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رسالة الرئيسة التنفيذية

يتجدد اللقاء بكم، ونحن نعبر عام¡ جديد� لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، والتي كما تعلمون، كانت أول جائزة عربية 

ُتعنى بالبحث العلمي، وتكريم جهود الباحثين العرب.

لكن، هذا العام يعتبر مبهجا بالنسبة لنا في مؤسسة عبد الحميد شومان، فنحن نشارف على االحتفال بأربعين عام¡ من عمر 

الجائزة التي تم تكريسها كواحدة من أهم الجوائز العربية في مجاالتها.

نحتفل اليوم ببلوغ العدد ا¶جمالي للفائزين ٤٥٤، منهم ٣٨ فائزة، من أصل ما يقارب ٥٢٦٢ مرشحا ينتمون إلى مختلف الجامعات 

والمؤسسات والمعاهد والمراكز العلمية في العالم العربي. بينما بلغ عدد المحكمين ٧٣٩.

إن مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولة الثقافية واالجتماعية، حين أّسست هذه الجائزة، كانت تعي تمام¡ 

أهمية البحث العلمي في تقدم الدول ونمائها وازدهارها، وتعلم أن ربط البحث العلمي بالتحديات المجتمعية للحياة المعقدة 

التي نعيشها اليوم، كفيل بأن يضعنا على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم، بما يوفره من فرص للتقدم المجتمعي الذي يعيدنا 

إلى مصاف الدول المتطورة.

البحث العلمي اليوم تغير كثير�، فقد استطاع مغادرة الصورة الصارمة التي رسمتها له المجتمعات، والتي تتأطر بمختبرات أنيقة 

مع  يعيشون  فالباحثون  تمام¡،  تغيرت  الصورة  هذه  وموزونة.  محسوبة  وحركات  يبتسمون،  ال  صارمين  وباحثين  المعة، 

مجتمعهم، ويقومون بفحص سلوكه وأدوات تطوره، وهم قادرون على وضع اشتراطات نمائه وازدهاره إن وفرنا لهم البيئة 

والبنية التحتية والموارد للعمل.
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رسالة الرئيسة التنفيذية

إن أثر البحث العلمي اليوم، ال تحده جدران المختبرات، وال حدود بيئات عمل الباحثين، فانعكاساته على الحياة كفيلة بأن تجعله 

في  والعلمية  الفكرية  الحياة  إثراء  على  قادر  االزدهار  هذا  أن  تمام¡  ندرك  ونحن  االقتصادي،  لالزدهار  الرئيسية  الروافع  أحد 

المجتمعات.

من هنا يمكننا القول بال تردد، إنه يتوجب علينا دعم البحث العلمي وتمكين بيئته إن نحن أردنا أن نرفع الناتج القومي ا¶جمالي، 

أو إن أردنا أن نخفض أرقام الفقر أو البطالة، خصوص¡ حين ربط هذا البحث بالتحديات الماثلة أمامنا.

نعيش اليوم في القرن الحادي والعشرين، ونحن نري الدول المتقدمة تنفق المليارات على البحث العلمي واالبتكار، لكننا نشعر 

بالخجل الشديد حين نقارن أرقامنا بأرقامهم، فنحن كعالم عربي لم يتجاوز إنفاقتا ٠٫٦٪، وفي اÓردن ٠٫٥٥٪ !!

هذه نسب متواضعة، وال يمكن لها أن تصنع فرق¡ في حياة المجتمعات والدول، لذلك ينبغي أن نضع على رأس أولوياتنا، تعزيز 

ودعم البحث العلمي، من أجل مستقبل أفضل لعالمنا.

قادم  في  أفضل  أياما  يعيش  أن  العربي  العلمي  للبحث  نتمنى  المقام،  هذا  وفي  للجائزة،  اÓربعين  الدورة  اليوم  نطلق  نحن 

السنوات، وأن يعّبر عن التحديات التي تواجهنا، وأن يكون مالذنا في هذا العالم القائم على التنافس.

هنيئ¡ للفائزين فوزهم بالجائزة، وكُل التقدير للسادِة اÓفاضل، رئيس وأعضاِء الهيئة العلمية وزمالئي في دائرة البحث العلمي، 

لقاء جهودهم في ا¶شراِف على الجائزِة وتطويِر نهجها.

كما أتقّدُم بالشكر لØساتذة أعضاِء لجنِة التحكيِم على ما قّدموُه من وقٍت وجهٍد الختياِر الفائزين في هذه الدورة.

