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رسالة الرئيسة التنفيذية

الرئيسة التنفيذية 
 فالنتينا قّسيسّية

السادة الباحثين العرب

على مدار عامين، ما يزال العالم قابعا تحت رحمة جائحة كبيرة أنهكت جميع مفاصل الحياة، وما يزال يكافح من أجل البقاء، 

لكي يمنح ل§جيال القادمة مكانا أفضل للعيش.

إن التجربة المريرة التي خاضتها ا®نسانية خالل الشهور الماضية، جعلتنا نتأكد بأننا نعيش في فضاء واحد محدود، وأنه ما من 

أحد يستطيع النجاة بمفرده، فالخالص دائما يكون جماعيا ال فرديا.

هذا ا¶مر بالتأكيد، يحتم على الجميع أن يحاول المساهمة في وضع حد نهائي لجائحة كورونا، وأن ننظر إلى المستقبل حيث 

الجليلة  بمهمتهم  يقوموا  أن  أجل  من  ودعمناهم  والباحثين،  للعلماء  ومّكنا  بالعلم،  ثقتنا  وضعنا  نحن  إن  ممكن  التعافي 

المتمثلة في تجنيب البشرية ويالت ا¶وبئة وغيرها من التحديات.

إن مؤسسة عبد الحميد شومان، والتي أثرت الجائحة كثيرا في عملها على مدار شهور طويلة، حاولت المساهمة في الجهد 

ا®نساني الكلي للتعافي، حين وجهت جائزتها للباحثين العرب، لكي تسهم في البحث عن حلول ناجعة للجائحة، وأن يشترك 

التي  الجائحة  عقبات  تخطي  تستطيع  لكي  للبشرية  جديدا  مسارا  اجتراح  ويحاوال  العالم،  من  نظرائهم  مع  وباحثونا  علماؤنا 

سببت خسارات بشرية واقتصادية واجتماعية ال يمكن تعويضها.

جائزة عبد الحميد شومان جاءت في ا¶ساس من أجل تقدير العلماء، ودعمهم وتحسين بيئة البحث العلمي في البلدان العربية، 

الجوانب تسهم في تقدم  الطليعي في حياة ا¶مة، وهي من هذه  العلمي وتشجيعه على ممارسة دوره  المجتمع  وتحفيز 

المجتمعات العربية، وتحويلها نحو طريق العلم والبحث العلمي.

البحث  حقل  في  ا®يجابي  التأثير  أجل  من  جهودها  جميع  شومان  الحميد  عبد  مؤسسة  تحشد  عملها،  مجاالت  جميع  في 

العلمي واالبتكار وتطوير التعليم، وتشجيع الباحثين على بحث التحديات التي تؤثر في المجتمعات العربية، من أجل أن نحظى 

بحلول محلية، ال أن نظل على الدوام نمارس اعتمادية كلية على الحلول التي يطرحها العالم لقضايانا. نحن نريد تقليص قائمة 

التحديات التي تواجهنا، ولكن من المهم أن يعمل أبناؤنا على هذا ا¶مر.
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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 
سة منذ انطالقتها على المساهمة في  ّ

نهوض مجتمعات الوطن العربي من خالل المعرفة والبحث والحوار. 

رسالتنا وأركاننا: 
ّقافي واالجتماعي، للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن  تتمّثل رسالة المؤّس

العربي من خالل أركانها الّثالثة: 

االبتكار الفكر القيادي

أهمّية دعم البحث العلمي:
تؤمن مؤّسسة عبد الحميد شومان بدور البحث العلمي والباحثين في نشر المعرفة، وفي إيجاد حلول عملّية لمشاكل واحتياجات 

37 ّة محليّاً وإقليميّاً وعالمّي
العربية  البحثية  المؤسسات  بين  التعاون  بأن  نؤمن  كما  مستدام.  واجتماعي  اقتصادي  أثر  أجل  من  والمجتمعي  والتكنولوجي 

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



جائزة عبد الحميد شومان
للباحثين العرب
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جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب
38

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 

َات المحدودة لدى المؤّس المختلفة في ظّل

حوا للجائزة من أغلب الجامعات 5032فازوا بالجائزة447 ّ

والمؤسسات العلمية في جميع أنحاء الوطن العربي. 

الغايات:

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

  

العلوم 
ة  ّ

واالجتماعّية 
والتربوّية

العلوم
ة ّ

العلوم الطبّية 
والصحّية

العلوم 
الهندسّية

العلوم 
التكنولوجّية 

والزراعّية

العلوم 
االقتصادّية 

ّة

حقول 
الجائزة
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الهيئات العلمية 

التحكيم كل عام.

الهيئة العلمية الحالية:

رئيس الهيئة العلمية:

أعضاء الهيئة العلمية: 

رزان محمود أحمد إبراهيمتوفيق عبدالرحيم محمد عرفات

وليد محمد عبدالفتاح ديب

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 يكون المرشح عربي الجنسية أو من أصل عربي.  .1

أن يكون المرشح على قيد الحياة ساعة ترشيحه.  .2

 .3

الخمس السابقة للترشح، وتم نشره في مجالت علمية 

محكمة.

 .4

 .5

بلد عربي، أو قام بإنجازها بالمشاركة الفاعلة مع باحث 

أو أكثر يقيم في بلد عربي.

 .6

النتاج العلمي المقدم للجائزة.

ال يجوز للفائز بإحدى جوائز عبدالحميد شومان للباحثين   .7

العرب في السابق التقدم للجائزة مرة أخرى.

 .8

ال تدخل أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة في تقييم   .9

النتاج العلمي للمرشح.

المدرجة  التخصصات  أحد  في  الترشح  طلب  يقدم   .10

في  ذلك  ويحدد  فقط،  المعلنة  الجائزة  حقول  ضمن 

نموذج الترشح.

ينظر  وال  واحدة  دفعة  والوثائق  العلمي  النتاج  يرسل   .11

العلمي  النتاج  يعاد  وال  ذلك.  بعد  ترسل  مواد  أي  في 

للمرشح، سواء فاز أو لم يفز بالجائزة.

 .12

المعلنة فيه الجائزة الترشح للجائزة.
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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  ّساوي   •

الفائزين.
له للفوز بالجائزة، تنشره المؤسسة على  ّ يقّدم كل فائز ملّخ  •

الذي يوزع في الحفل.

researchers@shoman.org.jo
:

هاتف: 4645153 6 962+
researchersaward@shoman.org.jo

المترشحون:
كان عدد المرّشحين المستوفين للشروط في حقول الجائزة الستة (495).



38
2020 - 1982
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الفائزون:

 447

عدد الفائزين في كل سنة 1982 - 2020 
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الفائزون حسب النوع االجتماعي 1982 - 2020 

أنثى

ذكر

8%

92%

الفائزون حسب الحقول 1982 - 2020

العلوم الطبية والصحية

العلوم الهندسّية

ة ّ

العلوم التكنولوجّية والزراعّية

ّة والقانونية العلوم االقتصادّي

17%

13%

30%

20%

12%

8%
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17 جنسية و 18 

الفائزون حسب الجنسية 1982 - 2020
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الفائزون حسب الُقطر 1982 - 2020
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5032

عدد المرشحين في كل سنة 1982 - 2020
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جائزة عبد الحميد شومان  
الباحثين العرب لدورة العام

رشيح لهذه الدورة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 
ليكون الموعد ا¶خير الستقبال الترشيحات في نهاية شهر أيار/مايو

تم فتح باب الّت

هذه  وموضوعات  حقول  للجائزة  العلمية  الهيئة  حددت  حيث   ،2020
الدورة في ما يأتي:

طلبات الترشيح التي تم استالمها: 495  -
9 طلبات لمرشحين عرب من دول غير عربية. جاءت الترشيحات من (17  -

استبعد (16) من الطلبات.  -
أصبح عدد المرشحين المستوفين للشروط في حقول الجائزة الستة (479).  -

2020

العلوم الطبية 
والصحية:

علم المناعة والسرطان.  -

علم ا¶دوية الجيني.  -

آثار وسائل التواصل االجتماعي على
المجتمع العربي. 

 -

دراسات وبحوث في الكولونيالية
وما بعدها. 

 
-

تعليم اÔلة (الحاسوب) والبيانات
التحليلية الكبرى. 

 -

ا¶من الرقمي (السيبراني)
 
-

حلول مالية وابتكارات ابداعية في
ا¶سواق الناشئة. 

 -

أسواق رأس المال الرقمية.
 
-

علم ا¶حياء التطوري.  -

علم المواد.  -

الجيل الجديد من االتصاالت 
الالسلكية، واالتصاالت التعاونية، 

واالمن والتشفير واالبتكارات
في مجال االتصاالت. 

