
  كتب االعالم واالتصال

 دار النشر المؤلف عنوان الكتاب (اعالم واتصال) رقم الرف رقم الجرد

00 908 C.0001 
النشأة التطوریة -سوسیولوجیا االتصال واالعالم 

 -واالتجاھات الحدیثة والدراسات المیدانیة
عبد هللا محمد 
 عبد الرحمان

دار المعرفة الجامعیة 
 2002االسكندریة 

1142 C.0002  المبادئ واألسس النظریة والمنھجیة- االعالم - 
عبد هللا محمد 
 عبد الرحمان

دار المعرفة الجامعیة 
 2004االسكندریة 

2761 C.0003  المبادئ واألسس النظریة والمنھجیة- االعالم - 
عبد هللا محمد 
 عبد الرحمان

دار المعرفة الجامعیة 
 2004االسكندریة 

2760 C.0004  المبادئ واألسس النظریة والمنھجیة- االعالم - 
عبد هللا محمد 
 عبد الرحمان

دار المعرفة الجامعیة 
 2004االسكندریة 

0 1146 C.0005  دراسة في االتصال اإلنساني-الدعایة والرأي العام 
اسماعیل علي 

 سعد
دار المعرفة الجامعیة 

 2005 1االسكندریة ط

0 1198 C.0006 "االعالم والدعایة "رؤیة تحلیلیة نقدیة 
إسماعیل علي 

 سعد
دار المعرفة الجامعیة 

 2005االسكندریة 

0 2731 C.0007 "االعالم والدعایة "رؤیة تحلیلیة نقدیة 
إسماعیل علي 

 سعد
دار المعرفة الجامعیة 

 2005االسكندریة 

0 2732 C.0008 "االعالم والدعایة "رؤیة تحلیلیة نقدیة 
إسماعیل علي 

 سعد
دار المعرفة الجامعیة 

 2005االسكندریة 

0 1199 C.0009 االتصال االنساني في الفكر االجتماعي 
إسماعیل علي 

 سعد
دار المعرفة الجامعیة 

 2007االسكندریة 

0 2733 C.0010  االنساني في الفكر االجتماعياالتصال 
إسماعیل علي 

 سعد
دار المعرفة الجامعیة 

 2007االسكندریة 

0 2734 C.0011 االتصال االنساني في الفكر االجتماعي 
إسماعیل علي 

 سعد
دار المعرفة الجامعیة 

 2007االسكندریة 

00 909 C.0012 علم اجتماع االتصال واالعالم 

 -سیدأحمدغریب 
سامیة محمد 

اسماعیل -جابر
 علي سعد

دار المعرفة الجامعیة 
 2004االسكندریة 

00 910 C.0013 
المفاھیم والقضایا - االتصال واالعالم والمجتمع 
 - والنظریة

جمال محمد أبو 
 شنب

دار المعرفة الجامعیة 
 2005االسكندریة 

0 2765 C.0014 
دراسة في مھارات االتصال - االنسانیة العالقات 

 - والتعامل
جمال محمد أبو 

 شنب
دار المعرفة الجامعیة 

 2006االسكندریة 



0 2764 C.0015 
دراسة في مھارات االتصال - العالقات االنسانیة 

 - والتعامل
جمال محمد أبو 

 شنب
دار المعرفة الجامعیة 

 2006االسكندریة 

0 1149 C.0016 
دراسة في مھارات االتصال - العالقات االنسانیة 

 - والتعامل
جمال محمد أبو 

 شنب
دار المعرفة الجامعیة 

 2006االسكندریة 

0 1145 C.0017  التطبیقات- األطر النظریة- المفاھیم- الدعایة واالعالن 
جمال محمد أبو 

أشرف -شنب
 محمد خوجة

المعرفة الجامعیة دار 
 2005االسكندریة 

0 2754 C.0018 العالقات العامة بین النظریة والتطبیق 
شدوان علي 

 شیبة
دار المعرفة الجامعیة 

 2007االسكندریة 

0 2755 C.0019 العالقات العامة بین النظریة والتطبیق 
شدوان علي 

 شیبة
المعرفة الجامعیة دار 

 2007االسكندریة 

0 1143 C.0020 "االعالن "المدخل والنظریة 
شدوان علي 

 شیبة
دار المعرفة الجامعیة 

 2005االسكندریة 

0 2753 C.0021 "االعالن "المدخل والنظریة 
شدوان علي 

 شیبة
دار المعرفة الجامعیة 

 2005االسكندریة 

0 2752 C.0022 "االعالن "المدخل والنظریة 
شدوان علي 

 شیبة
دار المعرفة الجامعیة 

 2005االسكندریة 

0 2751 C.0023 االعالم الدولي 
جوناثان 

فینبي/تر: أحمد 
 طلعت البشبیشي

دار المعرفة الجامعیة 
 2006االسكندریة 

0 2750 C.0024 االعالم الدولي 
جوناثان 

فینبي/تر: أحمد 
 طلعت البشبیشي

دار المعرفة الجامعیة 
 2006االسكندریة 

0 1141 C.0025 االعالم الدولي 
جوناثان 

فینبي/تر: أحمد 
 طلعت البشبیشي

دار المعرفة الجامعیة 
 2006االسكندریة 

0 1138 C.0026 
األطر النظریة استراتیجیات الدعایة واالعالن (
 )والنمادج التطبیقیة

أشرف فھمي 
 خوجة

دار المعرفة الجامعیة 
 2007االسكندریة 

0 1151 C.0027 
األطر المدخل إلى االخراج الصحفي والطباعة (

 )النظریة والنمادج التطبیقیة
أشرف فھمي 

 خوجة
دار المعرفة الجامعیة 

 2007االسكندریة 

00 905 C.0028 
األطر المدخل إلى االخراج الصحفي والطباعة (

 )النظریة والنمادج التطبیقیة
أشرف فھمي 

 خوجة
دار المعرفة الجامعیة 

 2007االسكندریة 

0 1150 C.0029 
األطر المؤسسة الصحفیة بین التنظیم والرقابة (

 )النظریة والنمادج التطبیقیة
أشرف فھمي 

 خوجة
المعرفة الجامعیة دار 

 2006االسكندریة 

0 1155 C.0030 
االتصال الجماھیري في المجتمع العربي الحدیث 

 )الموضوع والقضایا(
طھ عبد العاطي 

 نجم
دار المعرفة الجامعیة 

 2008االسكندریة 



0 1148 C.0031 
دراسة في التوجھات الصحافة والحریات السیاسیة "
 "االیدیولوجیة

طھ عبد العاطي 
 نجم

دار المعرفة الجامعیة 
 2005االسكندریة 

0 1139 C.0032 زكریا فكري االخراج الصحفي 
دار المعرفة الجامعیة 

 2006االسكندریة 

0 1140 C.0033 زكریا فكري االخراج الصحفي 
دار المعرفة الجامعیة 

 2006االسكندریة 

00 906 C.0034 نعمان عتمان الخبر ومصادره في العصر الحدیث 
دار المعرفة الجامعیة 

 2006االسكندریة 

0 2762 C.0035 نعمان عتمان الخبر ومصادره في العصر الحدیث 
دار المعرفة الجامعیة 

 2006االسكندریة 

0 2763 C.0036 نعمان عتمان الخبر ومصادره في العصر الحدیث 
المعرفة الجامعیة  دار

 2006االسكندریة 

0 1144 C.0037 نعمان عتمان الخبر ومصادره في العصر الحدیث 
دار المعرفة الجامعیة 

 2006االسكندریة 

0 1154 C.0038 نعمان عتمان فنون التحریر الصحفي 
دار المعرفة الجامعیة 

 2008االسكندریة 

0 1147 C.0039 ) جمال مجاھد )االسس النظریة والمنھجیةالرأي العام وقیاسھ 
دار المعرفة الجامعیة 

 2007االسكندریة 

0 1152 C.0040 
دراسة في االبعاد النظریة ( تكنولوجیا االتصال

 )والعلمیة لتكنولوجیة االتصال
 محمد محفوظ

دار المعرفة الجامعیة 
 2005االسكندریة 

0 4025  C.0041 االتصال واالعالم على شبكة االنترنت 
محمد عبد 

 الحمید
. 1عالم الكتب. القاھرة.ط

2007 

0 3988 C.0042 االتصال واالعالم على شبكة االنترنت 
محمد عبد 

 الحمید
. 1عالم الكتب. القاھرة.ط

2007 

0 4020 C.0043 نظریات االعالم واتجاھات التاثیر 
محمد عبد 

 الحمید
. 1عالم الكتب. القاھرة.ط

2004 

0 4029 C.0044  النظریة والتطبیق- تأثیر الصورة الصحفیة - 
محمد عبد 

الحمید/السید 
 بھنسي

. 1عالم الكتب. القاھرة.ط
2004 

0 4021 C.0045 البحث العلمي في الدراسات االعالمیة 
محمد عبد 

 الحمید
. 2الكتب. القاھرة.طعالم 

2004 

0 4028 C.0046 فاروق ابو زید مدخل إلى علم الصحافة 
. 2عالم الكتب. القاھرة.ط

1998 



0 4026 C.0047 عالم الكتب. القاھرة فاروق ابو زید فن الكتابة الصحفیة 

0 4027 C.0048 فاروق ابو زید فن الخبر الصحفي 
. 2الكتب. القاھرة.طعالم 

2000 

0 4019 C.0049 ماجي الحلواني مدخل الى الفن االذاعي والتلفزیوني والفضائي 
. 2عالم الكتب. القاھرة.ط

2008 

0 4030 C.0050 الصحافة المتخصصة ووحدة المعرفة 
عبد العزیز 

 شرف
. 1عالم الكتب. القاھرة.ط

2003 

0 4018 C.0051 علي عجوة االعالم وقضایا التنمیة 
. 1عالم الكتب. القاھرة.ط

2005 

0 4022 C.0052  بحوث االعالم- دراسات في مناھج البحث العلمي- 
سمیر محمد 

 حسین
عالم الكتب. القاھرة. 

2006 

0 4024 C.0053 تصمیم البحوث الكیفیة ومعالجة بیاناتھا إلكترونیة 
الحمید كمال عبد 

 زیتون
. 1عالم الكتب. القاھرة.ط

2006 

0 1182 C.0054 
دوره في تلبیة احتیاجتھا -التلفزیون ةالمرأة 

 -التربویة
 منى حسین

. 1عالم الكتب. القاھرة.ط
2006 

0 1067 C.0055 حسن طوالبھ في االعالم والدعایة والحرب النفسیة 
الكتب الحدیث. عالم 

 2006.  1االردن.ط

0 1066 C.0056 حسن طوالبھ في االعالم والدعایة والحرب النفسیة 
عالم الكتب الحدیث. 

 2006.  1االردن.ط

0 3980 C.0057 سعاد جبر سعید سیكولوجیة االتصال الجماھیري 
عالم الكتب الحدیث. 

 2008.  1االردن.ط

1043 C.0058 أثر التطور التكنولوجي على االرھاب 
زكریا حسن أبو 

 دامس
عالم الكتب الحدیث. 

 2005.  1االردن.ط

00 892 C.0059 فنونھ- وسائلھ-أسسھ-االعالن 
منى سعید 

الحدیدي/سلوى 
 امام علي

الدار المصریة اللبنانیة. 
 2005. 1القاھرة.ط

0 1185 C.0060 
أعمال المؤتمر - العربیة ومتغیرات العصر الفضائیات 

 العلمي االول ألكادیمیة الدولیة لعلوم االعالم

منى سعید 
الحدیدي/حسن 

عماد 
مكاوي/حسین 
 محمد الشافي

الدار المصریة اللبنانیة. 
 2005. 1القاھرة.ط

00 890 C.0061 االتصال ونظریاتھ المعاصرة 
حسن عماد 
مكاوي/لیلى 
 حسین السید

الدار المصریة اللبنانیة. 
 2006. 6القاھرة.ط

0 3982 C.0062 االذاعة في القرن الحادي والعشرین 
حسن عماد 

مكاوي/عادل 
 عبد الغفار

الدار المصریة اللبنانیة. 
 2008. 1القاھرة.ط



00 898 C.0063  الضبط والسیطرة- نظام االتصال واالعالم الدولي - 
محمد راسم 

 الجمال
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2005. 1القاھرة.ط

00 889 C.0064 االتصال واالعالم في العالم العربي في عصر العولمة 
راسم محمد 

 الجمال
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2006. 1القاھرة.ط

00 897 C.0065 مدخل الى االخراج الصحفي 
سعید الغریب 

 النجار
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2001. 1القاھرة.ط

00 895 C.0066 تكنولوجیا الصحافة في عصر التقنیة الرقمیة 
سعید الغریب 

 النجار
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2003. 1القاھرة.ط

00 893 C.0067 
أطر نظریة ونمادج -تحلیل الخطاب االعالمي 

 -تطبیقیة
 محمد شومان

الدار المصریة اللبنانیة. 
 2007. 1القاھرة.ط

00 896 C.0068 
دراسات في التفاعلیة و  - الصحافة اإللكترونیة 

 تصمیم المواقع 
أد: شریف 

 درویش اللبان 
الدار المصریة اللبنانیة 

 2005 - 1ط -القاھرة  -

00 900 C.0069 
االتصال في الفنون واالعالم والتعلیم وادارة نماذج 

 االعمال
عبد العزیز 

 شرف
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2003. 1القاھرة.ط

00 899 C.0070 نظریات في تشكیل اتجاھات الرأي العام 
شیماء ذو الفقار 

 زغیب
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2004. 1القاھرة.ط

0 3997 C.0071 ھبة شاھین التلفزیون الفضائي العربي 
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2008. 1القاھرة.ط

00 824 C.0072 سامي مسلم صورة العرب في الصحافة المانیا االتحادیة 
مركز دراسات الوحدة 

. 2العربیة.بیروت.ط
1986 

00 821 C.0073 العرب وثورة المعلومات 

اسامة 
الخولي/حسن 

الشریف/انطوان 
 زحالن

مركز دراسات الوحدة 
. 1العربیة.بیروت.ط

2005 

00 825 C.0074 صورة العرب في عقول االمریكیین 
میخائیل 

سلیمان/تر:عطا 
 عبد الوھاب

مركز دراسات الوحدة 
. 2العربیة.بیروت.ط

2000 

00 815 C.0075 تاریخ نظریات االتصال 

ومیشال أرمان 
ماتالل/تر:نصر 

-الدین لعیاضي
 الصادق رابح

مركز دراسات الوحدة 
. 1العربیة.بیروت.ط

2005 

0 1195 C.0076 العرب واالعالم الفضائي 
مجموعة 

الباحثین:عبد 
 الرحمن عزي....

مركز دراسات الوحدة 
. 1العربیة.بیروت.ط

2004 

00 816 C.0077  واالعالم في الوطن العربياالتصال 
راسم محمد 

 الجمال

مركز دراسات الوحدة 
. 3العربیة.بیروت.ط

2004 

00 818 C.0078 نسیم الخوري االعالم العربي وانھیار السلطات اللغویة 
مركز دراسات الوحدة 

. 1العربیة.بیروت.ط
2005 



00 817 C.0079  صباح یاسین -النسق القومي وھیمنة القوة- االعالم 
مركز دراسات الوحدة 

. 1العربیة.بیروت.ط
2006 

0 1174 C.0080 محمد نصر مھنا االعالم السیاسي بین التنظیر والتطبیق 
دار الوفاء االسكندریة. 

