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 2012 شباط

 السف ارة عمان

 االسم وجدان أبوالهيجة الدكتورة

 الوظيفة ميةة سمية للعلو  والتنوولوجياجامعة األ /عميد كلية الملك عبد اهلل الثاني  

من جامعة    في الهودسة النهةبائية  البنالوريوسمن اوائل دفعتها عودما حصلت عل    الدكتورة وجدان  كانت
  بلف است. جامعة الملنة في النهةبائية من اآلالت الدكتوراه في حصلت على.  العلو  والتنوولوجيا األردنية

 لعلو  التطبيقية فيل  حجاوي أديب هشا  جائزة ها  بما في الجوائزو   ثو البح عديد منلدى الدكتورة وجدان ال
، باالضافة الى جائزة  2008في عا    الي  تصميمألفضل   للتومية الثاني عبد اهلل الملكصودوق   جائزة  و  2004عا   

تحتل    أول امةأة هي جدانة و الدكتور   .2007في عا    األكاديمية لدراسات المةأة االردنية مةكز الجامعة
 .يةأردن جامعة فيهودسة  لل عميد موصب

 السيةة الذاتية

 

 2012آذار  
 السف ارة بغداد

 االسم بشةى علي احمدالسيدة  

 الوظيفة مدية عا  مةكز الوق اية من االشعاع / وزارة البيئة

. تابع حاليا الدكتوراهتالبنالوريوس والماجستية من جامعة بغداد، حيث    على شهادتيحصلت السيدة بشةى  
حيث كانت مسؤولة عن    1987العا   حماية من اإلشعاع في بغداد موذ  الفي مةكز  عملت السيدة بشةى  

  تم تعيين السيدة بشةى  مصدر اإلشعاع، والوق ل والسالمة المهوية، وتخزين الوف ايات الوووية.الخاصة بالتحقيق ات  
،  2003في عا   العا   نائب المدية    من ثم أصبحت، 2002عا   الحتى  حماية من اإلشعاع  المةكز  مختبة  مديةة ل

ةأس  ت. وهي عضو لجوة الطاقة الذرية العةاقية، و 2004لحالي للمدية العا  في عا   إلى موصبها ا  تهاةقيتمت تو 
 العةاق  في    الوووية االرشاداتاللجوة المسؤولة عن صياغة  

 السيةة الذاتية

 

 2012نيسان  

 السف ارة البصةة

 االسم نادية المظفة فوزي الدكتورة

 الوظيفة البصةة، العةاق و رئيسة قسم البحث والتطويةاستاذ مساعد في مةكز العلو  البحةية في جامعة  

مةكز العلو  البحةية في العةاق وعلى الدكتوراه في التلوث  من    البنالوريوس  علىنادية  الدكتورة  حصلت  
البحةي والبيئي من كلية جامعة ويلز )المملنة المتحدة(.  ق امت بعدة أبحاث وبالتدريس على مدى السووات  

العشةين الماضية في جامعة كانتةبةي في نيوزيلودا وجامعة صوعاء في اليمن،وجامعة البصةة في العةاق.  عملت  
اريع عدة مع الموظمات الدولية بما فيها اليونسنو واليونيسيف واللجوة الدولية الحنومية لعلو   في مش

المحيطات. شاركت الدكتورة نادية في صياغة استةاتيجية التووع البيولوجي في العةاق، وهي ضليعة في اإلصالح  

 السيةة الذاتية



 هوار العةاقية.البيئي، واإلدارة ، وتوعية المجتمع المحلي ، مع التةكيز على موطقة األ

 

 2012أيار  

 السف ارة الق اهةة

 االسم موى مصطفى محمد الدكتورة

 الوظيفة مختبة أبحاث السةطان علم األحياء في جامعة الق اهةة  مدية

األول من نوعه فى مصة.    المةكز  هوو ى للسةطان بجامعة الق اهةة، چموى معمل البحث البيولوالدكتورة  تةأس  
الخاليا  عمل  أبحاثها الةائدة تهدف إلى إيجاد أهداف جديدة لتطوية العق اقية من خالل إستنشاف كيفية  

اإللتهابية التى تساعد على تطورسةطان الثدى.  باإلضافة إلى تأليف إحدى عشة إصدار عالمى تم مةاجعته من  
ن عاماً،  ياألحياء الجزيئية فى جامعة الق اهةة على مدى عشة علم    يتدريسموى    ةدكتور ال ق امت  خالل مواظةين

عا   باحث الدولى  للمؤسسة أفون    جائزة  المتميزة، بما فى ذلكأبحاثها   على  العديد من الجوائزحصلت خاللها على  
 سةطان الثدى.  ها فيأبحاثعن   2005

 السيةة الذاتية

 

 

