
1982 - 20
السنةالجنسالجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

1982ذكرعلوم طبيةجامعة الرياضالسعوديةمصريد. حسن يوسف أبو العينين1

1982ذكرعلوم زراعية وبيولوجيةجامعة الخرطومالسودانسودانيد. مختار طه أبو السمرة2

1982ذكرعلوم زراعية وبيولوجيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. نعيم سعيد شرف3

1982ذكرعلوم هندسيةجامعة االسكندريةمصرمصريد.سعيد إسماعيل الخامي4

1982ذكرعلوم هندسيةلبنانلبنانيةد. محمد نجيم وفريق الباحثين5

1982ذكرعلوم إنسانيةجامعة القاهرةمصرمصريد. محمود عبد الفضيل6

1982أنثىعلوم إنسانيةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيةد. وداد القاضي7

1983ذكرعلوم طبيةالجامعة اللبنانيةلبنانلبناني د. نايف إميل سعادة8

1983ذكرعلوم طبيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد.كامل محمد العجلوني9

1983ذكرعلوم زراعية جامعة أسيوطمصرمصريد.صبحي أحمد تميرك10

1983ذكرعلوم زراعية جامعة االسكندريةمصرمصريد. عصمت محمد حجازي11

1983ذكرعلوم أساسيةجامعة الكويتالكويت مصريد. محمود محمد السمنجي12

1983ذكرعلوم هندسيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. محمد عبدربه المقوسي13

1983ذكرعلوم هندسيةجامعة االسكندريةمصرمصريد. محمد فريد خليل14

1983ذكرعلوم إنسانيةجامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد. كمال جبر عبد الفتاح15

1983ذكرعلوم إنسانيةالجامعة اللبنانيةلبنانلبنانيد. مسعود ضاهر16

1984ذكرعلوم أساسيةجامعة الموصلالعراقعراقيد. جاسم محمد الراوي17

1984ذكرعلوم إنسانيةجامعة النجاحفلسطينفلسطينيد. عبد الستار توفيق قاسم18

1984ذكرعلوم إنسانيةجامعة بغدادالعراقعراقيد. طارق نافع الحمداني19

1984ذكرعلوم إنسانيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. غازي إسماعيل ربابعة20
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1984أنثىعلوم زراعيةجامعة االسكندريةمصرمصريةد. إجالل محمود هالل21

1984ذكرعلوم زراعيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. عبدا� محمد الموسى22

1984ذكرعلوم حياتيةجامعة المنوفيةمصرمصريد. عبد الوهاب إسماعيل عيسى23

1984ذكرعلوم حياتيةجامعة القاهرةمصرمصريد. أسامة محمد الحسيني24

1984ذكرعلوم طبية أساسيةجامعة الملك سعودالسعوديةمصري/أمريكيد. عبدا� محمود ملوخية25

1984ذكرعلوم طبية أساسيةجامعة المنصورةمصرمصري د. سيد محمد حسن (علي)26

1984ذكرعلوم طبية سريريةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيد. أحمد محمد منصور27

1984ذكرعلوم طبية سريريةجامعة الجزائرالجزائرجزائريد. مصطفى خياطي28

1984أنثىعلوم طبية سريريةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيةد. نجوى خوري بولس29

1984ذكرعلوم هندسيةجامعة الكويتالكويت مصري / كنديد. محمد عبد المنعم عبد الرحمن30

1985ذكرعلوم أساسيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. هاني نقوال خوري31

1985ذكررياضيات وحاسوبجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. علي أحمد فورة32

1985ذكرعلوم هندسيةجامعة القاهرةمصرمصريد. مختار عباس33

1985ذكرعلوم طبية أساسيةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيد. سمير فؤاد عطوي34

1985ذكرعلوم طبية سريريةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. عبدا� عويدي العبادي35

1985ذكرعلوم زراعيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. أنور منير البطيخي 36

1985ذكرعلوم حياتيةجامعة بغدادالعراقعراقيد. فاروق ياس العاني37

1985ذكرعلوم إنسانيةالجامعة اللبنانيةلبنانلبنانيد. رضوان نايف السيد38

1985ذكرعلوم إجتماعيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. جودت أحمد سعادة39

1986ذكررياضيات وحاسوبجامعة ا°مارات المتحدةا°مارات أردنيد. فؤاد أسعد كتانة40

1986ذكرعلوم زراعيةالجامعة اللبنانيةلبنانلبنانيد. معين حيدر حمزة41

1986أنثىعلوم زراعيةجامعة عين شمسمصرمصريةد. راوية فتحي جمال42

1986ذكرعلوم أساسيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. همام غصيب43

1986ذكرعلوم إجتماعيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. محمد قاسم القريوتي44
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1986ذكرعلوم إنسانيةجامعة ا�مارات المتحدةا�مارات أردنيد. صالح خليل أبو إصبع45

1986ذكرعلوم حياتيةجامعة بيت لحمفلسطينفلسطينيد. جاد الياس اسحق46

1986ذكرعلوم حياتيةجامعة النجاحفلسطينفلسطينيد. محمد سليم اشتيه47

1986ذكرعلوم طبية أساسيةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيد. كميل فؤاد نصار48

1986ذكرعلوم هندسيةجامعة القاهرةمصرمصريد. مجدي صادق محمود49

1986ذكرعلوم طبية سريريةجامعة العرب الطبيةليبياليبيد. عبد العزيز الزوكي50

1987ذكررياضيات وحاسوبالجامعة التونسيةتونستونسيد. علي الميلي51

1987ذكررياضيات وحاسوبجامعة اليرموكا�ردنأردنيد.عدنان عوض52

1987ذكرعلوم زراعيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. توفيق مصطفى53

1987ذكرعلوم زراعيةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيد. معين البعاصيري54

1987ذكرعلوم أساسيةجامعة قطرقطرمصريد. المتولي السيد نور55

1987ذكرعلوم أساسيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. نصر صالح56

1987ذكرعلوم إجتماعيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. ياسر العدوان57

1987ذكرعلوم إجتماعيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. نعيم نصير58

1987ذكرعلوم إنسانيةجامعة مؤتةا�ردنأردنيد. أنور أبو سويلم59

1987ذكرعلوم حياتيةجامعة الكويتالكويت لبنانيد. محمود غنوم60

1987ذكرعلوم حياتيةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانأردنيد. الياس بيضون61

1987ذكرعلوم طبية أساسيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. عمر شاهين62

1987ذكرعلوم طبية أساسيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. وليد الترك63

1987ذكرعلوم طبية سريريةجامعة البصرةالعراقعراقي د. أمين عباس أمين64

1987ذكرعلوم هندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. أحمد أبو الهيجاء65

1988ذكررياضيات وحاسوبجامعة الكويتالكويت أردنيد.رشدي رشيد إبراهيم66

1988ذكرعلوم أساسيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. سلطان أبو عرابي67

1988ذكرعلوم أساسيةجامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد. هنري جقمان68
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1988ذكرعلوم إجتماعيةمعهد الكويت ل�بحاث العلميةالكويت أردنيد. سليمان شعبان القدسي69

1988ذكرعلوم إجتماعيةمركز الدراسات االستراتيجيةمصرمصريد. عبد المنعم سعيد علي70

1988ذكرعلوم طبية أساسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. ناجي محمود نجيب71