-

االحتباس الحراري وتغير المناخ.  -
 

ّة العلوم الهندسية:

ة  ّ
واالجتماعّية والتربوّية

العلوم االقتصادّية 
ّة

العلوم التكنولوجّية
 والزراعّية



17

الفائزون بجائزة 
الباحثين العرب لدورة العام

حجبت الجائزة في الحقول والموضوعات التالية:
1.  العلوم االقتصادية واالدارية:

- أسواق رأس المال الرقمية
العلوم التكنولوجية والزراعية:  .2

2020
الموضوعمكان العملالقطرالجنسيةاالسمحقل الجائزة

العلوم الطبية 
والصحية

(مناصفة)

(مناصفة)

(مناصفة)

(مناصفة)

(مناصفة)

(مناصفة)

الجامعة االمريكيةلبنانلبنانية

علم المناعة والسرطانللسرطانمركز الحسين أردنيةأ.د. ماهر عبد المنعم محمود الصغير

العلوم 
الهندسية

جامعة مونتريالكنداأردنيةد. محمد سعيد عبد العظيم الشعراوي 
االتصاالت  من  الجديد  الجيل 
التعاونية،  واالتصاالت  الالسلكية، 
في  واالبتكارات  والتشفير  واالمن 

مجال االتصاالت

جامعة المنصورةمصرمصريةد. أحمد محمد حسين القناوي 
االحتباس الحراري والتغير 

المناخي

أردنية
االحتباس الحراري والتغير جامعة العلوم 

المناخي

السعوديةمصريةد. إسالم محمد سعد الدين محمدالعلوم
أستاذ زائر في جامعة 

الملك سعود 

السعوديةسعوديأ.د. عثمان محمد عبدالكريم بكر 
للعلوم والتقنية (كاوست) 

علم المواد

واالجتماعية 
والتربوية

أردنيةأ.د. تحرير خليل اسماعيل حمدي
الجامعة العربية 

المفتوحة
دراسات وبحوث في 

الكولونيالية وما بعدها

اماراتية
االمارات العربية 

المتحدة

آثار وسائل التواصل 

االجتماعي على الوطن 

العربي

لبنانلبنانيةد. جاد فيليب إلياس ملكي
الجامعة اللبنانية 

االميركية
آثار وسائل التواصل االجتماعي 

على الوطن العربي

العلوم 
التكنولوجية 

والزراعية

السعوديةلبنانيةد. برنارد سمعان توفيق غانم
جامعة الملك عبد 

(الحاسوب) والبيانات 
التحليلية الكبرى

(الحاسوب) والبيانات السعوديةمصريةد. أحمد طاهر صالح أزار
التحليلية الكبرى

مصرمصريةد. نرمين فتحى احمد شحاتة 
في القاهرة

حلول مالية وابتكارات 

الناشئة



دورة العام 2020 في أرقام
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المرشحون حسب النوع االجتماعي 2020

أنثى

ذكر

25%

75%

المرشحون حسب الحقول 2020

26%

6%

15%

27%

13%

13%
العلوم الطبية والصحية

العلوم الهندسّية

ة ّ

العلوم التكنولوجّية والزراعّية

ّة العلوم االقتصادّي
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المرشحون حسب القطر 2020
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المرشحون حسب الرتبة العلمية 2020

أستاذ

أستاذ مشارك
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المرشحون حسب الفئة العمرية 2020
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الفائزون:

 13
الفائزون حسب الجنسية 2020

أربعة أردنيين

إماراتي واحدسعودي واحد

ثالثة لبنانيينأربعة مصريين
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2020 الفائزون في دورة
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الدكتور محمد سعيد عبد العظيم الشعراوي 
الفائز بجائزة العلوم الهندسية

(الجيل الجديد من االتصاالت الالسلكية، واالتصاالت التعاونية، 

معلومات
 شخصية

-   أردني الجنسية من مواليد 1977.
 -

عام 2000.
نال درجة الدكتوراه في مجال هندسة النظم- أنظمة الترددات الالسلكية من جامعة أوكالند   -

.2006
يعمل حاليا في جامعة مونتريال في كندا.  -

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

      اهفينصتب زاتمت يتلاو ةقومرم ةيملاع تالجم يف روشنملاو صصختملا يثحبلا هجاتنإ ةرازغ   -
ومعامل تأثيرها المرتفع.

مرتفع ومتميز. 
-     الحصول على جوائز تقديرية متميزة في البحث العلمي.

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

تركزت المساهمات العلمية للدكتور محمد الشعراوي على الجوانب التالية:
 4G لمعايير السلكية (MIMO) ابتكار أنظمة هوائي جديدة متعددة المدخالت ومخرجات متعددة  .1

5G و
تطوير أنظمة الراديو الالسلكية لتطبيقات السيارات والمالحة  .2

الطيران  لتطبيقات  الهوائي  لصفائف  الحزمة  وتوجيه  الحزمة  تشكيل  خوارزميات  تطوير   .3
واالتصاالت الالسلكية

نشر أكثر من 320 مقاًال ووقائع مؤتمرات في مجالت ومؤتمرات دولية مرموقة، وحصل على 25   .4
USPO) براءة اختراع من مكتب الواليات المتحدة لبراءات االختراع

أفضل  10 فصول كتب في  و  الهوائي  رئيسيان في تصميم  وله كتابان  به،  الخاصة  الالسلكية 
رئيسيتين  دوليتين  مجلتين  في  التحرير  رئيس  منصب  يشغل  البائع.  الهوائي  والكتب  الكتب 

.Wiley و IET و IEEE Wiley، Frontiers)
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الدكتور أحمد محمد حسين القناوي 
الفائز مناصفة بجائزة العلوم الهندسية

(االحتباس الحراري والتغير المناخي)

معلومات
 شخصية

مصري الجنسية من مواليد 1978.  -
حصل على البكالوريوس في مجال «الجغرافيا» من جامعة المنصورة - مصر عام 1999.  -

نال درجة الدكتوراه في مجال جغرافية المناخ من جامعة سرقسطة – اسبانيا عام 2012.  -
يعمل حاليا في جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان.  -

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

لغزارة في النتاج العلمي المتعلق بموضوع الجائزة والمنشور في مجالت علمية عالمية محكمة 

الحصول على الجائزة مناصفة.

نبذة عن  
المساهمات 

العلمية

تركزت المساهمات العلمية للدكتور أحمد القناوي على الجوانب التالية:
- أكثر من سبعين بحثُا

استشهادات مرجعية عالمية تفوق 2800 استشهاد في مجال أبحاث التغيرات المناخية، مع قيمة 26 علي   -
.Hirsh Index مؤشر هرش العالمي

الفوز بعدد من الجوائز محلية والدولية منها جائزة جامعة المنصورة التشجيعية 2019 وجائزة  مؤسسة   -
بيبلون العالمية «Puplons Award» لعام 2018، جائزة أفضل عالم مغترب من جامعة المنصورة – مصر عام 
 Environmental Research Letters and Environmental Research دوريات  في  محكم  افضل  جائزة   ،2019

Communications لعام 2020
ثالثة كتب و ستة فصول (منشورة باللغة االنجليزية) في مجال التغيرات المناخية.    -

من  عدد  في  المشاركة  عن   فضًال  المناخ،  بقضايا  المعنية  الدولية  المؤتمرات  من  عدد  في  المشاركة   -
المشروعات البحثية الدولية (برنامج FP7) التي تناولت قضايا التغيرات المناخية. 

 Journal of Water and Climate) المناخ  أبحاث  مجال  في  عالمية  علمية  دوريات  ثمان  تحرير  هيئة  عضوية   -
 

.(Atmospheric Sciences
محكم معتمد في أكثر من ستين دورية علمية عالمية في مجال أبحاث المناخ والتغيرات البيئية.   -

 Council for the Earth and Life Sciences, تقديم استشارات علمية لهيئات ومؤسسات بحثية عالمية منها  -
 Netherlands, Czech Science Foundation
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الفائز مناصفة بجائزة العلوم الهندسية
(االحتباس الحراري والتغير المناخي)

معلومات
 شخصية

أردني الجنسية من مواليد 1962.  -
حصل على البكالوريوس في مجال الهندسة المدنية من جامعة اليرموك عام 1985.  -

نال الدكتوراه في مجال الهندسة المدنية/مصادر مياه وبيئة من جامعة واشنطن -سياتل عام   -
.1995

 -

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

خاصة لنا في المنطقة العربية شحيحة الموارد المائية، حيث قام بنشر أبحاثه في مجالت علمية 
عالمية محكمة ومصنفة ومتخصصة ولدية مستوى عال من االستشهاد ببحوثه المنشورة، أضف 

للفوز بالجائزة مناصفة.

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

تركزت المساهمات العلمية على الجوانب التالية:

المناخ المستقبلية  اثنين وأربعين بحثا في مجالت علمية عالمية  منها خمسة عشرة  بحثا في مجال إعداد سيناريوهات تغير  نشر   .1

واستخدام هذه السيناريوهات في دراسة تأثير التغير المناخي على قطاع المياه والزراعة. وكذلك استخدامها في تقييم آثار التغير 

  .تاناضيفلاو فافجلا ىلعو ةيقنتلا تاطحم ءادأ ىلعو دودسلا يف تايبوسرلا ىلعو ةيفوجلاو ةيحطسلا هايملا رداصم ىلع يخانملا

البيئة في مجاالت دراسات االحتباس  المياه والري ووزارة  لوزارة  الخدمات االستشارية  العديد من  المجتمع من خالل تقديم  خدمة   .2

الحراري وتغير المناخ وعددها 15 تقريرا. 

65، وكذلك إعداد أدلة تدريبية (وعددها 4)  في   .3

مجال إسقاطات سيناريوهات المناخ المستقبلية وطرق التكيف والتخفيف، وإعداد دراسات التأثر والحساسية لتغير المناخ. 

35 رسالة ماجستير منها 10 رسائل في مجال االحتباس الحراري وتغير المناخ.  .4

المشاركة في مؤتمرات عالمية وعددها 18 في مجال االحتباس الحراري وتغير المناخ والمياه.  .5

 GIZ, NASA, UNDP, UNEP, REC, SIDA, FAO, وعلى الصعيد الدولي عمل كخبير للتغير المناخي  والمياه مع منظمات دولية مختلفة  مثل  .6

12 تقريرا كان آخرها مشروع إعداد  USAID

عضو في اللجنة الوطنية لتغير المناخ ونقطة االتصال للتغير المناخي بين الجامعة ومديرية التغير المناخي في وزارة البيئة.  .7
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الدكتور إسالم محمد سعد الدين محمد

معلومات
 شخصية

مصري الجنسية من مواليد 1982.  -
مصر  جمهورية  في  الزقازيق  جامعة  من  البيطري  الطب  مجال  في  البكالوريوس  على  حصل   -

العربية عام 2003.
 -

عام 2012.
يعمل حاليا في جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.  -

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

ضمن ترتيب المؤلفين أو يعتبر  rohtua gnidnopserroc في بعضها أو كليهما معا مما يعني أنه صاحب الفكرة والقوة 

-تنوع المواضيع واالهتمامات البحثية وعدم اقتصارها على فكرة واحدة أو طرائق بحثية مكررة، ولديه براءة اختراع.
-توجهاته البحثية متماشية مع التوجهات البحثية والعلمية العالمية ولها أبعاد اقتصادية وبيئية، وأبحاثه ذات قيمة 
وفيها أصالة تعمل على إضافة نتائج جديدة في الحقل العلمي، ويتم الرجوع إلى أبحاثه المنشورة وتستخدم كمراجع 

بشكل ملفت نسبيا.

