
 3102جامعة فيالدلفيا حتتفل بتوزيع جوائزها للعام 

 

 
 

على الفائزين بها يف حفل كبري، ومندوبًا عن السيدة ليلى شرف رئيس  3102احتفلت جامعة فيالدلفيا بتوزيع جوائزها للعام 
اجلوائز إىل مستحقيها حبضور االستاذ جملس أمناء اجلامعة، قام الدكتور حسان بدران نائب رئيس جملس األمناء بتسليم 

الدكتور حممد عواد رئيس اجلامعة، واألستاذ الدكتور مروان كمال مستشار اجلامعة، واألستاذ الدكتور صاحل أبو أصبع نائب 
 حلفل. الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية والدكتور ابراهيم بدران مستشار رئيس اجلامعة، مدير العالقات الدولية الذي أدار ا

 
وألقى األستاذ الدكتور حممد أمني عود رئيس اجلامعة كلمة يف احلفل قال فيها: إن اإلقبال على املشاركة يف جوائز فيالدلفيا 
يتزايد عامًا بعد عام واإلهتمام بالفكر والثقافة والعلم تأليفًا وترمجة وقراءة يتقدم سنة بعد سنة وكذلك احلال يف حقول 

لمي والتكنولوجي والرقمي والبحوث. ومع هذا ، البد من اإلشارة اىل أن ثورة اإلعالم واملعلومات واالتصاالت اإلبداع الفين والع
الرقيمة قد تركت أثرها يف بلدنا ويف املنطقة العربية على النشئ اجلديد الذي أصبح أكثر مياًل للتعامل مع النصوص السريعة 

حباجة اىل دراسة مدى اقبال الناشئة على القراءة املعمقة والبحث والكتابة واإلبداع والتبادالت االلكرتونية . ومن هنا ، فنحن 
العلمي والفين والتعبري عنه بنتاج يطلع عليه الناس. والزالت معدالت التأليف والقراءة متواضعة . فبينما تنشر الواليات 

( ألف ، وماليزيا 01( ألف، وكوريا )91كتاب ، وأملانيا ) ( ألف351( ألف كتاب سنويًا والصني ما معدله )391املتحدة ما معدله )
( آالف 01واملنطقة العربية بكاملها فهي تنشر أقل من )  كتاب سنويًا  (031( ألف كتاب سنويًا ، جند أن األردن ينشر )01)

 كتاب.



مجه اسبانيا يف عام واحد، وأما يف وأما يف جمال الرتمجة فإن ما أنتجه العامل العربي منذ عهد اخلليفة املأمون أقل مما ترت
( ألفًا، 00جمال براءات االخرتاع فإن ما هو مسجل للواليات املتحدة نصف مليون ونيف، ولليابان حوالي املليون، وللسويد )

يف جمال وأما  021( االمارات 29( وهو لألردن )902ألفًا( بينما ال يصل العدد الثنيت عشرة دولة عربية األلف ) 31وإلسرائيل )
الرتتيب العاملي لالخرتاع والتطوير فتحتل املرتبة األوىل سويسرا، فالسويد، فاململكة املتحدة فالواليات املتحدة. ترتيب قطر 

 .003اليمن  000السودان  020سوريا  011( مصر 11(، ُعمان )05(، لبنان )10(، األردن )02)
 

على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واإلبداع . وهي األكثر إنفاقًا على  إن اجملتمعات احلديثة املتقدمة هي األكثر إنفاقًا
التعليم ، وهي أيضًا األكثر تأليفًا وترمجًة واألعلى قراءة واألكثر إبداعًا يف الفنون واآلداب واالخرتاعات. وهي يف نفس الوقت 

لت يف بلدنا حباجة اىل االهتمام والتطوير والنشر والتعميم األكثر انتاجًا للسلع واخلدمات. وال بد من القول بأن الفنون الزا
وربطها بالنهوض االقتصادي االجتماعي واالنساني حتى يصبح تذوق اجلمال والتفاعل معه جزءًا من احلياة اليومية للمواطن. 