1988ذكرعلوم زراعيةجامعة ا�مارات المتحدةا�مارات مصري د. محمد بدر الدين أبو العال72

1988ذكرعلوم زراعيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. طالب أبو شرار73

1988ذكرعلوم إنسانيةجامعة أم القرىالسعوديةعراقيد. موفق عبد القادر74

1988ذكرعلوم إنسانيةمعهد المخطوطاتمصرمصريد. أيمن فؤاد سيد75

1988ذكرعلوم طبية سريريةجامعة المنصورةمصرمصريد. محمد عبد القادر صبح76

1988ذكرعلوم حياتيةجامعة الخرطومالسودانسودانيد. عبد القادر حميدة77

1988ذكرعلوم هندسيةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيد.محمد حسين حراجلي78

1989ذكررياضيات وحاسوبجامعة الكويتالكويت أردنيد. حسن زارع هديب79

1989ذكرعلوم طبية أساسيةالشركة المتحدة ل�دويةا�ردنأردنيد. محمد سليم سليمان80

1989ذكرعلوم أساسيةجامعة المنصورةمصرمصريد. محمد عباس المتولي81

1989ذكرعلوم أساسيةجامعة القاهرةمصرمصريد. أحمد جاد إبراهيم82

1989ذكرعلوم حياتيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. عبد الرحيم سالمة الحنيطي83

1989ذكرعلوم حياتيةجامعة الكويتالكويت أردنيد. عبد الكريم جبر السالل84

1989ذكرعلوم هندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. طه خليل الدوس85

1989ذكرعلوم هندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. تيسير سليم الخديوي86

1989ذكرعلوم إنسانيةجامعة القاهرةمصرمصري د. شاكر عبد الحميد سليمان87

1989ذكرعلوم إنسانيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. يوسف مسلم أبو العدوس88

1989ذكرعلوم زراعيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. محمود عبد الرحمن القصراوي89

1989ذكرعلوم زراعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. محمود نجيب أبو شحادة90

1989ذكرعلوم إجتماعيةجامعة النجاحفلسطينفلسطينيد. عبد الفتاح خالد أبو شكر91

1990ذكرعلوم حياتيةجامعة العرب الطبيةليبياسودانيد. بدر الدين علي الهاشمي92
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1990ذكرعلوم إجتماعيةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيد.هالل عبدا� الخشان93

1990أنثىعلوم إجتماعيةجامعة النجاحفلسطينفلسطينيةد. أفنان نظير دروزة94

1990ذكررياضيات وحاسوبجامعة المنصورةمصرمصريد. محمد عبد السالم عوف95

1990ذكررياضيات وحاسوبجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. محمد قاسم هيالت96

1990ذكرعلوم زراعيةجامعة االسكندريةمصرمصريد. ممدوح حسن ادريس97

1990أنثىعلوم إنسانيةجامعة القاهرةمصرمصريةد.يمنى طريف الخولي98

1990ذكرعلوم أساسيةجامعة قطرقطرمصريد. جالل الدين حمزة الجميعي99

1990ذكرعلوم طبية سريريةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. محمود خليل السالم 100

1990ذكرعلوم طبية سريريةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيد. عبد الغني محمد الكبي 101

1990ذكرعلوم طبية أساسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. وديع توفيق داوود102

1990ذكرعلوم طبية أساسيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. منيب موسى الساكت103

1990ذكرعلوم هندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. محمد عثمان عبد الرازق104

1991ذكرعلوم طبية سريريةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. محمد علي االرناؤوط105

1991ذكرعلوم هندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. منصور إبراهيم العبادي106

1991ذكرعلوم إجتماعيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد.نائل عبد الحافظ العواملة 107

1991ذكرعلوم إجتماعيةجامعة النجاحفلسطينفلسطينيد.عمر محمود عبد الرزاق108

1991ذكررياضيات وحاسوبجامعة الملك فيصلالسعوديةمصريد. محمد أحمد فكيرين109

1991أنثىعلوم زراعيةجامعة االسكندريةمصرمصريةد. كوثر سعد الجندي110

1991ذكرعلوم زراعيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. أحمد محمد الرداد 111

1991ذكرعلوم أساسيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. محمد إبراهيم الحسن112

1991ذكرعلوم إنسانيةجامعة الموصلالعراقعراقيد. سيار كوكب الجميل113

1992ذكرعلوم إنسانيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. جمال يوسف الخطيب114

1992ذكرعلوم إنسانيةجامعة محمد الخامسالمغربمغربيد. سعيد معروف يقطين115

1992ذكرعلوم طبية سريريةمستشفى القوات المسلحةالسعوديةمصريد.عطاا� محمد شعبان116
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1992ذكرعلوم طبية سريريةجامعة ا
مارات المتحدةا
مارات مصريد. محمد نجيب عطاا�117

1992أنثىعلوم حياتيةجامعة قطرقطرقطريةد. شعاع السيد اليوسف118

1992ذكرعلوم أساسيةجامعة القاهرةمصرمصريد. حامد عبد اللطيف عبد الرحمن119

1992ذكرعلوم زراعيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. جمال راغب قاسم120

1992ذكرعلوم طبية أساسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنعراقيد. طارق حنا نعواس121

1992ذكرعلوم طبية أساسيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. نايل محمد رواشدة122

1992ذكرعلوم هندسيةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيد. حسان علي دياب123

1992ذكررياضيات وحاسوبجامعة ا
مارات المتحدةا
مارات أردنيد. عارف كاظم كمال124

1992ذكررياضيات وحاسوبجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. صالح علي عبدا�125

1992ذكرعلوم إجتماعيةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيد. أحمد صالح الدين الموصللي126

1992أنثىعلوم إجتماعيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيةد. رتاب سالم خوري127

1993ذكرعلوم هندسيةجامعة القاهرةمصرمصريد. خالد عزالدين عبد الغني128

1993أنثىعلوم حياتيةجامعة بغدادالعراقعراقيةد.هدى صالح عماش129

1993ذكرعلوم حياتيةجامعة ا
مارات ا
مارات أردنيد. إبراهيم راغب بنات130

1993ذكرعلوم طبية أساسيةجامعة ا
ماراتا
مارات إماراتيد. عبد الرحمن مصيقر131

1993ذكركيمياءجامعة ا
ماراتا
مارات مصريد. محمد سرور الشهاوي132

1993ذكركيمياءجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. محمد يوسف الطالب133

1993ذكرعلوم إنسانيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. محمد السليمان فرغل134

1993ذكرعلوم إنسانيةجامعة النجاحفلسطينفلسطينيد. عادل مصطفى ا�سطة135

1993ذكرعلوم إجتماعيةالجامعة ا
سالمية / غزةفلسطينفلسطينيد. محمود خضر الجعفري136

1993ذكررياضيات وحاسوبجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. مشهور عبدا� الرفاعي137

1993ذكرفيزياء وجيولوجياجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. سامي حسين محمود138

1993ذكرفيزياء وجيولوجياجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. إبراهيم أبو الجرايش139

1993ذكرفيزياء وجيولوجياجامعة بغدادالعراقعراقيد. سلوان كمال العاني140
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1994ذكرعلوم إنسانيةجامعة قطرقطرمصريد. مراد عبد الرحمن مبروك 141