تمويل جيد أكثر من خمسة مشاريع.
-يمتلك المرشح القدرة على يناء شراكات للتعاون العلمي والبحثي محليا ودوليا كما هو جلي في بعض النشرات التي 

لم تدخل في عملية التقييم بسبب إنجازها في بلد غير عربي.

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

تركزت المساهمات العلمية للدكتور إسالم محمد على الجوانب التالية:
 .1

 .2
 .3

الحصول على براءة اختراع، ونشر أكثر من 110 أبحاث علمية، وشارك في 30 مؤتمرا دوليا.  .4
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(علم المواد)

معلومات
 شخصية

سعودي الجنسية من مواليد 1981.  -
حصل على بكالوريوس في علوم وهندسة المواد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2003.  -

نال الدكتوراه في الفيزياء التطبيقية من جامعة هارفارد عام 2009.  -
 -

للعلوم والتقنية) كاوست (في المملكة العربية السعودية.

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

ّ

 .Scopus ويقدر بـ 2000 حسب موقع (Impact Factor) كان له رقم مميز من حيث معامل التأثير التراكمي-
79 12455، وبمعدل  Citations) يتجاوز 

مقارنة بباقي المتقدمين للجائزة. 

ولها تطبيقات خاصة فيما يتعلق بالطاقة البديلة وخاصة الشمسية منها والتي تساهم في نظافة البيئة 
في الوطن العربي. وله العديد من براءات االختراع (9

العلمية العالمية في مجال بحثه.
-حاصل على جوائز محلية ودولية متميزة.
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نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

نبذة عن المساهمة العلمية:

تركزت المساهمات العلمية للدكتور عثمان بكر على الجوانب التالية:

 Single Crystal Hybrid) ١. تطوير طرق جديدة غير معقدة لصناعة بلورات البيروفسكايت الهجين ا¶حادية

جودتها  في  مماثلة   - النقاء  عالية  موصالت  أشباه  كمواد  الهائلة  إمكاناتها  عن  والكشف   (Perovskites

¶شباه الموصالت عالية الجودة مثل السيليكون و موا د III-V في الجدول الدوري.

٢. اختراع أسلوب الَبْلَورة المعكوسة درجة الحرارة (Inverse-Temperature Crystallization) لتصنيع ِبلورات 

البيروفسكايت الهجين ا¶حادية. هذا االختراع جعل بلورات البيروفسكايت الهجين ا¶حادية تنتشر بشكل 

واسع في أوساط مجتمعات الفيزيائيين، وباحثي الخاليا الشمسية، ومهندسي ا¶جهزة الكهروضوئية.

٣. تحقيق إنجازات رئيسية في دمج بلورات البيروفسكايت الهجين ا¶حادية في ا¶جهزة مما أدى إلى خاليا 

شمسية عالية ا¶داء و مجسات كهروضوئية ذات سرعة و كفاءة قياسيتين.

 (Perovskite Nanocrystals) النانوية  البيروفسكايت  بلورات  ®كساء  مبتكرة  كيميائية  أساليب  تطوير   .٤

واستخدامها لصناعة مصابيح عالية الكفاءة من نوع (LED) باعثة للضوء ا¶حمر و ا¶خضر و ا¶زرق.
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معلومات
 شخصية

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

-لبنانية الجنسية من مواليد 1973.
-حصلت على البكالوريوس في مجال علم البيولوجيا من الجامعة االميركية في بيروت عام 1994.

-نالت الدكتوراه في مجال الطب من الجامعة االميركية في بيروت عام 1998.
-تعمل حاليا في الجامعة االميركية في بيروت.

- يتركز ا®نتاج العلمي في مجال علم الوراثة الدوائي، حيث ا®نتاج العلمي المقدم أصيل وذو قيمة علمية 
واضحة ويضيف إلى المعرفة العلمية التراكمية وكذلك يتواءم مع التوجهات البحثية العالمية في هذا 

المجال.
- ا¶بحاث المقدمة للجائزة منشورة في مجالت علمية مرموقة في مجالها وذات عوامل تأثير مرتفعة 

نسبيا.
- عدد االستشهادات لâنتاج العلمي المقدم مرتفعة نسبيا. 

المحلي  الدعم  واستقطاب  والتشبيك  البحثي  العمل  شراكات  بناء  مجال  في  وتميز  واضحة  قدرة   -
والدولي ل§بحاث العلمية، مما نتج عنه إنشاء مختبر ا¶بحاث لعلم ا¶دوية الجيني المتعدد االختصاصات 

في كلية الطب في الجامعة ا¶ميركية ببيروت.
من  كبير  عدد  وتدريب  السريري  التطبيق  إلى  البحثية  النتائج  بعض  ترجمة  خالل  من  المجتمع  خدمة   -

الطالب المتخرجين وطالب المدارس في المجاالت البحثية لعلم الوراثة الدوائي.

تركزت المساهمات العلمية للدكترة نتالي زغيب على الجوانب التالية:
في  االميركية  الجامعة  طب  بكلية  االختصاصات  المتعدد  الجيني  ا¶دوية  لعلم  ا¶بحاث  مختبر  إنشاء   .١

بيروت، مع التمويل من داخل وخارج حرم الجامعة، وطباعة المخطوطات ذات التأثير المهم. 
٢. تدريب عدد كبير من الطالب المتخرجين، فاز العديد منهم بالجوائز، وتدريب طالب المدرسة على أبحاث 

علم ا¶دوية الجيني،  ما يجذب عددا متزايدا من المتعاونين الخارجيين والداخليين. 
٣. ترجمة ما توّصل إليه البحث  بالتطبيق السريري، مثل إدخال النمط الوراثي ذي التحكم عبر اÔلة الحاسبة 
با®نترنت لوضع الكميات للمضاد للتخثر عبر الفم، ولتأكيد دور CYP٢D٦  الجيني المتعدد ا¶شكال في عالج  

تاموكسيفين  لسرطان الثدي، وللبدء بتطبيقات علم ا¶دوية الجيني  لمرض سرطان الدم عند ا¶طفال.
٤. البدء بعلم  ا¶دوية الجيني وا¶بحاث المتلعقة بالمنشأ السام لمرض السرطان وأمراض القلب وا¶وعية 
للهيدروكربونات  التعّرض  مثل  العالم،  من  المنطقة  بهذه  الخاصة  المشاكل   على  التركيز  مع  الدموية، 

العطرية  من تلوث الهواء المحيط به ودخان المدخنين. 
٥. إعطاء  البيانات التجريبية  والتعليق على التأثير االقتصادي واالجتماعي والتنموي لعلم ا¶دوية الجيني.

الدكتورة ناتالي توفيق خويري زغيب
الفائزة بجائزة العلوم الطبية والصحية

(علم ا´دوية الجيني)
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معلومات
 شخصية

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

- أردني الجنسية من مواليد 1959.
- حصل على البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من الجامعة ا¶ردنية عام 1983.

- نال الدكتوراه ( البورد االمريكي 3 شهادات)  في مجال علم ا¶مراض وعلم الطب المخبري وعلم أمراض 
الخاليا من جامعة هافارد وجونز هوبكنز عام 1990 و 1993.

- يعمل حاليا في مركز الحسين للسرطان في المملكة ا¶ردنية الهاشمية.

- أسس الباحث بنكا ل§نسجة السرطانية هو االول من نوعه في الشرق ا¶وسط وذلك بعد فوزه بمنحة 
العلمية، مثبتا  الكتب والمجالت  ا®نجاز في  500,000  يورو. ونشر  ا¶وروبي بقيمة  االتحاد  الغرض من  لهذا 
التي  العلمية  ل§بحاث  والفني  المالي  الدعم  واستقطاب  والخارجية  المحلية  الشراكات  بناء  على  قدرته 
وطنه  في  والبيئة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  على  ا¶همية  بالغ  تأثير  ولها  العملي،  بالتطبيق  ترتبط 

والوطن العربي عامة.
- أثبت الباحث، للمرة ا¶ولى، دور المؤشر المناعي PD-L1  (رابط الموت المبرمج 1 ) في التنبؤ ا®يجابي لمسار 
سرطان المعدة لدى المرضى ا¶ردنيين، وساهم بإثراء الموروث العلمي الشحيح بهذا المجال، وساهم أيضا 
لعالج  يؤهلهم  مما  المذكور  للمؤشر  الفحص  إيجابيي  ا¶ردنيين  المرضى  نسبه  بإيجاد  ا¶ولى  للمرة 

السرطان المناعي.
الرئة، وذلك دون تأثير  - أثبت إمكانية استبدال مؤشر مناعي أكثر تكلفة بآخر أقل تكلفة بمرض سرطان 
تطبيق  من  االستفادة  بإمكانهن  ا¶ردنيات  وغير  ا¶ردنيات  الثدي  سرطان  مريضات  أن  وأثبت  النتائج.  على 
باهظ  فحص  ®جراء  الحاجة  دون  الكيماوي  العالج  تفادي  بإمكانية  للتنبؤ  "ماجيي"  المسماة  المعادالت 

الثمن، ما له بالغ ا¶ثر على التنمية االقتصادية واالجتماعية في وطنه والوطن العربي والعالم.
الفنيين  مستوى  رفع  هدفها  حظا  ا¶قل  والبالد  بلده  فى  التطوعية  ا¶عمال  من  العديد  في  ساهم   -
وإرشادهم لكيفية الحصول على شهادات اعتماد دولية، كما ساهم بوضع الخطط ا®رشادية للكشف 
المبكر وتشخيص وعالج سرطان الثدي وتقييم وضع المختبرات وبنك الدم ووضع خطة لتطوير الخدمات 
في  والمساعدة  الدم،  وبنك  والمختبرات  جاال  بيت  مستشفى  كفاءة  لرفع  السرطان  مرضى  ل§طفال 

تحضير مستشفى ا¶وغستا فيكتوريا المطلع العتمادية كلية علماء ا¶مراض ا¶مريكية.

ا²ستاذ الدكتور ماهر عبد المنعم محمود الصغير
الفائز بجائزة العلوم الطبية والصحية

(علم المناعة والسرطان)
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نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

تركزت المساهمات العلمية للدكتر ماهر الصغير على الجوانب التالية:
١. المؤشرات  الحيوية للعالجات المناعيه لمرض السرطان.

