برنامج لمحاكاة عمل أجهزة قياس التدفق داخل شبكات الصرف الصحى لمتابعة أداء 
الشبكات بصفة مستمرة لتحديد المشكالت التي قد تحدث للشبكة، وإنشاء نظام خبير لمساعدة متخذي القرار 

في تحديد أنسب الطرق لمعالجة المشكلة الطارئة.
تطوير إطار عمل باستخدام نمذجة معلومات المنشآت في الجسور الخرسانية إلنشاء حسابات تفصيلية للتكاليف   -
الجسور  إنشاء  مواقع  في  للمعدات  المثلى  المواقع  وتحديد  المستخلصات،  وقيم  النقدية  بالتدفقات  والتنبؤ 
 )Visualization( والتخيل  التصور  خاصية  استخدام  وكذلك   ،)Genetic Algorithms( الجينات  نظرية  باستخدام 

لمتابعة ومراقبة حالة التصنيع والنقل للعناصر اإلنشائية سابقة الصب.
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األستاذ الدكتور إبراهيم محمد الشربيني عبدالحليم
الفائز بجائزة العلوم الهندسية
)تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها(

معلومات
 شخصية

مصري الجنسية من مواليد العام 1973.  -
حصل على البكالوريوس من جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية عام 1994.  -

نال الدكتوراة من جامعة ماسي في نيوزيلندا عام 2007.  -
يعمل حاليا في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية.  -

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

لحصوله على عدد من براءات االختراع العالمية، والهتمامه بالبحث العلمي من خالل إنشاء مركز 
بحثي وبرنامج دراسات عليا، ولنتاجه العلمي المنشور في مجالت علمية عالمية مرموقة، ولقدرته 
باإلضافة  التطبيقي،  اإلطار  إلى  النظري  إطارها  من  باألبحاث  للخروج  الصناعة  مع  التشبيك  على 

لقدرته على تحصيل دعم خارجي لألبحاث.

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

الشربيني عبدالحليم على  إبراهيم محمد  الدكتور  العلمية لألستاذ  المساهمات  تركزت 
الجوانب التالية:

في  للمساهمة  الذكية  المواد  من  جديدة  نوعيات  وتطوير  النانو  تكنولوجيا  من  القصوى  االستفادة   -
تطبيقات  أو  البيئية  للتطبيقات  سواء  مختلفة  تطبيقات  ضمن  توظيفها  خالل  من  المجتمـع  خدمــة 
استخدام  على  األخيرة  الخمس  السنوات  في  العلمي  نتاجه  وركز  الصناعية،  التطبيقات  أو  الطاقة 
تكنولوجيا النانو في التطبيقات الطبية المتقدمة والذي يعرف بمجال طب النانو )Nanomedicine(، وهو 
علم في غاية الحداثة واألهمية لما سيكون له من عظيم األثر في تغيير معالم الطب وحل المشاكل 

الراهنة المتعلقة به بما يعود بالنفع على المرضى. 
تطبيق تكنولوجيا النانو في الطب )طب النانو( ضمن ثالثة اتجاهات رئيسية: يعمل االتجاه األول على تطوير   -
الذكي  الدوائي  التوصيل  خالل  من  العربية  البالد  في  المتفشية  األمراض  من  للعديد  ناجعة  عالج  وسائل 
والقابل للتحكم وتطوير الصناعـة الدوائية المرتبطة به، في حين يعمل االتجاه الثاني ضمن مجال هندسة 
األنسجة، والثالث على تصميم وتطوير نوعيات مبتكرة من المستشعرات النانونية الطبية والحيوية، ولذا 
في  الحديثـة  العلميـة  العالميـة  االتجـاهات  لمسايـرة  نموذجا  مثلت  قد  للجائزة  المقـدمـة  األبحـاث  فـإن 
االستخـدام األمثـل لتكنولوجيا النانو والمواد الذكية بكافة أشكالها في المجال الطبي لخدمة المجتمـع. 
علـمي  بحثي  كعـائد  منهـا  االستفـادة  يمكن  ومحليــة  دوليــة  اختراع  براءات  إلى  منها  كبير  عدد  وبلورة 

واقتصادي من خالل إقامة عدد من الشركات الناشئة مما يثري المجتمع المحلي والعربي. 
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األستاذ الدكتور عبداهلل بن محمد بن أحمد عسيري
الفائز بجائزة العلوم األساسية

)المواد الوظيفية الذكية(

معلومات
 شخصية

- سعودي الجنسية من مواليد العام 1966.
- حصل على البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية عام 1990.