1994ذكرعلوم إنسانيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. عدنان يوسف العتوم142

1994ذكرعلوم طبية سريريةجامعة المنصورةمصرمصريد. أحمد عبد الرحمن شقير143

1994ذكرعلوم حياتيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. زهير سامي عمرو144

1994ذكرعلوم حياتيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. نبيل قاسم هيالت145

1994ذكرفيزياء وجيولوجياجامعة ا�مارات المتحدةا�مارات إماراتيد. عبد الرحمن الشرهان146

1994ذكرفيزياء وجيولوجياجامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد. يوسف السالمين147

1994ذكرعلوم زراعيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. جمال سليمان صوان148

1994ذكرعلوم زراعيةجامعة القاهرةمصرمصريد. عز الدين أبو ستيت149

1994ذكرعلوم زراعيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. يعقوب فهد ارشيد150

1994ذكرعلوم طبية أساسيةجامعة السلطان قابوسُعمانأردنيد. مروان أبو حجلة151

1994ذكرعلوم هندسيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. بسام علي جبران152

1994ذكرعلوم هندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. محمد أحمد النمر153

1994ذكررياضيات وحاسوبجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. أحمد عبدا¤ الرحيل154

1994ذكررياضيات وحاسوبجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. حسين محمد الرواش155

1994ذكرعلوم اجتماعيةجامعة القاضي عياضالمغربمغربيد.أحمد بن محمد مالكي156

1994ذكركيمياءجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. حسن إبراهيم طشطوش157

1994ذكركيمياءجامعة المنصورةمصرمصريد. حسين إبراهيم الصباغ158

1995ذكرعلوم إنسانيةجامعة بيروت العربيةلبنانمصريد. عباس محمد سليمان159

1995ذكرعلوم إنسانيةجامعة أسيوطمصرمصريد. محمد عبد  الحكيم عبد الباقي160

1995ذكرعلوم طبيةمستشفى القوات المسلحةالسعوديةسعوديد.أوس عبد ا¤ الزيد161

1995أنثىعلوم طبيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيةد. رويدا محمود المعايطة162

1995ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. عبدا¤ محمود قطيش163

1995ذكرالفيزياء والجيولوجياالجامعة ا�سالمية / غزةفلسطينفلسطينيد. محمد موسى شبات164
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1995ذكرعلوم زراعيةجامعة المنصورةمصرمصريد. ممدوح محمد نعمة ا�165

1995ذكرعلوم زراعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. شوكت قسيم الفي166

1995ذكرعلوم قانونية وإداريةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. منور صياح الشمري167

1995ذكرعلوم قانونية وإداريةجامعة القاهرةمصرمصريد. حسن عبد الباسط الجميعي168

1995ذكرعلوم هندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد.يوسف الزبدة169

1995ذكررياضيات وحاسوبجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد.باسل محمد العيدة170

1995ذكرعلوم إجتماعيةجامعة ا�مارات المتحدةا�مارات أردنيد. محمد إبراهيم عايش171

1995ذكرالكيمياءجامعة االسكندريةمصرمصريد. عصام خميس الحنش172

1995ذكرالعلوم االقتصادية والمالية والمصرفيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. طالب عوض وراد 173

السعوديةمصري د. معتز سيد برعي174
جامعة ا�مام محمد بن سعود 

ا�سالمية
1995ذكرعلوم نفسية وتربوية

1995ذكرعلوم نفسية وتربويةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد.عبدا� الخطايبة175

1996ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة ا�مارات المتحدةا�مارات جزائريد. نصير محمد تواتي تيت176

1996ذكرالعلوم القانونية وا�داريةجامعة ا�مارات المتحدةا�مارات إماراتيد. جاسم علي سالم الشامسي177

1996ذكرالعلوم الهندسيةجامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد. أحمد عادل خضير178

1996ذكرالعلوم الهندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد.حازم صبحي الزبدة179

1996ذكرالعلوم النفسية والتربويةجامعة البحرينالبحرينسودانيد. عمر هارون الخليفة الحسن180

1996ذكرالعلوم الطبيةجامعة المنصورةمصرمصريد.  حسن أبو العينين إسماعيل181

1996ذكرالرياضياتالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. نبيل طالب شواقفة182

1996ذكرالعلوم االقتصادية والمالية والمصرفيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. رياض عبدا� المومني183

1996ذكرالعلوم ا�نسانيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعودي د. غيثان بن علي بن جريس184

1996ذكرالعلوم ا�نسانيةجامعة محمد الخامسالمغربمغربيد. محمد بن امبارك أفاية185

1996ذكرالعلوم الزراعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. رضا عبدا� شلبي186

1996أنثىالكيمياءجامعة المنصورةمصرمصريةد. نجوى نوار عبد العال187

1996ذكرالعلوم االجتماعيةجامعة االسكندريةمصرمصريد.يوسف محمد زيدان188
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1997ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة سطيفالجزائرجزائريد. نذير صالح بو عريسة189

1997ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. نزار شبيب أبو جابر190

1997ذكرالعلوم ا�دارية والقانونيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. علي حسين فرحان خطار191

1997ذكرالعلوم االقتصادية والمالية والمصرفيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. وليد محمود حميدات192

1997ذكرالعلوم النفسية والتربويةجامعة قطرقطرمصريد. هشام إبراهيم عبدا�193

1997ذكرالعلوم النفسية والتربويةجامعة النجاح الوطنيةفلسطينفلسطينيد. عبد الناصر عبد الرحيم قدومي194

1997ذكرالعلوم الهندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. هاشم رفعة المساعيد195

1997ذكرالكيمياءجامعة حلوانمصرمصريد. طارق محمد مدكور196

1997ذكرالكيمياءجامعة النجاح الوطنيةفلسطينفلسطينيد. طالب حسن الطل197

1997أنثىالعلوم االجتماعيةجامعة قطرقطرقطريةد. كلثم علي غانم198

1997ذكرالعلوم االجتماعيةجامعة شعيب الدكاليالمغربمغربيد. الحسن قرنفل199

1997ذكرالرياضيات والحاسوبجامعة السلطان قابوسُعمانجزائريد. ا�خضر حميدي بن خروف200

1997ذكرالرياضيات والحاسوبجامعة عمان ا�هليةا�ردنأردنيد. سهيل عفيف خوري201

1997ذكرالعلوم الحياتيةجامعة تونستونستونسيد.مختار بن محمد حامدي202

1997ذكرالعلوم الطبيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. محمد مناع خليل القطان203

1997ذكرالعلوم ا�نسانيةجامعة السابع من إبريلليبياعراقيد. عبدا� إبراهيم عالوي سليمان204

1997ذكرالعلوم ا�نسانيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. موسى سامح ربابعة205

1998ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة البحرينالبحرينبحرينيد. وهيب عيسى الناصر206

1998ذكرالعلوم االقتصادية والمالية والمصرفيةالجامعة الهاشميةا�ردنأردنيد. خالد واصف الوزني207