٢. إيجاد بدائل مالئمة للمؤشرات المناعية في عالج مرض السرطان.
٣. مؤشرات سرطان الثدي.

٤. سرطانات الغدد اللمفاوية.
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نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

تركزت المساهمات العلمية على الجوانب التالية:
١.أدب المقاومة الفلسطينية

٢.دور المثقف العربي
٣.دراسات المكان وبناء الهوية

٤.أدب المظلومين والمسَتعمرين

معلومات
 شخصية

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

- أردنية الجنسية من مواليد 1965.
- حصلت على البكالوريوس في مجال اللغة ا®نجليزية وآدابها من الجامعة ا¶ردنية عام 1990.

- نالت الدكتوراه في مجال أدب ما بعد االستعمار من الجامعة االردنية عام 2001.
- تعمل حاليا في الجامعة العربية المفتوحة في المملكة ا¶ردنية الهاشمية.

العالمية  المجالت  أعرق  في  ومنشورة  ا®نجليزية  باللغة  مكتوبة  ومتمّيزة،  أصيلة  علمية  بحوث  -تقديم 
المحّكمة بصورة الفتة.

الكولونيالية وما  لدراسات  العالمي  النقدي  العمل  تواكب تحوالت  العلمية،  -من خالل بحوثها وأعمالها 
بعدها، وعكست تطور هذا الميدان النقدي الحيوي، كما توّسلت بمنهجية بحثية رصينة في تأصيل عالقة 
الوطنية  الهويات  بناء  في  دورها  من  مهم  قطاع  عن  والكشف  بعدها،  وما  الكولونيالية  دراسات 

والجغرافية والسردية، وتخييلها وتفكيكها وتمثيلها. 
القضية  وعالقة  والمتخيلة،  الواقعية  المقاومة  وسرديات  ا¶رض،  في  المهمشين  أرشيف  على  -رّكزت 
الفلسطينية- بوصفها سردية مركزية لدراسات ما بعد الكولونيالية- بالمركز ا¶وروبي والمشروع الغربي 
المثقف  ودور  واالجتماعي،  والسياسي  الثقافي  العربي  الوطن  وسياق  والهامش،  والثقافي،  السياسي 
العربي، ودينامية المرّكب السردي وا¶دبي والتاريخي، والجمالي والسياسي، والثقافي والهوياتي، والذاتي 
ا لدراسات الكولونيالية وما بعدها في لحظتها  والجمعي، ما جعل من نتاجها أنموذًجا عربًيا أصيًلا ومهًمّ

الراهنة.
-إنتاجها حقق الشروط الثيمية والسردية والكّمية والثقافية المذكورة عن جدارة واستحقاق.

ا²ستاذ الدكتورة تحرير خليل إسماعيل حمدي
الفائزة بجائزة العلوم اµنسانية واالجتماعية والتربوية
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معلومات
 شخصية

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

-إماراتية الجنسية من مواليد 1976.
-حصلت على البكالوريوس في مجال االتصال الجماهيري من جامعة ا®مارات العربية المتحدة عام 2003.

-نالت الدكتوراه في مجال االتصال الجماهيري من جامعة شمال دكوتا عام 2008 من الواليات المتحدة 
ا¶مريكية.

-تعمل حاليا أستاذ دكتور في قسم ا®عالم بجامعة ا®مارات العربية المتحدة.

وساهمت  ل§دبيات.  جيدة  ومراجعة  نظرية  بمساهمات  وا®نجليزية،  العربية  باللغتين  ممتاز  إنتاجها 
الدراسات بتطوير العالقة بين الجامعة والمجتمع، وصلة نتاج الباحثة بموضوع الجائزة وثيق.

تركزت المساهمات العلمية للدكتورة بدرية الجنيبي على الجوانب التالية:
١. وسائل التواصل االجتماعي.

٢. التكنولوجيا الحديثة ووسائل ا®عالم.
٣. ممارسات العالقات العامة في الوطن العربي.

٤. المسؤولية االجتماعية.

ا²ستاذ الدكتورة بدرية ناصر عبدا³ الجنيبي
الفائزة مناصفة بجائزة العلوم اµنسانية واالجتماعية والتربوية

(آثار وسائل التواصل االجتماعي على الوطن العربي)
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نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

معلومات
 شخصية

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

- لبناني الجنسية من مواليد 1974.
عام  اللبنانية  الجمهورية  في  البلمند  جامعة  من  الحاسوب  علم  مجال  في  البكالوريوس  على  حصل   -

.1996
المتحدة  الواليات  في  ماريالند  جامعة  من  ا®عالمية  والدراسات  الصحافة  مجال  في  الدكتوراه  نال   -

ا¶مريكية عام 2008
- يعمل حاليا في جامعة مونتريال في كندا.

لغزارة إنتاجه العلمي، وبحوثه على صلة وثيقة بموضوع الجائزة، ومعامل التأثير التراكمي ¶عماله عال ما 
يؤثر على الجماعة العلمية والتركيز على التربية ا®عالمية.

الدكتور جاد فيليب إلياس ملكي
الفائز مناصفة بجائزة العلوم اµنسانية واالجتماعية والتربوية

(آثار وسائل التواصل االجتماعي على الوطن العربي)

تركزت المساهمات العلمية للدكتور جاد ملكي على الجوانب التالية:

بالمفاهيم  وتتصل  العربي  الواقع  تحاكي  التي  والرقمية  ا®عالمية  والتربية  ا®عالم  نظريات  تطوير   .١

العالمية وتتقاطع مع قضايا ا¶قليات المهمشة، والجماعات المضطهدة، والصراع في ا®زمات التي تعم 

العالم العربي، ومن ضمنها الصراعات والمشاكل الصحية (مثل ا¶وبئة)، والسياسية (مثل الحروب الثورات)، 

والثقافية واالقتصادية وغيرها. 

والمجتمع  ناحية،  من  االجتماعي،  التواصل  ومنصات  التقليدي  ا®عالم  سياق  في  وعملية  نظرية  أسئلة   .٢

التفكير  وتعزيز  المجتمعات  بتمكين  الرقمية  ا®عالمية  التربية  دور  على  ويبني  أخرى،  ناحية  من  العربي، 

النقدي والعدالة االجتماعية والثقافة التشاركية.

وصورة  ا®عالمي  والتمثيل  الجندرية،  ا®عالمية  والممارسات  والرقمية  ا®عالمية  التربية  بين  العالقة   .٣

الجسم، واستخدامات ا®عالم العربي والنشاط الرقمي أثناء النزاعات وا¶زمات، والعالقة بين الدول العربية 

ووسائل ا®عالم والسيما وسائل التواصل االجتماعي، ودور ا®عالم ووسائل التواصل االجتماعي في التوعية 

سيما  وال  العربي،  العالم  في  ا®عالمية  المؤسسات  داخل  ا®عالميين  بين  والمساواة  االجتماعية،  الصحية 

فيما يخص الجندر والمساواة بين الرجل والمرأة في المجال.
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معلومات
 شخصية

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

- لبناني الجنسية من مواليد 1983.
- حصل على البكالوريوس في مجال الهندسة الحاسوبية و االتصاالت من الجامعة ا¶ميريكية في بيروت 

عام  2005.
- نال درجة الدكتوراه في مجال الهندسة الكهربائية و الحاسوبية من جامعة إلينوي في أربانا-شمباين 

عام 2010.
-يعمل حاليا في جامعة الملك عبد اè للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية.

الدكتور برنارد سمعان توفيق غانم
الفائز مناصفة بجائزة العلوم التكنولوجية والزراعية
(تعليم ا¹لة (الحاسوب) والبيانات التحليلية الكبرى)

براءات  من  عدد  ولديه  المتميزة،  العلمية  المؤتمرات  في  العالية  الجودة  ذات  ا¶بحاث  من  كبير  عدد  لديه 
االختراع. ويمتلك سجال متميزا من ا®شراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وحضور قوي في المؤتمرات 
بحثية متميزة من  بناء مجموعة  الذكاء االصطناعي، وقدرة على  العالمية، ومساهمة ممتازة في مجال 

خالل طلبته.
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نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

تركزت المساهمات العلمية للدكتور برنارد غانم على الجوانب التالية:
البيانات التحليلية  ١. ابتكار طرق وتطوير أنظمة لفهم الفيديو على نطاق واسع: الفيديو يعد حالًيا "أكبر" 
يتم  ، حيث  الفيديو  الحالية تعتمد على  ا®نترنت  80٪ من حركة  أكثر من  أن   Cisco الكبرى. وأعلنت شركة 
تحميل أكثر من 400 ساعة فيديو على منصات مثل YouTube كل دقيقة. مع هذا التدفق الضخم للبيانات، 
تصبح المراقبة وفهم الفيديو آلًيا ضرورة. ركز البحث في KAUST (2015-2020) على تطوير أساليب تعليم 
التطبيقات:  بالعديد من  ، ما يسمح  الفيديو  آلًيا و بدقة أنشطة بشرية معينة تحدث في  التي تحدد  اÔلة 
المراقبة ، المركبات ذاتية القيادة ، التحليل الذكي ل§عمال، الوضع الذكي لâعالن. تم تصميم هذه الطرق 

لتكون ذات فعالية/سرعة عالية للتعامل مع معدل التحميل المتزايد.
الواسع  االنتشار  من  القيادة  ذاتية  السيارات  يعرقل  الذي  الرئيس  العائق  المستقلة:  للمالحة   Sim٢Real  .٢
عدم قدرتها على التعامل مع سيناريوهات/ظروف القيادة التي لم تتم ”رؤيتها“ أثناء التدريب (مثل حاالت 
الطقس النادرة ، التفاعل مع المشاة ..). يركز البحث على تدريب أنظمة القيادة الذاتية  من خالل المحاكاة 
باستخدام ألعاب الكمبيوتر ذات الصور الواقعية، ويمكن تخيل/إنشاء/اختبار هذه السيناريوهات بسهولة. 