يكون و راءها جمتمع صناعي .  أما الربجميات وتكنولوجيا املعلومات ، فإنها تصبح أكثر تأثريًا يف صنع التقدم واالزدهار حني
وهذا ما نشهده بوضوح يف الدول الصناعية يف أوروبا وأمريكا واليابان ، وما نشاهده لدى الدول الناهضة يف آسيا وأمريكا 

 .   ( اخرتاع لكل مليون0اجلنوبية. أما االخرتاع فال زالت معدالت االخرتاع يف املنطقة العربية ضئيلة للغاية وال تزيد عن )
 

وألقى الدكتور رؤوف أبو جابر املكرم ألعماله املتميزة يف الوئام الديين والتاريخ االجتماعي لألردن وعروبة القدس كلمة يف 
احلفل أشاد بهذا النهج احلميد الذي اختطه جامعة فيالدلفيا بهذه اجلوائز القيمة، وعرض إىل جانب تارخيه ودراسته وأحباثه 

 دعا الباحثني إىل االستمرار يف الولوج إىل أحباث العلم واملعرفة. واحملطات اليت مرت عليه و
 

كما ألقى األستاذ الدكتور عبدالسالم العبادي رئيس جملس أمناء مؤسسة خليل السامل كلمة قال فيها: "لقد أولت مجعية خليل 
ختصيص جائزتني خلدمة حبوث السامل اخلريية موضوع الطاقة املتجددة جل عنايتها فاتفقت مع جامعة فيالدلفيا على 

الطاقة وآثارها النافعة يف اجملتمع فكانت هنالك جائزتان يف هذا اجملال جائزة خليل السامل فيالدلفيا ألحسن اخرتاع يف 
الطاقة املتجددة، وجائزة أحسن حبث يف الطاقة املتجددة. إن العناية بالطاقة املتجددة جيب أن تنال كل اهتمام للحاجة 

ستفادة منها بعد ارتفاع كلف النف  وانتاج الكهرباء منه وتعلم احلاجة املاسة للطاقة املتجددة اليت بدأت تلي املاسة لال
حاجات البشرية وتشبعها بكفاية وكلف منافسة، وهي تشمل فيما تشمل الطاقة الشمسية والطاقة املائية وطاقة الرياح 

وغريها، لذا جيب أن تنصب اجلهود على االستفادة الكاملة منها حبوثًا والوقود احليوي، والطاقة النووية واهليدورجينية 
واخرتاعًا ومن هذه املصادر مجيعًا، فهي أمور أودعها اهلل سبحانه كونه العظيم، والذي سخرها ملنفعة االنسان وخريه فالكون يف 

 النظر االسالمي جمال لتفكري االنسان، وجمال النتفاعه، وجمال لتمتعه". 
 



ألقى الدكتور فايز خصاونة كلمة جلان التحكيم حيث قال: "عندما شرفين زمالئي وطلبوا مين أن أحتدث بامسهم ونيابة كما 
عنهم، وشرعت بكتابة هذه الكلمات، فاستوقفين أمران: األول أنين مل أستطع جتاوز األيام القليلة املاضية ودالالتها، فقد 

ريًا لنا بالقدس واملقدسات، مسرى حممد عليه الصالة والسالم ومعرجه، وفيها بشر كانت ذكرى اإلسراء واملعراج باألمس تذك
سيدنا عيسى عليه السالم ودعا "اجملد هلل يف األعالي وعلى األرض السالم" واحملبة، لكنا جندها جندها تئن من احتالل بغيض 

عام وحنن خبري؛ وقبلها كان يوم تداعى فيه  ومقارفات إسرائيلية مقيتة وعامل متواطئ؛ وقبلها كان عيد استقاللنا فكل
املؤمنون من أبناء هذا الوطن اجلميل، مسيحني ومسلمني، الستقبال قداسة البابا يف الزيارة البابوية الرابعة لألردن ويف أول 

أنه حيفز اإلبداع  زيارة خارجية يقوم بها قداسته منذ تبوءه موقعه. أما األمر الثاني فهو متعلق جبوهر هذا الربنامج من حيث
 ويكافئ اجلهود، وقد نهض هذا الربنامج الرائد بهذه املهمة بكفاءة واقتدار، حتى أصبح برناجمًا يشار إليه بكل فخر واعتزاز.

 
وأضاف: "هل لي أن أجرؤ بطرح سؤال غريب: ملاذا تنفرد جامعة فيالدلفيا بهذا الشرف الرفيع؟ وملاذا ال جتاريها جامعات أخرى؟ 

حاط هذا الربنامج بكل نطاقات اإلبداع؟ أستبقكم الرد على هذا السؤال بالتأكيد أنه ليس مطلوبًا منه ذلك أصاًل، ال على وهل أ
املستوى الوطين وال على املستوى العربي العريض. ولكن أال ترون معي أن نطاقات أخرى من اإلبداع ال تزال متاحة جلامعات 

ائدة وتعظيم األثر؟ إني ومن هذا املنرب أدعو سائر اجلامعات األردنية لدراسة هذا االقرتاح ومؤسسات غري فيالدلفيا لتعميم الف
 وتبين برامج مناظرة ومكملة، وسيبقى جلامعة فيالدلفيا األجر املضاعف ألنها استنت هذه السنة احلميدة". 