1998ذكرالعلوم النفسية والتربويةجامعة الزقازيقمصرمصريد. عادل السيد خضر208

1998ذكرالعلوم الطبيةجامعة القديس يوسفلبنانلبنانيد. أندره إدمون مكربنة209

1998ذكرالكيمياءجامعة القاهرةمصرمصريد. أيمن وهبة عريان وهبة210

1998ذكرالكيمياءجامعة اسيوطمصرمصريد.  عبد الوارث عبد الحليم سرحان211

1998ذكرالعلوم ا�دارية والقانونيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. رفعات عبد الحليم الفاعوري212
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1998ذكرالعلوم ا�دارية والقانونيةجامعة عين شمسمصرمصريد. حسن عبد الحميد حسن213

1998ذكرالعلوم الزراعيةجامعة المنصورةمصرمصريد. ياسر محمد نور الدين شبانه214

1998ذكرالعلوم الزراعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. غازي نزال الكركي215

1998ذكرالعلوم الهندسيةجامعة الكويتالكويت لبنانيد. علي جواد شمخة216

1998ذكرالرياضيات والحاسوبجامعة السلطان قابوسُعمانجزائريد. أمين أحمد بو منير217

السعوديةمغربيد. صالح الدين قباج218
جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن
1998ذكرالرياضيات والحاسوب

1998ذكرالعلوم ا�نسانيةجامعة محمد الخامسالمغربمغربيد. عبد الواحد إكمير219

1999ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةالجزائرجزائريد. نور الدين زكري220

الجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. هاني حامد الضمور221
العلوم االقتصادية والمالية والمصرفية 

والعلوم ا�دارية
1999ذكر

جامعة اليرموكا�ردنأردنيد. سعيد سامي علي الحالق222
العلوم االقتصادية والمالية والمصرفية 

والعلوم ا�دارية
1999ذكر

1999ذكرالعلوم الطبيةجامعة ا�زهرمصرمصريد. أسامة أحمد علي بداري223

1999ذكرالكيمياءجامعة أسيوطمصرمصريد. كمال إبراهيم علي إبراهيم224

1999أنثىالعلوم الزراعيةمعهد وقاية النباتمصرمصريةد. وداد إمام أحمد خفاجي225

1999ذكرالعلوم الهندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. بسام عبد الكريم أبو حجلة226

ا�ردنأردنيد. أحمد عبد الفتاح محمد حياصات227
كلية ا�ميرة سمية الجامعية 

للتكنولوجيا
1999ذكرالعلوم الهندسية

1999ذكرالعلوم ا�نسانيةجامعة البحرينالبحرينتونسيد. محمد بن الهاشمي الزياني228

1999ذكرالعلوم البيولوجية وعلوم البيئةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. إسماعيل "محمد خير" سعدون229

1999ذكرالعلوم البيولوجية وعلوم البيئةجامعة المنصورةمصرمصريد. عبد الحميد عبد الفتاح السيد خضر230

1999ذكرالعلوم االجتماعيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. محمد فايز عبد الحافظ الطراونة231

1999ذكرالعلوم القانونية والشرعيةجامعة النجاح الوطنيةفلسطينفلسطينيد. أمين رجا رشيد داوس232

1999ذكرالرياضيات والحاسوبجامعة الشارقةا�مارات فلسطينيد. أشرف محمد علي النجار233



السنةالجنسالجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

1999ذكرالرياضيات والحاسوبجامعة السلطان قابوس ُعمانتونسيد. خالد ناجي ساسي داي234

2000ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة طنطامصرمصريد. محمد عبد اللطيف إبراهيم السعداوي235

2000ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة االسكندريةمصرمصريد.طارق باهي الدين إبراهيم حبيب236

جامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. خالد بن إبراهيم ناصر الدخيل237
العلوم االقتصادية والمالية والمصرفية 

والعلوم ا�دارية
2000ذكر

جامعة النجاح الوطنيةفلسطينفلسطينيد. باسم خالد سعيد مكحول238
العلوم االقتصادية والمالية والمصرفية 

والعلوم ا�دارية
2000ذكر

2000ذكرجائزة العلوم الطبيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا£ردنيةا£ردنأردنيد. حاتم عصام محمد الشنطي239

2000ذكرالكيمياءجامعة الزقازيق / فرع بنهامصرمصريد. عالء السيد أحمد أمين240

2000ذكرالكيمياءالجامعة االمريكية في الشارقةا�مارات فلسطينيد. عماد علي محمد أبو يوسف 241

2000ذكرالعلوم الزراعيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. علي عبدا® عبد الرحمن القرعاوي242

2000ذكرالعلوم الهندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا£ردنيةا£ردنأردنيد.فوزي أحمد إبراهيم بنات243

2000ذكرالعلوم ا�نسانيةمديرية ا°ثار العامةا£ردنأردنيد. محمد وهيب علي حسين244

2000أنثىالعلوم ا�نسانيةجامعة عين شمسمصرمصريةد. كرمة محمد فريد إسماعيل245

2000ذكرالعلوم البيولوجية وعلوم البيئةجامعة جنوب الواديمصرمصريد. أحمد علي أحمد الخطيب246

2000ذكرالعلوم القانونية والشرعيةجامعة آل البيتا£ردنعراقيد. نوري حمد خاطر الدليمي247

2000ذكرالرياضيات والحاسوبجامعة العلوم والتكنولوجيا ا£ردنيةا£ردنأردنيد. كامل مصطفى محمد الخالد248

2000ذكرالرياضيات والحاسوبجامعة العلوم والتكنولوجيا ا£ردنيةا£ردنأردنيد. عبد ا�له محمد عبدا® ا£يوب249

2000ذكرالعلوم النفسية والتربويةجامعة ا�مارات العربية المتحدةا�مارات أردنيد. ياسر عبدا® عبد الرحيم الحيلواني250

2001ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة عين شمسمصرمصريد.شعبان سعيد سلطان251

2001ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة السلطان قابوسُعمانأردنيد. عماد الدين علي العمري252

2001ذكرالعلوم الهندسيةجامعة ا�مارات العربية المتحدةا�مارات أردنيد. فهمي أحمد ابو الرب253

السعوديةأردنيد.باسم عودة فياض البدور254
جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن
2001ذكرالعلوم الهندسية

2001ذكرالعلوم القانونية واالقتصاديةجامعة ا�مارات العربية المتحدةا�مارات سوريد. معاوية محمد العوض255
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2001ذكرالعلوم القانونية واالقتصاديةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. عمر عيسى الجهماني256

2001ذكرالعلوم الطبيةجامعة القديس يوسفلبنانلبنانيد. بولس وديع بجاني257

2001ذكرالعلوم الطبيةجامعة ا�مارات العربية المتحدةا�مارات مصري د. شريف محمد كرم258

2001ذكرالعلوم ا�نسانيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. زياد محمد كايد السعد259

2001ذكرالعلوم ا�نسانيةجامعة النجاح الوطنيةفلسطينفلسطينيد. محمد علي يونس رباع260

2001ذكرالرياضيات والحاسوبالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد.محمد زايد الرقب261

2001ذكرالرياضيات والحاسوبجامعة القاهرةمصرمصريد. محمود حامد النابي262

2002ذكرالعلوم الطبيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. عاهد محمد سليم الوهادنة263