  2007. 1ط

0 4014 C.0081 د نصر مھنامحم االعالم السیاسي بین التنظیر والتطبیق 
دار الوفاء االسكندریة. 

  2007. 1ط

0 4007 C.0082 
- االعالم والسیاسة في المواجھة العربیة االسرائیلیة 

 - دراسة تطبیقیة
 محمد نصر مھنا

دار الوفاء االسكندریة. 
 2009. 1ط

0 4011 C.0083 
البحث العلمي وتطبیقاتھا في االعالم والعلوم مناھج 

 السیاسیة

مصطفى حمید 
الطائي/خیر 
 میالد ابو بكر

دار الوفاء االسكندریة. 
  2007. 1ط

0 1173 C.0084 
مناھج البحث العلمي وتطبیقاتھا في االعالم والعلوم 

 السیاسیة

مصطفى حمید 
الطائي/خیر 
 میالد ابو بكر

الوفاء االسكندریة. دار 
  2007. 1ط

0 4009 C.0085 
التقنیات االذاعیة والتلفازیة وأھمیتھا التطبیقیة في 

 التعلیم والتعلم
مصطفى حمید 

 الطائي
دار الوفاء االسكندریة. 

  2007. 1ط

0 1171 C.0086 
االذاعیة والتلفازیة وأھمیتھا التطبیقیة في التقنیات 

 التعلیم والتعلم
مصطفى حمید 

 الطائي
دار الوفاء االسكندریة. 

  2007. 1ط

0 1172 C.0087 الفنون االذاعیة والتلفزیونیة وفلسفة االقناع 
مصطفى حمید 

 الطائي
دار الوفاء االسكندریة. 

  2007. 1ط

0 4010 C.0088 الفنون االذاعیة والتلفزیونیة وفلسفة االقناع 
مصطفى حمید 

 الطائي
دار الوفاء االسكندریة. 

  2007. 1ط

0 1196 C.0089 محمد سید فھمي فن االتصال في الخدمة االجتماعیة 
دار الوفاء االسكندریة. 

 2008. 1ط

0 4017 C.0090 محمد سید فھمي فن االتصال في الخدمة االجتماعیة 
دار الوفاء االسكندریة. 

 2008. 1ط

0 1197 C.0091  خالد حربي -أدبھ وفصولھ-علم الحوار العربي االسالمي 
دار الوفاء االسكندریة. 

 2006. 1ط

0 1170 C.0092 مدخل على الترویج 
طھ عبد الرحیم 

 طھ
دار الوفاء االسكندریة. 

 2006. 1ط

0 3994 C.0093 
قضایا فكریة ودراسة - االعالم وحقوق االنسان 

 - تطبیقیة ومیدانیة
قدري علي عبد 

 المجید
دلر الجامعة الجدیدة. 

 2008االسكندریة. 

0 1206 C.0094 
قضایا فكریة ودراسة - االعالم وحقوق االنسان 

 - تطبیقیة ومیدانیة
قدري علي عبد 

 المجید
الجامعة الجدیدة. دلر 

 2008االسكندریة. 

0 2730 C.0095 
قضایا فكریة ودراسة - االعالم وحقوق االنسان 

 - تطبیقیة ومیدانیة
قدري علي عبد 

 المجید
دلر الجامعة الجدیدة. 

 2008االسكندریة. 



0 2729 C.0096 
قضایا فكریة ودراسة - االعالم وحقوق االنسان 

 - تطبیقیة ومیدانیة
قدري علي عبد 

 المجید
دلر الجامعة الجدیدة. 

 2008االسكندریة. 

0 1156 C.0097 
دراسة تحلیلیة مقارنة -الصحافة وقضایا التعلیم 

لموقف االتجاھین القومي والمعارض في الصحافة 
 -من قضایا التعلیم

مجمدي 
صالح/طھ 

 المھدي

الجامعة الجدیدة. دار 
 2007االسكندریة. 

0 1191 C.0098 
قضایا االعالم في زمن العولمة بین التكنولوجیة 

 - دراسات في الوسائل والرسائل -ةواالیدیولوجی
 محمد شطاح

دار الھدى. الجزائر. 
2006 

0 1403 C.0099 
االعالم في زمن العولمة بین التكنولوجیة قضایا 

 - دراسات في الوسائل والرسائل -ةواالیدیولوجی
 محمد شطاح

دار الھدى. الجزائر. 
2006 

0 1402 C.0100 
قضایا االعالم في زمن العولمة بین التكنولوجیة 

 - دراسات في الوسائل والرسائل -ةواالیدیولوجی
 محمد شطاح

الھدى. الجزائر. دار 
2006 

0 1405 C.0101 
قضایا االعالم في زمن العولمة بین التكنولوجیة 

 - دراسات في الوسائل والرسائل -ةواالیدیولوجی
 محمد شطاح

دار الھدى. الجزائر. 
2006 

0 1404 C.0102 
قضایا االعالم في زمن العولمة بین التكنولوجیة 

 - دراسات في الوسائل والرسائل -ةواالیدیولوجی
 محمد شطاح

دار الھدى. الجزائر. 
2006 

0 1189 C.0103 نور الدین بلیبل كیف تحرر الخبر الصحفي واالذاعي 
دار الھدى. الجزائر. 

2002 

0 1187 C.0104 نور الدین بلیبل كیف تحرر التحقیق الصحفي 
دار الھدى. الجزائر. 

2002 

0 1188 C.0105 نور الدین بلیبل كیف تحرر الحدیث الصحفي والتلفزیوني 
دار الھدى. الجزائر. 

2002 

0 1190 C.0106 نور الدین بلیبل كیف تحرر االستطالع 
دار الھدى. الجزائر. 

2002 

0 1181 C.0107 
المراسل الصحفي المحترف الذاعة أكادیمیة 

 والتلفزیون والصحف
 نوار باھي

دار الھدى. الجزائر. 
2006 

0 1176 C.0108 
-التلفزیون الفضائي وأثره على الشباب في الجزائر 

 -دراسة میدانیة
 نصیر بوعلي

دار الھدى. الجزائر. 
2005 

0 1054 C.0109  االلكترونیة في الوطن العربيالصحافة 
عبد االمیر 

 الفیصل
دار الشروق. االردن. 

2006 

0 1055 C.0110 الصحافة االلكترونیة في الوطن العربي 
عبد االمیر 

 الفیصل
دار الشروق. االردن. 

2006 

0 1049 C.0111 
مجتمع المعلومات ومجتمع -االتصال الدولي والعربي 

 -الورق
یاس خضیر 

 البیاتي
دار الشروق. االردن. 

2006 



0 1048 C.0112 
مجتمع المعلومات ومجتمع -االتصال الدولي والعربي 

 -الورق
یاس خضیر 

 البیاتي
دار الشروق. االردن. 

2006 

0 1044 C.0113 أثر وسائل االعالم على تعلیم األطفال وتثقیفھم 
عبد الفتاح أبو 

 معان 
دار الشروق. 

 2006.  1االردن.ط

0 1045 C.0114 أثر وسائل االعالم على تعلیم األطفال وتثقیفھم 
عبد الفتاح أبو 

 معان 
دار الشروق. 

 2006.  1االردن.ط

00 809 C.0115 االعالم والعولمة 
عبد الرازق 
 محمد الدلیمي

دار مكتبة الرائدن 
 2004. 1االردن. ط

00 808 C.0116 االعالم والعولمة 
عبد الرازق 
 محمد الدلیمي

دار مكتبة الرائدن 
 2004. 1االردن. ط

00 810 C.0117 االعالم والعولمة 
عبد الرازق 
 محمد الدلیمي

دار مكتبة الرائدن 
 2004. 1االردن. ط

00 811 C.0118 االعالم والعولمة 
الرازق عبد 

 محمد الدلیمي
دار مكتبة الرائدن 

 2004. 1االردن. ط

00 805 C.0119 إشكالیة االعالم واالتصال في العالم الثالث 
عبد الرازق 
 محمد الدلیمي

دار مكتبة الرائدن 
 2004االردن.  

00 806 C.0120 إشكالیة االعالم واالتصال في العالم الثالث 
الرازق عبد 

 محمد الدلیمي
دار مكتبة الرائدن 

 2004االردن.  

00 804 C.0121 إشكالیة االعالم واالتصال في العالم الثالث 
عبد الرازق 
 محمد الدلیمي

دار مكتبة الرائدن 
 2004االردن.  

00 803 C.0122 إشكالیة االعالم واالتصال في العالم الثالث 
الرازق عبد 

 محمد الدلیمي
دار مكتبة الرائدن 

 2004االردن.  

0 2726 C.0123 
دراسات في االتصال والدعایة -االعالم الدولي 

 -الدولیة
 أحمد بدر

دار قباء. القاھرة. 
1998 

 0 2725 C.0124 
دراسات في االتصال والدعایة -االعالم الدولي 

 -الدولیة
 أحمد بدر

قباء. القاھرة. دار 
1998 

0 1137 C.0125 
دراسات في االتصال والدعایة -االعالم الدولي 

 -الدولیة
 أحمد بدر

دار قباء. القاھرة. 
1998 

00 912 C.0126 
دراسات في االتصال والدعایة -االعالم الدولي 

 -الدولیة
 أحمد بدر

دار قباء. القاھرة. 
1998 

0 2741 C.0127 االعالم 
عبد المنعم 

 المیالدي
مؤسسة شباب الجامعة. 

 2007االسكندریة. 

0 2740 C.0128 االعالم 
عبد المنعم 

 المیالدي
مؤسسة شباب الجامعة. 

 2007االسكندریة. 



00 922 C.0129 االعالم 
عبد المنعم 

 المیالدي
مؤسسة شباب الجامعة. 

 2007االسكندریة. 

0 4033 C.0130  رؤیة معاصرة-معالم الدولة القومیة الحدیثة - 
ھشام محمود 

 األقداحي
مؤسسة شباب الجامعة. 

 2008االسكندریة. 

0 4078 C.0131 السید یسین العالمیة والعولمة 
دار النھضة مصر 

 2002. 2للطباعة ط

0 4079 C.0132 السید یسین العالمیة والعولمة 
دار النھضة مصر 

 2002. 2للطباعة ط

0 4076 C.0133  السید یسین -رؤیة نقدیة عربیة - المعلوماتیة وحضارة العولمة 
دار النھضة مصر 

 2006للطباعة . 

0 4077 C.0134  السید یسین -رؤیة نقدیة عربیة - المعلوماتیة وحضارة العولمة 
النھضة مصر دار 

 2006للطباعة . 

 0 3984 C.0135 أحمد زكریا أحمد الكتابة الصحفیة االخباریة وتأثیرھا 
دار الفجر للنشر. 

 2008. 1القاھرة.ط

0 3999 C.0136 
دراسة - الممارسة الصحفیة واألداء الصحفي 

 -للتحریر الصحفي والنظریة النسویة
 أحمد زكریا أحمد

الفجر للنشر. دار 
 2007. 1القاھرة.ط

0 3979 C.0137 
االعالم..واالعالم  -(االعالم البیئي-االعالم العلمي 

الطبي..االعالمي المتخصص..الصحف والفضائیات 
 -العلمیة)

 سمیر محمود
دار الفجر للنشر. 

 2008. 1القاھرة.ط

0 3977 C.0138 "فن كتابة "الدراما التلفزیونیة 
ستیف 

ویتون/تر: أحمد 
 المغربي

دار الفجر للنشر. 
 2008. 1القاھرة.ط

85365 C.0139  االسس واالھداف- النظام العالمي الجدید العالم- 
عبد القادر رزیق 

 المخادمي
دار الفجر للنشر. 

 2005. 1القاھرة.ط

0 1178 C.0140 الجرائم المعلوماتیة 
أحمد خلیفة 

 الملط
دار الفكر الجامعي 

 2005االسكندریة. 

0 1160 C.0141 بروتوكوالت وقوانین االنترنت 
-منیر الجنبیھي

 ممدوح الجنبیھي
دار الفكر الجامعي 

 2005االسكندریة. 

0 1157 C.0142 المبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشر 
عبد الفتاح 

 بیومي حجازي
الفكر الجامعي دار 

 2006االسكندریة. 

0 3978 C.0143 استراتیجیة االعالم والتنمیة 
یسرى محمد 

 العال
دار الفكر الجامعي 

 2007. 1االسكندریة.ط

0 1161 C.0144 الجریمة المعلوماتیة واجرام االنترنت 
سامي علي حامد 

 عیاد
دار الفكر الجامعي 

 2007االسكندریة. 

0 4000 C.0145 وسائل االعالم الجدیدة والموجة الرقمیة الثانیة 
أمین سعید عبد 

 الغني
ایتراك للنشر. 

 2008. 1القاھرة.ط



0 4005 C.0146 
رؤیة اعالمیة من - الثقافة العربیة والفضائیات 

 - منظور منھجیة التحلیل الثقافي
أمین سعید عبد 

 الغني
للنشر. ایتراك 
 2003. 1القاھرة.ط

0 4003 C.0147 ادارة المؤسسات االعالمیة في عصر اقتصاد المعرفة 
أمین سعید عبد 

 الغني
ایتراك للنشر. 

 2006. 1القاھرة.ط

0 3989 C.0148 
االثار االقتصادیة واالجتماعیة لثورة االتصاالت 

االنترنت -وتكنولوجیا المعلومات على الدول العربیة 
 والمحمول نمودجا

 ابراھیم األخرس
ایتراك للنشر. 

 2008. 1القاھرة.ط

0 1420 C.0149 زھیر احدادن مدخل لعلوم االعالم واالتصال 
دیوان المطبوعات 
الجامعیة. الجزائر. 

1991 

0 1418 C.0150 زھیر احدادن مدخل لعلوم االعالم واالتصال 
المطبوعات دیوان 

الجامعیة. الجزائر. 
1991 

0 1417 C.0151 زھیر احدادن مدخل لعلوم االعالم واالتصال 
دیوان المطبوعات 
الجامعیة. الجزائر. 

1991 

0 1416 C.0152 زھیر احدادن مدخل لعلوم االعالم واالتصال 
دیوان المطبوعات 
الجامعیة. الجزائر. 

1991 

0 1419 C.0153 زھیر احدادن مدخل لعلوم االعالم واالتصال 
دیوان المطبوعات 
الجامعیة. الجزائر. 

1991 

0 2380 C.0154 
كسر المحرمات في الفضاء االعالمي -قناة الجزیرة 

 - العربي
 مفید الزیدي

دار الطلیعة. بیروت. 
  2003. 1ط

0 2381 C.0155 
كسر المحرمات في الفضاء االعالمي -قناة الجزیرة 

 - العربي
 مفید الزیدي

دار الطلیعة. بیروت. 
  2003. 1ط

0 2444 C.0156  یحي البجاوي - دراسة في الموقع والواقع- العرب وشبكات المعرفة 
دار الطلیعة. بیروت. 

