
 فورموال فيالدلفيا يف املركز الثالث يف املسابقة الدولية للسيارات

 

 
 

شارك فريق فورموال جامعة فيالدلفيا من قسم اهلندسة امليكانيكية يف فعاليات املسابقة الدولية لسيارات الفورموال للجامعات 
(Formula Student Race)   مخسة أيام متواصلة يف بريطانيا وأفاد مدير املشروع الدكتور منذر عبيد واليت استمرت

 Institution of Mechanical)أن هذا السباق الذي ينظمه سنويًا املعهد الربيطاني للهندسة امليكانيكية 

Engineers)   ومجعية مهندسي السيارات العاملية(Society of Automotive Engineering 

International)   األقوى واألصعب من نوعه على مستوى العامل، وبهذا تشارك جامعة فيالدلفيا كأول جامعة أردنية يف
يف بريطانيا لتكون شاهدًا على إجنازات أبناء الوطن الذين جنحوا  للوصول واملشاركة يف هذه املسابقة  حلبة سيلفرستون

( جامعة عاملية، وقد حقق فريق جامعة فيالدلفيا املرتبة 022)( فريقًا جامعيًا من أصل 111العاملية، وقد تأهل للمشاركة )
الثالثة على مستوى املشاركني اجلدد يف العامل واملرتبة األوىل عربيًا. هذا وقد أبدى حكام املسابقة إعجابهم بسيارة الفورموال 

ملشاغل اهلندسية جلامعة فيالدلفيا األردنية واليت مت تصميمها وتصنيعها وجتهيزها وفحصها حمليًا وفق قوانني حمددة يف ا
والغالبية العظمى من   (The Pioneers)حتت عنوان الرواد   (Motorsport News)حيث مت ذكر ذلك يف صحيفة 

اجلامعات املشاركة يف هذه املسابقة الدولية هم من الدول املتقدمة صناعيًا مثل أملانيا وبريطانيا وكندا وأمريكا وهولندا 
 .والسويد

 
ا اإلجناز الذي حققه طلبة جامعة فيالدلفيا يأتي نتيجة اهتمام اجلامعة وحرصها الدائم على دعم طلبتها وتنمية إن هذ

مواهبهم وتطوير قدراتهم وتدريبهم ودعم إبداعهم.وجيدر القول بأن فريق فورموال جامعة فيالدلفيا يشارك ألول مرة دون أي 
املشاركة واليت مت دعمها من مصانع مرسيدس، جاكوار وفرياري وفورد، وبالرغم دعم من شركات السيارات الكربى كباقي الفرق 



من كل ذلك فقد جنح الفريق األقل عددًا من بني الفرق املشاركة واملكون من الطلبة عمر القوامسة، وليد أبو غزي، أمحد عوده 
تيبة  اخلشالي من قسم اهلندسة امليكانيكية من ونور أبو كاشف وبإشراف الدكتور منذر عبيد والدكتوره شذى عموره والدكتور ق

تصنيع سيارة سباق حملية ذات سرعة عاملية بالنسبة للموارد احملددة لديهم، وقد أكد املشرفون على املشروع أن الدعم املالي 
للمنافسة  وتوفري القطع الفنية من خالل تبين مثل هذا املشروع من قبل شركات السيارات يف األردن هو الطريق الوحيد

واحلصول على نتائج أفضل يف املستقبل وتوجه جامعة فيالدلفيا شكرها وتقديرها للمؤسسات والشركات الوطنية الداعمة 
للمشروع وهي نقابة املهندسني األردنيني وصندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية والشركة التجارية الصناعية / شركة فورد 

وشركة  برتا للصناعة اهلندسية وشركة زين لالتصاالت وشركة الوثبة  Kumho /اراتللسي والشركة الوطنية العربية
 .للطاقة املتجددة

 


