
 

 

 

 جوائز جامعة فيالدلفيا 

 تعلن اللجان 

 0213نتائج الفائزين للعام 

 
) جائزة  أحسن كتاب  0213أعلنت لجان جوائز جامعة فيالدلفيا نتائج الفائزين في جوائزها للعام 

، خليلل   مؤلف ، أحسن كتاب مترجم ، أحسن برمجية حاسوب ، أحسن اختراع ، أحسن عمل فني

خليلل السلالم فيالدلفيلا ألحسلن اختلراع فلي        –سن بحل  فلي القا لة المتجل دة     فيالدلفيا ألح –السالم 

 (.  القا ة المتج دة 

 

 وكانت النتائج على النحو التالي :  

 
 أواًل : جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن كتاب  

 

 الدكتور سامر خير أحمدلمؤلفه  " العرب ومستقبل الصين" كتاب 

 

يم واألسس والمقومات " لمؤلفه  : الهدكتور ايهاد عيهد     " السياحة البيئية : المفاه كتاب

 الرواضية

 

 ثانيًا : جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن كتاب مترجم 

 

 منح الجائزة مناصفة لكل من :  

األستاذ الدكتور صالح أبو اصبع عن كتاب  المترجم : وسهائل اععهالم والمجتمهع :     -1

 وجهة نظر نقدية 

م : اعستشهرا  : صهورة الشهر     جكتابه  المتهر  عهن  نواهض  األستاذ فخري صالح  -0

 في اآلداب والمعارف الغربية 

 

 ثالثًا : جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن برمجية حاسوب 

 

 حجب الجائزة لهذا العام لع م استيفاء البرمجيات المق مة لشروط الجائزة المقلوبة

 

 

 رابعًا : جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن اختراع 

 

جهاز استشعارزااسوشانس  ااااتم منح الجائزة للمهندس رؤؤف عبهد ا  ييلهوني عهن اختراعه  "     

اFluid Based orientation sensor(Fluid Gyroسومزئري

ا

 

 



 خامسًا : جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن عمل فني 

 

 منح الجائزة للفنان محمد العامري عن عمل  الفني " بال عنوان " 

 

 

 

 خليل السالم فيالدلفيا ألحسن بحث في الطاقة المتجددة جائزة سادسًا : 

 

لكههل مههن : الههدكتور محمههد النمههر والسههيد أميههر الههدفاعي عههن بحثهمهها :       مناصههفة  مههنح الجههائزة 

 استخدام السوائل النانوية في تحسين أداء حركة شمسية ثنائية الطبقات مبتكرة . 

 

 

 راع في الطاقة المتجددة : جائزة خليل السالم فيالدلفيا ألحسن اختسابعًا 

 

 

 تم حجب الجائزة لهذا العام لع م استيفاء االختراعات المق مة لشروط الجائزة المقلوبة.

 

 

هذا وسوف يهتم تكهريم الهدكتور رؤوف أبهو جهابر ألعماله  المتميهزة فهي الوئهام الهديني والتهاري             

 القدس .  ةاالجتماعي لألردن وعروب

 

 

السهاعة السادسهة والنصهس مسهاءًا      02/5/0212لخميس الموافه   علمًا بأن الحفل سيكون يوم ا

 رئيس مجلس األمناء.  –قاعة البتراء وبرعاية معالي السيدة ليلى شرف  –في فند  الريجنسي 