وختاما، فإن شكري وزمالئي موصوٌل لمؤسسة البنك العربي، الذي أنشأ مؤسسة عبد الحميد شومان قبل أربعة واربعيَن عام¡ 

بهدف دعم ا¶بداع واالبتكار في العالم العربي.

فالنتينا قسيسية
الرئيسة التنفيذية



مؤسسة عبد الحميد شومان
أّسسها ويمّولها البنك العربي منذ 1978



يتجدد اللقاء بكم، ونحن نعبر عام¡ جديد� لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، والتي كما تعلمون، كانت أول جائزة عربية 

ُتعنى بالبحث العلمي، وتكريم جهود الباحثين العرب.

لكن، هذا العام يعتبر مبهجا بالنسبة لنا في مؤسسة عبد الحميد شومان، فنحن نشارف على االحتفال بأربعين عام¡ من عمر 

الجائزة التي تم تكريسها كواحدة من أهم الجوائز العربية في مجاالتها.

نحتفل اليوم ببلوغ العدد ا¶جمالي للفائزين ٤٥٤، منهم ٣٨ فائزة، من أصل ما يقارب ٥٢٦٢ مرشحا ينتمون إلى مختلف الجامعات 

والمؤسسات والمعاهد والمراكز العلمية في العالم العربي. بينما بلغ عدد المحكمين ٧٣٩.

إن مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولة الثقافية واالجتماعية، حين أّسست هذه الجائزة، كانت تعي تمام¡ 

أهمية البحث العلمي في تقدم الدول ونمائها وازدهارها، وتعلم أن ربط البحث العلمي بالتحديات المجتمعية للحياة المعقدة 

التي نعيشها اليوم، كفيل بأن يضعنا على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم، بما يوفره من فرص للتقدم المجتمعي الذي يعيدنا 

إلى مصاف الدول المتطورة.

البحث العلمي اليوم تغير كثير�، فقد استطاع مغادرة الصورة الصارمة التي رسمتها له المجتمعات، والتي تتأطر بمختبرات أنيقة 

مع  يعيشون  فالباحثون  تمام¡،  تغيرت  الصورة  هذه  وموزونة.  محسوبة  وحركات  يبتسمون،  ال  صارمين  وباحثين  المعة، 

مجتمعهم، ويقومون بفحص سلوكه وأدوات تطوره، وهم قادرون على وضع اشتراطات نمائه وازدهاره إن وفرنا لهم البيئة 

والبنية التحتية والموارد للعمل.
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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 

39 ّ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
39

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 5280فازوا بالجائزة454 ّ

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.



تتولى تقييم الّنتاج العلمي المقّدم لجان تؤّلف من ِقبل الهشئة العلمّية للجائزة من ذوي الخبرة والكفاية، وقراراتها نهائّية وال
يجوز االعتراض عليها، أو الطعن فيها.

تتولى مسؤولية ما يلي:

10

الّتقييم:

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 (233).



39
2021 - 1982



12

الفائزون:

 454

عدد الفائزين في كل سنة 1982 - 2021 
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أنثى

ذكر

8%

92%

الفائزون حسب الحقول 1982 - 2021

العلوم الطبية والصحية

العلوم الهندسّية

ة ّ

العلوم التكنولوجّية والزراعّية

ّة والقانونية العلوم االقتصادّي

2021 - 1982 الجنسالفائزون حسب  
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36
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17 جنسية و 18 

الفائزون حسب الجنسية 1982 - 2021
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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 2021 
ليكون الموعد اÓخير الستقبال الترشيحات في نهاية شهر أيار/مايو

تم فتح باب الّت

هذه  وموضوعات  حقول  للجائزة  العلمية  الهيئة  حددت  حيث   ،2021
الدورة في ما يأتي:

طلبات الترشيح التي تم استالمها: 233  -
6 طلبات لمرشحين عرب من دول غير عربية. جاءت الترشيحات من (15  -

استبعد (12) من الطلبات.  -
أصبح عدد المرشحين المستوفين للشروط في حقول الجائزة الستة (221).  -

2021

العلوم الطبية 
والصحية:

الفيروسات والمناعة.   -

الجديد في التعامل مع مرضى التوحد.   -

المبادئ القانونية التي تحكم مجاري
المياه الدولية. 

 -

جدلية العالقة بين اÓمراض والبنية
المجتمعية في العالم العربي. 

 
-

التصنيع الغذائي
وتكنولوجيا الغذاء. 

 -

اÓمن الرقمي (السيبراني).
 