2002ذكرالعلوم االجتماعيةجامعة حلوانمصرمصريد. محمد عبد الخالق مدبولي264

2002ذكرالعلوم االجتماعيةجامعة القاهرةمصرمصريد. محمد عاشور مهدي عاشور265

2002ذكرالعلوم البيولوجية والبيئيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. خالد بن عبدا¢ سليمان الرشيد266

2002ذكرالعلوم البيولوجية والبيئيةجامعة الملك عبد العزيزالسعوديةمصريد. صالح أحمد حسن شويتة267

2002ذكرالعلوم الزراعيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. أحمد "محمد عبد الرحيم""كاتبة بدر"268

2002ذكرالكيمياءجامعة أسيوطمصرمصريد. عبد العال محمد جابر عبد العال269

2002ذكرالعلوم الهندسيةجامعة االسكندريةمصرمصريد. حسام محمد حسان شلبي270

2002ذكرالعلوم الهندسيةجامعة القاهرةمصرمصريد. عمرو أمين محمد عدلي271

2003ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة مؤتةا�ردنأردنيد.ُعقاب محمود محمد ربيع272

2003ذكرالعلوم الهندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. نضال حلمي أبو حمدة273

السعوديةسعوديد. حسين بن عبد ا¢ بن أحمد الزاهر274
جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن
2003ذكرالعلوم الهندسية

2003ذكرالعلوم القانونية واالقتصاديةالجامعة الهاشميةا�ردنأردنيد. أكثم عيسى أحمد المغايرة275

2003ذكرالعلوم القانونية واالقتصاديةجامعة الشارقةا�مارات تونسيد.الناصر بن بوبكر جبنون276

2003أنثىالعلوم الطبيةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيةد.هالة عثمان محتسب277

2003ذكرالعلوم ا�نسانيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. سعيد بن فايز السعيد278
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2003ذكرالعلوم ا�نسانيةجامعة ا�مارات العربية المتحدةا�مارات أردنيد. حمزة محمد عبدا� دودين279

2003ذكرالرياضيات والحاسوبجامعة المنصورةمصرمصريد.سمير حمودة عطوة صقر280

2004ذكرالعلوم الطبيةمستشفى النور التخصصيالسعوديةمصريد. أحمد إبراهيم علي السقا281

2004أنثىالعلوم الطبيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيةد. إلهام صالح جبر أبو الهيجاء282

2004ذكرالعلوم ا�جتماعيةالملتقى الفكري ل�بداعسورياسوريد.رضوان جودت ياسين زيادة283

2004ذكرالعلوم ا�جتماعيةجامعة اليرموكا�ردنأردنيد. عبدا� أحمد محمود الشرمان284

2004ذكرالعلوم البيولوجية والبيئيةمدينة مبارك ل£بحاث العلميةمصرمصريد. دسوقي أحمد محمد عبد الحليم285

2004ذكرالعلوم الزراعيةجامعة القاهرةمصرمصريد. هاني عبد العزيز الشيمي286

2004ذكرالكيمياءجامعة طنطامصرمصريد.  الرفاعي صبحي قناوي287

2004ذكرالعلوم الهندسيةجامعة قطرقطرأردنيد.سمير محمد رشيد العاشة288

السعوديةمصريد. محمد علي يوسف عبيدو289
جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن
2004ذكرالعلوم الهندسية

2005ذكرالعلوم القانونية والشرعيةجامعة الشارقةا�ماراتلبنانيد. عبدا� عبد الرحمن الخطيب290

2005ذكرالعلوم القانونية والشرعيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. أحمد خالد يوسف شكري291

2005ذكررياضيات وحاسوبجامعة البحرينالبحرينمصريد. محمود محمد أحمد عبد العاطي292

السعوديةجزائريد.سليم عيسى صالح مسعودي293
جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن
2005ذكررياضيات وحاسوب

2005ذكرالعلوم الطبيةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيد. عمر أحمد مصطفى  عبيد294

2005ذكرالعلوم الطبيةالجامعة الهاشميةا�ردنأردنيد.فؤاد عبد الرحمن طه عبدا�295

2005ذكرالعلوم الهندسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. عمر راجي غازي قسايمه296

2005ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة المنصورةمصرمصريد. وائل فاروق حامد الطيباني297

2005ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة المنصورةمصرمصريد. محسن عوض غانم عرار298

2005ذكرالعلوم ا�نسانيةجامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد.مهدي أسعد صالح عرار299

2005أنثىالعلوم ا�نسانيةجامعة ا�مارات العربية المتحدةا�مارات إماراتيةد. أسماء محمد جاسم الفراج300

2006ذكرالعلوم الطبيةجامعة المنصورةمصرمصريد. حسين محمد عطية شعيشع301
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2006ذكرالعلوم الطبيةجامعة المنصورةمصرمصريد.عمرو أحمد الحسيني302

2006ذكرالعلوم الهندسيةجامعة البلقاء التطبيقيةا�ردنأردنيد. سعد أحمد محمد أبو قديس303

السعوديةجزائريد. محمد عبد الوهاب بلقاسم دريش304
جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن
2006ذكرالعلوم الهندسية

2006ذكرالعلوم البيولوجية وعلوم البيئةجامعة ا�مارات العربية المتحدةا�ماراتمصريد. عمرو عبدا� أمين فوزي305

2006ذكرالكيمياءجامعة قناة السويسمصرمصريد. مؤمن صالح الدين رفعت خميس306

2006ذكرالعلوم الزراعيةجامعة الزقازيقمصرمصريد. محمد فوزي رمضان حسانين307

2006ذكرالعلوم الزراعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. نزار حسين عطا سمارة308

2007ذكرالعلوم الطبيةجامعة القاهرةمصرمصريد. هشام جابر العناني309

2007ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة ا�مارات العربية المتحدةا�مارات أردنيد. أسامة غازي صالح الخواجا310

السعوديةجزائريد.نصر الدين محمد حاج علي تطار311
جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن
2007ذكرالرياضيات وتكنولوجيا المعلومات

الجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيد. سليم توفيق سليم شاهين312
العلوم االقتصادية والمالية والمصرفية 

والعلوم ا�دارية
2007ذكر

2007ذكرالعلوم ا�نسانيةجامعة القاهرةمصرمصريد.سامي سليمان أحمد محمد313

2007ذكرالعلوم الهندسيةالمركز القومي للبحوثمصرمصريد. محمود فرج محمود زورة314

2008ذكرالعلوم النفسية والتربويةالجامعة الهاشميةا�ردنأردنيد. سامر عبد الكريم صالح خصاونة315

مصرمصريد. يوسف فوزي راشد316
جامة القاهرة + الجامعة البريطانية 

في مصر
2008ذكرالعلوم الهندسية

2008ذكرالكيمياءجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. محمد ياسين خليل الخطيب317

2008ذكرالعلوم ا�جتماعيةمجلة ا�حياءالمغربمغربيد. السيد عبد السالم محمد أحمد الطويل318

مصرمصريد. أحمد محمد رفعت النحاس319
مركز الكلى والمسالك البولية- 

جامعة المنصورة
2008ذكرالعلوم الطبية

مصرمصريد. أحمد إبراهيم سعد الدين عقل320
مركز الكلى والمسالك البولية- 

جامعة المنصورة
2008ذكرالعلوم الطبية
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2008ذكرالعلوم الزراعيةالجامعة الهاشميةا�ردنأردنيد.مراد أحمد محمد الحولي321