- نال الدكتوراة من جامعة ويلز في المملكة المتحدة عام 1995.
- يعمل حاليا في جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية.

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

ولتأليفه  وخارجي،  محلي  بحثي؛  وتمويل  اختراع  براءات  على  ولحصوله  العلمي،  نتاجه  لغزارة 
مجموعة من الكتب في مجاالت التخصص.

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

على  عسيري  أحمد  بن  محمد  بن  عبداهلل  الدكتور  لألستاذ  العلمية  المساهمات  تركزت 

الجوانب التالية:
موجي  بطول  لضوء  تعرضها  عند  محسوسة  لونية  تغيرات  تعطي  بحيث  للضوء  حساسة  وظيفية  مواد  تطوير   -

معين، وتعود إلى طبيعتها عند تعرضها لضوء ذي طول موجة آخر وهذه المواد تعرف بالمواد الفوتوكرومية.
تطوير مواد حساسة للضغط، وقد تم اكتشاف نوع جديد من هذه المركبات أطلق عليه ألول مرة اسم المواد   -

الترايبوكرومية وقد تم تسجيل هذا االكتشاف في بريطانيا.
تطوير مواد محفزة لمعالجة المياه الصناعية الملوثة بمركبات عضوية صناعية ومعادن ثقيلة، ومجسات كيميائية   -
بعض  عن  للكشف  وكذلك  الضارة  والغازات  البيئية  الملوثات  من  العديد  عن  للكشف  وسهلة  بسيطة  بتكلفة 

المركبات في العينات الحيوية.
تطوير مواد محفزة كهربائية تستخدم إلنتاج الهيدروجين كوقود عن طريق التحليل الكهربائي  للماء، ومركبات   -
عضوية كناقالت للشحنة تستخدم في تصنيع الخاليا الشمسية تؤدي إلى زيادة كفاءة تحويل الضوء إلى كهرباء.
العناصر  بعض  أكاسيد  على  تحتوي  مركبة  مواد  تصنيع  طريق  عن  التآكل  من  للحماية  ذكية  طالءات  تطوير   -

والبوليمرات العضوية. 
تأليف تسعة كتب تدريسية لمرحلة البكالوريوس والمشاركة في تأليف ستة عشر كتابا مرجعيا منشورة في دور   -

نشر عالمية منها سبرنجر وإلس فير ودار ويلي للنشر وغيرها.
الحصول على عشر براءات اختراع مسجلة في الواليات المتحدة األمريكية في مجاالت الحفز واألصباغ العضوية.  -
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الدكتور عبداهلل بن محمد بن سيف السعدي
الفائز مناصفة بجائزة العلوم التكنولوجية والزراعية

)األمن الغذائي وسالمة الغذاء(

معلومات
 شخصية

- عماني الجنسية من مواليد العام 1978.
- حصل على البكالوريوس من جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان عام 1999.

- نال الدكتوراة من جامعة كوينز الند في استراليا عام 2007.
- يعمل حاليا في جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان.

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

األخيرة،  الخمس سنوات  المنشور في مجالت علمية عالمية مرموقة خالل  العلمي  نتاجه  لغزارة 
له  أن  كما  لألبحاث.  االستشهادات  وعدد  التأثير  معامل  وارتفاع  العلمية  باألصالة  أبحاثه  وامتياز 
العديد من المشاركات البحثية مع جهات علمية ومؤسسات بحثية عالمية، باإلضافة إلى حصوله 
قصوى  أهمية  ذات  تطبيقية  مواضيع  مناقشة  على  وقدرته  اإلقليمية،  الجوائز  من  العديد  على 

للمنطقة، عالوة على إشرافه على العديد من طلبة الدراسات العليا.