-

االحتيال وإدارة المخاطر.   -

استراتيجيات الموارد البشرية الحديثة 
في المنظمات الصغيرة والكبيرة. 

 
-

نظرية اÓلعاب.  -

الفيزياء الحاسوبية.  -

التحكم اæلي بالمنشآت 
ومراقبة صحتها. 

-

إنتاج وتحسين كفاءة البطاريات
الكيميائية عالية الجهد. 

 -  

ّة العلوم الهندسية:

ة  ّ
واالجتماعّية والتربوّية

العلوم االقتصادّية 
ّة

العلوم التكنولوجّية
 والزراعّية
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الفيروسات والمناعةجامعة القاهرةمصرمصريأ. د. جمال الدين عصمت محمد
الجديد في التعامل
مع مرضى التوحد    المركز القومي للبحوث

الجامعة االمريكية
 في بيروت 

التحكم اæلي بالمنشآت
ومراقبة صحتها 

مدينة زويل للعلوم
الفيزياء الحاسوبيةوالتكنولوجيا 

التصنيع الغذائي
وتكنولوجيا الغذاء 

التصنيع الغذائي
وتكنولوجيا الغذاء 

االحتيال وإدارة
المخاطر 

جامعة جدة

جامعة العلوم
والتكنولوجيا اÓردنية 

 الجامعة اÓردنية

مصر

لبنان

مصر

السعودية

اÓردن

اÓردن

مصرية

لبناني

مصري

سوداني

أردني

أردني

 أد. عبد الباسط ادم مريود النضيف

 أد. محمد حسين محمد العودات

د. صدام محمود عيسى الوادي

أد. محمد فرحات عثمان حميد

أ. د. نجوي عبد المجيد محمد

د. سمير احمد مصطفى

الفائزون بجائزة 
الباحثين العرب لدورة العام

حجبت الجائزة في الحقول والموضوعات التالية:

2021
الموضوعمكان العملالقطرالجنسيةاالسمحقل الجائزة

العلوم الطبية 
والصحية

(مناصفة)

العلوم 
الهندسية

العلوم

واالجتماعية 
والتربوية

العلوم 
التكنولوجية 

والزراعية

حقل العلوم الهندسية:
  انتاج وتحسين كفاءة البطاريات الكيميائية عالية الجهد

حقل العلوم ا£ساسية:
 نظرية اÓلعاب

حقل العلوم ا¤نسانية واالجتماعية والتربوية:
 -المبادئ القانونية التي تحكم مجاري المياه الدولية 

  -جدلية العالقة بين اÓمراض والبنية المجتمعية في العالم العربي 

حقل العلوم التكنولوجية والزراعية:
 -اÓمن الرقمي (السيبراني) 

حقل العلوم االقتصادية وا¤دارية:
  -استراتيجيات الموارد البشرية الحديثة في المنظمات الصغيرة والكبيرة 



دورة العام 2021 في أرقام



العلوم اÓساسية

العلوم القتصادية وا¶دارية

العلوم ا¶نسانية والجتماعية والتربوية

العلوم التكنولوجية والزراعية

العلوم الصحية والطبية

العلوم الهندسية
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المرشحون حسب النوع االجتماعي 2021

أنثى

ذكر

25%

75%

المرشحون حسب الحقول 2021

26%

6%

15%

27%

13%

13%

28%

22%

10%

9%

12%

19%
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المرشحون حسب القطر 2021
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6) طلبات لمرّشحين عرب من دول غير عربّية. ّ جاءت الّترشيحات من (13

المرشحون حسب الجنسية 2021
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المرشحون حسب الرتبة العلمية 2021

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

رتب أخرى

مدرس

المرشحون حسب الفئة العمرية 2021

 20-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 60-69 

 70-79 

80-89

36%

8%

23%

14%

19%

40%

6%
4% 2%

18%

30%



إثنان أردنيان

سوداني واحدلبناني واحد

ثالثة مصريين

23

الفائزون:

  7 
الفائزون حسب الجنسية 2021
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2021 الفائزون في دورة



الدكتور سمير أحمد مصطفى 
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معلومات
 شخصية

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

 الفائز بجائزة الهندسة
(حقل التحكم اæلي بالمنشآت ومراقبة صحتها)

لبناني الجنسية من مواليد 1983

 .حصل على البكالوريوس في هندسة الطيران من جامعة سيدني- استراليا عام 2007

نال الدكتوراة في الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس من جامعة سيدني- استراليا عام 2012