 2007. 1ط

0 2443 C.0157  یحي البجاوي - دراسة في الموقع والواقع- وشبكات المعرفة العرب 
دار الطلیعة. بیروت. 

 2007. 1ط

85136 C.0158 یحي البجاوي أوراق في التكنولوجیا واالعالم والدیمقراطیة 
دار الطلیعة. بیروت. 

 2004. 1ط

85137 C.0159 یحي البجاوي أوراق في التكنولوجیا واالعالم والدیمقراطیة 
دار الطلیعة. بیروت. 

 2004. 1ط

0 3975 C.0160 ثقافة االخبار 
ستیوارت 

آالن/تر: ھدى 
 فؤاد

مجموعة النیل العربیة 
 2008. 1مصر. ط

0 4032 C.0161 الجریمة والقانون في ثقافة االعالم 
شیال براون/تر: 

 ھدى فؤاد
النیل العربیة مجموعة 

 2006. 1مصر. ط

0 4031 C.0162 التلفزیون والعولمة والھویات الثقافیة 
كریس باركر/تر: 
 عال أحمد إصالح

مجموعة النیل العربیة 
 2006. 1مصر. ط



0 1200 C.0163 
االعالم التربوي في مجاالت الریاضة واستثمار 

 أوقات الفراغ
-الحماميمحمد 

 أحمد سعید
مركز الكتاب للنشر 

 2006. 1القاھرة.ط

0 2736 C.0164 
االعالم التربوي في مجاالت الریاضة واستثمار 

 أوقات الفراغ
-محمد الحمامي
 أحمد سعید

مركز الكتاب للنشر 
 2006. 1القاھرة.ط

0 2735 C.0165 
التربوي في مجاالت الریاضة واستثمار االعالم 

 أوقات الفراغ
-محمد الحمامي
 أحمد سعید

مركز الكتاب للنشر 
 2006. 1القاھرة.ط

0 1183 C.0166 االعالم األمني بین النظریة والتطبیق 
جاسم خلیل 

 میرزا
مركز الكتاب للنشر 

 2006. 1القاھرة.ط

0 1201 C.0167  محمد نصر مھنا االعالم العربي (في العالم متغیر)مدخل إلى 
المكتب الجامعي 

الحدیث. االسكندریة. 
2007 

0 2737 C.0168 (في العالم متغیر) محمد نصر مھنا مدخل إلى االعالم العربي 
المكتب الجامعي 

الحدیث. االسكندریة. 
2007 

00 902 C.0169  محمد نصر مھنا العربي (في العالم متغیر)االعالم 
المكتب الجامعي 

. 1الحدیث. االسكندریة.ط
1997 

0 2702 C.0170 
الحاسب اآللي: الكمبیوتر في مجال عمل االخصائیین 

 -المجال الطبي-االجتماعیین 
 صالح لیري

المكتب الجامعي 
. 1الحدیث. االسكندریة.ط

2006 

0 2694 C.0171 
طریقة العمل مع الجماعات بین النظریة والتطبیق 

 (المدخل)
 محمد سید فھمي

المكتب الجامعي 
الحدیث. 

 2005االسكندریة.

0 1208 C.0172 نسیم الخوري فنون االعالم والطاقة االتصالیة 
دار المنھل اللبنانین 

 2005. 1بیروت. ط

0 2724 C.0173  نسیم الخوري االعالم والطاقة االتصالیةفنون 
دار المنھل اللبنانین 

 2005. 1بیروت. ط

0 2723 C.0174 نسیم الخوري فنون االعالم والطاقة االتصالیة 
دار المنھل اللبنانین 

 2005. 1بیروت.ط

00 624 C.0175 جان جبران كرم مدخل إلى لغة االعالم 
. 2الجیل. بیروت. طدار 

1992 

00 623 C.0176 جان جبران كرم مدخل إلى لغة االعالم 
. 2دار الجیل. بیروت. ط

1992 

00 642 C.0177 جان جبران كرم االعالم العربي إلى القرن الواحد والعشرین 
. 1دار الجیل. بیروت. ط

1999 

00 643 C.0178  جان جبران كرم العربي إلى القرن الواحد والعشریناالعالم 
. 1دار الجیل. بیروت. ط

1999 

00 921 C.0179 االعالم واالتصال 
حسن محمد عبد 

 الرحمن
مؤسسة رؤیة 

 2006. 1للنشر.ط



0 1167 C.0180 االعالم واالتصال 
حسن محمد عبد 

 الرحمن
مؤسسة رؤیة 

 2006. 1للنشر.ط

0 4209 C.0181 السیطرة على االعالم 

ناعوم 
تشومسكي/تعری
ب: أمیمة عبد 

 اللطبف

مكتبة الشروق الدولیة. 
 2005. 2القاھرة. ط

0 4208 C.0182 السیطرة على االعالم 

ناعوم 
تشومسكي/تعری
ب: أمیمة عبد 

 اللطبف

مكتبة الشروق الدولیة. 
 2005. 2القاھرة. ط

00 916 C.0183 حنان یوسف تكنولوجیا االتصال ومجتمع المعلوماتیة 
أطلس للنشر. القاھرة.  

2006 

00 917 C.0184 حنان یوسف االعالم في المؤسسات التعلیمیة والتربویة 
أطلس للنشر. القاھرة. 

 2006. 1ط

0 1194 C.0185 االعالم فوق رمال متحركة 
هللا مریم عبد 
 النعیمي

دار ابن حزم. بیروت. 
 2005ن 1ط

0 2767 C.0186 االعالم فوق رمال متحركة 
مریم عبد هللا 

 النعیمي
دار ابن حزم. بیروت. 

 2005ن 1ط

0 2766 C.0187 االعالم فوق رمال متحركة 
مریم عبد هللا 

 النعیمي
دار ابن حزم. بیروت. 

 2005ن 1ط

0 1053 C.0188 االتصال والعالقات العامة 

ربحي مصطفى 
علیان/عدنان 

محمود 
 الطوباسي

. 1دار صفاء. عمان. ط
2005 

0 1052 C.0189 االتصال والعالقات العامة 

ربحي مصطفى 
علیان/عدنان 

محمود 
 الطوباسي

. 1دار صفاء. عمان. ط
2005 

00 745 C.0190 "ایدیولوجیا"العلم والتقنیة كـ 
یورغن 

ھابرماس/تر: 
 حسن صقر

منشورات الجمل. 
 2003. 1المانیا.ط

00 744 C.0191 "العلم والتقنیة كـ"ایدیولوجیا 
یورغن 

ھابرماس/تر: 
 حسن صقر

منشورات الجمل. 
 2003. 1المانیا.ط

0 1165 C.0192  الصحافة المتخصصة 
صالح عبد 

 اللطیف

مكتبة 
. 1االشعاع.االسكندریة.ط

2004 

00 920 C.0193  الصحافة المتخصصة 
صالح عبد 

 اللطیف

مكتبة 
. 1االشعاع.االسكندریة.ط

2004 

0 27739 C.0194 أمن ومداوالت شبكة االنترنت 
عامر محمد 

 خطاب
مكتبة المجتمع العربي. 

 2006ن 1االردن.ط

0 2738 C.0195  ومداوالت شبكة االنترنتأمن 
عامر محمد 

 خطاب
مكتبة المجتمع العربي. 

 2006ن 1االردن.ط



0 3993 C.0196 أثر وسائل االعالم على الطفل 
صالح ذیاب 

 ھندي
. 4دار الفكر. االردنن ط

2008 

00 907 C.0197  الرأي العام وطرق قیاسھن 
عاطف عدلى 

 العبد
الفكر العربي. دار 

 2006القاھرة. 

00 770 C.0198 رشا عبد هللا االنترنت في مصر والعالم العربي 
أفاق للنشر. القاھرة. 

2005 

00 769 C.0199 رشا عبد هللا االنترنت في مصر والعالم العربي 
أفاق للنشر. القاھرة. 

2005 

00 919 C.0200  أمال سعد متولي االتصال بالجماھیر ونظریاتھمبادئ 
دار مكتبة االسراء. 

 2006ن 1مصر. ط

00 918 C.0201 أمال سعد متولي االخراج الصحفي وتطبیقاتھ في الصحافة المدرسیة 
دار مكتبة االسراء. 

 2006ن 1مصر. ط

0 4001 C.0202 ھیثم الھیتي االعالم السیاسي واالخباري في الفضائیات 
ن 1دار أسامة.االردن. ط

2008 

0 3992 C.0203 االعالم والطفل 
ھادي نعمان 

 الھیتي
ن 1دار أسامة.االردن. ط

2008 

0 1169 C.0204 الخبر الصحفي وتطبیقاتھ 
محمود منصور 

 ھیبة

مركز االسكندریة 
للكتاب. االسكندریة. 

2006 

0 3981 C.0205 (في عالم متغیر) محمد نصر مھنا االعالم وتكنولوجیا االتصال 
مركز االسكندریة 

للكتاب. االسكندریة. 
2007 

0 2745 C.0206 مبادئ االعالم الدولي 
ھالدرن 

أنبرینج/تعریب: 
 عیسى الحسن

 دار زھران للنشر

0 1207 C.0207 مبادئ االعالم الدولي 
ھالدرن 

أنبرینج/تعریب: 
 عیسى الحسن

 دار زھران للنشر

0 2744 C.0208 مبادئ االعالم الدولي 
ھالدرن 

أنبرینج/تعریب: 
 عیسى الحسن

 دار زھران للنشر

00 801 C.0209 األجناس االعالمیة وتطور الحضارات االتصالیة 
عبد العزیز 

 شرف
الھیئة المصریة العامة 

 2003للكتاب. 

00 800 C.0210 األجناس االعالمیة وتطور الحضارات االتصالیة 
عبد العزیز 

 شرف
الھیئة المصریة العامة 

 2003للكتاب. 

0 1050 C.0211 
بین النظریة -االتصال المؤسسي في الفكر التربوي 

 - والتطبیق
-خاتم العناتي

 علي العیاصرة
. 1دار الحامد. األردن.ط

2007 

0 1051 C.0212 
بین النظریة -االتصال المؤسسي في الفكر التربوي 

 - والتطبیق
-خاتم العناتي

 علي العیاصرة
. 1دار الحامد. األردن.ط

2007 



0 3676 C.0213 الخصوصیة في عصر المعلومات 
فرید 

ھـ.كیت/تر:محمد 
 محمود شھاب

األھرام لترجمة مركز 
. 1والنشرن القاھرة.ط

1999 

0 3675 C.0214 الخصوصیة في عصر المعلومات 
فرید 

ھـ.كیت/تر:محمد 
 محمود شھاب

مركز األھرام لترجمة 
. 1والنشرن القاھرة.ط

1999 

0 3674 C.0215 الخصوصیة في عصر المعلومات 
فرید 

ھـ.كیت/تر:محمد 
 محمود شھاب

األھرام لترجمة مركز 
. 1والنشرن القاھرة.ط

1999 

0 4389 C.0216 المدخل إلى االتصال الجماھیري 
أحمد محمد 

 موسى
مكتبة زھراء الشرق. 

1993 

00 923 C.0217 المدخل إلى االتصال الجماھیري 
أحمد محمد 

 موسى
مكتبة زھراء الشرق. 

1993 

00914/07 C.0218  على إمبابى اإلعالم التربوي المقروء فى المؤسسة التعلیمیة 
 -العلم و اإلیمان للنشر 

 2007ط -مصر 

00 915 C.0219  تیسیر أبو عرجة -تحدیات الحاضر والمستقبل-االعالم العربي 
دار مجدالوي للنشر. 

 2005. 2األردن.ط

00 913 C.0220  تیسیر أبو عرجة في الصحافة واالعالمدراسات 
دار مجدالوي للنشر. 

 2000. 1األردن.ط

0 3998 C.0221  حسنین شفیق رحلة الخبر في وكاالت األنباء الصحفیة والمرئیة 
رحمة برس للطباعة. 

2007 

0 3983 C.0222 محمد جاد أحمد االعالم الفضائي واثاره التربویة 
العلم واالیمان. مكتبة 

 2008االسكندریة. 

0 1193 C.0223  عبد هللا الغدامي -سقوط النخبة وبروز الشعبي- الثقافة التلفزیونیة 
المركز الثقافي العربي. 

 2004. 1المغرب.ط

0 5519 C.0224  دراسة مقارنة-عقد االعالن في القانون- 
سیرزاد عزیز 

 سلیمان
. 1دجلة. االردن.طدار 

2008 

0 1203 C.0225 
(دلیل انتاج - صناعة األخبار في عصر المعلوماتیة 

 -النشرات التلفزیونیة)
خالد مجد الدین 

 محمد
دار المین للنشر. 

 2007القاھرةن 

00 911 C.0226 نبیل راغب فن التحریر الصحفي 
دار غریب للنشر. 

 2006القاھرة. 

0 4013 C.0227 مدخل إلى دراسة الرأي العام 
محمد محمد 

 البادي
دار المھندس للنشر. 

 2006. 2مصر. ط

0 3990 C.0228  كتابتھ ومقومات نجاحھ-البرنامج التلفزیوني- 
فاروق ناجي 

 محمود
. 1دار النفائس. بیروتنط

2007 

0 1179 C.0229 جرائم الكمبیوتر واألنترنت 
محمد عبد 
هللا/أبو بكر 

 سالمة

منشأة المعارف. 
 2006االسكندریة. 



0 1180 C.0230 فنون االعالم وتكنولوجیا االتصال 
محي الدین عبد 

 الحلیم
مكتبة األنجلو مصري. 

2006 

0 1166 C.0231 (المھمة وكیفیة أدائھا) حمدي شعبان المتحدث الرسمي 
العربیة المتحدة. الشركة 

 2007القاھرة. 

0 3987 C.0232 
المضامین التربویة والمتطلبات -الدراما التلفزیونیة 

 -االعالمیة
جمال عیسى 

 میلود

منشورات جامعة عمر 
المختار. البیضاء لیبیا. 

2007 

0 3976 C.0233 حسنین شفیق سیكولوجیة االعالم 
وفن النشر. دار قفكر 

2008 

85366 C.0234 (المنھج) االعالم االسالمي 
سید محمد 
ساداتي 
 الشنقنطي

دار عالم الكتب. 
 1998. 1السعودیة. ط

0 3663 C.0235 
تكنولوجیا المعلومات على أعتاب القرن الحادي 

 والعشرین
ھاني شحادة 

 الخوري
مركز الرضا للكمبیوتر. 

 1998. 1دمشق.ط

0 1209 C.0236  األنماط- النظریات - ألفكار ا- عالم االتصال بالجماھیر - 
فالح كاظم 

 المحنة
مؤسسة الوراق. األردن. 

 2005. 1ط

0 3974 C.0237 
االعالم والمعلومات في الوطن العربي في ظل إرھاب 

 العولمة
مصطفى محمد 

 رجب
الوراق للنشر. األردن. 

2007 

0 2759 C.0238 طھ عمر الصحافة المدرسیة 
مؤسسة حورس الدولیة 

 2006للنشر. 

0 1205 C.0239 رشید حملیل الحرب والرأي العام والدعایة 
دار ھومة. الجزائر. 

