
 2015جامعة فيالدلفيا تحتفل بتوزيع جوائزها للعام 
 

 
 

علا  الفاائزيب ب اا فال حفا   2015احتفلت جامعة فيالدلفيا بتوزيع جوائزهاا للعاا  
، بحضاو  الياي ل ليلا   ار  المركز الثقاافل المليالفل قاعة المؤتمرات ب أقامته

، كمااا  ئاايم مسلاام أماااام السامعااة، اميتمااا  السامعااة ار ااتان الاا كتو  مااراا  
محما  عاواد  ئايم السامعاة، اار اتان الا كتو   معتز الميخ  الماال تان ال كتو  ا

، االااا كتو  اباااراهيم بااا  ا  ميتماااا   ئااايم ميتمااا  الااارئيم االاائااام اركااااديمل
  .م ير العالقات ال الية الذي أدا  الحف االسامعة، 

 
ره ب اذه الماا ا ة عب فخاار تان ال كتو  معتز الميخ  الم  ئيم السامعة اأعرب 
يطياام لاال اجامعااة فيالدلفيااا تحتفاا  " :الحفاا  قااا  في اااألقاهااا فاال كلمااة فاال 

عامًا عل  انطالق مييرت ا المتميازل أ  أ حام  (25)بعي ها الفضل هذا العا  لمرا 
اييااع نا  .بيام فاال هاذا الميااام السميا  فاال حفاا  توزياع جااوائز جامعاة فيالدلفيااا

عياا  الميااوي النطااالق الثااو ل العربيااة الي اار  التاال جميعااًا أ  نحتفاا  هااذا العااا  بال
  اأ ا  الميخ  االم إلا  أ  ."كانت ت    إل  ن وض ارمة االلحاق بركم التق  

ا ااتمرا  التطاار  ااب هاااب ي اايب بولااوخ أ  الماااال الثقااافل االعلماال االفيااري 
التااو،، اليائ  فل ارقطا  العربية هو ماال مح اد اربعااد لايي  ابمياناات، قليا  

اهااذا يضااع ميااؤالية بالطااة الخطااو ل علاا  المؤ يااات العلميااة  .لااعيا االقاااا،



االتعليمية ااالعالمية االثقافية اعل  العلمام االمفيريب االفااانيب ااركااديمييب 
عل  ح   وام، نلك أ  الفير المتطر  ال يواجه إال بالفير العلمل االفير الميتاير 

اهذا يتطلم ج  ًا مزداجاًا ارا  باتسااه التربياة ابااام  .االثقافة الوطاية االنيانية
المخصااية الوطايااة االثااانل تااوفير المااواد االمراجااع التاال يميااب أ  تطااذي العقاا  

امب هاا ، فإ  تالليا اليتام اترجماة المتمياز ماب االنتاار الفياري  .االافم االراخ
يااادل المحتااو  العااالمل االاا فو  فاال مساااالت االباا ا، ااالفتاارا، االمعلوماتيااة از

 .الرقمل العلمل كل ا تخ   هذه الطاية
 

تحتفا   :، اقاا ا  تحيايم جاوائز جامعاة فيالدلفيااكلماة لساعلل محافظة  .داألق  
جااائزل أحيااب كتاااب  :جامعااة فيالدلفيااا كاا  عااا  بتوزيااع جوائزهااا الياا ع المعرافااة

ياب مؤلا، اجائزل أحياب كتااب متارجم، اجاائزل أحياب برمسياة حا اوب، اجاائزل أح
فيالدلفياا رحياب بحاي فال  -افترا،، اجائزل أحيب عم  فال، اجائزل فلي  الياالم

فيالدلفيااا رحيااب افتاارا، فاال الطاقااة  -الطاقااة المتساا دل، اجااائزل فلياا  اليااالم
ابذلك تياهم السامعة بتحقيق أح  أه اف ا الرئييية، اهو دعم ال حي  .المتس دل

 .تصااادية ااالجتماعيااة فاال الممليااةالعلماال اتمااسيعه الراماال إلاا  التاميااة االق
لقاا  الحظاااا فااال  الياااوات المالااية تاا نل ميااتو  ابنتااار الثقااافل " :األااا 

اال عسام، االحاا   .االعلمل االتقال االفال الاذي يقا   للساوائز اليا ع الماذكو ل
هاذه، أ  ياتم حسام عا د مااب الساوائز فال كا  عاا  بياا م تا نل مياتو  ماا يقاا   

ل أحيااب كتاااب فاال العلااو  االتياولوجيااا، اأحيااب كتاااب اتاام حساام جااائزت .إلي ااا
 ."2015مترجم لعا  

 
قا مت ارنياة حاال السار  كلماة قالات في اا أ   جمعية فلي  اليالم الخيرياة اعب 

هاال االالاا  مااب نوع ااا فاال مسااا  السمعيااات فاال  جمعيااة فلياا  اليااالم الخيريااة 
رق ارا ا  االتال اال د  االتل تقع لامب أجما  اأعارق الما   الوقفياة فال الما

تياااع  اماااب فاااال  مرافق اااا اليااا عة المتمثلاااة فااال المياااس ، الح يقاااة، المركاااز 
الثقافل، الخيا ، ال ازا ، ار ض الز اعية، بااللافة ال  السمعية التل كانت اما زالات 

 تيع  ل عم ك  ماا ييا م فال دفاع عسلاة التامياة الا   2011ماذ تل يي ا عا  
اتالتل فيارل جاائزتل فليا   .االما  ادعم المستمع المحلل بي  ما ل ي ا مب ماوا د