يعمل حاليا كأستاذ مشارك في الهندسة الميكانيكية في الجامعة اÓميركية في بيروت- لبنان

ومراقبة بالمنشآت  اæلي  (التحكم  الجائزة  بموضوع  متعلق  عال  ومعرفي  علمي  نشاط   للباحث 
 صحتها)، خصوصا في آخر خمس سنوات، وله العديد من المنشورات العلمية في مجالت مرموقة،
 ومعظم اÓبحاث تصب في صميم الموضوع وبمعامل تأثير التراكمي يساوي 17 وعدد مرات الرجوع
الملتقيات المشاركات في  العديد من  السنوات. وللباحث   إلى اÓبحاث هو 993 خالل عدد قليل من 
 العلمية المختلفة (30 مشاركة في مؤتمرات، ندوات دولية ومحلية). كما قام الباحث با¶شراف على
 العديد من طلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه، وله قدرة على الحصول على تمويل بحثي بالرغم من

 محدودية التمويل البحثي في لبنان، وحصل على 12 منحة بحثية

لمرات  بها  االستشهاد  وتم  محكمة،  علمية  مجالت  في  البحثية  المنشورات  من  العديد  للباحث 
عديدة. وأشرف الدكتور مصطفى على العديد من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير / 

دكتوراه). 
تركز أبحاثه على تطوير أنظمة وطرق مراقبة الصحة الهيكلية للهياكل المعدنية والمركبة القائمة 
إلى  أساسي  بشكل  تهدف  والتي  البصرية.  واÓلياف  الصوتي  والفوق  االهتزاز  استشعار  أجهزة  على 
والهياكل  الجسور  وأسطح  المركبة  واÓنابيب  المعدنية  اÓنابيب  وتقييم  اÓضرار  عن  الكشف 
الصحة  مراقبة  مجال  في  ومؤتمرات  مجلة  في  بحثية  ورقة   70 من  أكثر  نشر  حيث  الملحومة، 

الهيكلية والنمذجة العددية واالهتزاز والتعلم اæلي.
ساهم في تطوير نظام مراقبة تم تثبيته على أكثر الهياكل شهرة في أستراليا، جسر ميناء سيدني، 
 "�����������������������������������������
�����������	������والذي تم منحه جائزة "�����

في ������، جامعة ستانفورد ، 2015. 
يهدف الباحث الى دمج خوارزميات الذكاء االصطناعي في العديد من تطبيقاته المتعلقة بالمراقبة 
�الهيكلية للمساعدة في اكتشاف وتقييم الهياكل المراقبة. وهو المؤسس المشارك لمختبر �����

�الذي تأسس عام 2016 في الجامعة اÓميركية في بيروت.��������������������������������	
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معلومات
 شخصية

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

نبذة عن  
المساهمات 

العلمية

 

  

ا»ستاذ الدكتور محمد فرحات عثمان حميد
 الفائز بجائزة العلوم اÓساسية

 (حقل الفيزياء الحاسوبية)

مصري الجنسية من مواليد 1979

 حصل على البكالوريوس في مجال الهندسة الكهربائية من جامعة المنصورة عام 2000

 نال الدكتوراة في الفيزياء الحسابية تحت إشراف مشترك بين جامعة ساوث ويلز بالمملكة المتحدة

.وجامعة المنصورة بمصر عام 2010

 يعمل حاليا كأستاذ في برنامج هندسة النانو، جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة زويل للعلوم

 والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية

 الباحث أحد اÓعضاء المؤسسين لمركز الفوتونات والمواد الذكية والذي يعتبر أحد المراكز العالمية
لتطبيقات الحاسوبية"  "الكهرومغناطيسية  خصوصا  الحاسوبية،  الفيزياء  مجال  في   للبحوث 
 تكنولوجيا النانو في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وله سجل ممتاز من اÓبحاث المنشورة في
 مجالت علمية محكمة (137 بحثا) ومؤتمرات دولية (120 بحثا) وكتب دولية (كتابان و12 فصال منشورا
 في كتب دولية مختلفة). وقد حقق الباحث بعض النتائج المتميزة على المستوى العالمي في مجال
 النمذجة العددية الدقيقة لتكنولوجيا النانوفوتونيات والتى من المتوقع ان تسهم بشكل رئيسي
أنظمة إلى  الطب  إلى  الطاقة  من  مختلفة  تطبيقات  خالل  من  المجتمع  احتياجات  خدمة   في 

االتصاالت الحديثة

للباحث نتاج علمي غزيز، حيث لدية 137 بحثا منشورا في مجالت علمية محكمة، وتقدم للجائزة بـ 109 
بحوث تقع كلها ضمن نطاق الجائزة. 

