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تحليل الخطاب العربي
1998منشور بدعم من مؤسسة عبد الحميد شومان. أ.د. صالح أبو أصبع           د. غسان عبد الخالق1.

1999العولمة والهوية أ. د. صالح أبو أصبع     أ. د. عز الدين المناصرة2.
د. محمد عبيد هللا

2000الحداثة وما بعد الحداثة أ.د. صالح أبو أصبع           د. محمد عبيد هللا3.
د. عزالدين المناصرة          د. غسان عبد الخالق

2002الحرية واإلبداع (واقع وطموحات ) د. عز الدين المناصرة         د. حسن عليان4.
د. محمد عبيد هللا

2004الحوار مع الذات أ.د. صالح أبو أصبع           أ. د. عز الدين المناصرة6.
د. محمد عبيد هللا

2005استشراف المستقبل أ.د. صالح أبو أصبع           أ.د. عز الدين المناصرة7.
د. محمد عبيد هللا

ثقافة المقاومة ( اإلطار النظري والفكري ، بين االرهاب والمقاومة، 
2006تجارب عربية   وعالمية ، الخطاب اإلعالمي والمقامة ) أ.د. صالح أبو اصبع           أ. د. عز الدين المناصرة8.

د.محمد عبيد هللا

2006ثقافة المقاومة ( في اآلداب والفنون ) أ.د. صالح أبو اصبع           أ. د. عز الدين المناصرة9.
د.محمد عبيد هللا

2003العرب والغرب .5
د . عبد الواحد لؤلؤة          أ.د. عز الدين المناصرة

د. حسن عليان                  د. غسان عبد الخالق
د. محمد عبيد هللا 
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2007 ثقافة الخوف (1) .10

.12

 ثقافة الخوف (2)

ثقافة الصورة ( اإلطار النظري )

أ. د. صالح أبو أصبع     أ. د. عز الدين المناصرة
د. محمد عبيد هللا

2007

أ.د. صالح أبو أصبع           د. محمد عبيدهللا
د. هيثم سرحان                 د. يوسف ربابعة

ظالل عويس
أ.د. صالح أبو أصبع           د. محمد عبيدهللا
د. هيثم سرحان                 د. يوسف ربابعة

ظالل عويس

2008

2008ثقافة الصورة ( في األدب والنقد )13.

أ.د. صالح أبو أصبع           د. محمد عبيدهللا
د. هيثم سرحان                 د. يوسف ربابعة

ظالل عويس
2008ثقافة الصورة ( في اإلعالم واالتصال ) .14

أ.د. صالح أبو أصبع           د. محمد عبيدهللا
د. هيثم سرحان                 د. يوسف ربابعة

ظالل عويس

2008ثقافة الصورة ( في الفنون ) .15

أ.د. صالح أبو أصبع           د. محمد عبيدهللا
د. هيثم سرحان                 د. يوسف ربابعة 2010ثقافة الحب والكراهية .16

أ.د. صالح أبو أصبع           أ. د. عز الدين المناصرة
د. محمد عبيد هللا

.11
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2011ثقافة التواصل ( أبعاد فكرية ومفاهيمية ) .17

ثقافة التواصل ( أدب الرحالت )19.

أ.د. صالح أبو أصبع           د. محمد عبيدهللا 2011ثقافة التواصل ( في اآلداب واإلعالم والفنون)20.

الثقافات الشعبية : 2012
( قيد التحكيم واإلعداد للنشر ) .21

أ.د. صالح أبو أصبع           د. محمد عبيدهللا
د. يوسف ربابعة

2011ثقافة التواصل ( التاريخ والسيرورة ) أ.د. صالح أبو أصبع           د. محمد عبيدهللا
د. يوسف ربابعة

2011 أ.د. صالح أبو أصبع           د. محمد عبيدهللا
د. يوسف ربابعة

.18
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تأويل الكالم " دراسة تطبيقية في الشعر وأحوال الشعراء "
طُبع بدعم من وزارة الثقافة في دار أزمنة للنشر والتوزيع .

اآلداب والفنوند.غسان إسماعيل عبد الخالق

الكليةإسم المؤلف    عنوان الكتاب الرقم

2007 .1

فكر غالب هلسا النقدي " دراسة في المنهج والتطبيق" 
طُبع بدعم من وزارة الثقافة في مطبعة السفير .

2008اآلداب والفنونأ.د. حسن عليان .2

الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة
( بين عامي 1948م – 1957م ) دراسة نقدية

احتفالية جامعة فيالدلفيا بالقدس عاصمة الثقافة العربية.
2009اآلداب والفنونأ. د. صالح أبو أصبع .3

فلسطين الكنعانية – قراءة جديدة في تاريخ فلسطين القديم
احتفالية جامعة فيالدلفيا بالقدس عاصمة الثقافة العربية.

2009اآلداب والفنونأ.د.  عز الدين المناصرة .4

دراسات في آثار فلسطين
احتفالية جامعة فيالدلفيا بالقدس عاصمة الثقافة العربية.