ويركز على تطوير أساليب نقل هذه المعرفة للمركبات المستخدمة.
٣. أساسيات التعلم اÔلي: يركز البحث على الفهم التحليلي لقيود أساليب تعلم اÔلة القوية جًدا ولكنها 
يمكن أن تكون هشة/حساسة للغاية. أظهر البحث رؤى رياضية مثيرة لالهتمام يمكن استخدامها لجعل 
تطبيقات  في  اÔلي  التعلم  النتشار  ضرورية  خصائص  هذه  للتفسير.  وقابلية  وفهًما  قوة  أكثر  ا¶ساليب 

العالم الحقيقي.
٤. البحث التحويلي: بما أن العمل يرمي إلى إيجاد حلول للمشاكل الصعبة بمجال تعليم اÔلة ويستهدف 
 Boeing ،Facebook ، تطبيقات كثيرة ، فقد نجح بترجمتها خارج المختبر من خالل جوائز صناعية (مثال من
Google ، ARAMCO) ، وإنشاء ثالث شركات (للتحليالت الرياضية الذكية ووضع ا®عالن) ، ومساعدة شركات 

ناشئة محلية على تحسين خدماتها باستخدام تعليم اÔلة.
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معلومات
 شخصية

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

- مصري الجنسية من مواليد 1978.
- نال الدكتوراه في مجال الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات من جامعة القاهرة عام 2009.

- نال درجة ما بعد الدكتوراة من جامعة روان – نيو جيرسي - الواليات المتحدة االمريكية عام 2015.
- يعمل حاليا كأستاذ مشارك في كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي في جامعة بنها في جمهورية 
مصر العربية، ومعار حاليا كأستاذ باحث الى كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة ا¶مير سلطان  

في المملكة العربية السعودية.

الدكتور أحمد طاهر صالح أزار
الفائز مناصفة بجائزة العلوم التكنولوجية والزراعية
(تعليم ا¹لة (الحاسوب) والبيانات التحليلية الكبرى)

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

.(Q2 ,Q1) عدد كبير من ا¶بحاث المنشورة في المجالت العلمية ذات معامل تأثير عالي-
-مساهمته الكبيرة من خالل ابحاثه في مجال التحكم واستخدام الذكاء االصطناعي، وناشر لعدد من 

الكتب.
-لديه العدد ا¶كبر من االستشهاد بأبحاثه بين المتقدمين، وتنوع مواضيع البحث العلمي.

-قدرته على العمل وإنتاج أبحاث ذات مستوى جيد بمصادر محدودة.

تركزت المساهمات العلمية للدكتور أحمد آزار على الجوانب التالية:
١. استخدام الذكاء االصطناعي وتعلم االله في تقليل حجم البيانات الكبيرة ومعالجتها.

٢. تصميم طرق جديدة للتعامل مع قضايا ا¶بعاد العالية في مجموعة البيانات الطبية الكبيرة الحجم.
٣. استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في التشخيص المبكر لالمراض.

٤. استخدام تقنيات نظم التحكم الذكية في مجال الروبوتات والطائرات بدون طيار.
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معلومات
 شخصية

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

-مصرية الجنسية من مواليد 1984.
-حصلت على البكالوريوس في مجال المحاسبة من جامعة القاهرة عام 2005.

-نالت الدكتوراه في مجال إدارة ا¶عمال تخصص محاسبة من جامعة أستون عام 2013.
-تعمل حاليا في الجامعة ا¶مريكية في القاهرة.

الدكتورة نرمين فتحى احمد شحاتة
الفائزة بجائزة العلوم االقتصادية واµدارية

(حلول مالية وابتكارات ابداعية في ا´سواق الناشئة)

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

-حصلت المرشحة على أعلى عالمات في التقييم بين المرشحين.
-مواضيع االبحاث التي قدمتها المرشحة تصب في مجال الجائزة.

-باحثة شابة وتمتلك مخزون علمي غزير وتحقق خالل فترة قصيرة من الحياة االكاديمية.
-ارتأت اللجنة ان لدى الباحثة قابلية عالية لتطوير قدراتها.

تركزت المساهمات العلمية للدكتور نرمين شحاتة على الجوانب التالية:
١. نشرت العديد من الورقات البحثية في دوريات محكمة دولية.

مشاريع  في  للعمل  االستشارية  المجالس  من  وعدد  مصرية،  وزارية  لجان  عدة  في  للمشاركة  دعيت   .٢
دولية.

٣. دعيت كمتحدثة في عدة دورات لفريق الخبراء العامل الحكومي الدولي لمؤتمر ا¶مم المتحدة للتجارة 
والتنمية.

٤. حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات من جهات دولية مرموقة.



الفائزون بجائزة عبد الحميد شومان 
للباحثين العرب من عام 1982 - 2020
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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 وبيولوجيةأردنيد. نعيم سعيد شرف3

علوم هندسيةجامعة االسكندريةمصرمصريد. سعيد إسماعيل الخامي4

علوم هندسيةالمغربمغربيد. محمد نجيم وفريق الباحثين5

علوم إنسانيةجامعة القاهرةمصرمصريد. محمود عبدالفضيل6

علوم إنسانيةلبنانلبنانيةد. وداد القاضي7

عام 1983

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

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

علوم طبيةالجامعة اللبنانيةلبنانلبنانيد. نايف إميل سعادة1

علوم طبيةأردنيد. كامل محمد العجلوني2

علوم زراعيةجامعة أسيوطمصرمصريد. صبحي أحمد تميرك 3

علوم زراعيةجامعة االسكندريةمصر مصريد. عصمت محمد حجازي4

علوم أساسيةجامعة الكويتالكويتمصريد. محمود محمد السمنجي5

علوم هندسيةأردنيد. 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 إنسانيةأردنيد. غازي إسماعيل ربابعة4

علوم زراعيةجامعة االسكندريةمصرمصريةد. إجالل محمود هالل5

علوم زراعيةأردني6

علوم حياتيةجامعة المنوفيةمصرمصريد. عبدالوهاب إسماعيل عيسى7

علوم حياتيةجامعة القاهرةمصرمصريد. أسامة محمد الحسيني8

علوم طبية أساسيةجامعة الملك سعودالسعوديةمصري/ أمريكي9

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

علوم طبية سريريةلبنانلبنانيد. أحمد محمد منصور11

علوم طبية سريريةجامعة الجزائرالجزائرجزائريد. مصطفى خياطي 12

علوم طبية سريريةأردنيةد. نجوى خوري بولس13

علوم هندسيةجامعة الكويتالكويتمصري/ كنديد. محمد عبدالمنعم عبدالرحمن14

عام 1985
المرشحون لنيل الجائزة: (75)

الفائزون: (9)

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
علوم أساسيةأردني د. هاني نقوال خوري1
رياضيات وحاسوبجامعة اليرموكأردنيد. علي أحمد فورة2
علوم هندسيةجامعة القاهرةمصرمصريد. مختار عباس3
علوم طبية أساسيةلبنانلبنانيد. سمير فؤاد عطوي4
علوم طبية سريريةأردني5
علوم زراعيةأردنيد. أنور منير البطيخي6
علوم حياتيةجامعة بغدادالعراقعراقيد. فاروق ياس العاني7
علوم إنسانيةالجامعة اللبنانيةلبنان لبنانيد. رضوان نايف السيد8
علوم اجتماعيةجامعة اليرموكأردنيد. جودت أحمد سعادة9
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عام 1986
المرشحون لنيل الجائزة: (80)

الفائزون: (11)
الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

رياضيات وحاسوبأردنيد. فؤاد أسعد كتانة1
علوم زراعيةالجامعة اللبنانيةلبنانلبنانيد. معين حيدر حمزة2
علوم زراعيةجامعة عين شمسمصرمصريةد. راوية فتحي جمال3
علوم أساسيةأردنيد. همام بشارة غصيب4
علوم اجتماعيةأردنيد. محمد قاسم القريوتي5
علوم إنسانيةأردني د. صالح خليل ابو اصبع6
علوم حياتيةجامعة بيت لحمفلسطينفلسطينيد. جاد إلياس إسحق7
علوم حياتيةجامعة النجاحفلسطينفلسطينيد. محمد سليم اشتيه8
علوم طبية أساسيةلبنانلبنانيد. 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 اليرموكأردنيد. عدنان عوض2
علوم زراعيةأردنيد. توفيق مصطفى 3
علوم زراعيةلبنانلبنانيد. معين البعاصيري4
علوم أساسيةجامعة قطرقطرمصري د. المتولي السيد نور5
علوم أساسيةأردنيد. نصر صالح6
علوم اجتماعيةجامعة اليرموكأردنيد. ياسر العدوان7
علوم اجتماعيةجامعة اليرموكأردنيد. نعيم نصير8
علوم إنسانيةجامعة مؤتةأردنيد. أنور أبو سويلم9

علوم حياتيةجامعة الكويتالكويتلبنانيد. محمود غنوم10
علوم حياتيةلبنانأردنيد. إلياس بيضون11
علوم طبية أساسيةأردنيد. عمر شاهين12
علوم طبية أساسيةأردنيد. وليد الترك13
علوم طبية سريريةجامعة البصرةالعراقعراقيد. أمين عباس أمين14
علوم هندسيةأردنيد 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 اليرموكأردنيد. سلطان أبو عرابي2
علوم أساسيةجامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد. هنري جقمان3
علوم اجتماعيةالكويتأردنيد. سليمان شعبان القدسي4
علوم اجتماعيةمركز الدراسات االستراتيجيةمصرمصريد. عبدالمنعم سعيد علي5
علوم طبية أساسيةأردنيد. ناجي محمود نجيب6
علوم زراعيةمصريد. محمد بدرالدين أبو العال7
علوم زراعيةأردنيد. 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 هندسيةلبنانلبنانيد. محمد حسين حراجلي13

عام 1989
المرشحون لنيل الجائزة: (95)

الفائزون: (13)
الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

رياضيات وحاسوبجامعة الكويتالكويتأردنيد. حسن زارع هديب1
علوم طبية أساسيةأردنيد. محمد سليم سليمان2
علوم أساسيةجامعة المنصورةمصرمصريد. محمد عباس المتولي3
علوم أساسيةجامعة القاهرةمصرمصريد. أحمد جاد إبراهيم4
علوم حياتيةجامعة اليرموكأردنيد. عبدالرحيم سالمة الحنيطي5
علوم حياتيةجامعة الكويتالكويتأردنيد. عبدالكريم جبر السالل6
علوم هندسيةأردنيد. طه خليل الدوس7
علوم هندسيةأردنيد. تيسير سليم الخديوي8
علوم إنسانيةجامعة القاهرةمصرمصريد. شاكر عبد الحميد سليمان9