أبحاثه لها عدد رجوع مرتفع أهلته ليكون (حسب دراسة حديثة) ضمن أفضل 2% من الباحثين في 
مجال تخصصه. 

لديه عمل متميز في ا¶شراف على طلبة الماجستير والدكتوراة، حيث أشرف على 24 رسالة. 
حصل على العديد من الجوائز على مستوى الجامعة والدولة، ومنها نوط االمتياز من الدرجة اÓولى 
لعام 2016 من رئيس جمهورية مصر العربية، وجائزة االتحاد اÓفريقي وأكاديمية العالم الثالث لشباب 

العلماء لعام 2015 في مجال العلوم اÓساسية والتكنولوجية واالبتكارات. 
شارك في العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية. 

������ ومحكم للعديد من المجالت ��شارك في خدمة المجتمع؛ حيث أنه محرر في مجلة  ������
العلمية المرموقة.
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ا»ستاذ الدكتور جمال الدين عصمت محمد
الفائز بجائزة العلوم الطبية والصحية

(حقل الفيروسات والمناعة)

مصري الجنسية من مواليد 1956

 حصل على البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة القاهرة عام 1979

نال الدكتوراة في االمراض المتوطنة من جامعة القاهرة عام 1990

يعمل حاليا كأستاذ في كلية الطب في جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية

هذا ويعتبر  والعالج.  والمناعة  سي  الكبد  التهاب  فيروس  مجال  في  اÓبحاث  من  العديد   للباحث 
 الفيروس من أهم مسببات اÓمراض المعدية والقاتلة في مصر. وتم نشر عدد كبير من أبحاثه في
قام كما  العلمية.  المراجع  في  عال  تأثير  على  أبحاثه  وحصلت  مختصة،  عالمية  علمية   مجالت 
 با¶شراف على عدد كبير من رسائل الدكتوراه والماجستير في موضوع تخصصه، وله نشاطات علمية
 كثيرة في مصر ومع زمالء ومراكز طبية بالخارج. حصل خالل عمله باÓبحاث على دعم مالي، ونجم
 عن أبحاثه إيجاد مطعوم فعال لمرضى التهاب الكبد، ما سيساعد في القضاء على هذا المرض في
 مصر خالل السنوات القادمة، وحصل على عدة جوائز تقدير من الدولة والجمعيات الطبية المصرية

والعربية

للباحث 247 بحثا علميا منشورا في مجالت علمية محكمة، وبمجموع اقتباس 3699.
شغل منصب السكرتير الدائم للجمعية اÓفريقية لدراسة أمراض الكبد 2006-2003.

مستشار منظمة الصحة العالمية ¶دارة التهاب الكبد الفيروسي.
شغل مدير وحدة امراض الكبد ومدير وحدة داء البلهارسيا جامعة القاهرة (2010-2004).

شغل مدير وحدة الكبد بمستشفى المنيل التخصصي (2004-2000).
عضو في الجمعية الطبية المصرية لطب المناطق الحارة والطفيليات واÓمراض المعدية منذ عام 

.1989
عضو في جمعية مؤتمرات قمة التهاب الكبد B وC، لوكسمبورغ (2013 - حتى اæن).

مدير وحدة البحوث الدولية - NHTMRI، وزارة الصحة والسكان.
شغل منصب رئيس الجمعية الدولية لدراسة الكبد (����) (2006-2008).

عضو مجلس إدارة ������ومدير مراكز عالج التهاب الكبد ، ������، وزارة الصحة والسكان (2006 إلى 
الوقت الحاضر).

مؤسس ورئيس مركز قصر العيني اللتهاب الكبد الفيروسي (2010 - حتى اæن).
زميل جامعة ماريالند في بالتيمور.

عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لمرضى الكبد.
 ،(STAC-Hep) الفيروسي  الكبد  اللتهاب  والتقنية  ا¶ستراتيجية  االستشارية  اللجنة  إدارة  مجلس  عضو 

منظمة الصحة العالمية (2014 -االن)
نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث (2016-2012)
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ا»ستاذة الدكتورة نجوى عبد المجيد محمد
الفائزة بجائزة العلوم الطبية والصحية

(حقل الجديد في التعامل مع مرضى التوحد)

مصرية الجنسية من مواليد 1951

 حصلت على البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة عين شمس عام 1981

 نالت الدكتوراه في جامعة ا¶سكندرية في تخصص اÓمراض الوراثية عام 1984

 تعمل كأستاذ متفرغ في المركز القومي للبحوث في جمهورية مصر العربية

 اكتشاف الباحثة مع الفريق البحثي جين جديد عام 2012، وقد أوضحت دراستها أن لهذا الجين عالقة
 بزواج اÓقارب والصرع والذي يمثل نوعا من امراض التوحد وله عالج باستخدام انواع معينة من الغذاء.
 ساهمت ابحاثها في السنوات اÓخيرة في معرفة اÓدوار التي تلعبها المكمالت الغذائية والمغذيات
به، المرتبطة  الجينات  العديد من  التوحد تم اكتشاف  أن مرض  التوحد. وبما   الدقيقة في اضطراب 
والتدخل والعناصر  بالغذاء  الهضمي  الجهاز  مسار  عبر  جاء  الذي  الحلول  أحد  إلى  الباحثة   اتجهت 
 الغذائي المناسب لكل طفل وسد أي نقص في االحتياجات من العناصر الغذائية، وهو حل أثبت دوره

في إحداث تغيرات في حياة مريض التوحد وسلوكه وتقليل حدة اÓعراض التكرارية والتواصل

لديها العديد من اÓبحاث العلمية المحكمة والمهمة في مجال التوحد، والتي تم االستشهاد بها 
لمرات عديدة. 

أجرت العديد اÓبحاث بالتعاون مع فرق بحثية عالمية 
قامت با¶شراف على طلبة البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه). 

محكمة في مجالت علمية محكمة حول العالم. 
لديها اختراعان؛ أحدهما يتعلق بالتوحد، إضافة إلى أن لديها فعاليات عديدة في خدمة المجتمع. 

بالمركز  البشرية  الوراثة  قسم  في  والتأهيـل  الذهنية  لêعاقة  المبكر  للتدخل  وحدة  أول  أسست 
القومي للبحوث عام 1994، وتم إدخال خدمات هذه الوحدة ضمن الخدمات المباشرة والتطبيقية 
ذهني¡،  للمعاقين  والمناعية  الذهنية  القدرات  رفع  في  العمل  هذا  ساعد  وقد  ذهنيا.  للمعاقين 

خصوصا أطفال متالزمة داون. 
حصلت على العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة لوريال-اليونسكو للمرأة المتميزة في الوراثة 

وا¶عاقة عن قارة أفريقيا والشرق اÓوسط عام 2002.
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  الفائز بجائزة العلوم التكنولوجية والزراعية
(حقل التصنيع الغذائي-مناصفة)

 للباحث مساهمات كبيرة في مجال علم وتكنولوجيا الغذاء، وأبحاثه لها انعكاسات تطبيقية كبيرة
 في هذا المجال. كما أن الدكتور العودات كان باحثا رئيسيا في معظم اÓبحاث المتقدم بها. حصل
 الدكتور العودات على 382 من االستشهادات العلمية Óبحاثه المتقدم بها للجائزة. ولديه العديد من
 اÓبحاث العلمية منشورة في مجالت علمية محكمة.  تميز ملف الدكتور العودات بالنشاطات التي
 تخدم المجتمع المحلي، وقام با¶شراف على 31 طالب دراسات عليا. إضافة إلى أنه استطاع الحصول

.على أكثر من 40 منحة محلية وعالمية لتمويل أبحاثه

استشهادات  وبنسبة  عالمية  محكمة  مجالت  في  منشورا  علميا  بحثا   85 من  أكثر  الباحث  لدى 
مرتفعة. 

يهتم الباحث بدراسة وحل المشكالت المتعلقة بالمنتجات الغذائية وصحة ا¶نسان التي لها تأثيرات 
مجاالت  في  والمكونات  الوظيفية  اÓغذية  تطبيقات  استكشاف  ذلك  في  بما  اÓغذية،  صناعة  على 

البحث المختلفة وحل مشاكل العالم الواقعي المتعلقة بعلوم الغذاء. 
تركز آخر أبحاثه على تطبيق تكنولوجيا النانو في صناعة اÓغذية واÓغذية الوظيفية. ولديه اهتمام 
المغذية، وهندسة  الغذائية  المنتجات  البروتين، وتطوير  الغذائي، وكيمياء  بحثي في مجاالت اÓمن 
وصناعة  اÓدوية،  وصناعة  الغذائية،  والبروتينات  االنسيابية،  والخصائص  اÓغذية،  ومعالجة  اÓغذية، 
(توصيف  الطعام  وانزيمات  جديدة)،  مركبات  (تخليق  الغذائية  الحيوية  والتكنولوجيا  المغذيات، 