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

تركزت المساهمات العلمية للدكتور عبداهلل بن محمد بن سيف السعدي على الجوانب التالية:
وصف وإدارة األمراض النباتية التي تؤثر على األمن الغذائي في السلطنة والدول المجاورة.  -

تشخيص العديد من األمراض النباتية التي تؤثر على اإلنتاج النباتي واألمن الغذائي، واكتشاف ما   -
يزيد عن 500 نوع من الفطريات النافعة والضارة.

استخدام بعض الكائنات الحية الدقيقة التي تتحمل مناخ المنطقة لمقاومة العديد من األمراض   -
النباتية.

تشخيص الجينات المسؤولة عن تطور بعض األمراض النباتية.  -
تطوير بعض النباتات المعدلة وراثيا لمقاومة األمراض النباتية.  -
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األستاذ الدكتور أنس عبدالرؤوف محمود النابلسي
الفائز مناصفة بجائزة العلوم التكنولوجية والزراعية

)األمن الغذائي وسالمة الغذاء(

معلومات
 شخصية

أردني الجنسية من مواليد العام 1971  -
حصل على البكالوريوس من الجامعة األردنية في المملكة األردنية الهاشمية عام 1993.  -

نال الدكتوراة من جامعة مانيتوبا في كندا عام 2006.  -
يعمل حاليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في المملكة األردنية الهاشمية.  -

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

األخيرة،  الخمس سنوات  المنشور في مجالت علمية عالمية مرموقة خالل  العلمي  نتاجه  لغزارة 
العديد  وله  لألبحاث.  االستشهادات  وعدد  التأثير  معامل  وارتفاع  العلمية  باألصالة  أبحاثه  وامتياز 
من المشاركات البحثية مع جهات علمية ومؤسسات بحثية عالمية، كما أنه حاز على العديد من 
للمنطقة،  قصوى  أهمية  ذات  تطبيقية  مواضيع  مناقشة  على  بقدرته  وتميز  اإلقليمية،  الجوائز 

باإلضافة لإلشراف على العديد من طلبة الدراسات العليا.

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

على  النابلسي  محمود  عبدالرؤوف  أنس  الدكتور  لألستاذ  العلمية  المساهمات  تركزت 
الجوانب التالية:

بسالمتها  المرتبطة  المخاطر  وتقييم  األوسط  الشرق  ومنطقة  األردن  في  المتداولة  األغذية  سالمة  مدى  تحديد   -
والحلول العملية المعتمدة على أسس علمية من أجل تحسين سالمتها.

 E. coli O157:H7,( :العوامل المرتبطة بانتشار وسلوك بعض  الجراثيم الممرضة المسببة للتسممات الغذائية مثل  -
 ).Listeria monocytogenes, Salmonella spp.,Cronobacter sakazkii , Staphylococcus aureus and Shigella spp

في اللحوم ومنتجاتها ومنتجات األلبان وحليب اإلبل )النوق( وأغذية األطفال الرضع والخضروات الورقية واألغذية 
الجاهزة مثل الطحينة والحمص.

الطبيعية  الميكروبات  مضادات  باستخدام  سواء  باألغذية  الجراثيم  تلك  على  المختلفة  السيطرة  طرق  تحديد   -
مثل  الحيوية  الطرق  استخدام  أو  جاما  أشعة  استخدام  أو  المختلفة  التعقيم  محاليل  أو  العضوية  األحماض  أو 

استخدام البروبيوتك كعوامل تحكم بيولوجية.
أثر الصدمات البيئية المختلفة التي قد تتعرض لها الجراثيم المرضية خالل مراحل تحضير وتصنيع الغذاء المختلفة   -
)صدمات الحامض، القلوي، الجفاف، الحرارة أو البرودة( على حساسية بعض الجراثيم الممرضة للمضادات الحيوية أو 

طرق السيطرة عليها مثل التشعيع.
الخدمات  موظفي  بين  الصلة  ذات  والممارسات  الغذاء  بسالمة  الغذائية  الخدمات  كادر  معرفة  مدى  في  البحث   -

الغذائية في الجامعات والمستشفيات في األردن.
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الدكتور رائد »محمد تيسير« عبدالقادر مساعدة
الفائز بجائزة العلوم االقتصادية واإلدارية

)الدور التنموي القتصاد المعرفة وإدارتها(

معلومات
 شخصية

أردني الجنسية من مواليد العام 1979.  -
حصل على البكالوريوس من جامعة آل البيت في المملكة األردنية الهاشمية عام 2002.  -