2007 

0 3991 C.0240 
ثورة تكنولوجیة جدیدة في نظم -االعالم الثقافي 

 الحاسبات واالتصاالت
 شفیقحسنین 

دار الفكر وفن النشر. 
2005 

0 1175 C.0241 
تكنولوجیة المعلومات واالتصال ومستقبل صناعة 

 الصحافة
محمود علم 

 الدین
السحاب للنشر. 

 2005. 1القاھرةن ط

0 3996 C.0242 
فصول في تكنولوجیا المعلومات وقضایا المجتمع 

 االلكتروني
علي محمد 

 رحومة

منشورات الدار 
األكادیمیة للنشر. 

 2006. 1طرابلس. ط

0 3973 C.0243 االتصال السیاسي والتحول الدیمقراطي 
عبد الغفار رشاد 

 القصبي 
مكتبة األداب. القاھرة. 

2007 

0 3985 C.0244 الموضوعیة والقیم االخباریة في االعالم 
عبد الحلیم 

 موسى یعقوب
العالمیة للنشر. الدار 
 2008. 1ط

0 3986 C.0245 رستم أبو رستم جمالیات التصویر التلفزیوني 
المعتز للنشر. األردن. 

 2008. 1ط

0 4002 C.0246 في فلسفة اللغة واالعالم 
ھادي نعمان 

 الھیتي
الدار الثقافة للنشر. 

 2007. 1القاھرة. ط



00 904 C.0247 إنشراح الشال تكنولوجیا االتصال عن بعد 
دار االیمان للطباعة. 

2006 

00 822 C.0248 الفضاء المعلوماتي 
حسن مظفر 

 الرزو
مركز دراسات الوحدة 

 2007العربیة. لبنان. 

00 819 C.0249 
دراسة حول تطبیع العالقات - االعالم والرأي العام 

 - المصریة االسرائیلیة
عادل عبد الغفار 

 جلیل

مركز دراسات الوحدة 
. 1العربیة. لبنان. ط

2003 

820 C.0250 
بحث تحلیلي - االنترنت والمنظومة التكنو_اجتماعیة 
 - في اآللیة التقنیة إلنترنت

علي محمد 
 رحومة

مركز الدراسات الوحدة 
. 1العربیة. لبنان.ط

2005 

00 823 C.0251 
دراسة -العرب في الصحافة البریطانیة صورة 

 -اجتماعیة للثبات والتغیر في مجمل الصورة
حلمي حضر 

 ساري

مركز دراسات الوحدة 
. 1العربیة. لبنان. ط

1988 

5873/09 C.0252 نور الدین النادي فن اإلخراج الصحفي 
مكتبة المجتمع العربي. 

 2006. 2األردن. ط

5870/09 C.0253 الدعایة واإلعالن في السینما والتلفزیون 
- نجم عبد شھیب

 نور الدین النادي
مكتبة المجتمع العربي. 

 2007. 1األردن. ط

06315/09 C.0254 الدعایة واإلعالن في السینما والتلفزیون 
- نجم عبد شھیب

 نور الدین النادي
مكتبة المجتمع العربي. 

 2007. 1األردن. ط

5883/09 C.0255 اإلعالم المعاصر 
محمد محمود 

 دھبیة
مكتبة المجتمع العربي. 

 2007. 1األردن. ط

5875/09 C.0256 الدعایة التلفزیونیة والتصمیم الھندسي الرقمي 
محمد صدیق 

 البھنسي
مكتبة المجتمع العربي. 

 2008. 1األردن. ط

5876/09 C.0257  االتصاالتنظم 
ریم مصطفى 

 الدبس
مكتبة المجمع العربي. 

 األردن

5974/09 C.0258  تصمیم صفحات االنترنتFLASH mx 2004 
عامر محمد 

رامي - خطاب
 محمود الجبالي

مكتبة المجتمع العربي. 
 2005. 1األردن. ط

06165/09 C.0259 مبادئ التصمیم واللون 
محمد عبد عدلي 

 الھادي
مكتبة المجتمع العربي. 

 2006. 1األردن. ط

5872/09 C.0260 مبادئ التصمیم واللون 
عدلي محمد عبد 

 الھادي
مكتبة المجتمع العربي. 

 2006. 1األردن. ط

5871/09 C.0261 مصطلحات في التصمیم 
فادي محمود 

 حسن
مكتبة المجمع العربي. 

 2006األردن. 

06164/09 C.0262 مبادئ التصمیم الفني 
-خلود بدر غیث

معتصم عزمي 
 كرابلیة

مكتبة المجتمع العربي. 
 2008. 1األردن. ط

5814/09 C.0263 
األطر - المؤسسات الصحفیة بین التنظیم والرقابة 

 النظریة والنمادج التطبیقیة
أشرف فھمي 

 خوجة
المعرفة الجامعیة. دار 

 2008االسكندریة. 



5820/09 C.0264 
إستراتیجیات الدعایة واإلعالن (األطر النظریة 

 والنماذج التطبیقیة)
أشرف فھمي 

 خوجة
دار المعرفة الجامعیة. 

 2008االسكندریة. 

06198/09 C.0265 
الدعایة واإلعالن (األطر النظریة إستراتیجیات 

 والنماذج التطبیقیة)
أشرف فھمي 

 خوجة
دار المعرفة الجامعیة. 

 2008االسكندریة. 

5821/09 C.0266 
النشأة التطوریة -سوسیولوجیا االتصال واالعالم 

 -واالتجاھات الحدیثة والدراسات المیدانیة
عبد هللا محمد 
 عبد الرحمان

المعرفة الجامعیة. دار 
 2006االسكندریة. 

06156/09 C.0267 
النشأة التطوریة -سوسیولوجیا االتصال واالعالم 

 -واالتجاھات الحدیثة والدراسات المیدانیة
عبد هللا محمد 
 عبد الرحمان

دار المعرفة الجامعیة. 
 2006االسكندریة. 

5817/09 C.0268  جمال مجاھد العام وقیاسھ (االسس النظریة والمنھجیة)الرأي 
دار المعرفة الجامعیة. 

 2007االسكندریة. 

06166/09 C.0269 مدخل إلى االتصال الجماھیري 
-جمال مجاھد 
-شدوان شیبة 

 طارق الخلیفي

دار المعرفة الجامعیة. 
 2008االسكندریة. 

5816/09 C.0270 
والحریات السیاسیة "دراسة في التوجھات الصحافة 

 االیدیولوجیة"
طھ عبد العاطي 

 نجم
دار المعرفة الجامعیة. 

 2008االسكندریة. 

06157/09 C.0271  أصولھ ومبادئھ-سیكولوجیة االتصال واإلعالم - 
عبد الفتاح حمد 

 دویدار
دار المعرفة الجامعیة. 

 2005االسكندریة. 

5819/09 C.0272 اإلعالم الدولي 
جوناثان 

فینبي/تر: أحمد 
 طلعت البشبیشي

دار المعرفة الجامعیة. 
 2007االسكندریة. 

5822/09 C.0273 زكریا فكري إخراج الصحفي 
دار المعرفة الجامعیة. 

 2006االسكندریة. 

5813/09 C.0274 
النظریة -الجماھیري والمجتمع الحدیث اإلتصال 

 - والتطبیق
سامیة محمد 

 جابر
دار المعرفة الجامعیة. 

 2006االسكندریة. 

06159/09 C.0275 أحمد عبد الملك فضائیات 
دار 

. 1مجدالوي.األردن.ط
2000 

5868/09 C.0276 قضایا إعالمیة 
صالح خلیل أبو 

 أصبع
مجدالوي.األردن. دار 

 2005. 2ط

06163/09 C.0277 قضایا إعالمیة 
صالح خلیل أبو 

 أصبع
دار مجدالوي.األردن. 

 2005. 2ط

6201/09 C.0278 االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة 
صالح خلیل أبو 

 أصبع
دار مجدالوي.األردن. 

 2006. 5ط

5863/09 C.0279  تیسیر أبو عرجة تحدیات الحاضر والمستقبل-اإلعالم العربي 
دار مجدالوي.األردن. 

 2005. 2ط

5865/09 C.0280  تیسیر أبو عرجة الموقف والرسالة-اإلعالم والثقافة العربیة 
دار مجدالوي.األردن. 

 2003. 1ط



06149/09 C.0281 أبو عرجة تیسیر دراسات في الصحافة واالعالم 
دار مجدالوي.األردن. 

 2000. 1ط

5866/09 C.0282 
حریة التعبیر الصحفي في ظل األنظمة السیاسیة 

 العربیة
عبد الحلیم 

 موسى یعقوب
دار مجدالوي.األردن. 

 2003. 1ط

06143/09 C.0283 
حریة التعبیر الصحفي في ظل األنظمة السیاسیة 

 العربیة
الحلیم عبد 

 موسى یعقوب
دار مجدالوي.األردن. 

 2003. 1ط

5867/09 C.0284 
فن كتابة األخبار (عرض شامل للقوالب الصحفیة 

 وأسالیب التحریر الحدیثة)
 عبد الستار جواد

دار مجدالوي.األردن. 
 2001. 2ط

06161/09 C.0285 
األخبار (عرض شامل للقوالب الصحفیة فن كتابة 

 وأسالیب التحریر الحدیثة)
 عبد الستار جواد

دار مجدالوي.األردن. 
 2001. 2ط

06190/09 C.0286 
 Planning Andتخطیط وإدارة ورش العمل "

Managing Workshops" 
حسین محمد 

 حسنین
دار مجدالوي.األردن. 

 2003. 1ط

6188/09 C.0287  المفاھیم اإلداریة الحدیثة 
عبد العزیز أبو 

 نبعة
دار مجدالوي.األردن. 

 2001. 2ط

6185/09 C.0288 األسالیب الكمیة في اإلدارة 

أحمد عبد 
اسماعیل 

ماجدة - الصفار
عبد اللطیف 

 محمد

دار مجدالوي.األردن. 
 1999. 1ط

06184/09 C.0289 
تطبیقات في -اإلحصائیة في اتخاد القرار األسالیب 

 منظمات أعمال إنتاجیة وخدماتیة
-حامد الشمرتي
 مؤید الفضل

دار مجدالوي.األردن. 
 2005. 1ط

5864/09 C.0290 اإلعالم والتنمیة الوطنیة في األردن 
عاطف عوده 

 الرفوع
دار مجدالوي.األردن. 

 2000. 1ط

06170/09 C.0291 عدنان مدانات مسارات الدراما التلفزیونیة العربیة 
دار مجدالوي.األردن. 

 2002. 1ط

5841/09 C.0292 
األساسیات - الصحافة في عصر المعلومات 

 -ومستحدثات
محمود علم 

 الدین
العربي للنشر. القاھرة. 

2000 

5852/09 C.0293  المعلومات وصناعة االتصال الجماھیريتكنولوجیا 
محمود علم 

 الدین
العربي للنشر. القاھرة. 

1990 

5844 C.0294  دراسة فنیة-الصورة الصحفیة 
محمود علم 

 الدین
 العربي للنشر. القاھرة

5834/09 C.0295 اإلخراج الصحفي 
محمود علم 

 الدین
العربي للنشر. القاھرة. 

1988 

5833/09 C.0296  (مدخل) -الواقع...المستقبل- االتصال الجماھیري 
عبد المجید 

 شكري
العربي للنشر. القاھرة. 

1996 



5832/09 C.0297 
االتصال اإلعالمي والتنمیة آفاق المستقبل وتحدیات 

 قرن جدید
عبد المجید 

 شكري
العربي للنشر. القاھرة. 

1995 

5845/09 C.0298 
العمل الصحفي في مصر دراسة سسیولوجیة 

 للصحفین المصریین
 سید بخیت

العربي للنشر. القاھرة. 
1998 

5842/09 C.0299 السید بخیت الصحافة و..اإلنترنت 
العربي للنشر. القاھرة. 

 2000. 1ط

5847/09 C.0300  تحدیات وإشكالیات - المرأة واإلعالم 
عبد عواطف 

 الرحمن
العربي للنشر. القاھرة. 

 2008. 1ط

5846/09 C.0301 المرأة المصریة واإلعالم في الریف والحضر 

عواطف عبد 
لیلى -الرحمن

-عبد المجید 
 نجوى كامل

العربي للنشر. القاھرة. 
1999 

5835/09 C.0302 اإلعالم العربي وقضایا العولمة 
عواطف عبد 

 الرحمن
العربي للنشر. القاھرة. 

2003 

5831/09 C.0303 إعالم المقاومة في الوطن العربي 
عواطف عبد 

 الرحمن
العربي للنشر. القاھرة. 

 2005. 1ط

5838/09 C.0304 
دراسة -التلفزیون والتنشئة الثقافیة لطفل الریف 

 تطبیقیة بالقریة المصریة
 ھناء السید محمد

للنشر. القاھرة. العربي 
1999 

5836/09 C.0305 
دراسة ألثر اإلعالم في -اإلعالم واألسرة الریفیة 

 اتخاد قرار اإلنجاب
- ھناء السید 

 عواطف محمود
العربي للنشر. القاھرة. 

2005 

5830/09 C.0306 إعداد الصحفي بین التدریب والتعلیم 
- نجوى كامل 

 أمیرة العباسي
للنشر. القاھرة.  العربي

2005 

5843/09 C.0307  دراسة األسباب والحلول-الصحافة وفساد النخبة 
عیسى عبد 

 الباقي
العربي للنشر. القاھرة. 

 2005. 1ط

5849/09 C.0308 (دراسة حالة مصر) لیلى عبد المجید تشریعات اإلعالم 
العربي للنشر. القاھرة. 

2001 

5837/09 C.0309 اإلعالن وحمایة المستھلك 
محمد حسن 

 العامري
العربي للنشر. القاھرة. 

 2007. 1ط

5851/09 C.0310 (بین النظریة والتطبیق) تكنولوجیا االتصال والثقافة 
عبد الفتاح عبد 

 النبي
العربي للنشر. القاھرة. 

1990 

5850/09 C.0311 
الصحافة في الوطن العربي (الواقع وآفاق تشریعات 

 المستقبل)
 لیلى عبد المجید

العربي للنشر. القاھرة. 
 2001. 2ط

5839/09 C.0312 حازم النعیمي الحریة والصحافة في لبنان 
العربي للنشر. القاھرة. 

1989 



5855/09 C.0313 عزه عبد العزیز المعایر)-مصداقیة اإلعالم العربي (المفاھیم 
العربي للنشر. القاھرة. 

 2006. 1ط

4848/09 C.0314 تراجع أداء الصحفیین والصحفیات العرب 
-صابر حارص 

 عزة عبد العزیز
العربي للنشر. القاھرة. 

 2008. 1ط

5828/09 C.0315 
القاموس الموسوعي للمصطلحات اإلعالمیة 

 (إنجلزي_عربي)
-فرید محمد 

 محمود عزت
العربي للنشر. القاھرة. 