وتنقية االنزيمات) والغذاء الوظيفي. 
وورش  تدريبية  دورات  بإجراء  وقام  المدعوة،  التقديمية  والعروض  الندوات  من  العديد  الباحث  قدم 
عمل مدعوة في تكنولوجيا اÓغذية في الجامعات والمؤسسات الحكومية والمؤتمرات الدولية في 

جميع أنحاء العالم. 
عمل كمستشار وخبير تقني في تصنيع اÓغذية للعديد من شركات اÓغذية. 

أردني الجنسية من مواليد 1977

 حصل على البكالوريوس في التغذية والتصنيع الغذائي من جامعة العلوم والتكنولوجيا اÓردنية-

 المملكة اÓردنية الهاشمية عام 1999

 نال الدكتوراه من قسم علوم اÓغذية والكيمياء الزراعية من جامعة ماكجيل، كيبيك  في كندا

عام 2007

 يعمل حاليا كأستاذ في قسم التغذية وتكنولوجيا الغذاء، جامعة العلوم والتكنولوجيا اÓردنية،

 المملكة اÓردنية الهاشمية
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معلومات
 شخصية

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

ا»ستاذ الدكتور عبد الباسط ادم مريود النضيف
  الفائز بجائزة العلوم التكنزلوجية والزراعية

(حقل التصنيع الغذائي-مناصفة)

سوداني الجنسية من مواليد 1958

 حصل على البكالوريوس في تكنولوجيا الغذاء من جامعة ا¶سكندرية- جمهورية مصر

 العربية عام 1986

 نال الدكتوراة في تخصص العلوم الطبيعية من جامعة مونستر في المانيا عام 200

 يعمل حاليا كأستاذ علوم أغذية في جامعة جدة، المملكة العربية السعودية

 للباحث مردود عال في االستشهادات، وله في قاعدة سكوبس 55 نتاجا بحثيا في السنوات الخمس
 اÓخيرة. كما أن للباحث براءات اختراع مسجلة. ويعمل كمحكم في مجالت عالمية مرموقة، كما

قام با¶شراف على 19 طالب دراسات عليا

يركز الباحث على إيجاد مصادر زيت وبروتينات جديدة ومركبات نشطة بيولوجًيا من مصادر طبيعية 

مختلفة الستخدامها كأغذية وظيفية وعالقتها بصحة ا¶نسان والمجتمع المحلي. 

والبروتين  الزيت  مصادر  على  التركيز  خالل  من  اÓدبيات  في  كبيرة  فجوة  سد  إلى  الباحث  يهدف 

الجديدة.  ونشر أبحاًثا عديدة في مجال كيمياء الزيوت والدهون. 

مصادر  حول  كتب  خمسة  ونشر  بتحرير  قام  كما  كتب،  في  وفصًال  مقاًال   224 من  أكثر  بنشر  قام 

جديدة للزيوت والبروتين والمركبات النشطة.

وقام   ،2017 عام  في  والتكنولوجيا  للعلوم  غبيش  كلية  أمناء  مجلس  ورئيس  مؤسس  هو  الباحث 

بتأسيس مركز المخزون المعرفي والتراث حيث يحاول هو ومجموعته البحثية ربط نتائج أبحاثه بتنمية 

مجتمعنا المحلي. 
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الدكتور صدام محمود عيسى الوادي

معلومات
 شخصية

مبررات 
استحقاق 

الجائزة

نبذة عن 
المساهمات 

العلمية

الفائز بجائزة العلوم االقتصادية وا¶دارية
(حقل االحتيال وإدارة المخاطر)

أردني الجنسية من مواليد 1983

حصل على البكالوريوس في الرياضيات من جامعة آل البيت، المملكة اÓردنية الهاشمية عام 2006

 نال الدكتوراة في تخصص تحليل البيانات المالية من جامعة ماليزيا للعلوم، ماليزيا عام 2012