 2012حزيةان  

 السف ارة دبي

 االسم العورالدكتورة مشنان محمد  

 الوظيفة مديةة مةكز البحوث والدراسات بأكاديمية شةطة دبي

بامتياز في النيمياء والجيولوجيا من جامعة اإلمارات العةبية المتحدة   البنالوريوس  علىمشنان  الدكتورة  حصلت  
زائةا في  وقد كانت أستاذا  . وعلى شهادة الدكتوراه في النيمياء الفيزيائية من جامعة ويلز في كارديف

. وهي األمين العا  لجائزة زايد الدولية للبيئة  2006عا   الجامعة بوسطن موذ  االستشعار عن بعد في    مةكز
لجوة توجيهية وطوية لدولة اإلمارات العةبية  عضو في    مشنانمعية زايد ومجلة البيئة. الدكتورة  ومدية التحةية لج

دبي لخدمة    الوسائية في  شةطةالشغل موصب رئيس مجلس  كما تالمتحدة لقياس وفهم البصمة البيئية للبالد  
 المجتمع.

 السيةة الذاتية

 

 2012تموز  

 قوصلية القدس

 االسم عمة  ابةاهيم  الدكتورة غدية

 الوظيفة ستاذ مساعد في قسم البيولوجيا والتنوولوجيا الحيوية ،في جامعة الوجاح الوطويةأ

وهي من ق ادة    والدكتوراه من الجامعة األردنيةالبنالوريوس والماجستية    على شهادتي  الدكتورة غديةحصلت  
   الخبية الف لسطيوي الوحيد في مجال التصويف الوباتي.  الدكتورة غديةتعد  في األراضي الف لسطيوية. العلو   

ار  ابتنةت أول معشبة في الضفة الغةبية التي تحتوي على مجموعة اصواف الوباتات المحفوظة.. وهي من كب
وبفضل أبحاثها المبدعة سوف تقدر على  العلماء الف لسطيوية في جمع وتصويف الوباتات ، وإنشاء بوك للبذور. 

تحديد اي انواع من الوباتات مهددة باالنقةاض، وبواء على ذلك سوف تنون لديها القدره، هي وغيةها من  
ية على األثة البيئي لمشاريع التومية في الضفة  على تقديم مشورة أفضل للسلطة الف لسطيو  الجهات المعوية بالبيئة،

 السيةة الذاتية



 الغةبية.

 

 2012آب  

 السف ارة النويت

 االسم السيدة موار الحشاش

 الوظيفة عضو مجلس ادارة موظمة األمم المتحدة للمعلوماتية، والخبيةة االلنتةونية لدولة النويت

. كما  1999عا   الموذ    يةالنويت  وسائل االعال   في  المعلومات واالتصاالتتنوولوجيا  لبالتةويج    السيدة موارتقو   
بةامج تلفزيونية أسبوعية باللغتين العةبية واالننليزية. شاركت في تأسيس شةكة لتطوية البةمجيات، تستضيف  

التصاالت  تنوولوجيا المعلومات. وهي مستشارة للتحالف العالمي لتنوولوجيا المعلومات واخاصة ب  وأطلقت مجلة
لةئيس باراك  ل، كانت واحدة من ثالثة كويتيين تم اختيارهم لالنضما    2010والتومية في األمم المتحدة. في عا   

الفوية  مد جسور التواصل بين االمور نمن في  تمؤتمة القمة الةئاسية لةواد األعمال. عاطفتها  في  أوباما  
 مختلف أنحاء العالم.تبادل األفنار في  مو  واالجتماعية، وتمنين النويتيين

 السيةة الذاتية

 

 2012 أيلول

 السف ارة الةباط
 االسم األستاذة رجاء العواد

 الوظيفة مديةة المعهد الوطوي للصحة

رجاء تحمل شهادة الدكتوراه في الدراسات الطبية من كلية الطب في الةباط ودرجتين للماجستية. األستاذة  
وعززت خدمات مختبةات الصحة العمومية في المغةب من خالل تطوية   مق اال 60وقد نشةت أكثة من  

على تقوية المؤسسات  رجاء  األستاذة  مدية للمعهد الوطوي للصحة العامة،تةكز  ك بةوتوكوالت األمةاض المعدية. 
ذ  يتوف. كما ق امت بو تعزيز قدرات األبحاث و توفيذ األبحاث و تحويلها إلى إجةاءات وسياسات و ممارسات عامة

بةنامج التدريب على الوبائيات الميدانية في المغةب بالتعاون مع المةاكز األميةكية لمنافحة األمةاض والوق اية  
 موها.