 2002. 1ط

06141/09 C.0316  االتجاھات الحدیثة-تكنولوجیا النشر الصحفي 
شریف درویش 

 اللبان
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2007. 2القاھرة. ط

06139/09 C.0317 
المخاطر والتحدیات والتأثیرات -اإلتصال تكنولوجیا 

 - االجتماعیة
شریف درویش 

 اللبان
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2005. 2القاھرة. ط

06202/09 C.0318 اإلتصال واإلعالم في العالم العربي في عصر العولمة 
راسم محمد 

 الجمال
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2006. 1القاھرة. ط

06176/09 C.0319 نظام اإلتصال واإلعالم الدولي الضبط والسیطرة 
راسم محمد 

 الجمال
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2005. 1القاھرة. ط

06195/09 C.0320  دراسة مقارنة-أخلقیات العمل اإلعالمي- 
حسن عماد 

 مكاوى
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2006. 4القاھرة. ط

06208/09 C.0321 اإلذاعة في القرن الحادي والعشرین 
حسن عماد 

عادل -مكاوى
 عبد الغفار

الدار المصریة اللبنانیة. 
 2008. 1القاھرة. ط

06145/09 C.0322 نظریات في تشكیل إتجاھات الرأي العام 
شیماء ذو الفقار 

 زغیب
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2004. 1القاھرة. ط

06169/09 C.0323 مراكز المعلومات الصحفیة 

محمد فتحي عبد 
أبو -الھادي

-سعود إبراھیم 
محمد إبراھیم 

 سلیمان

الدار المصریة اللبنانیة. 
 1996. 1القاھرة. ط

06146/09 C.0324 
نمادج اإلتصال في الفنون واإلعالم والتعلیم وإدارة 

 األعمال
عبد العزیز 

 شرف
المصریة اللبنانیة. الدار 

 2003. 1القاھرة. ط

06133/09 C.0325 
 -التنظیم - اإلختیار - المصادر اإللكترونیة للمعلومات 

 واالتاحة في المكتبات
 أمل وجیھ حمدي

الدار المصریة اللبنانیة. 
 2007. 1القاھرة. ط

06140/09 C.0326  الصحافة في عصر التقنیة الرقمیةتكنولوجیا 
سعید الغریب 

 النجار
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2003. 1القاھرة. ط

06137/09 C.0327 
أطر نظریة ونمادج -تحلیل الخطاب االعالمي 

 -تطبیقیة
 محمد شومان

الدار المصریة اللبنانیة. 
 2007. 1القاھرة. ط

06135/08 C.0328 
دراسة ألحكام -الوكالة في مجال الملكیة الفكریة 

 -االتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة
سعید السید 

 قندیل
دار الجامعة الجدیدة. 

 2008االسكندریة. 



06210/09 C.0329 (دراسات مقارنة) اإلعالم التربوي 
عقیل محمود 

 رفاعي
دار الجامعة الجدیدة. 

 2008االسكندریة. 

5809/09 C.0330 
قضایا فكریة ودراسة - اإلعالم وحقوق اإلنسان 

 تحلیلیة ومیدانیة
قدري على عبد 

 المجید
دار الجامعة الجدیدة. 

 2008االسكندریة. 

5808/09 C.0331 
دراسة تحلیلیة مقارنة -الصحافة وقضایا التعلیم 

الصحافة لموقف االتجاھین القومي والمعارض في 
 -من قضایا التعلیم

-مجدي صالح
 طھ المھدي

دار الجامعة الجدیدة. 
 2007االسكندریة. 

6180/09 C.0332 طارق طھ اإلدارة 
دار الجامعة الجدیدة. 

 2008االسكندریة. 

06203/09 C.0333 مي العبد هللا اإلتصال والدیمقراطیة 
النھضة العربیة. دار 

 2005. 1بیروت.ط

06148/09 C.0334 دراسات سوسیو إعالمیة 
محمد علي 

 البدوي
دار النھضة العربیة. 

 2006. 1بیروت.ط

06196/09 C.0335  إدار اإلعالن 
عصام الدین 

 فرج
دار النھضة العربیة. 

 2007بیروت. 

06175/09 C.0336  وسائل االتصال وتطورھانشأة 
محمد علي 

 القوزي
دار النھضة العربیة. 

 2007. 1بیروت.ط

06160/09 C.0337 أمیرة الحسیني فن الكتابة لإلذاعة والتلفزیون 
دار النھضة العربیة. 

 2005. 1بیروت. ط

06144/09 C.0338 نظریات االتصال 
مرفت 
عبد - الطرابیشي

 العزیز السید

دار النھضة العربیة. 
 القاھرة

06167/09 C.0339 مدخل إلى الصحافة 
مرفت محمد 

 كامل الطرابیشي
دار النھضة العربیة. 

 2005القاھرة. 

5810/09 C.0340 إستراتیجیة اإلعالم والتنمیة 
یسري محمد أبو 

 العال
دار الفكر الجامعي. 

 2007اإلسكندریة. 

06199/09 C.0341 إستراتیجیة اإلعالم والتنمیة 
یسري محمد أبو 

 العال
دار الفكر الجامعي. 

 2007اإلسكندریة. 

6193/09 C.0342 نظم المعلومات اإلداریة 
محمد عبد العلیم 

 صابر
دار الفكر الجامعي. 

 2006. 1اإلسكندریة.ط

6182/09 C.0343 اإلدارة المعاصرة 

- شریفعلي 
علي عبد الھادي 

محمد  -مسلم
 منیر

دار الفكر الجامعي. 
 2008اإلسكندریة. 

5886/09 C.0344 
دراسات في اإلعالم واالتصال -الصحافة الكونیة 

 الدولي
 أحمد بدر

. 1دار غریب. القاھرة.ط 
2006 



5885/09 C.0345 قاسمحشمت  االتصال العلمي في البیئة االلكترونیة 
دار غریب. القاھرة.  

2005 

5887/09 C.0346 نسمة البطریق الداللة في السینما والتلفزیون في عصر العولمة 
دار غریب. القاھرة.  

2004 

5888/09 C.0347 
دراسة في -اإلعالم والمجتمع في عصر العولمة 

 المدخل االجتماعي
نسمة أحمد 

 البطریق
دار غریب. القاھرة.  

2004 

6181/09 C.0348 مكتبة غریب. القاھرة علي السلمي اإلدارة العامة 

06200/09 C.0349 أحمد بدر االتصال بالجماھیر بین االعالم والتطویع والتنمیة 
دار قباء للنشر. القاھرة. 

1998 

06211/09 C.0350 
دراسات في االتصال والدعایة -الدولي االعالم 

 -الدولیة
 أحمد بدر

دار قباء للنشر. القاھرة. 
1998 

5811/09 C.0351 أحمد بدر االتصال بالجماھیر بین االعالم والتطویع والتنمیة 
دار قباء للنشر. القاھرة. 

1998 

06194/09 C.0352 
دراسات لطبیعتھا -المعلومات في المجتمع أثر 

 وقیمتھا واستعمالھا
 مایكل ھیل

مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث 

اإلستراتیجیة. أبو ظبي. 
 2004. 1ط

06207/09 C.0353  المجاالت والتطبیقات-اإلدارة الرقمیة 
بشیر عباس 

 العالق

اإلمارات مركز 
للدراسات والبحوث 

اإلستراتیجیة. أبو ظبي. 
 2005. 1ط

06142/09 C.0354 
ثورة المعلومات واالتصاالت وتأثیرھا في الدولة 

 والمجتمع بالعالم العربي

مركز اإلمارات 
للدراسات 
والبحوث 

 اإلستراتیجیة

اإلمارات مركز 
للدراسات والبحوث 

اإلستراتیجیة. أبو ظبي. 
 1998. 1ط

06162/09 C.0355  فنیات المونتاج الرقمي في الفیلم السینمائي 
رباب عبد 

 اللطیف
أكادیمیة الفنون دراسات 

 ومراجع السینما

06134/09 C.0356 المونتاج السنمائي 

یورجنسون ألبیر 
صوفي -

برونیھ/تر: مى 
 التلمساني

أكادیمیة الفنون وحدة 
) 5اإلصدارات سینما (

1990 

06138/09 C.0357 تقنیات الصوت في السینما 
بییر أنطوان 

كوتون/تر: فیفي 
 فرید

أكادیمیة الفنون وحدة 
 ) 9اإلصدارات سینما (

06173/09 C.0358 
البحث العلمي وتطبیقاتھا في االعالم والعلوم مناھج 

 السیاسیة

مصطفى حمید 
خیر -الطائي

 میالد أبو بكر

دار الوفاء. االسكندریة. 
 2007. 1ط

5860/09 C.0359 محمد نصر مھنا اإلعالم السیاسي بین التنظیر والتطبیق 
دار الوفاء. االسكندریة. 

 2007. 1ط

06178/09 C.0360 
أداة عملیة لتطبیق التغییر في - أسالیب التغییر 

 المنظمات

مورى م.د الزیل 
ستیفن س -

سكوتوفر/تر: 

مؤسسة رؤیة للنشر. 
المعمورة: اإلسكندریة. 

 2008. 1ط



محمد وحید 
 المنطاوي

6183/09 C.0361 اإلدارة ببساطة 

جمیس. ف. 
-أفراد 

جي.إریك.أفراد/
تر: محمد وحید 

 المنطاوي

مؤسسة رؤیة للنشر. 
المعمورة: اإلسكندریة. 

 2008. 1ط

6189/09 C.0362 
تنمیة عالقات عمل -النسق االجتماعي ونسق اإلدارة 

 - منتجة

-روبرت بولتون 
دورثي جروفر 
بولتون/تر: 
محمد وحید 
 المنطاوي

مؤسسة رؤیة للنشر. 
المعمورة: اإلسكندریة. 

 2008. 1ط

5853/09 C.0363 محمود خلیل تكنولوجیا برامج التحلیل العلمي ببحوث االعالم 
العربي للنشر. القاھرة. 

 1998. 1ط

5829/09 C.0364 إتجاھات حدیثة في االنتاج الصحفي 
شریف درویش 

محمود - اللبان
 خلیل

العربي للنشر. القاھرة. 
 2000. 1ط

06209/07 C.0365 اإلعالم 
المنعم عبد 

 المیالدي
مؤسسة شباب الجامعة. 

 2007االسكندریة. 

06205/09 C.0366 االتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصر 
غریب عبد 

 السمیع
مؤسسة شباب الجامعة. 

 2006االسكندریة. 

6187/09 C.0367   العالقات العامة 
أحمد محمد 

 المصري
شباب الجامعة. مؤسسة 

 2006االسكندریة. 

5538/08 C.0368 عادل حسن علي حجیة رسائل البیانات اإللكترونیة في المواد المدنیة 
مكتبة زھراء الشرق. 

 2007. 1القاھرة. ط

05518/ C.0369  دراسة مقارنة-عقد االعالن في القانون- 
شیرزارد عزیز 

 سلیمان
. 1دجلة. االردن.طدار 

2008 

5827/09 C.0370 
مرشد الصحافي للعمل -أفكار في متابعة األخبار 

 الیومي
طارق موسى 

 الخوري
دار كنوز المعرفة. 

 2003عمان. 

5824/09 C.0371 
الدساتیر -أخلقیات الصحافة (النظریة والواقع ) 

 ومواثیق الشرف في خمسین دولة
موسى طارق 

 الخوري
دار كنوز المعرفة. 

 2004عمان. 

06151/09 C.0372 
دراسات في المعلومات والبحث العلمي والتأھیل 

 والتكوین
مبروكة عمر 

 محیریق
مؤسسة الثقافة 
 الجامعیة. مصر

06152/09 C.0373 دراسات في نظم وشبكة المعلومات 
أبو بكر محمود 

 الموش
الثقافة مؤسسة 

 2007الجامعیة. مصر. 

5826/09 C.0374 مجد الھاشمي اإلعالم الدولي والصحافة عبر األقمار الصناعیة 
دار المناھج للنشر. 

 2003. 2عمان. ط



5827/09 C.0375 اإلعالم المعاصر والتقنیات الحدیثة 
مجد ھاشم 
 الھاشمي

دار المناھج للنشر. 
 2006. 1عمان. ط

5879/09 C.0376 جعفر الجاسم تكنولوجیا المعلومات 
دار أسامة للنشر. عمان. 

2005 

5880/09 C.0377 محمد جمال الفار المعجم اإلعالمي 
دار أسامة للنشر. عمان. 

  2006. 1ط

5882/09 C.0378 حسن طوالبة في اإلعالم والدعایة والحرب النفسیة 
الكتب الحدیث. عالم 

 2006األردن. 

06132/09 C.0379 
-اإلذاعة- المدخل إلى وسائل اإلعالم (الصحافة 

 األقمار الصناعیة)-المسرح - السنما-التلفزیون
عبد العزیز 

 شرف

دار الكتاب المصري. 
القاھرة/دار الكتاب 

. 2اللبناني. بیروت. ط
1989 

06191/09 C.0380  جودة أعمالككیف تخطط 
رعد حسن 

 الصرن
دار عالء الدین. سوریة. 

 2002. 1ط

06204/09 C.0381 اإلتصال والعالقات العامة 

ربحي مصطفى 
علیان/عدنان 

محمود 
 الطوباسي

. 1دار صفاء. عمان. ط
2005 

06192/09 C.0382  حسین بلعحوز - مدخل إداري وكمي- نظریة القرار 
الثقافة مؤسسة 

الجامعیة. االسكندریة. 
2008 

06206/09 C.0383 
األثار االقتصادیة واالجتماعیة لثورة االتصاالت 

وتكنولوجیا المعلومات على الدول العربیة (االنترنت 
 والمحمول نمودجا)

 إبراھیم األخرس
إیترك للنشر. القاھرة. 

 2008. 1ط

5861/09 C.0384  شریف الحموي المواد المكتوبةإنتاج 
دار یافا العلمیة للنشر. 

 2006األردن. 

06150/09 C.0385 
دراسات في المعلومات والبحث العلمي والتأھیل 

 والتكوین
مبروكة عمر 

 محیرقي
المكتب العربي الحدیث. 

2007 

06147/09 C.0386 وسائل االتصال الحدیثة وحجیتھا في اإلتبات 
عمرو عیسى 

 الفقي
المكتب الجامعي 

 2006الحدیث. 

5884/09 C.0387 المدخل إلى العالقات العامة 
سعادة راغب 

 الخطیب
دار المسیرة للنشر. 

 2000. 1عمان. ط

06158/09 C.0388 علم المعلومات 
عماد عبد 

 الوھاب الصباغ
دار الثقافة للنشر. 

 2004ااألردن. 

5881/09 C.0389 
الصحف والمجالت واإلعالنات -تصمیم وإخراج 

 اإللكترونیة
إنتصار رسمي 

 موسى
مكتبة الذاكرة. األردن. 

 2004. 1ط

5862/09 C.0390 علي إمبابي كیف تجري تحقیقا في صحیفتك المدرسیة 
ھبة النیل العربیة للنشر. 

 2006مصر. 



5859/09 C.0391 مدخل إلى دراسة الرأي العام 
محمد محمد 

 البادي
دار الكتب والوثائق 

 2006العلمیة. مصر. 

5877/09 C.0392 تیسیر أبو عرجة قضایا ودراسات إعالمیة 
دار الجریر للنشر. 

 2006. 1عمان. ط

5812/09 C.0393 طھ عمر الصحافة المدرسیة 
مؤسسة جور برس. 

 2006لبنان. 