2008ذكرالعلوم الزراعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيد. رامي تحسين الكريدلي322

2009ذكرالعلوم الهندسيةالجامعة الهاشميةا�ردنأردنيد. إياد ابو ندى323

2009ذكرالعلوم الهندسيةجامعة باجي مختار - عنابةالجزائرجزائريد. وليد أحمد حمداوي324

2009ذكرالعلوم البيولوجية وعلوم البيئةجامعة مؤتةا�ردنأردنيد. خالد محمد خليفات325

2009ذكرالعلوم البيولوجية وعلوم البيئةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيد.عماد غازي غصوب326

2009أنثىالعلوم القانونية والشرعيةجامعة المنصورةمصرمصريةد.رشا علي الدين تقي الدين327

2009ذكرالعلوم القانونية والشرعيةجامعة عين شمسمصرمصريد.محمد عبد السالم أبو خزيم328

السعوديةمغربيد. عبدالسالم ميموني329
جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن
2009ذكرالرياضيات والحاسوب

2009ذكرالرياضيات والحاسوبجامعة أبو بكر بلقايد - تلمسانالجزائرجزائريعبد الالوي أحمد بومدين330

2009أنثىالعلوم ا¨نسانيةجامعة ا¨مارات العربية المتحدةا¨مارات إماراتيةد. فاطمة عبد الرحمن البريكي331

2009ذكرالعلوم ا¨نسانيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. مهند أحمد مبيضين332

2009ذكرالعلوم الطبيةجامعة أسيوطمصرمصريد. محمد علي بديوي محمد333

2009ذكرالعلوم الطبيةجامعة المنصورةمصرمصريد.ياسر محمد شاهين 334

2010ذكرالعلوم الطبيةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيد. حبيب عباس دقيق 335

2010أنثىالعلوم الطبيةجامعة أسيوطمصرمصريةد. شريفة أحمد حامد عمران336

2010ذكرالعلوم الهندسيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. سعيد محمد صالح الزهراني337

2010ذكرالعلوم الزراعيةجامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد.جميل يونس محمد حرب338

الجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيةد.ديما محمد رشيد الجمالي339
العلوم ا¨قتصادية والمالية والمصرفية 

والعلوم ا¨دارية
2010أنثى

2010ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة ا¨مارات العربية المتحدةا¨مارات أردنيد. إيهاب محمد ناجي عبيدات340

2011ذكرالعلوم الطبيةجامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيأ.د. يوسف صالح عبد القادر خضر341

2011ذكرالعلوم الهندسيةجامعة باتنةالجزائرجزائريد. فيصل عمار خليفة جفال342

2011ذكرالعلوم النفسية والتربويةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. أحمد يحيى يعقوب الزق343
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2011ذكرالكيمياءجامعة القاهرةمصرمصريأ.د.جهاد جنيدي محمد جنيدي344

2011ذكرالكيمياءجامعة أل البيتاردنأردنيأ.د.ياسين أحمد سالم السعود345

اردنأردنيد. المهدي عيد موسى الرواضية346
مؤسسة أل البيت الملكية للفكر 

ا�سالمي
2011ذكرالعلوم ا�نسانية

2011ذكرالعلوم ا�نسانيةجامعة ابن زهرالمغربمغربيد. حافيظ إسماعيل لكبير إسماعيليل علوي347

2011ذكرالعلوم البيولوجية وعلوم البيئةجامعة العلوم والتكنولوجيا اردنيةاردنأردنيد.عمر فالح سعيد خابور348

مصرمصريد. رضا عبد العزيز إبراهيم أبو شنب349
مدينة ابحاث العلمية والتطبيقات 

التكنولوجية
2011ذكرالعلوم البيولوجية وعلوم البيئة

2012ذكرالعلوم الطبيةجامعة العلوم والتكنولوجيا اردنيةاردنأردنيد. كارم حسن محمد الزعبي350

2012ذكرالعلوم الهندسيةمركز بحوث وتطوير الفلزاتمصرمصريد.عبد السالم حمدي أحمد مخلوف351

2012ذكرالعلوم الهندسيةالجامعة امريكية / بيروتلبنانلبنانيد.زاهر حسن ذيب الضاوي352

2012ذكرالعلوم الزراعيةجامعة القصيمالسعوديةمصريد.محمد ثروت عبد العال عطية353

2012ذكرالعلوم الزراعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا اردنيةاردنأردنيد.طارق "محمد إبراهيم " عسيلي354

2012ذكرالرياضيات وتكنولوجيا المعلوماتالجامعة امريكية في الشارقةا�مارات إماراتيد.فادي أحمد محمد العلول355

السعوديةجزائريد. بلقاسم أحمد سعيد هواري356
جامعة الملك عبد ا³ للعلوم 

والتقنية
2012ذكرالرياضيات وتكنولوجيا المعلومات

2012ذكرالفيزياء والجيولوجياجامعة الملك خالدالسعوديةمصريد. إبراهيم سيد محمد حسين357

2012ذكرالفيزياء والجيولوجياالجامعة ا�سالمية / غزةفلسطينفلسطينيد.سفيان عبد الرحمن عثمان تايه358

2012ذكرالعلوم ا�جتماعيةجامعة اليرموكاردنأردنيد.محمد عبد الكريم محمد الحوراني359

2012أنثىالعلوم ا�جتماعيةجامعة الكويتالكويتكويتيةد.هيله حمد عبدا³ المكيمي360

2012ذكرالعلوم ا�جتماعيةجامعة الملك عبد العزيزالسعوديةسعوديد. قرامي محمد علي قرامي361

2013ذكرالعلوم الطبية والصحيةمستشفى الملك فيصل التخصصيالسعوديةسعوديد.محمود ديب سعيد الجرف362

2013ذكرالعلوم الطبية والصحيةالجامعة اردنيةاردنأردنيد.سعيد إبراهيم عبد الحميد إسماعيل363

2013أنثىالعلوم الهندسيةالجامعة امريكية / بيروتلبنانلبنانيةد.نسرين كامل غدار364

2013ذكرالعلوم الهندسيةمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيامصرمصريد. صالح صبري أحمد عبية365
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2013ذكرالعلوم ا�ساسيةجامعة الملك عبد العزيزالسعوديةمصريد. رضا محمدي محمد عوف366

2013ذكرالعلوم ا�ساسيةجامعة الطائفالسعوديةأردنيد.مياس محمد أحمد الريماوي367

2013ذكرا�داب والعلوم ا�نسانية واالجتماعية وا�داريةالجامعة الهاشميةا�ردنأردنيد. جمال عبد الكريم محمد الشلبي368

2013ذكرالعلوم الزراعيةجامعة الزقازيقمصرمصريد. سمير أحمد مرغني محجوب369

عراقيد. علي حسين رشك الجعاري370
السعودية 
/ جمهورية 

التشيك

جامعة الملك سعود / جامعة 
ساوث بوهيميا

2013ذكرالعلوم التطبيقية

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيامصرمصريد. شريف محمد فاروق الخميسي371
العلوم الطبية والصحية - ا�مراض الوراثية 