 السيةة الذاتية

 

 2012تشةين األول  

 السف ارة الةياض

 االسم الدكتورة عبية بوت علي الحةبي

الفيزياء بجامعة األميةة نورة بوت عبد الةحمن بمديوة  أستاذ الفيزياء الوووية وفيزياء المف اعالت المساعد بقسم  
 الةياض، السعودية، ورئيسة اللجوة الدائمة لشئون الوق اية من اإلشعاع.

 الوظيفة

الفيزياء الوووية وفيزياء المف اعالت الوووية في جامعة الةياض وحصل على شهادة  الدكتورة عبية    درست
األمةينية   على موحة فولبةايت للباحثين للعمل في جامعة تنساسثم حصلت بعدها  . 2007الدكتوراه في عا   

وقد نشةت العديد من المق االت في المجالت العلمية    عملت بعدها لمدة عا  آخة في نفس الجامعة كأستاذ زائة
  الدولية عن إنتاج واستخدا  الوظائة المشعة الطبية للتشخيص وعالج لألورا  وأمةاض السةطان. كما أنها شاركت

  حصلت الدكتورة عبية على. تطبيق ات في العلو  الطبية الحيوية" --في تأليف كتاب بعووان "الوظائة المشعة  
 الفيزيائيةمؤتمةات للجمعية السعودية للعلو   للتميز باالضافة لتوظيمها    جائزة األمية خالد الفيصل

 السيةة الذاتية



 

 2012تشةين الثاني  

 السف ارة صوعاء

 االسم الهبوب  الدكتورة غادة

 الوظيفة مدية عا  البةنامج الوطوي للتحصين الموسع

توفيذ الحمالت   شةف علىت وهي اليمن. مةض الحصبة فيمةاقبة  وطوية لالتصال  اال هي نقطةالدكتورة غادة  
 بما في ذلك إدخال المجتمعات الةائدة في الصحة مختلفق امت بتوسيق  . الحصبةشلل األطف ال و الخاصة بمنافحة  

على العديد من   حصلت وقد .2011في عا    المنورات الةئوية ولق اح 2005في عا    الخماسي التنافؤ لق اح
جودها  ا و عود ت  ةخاصت التي تواجها  تحديابال التي تعتةف الحنومية ، الحنومية وغية من الموظمات الجوائز

في  شلل األطف ال   خال من كبلد اليمن إعالن جهودها العظيمة  إلى ويعزى األوق ات العصيبة. الميدان خالل في
 .موظمة الصحة العالميةمن قبل   2009 العا 

 السيةة الذاتية

 

 2012كانون األول  

 السف ارة تل أبيب

 االسم أمل أيوبالدكتورة  

 الوظيفة مؤسسة شةكة "ميتالو ثيةابي"

، التي  شةكة "ميتالو ثيةابي"آمال على الدكتوراة في الهودسة الطبية الحيوية. ق امت بتأسيس  الدكتورة  حصلت  
حمل  ت تةكز من خالل عملها على استخدا  اإلشعاع على الخاليا السةطانية من خالل استخدا  جزيئات الذهب.

لطف لين  أ   آمال  الدكتورة   ي.رأس المال االستثمار جذبت  العالج اإلشعاعي و  في مجال بةاءات اختةاع ثالث شةكتها
نتائج يمنن   التي تعطي لبحوثل ونتحمسيو   هامختبة ون  جولي الشباب الذين العلماءولذلك ف انها تستطيع فهم   ،

  الطبية الحيوية قسم الهودسة في باحثةآمال  الدكتورة  كانت   ،عملها قبل البدء في. ا في العالم الحقيقيهتطبيق
 .شيبا الطبي مةكز في  ةطبيفي الشؤون ال ةالفيزيائيو  في الوقب جامعة بن غوريون في

 السيةة الذاتية

 

 2013كانون الثاني  
 السف ارة تونس

 االسم أمال جةاد  ةالدكتور 

 الوظيفة لتنوولوجيا البيئة مةكز تونس الدولي ات فيالمختبة  قسم رئيس

شهادة   حصلت على والتومية المستدامة. العلو  البيئية في مجاالت عاما من الخبةة 25أمال   ةالدكتور لدى  
لصةف  ل الوطوية مع السلطة حياتها المهوية، وبدأت  في تولوز ساباتتيه بول من جامعة علم المياه الدكتوراه في

 قبل ان يوتق ل الى لمدة سبع سووات والبحوث االستصالح ومتابعة مشاريع مسؤولة عن تطوية حيث كانت الصحي
وخبية  مدرب  فوي و  ومدقق، ةموشود مقدمة أمال  ةالدكتور تعد    .جيا البيئةلتنوولو  مةكز تونس الدولي

األراضي   في مجال إدارة المؤتمةات االق ليمية والدولية في  قدمت العديد من المحاضةات وقد. استشاري
 البيئية. والتنوولوجيات، والتلوثالجافة

 السيةة الذاتية

 