نال الدكتوراة من جامعة نوتينجهام في المملكة المتحدة عام 2009.  -
يعمل حاليا في الجامعة األردنية/ فرع العقبة في المملكة األردنية الهاشمية.  -

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

التأثير  ولعامل  فيها،  النشر  تم  التي  للمجالت  الرفيع  وللمستوى  للباحث،  العلمي  النتاج  لغزارة 
المحلية  المؤتمرات  من  العديد  في  الباحث  لمشاركة  باإلضافة  االقتباسات.  ولعدد  التراكمي، 

واإلقليمية والدولية ولقيامه باإلشراف على العديد من رسائل الماجستير.

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

على  مساعدة  عبدالقادر  تيسير«  »محمد  رائد  للدكتور  العلمية  المساهمات  تركزت 
الجوانب التالية:

الدور التنموي القتصاد المعرفة وإدارتها من خالل تطوير طرق الوصول إلى المعرفة المتولدة عنها بالنسبة   -
نظم  باستخدام  وذلك  وممكنة،  سهلة  عملية  وجعلها  والخاص  العام  القطاع  ومؤسسات  لألفراد 
المعلومات المختلفة كتطبيق نظم إدارة المعرفة المتخصصة الُمعتمدة على قواعد البيانات، تطبيقات 
والقطاع  والتعليم  والمستشفيات  البنوك  مجال  في  الذكية  الموبايل  تطبيقات  السحابية،  الحوسبة 
السياحي والفندقي، واألعمال اإللكترونية بأشكالها المتعددة كالحكومة اإللكترونية، وكذلك من خالل 

تعظيم االستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي. 
العام والخاص من خالل  التنافسية لدى مؤسسات القطاع  الُمضافة والميزات  القيم  آليات خلق وإدامة   -
المختلفة،  وأنشطتها  عملياتها  على  والسيطرة  مكانتها  تعزيز  على  ومساعدتها  المعرفة  اقتصاد  تبني 
مع  التعامل  المؤسسات  تلك  تستطيع  المعرفة  القتصاد  الُمشكلة  المتخصصة  العمليات  خالل  فمن 
الكم الهائل من األفكار والمعلومات والمعارف بسهولة ويسر، فتتمكن من خزنها وعرضها وتصنيفها 
واسترجاعها وتبادلها ونشرها وتطبيقها، وبالتالي خلق أفكار وأنشطة إبداعية ومبتكرة، وهذا ُيساعد في 

المحصلة  على تعزيز جودة المعرفة لدى تلك المؤسسات ورفع مستوى أدائها وأداء العاملين فيها. 
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الفائزون بجائزة عبد الحميد شومان 
للباحثين العرب من عام 1982 - 2018
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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 إسماعيل 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 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 إسماعيل ربابعة4

علوم زراعيةجامعة االسكندريةمصرمصريةد. إجالل محمود هالل5

علوم زراعيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيد. عبداهلل محمد الموسى6

علوم حياتيةجامعة المنوفيةمصرمصريد. عبدالوهاب إسماعيل 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
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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 إلياس إسحق7
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. إلياس 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 1988
المرشحون لنيل الجائزة: )142(

الفائزون: )13(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
رياضيات وحاسوبجامعة الكويتالكويتأردنيد. رشدي رشيد إبراهيم1
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 إبراهيم4
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
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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 إبراهيم 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 إبراهيم الحسن8

علوم إنسانيةجامعة الموصلالعراقعراقيد. سيار كوكب الجميل9
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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 اإلمارات المتحدةاإلماراتأردنيد. إبراهيم راغب بنات3
علوم طبية أساسيةجامعة اإلمارات المتحدةاإلماراتاماراتيد. عبدالرحمن مصيقر4
كيمياءجامعة اإلمارات المتحدةاإلماراتمصريد. 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. إبراهيم أبو الجرايش12
فيزياء وجيولوجياجامعة بغدادالعراقعراقيد. سلوان كمال العاني13
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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 إبراهيم طشطوش17