 يعمل حاليا كأستاذ مشارك في كلية إدارة اÓعمال في الجامعة اÓردنية

 تقدم الباحث للجائزة بمجموعة من اÓبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة في مجال التنبؤ
المالية اÓسعار  المالية (Volatility) وتذبذبات  المخاطر  إدارة  مجال  في  الرئيسي  المقياس  تعتبر   وهي 
 والتشغيلية. وتعتبر اÓبحاث المقدمة نوعية ومتميزة، حيث قام بتطوير نماذج رياضية جديدة للتنبؤ
 في مجال إدارة المخاطر المالية والتشغيلية يتم االستعانة بها كمرجعية للتنبؤ بقياس الخسائر في
 االستثمارات وقطاع المال واÓعمال عن طريق التنبؤ في تذبذبات اÓسعار للمخاطر المالية.  وقد قام
بمجال الخاصة  الرياضية  النماذج  هذه  باستخدام  الشركات  تعويض  ومقدار  كيفية  بدراسة   الباحث 
التنبؤ للتذبذبات للخسائر المالية لتغطية المخاطر المختلفة المتعلقة في قطاع التأمين بشكل عام

يركز الباحث على القيام بالتشاركية مع مجموعة من الباحثين من دول وكليات وجامعات مختلفة 
حول العالم بشكل عام في جانبين رئيسين وهما: أوال في معالجة تشتت وتطاير البيانات المالية، 
وذلك من خالل استحداث طرق رياضيه مبتكرة مثل أنموذج الويفلت، وأيضا تحسين مستوى الدقة 
للتنبؤ، وتمت هذه  أخرى  رياضية  نماذج  الويفلت مع  أنموذج  البيانات من خالل دمج  التنبؤ لهذه  في 
سوق  وأيضا  اÓردن  في  المالي  عمان  سوق  مثل  العربي  الوطن  في  المالية  باÓسواق  الدراسات 

السعودية المالي. 
واقتراح  التجارية  البنوك  في  االئتمان  مخاطر  لتحليل  جديدة  رياضيه  طرق  تطوير  على  الباحث  يركز 
طرق رياضية مبتكرة للتنبؤ بمستقبل مخاطر االئتمان في هذه البنوك، وتم إجراء هذه اÓبحاث من 

خالل تطوير نماذج رياضية لتحسين دقة التنبؤ ومستوى التقدير.
تساهم اÓبحاث التي قام بها الباحث بشكل فعال بخدمة كل من يعمل في قطاع إدارة المخاطر 

سواء كانت المالية أو التشغيلية، وأيضا كل من يعمل في قطاع االئتمان والقروض للبنوك.



الفائزون بجائزة عبد الحميد شومان 
للباحثين العرب من عام 1982 - 2021
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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



52

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 اÓمريكيةمصر
في القاهرة 

 حلول مالية وابتكارات
ابداعية في اÓسواق 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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عام 2021
المرشحون لنيل الجائزة: (221)

( 7 الفائزون: (

الجائزةمكان العملالقطرالجنسيةاالسمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

مصرياÓستاذ الدكتور جمال الدين عصمت محمد

لبناني

مصرية

سوداني

أردني

مصري

أردني

مصر

لبنان

مصر

السعودية

اÓردن

مصر

اÓردن

جامعة القاهرة

الجامعة االمريكية
 في بيروت 

العلوم الطبية والصحية
حقل الفيروسات والمناعة

العلوم الطبية والصحية
حقل الجديد في التعامل مع مرضى التوحد

 العلوم اÓساسية
حقل الفيزياء الحاسوبية

العلوم االقتصادية وا¶دارية
حقل االحتيال وإدارة المخاطر

العلوم التكنولوجية والزراعية
حقل التصنيع الغذائي

وتكنولوجيا الغذاء (مناصفة) 

العلوم التكنولوجية والزراعية
حقل التصنيع الغذائي وتكنولوجيا الغذاء (مناصفة)

العلوم الهندسية
حقل التحكم اæلي بالمنشآت ومراقبة صحتها

  المركز القومي للبحوث

جامعة جدة

 جامعة العلوم
والتكنولوجيا اÓردنية

مدينة زويل
للعلوم والتكنولوجيا 

الجامعة اÓردنية

 الدكتور سمير احمد مصطفى

 اÓستاذة الدكتورة نجوى عبد المجيد محمد

اÓستاذ الدكتور عبد الباسط ادم مريود النضيف

اÓستاذ الدكتور محمد حسين محمد العودات

اÓستاذ الدكتور محمد فرحات عثمان حميد

الدكتور صدام محمود عيسى الوادي
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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

6 تخصصات 
7  فائزين

20000$
12 جائزة

6 حقول  
7 فائزين

2017
2018

20000$
12 جائزة

6 حقول  
15

6 حقول  
 فائزين13

6 حقول  
7

20000$20000$
12 جائزة12 جائزة

20000$
12 جائزة

2021

201920202020 2011201320142016

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