علوم إنسانيةجامعة اليرموكأردنيد. يوسف مسلم ابو العدوس10
علوم زراعيةأردنيد. محمود عبدالرحمن القصراوي11
علوم زراعيةأردنيد.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 اجتماعيةلبنانلبناني2

علوم اجتماعيةجامعة النجاح فلسطينفلسطينيةد. أفنان نظير دروزة3

رياضيات وحاسوبجامعة المنصورةمصرمصريد. محمد عبدالسالم عوف4

رياضيات وحاسوبجامعة اليرموكأردنيد. محمد قاسم هيالت5

علوم زراعيةجامعة االسكندريةمصرمصريد. ممدوح حسن إدريس6

علوم إنسانيةجامعة القاهرةمصرمصريةد. يمنى طريف الخولي7

علوم أساسيةجامعة قطرقطرمصريد. جالل الدين حمزة الجميعي8

علوم طبية سريريةأردنيد. محمود خليل السالم9

علوم طبية سريريةلبنانلبنانيد. عبدالغني محمد الكبي10

علوم طبية أساسيةأردنيد. وديع توفيق داؤود11

علوم طبية أساسيةأردنيد. منيب موسى الساكت12

علوم هندسيةأردنيد. محمد عثمان عبدالرازق13

عام 1991
المرشحون لنيل الجائزة: (97)

الفائزون: (9)

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
علوم طبية سريريةأردني1

علوم هندسيةأردنيد. منصور إبراهيم العبادي2

علوم اجتماعيةأردنيد. نائل عبدالحافظ العواملة3

علوم اجتماعيةجامعة النجاحفلسطينفلسطينيد. عمر محمود عبدالرزاق4

رياضيات وحاسوبجامعة الملك فيصلالسعوديةمصريد. محمد أحمد فكيرين5

علوم زراعيةجامعة االسكندريةمصرمصريةد. كوثر سعد الجندي6

علوم زراعيةأردنيد. 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 إنسانيةأردنيد. جمال يوسف الخطيب1
علوم إنسانيةجامعة محمد الخامسالمغربمغربيد. سعيد معروف يقطين2
علوم طبية سريريةمستشفى القوات المسلحةالسعوديةمصري 3
علوم طبية سريريةمصري4
علوم حياتيةجامعة قطرقطرقطريةد. شعاع السيد اليوسف5
علوم أساسيةجامعة القاهرةمصرمصريد. حامد عبداللطيف عبدالرحمن6
علوم زراعيةأردنيد. جمال راغب قاسم7
علوم طبية أساسيةعراقيد. طارق حنا نعواس8
علوم طبية أساسيةأردنيد. نايل محمد رواشدة9

علوم هندسيةلبنانلبنانيد. حسان علي دياب 10
رياضيات وحاسوبأردنيد. عارف كاظم كمال11
رياضيات وحاسوبأردني12
علوم اجتماعيةلبنانلبنانيد. أحمد صالح الدين الموصللي 13
علوم اجتماعيةجامعة اليرموكأردنيةد. 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 حياتيةأردنيد. إبراهيم راغب بنات3
علوم طبية أساسيةاماراتيد. عبدالرحمن مصيقر4
كيمياءمصريد. محمد سرور الشهاوي5
كيمياءجامعة اليرموكأردنيد. محمود يوسف الطالب6
علوم إنسانيةجامعة اليرموكأردنيد. محمد السليمان فرغل7
علوم إنسانيةجامعة النجاحفلسطينفلسطيني8
علوم اجتماعيةفلسطينفلسطينيد. محمود خضر الجعفري9

رياضيات وحاسوبجامعة اليرموكأردني10
فيزياء وجيولوجياجامعة اليرموكأردنيد. سامي حسين محمود11
فيزياء وجيولوجياجامعة اليرموكأردنيد. 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 اليرموكأردنيد. عدنان يوسف العتوم2

علوم طبية سريريةجامعة المنصورةمصرمصريد. أحمد عبدالرحمن شقير 3

علوم حياتيةأردنيد. زهير سامي عمرو4

علوم حياتيةأردنيد. نبيل قاسم هيالت5

فيزياء وجيولوجياإماراتيد. عبدالرحمن الشرهان6

فيزياء وجيولوجياجامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد. يوسف السالمين7

علوم زراعيةأردنيد. جمال سليمان صوان8

علوم زراعيةجامعة القاهرة مصرمصريد. عزالدين أبو ستيت9

علوم طبية أساسيةأردنيد. يعقوب فهد ارشيد10

علوم طبية أساسيةجامعة السلطان قابوسُعمان أردنيد. مروان أبو حجلة11

علوم هندسيةأردنيد. بسام علي جبران12

علوم هندسيةأردنيد. محمد أحمد النمر13

رياضيات وحاسوبجامعة اليرموكأردني14

رياضيات وحاسوبجامعة اليرموكأردنيد. حسين محمد الرواش15

علوم اجتماعيةجامعة القاضي عياضالمغربمغربيد. امحمد بن محمد مالكي16

كيمياءجامعة اليرموكأردنيد. 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 المسلحةالسعوديةسعودي3

أردنيةد. رويدا محمود المعايطة4
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

علوم طبية

الفيزياء والجيولجياجامعة اليرموكأردني5

الفيزياء والجيولوجيافلسطينفلسطينيد. محمد موسى شبات6

علوم زراعيةجامعة المنصورةمصرمصري 7

أردنيد. شوكت قسيم الفي8
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

علوم زراعية

علوم قانونية وإداريةجامعة اليرموكأردنيد. منور صياح الشمري9

علوم قانونية وإداريةجامعة القاهرةمصرمصريد. حسن عبدالباسط الجميعي10

أردنيد. يوسف الزبدة11
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

علوم هندسية

أردنيد. باسل محمد العيدة12
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

رياضيات وحاسوب

علوم اجتماعيةأردنيد. محمد إبراهيم عايش13

الكيمياءجامعة االسكندريةمصرمصريد. عصام خميس الحنش14

أردنيد. طالب عوض وراد15
العلوم االقتصادية والمالية 

والمصرفية

علوم نفسية وتربويةالسعوديةمصريد. معتز سيد برعي16

علوم نفسية وتربويةجامعة اليرموكأردني17
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عام 1996
المرشحون لنيل الجائزة: (133)

الفائزون: (13)
الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

الفيزياء والجيولوجياجزائريد. نصير محمد تواتي تيت1
إماراتيد. جاسم علي سالم الشامسي2
العلوم الهندسيةجامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد. أحمد عادل خضير3
العلوم الهندسيةأردنيد. حازم صبحي الزبدة4
العلوم النفسية والتربويةجامعة البحرينالبحرينسودانيد. عمر هارون الخليفة الحسن5
العلوم الطبيةجامعة المنصورةمصرمصريد. حسن أبو العينين إسماعيل6
الرياضياتأردنيد. نبيل طالب شواقفة7
العلوم االقتصادية والمالية والمصرفيةجامعة اليرموكأردني8
جامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. غيثان بن علي بن جريس9

جامعة محمد الخامسالمغربمغربيد. محمد بن امبارك أفاية10
العلوم الزراعيةأردني11
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 اليرموكأردنيد. نزار شبيب أبو جابر2
أردنيد. علي حسين فرحان خطار3
العلوم االقتصادية والمالية والمصرفية جامعة اليرموكأردنيد. وليد محمود حميدات4
العلوم النفسية والتربويةجامعة قطرقطرمصري5
العلوم النفسية والتربويةجامعة النجاح الوطنيةفلسطينفلسطينيد. عبدالناصر عبدالرحيم قدومي6
العلوم الهندسيةأردنيد. 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 قابوسٌعمانجزائري12
الرياضيات والحاسوبأردنيد. سهيل عفيف خوري 13
العلوم الحياتيةجامعة تونستونستونسيد. مختار بن محمد حامدي14
العلوم الطبيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. محمد مناع خليل القطان15
جامعة السابع من إبريلليبياعراقي16
جامعة اليرموكأردنيد. 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 الهاشميةأردنيد. 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

جامعة اليرموكأردنيد. رفعت عبدالحليم الفاعوري7

جامعة عين شمسمصرمصريد. حسن عبد الحميد حسن8

العلوم الزراعيةجامعة المنصورةمصرمصريد. ياسر محمد نور الدين شبانة9

العلوم الزراعيةأردنيد. 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

جامعة 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

أردنيد. هاني حامد الضمور2
العلوم االقتصادية والمالية 

جامعة اليرموكأردنيد. سعيد سامي علي الحالق3
العلوم االقتصادية والمالية 

العلوم الطبيةمصرمصريد. أسامة أحمد علي بداري 4

الكيمياءجامعة أسيوطمصرمصريد. كمال إبراهيم علي إبراهيم5

العلوم الزراعيةمعهد وقاية النباتمصرمصرية د. وداد إمام أحمد خفاجي6

أردنيد. بسام عبدالكريم أبو حجلة7
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

العلوم الهندسية

أردنيد. أحمد عبدالفتاح محمد حياصات8
للتكنولوجيا

العلوم الهندسية

جامعة البحرينالبحرينتونسيد. محمد بن الهاشمي الزياني9

أردنيد. إسماعيل ”محمد خير“ سعدون10
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

العلوم البيولوجية وعلوم البيئة

العلوم البيولوجية وعلوم البيئةجامعة المنصورةمصرمصريد. عبد الحميد عبدالفتاح السيد خضر11

العلوم االجتماعيةجامعة اليرموكأردنيد. محمد فايز عبدالحافظ الطراونة12

العلوم القانونية والشرعيةجامعة النجاح الوطنيةفلسطينفلسطينيد. أمين رجا رشيد دواس 13

العربية فلسطينيد. أشرف محمد علي النجار14
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 

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

أردنيد. حاتم عصام محمد الشنطي5
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

جائزة العلوم الطبية

الكيمياءجامعة الزقازيق/فرع بنهامصرمصريد. عالء السيد أحمد أمين6

الكيمياءفلسطينيد. عماد علي محمد أبو يوسف7

العلوم الزراعيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعودي8

أردنيد. فوزي أحمد إبراهيم بنات9
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