06168/09 C.0394 رفیق سكري مدخل في الرأي العام واإلعالم والدعایة 
منشورات جروس 

 1984برس. لبنان. 

06174/09 C.0395 أحمد زاید منظرو اإلعالم الجدید بین اإلعالم واإلتصال والدعایة 
دار الثقافة للنشر. الدار 

 البیضاء

06136/09 C.0396 تاریخ نظریات االتصال 

أرمان ومیشال 
ماتالل/تر:نصر 

-الدین لعیاضي
 الصادق رابح

المنظمة العربیة 
 2005للترجمة. بیروت. 

05539/09 C.0397 عادل حسن علي حجیة رسائل البیانات اإللكترونیة في المواد المدنیة 
مكتبة زھراء 
. 1الشرق.القاھرة. ط

2007 

06873/09 C.0398  رؤیة نظریة وعملیة وواقعیة-العملیة االتصالیة 
سلوى عثمان 

ھناء -الصدیقي
 حافظ بدوي

المكتب الجامعي 
الحدیث. االسكندریة. 

2008 

06872/09 C.0399  رؤیة نظریة وعملیة وواقعیة-العملیة االتصالیة 
سلوى عثمان 

ھناء -الصدیقي
 حافظ بدوي

الجامعي المكتب 
الحدیث. االسكندریة. 

2008 

06871/09 C.0400  رؤیة نظریة وعملیة وواقعیة-العملیة االتصالیة 
سلوى عثمان 

ھناء -الصدیقي
 حافظ بدوي

المكتب الجامعي 
الحدیث. االسكندریة. 

2008 

07140/09 C.0401 
مع دراسة بیلوجرافیة -التوثیق اإلعالمي بحوث في 

تحلیلیة وحصر شامل للرسائل الجامعیة المصریة في 
 1998- 1952مجال الصحافة في الفترة من 

 عالء عبد الستار
العربي للنشر. القاھرة. 

 2000. 1ط

07141/09 C.0402 
مع دراسة بیلوجرافیة -بحوث في التوثیق اإلعالمي 

مل للرسائل الجامعیة المصریة في تحلیلیة وحصر شا
 1998- 1952مجال الصحافة في الفترة من 

 عالء عبد الستار
العربي للنشر. القاھرة. 

 2000. 1ط

07142/09 C.0403 
مع دراسة بیلوجرافیة -بحوث في التوثیق اإلعالمي 

المصریة في تحلیلیة وحصر شامل للرسائل الجامعیة 
 1998- 1952مجال الصحافة في الفترة من 

 عالء عبد الستار
العربي للنشر. القاھرة. 

 2000. 1ط



07158/09 C.0404  تنظیمھا وإدارتھا وخدماتھا-مراكز المعلومات 
بولین 

أثرتون/تر: 
 حشمت قاسم

دار غریب للنشر. 
 1996. 2القاھرة. ط

07156/09 C.0405 استرجاع المعلومات نظم 
ولفرد 

النكستر/تر: 
 حشمت قاسم

دار غریب للنشر. 
 1978القاھرة. 

07152/09 C.0406 آفاق االتصال ومنافذه في العلوم والتكنولوجیا 
جاك میذوز/تر: 

 حشمت قاسم
 مكتبة غریب. القاھرة

07150/09 C.0407 
- الفنیة ألوعیة المعلومات (الفھرسةالمعالجة 

 اإلستنادي)-الضبط-التكشیف- التصنیف
محمد فتحي عبد 

 الھادي
 مكتبة غریب. القاھرة

07100/09 C.0408 الدور اإلعالمي للنقود 
ناھض عبد 

 الرزاق القیسي
دار المناھج. عمان. 

2006 

7145/09 C.0409 
البنھاوي الموسوعي في مصطلحات قاموس 

 المكتبات والمعلومات
 شعبان خلیفة

العربي للنشر. القاھرة. 
1991 

08606/09 C.0410 
استراتیجیات الدعایة واالعالن (األطر النظریة 

 والنمادج التطبیقیة)
أشرف فھمي 

 خوجة
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009االسكندریة. 

08604/09 C.0411 
استراتیجیات الدعایة واالعالن (األطر النظریة 

 والنمادج التطبیقیة)
أشرف فھمي 

 خوجة
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009االسكندریة. 

08605/09 C.0412 
استراتیجیات الدعایة واالعالن (األطر النظریة 

 والنمادج التطبیقیة)
أشرف فھمي 

 خوجة
المعرفة الجامعیة. دار 

 2009االسكندریة. 

08603/09 C.0413 
استراتیجیات الدعایة واالعالن (األطر النظریة 

 والنمادج التطبیقیة)
أشرف فھمي 

 خوجة
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009االسكندریة. 

08593/09 C.0414 الصحفیون ومصادر األخبار 
أشرف فھمي 

 خوجة
المعرفة الجامعیة. دار 

 2009االسكندریة. 

08594/09 C.0415 الصحفیون ومصادر األخبار 
أشرف فھمي 

 خوجة
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009االسكندریة. 

08614/09 C.0416 التوثیق اإلعالمي وتكنولوجیا المعلومات 
أشرف فھمي 

 خوجة
المعرفة الجامعیة. دار 

 2008االسكندریة. 

08613/09 C.0417 التوثیق اإلعالمي وتكنولوجیا المعلومات 
أشرف فھمي 

 خوجة
دار المعرفة الجامعیة. 

 2008االسكندریة. 

08619/09 C.0418 مبادئ الدراما واإلخراج التلفیزیوني 
أشرف فھمي 

 خوجة
المعرفة الجامعیة. دار 

 2009. 1االسكندریة.ط

08620/09 C.0419 مبادئ الدراما واإلخراج التلفیزیوني 
أشرف فھمي 

 خوجة
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009. 1االسكندریة.ط



08654/09 C.0420 
األطر - المؤسسات الصحفیة بین التنظیم والرقابة 

 النظریة والنمادج التطبیقیة
أشرف فھمي 

 خوجة
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009االسكندریة. 

08653/09 C.0421 
األطر - المؤسسات الصحفیة بین التنظیم والرقابة 

 النظریة والنمادج التطبیقیة
أشرف فھمي 

 خوجة
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009االسكندریة. 

08638/09 C.0422 
إلى اإلخراج الصحفي والطباعة (األطر المدخل 

 النظریة والنمادج التطبیقیة)
أشرف فھمي 

 خوجة
دار المعرفة الجامعیة. 

 2008االسكندریة. 

08637/09 C.0423 
المدخل إلى اإلخراج الصحفي والطباعة (األطر 

 النظریة والنمادج التطبیقیة)
أشرف فھمي 

 خوجة
المعرفة الجامعیة. دار 

 2008االسكندریة. 

7430/09 C.0424 اإلعالم الدولي والعولمة 
جمال محمد أبو 

 شنب
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009. 1االسكندریة.ط

7431/09 C.0425 اإلعالم الدولي والعولمة 
جمال محمد أبو 

 شنب
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009. 1االسكندریة.ط

08609/09 C.0426 اإلعالم الدولي والعولمة 
جمال محمد أبو 

 شنب
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009. 1االسكندریة.ط

08610/09 C.0427 اإلعالم الدولي والعولمة 
جمال محمد أبو 

 شنب
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009. 1االسكندریة.ط

08624/09 C.0428  اإلعالمیةالسیاسیات 
جمال محمد أبو 

 شنب
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009االسكندریة. 

08623/09 C.0429 السیاسیات اإلعالمیة 
جمال محمد أبو 

 شنب
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009االسكندریة. 

8599/09 C.0430 
المداخل -المفاھیم-نظریات االتصال واإلعالم 

 القصایا-النظریة
جمال محمد أبو 

 شنب
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009االسكندریة. 

08600/09 C.0431 
المداخل -المفاھیم-نظریات االتصال واإلعالم 

 القصایا-النظریة
جمال محمد أبو 

 شنب
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009االسكندریة. 

08648/09 C.0432  جمال مجاھد العام وقیاسھ (االسس النظریة والمنھجیة)الرأي 
دار المعرفة الجامعیة. 

 2008االسكندریة. 

08647/09 C.0433 (االسس النظریة والمنھجیة) جمال مجاھد الرأي العام وقیاسھ 
دار المعرفة الجامعیة. 

 2008االسكندریة. 

08690/09 C.0434  جمال مجاھد االتصال الجماھیريمدخل إلى 
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009االسكندریة. 

08689/09 C.0435 جمال مجاھد مدخل إلى االتصال الجماھیري 
دار المعرفة الجامعیة. 

 2009االسكندریة. 



08615/09 C.0436 نعمات عثمان الخبر ومصادره في العصر الحدیث 
المعرفة الجامعیة. دار 

 2008االسكندریة. 

08616/09 C.0437 نعمات عثمان الخبر ومصادره في العصر الحدیث 
دار المعرفة الجامعیة. 

 2008االسكندریة. 

08652/09 C.0438 المدخل إلى التشریعات اإلعالمیة واإلعالم األمني 
- عصمت عدلي 

محمد علي سعد 
 هللا

المعرفة الجامعیة. دار 
 2009االسكندریة. 

8651 C.0439 المدخل إلى التشریعات اإلعالمیة واإلعالم األمني 
- عصمت عدلي 

محمد علي سعد 
 هللا

دار المعرفة الجامعیة. 
 2009االسكندریة. 

07428/09 C.0440 مجد الھاشمي اإلعالم الدبلوماسي والسیاسي 
أسامة. عمان دار 

 2009. 1األردن. ط

11358/09 C.0441 مجد الھاشمي اإلعالم الدبلوماسي والسیاسي 
دار أسامة. عمان 

 2009. 1األردن. ط

07429/09 C.0442 مجد الھاشمي اإلعالم الدبلوماسي والسیاسي 
دار أسامة. عمان 

 2009. 1األردن. ط

08630/09 C.0443 إیاد الصقر تصمیم الصحافة المطبوعة وإخراجھا 
دار أسامة. األردن. 

 2009. 1عمان. ط

08629/09 C.0444 إیاد الصقر تصمیم الصحافة المطبوعة وإخراجھا 
دار أسامة. األردن. 

 2009. 1عمان. ط

08595/09 C.0445 فارس عطون الفضائیات العربیة ودورھا اإلعالمي 
دار أسامة. األردن. 

 2009. 1عمان. ط

08596/09 C.0446 فارس عطون الفضائیات العربیة ودورھا اإلعالمي 
دار أسامة. األردن. 

 2009. 1عمان. ط

08635/09 C.0447 صفاء جبارة الخطاب اإلعالمي بین النظریة والتحلیل 
دار أسامة. األردن. 

 2009. 1عمان. ط

08636/09 C.0448 صفاء جبارة الخطاب اإلعالمي بین النظریة والتحلیل 
دار أسامة. األردن. 

 2009. 1عمان. ط

08645/09 C.0449 اتجاھات اإلعالم الحدیث والمعاصر 
حسین عبد 

 الجبار
دار أسامة. األردن. 

 2009. 1عمان. ط

08646/09 C.0450  اإلعالم الحدیث والمعاصراتجاھات 
حسین عبد 

 الجبار
دار أسامة. األردن. 

 2009. 1عمان. ط

7435/09 C.0451 ھیثم الھیتي اإلعالم السیاسي واإلخباري في الفضائیات 
دار أسامة. األردن. 

 2008. 1عمان. ط

7434/09 C.0452 الھیتيھیثم  اإلعالم السیاسي واإلخباري في الفضائیات 
دار أسامة. األردن. 

 2008. 1عمان. ط



11332/10 C.0453 ھیثم الھیتي اإلعالم السیاسي واإلخباري في الفضائیات 
دار أسامة. األردن. 

 2008. 1عمان. ط

11333/10 C.0454 ھیثم الھیتي اإلعالم السیاسي واإلخباري في الفضائیات 
أسامة. األردن. دار 

 2008. 1عمان. ط

7432/09 C.0455 فاروق خالد اإلعالم الدولي والعولمة الجدیدة 
دار أسامة. األردن. 

 2009. 1عمان. ط

7433/09 C.0456 فاروق خالد اإلعالم الدولي والعولمة الجدیدة 
دار أسامة. األردن. 

 2009. 1عمان. ط

12594/09 C.0457 "ولید القادري موسوعة الفیزیاء "المیكانیك والكھرباء 
دار أسامة. عمان 

 2007. 1األردن. ط

12593/10 C.0458 "ولید القادري موسوعة الفیزیاء "المیكانیك والكھرباء 
دار أسامة. عمان 

 2007. 1األردن. ط

08668/09 C.0459 إقتصادیات صناعة الصحافة 
إبراھیم أحمد 

 إبراھیم
العربي للنشر. القاھرة. 

 2009. 1ط

08663/09 C.0460 إقتصادیات صناعة الصحافة 
إبراھیم أحمد 

 إبراھیم
العربي للنشر. القاھرة. 

 2009. 1ط

08664/09 C.0461 إقتصادیات صناعة الصحافة 
إبراھیم أحمد 

 إبراھیم
للنشر. القاھرة. العربي 
 2009. 1ط

08667/09 C.0462 إقتصادیات صناعة الصحافة 
إبراھیم أحمد 

 إبراھیم
العربي للنشر. القاھرة. 

 2009. 1ط

08686/09 C.0463 (نظریا وعلمیا) فن كتابة الخبر والمقال الصحفي 
إبراھیم أحمد 

 إبراھیم
العربي للنشر. القاھرة. 

 2009. 1ط

08685/09 C.0464 (نظریا وعلمیا) فن كتابة الخبر والمقال الصحفي 
إبراھیم أحمد 

 إبراھیم
العربي للنشر. القاھرة. 

 2009. 1ط

08670/09 C.0465 أثر القنوات الفضائیة على القیم األسریة 
محمد عبد البدیع 

 السید
العربي للنشر. القاھرة. 

 2009. 1ط

08669/09 C.0466 أثر القنوات الفضائیة على القیم األسریة 
محمد عبد البدیع 

 السید
العربي للنشر. القاھرة. 

 2009. 1ط

08666/09 C.0467 المنھج التاریخي في البحوث الصحفیة 
رامي عطا 

الصدیق/تقدیم:
 فایز فرح

العربي للنشر. القاھرة. 
 2009. 1ط

08665/09 C.0468 المنھج التاریخي في البحوث الصحفیة 
رامي عطا 

الصدیق/تقدیم:
 فایز فرح

العربي للنشر. القاھرة. 
 2009. 1ط



08625/09 C.0469 الصحفیات واإلعالمیات العربیات 
عواطف عبد 

 الرحمن
العربي للنشر. القاھرة. 

 2008. 1ط

08626/09 C.0470  واإلعالمیات العربیاتالصحفیات 
عواطف عبد 

 الرحمن
العربي للنشر. القاھرة. 

 2008. 1ط

08639/09 C.0471 صابر حارص   تداعیات أزمة العولمة على المؤسسة اإلعالمیة 
العربي للنشر. القاھرة. 

 2009. 1ط

08640/09 C.0472 صابر حارص   تداعیات أزمة العولمة على المؤسسة اإلعالمیة 
العربي للنشر. القاھرة. 

