
 

 

 

 جوائز جامعة فيالدلفيا 

 تعلن اللجان 

 2014نتائج الفائزين للعام 

 
) جائزة  أحسن كتاب  2014أعلنت 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 : 

 
 أوالً : جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن كتاب  

 

 مناصفة لكل من :  تقرر منح الجائزة 

 مجال اإلنسانيات :   -1
لمؤلفل   "انون األردني واالتفاقياات الوولياةالحق في التجمع السلمي في الق" كتاب  - أ

 الوكتور ليث كمال نصراوين

 كتاب " الرقمية وتحوالت الكتابة " لمؤلفه الوكتور ابراهيم أحمو ملحم  - ب
 

 مجال العلوم والتكنولوجيا :  -2

 " الكروموسومات والجينات الوراثية " لمؤلفته : الوكتورة سناء نمر أبو شهاب كتاب

 

 امعة فيالدلفيا ألحسن كتاب مترجم ثانياً : جائزة ج

 

 منح الجائزة مناصفة لكل من :  

علام الانف،    –المالياة السالوكية عن كتابه المترجم :  الوكتور محمو داود عثمان -1

 صناعة القرار واألسواق 

دليال صااحا المنازل لكفااءة م : جعن كتابه المترالوكتور محمو اسماعيل الوديان  -2

  الطاقة

 

 

 ة جامعة فيالدلفيا ألحسن برمجية حاسوب ثالثاً : جائز

 

 تقرر منح الجائزة مناصفة لكل من : 

 ال كتور مأمون حتمل  -1

 ال كتور سامر عوض  -2

 MACRO FOLD عن برمجيتهما 

 

 



 

 رابعاً : جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن اختراع 

 

 

 تم حجب الجائزة لهذا العام لع م استالم أية اختراعات لهذا العام
 

 

 خامساً : جائزة جامعة فيالدلفيا ألحسن عمل فني 

 

 مثالثة لكل من :  تم منح الجائزة 

 

 السي  عصام البزور عن عمل  الفني " مفترق الذاكرة "  -1

 السي  جهاد العامري عن عمل  الفني " وشم أن لسي في الماء "  -2

 السي  محم  دحي ل عن عمل  الفني " ايقاع أحمر "  -3

 

 

 يل السالم فيالدلفيا ألحسن بحث في الطاقة المتجودة جائزة خلسادساً : 

 

 

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

 

 

 : جائزة خليل السالم فيالدلفيا ألحسن اختراع في الطاقة المتجودة سابعاً 

 

 

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

 

 

 

الحيللاة الفكريللة فللي  ألعماللل  المتق مللةمعااالي الساايو حااابم نسااي ة هاا ا وسااوم يااتم تكااريم 

   األردني والعربي . والثقافية والعلمية للمجتمع

 

 

فلي المركلز  السادسة والنصا  مسااءا 21/5/2015الموافق  الخمي،يوم ه ا وسيقام االحتفال 

   اعة المؤتمرات برعاية معالي السي ة ليلى شرف – الثقافي الملكي