العلوم الهندسية

أردنيد. محمد وهيب علي حسين10

جامعة عين شمسمصرمصريةد. كرمة محمد فريد إسماعيل11

جامعة جنوب الواديمصرمصريد. أحمد علي أحمد الخطيب12
العلوم البيولوجية وعلوم 

البيئة

العلوم القانونية والشرعيةجامعة آل البيتعراقيد. نوري حمد خاطر الدليمي13

أردنيد. كامل مصطفى محمد الخالد 14
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

الرياضيات والحاسوب

أردني15
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

الرياضيات والحاسوب

العلوم النفسية والتربويةأردني16
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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 الهندسيةأردنيد. فهمي أحمد أبو الرب3

العلوم الهندسيةجامعة الملك فهد للبترول والمعادنالسعوديةأردنيد.باسم عودة فياض البدور4

العلوم القانونية واالقتصاديةسوريد.معاوية محمد العوض5

العلوم القانونية واالقتصاديةجامعة اليرموكأردنيد.عمر عيسى الجهماني6

العلوم الطبيةجامعة القديس يوسفلبنانلبنانيد.بولس وديع بجاني7

العلوم الطبيةمصريد.شريف محمد كرم8

جامعة اليرموكأردنيد.زياد محمد كايد السعد9

جامعة النجاح الوطنيةفلسطينفلسطينيد.محمد علي يونس رباع10

الرياضيات والحاسوبأردنيد.محمد زايد الرقب11

الرياضيات والحاسوبجامعة القاهرةمصرمصريد.محمود حامد النابي12

عام 2002
المرشحون لنيل الجائزة: (140)

الفائزون: (9)

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
العلوم الطبيةأردنيد.عاهد محمد سليم الوهادنة1

العلوم االجتماعيةجامعة حلوانمصرمصريد.محمد عبدالخالق مدبولي2

العلوم االجتماعيةجامعة القاهرةمصرمصريد.محمد عاشور مهدي عاشور3

العلوم البيولوجية والبيئةجامعة الملك سعودالسعوديةسعودي4

العلوم البيولوجية والبيئةجامعة الملك عبدالعزيزالسعوديةمصريد.صالح أحمد حسن شويتة5

العلوم الزراعيةأردنيد.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 مؤتةأردنيد.ُعقاب محمود محمد ربيع1

العلوم الهندسيةأردنيد.نضال حلمي أبو حمدة2

العلوم الهندسيةجامعة الملك فهد للبترول والمعادنالسعوديةسعودي3

العلوم القانونية واالقتصاديةالجامعة الهاشميةأردنيد.أكثم عيسى أحمد المغايرة4

العلوم القانونية واالقتصاديةجامعة الشارقةتونسيد.الناصر بن بوبكر جبنون5

العلوم الطبيةلبنانلبنانيةد.هالة عثمان محتسب6

جامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد.سعيد بن فايز السعيد7

أردني8

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 الطبيةأردنيةد.إلهام صالح جبر أبو الهيجاء2

العلوم االجتماعيةسورياسوريد.رضوان جودت ياسين زيادة3

العلوم االجتماعيةجامعة اليرموكأردني4

العلوم البيولوجية والبيئةمصرمصريد.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 الشارقةلبناني1

العلوم القانونية والشرعيةأردنيد. أحمد خالد يوسف شكري2

رياضيات وحاسوبجامعة البحرينالبحرينمصريد. محمود محمد أحمد عبدالعاطي3

رياضيات وحاسوبجامعة الملك فهد للبترول والمعادنالسعوديةجزائريد. سليم عيسى صالح مسعودي4

العلوم الطبيةلبنانلبنانيد. عمر أحمد مصطفى عبيد5

العلوم الطبيةالجامعة الهاشميةأردني6

العلوم الهندسيةأردنيد. عمر راجي غازي قسايمه7

الفيزياء والجيولوجياجامعة المنصورةمصرمصريد. وائل فاروق حامد الطيباني8

الفيزياء والجيولوجياجامعة المنصورةمصرمصريد. محسن عوض غانم زهران9

جامعة بيرزيتفلسطينفلسطينيد. مهدي أسعد صالح عرار10

إماراتيةد. 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 التطبيقيةأردنيد. سعد أحمد محمد أبو قديس3

العلوم الهندسيةجامعة الملك فهد للبترول والمعادنالسعوديةجزائريد. محمد عبدالوهاب بلقاسم دريش4

العلوم البيولوجية وعلوم البيئةمصري5

الكيمياءجامعة قناة السويسمصرمصريد. مؤمن صالح الدين رفعت خميس6

العلوم الزراعيةجامعة الزقازيقمصرمصريد. محمد فوزي رمضان حسانين7

العلوم الزراعيةأردنيد. 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 والجيولوجياأردنيد. أسامة غازي صالح الخواجا2

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

لبنانلبنانيد. سليم توفيق سليم شاهين4
العلوم االقتصادية والمالية 

جامعة 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 الهاشميةأردنيد. سامر عبدالكريم صالح خصاونة1

مصرمصريد. يوسف فوزي راشد 2
جامعة القاهرة + الجامعة البريطانية 

في مصر
العلوم الهندسية

الكيمياءأردنيد. محمد ياسين خليل الخطيب3

العلوم االجتماعيةالمغربمغربيالسيد 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 الهاشميةأردنيد. مراد أحمد محمد الحولي7

العلوم الزراعيةأردنيد. رامي تحسين الكريدلي8
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عام 2009
المرشحون لنيل الجائزة: (167)

الفائزون: (12)

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

العلوم الهندسيةالجامعة الهاشميةأردنيد. إياد أبو ندى1

العلوم الهندسيةجامعة باجي مختار - عنابة الجزائرجزائريد. وليد أحمد حمداوي2

العلوم البيولوجية وعلوم البيئةجامعة مؤتةأردنيد. خالد محمد خليفات3

العلوم البيولوجية وعلوم البيئةلبنانلبنانيد. 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

إماراتيةد. فاطمة عبدالرحمن البريكي9

أردنيد. 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 الطبيةلبنانلبنانيد. 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

لبنانلبنانيةد. ديما محمد رشيد الجمالي5
العلوم االقتصادية والمالية 

الفيزياء والجيولوجياأردنيد. إيهاب محمد ناجي عبيدات6
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عام 2011
المرشحون لنيل الجائزة: (142)

الفائزون: (9)

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

العلوم الهندسيةجامعة باتنةالجزائرجزائريد. فيصل عمار خليفة جفال2

العلوم النفسية والتربويةأردنيد. أحمد يحيى يعقوب الزق3

الكيمياءجامعة القاهرةمصرمصريأ.د. جهاد جنيدي محمد جنيدي4

الكيمياءجامعة آل البيتأردنيأ.د. ياسين أحمد سالم السعود5

أردنيد. المهدي عيد موسى الرواضية6
مؤسسة آل البيت الملكية 

جامعة ابن زهر المغربمغربيد. حافيظ إسماعيل لكبير إسماعيلي علوي7

جامعة العلوم والتكنولوجياأردنيد. عمر فالح سعيد خابور8
العلوم البيولوجية

وعلوم البيئة

مصرمصريد. رضا عبدالعزيز إبراهيم أبو شنب9
والتطبيقات التكنولوجية 

العلوم البيولوجية
وعلوم البيئة

عام 2012
المرشحون لنيل الجائزة: (142)

الفائزون: (12)

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
العلوم الطبيةجامعة العلوم والتكنولوجيا أردنيد. كارم حسن محمد الزعبي1
العلوم الهندسيةمركز بحوث وتطوير الفلزات مصرمصريد. عبدالسالم حمدي أحمد مخلوف2
العلوم الهندسيةلبنانلبنانيد. زاهر حسن ذيب الضاوي3
العلوم الزراعيةجامعة القصيم السعوديةمصريد. محمد ثروت عبدالعال عطية4
العلوم الزراعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا أردنيد. طارق ”محمد إبراهيم“ عسيلي5
الرياضيات وتكنولوجيا المعلوماتإماراتيد. فادي أحمد محمد العلول6

السعوديةجزائريد. بلقاسم أحمد سعيد هواري7
والتقنية

الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات

الفيزياء والجيولوجياجامعة الملك خالد السعوديةمصريد. إبراهيم سيد محمد حسين8
الفيزياء والجيولوجيافلسطينفلسطينيد. سفيان عبدالرحمن عثمان تايه9

العلوم االجتماعيةجامعة اليرموكأردنيد. محمد عبدالكريم محمد الحوراني10
العلوم االجتماعيةجامعة الكويتالكويتكويتية11
العلوم االجتماعيةجامعة الملك عبدالعزيزالسعوديةسعوديد. قرامي محمد علي قرامي12
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عام 2013
الفائزون: (9) المرشحون لنيل الجائزة: (142)  

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم
العلوم الطبية والصحيةمستشفى الملك فيصل التخصصيالسعوديةسعوديد. محمود ديب سعيد الجرف1
العلوم الطبية والصحيةأردنيد. سعيد إبراهيم عبد الحميد إسماعيل2
العلوم الهندسيةلبنانلبنانيةد. نسرين كامل غدار3
العلوم الهندسيةمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيامصرمصريد. صالح صبري أحمد عبية4
جامعة الملك عبدالعزيزالسعوديةمصريد. رضا محمدي محمد عوف5
جامعة الطائفالسعوديةأردنيد. مياس محمد أحمد الريماوي6

الجامعة الهاشميةأردنيد. جمال عبدالكريم محمد الشلبي7

العلوم الزراعيةجامعة الزقازيقمصرمصريد. سمير أحمد مرغني محجوب8

السعودية/عراقيد. علي حسين رشك الجعاري9
العلوم التطبيقيةجامعة الملك سعود/جامعة ساوث بوهيمياجمهورية التشيك

عام 2014
الفائزون: (15) المرشحون لنيل الجائزة: (146)  