 
ي وبالنيابة عن زمالئي الفائزين جبوائز وألقى الكاتب فخري صاحل كلمة الفائزين وقال: "إنه ليشرفين باألصالة عن نفس

جامعة فيالدلفيا أن أعربعن فرحنا وسعادتنا مجيعًا بتكريم هذا الصرح العلمي الوطين األردني البارز لنا، من خالل اختيار 
ت . فقد درج3102بعض مما أجنزناه من كتب وترمجات وأحباث واخرتاعات وأعمال فنية بوصفها األفضل أردنيًا خالل عام 

فيالدلفيا، وهي اجلامعة اليت متزج بني احلفاظ على مستوى رفيع ن التعليم األكادميي واالهتمام الشديد واملتواصل بالدور 
الثقايف واجملتمعي للمؤسسة األكادميية عرب مؤمتراتها العلمية وجوائزها ومهرجاناتها ونشاطاتها البارزة وحضورها الدائم 

واجملتمعية والعلمية، على تكريم عدد من علماء هذا الوطن ودارسيه وباحثيه وعلمائه وفنانيه  يف احلياة الرتبوية والثقافية
وكتابه، مستنة سنة حسنة ونهجًا نرجو أن تتبعه بقية اجلامعات األردنية فتخرج من قوقعتها األكادميية إىل رحاب اجملتمع 

قات اخلالقة املبدعة، سواء تلك املقيمة بني صفوف واحلياة املمتدة الواسعة. وال شك أن اهتمام فيالدلفيا بالطا
طلبتهاوأساتذتها أو تلك العاملة يف ملؤسسات األكادميية والعلمية والثقافية املختلفة خارجها، يدل داللة أكيدة على ضرورة 

يف بالدنا، هادمة األسوار التشديد على الدور املعريف والثقايف والتنويري اخلالق الذي ينبغي أن تضطلع به املؤسسات التعليمية 
الوهمية اليت تقوم بينها وبني اجملتمع، ومقيمة يف الوقت نفسه صالت وثيقة مع التحوالت الثقافية واملعرفية والتقدم العلمي 

 التكنولوجي اهلائل الذي تصنعه اجلامعات واملؤسسات واألفراد يف جهات الكرة األرضية األربع". 
 



دران نائب رئيس جملس أمناء جامعة فيالدلفيا بتسليم الفائزين جوائزهم واليت كانت على النحو وبعدها قام الدكتور حسان ب
 التالي: 

 
 أواًل : جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن كتاب 

 كتاب " العرب ومستقبل الصني " ملؤلفه الدكتور سامر خري أمحد
 ملؤلفه : الدكتور زياد عيد الرواضيةكتاب " السياحة البيئية : املفاهيم واألسس واملقومات " 

 
 ثانيًا : جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن كتاب مرتجم 

 منح اجلائزة مناصفة لكل من : 
 األستاذ الدكتور صاحل أبو اصبع عن كتابه املرتجم : وسائل اإلعالم واجملتمع : وجهة نظر نقدية 

 ق : صورة الشرق يف اآلداب واملعارف الغربية األستاذ فخري صاحل نواهضه عن كتابه املرتجم : اإلستشرا
 

 ثالثًا : جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن برجمية حاسوب 
 حجب اجلائزة هلذا العام لعدم استيفاء الربجميات املقدمة لشروط اجلائزة املطلوبة

 

 رابعًا : جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن اخرتاع 
 Fluid Basedيلوني عن اخرتاعه " جهاز استشعار التوازن املائعيمت منح اجلائزة للمهندس رؤؤف عبد اهلل ط

orientation sensor(Fluid Gyro 
 

 خامسًا : جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن عمل فين 
 منح اجلائزة للفنان حممد العامري عن عمله الفين " بال عنوان " 

 
 ملتجددة سادسًا : جائزة خليل السامل فيالدلفيا ألحسن حبث يف الطاقة ا

لكل من : الدكتور حممد النمر والسيد أمري الدفاعي عن حبثهما : استخدام السوائل النانوية يف حتسني   منح اجلائزة مناصفة
 أداء حركة مشسية ثنائية الطبقات مبتكرة . 

 
 سابعًا : جائزة خليل السامل فيالدلفيا ألحسن اخرتاع يف الطاقة املتجددة 

 لعام لعدم استيفاء االخرتاعات املقدمة لشروط اجلائزة املطلوبة.مت حجب اجلائزة هلذا ا
 