 2009. 1ط

08677/09 C.0473 
اإلعالم العربي والعولمة اإلعالمیة والثقافیة 

 والسیاسیة
 صابر حارص  

العربي للنشر. القاھرة. 
 2008. 1ط

08678/09 C.0474 
اإلعالم العربي والعولمة اإلعالمیة والثقافیة 

 والسیاسیة
 حارص  صابر 

العربي للنشر. القاھرة. 
 2008. 1ط

08661/09 C.0475 تراجع أداء الصحفیین والصحفیات العرب 
- صابر حارص

 عزة عبد العزیز
العربي للنشر. القاھرة. 

 2008. 1ط

08662/09 C.0476 تراجع أداء الصحفیین والصحفیات العرب 
- صابر حارص

 عزة عبد العزیز
للنشر. القاھرة. العربي 
 2008. 1ط

7408/09 C.0477  إدارة تكنولوجیا المعلوماتIT محمد الصیرفي 
دار الفكر الجامعي. 

 2009. 1االسكندریة. ط

7407/09 C.0478  إدارة تكنولوجیا المعلوماتIT محمد الصیرفي 
دار الفكر الجامعي. 

 2009. 1االسكندریة. ط

7439/09 C.0479 اإلعالم والسیاسة في عالم جدید 
محمد سعد أبو 

 عامود
دار الفكر الجامعي. 

 2008. 1االسكندریة. ط

7438/09 C.0480 اإلعالم والسیاسة في عالم جدید 
محمد سعد أبو 

 عامود
دار الفكر الجامعي. 

 2008. 1االسكندریة. ط

7521/09 C.0481 
الرأي والتعبیر في ضوء اإلتفاقیات الدولیة حریة 

والتشریعات الوطنیة والشریعة اإلسالمیة وجرائم 
 الرأي والتعبیر

خالد مصطفى 
 فھمي

دار الفكر الجامعي. 
 2008. 1االسكندریة. ط

7520/09 C.0482 
حریة الرأي والتعبیر في ضوء اإلتفاقیات الدولیة 

اإلسالمیة وجرائم  والتشریعات الوطنیة والشریعة
 الرأي والتعبیر

خالد مصطفى 
 فھمي

دار الفكر الجامعي. 
 2008. 1االسكندریة. ط

12295/10 C.0483 
مؤتمر فیالدلفیا الدولي -ثقافة الصورة في الفنون 

 -الثاني عشر

-صالح أبو إصبع
-ھیثم سرحان

- محمد عبید هللا
 یوسف ربابعة

دار مجدالوي. عمان. 
 2008. 1ط

12293/10 C.0484 
مؤتمر فیالدلفیا الدولي -ثقافة الصورة في الفنون 

 -الثاني عشر

-صالح أبو إصبع
-ھیثم سرحان

- محمد عبید هللا
 یوسف ربابعة

دار مجدالوي. عمان. 
 2008. 1ط



12294/10 C.0485 
مؤتمر فیالدلفیا الدولي -ثقافة الصورة في الفنون 

 -الثاني عشر

-صالح أبو إصبع
-ھیثم سرحان

- محمد عبید هللا
 یوسف ربابعة

دار مجدالوي. عمان. 
 2008. 1ط

7347/09 C.0486 
-1889الفنون الصحفیة في جریدة المقطم المصریة 

1952 
 تیسیر أبو عرجة

دار مجدالوي. عمان. 
 2001. 1ط

7348/09 C.0487 
-1889الصحفیة في جریدة المقطم المصریة الفنون 

1952 
 تیسیر أبو عرجة

دار مجدالوي. عمان. 
 2001. 1ط

7381/09 C.0488 أحمد عبد الملك قضایا إعالمیة 
دار مجدالوي. عمان. 

 1999. 1ط

7382/09 C.0489 أحمد عبد الملك قضایا إعالمیة 
دار مجدالوي. عمان. 

 1999. 1ط

7379/09 C.0490 قضایا إعالمیة 
صالح خلیل أبو 

 أصبع
دار مجدالوي. عمان. 

 2005. 2ط

7380/09 C.0491 قضایا إعالمیة 
صالح خلیل أبو 

 أصبع
دار مجدالوي. عمان. 

 2005. 2ط

08691/09 C.0492 
- الفصائیة العربیة الواقع والطموح اإلخباریات 

 - دراسة میدانیة مقارنة
ھالة اسماعیل 

 بغدادي

المكتب الجامعي 
الحدیث. االسكندریة. 

2009 

08692/09 C.0493 
- اإلخباریات الفصائیة العربیة الواقع والطموح 

 - دراسة میدانیة مقارنة
ھالة اسماعیل 

 بغدادي

الجامعي المكتب 
الحدیث. االسكندریة. 

2009 

08601/09 C.0494 مجاالت البحوث اإلعالمیة الجامعیة 
عبد الملك 

 الدناني

المكتب الجامعي 
الحدیث. االسكندریة. 

2009 

/09 C.0495 مجاالت البحوث اإلعالمیة الجامعیة 
عبد الملك 

 الدناني

الجامعي المكتب 
الحدیث. االسكندریة. 

2009 

08617/09 C.0496 
دراسة -الصحافة التلفیزیونیة العربیة الجزیرة والنیل 

 -میدانیة مقارنة
ھالة اسماعیل 

 بغدادي

المكتب الجامعي 
الحدیث. االسكندریة. 

2009 

08618/09 C.0497 
دراسة -التلفیزیونیة العربیة الجزیرة والنیل الصحافة 

 -میدانیة مقارنة
ھالة اسماعیل 

 بغدادي

المكتب الجامعي 
الحدیث. االسكندریة. 

2009 

7422/09 C.0498 
اإلدارة واتخاد القرار في عصر المعلوماتیة من 

 منظور الخدمة االجتماعیة
- منى عطیة 
 خزام خلیل

الجامعي المكتب 
الحدیث. االسكندریة. 

2009 

7446/09 C.0499 
البحث اإلعالمي (اتجاھات وقراءات في حلقة البحث 

 الصحفي واإلعالمي)

اسماعیل عبد 
محمود -الفتاح

 منصور ھیبة

مركز االسكندریة 
للكتاب. االسكندریة. 

2009 

7447/09 C.0500 
اإلعالمي (اتجاھات وقراءات في حلقة البحث البحث 

 الصحفي واإلعالمي)

اسماعیل عبد 
محمود -الفتاح

 منصور ھیبة

مركز االسكندریة 
للكتاب. االسكندریة. 

2009 



08671/09 C.0501 
البحث اإلعالمي (اتجاھات وقراءات في حلقة البحث 

 الصحفي واإلعالمي)

عبد اسماعیل 
محمود -الفتاح

 منصور ھیبة

مركز االسكندریة 
للكتاب. االسكندریة. 

2009 

08672/09 C.0502 
البحث اإلعالمي (اتجاھات وقراءات في حلقة البحث 

 الصحفي واإلعالمي)

اسماعیل عبد 
محمود -الفتاح

 منصور ھیبة

مركز االسكندریة 
للكتاب. االسكندریة. 

2009 

7426/09 C.0503 أحمد عیسى اإلرھاب وحقوق اإلنسان في عصر العولمة-اإلعالم 
مركز االسكندریة 

للكتاب. االسكندریة. 
2009 

08607/09 C.0504  المفاھیم والوسائل والتطبیقات- اإلعالم الجدید 
عباس مصطفى 

 صادق
دار الشروق. عمان. 

 2008. 1األردن. ط

08608/09 C.0505  المفاھیم والوسائل والتطبیقات- اإلعالم الجدید 
عباس مصطفى 

 صادق
دار الشروق. عمان. 

 2008. 1األردن. ط

08585/09 C.0506 
- األسالیب التطبیقیة لتحلیل وإعداد البحوث العلمیة 

 SPSSمع حاالت دراسیة باستخدام برنامج 
عبد الحمید عبد 
 المجید البلداوي

الشروق. عمان. دار 
 2009. 1األردن. ط

8586/09 C.0507 
- األسالیب التطبیقیة لتحلیل وإعداد البحوث العلمیة 

 SPSSمع حاالت دراسیة باستخدام برنامج 
عبد الحمید عبد 
 المجید البلداوي

دار الشروق. عمان. 
 2009. 1األردن. ط

7512/09 C.0508 
المعلومات واالتصاالت وتأثیرھا في الدولة ثورة 

 والمجتمع بالعالم العربي

مركز اإلمارات 
للدراسات 
والبحوث 

 اإلستراتیجیة

مركز اإلمارات والبحوث 
اإلستراتیجیة. أبو ظبي. 

 1998. 1ط

7513/09 C.0509 
ثورة المعلومات واالتصاالت وتأثیرھا في الدولة 

 والمجتمع بالعالم العربي

مركز اإلمارات 
للدراسات 
والبحوث 

 اإلستراتیجیة

مركز اإلمارات والبحوث 
اإلستراتیجیة. أبو ظبي. 

 1998. 1ط

7436/09 C.0510 اإلعالم العربي في عصر المعلومات 

مركز اإلمارات 
للدراسات 
والبحوث 

 اإلستراتیجیة

مركز اإلمارات والبحوث 
اإلستراتیجیة. أبو ظبي. 

 2006. 1ط

7437/09 C.0511 اإلعالم العربي في عصر المعلومات 

مركز اإلمارات 
للدراسات 
والبحوث 

 اإلستراتیجیة

مركز اإلمارات والبحوث 
اإلستراتیجیة. أبو ظبي. 

 2006. 1ط

7401/09 C.0512 
دراسات لطبیعتھا -أثر المعلومات في المجتمع 

 وقیمتھا واستعمالھا
 مایكل ھیل

مركز اإلمارات والبحوث 
اإلستراتیجیة. أبو ظبي. 

 2004. 1ط

7402/09 C.0513 
دراسات لطبیعتھا -أثر المعلومات في المجتمع 

 وقیمتھا واستعمالھا
 مایكل ھیل

مركز اإلمارات والبحوث 
اإلستراتیجیة. أبو ظبي. 

 2004. 1ط

08612/09 C.0514 
تحریر -Media Translationالترجمة اإلعالمیة  

 - برقیات وكاالت األنباء
 سمیر محمود

. 1دار الفجر. القاھرة. ط
2009 



08611/09 C.0515 
تحریر -Media Translationالترجمة اإلعالمیة  

 - برقیات وكاالت األنباء
 سمیر محمود

. 1دار الفجر. القاھرة. ط
2009 

08597/09 C.0516 
 Mediaاإلعالمیة الجدیدة ومنطومة التطویر اللغة 

New Language 

دیانا إم 
لویس/تر: راغب 

 أحمد مھران

. 1دار الفجر. القاھرة. ط
2009 

08598/09 C.0517 
 Mediaاللغة اإلعالمیة الجدیدة ومنطومة التطویر 

New Language 

دیانا إم 
لویس/تر: راغب 

 أحمد مھران

. 1الفجر. القاھرة. طدار 
2009 

7443/09 C.0518 
 Advertising Andاإلعالن والترویج الفندقي 

Hotel Promptional 
خلیل أحمد 

 الدباس
دار كنوز المعرفة. 

 2007عمان. 

7442/09 C.0519 
 Advertising Andاإلعالن والترویج الفندقي 

Hotel Promptional 
خلیل أحمد 

 الدباس
دار كنوز المعرفة. 

 2007عمان. 

7406 C.0520 
&  Knouledgeإدارة المعرفة والمعلومات  

Information Administration   
عبد اللطیف 
 محمود مطر

دار كنوز المعرفة. 
 2007. 1عمان. ط

7405/09 C.0521 
&  Knouledgeإدارة المعرفة والمعلومات  

Information Administration   
عبد اللطیف 
 محمود مطر

دار كنوز المعرفة. 
 2007. 1عمان. ط

7452/09 C.0522 التطبیقات االجتماعیة لتكنولوجیا المعلومات 
جعفر حسن 
 جاسم الطائي

. 1دار المناھج. عمان.ط
2006 

7453/09 C.0523  االجتماعیة لتكنولوجیا المعلوماتالتطبیقات 
جعفر حسن 
 جاسم الطائي

. 1دار المناھج. عمان.ط
2006 

7536/09 C.0524  تطبیقات- نظریات- مفاھیم-علم النفس اإلعالمي 
نبیھة صالح 
 السامراني

. 1دار المناھج. عمان. ط
2 

7416/09 C.0525 أحمد ماھر كیف ترفع مھاراتك اإلداریة في اإلتصال 
الدار الجامعیة. 

 2008االسكندریة. 

7418/09 C.0526 أحمد ماھر كیف ترفع مھاراتك اإلداریة في اإلتصال 
الدار الجامعیة. 

 2008االسكندریة. 

7417/09 C.0527 أحمد ماھر كیف ترفع مھاراتك اإلداریة في اإلتصال 
الجامعیة. الدار 

 2008االسكندریة. 

7511/09 C.0528 تكنولوجیا االتصاالت والعالقات والمفاوضات الفعالة 
فرید راغب 

 النجار
الدار الجامعیة. 

 2008االسكندریة. 

08693/09 C.0529 الممارسة الصحفیة في اإلعالم العربي 
عبد الحلیم 

 موسى یعقوب

العالمیة الدار 
. 1للنشر.الجیزة. ط

2008 

08694/09 C.0530 الممارسة الصحفیة في اإلعالم العربي 
عبد الحلیم 

 موسى یعقوب

الدار العالمیة 
. 1للنشر.الجیزة. ط

2008 



12392/10 C.0531 اللیبرالیة المعاصرة 
موریس 

فالمان/تر: تمام 
 الساحلي

الجامعیة مجد.المؤسسة 
. 2للدراسات. بیروت. ط

2002 

12393/10 C.0532 اللیبرالیة المعاصرة 
موریس 

فالمان/تر: تمام 
 الساحلي

مجد.المؤسسة الجامعیة 
. 2للدراسات. بیروت. ط

2002 

7704/09 C.0533 سعید توفیق أزمة اإلبداع في ثقافتنا المعاصرة 
الجامعیة مجد.المؤسسة 

للدراسات. 
 2007بیروت.

7705/09 C.0534 سعید توفیق أزمة اإلبداع في ثقافتنا المعاصرة 
مجد.المؤسسة الجامعیة 

للدراسات. 
 2007بیروت.

7706/09 C.0535 سعید توفیق أزمة اإلبداع في ثقافتنا المعاصرة 
مجد.المؤسسة الجامعیة 

للدراسات. 
 2007بیروت.

7590 C.0536 الدعایة والدعایة السیاسیة 
غي 

دورندان/تر:رال
 ف رزق هللا

مجد.المؤسسة الجامعیة 
. 2للدراسات. بیروت. ط

2002 

7591/09 C.0537 الدعایة والدعایة السیاسیة 
غي 

دورندان/تر:رال
 ف رزق هللا

مجد.المؤسسة الجامعیة 
. 2للدراسات. بیروت. ط

2002 

08621/09 C.0538 
اإلعالم والمشاركة السیاسیة للمرأة رؤیة تحلیلیة 

 وإستشرافیة
عادل عبد الغفار 

 جلیل
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2009. 1القاھرة. ط

08622/09 C.0539 
اإلعالم والمشاركة السیاسیة للمرأة رؤیة تحلیلیة 

 وإستشرافیة
عادل عبد الغفار 

 جلیل
المصریة اللبنانیة. الدار 

 2009. 1القاھرة. ط

08631/09 C.0540 
تحدیات الوضع الراھن -صناعة الصحافة في العالم

 وسیناریوھات المستقبل
محرز حسین 

 غالي
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2008. 1القاھرة. ط

08632/09 C.0541 
تحدیات الوضع الراھن -الصحافة في العالمصناعة 

 وسیناریوھات المستقبل
محرز حسین 

 غالي
الدار المصریة اللبنانیة. 