االدبياة -فيالدلفيا مب ايماناا العميق بلهمية ال حاو  ااالفتراعاات العلمياة -اليالم 



االفااب فاال تحقيااق الر ااالة التاال اجاا ت جمعيااة فلياا  اليااالم الخيريااة مااب اجل ااا 
 .بالمقا  ارا 

 
با اامل  :ب الاا كتو  فالاا  الياا و  الااذي  ااير السامعااة اقااا ا ألقاا  كلمااة الفااائزي

ابا م إفوانل ازمالئل الفائزيب، االذيب أتمر  نيابة عا م بتمثيل م فل كلمتل 
المتوالااعة، فااإنال أ داام ب ايااة با ااتطال  هااذه الماا اا ة الطي ااة، للتقاا   إلاا  

بصاافتاا  اليااادل القااائميب علاا  هااذه السااائزل الرائاا ل بالمااير السزياا ، اليااب لاايم
فااائزيب، اإنمااا بصاافتاا مااواطايب ماتماايب لوطااااا الح ياام، ف ااذا االنتمااام ال ييااو  
بااارقوا  اإنمااا بارفعااا ، اقاا  تفضاالت جامعااة فيالدلفيااا المحترمااة بتحماا  هااذه 
الميااؤالية الوطايااة، اترجمااة   ااالت ا إلاا  فعاا ، مااب فااال  دعم ااا المتوا اا  

مياة، ب ا   تماسيع ال ااحثيب ار دنيايب االيخل لمث  هذا الاو، مب الم اد ات العل
عل  الا وض بسودل ابنتار العلمل الوطال، اإد اًكاا ماب القاائميب علي اا بلهمياة 
ال حااي العلماال اال اااحثيب فاال تاميااة اراطااا ، ف ااالعلم ت ااا  بيااوت العماااد ل ااا، 

 ."االس   ي    بيوت العز االير 
 

جااائزل  أحيااب كتاااب  :ت التاليااةكاناات لاامب الفياااجااوائز جامعااة فيالدلفيااا يااذكر أ  
مؤلا ، أحيب كتاب مترجم ، أحيب برمسية حا اوب ، أحياب افتارا، ، اأحياب عما  

فيالدلفياا رحياب بحاي فال الطاقاة المتسا دل ، فيالدلفياا  –، فليا  الياالم   فاال
  (.رحيب افترا، فل الطاقة المتس دل 

 
إدا ل  "ياانيات كتااب اكانت جائزل أحياب كتااب مؤلاا ماا افة ليا  ماب مساا  ابن

لمؤلفيااه  الاا كتو  فالاا  الياا   "ماظو نااا تااا يخل اعلماال اعملاال –القااو  العاملااة 
الطاقاااة المتساا دل بااايب الثقافاااة  "كتاااب ، ااالياااي  أحماا  اليااا  اليااا و  الياا و 

مساااا  العلاااو  افااال  .للمؤلاااا ار اااتان الااا كتو  محمااا  الزع ااال "االتياولوجياااا 
للمؤلا ار تان  "متس دل بيب الثقافة االتياولوجيالالطاقة ا "كتاب  :االتياولوجيا 

   .ال كتو  محم  الزع ل
 
نظاا   "اا افة ل رمسياة مجائزل جامعة فيالدلفيا رحيب برمسية حا اوب تقر  ماح ا

لليي    يم درير، الياي  ماؤمب يا ايب، الياي   اامر  :للم رمسيب "اليلية الذكية 



 للم اارمسيبا  تصااميم الماماالت المرك ااة برمسيااة الياا، ازهياار ااسنيااة هيااا القرعااا 
 ار تان ال كتو  دازي أبو فر خ اال كتو  أميب المصري 

 
طااوير ميمااالت دذائيااة ت "جااائزل جامعااة فيالدلفيااا رحيااب افتاارا، لالفتاارا، اماحاات 

كانات ا .الياي  اباراهيم مطربالا للمخترعيب اليي  مياا  الريماااي "لعالر اليماة
لياي  دانا ي السي اااي ا :حيب عم  فال ماا فة لي  مبجائزل جامعة فيالدلفيا ر

االيي   فيا  هايالت  عاب لوحتاه  "ن ر ار د   –ماظر ط يعل  "عب لوحته الفاية 
   ."أ الة  "الفاية 

 
قا  ماحات جائزل فلي  اليالم فيالدلفيا رحيب بحي فل الطاقاة المتسا دل اكانت  
تقياايم أدام  اا ية الي ربااام  : لاا كتو   اا ي  كيااوا  عااب بحثااها :اا اافة لياا  ماابم

 :ال كتو  محم  حم ا  عاب بحثاه ، ادلالوطاية اال دنية لرب  مما يع الطاقة المتس 
جاائزل فليا  الياالم ا .تلثير المر ح الضوئل اليائ  عل  أدام ارلوخ الي رالوئيه

لليي  معان عليا  عاب افتراعاه كانت فيالدلفيا رحيب افترا، فل الطاقة المتس دل 
   ".بياة  ياخ ج ي ل نات محو   أ ل تو  "الطاقة المتس دل  فل
 

أما جائزل جامعة فيالدلفيا رحيب كتاب مترجم فق  تم حسم السائزل ل ذا العا  
   .لع   ا تيفام اليتم المتق مة لمراط السائزل المطلوبة