وأثرها على المجتمع
2014ذكر

2014ذكرالعلوم الطبية والصحية - التغذية الصحيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد.ناصر محمد بن ناصر الداغري372

2014أنثىالعلوم الطبية والصحية - التغذية الصحيةالجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيةد.الرا محمود حسين نصر الدين373

2014ذكرالعلوم الهندسية - ا�نظمة الذكيةالجامعة االمريكية في القاهرةمصرمصريد. شريف محمد صالح الدين صدقي374

جامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. ماجد بن صالح بين عبدا´ العقيل375
العلوم ا�ساسية - التكنولوجيا والمعلوماتية 

الحيوية
2014ذكر

الجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. معتز محمد عبد الكريم الدبعي376
ا�داب والعلوم ا�نسانية واالجتماعية وا�دارية 
- التغير االجتماعي وعالقته بالثورة المعرفية 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
2014ذكر

الجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانفلسطينيد. ساري عبد الرحمن حنفي377
ا�داب والعلوم ا�نسانية واالجتماعية وا�دارية 
- التغير االجتماعي وعالقته بالثورة المعرفية 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
2014ذكر

جامعة قطرقطرأردنيد. فتحي محمود صالح احميدة378
ا�داب والعلوم ا�نسانية واالجتماعية وا�دارية 

- تربية الطفل
2014ذكر

جامعة السلطان قابوسُعمانُعمانيد. سعيد بن سليمان بن سبيح الظفري379
ا�داب والعلوم ا�نسانية واالجتماعية وا�دارية 

- تربية الطفل
2014ذكر

ا�ردنأردنيد. محمد عوض محمد شطناوي380
جامعة البلقاء التطبيقية - كلية 

الزرقاء الجامعية
2014ذكرالعلوم الزراعية - الحفاظ على التنوع الحيوي
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2014ذكرالعلوم الزراعية - الحفاظ على التنوع الحيويالجامعة ا
ردنيةا
ردنأردنيد. عايد مريف عايد العبدالالت381

جامعة القصيمالسعوديةمصريد. معتز محمد فتحي أحمد382
العلوم الزراعية - السالالت الحيوانية 

وتحسينها
2014ذكر

الجامعة ا
مريكية في القاهرةمصرمصريد.ناجح خلف عالم عبد المطلب383
العلوم التطبيقية - طرق حديثة للطاقة 

البديلة واستخداماتها
2014ذكر

جامعة طنطامصرمصريد. عبد النبي البيومي قابيل384
العلوم التطبيقية - طرق حديثة للطاقة 

البديلة واستخداماتها
2014ذكر

الجامعة ا
ردنيةا
ردنأردنيد. طارق فتحي عبد العزيز حسين385
العلوم التطبيقية - تأثيرات التغير المناخي 

على البيئة
2014ذكر

السعوديةسعوديد.فوزان بن سامي بن سليم الكريع386
مستشفى الملك فيصل التخصصي 

وجامعة الفيصل

العلوم الطبية والصحية - المتغيرات الجينية 
واالعتالالت وقابلية ا°صابة با
مراض ل¬طفال 

حديثي الوالدة
2015ذكر

جامعة القاهرةمصرمصريد.محمد علي علي فرج387
العلوم الطبية والصحية - مستخلصات 

النباتات الطبية واستخداماتها
2015ذكر

الجامعة ا
ردنيةا
ردنأردنيةد. فاطمة ألكي عفيفي388
العلوم الطبية والصحية - مستخلصات 

النباتات الطبية واستخداماتها
2015أنثى

جامعة العلوم والتكنولوجيا ا
ردنيةا
ردنأردنيةد.آن عايش موسى غرايبة389
العلوم الهندسية - نظم المعلومات 

الجغرافية في التخطيط الحضري
2015أنثى

جامعة العلوم والتكنولوجيا ا
ردنيةا
ردنأردنيد. محمد عبد الكريم رشيد جرادات390
العلوم الهندسية - تصميم اºالت الذكية - 

الرابوطات
2015ذكر

مصرمصريد.أحمد توفيق إبراهيم المتولي391
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم 

والتكنولوجيا
2015ذكرالعلوم ا
ساسية - معالجة النفايات

2015ذكرالعلوم ا
ساسية - معالجة النفاياتجامعة العلوم والتكنولوجيا ا
ردنيةا
ردنأردنيد. هاني أحمد محمد أبو قديس392

2015ذكرالعلوم ا
ساسية - أمن المعلومات والبياناتجامعة القاهرةمصرمصريد. أبو العال عطيفي حسنين علي393

2015ذكرالعلوم ا
ساسية - أمن المعلومات والبياناتجامعة النيل - جامعة القاهرةمصرمصريد. أحمد جمعة أحمد رضوان394

الجامعة ا
مريكية / بيروتلبنانلبنانيد. يوسف منير داوود الصيداني395
اºداب والعلوم ا°نسانية واالجتماعية والتربوية 

- القيم وا
خالق المهنية
2015ذكر
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الجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. غالب أحمد علي ربابعة396
ا�داب والعلوم ا�نسانية واالجتماعية والتربوية 

- المناهج التعليمية ودورها في التربية
2015ذكر

السعوديةفلسطينيد. حسام نعمان خليل الشريف397
جامعة الملك عبدا� للعلوم 

والتقنية
العلوم التكنولوجية والزراعية - تكنولوجيات 

الطاقة والمياه والبيئة
2015ذكر

جامعة كفر الشيخمصرمصريد. صبري محمد نسيم شاهين398
العلوم التكنولوجية والزراعية - طرق 

واساليب استصالح ا�راضي الزراعية
2015ذكر

الجامعة ا�مريكية / بيروتلبنانلبنانيد. إبراهيم حسن عثمان399
العلوم االقتصادية وا�دارية - ا�صالح االقتصادي 

وا�داري وارتباطه مع ا�صالح السياسي
2015ذكر

الجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيد. محمد عبد الهادي عبدا� عالوين400
العلوم االقتصادية وا�دارية - ا�صالح االقتصادي 

وا�داري وارتباطه مع ا�صالح السياسي
2015ذكر

جامعة أبو ظبيا�مارات أردنيد.هيثم جميل عزت النوباني401
العلوم االقتصادية وا�دارية - االستثمار 

وتوسيع القاعدة االقتصادية
2015ذكر

لبنانلبنانيةد. سهى سامي كنج402
المركز الطبي في الجامعة 

ا�مريكية في لبنان
العلوم الطبية والصحية - انتشار مقاومة 

البكتيريا للمضادات الحيوية
2016أنثى

جامعة الملك سعود السعوديةمصريةد. صبري محمد عبده عطية403
العلوم الطبية والصحية - أثر استخدام 
مسببات الطفرات والسرطان في جميع 

مناحي الحياة
2016ذكر

الجامعة اللبنانية ا�مريكيةلبنانلبنانيةد. ميرفت نبيل سليم السباعي404
العلوم الطبية والصحية-أثر استخدام 

مسببات الطفرات والسرطان في جميع 
مناحي الحياة

2016أنثى

جامعة الفيوممصرمصريةد. محمد كمال خالف خليفة405
العلوم الهندسية - ترميم وصيانة ا�بنية 