كيمياءجامعة المنصورةمصرمصريد. حسين إبراهيم الصباغ18
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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 إبراهيم 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
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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 إسماعيل6
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 إبراهيم 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 إبراهيم عالوي سليمان16
العلوم اإلنسانيةجامعة اليرموكاألردنأردنيد. موسى سامح ربابعة17
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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 شبانة9

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
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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 إبراهيم علي إبراهيم5

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. إسماعيل “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. أشرف 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 2000
المرشحون لنيل الجائزة: )94(

الفائزون: )16(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

الفيزياء والجيولوجياجامعة طنطامصرمصريد. محمد عبداللطيف إبراهيم السعداوي1

الفيزياء والجيولوجياجامعة االسكندريةمصر مصريد. طارق باهي الدين إبراهيم حبيب2

جامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. خالد بن إبراهيم 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 أبو يوسف7

العلوم الزراعيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. علي عبداهلل عبدالرحمن القرعاوي8

األردنأردنيد. فوزي أحمد إبراهيم بنات9
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية
العلوم الهندسية

العلوم اإلنسانيةمديرية اآلثار العامةاألردنأردنيد. محمد وهيب علي حسين10

العلوم اإلنسانيةجامعة عين شمسمصرمصريةد. كرمة محمد فريد إسماعيل11

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



44

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 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
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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 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 إبراهيم 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
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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



49

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 إبراهيم” 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
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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 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
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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
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عام 2016
المرشحون لنيل الجائزة: )151(

الفائزون: )11(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

المركز الطبي في الجامعة لبنانلبنانيةأ.د. سهى سامي كنج1
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

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

العلوم الهندسية - ترميم وصيانة األبنية التاريخيةالجامعة األلمانية األردنيةاألردنأردنيد. رامي فاروق محمد ضاهر5

6
أ.د. محمد سليم بن خميس 

العلويني
السعوديةتونسي

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

العلوم التكنولوجية والزراعية - اآلفات واألمراض الزراعيةالجامعة األردنيةاألردنأردنيةد. نداء محمد إسماعيل سالم8

العلوم التكنولوجية - اآلفات واألمراض الزراعية والزراعيةالمركز القومي للبحوثمصرمصريةأ.د. وفاء محمد السيد حجاج9

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

العلمية 
العلوم التكنولوجية والزراعية - المصادر المتكاملة 

للمياه وإدارتها

العلوم االقتصادية واإلدارية - الفساد اإلداري والحوكمةالجامعة البريطانيةمصرمصريةد. ياسمين محمد خضري محمد11

عام 2017 - 2018
المرشحون لنيل الجائزة: )246(

الفائزون: )7(

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

العلوم الطبية والصحية- الطب الوقائي: الجامعة األمريكية/القاهرةمصرمصريأ.د. حسن محمد السعيد عزازي البدوي1
ويتضمن اللقاحات واألمراض المعدية

العلوم الهندسية- البنية التحتية الحضريةجامعة القاهرةمصرمصريأ.د. محمد محمود مهدي مرزوق2

مدينة زويل للعلوم مصرمصريأ.د. إبراهيم محمد الشربيني عبدالحليم3
والتكنولوجيا

العلوم الهندسية-  تكنولوجيا النانو 
وتطبيقاتها

العلوم األساسية- المواد الوظيفيةالذكيةجامعة الملك عبدالعزيزالسعوديةسعوديأ.د. عبداهلل محمد أحمد عسيري4

سلطنة ُعمانيد. عبداهلل محمد سيف السعدي5
العلوم التكنولوجية والزراعية- األمن الغذائي جامعة السلطان قابوسُعمان

وسالمة الغذاء

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنأردنيأ.د. أنس عبدالرؤوف محمود النابلسي6
األردنية

العلوم التكنولوجية والزراعية- األمن الغذائي 
وسالمة الغذاء

العلوم اإلقتصادية واإلدارية- الدور التنموي الجامعة األردنية/العقبةاألردنأردنيد. رائد محمد تيسير عبدالقادر مساعدة7
القتصاد المعرفة



54

$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

198219831984

$20000
12 جائزة

6 حقول  
7 فائزين

2017
2018 1991199520022011201320142016

الجائزة عبر السنوات 1982 - 2018
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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

198219831984

$20000
12 جائزة

6 حقول  
7 فائزين

2017
2018 1991199520022011201320142016