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

مدينة زويل للعلوم مصرمصريد. شريف محمد فاروق الخميسي1
المجتمعوالتكنولوجيا

العلوم الطبية والصحية - التغذية الصحيةجامعة الملك سعودالسعوديةسعوديد. ناصر بن محمد بن ناصر الداغري2
العلوم الطبية والصحية - التغذية الصحيةلبنانلبنانيةد. الرا محمود حسين نصر الدين3
مصرمصريد. شريف محمد صالح الدين صدقي4
جامعة الملك سعودالسعوديةسعودي5

االجتماعي وعالقته بالثورة المعرفية وتكنولوجيا أردنيد. معتز محمد عبدالكريم الدبعي6
المعلومات واالتصاالت

االجتماعي وعالقته بالثورة المعرفية وتكنولوجيا لبنانفلسطينيد. ساري عبدالرحمن حنفي7
المعلومات واالتصاالت

جامعة قطرقطرأردنيد. فتحي محمود صالح احميدة8

سلطنة ُعمانيد. سعيد بن سليمان بن سبيح الظفري9
جامعة السلطان قابوس ُعمان

جامعة البلقاء التطبيقية - أردنيد. محمد عوض محمد شطناوي10
العلوم الزراعية - الحفاظ على التنوع الحيويكلية الزرقاء الجامعية

العلوم الزراعية - الحفاظ على التنوع الحيويأردنيد. عايد مريف عايد العبدالالت11
العلوم الزراعية - السالالت الحيوانية وتحسينهاجامعة القصيمالسعوديةمصريد. معتز محمد فتحي أحمد 12

العلوم التطبيقية - طرق حديثة للطاقة البديلة مصرمصريد. ناجح خلف عالم عبدالمطلب13
واستخداماتها

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

العلوم التطبيقية - تأثيرات التغير المناخي على البيئةأردنيد. طارق فتحي عبدالعزيز حسين15
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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 

حديثي الوالدة

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

النباتات الطبية واستخداماتها

أردنيةد. فاطمة ألكي أيوب عفيفي3
العلوم الطبية والصحية - مستخلصات 

النباتات الطبية واستخداماتها

أردنيةد. آن عايش موسى غرايبة4
العلوم الهندسية - نظم المعلومات جامعة العلوم 

الجغرافية في التخطيط الحضري

أردنيد. محمد عبدالكريم رشيد جرادات5
جامعة العلوم 

الرابوطات

مصرمصريد. أحمد توفيق إبراهيم المتولي6
الجامعة المصرية اليابانية 

للعلوم والتكنولوجيا

أردنيد. هاني أحمد محمد أبو قديس7
جامعة العلوم 

جامعة القاهرةمصرمصريد. أبو العال عطيفي حسنين علي8

مصرمصريد. أحمد جمعة أحمد رضوان9
جامعة النيل، جامعة 

القاهرة

لبنانلبنانيد. يوسف منير داود الصيداني10
بيروت

أردنيد. غالب أحمد علي ربابعة11
- المناهج التعليمية ودورها في التربية

السعوديةفلسطينيد. حسام نعمان خليل الشريف12
للعلوم والتكنولوجيا

العلوم التكنولوجية والزراعية - تكنولوجيات 
الطاقة والمياه والبيئة

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

لبنانلبنانيد. إبراهيم حسن عثمان14
بيروت

السياسي

أردني15
السياسي

جامعة أبو ظبيأردنيد. هيثم جميل عزت النوباني16
وتوسيع القاعدة االقتصادية
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عام 2016
المرشحون لنيل الجائزة: (151)

الفائزون: (11)

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

العلوم الطبية والصحية- انتشار مقاومة البكتيريا المركز الطبي في الجامعة لبنانلبنانيةأ.د. سهى سامي كنج1
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
العلوم الطبية والصحية- أثر استخدام مسببات الجامعة اللبنانية 

الطفرات والسرطان في جميع مناحي الحياة

جامعة الفيوممصرمصريأ.د. محمد كمال خالف خليفة4

أردنيد. رامي فاروق محمد ضاهر5

6
أ.د. محمد سليم بن خميس 

العلويني
السعوديةتونسي

للعلوم والتكنولوجيا
العلوم الهندسية - هندسة أنظمة االتصاالت

الكويتكويتي7
الحيوي والتصحرالعلمية

أردنيةد. نداء محمد إسماعيل سالم8
المركز 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

الجامعة البريطانيةمصرمصريةد. ياسمين محمد خضري محمد11

عام 2017 - 2018
المرشحون لنيل الجائزة: (246)

الفائزون: (7)

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

العلوم الطبية والصحية- الطب الوقائي: مصرمصريأ.د. حسن محمد السعيد عزازي البدوي1

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

جامعة الملك عبدالعزيزالسعوديةسعودي4

سلطنة ُعماني5
وسالمة الغذاءجامعة السلطان قابوسُعمان

جامعة العلوم والتكنولوجيا أردنيأ.د. أنس عبدالرؤوف محمود النابلسي6
وسالمة الغذاء

القتصاد المعرفةأردنيد. رائد محمد تيسير عبدالقادر مساعدة7
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عام 2019
المرشحون لنيل الجائزة: (382)

الفائزون: (15)

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

فلسطينيأ.د. بسام رشدي سعيد علي1
العربية المتحدة

العلوم الطبية والصحية- الوراثة الجزيئية

لبنانلبنانيد. مروان محمد عبدالسالم رفعت2
في بيروت

العلوم الطبية والصحية- الوراثة الجزيئية

جامعة المنوفيةمصرمصريأ.د. إمام عبداللطيف إمام واكد3
العلوم الطبية والصحية- التطور في 

السعوديةمغربي4
للعلوم والتقنية

العلوم الهندسية- الطاقة المتجددة 
والمستدامة

جامعة النجاح الوطنيةفلسطينفلسطينيأ.د. إسماعيل خليل ابنيه وراد5

مصرمصريأ.د. أحمد محمد أحمد الصباغ6
معهد بحوث البترول 

المصري

أردنيأ.د. شاهر محمد أحمد مومني7

السعوديةلبنانيأ.د. عمر محمد أحمد كنيعو8
للعلوم والتقنية

ُعمانيأ.د. سليمان بن محمد  بن سليمان البلوشي9
سلطنة 

ُعمان
جامعة السلطان 

قابوس
استراتيجيات تطوير واقع التعليم في 

الوطن العربي

السعوديةمصريأ.د. شريف علي أحمد صقر10
جامعة الملك سعود 
بن عبدالعزيز للعلوم 

الصحية

العلوم التكنولوجية والزراعية- أنظمة 
المعلومات الحيوية

جامعة قرطاجتونستونسيأ.د. نورالدين بن أحمد محمد بودريقة11
العلوم التكنولوجية والزراعية- أنظمة 

المعلومات الحيوية

جامعة بيرزيتفلسطينفلسطيني12
العلوم التكنولوجية والزراعية- حوسبة 

اللغة العربية

كلية الفارابي الجامعةالعراقعراقيأ.د. أسامة عبدالمجيد عبدالحميد العاني13
العلوم االقتصادية واالدارية- االقتصاد 

مصرمصريةأ.د. نهى محمد هشام حامد البسيوني14
القاهرة

العلوم االقتصادية واالدارية- االقتصاد 

جامعة قطرقطرمصريأ.د. سعيد محمد مختار البنا15
العلوم االقتصادية واالدارية- التخطيط 
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عام 2020
المرشحون لنيل الجائزة: (479)

الفائزون: (13)

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

1
 الدكتور محمد سعيد عبد العظيم 

الشعراوي 
جامعة مونتريالكنداأردنية

العلوم الهندسية- الجيل الجديد من 
االتصاالت الالسلكية، واالتصاالت التعاونية، 

واالمن والتشفير واالبتكارات في مجال 
االتصاالت

مصرمصريةالدكتور أحمد محمد حسين القناوي 2

الجامعة ا¶مريكيةمصر
في القاهرة 

 حلول مالية وابتكارات
ابداعية في ا¶سواق الناشئة

جامعة المنصورة
العلوم الهندسية- االحتباس الحراري 

والتغير المناخي

أردنية3
العلوم الهندسية- االحتباس الحراري جامعة العلوم و 

والتغير المناخي

السعوديةمصريةالدكتور إسالم محمد سعد الدين محمد4
أستاذ زائر في جامعة 

الملك سعود 

5
بكر 

للعلوم والتقنية السعوديةسعودي
(كاوست) 

6
زغيب

الجامعة االمريكيةلبنانلبنانية
الجيني

7
الصغير

أردنية
مركز الحسين 

للسرطان
العلوم الطبية والصحية- علم المناعة 

والسرطان

8
حمدي

أردنية
الجامعة العربية 

المفتوحة
دراسات وبحوث في الكولونيالية وما 

بعدها

امارتية9
االمارات العربية 

المتحدة
آثار وسائل التواصل االجتماعي على 

الوطن العربي

لبنانلبنانيةالدكتور جاد فيليب إلياس ملكي10
الجامعة اللبنانية 

االميركية
آثار وسائل التواصل االجتماعي على 

الوطن العربي

السعوديةلبنانيةالدكتور برنارد سمعان توفيق غانم11
للعلوم والتقنية

العلوم التكنولوجية والزراعية- تعليم 

الكبرى

12

13

الدكتور أحمد طاهر صالح أزار

الدكتورة نرمين فتحي أحمد شحاتة

مصرية

مصرية

السعودية
العلوم التكنولوجية والزراعية- تعليم 

الكبرى
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4250$  
5 جوائز

4250$  
7 جوائز

7 تخصصات
14

5 تخصصات
9فائزين

9 جوائز
7000$  

9 تخصصات
9فائزين

4250$  
4 جوائز

إطالق الجائزة
4 تخصصات

7 فائزين

7000$  
12 جائزة

12
17

 

من 40 إلى 45
  6 تخصصات 

9 فائزين

10000$  
6 جوائز

198219831984199119952002
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6 تخصصات 
9  فائزين

6 حقول  
 15

إلغاء شرط السن.
6حقول
6 حقول  9 فائزين

11

15000$  
6 جوائز

20000$  
  $1220000 جائزة

12 جائزة
15000$  
6 جوائز

20000$
12 جائزة

6 حقول  
7 فائزين

2017
2018

20000$
12 جائزة

6 حقول  
15

6 حقول  
13

20000$
12 جائزة

20192020 2011201320142016