التاريخية
2016ذكر

الجامعة ا�لمانية ا�ردنيةا�ردنأردنيةد. رامي فاروق محمد ضاهر406
العلوم الهندسية - ترميم وصيانة ا�بنية 

التاريخية
2016ذكر

السعوديةتونسيةد. محمد سليم بن خميس العلويني407
جامعة الملك عبدا� للعلوم 

والتكنولوجيا
2016ذكرالعلوم الهندسية - هندسة أنظمة االتصاالت
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معهد الكويت ل�بحاث العلميةالكويتكويتيةد. علي محمد عبدا� الدوسري408
العلوم ا�ساسية - التغير المناخي وتأثيره 

على التنوع الحيوي والتصحر
2016ذكر

الجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيةد. نداء محمد إسماعيل سالم409
العلوم التكنولوجية والزراعية - ا�فات 

وا�مراض الزراعية
2016أنثى

المركز القومي للبحوثمصرمصريةد. وفاء محمد السيد حجاج410
العلوم التكنولوجية والزراعية - ا�فات 

وا�مراض الزراعية
2016أنثى

المجلس الوطني للبحوث العلميةلبنانلبنانيةد. أمين محمد خليل شعبان411
العلوم التكنولوجية والزراعية - المصادر 

المتكاملة للمياه وإدارتها
2016ذكر

الجامعة البريطانية/مصرمصرمصريةد. ياسمين محمد خضري محمد412
العلوم االقتصادية وا¨دارية - الفساد ا¨داري 

والحوكمة
2016أنثى

الجامعة ا�مريكية/القاهرةمصرمصريأ.د. حسن محمد السعيد عزازي البدوي413
العلوم الطبية والصحية - الطب الوقائي: 

ويتضمن اللقاحات وا�مراض المعدية
ذكر

/2017

2018

ذكرالعلوم الهندسية - البنية التحتية الحضريةجامعة القاهرةمصرمصريأ.د. محمد محمود مهدي مرزوق يوسف414
/2017

2018

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيامصرمصريأ.د. إبراهيم محمد الشربيني عبدالحليم415
العلوم الهندسية - تكنولوجيا النانو 

وتطبيقاتها
ذكر

/2017

2018

ذكرالعلوم ا�ساسية - المواد الوظيفيةالذكيةجامعة الملك عبدالعزيزالسعوديةسعوديأ.د. عبدا�  بن محمد بن أحمد عسيري416
/2017

2018

ُعمانيد. عبدا�  بن محمد بن سيف السعدي417
سلطنة 

ُعمان
جامعة السلطان قابوس

العلوم التكنولوجية والزراعية - ا�من الغذائي 
وسالمة الغذاء

ذكر
/2017

2018

جامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنيةا�ردنأردنيأ.د. أنس عبدالرؤوف محمود النابلسي418
العلوم التكنولوجية والزراعية - ا�من الغذائي 

وسالمة الغذاء
ذكر

/2017

2018

الجامعة ا�ردنية/العقبةا�ردنأردنيد. رائد (محمد تيسير) عبدالقادر مساعدة419
العلوم االقتصادية وا¨دارية - الدور التنموي 

القتصاد المعرفة
ذكر

/2017

2018
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2019ذكرالعلوم الطبية والصحية - الوراثة الجزيئيةجامعة ا�مارات العربية المتحدةا�ماراتفلسطينيأ.د. بسام رشدي سعيد علي420

2019ذكرالعلوم الطبية والصحية - الوراثة الجزيئيةالجامعة ا�مريكية في بيروتلبنانلبنانيد. مروان محمد عبدالسالم رفعت421

العلوم الطبية والصحية - التطور في جامعة المنوفيةمصرمصريأ.د. إمام عبداللطيف إمام واكد422
2019ذكرمعالجة ا�مراض

العلوم الهندسية - الطاقة المتجددة جامعة الملك عبدا� للعلوم والتقنيةالسعوديةمغربيأ.د. محمد عبدا� أحمد الداودي423
2019ذكروالمستدامة

2019ذكرالعلوم ا�ساسية - الكيمياء الفيزيائيةجامعة النجاح الوطنيةفلسطينفلسطينيأ.د. إسماعيل خليل أبنية وراد424

2019ذكرالعلوم ا�ساسية - الكيمياء الفيزيائيةمعهد بحوث البترول المصريمصرمصريأ.د. أحمد محمد أحمد الصباغ425

2019ذكرالعلوم ا�ساسية - النمذجة الرياضيةالجامعة ا�ردنيةا�ردنأردنيأ.د. شاهر محمد أحمد مومني426

2019ذكرالعلوم ا�ساسية - النمذجة الرياضيةجامعة الملك عبدا� للعلوم والتقنيةالسعوديةلبنانيأ.د. عمر محمد أحمد كنيعو427

سلطنة ُعمانيأ.د. سليمان بن محمد  بن سليمان البلوشي428
جامعة السلطان قابوسُعمان

العلوم ا�نسانية واالجتماعية والتربوية - 
استراتيجيات تطوير واقع التعليم

في الوطن العربي
2019ذكر

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز السعوديةمصريأ.د. شريف علي أحمد صقر429
للعلوم الصحية

العلوم التكنولوجية والزراعية - أنظمة 
2019ذكرالمعلومات الحيوية

العلوم التكنولوجية والزراعية - أنظمة جامعة قرطاجتونستونسيأ.د. نورالدين بن أحمد محمد بودريقة430
2019ذكرالمعلومات الحيوية

العلوم التكنولوجية والزراعية - حوسبة اللغة جامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد. مصطفى عرسان عبدا� جرار431
2019ذكرالعربية

العلوم االقتصادية وا�دارية - االقتصاد كلية الفارابي الجامعةالعراقعراقيأ.د. أسامة عبدالمجيد عبدالحميد العاني432
2019ذكرا�سالمي

العلوم االقتصادية وا�دارية - االقتصاد الجامعة ا�لمانية في القاهرةمصرمصريةأ.د. نهى محمد هشام حامد البسيوني433
2019أنثىا�سالمي

العلوم االقتصادية وا�دارية - التخطيط جامعة قطرقطرمصريأ.د. سعيد محمد مختار محمد البنا434
2019ذكراالستراتيجي وأثره في ا�دارة العامة
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د. صدام محمود الوادي
أ. د. محمد فرحات حميد

أ. د. محمد حسين العودات

أ. د. نجوى عبد المجيد محمد
أ. د. عبد الباسط مريود

أ. د. جمال الدين عصمت

د. سمير أحمد مصطفى

أردني
مصري

ا�ردن

أردني
لبناني

ا�ردن
مصر

مصرمصري

مصرية
سودانية

مصر
السعودية

الجامعة ا�ردنية

جامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنية
الجامعة ا�مريكية في بيروت

المركز القومي للبحوث
جامعة جدة

جامعة القاهرة

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
العلوم االقتصادية وا�دارية

العلوم الطبية والصحية

العلوم الطبية والصحية

العلوم التكنولوجية والزراعية

العلوم التكنولوجية والزراعية

العلوم ا�ساسية

العلوم الهندسية
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