2009اآلداب والفنوند. معاوية إبراهيم .5

قاموس مختصرات علوم المكتبات والمعلومات في بيئة اإلنترنت 
تم نشره في دار صفاء للنشر والتوزيع .

2009العلوم اإلدارية والماليةد. ماجد خالد الزبيدي .6

عملية السالم ومطالبات الالجئين الفلسطينيين – دراسة في 
مطالبات تعويض الملكية وإعادة الممتلكات

احتفالية جامعة فيالدلفيا بالقدس عاصمة الثقافة العربية.

تأليف : مايكل فيشباخ
2010اآلداب والفنونترجمة : الفرد عصفور .8

الجوانب األخالقية والمهنية في تكنولوجيا المعلومات 
تم نشره في مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع .

2009تكنولوجيا المعلوماتد. سعد عبد الستار .7
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اللغة في شعر مسلم بن الوليد األنصاري " دراسة لغوية"
اآلداب والفنوند. أحمد نعيم الكراعين  تم نشره  في دار البركة للنشر والتوزيع .

الكليةإسم المؤلف    عنوان الكتاب الرقم

2000 .1

قانون المالكين والمستأجرين في ضوء محكمة التمييز 
تم نشره  في المركز القومي  للنشر. 

2002الحقوق د. علي هادي العبيدي  .2

مكانة األبناء عند اآلباء في الشعر والقرآن والسنة
2004اآلداب والفنوند. محمد غنيمتم نشره  في دار الشروق للنشر والتوزيع . .3

تصميم وتحليل الخوارزميات
تم نشره  في البركة للنشر والتوزيع .

د. خلدون بطيحة
السيد جبار حسن

العلوم اإلدارية
تكنولوجيا المعلومات

2004 .4

العرب والغرب في الرواية العربية 
تم نشره  في دار المجدالوي للنشر والتوزيع .

2004اآلداب والفنونأ.د. حسن عليان .5

محاسبة شركات األشخاص
تم نشره  في دار البركة للنشر والتوزيع .

2004العلوم اإلدارية والماليةد. رشا حمادة .6

إستراتيجيات اإلتصال وسياساته وتأثيراته
2005اآلداب والفنونأ.د. صالح خليل أبو أصبع تم نشره  في دار المجدالوي للنشر والتوزيع . .8

األسرة العربية في األدب العربي " العصر الجاهلي – العباسي" 
2005اآلداب والفنوند.محمد عبد القادر غنيم تم نشره  في دار المجدالوي للنشر والتوزيع . .9

علم التناص المقارن 
تم نشره في دار المجدالوي للتشر والتوزيع. 

2006اآلداب والفنونأ. د. عز الدين المناصرة  .7



É«ØdOÓ«a á©eÉL äGQƒ°ûæe

  É«ØdOÓ«a á©eÉL/ É«∏©dG äÉ°SGQódGh »ª∏©dG åëÑdG IOÉªY øe ºYóH IQƒ°ûæŸG ÖàµdG

اإلتصال والتنمية المستدامة في الوطن العربي
اآلداب والفنونأ.د.صالح أبو إصبع تم نشره  في دار البركة للنشر والتوزيع .

اآلداب والفنون

الكليةإسم المؤلف    عنوان الكتاب الرقم

2009 .10

(الترقيم باللغة العربية )
تم نشره  في دار البركة للنشر والتوزيع .

2009أ.د. محمد عصفور .11

(الخطاب  النقدي العربي)
اآلداب والفنونأ.د.حسن عليان تم نشره  في دار مجدالوي للنشر. 

العلومد.جعفر الموسوي

2008 .12
(An Introduction to Statistics)

2009 تم نشره  في دار البركة للنشر والتوزيع . .13

(مهارات التفكير)
تم نشره  في أزمنة  للنشر والتوزيع .

2011اآلداب والفنوند. توفيق لويس إلياس شومر .14

(تصميم وتحليل الخوارزميات)
تم نشره  في دار المجدالوي للنشر والتوزيع .

2010تكنولوجيا المعلوماتد.رعد فاضل علوان .15

(أساليب ومعايير حماية التراث الثقافي والطبيعي- دراسات 
2011أ.د.أحمد أبو الهيجاءوخبرات تطبيقية) ،وتم نشره  في مطبعة الخط العربي .  .17

( الدعاية والرأي العام، مفاهيم وتطبيقات )
2012اآلداب والفنونأ.د. صالح خليل أبو اصبعتم نشره  في البركة للنشر والتوزيع. .18

(المعادالت التفاضلية: تطبيقاتها الهندسية)
تم نشره  في مطبعة الخط العربي .

د.عبد الرحمن القواسمي وعضو 
الهندسةهيئة التدريس ندى الخطيب

الهندسة

2011 .16
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الجهة المنظمة عنوانه وتاريخ انعقاده     إسم المؤتمر  الرقم

.1

.2

.3

.4

 the 6th multi conference on المؤتمر الدولي
(Signals, Systems & Devices (IEEE-SSD2009

 the 7th multi conference on المؤتمر الدولي
(Signals, Systems & Devices (IEEE-SSD2009

الذي عقد في مدينة جربة التونسية خالل 
الفترة 23-26/3/2009.

كلية هندسة /جامعة فيالدلفيا 
بالتعاون مع جامعة صفاقس 

 Chemnitz  التونسية وجامعة
 IEEE األلمانية ومعهد

كلية هندسة /جامعة فيالدلفيا 
بالتعاون مع جامعة صفاقس 

 Chemnitz  التونسية وجامعة
 IEEE األلمانية ومعهد

الذي عقد في جامعة فيالدلفيا خالل الفترة 
.28-30/6/2010

الذي عقد في فندق حياة عمان خالل مؤتمر الهندسة الميكانيكية األردني الدولي السابع
الفترة 27-29/9/2010 .

كلية هندسة/جامعة فيالدلفيا  بالتعاون 
مع  نقابة المهندسين األردنيين

(IPEC2006) الذي عقد في جامعة فيالدلفيا خالل الفترة مؤتمر فيالدلفيا الهندسي الدولي السادس
.19-21/9/2006

كلية هندسة/جامعة فيالدلفيا بالتعاون 
مع معهد مهندسي الكهرباء 

 (IEEE) واإللكترونيات األمريكي
ومعهد الهندسة والتكنولوجيا 

البريطاني (IET) ونقابة المهندسين 
األردنيين وشركة الكهرباء الوطنية. 
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الجهة المنظمة عنوانه وتاريخ انعقاده     إسم المؤتمر  الرقم

.5

.6

.7

.8

.9

 the 8th multi conference on المؤتمر الدولي
(Signals, Systems & Devices (IEEE-SSD2009

الذي عقد في مدينة سوسة التونسية 
خالل الفترة 22-25/3/2011

كلية هندسة /جامعة فيالدلفيا 
بالتعاون مع جامعة صفاقس 

 Chemnitz  التونسية وجامعة
 IEEE األلمانية ومعهد

 the 9th multi conference on المؤتمر الدولي
(Signals, Systems & Devices (IEEE-SSD2009

 (Chemnitz) الذي عقد في مدينة
األلمانية خالل الفترة 21-24/3/2012

كلية هندسة /جامعة فيالدلفيا 
بالتعاون مع جامعة صفاقس 

 Chemnitz  التونسية وجامعة
 IEEE األلمانية ومعهد

"IEEE AECT 2011" المؤتمر الدولي
الذي عقد  في جامعة فيالدلفيا خالل شهر 

كانون أول 2011.
كلية هندسة/جامعة فيالدلفيا  
بالتعاون مع الجامعة األردنية

المهرجان التكنولوجي الوطني الرابع حيث شاركت جامعتنا 
بعدد من المشاريع المتميزة وحصلت على عدد من الجوائز

الذي عقد في جامعة فيالدلفيا خالل الفترة 
.9-10/5/2011

كلية الهندسة /جامعة فيالدلفيا 
بالتعاون مع الجامعات األردنية 

األخرى وهيئة االمم المتحدة للنساء 
UNA Woman  ووزارة 

االتصاالت والتكنولوجيا المعلومات 

"IEEE CITS 2012" المؤتمر الدولي
الذي عقد  في جامعة فيالدلفيا خالل شهر 

أيار 2012.
كلية هندسة/جامعة فيالدلفيا بالتعاون 

مع الجامعة الهاشمية
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تطوير أساليب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
( أوراق الحلقة النقاشية األولى)

اآلداب والفنوند. غسان إسماعيل عبد الخالق

الكليةتحرير ومراجعة    عنوان الكتاب الرقم

1997 .1

2000اآلداب والفنوند. غسان إسماعيل عبد الخالقتدريس مهارات اللغة العربية ( اوراق الحلقة النقاشية الثانية ) .2

القدس بين الحق العربي والوهم الصهيوني
2002اآلداب والفنونأ.د. حسن عليان .3

2005اآلداب والفنوناإلشراف العام (أ.د صالح ابو اصبع)أوراق فيالدلفيا (بحوث محكمة)  .4

الهندسة د. إبراهيم بدران    د. مصطفى الشيخاالفاق المستقبلية للقوى العاملة األردنية
العلوم اإلدارية والمالية

2008 .5

اإلستيطان اإلسرائيلي في فلسطين (دراسات استراتيجية وقانونية)
احتفالية جامعة فيالدلفيا بالقدس عاصمة الثقافة العربية.

2011أ.د.  صالح أبو أصبع     د.  أحمد نوفل .6

اآلداب والفنون

اآلداب والفنون

القدس في التاريخ واألدب واللغة
احتفالية جامعة فيالدلفيا بالقدس عاصمة الثقافة العربية.

2011د. غسان إسماعيل عبد الخالق .7