 2008. 1القاھرة. ط

08681/09 C.0542 نسیم الخوري إعالم)- تواصل-المقابلة الصحفیة (فن 
دار المنھل اللبناني. 

 2009. 2بیروت. ط

08682/09 C.0543 نسیم الخوري إعالم)- تواصل-المقابلة الصحفیة (فن 
دار المنھل اللبناني. 

 2009. 2بیروت. ط

08649/09 C.0544  نسیم الخوري -المبادئ واألصول-الكتابة اإلعالمیة 
دار المنھل اللبناني. 

 2009. 2بیروت. ط

08650/09 C.0545  نسیم الخوري -المبادئ واألصول-اإلعالمیة الكتابة 
دار المنھل اللبناني. 

 2009. 2بیروت. ط

12232/10 C.0546 نسیم الخوري اإلعالم العربي وانھیار السلطات اللغویة 
مركز دراسات الوحدة 

. 1العربیة. بیروت. ط
2005 



12233/10 C.0547 
العربیة في المواجھة النصالیة والمشاركة المرأة 

 العامة

خالد -أحمد جابر
علي عبد 

فاضل - الخالق
نادیة -الربیعي

 سعد الدین

مركز دراسات الوحدة 
. 1العربیة. بیروت. ط

2006 

12227/10 C.0548 
-تطویر العلوم والثقافة في الوطن العربياستراتیجیة 

 التقریر العام واالستراتیجیات الفرعیة

عبد هللا واثق 
الشریف - شھید

الحاج سلیمان 
 وآخرون

مركز دراسات الوحدة 
. 1العربیة. بیروت. ط

1989 

7825/09 C.0549 أسد عبید موسكو)-القاھرة- اإلعالم والدیمقراطیة (دمشق 
الھیئة العامة منشورات 

السوریة للكتاب. دمشق. 
 2008. 1ط

7826/09 C.0550 أسد عبید موسكو)-القاھرة- اإلعالم والدیمقراطیة (دمشق 
منشورات الھیئة العامة 
السوریة للكتاب. دمشق. 

 2008. 1ط

7827/09 C.0551 أسد عبید موسكو)-القاھرة- اإلعالم والدیمقراطیة (دمشق 
منشورات الھیئة العامة 
السوریة للكتاب. دمشق. 

 2008. 1ط

08673/09 C.0552 التغطیة اإلعالمیة لموضوع العولمة 

أنیاشفرین 
وعامر 

بساط/تر:أسامة 
الدباغ/مراجعة: 
 محمود الزواوي

األھلیة للنشر. عمان. 
 2008. 1ط

08674/09 C.0553  اإلعالمیة لموضوع العولمةالتغطیة 

أنیاشفرین 
وعامر 

بساط/تر:أسامة 
الدباغ/مراجعة: 
 محمود الزواوي

األھلیة للنشر. عمان. 
 2008. 1ط

7598/09 C.0554 
إشكالیات العمل اإلعالمي بین الثوابت والمعطیات 

 العصریة
محي الدین عبد 

 الحلیم

وزارة الثقافة والشؤون 
. 1اإلسالمیة. قطر. ط

1998 

7599/09 C.0555 
إشكالیات العمل اإلعالمي بین الثوابت والمعطیات 

 العصریة
محي الدین عبد 

 الحلیم

وزارة الثقافة والشؤون 
. 1اإلسالمیة. قطر. ط

1998 

7600/09 C.0556 
إشكالیات العمل اإلعالمي بین الثوابت والمعطیات 

 العصریة
محي الدین عبد 

 الحلیم

وزارة الثقافة والشؤون 
. 1اإلسالمیة. قطر. ط

1998 

7601/09 C.0557 
إشكالیات العمل اإلعالمي بین الثوابت والمعطیات 

 العصریة
محي الدین عبد 

 الحلیم

وزارة الثقافة والشؤون 
. 1اإلسالمیة. قطر. ط

1998 

7440/09 C.0558  والعالقات العامة في المجال الریاضياإلعالم 
سمیر عبد 
 الحمید علي

ماھي للنشر. 
 2009. 2اإلسكندریة. ط

7441/09 C.0559 اإلعالم والعالقات العامة في المجال الریاضي 
سمیر عبد 
 الحمید علي

ماھي للنشر. 
 2009. 2اإلسكندریة. ط

11343/10 C.0560  والعالقات العامة في المجال الریاضياإلعالم 
سمیر عبد 
 الحمید علي

ماھي للنشر. 
 2009. 2اإلسكندریة. ط



08679/09 C.0561 عبد الرحیم علي اإلعالم العربي وقضایا اإلرھاب 
مركز المحروسة للنشر. 

 2007. 1القاھرة. ط

08680/09 C.0562 عبد الرحیم علي اإلعالم العربي وقضایا اإلرھاب 
مركز المحروسة للنشر. 

 2007. 1القاھرة. ط

08683/09 C.0563 تجارب اإلعالم المرئي والمسموع في أوروبا 

أندریاس جرن 
والد/تقدیم: أحمد 
حسو/مراجعة:أ
 شرف راضي

مركز القاھرة لدراسة 
حقوق اإلنسان. القاھرة. 

 2007. 1ط

08684/09 C.0564  اإلعالم المرئي والمسموع في أوروباتجارب 

أندریاس جرن 
والد/تقدیم: أحمد 
حسو/مراجعة:أ
 شرف راضي

مركز القاھرة لدراسة 
حقوق اإلنسان. القاھرة. 

 2007. 1ط

08655/09 C.0565 
أفاقھا المستقبلیة -تطورھا- نشأتھا- وسائل اإلعالم

الفضائیة) الجزء (الرادیو والتلفزیون والقنوات 
 األول

عاطف عدلي 
نھى -العبد

 عاطف العبد

دار الفكر العربي. 
 2006. 1القاھرة.ط

08656/09 C.0566 
أفاقھا المستقبلیة -تطورھا- نشأتھا- وسائل اإلعالم

(الرادیو والتلفزیون والقنوات الفضائیة) الجزء 
 األول

عاطف عدلي 
نھى -العبد

 عاطف العبد

الفكر العربي. دار 
 2006. 1القاھرة.ط

08627/09 C.0567 المرأة العربیة ووسائل اإلعالم 
- عاطف العبد

- فوزیة آل علي
 نھى العبد

دار الفكر العربي. 
 2008القاھرة. 

08628/09 C.0568 المرأة العربیة ووسائل اإلعالم 
- عاطف العبد

- فوزیة آل علي
 نھى العبد

الفكر العربي. دار 
 2008القاھرة. 

08643/09 C.0569 ثقافة األخبار 
ستیوارت 

آالن/تر: ھدى 
 فؤاد

مجموعة النیل العربیة. 
 2008. 1القاھرة. ط

08644/09 C.0570 ثقافة األخبار 
ستیوارت 

آالن/تر: ھدى 
 فؤاد

مجموعة النیل العربیة. 
 2008. 1القاھرة. ط

08589/09 C.0571 
إدارة وھیكلة الھیئات والمؤسسات اإلعالمیة وآلیات 

 العمل فیھا في الوطن العربي
ھاني محمود 

 الكاید
. 1دار الرایة. عمان. ط

2008 

08590/09 C.0572 
إدارة وھیكلة الھیئات والمؤسسات اإلعالمیة وآلیات 

 العمل فیھا في الوطن العربي
محمود ھاني 

 الكاید
. 1دار الرایة. عمان. ط

2008 

7456/09 C.0573 
التقنیات االذاعیة والتلفازیة وأھمیتھا التطبیقیة في 

 التعلیم والتعلم
مصطفى حمید 

 كاظم الطائي
دار الوفاء. االسكندریة. 

 2007. 1ط

7457/09 C.0574 
االذاعیة والتلفازیة وأھمیتھا التطبیقیة في التقنیات 

 التعلیم والتعلم
مصطفى حمید 

 كاظم الطائي
دار الوفاء. االسكندریة. 

 2007. 1ط



08997/09 C.0575 
مراكز المعلولمات ودورھا في صنع واتخاد ودعم 

 القرار التربوي في اإلدارة التعلیمیة
صالح زھران 

 الخولي
ان. دار العلم واإلیم

2009 

08998/09 C.0576 
مراكز المعلولمات ودورھا في صنع واتخاد ودعم 

 القرار التربوي في اإلدارة التعلیمیة
صالح زھران 

 الخولي
دار العلم واإلیمان. 

2009 

8254/09 C.0577 
صناعة المشاھیر (الشھرة وعالم األضواء في 

 المیزان)
 اإلیمان. االسكندریةدار  سعید عبد العظیم

8255/09 C.0578 
صناعة المشاھیر (الشھرة وعالم األضواء في 

 المیزان)
 دار اإلیمان. االسكندریة سعید عبد العظیم

7375/09 C.0579 أمیرة الحسیني فن الكتابة إلذاعة والتفلزیون 
دار النھضة العربیة. 

 2005. 1بیروت. ط

7376/09 C.0580 أمیرة الحسیني فن الكتابة إلذاعة والتفلزیون 
دار النھضة العربیة. 

 2005. 1بیروت. ط

7562/09 C.0581 
مكافحة جرائم الكمبیوتر واإلنترنت في القانون 

دراسة متعمقة في مكافحة جرائم  - العربي النمودجي
 التقنیة الحدیثة

عبد الفتاح 
 بیومي حجازي

النھضة العربیة/ دار 
منشأة المعارف. 
االسكندریة/مكتبة 
. 1الرمادي. القاھرة. ط

2009 

08659/ C.0582  ماھیتھ..طبیعتھ..مبادؤه-العمل اإلذاعي 
عیسى محمود 

 حسن
زھران للنشر. عمان. 

2008 

08660/09 C.0583  ماھیتھ..طبیعتھ..مبادؤه-العمل اإلذاعي 
عیسى محمود 

 حسن
زھران للنشر. عمان. 

2008 

08675/09 C.0584 أساسیات الصحافة في القرن الحادي والعشرین 
محمود علم 

 الدین
المكتبة العصریة. 

 2009. 2القاھرة. ط

08676/09 C.0585 أساسیات الصحافة في القرن الحادي والعشرین 
محمود علم 

 الدین
العصریة. المكتبة 

 2009. 2القاھرة. ط

7819/09 C.0586 
االتصال لدى الحیوان -اللغات السریة في الطبیعة 

 والنبات

- جان ماري بیلت
فرنك 

ستیفان/تر: 
 فارس غصوب

دار الفارابي. بیروت. 
 2003. 1ط

7820/09 C.0587 
االتصال لدى الحیوان -اللغات السریة في الطبیعة 

 والنبات

- جان ماري بیلت
فرنك 

ستیفان/تر: 
 فارس غصوب

دار الفارابي. بیروت. 
 2003. 1ط

8131/09 C.0588 أسعد طھ عالم جدوى المشروعات 
. 1دار الفرقد. سوریة.ط

2006 

8132/09 C.0589 أسعد طھ عالم جدوى المشروعات 
. 1دار الفرقد. سوریة.ط

2006 



8133/09 C.0590 أسعد طھ عالم جدوى المشروعات 
. 1دار الفرقد. سوریة.ط

2006 

08657/09 C.0591 موسوعة اإلذاعة المدرسیة 
نصار رمضان 

 عمر
مؤسسة حورس الدولیة 

 2006. 1. االسكندریة.ط

08658/09 C.0592 موسوعة اإلذاعة المدرسیة 
نصار رمضان 

 عمر
حورس الدولیة مؤسسة 

 2006. 1. االسكندریة.ط

7542/09 C.0593 أحمد بدر التطبیقات-المناھج-علوم اإلعالم : البحث العلمي 
دار قباء الحدیثة. 

 1998القاھرة. 

7543/09 C.0594 أحمد بدر التطبیقات-المناھج-علوم اإلعالم : البحث العلمي 
الحدیثة. دار قباء 

 1998القاھرة. 

7448/09 C.0595 
البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة 

 واإللكترونیة
 عامر قندیلجي

دار 
 2008الیازور.عمان.

7449/09 C.0596 
البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة 

 واإللكترونیة
 عامر قندیلجي

دار 
 2008الیازور.عمان.

08591/09 C.0597 
اإلعالم بین النظریة والتطبیق (أنت تعلم إذن أنت 

 حر)
 جیھان المكاوي

مؤسسة طیبة، القاھرة، 
 2009، 1ط

08592/09 C.0598 
اإلعالم بین النظریة والتطبیق (أنت تعلم إذن أنت 

 حر)
 جیھان المكاوي

طیبة، القاھرة، مؤسسة 
 2009، 1ط

08687/09 C.0599 فن التحریر الصحفي للوسائل المطبوعة واإللكترونیة 
- لیلى عبد المجید
 محمد علم الدین

دار السحاب، القاھرة، 
 2008، 1ط

08688/09 C.0600 فن التحریر الصحفي للوسائل المطبوعة واإللكترونیة 
- المجیدلیلى عبد 

 محمد علم الدین
دار السحاب، القاھرة، 

 2008، 1ط

8283/09 C.0601 عمر عبید حسنة العولمة فرص..وتحدیات 
المكتب اإلسالمي، 

 2004، 1بیروت، ط

8284/09 C.0602 عمر عبید حسنة العولمة فرص..وتحدیات 
المكتب اإلسالمي، 

 2004، 1بیروت، ط

08693/09 C.0603 حسنین شفیق اإلخراج الصحفي اإللكتروني والتجھیزات الفنیة 
دار الفكر وفن النشر. 

2009 

08634/09 C.0604 حسنین شفیق اإلخراج الصحفي اإللكتروني والتجھیزات الفنیة 
دار الفكر وفن النشر. 

2009 

08641/09 C.0605 تلفزیون الواقع 
مارك 

أندریجیفیك/تر: 
 أدیب خضور

سلسلة المكتبة 
اإلعالمیة، دمشق، 

2008 

08642/09 C.0606 تلفزیون الواقع 
مارك 

أندریجیفیك/تر: 
 أدیب خضور

سلسلة المكتبة 
اإلعالمیة، دمشق، 

2008 



7385/09 C.0607 رفیق سكري مدخل في الرأي العام واإلعالم والدعایة 
جورس منشورات 

، 1برس، لبنان، ط
1984 

7386/09 C.0608 رفیق سكري مدخل في الرأي العام واإلعالم والدعایة 
منشورات جورس 

، 1برس، لبنان، ط
1984 

7554/09 C.0609 
العولمة -في تنظیر اإلعالم (الفضائیات العربیة

 المعلوماتیة)-اإلعالمیة
 محمد نصر مھنا

شباب الجامعة، مؤسسة 
 2009االسكندریة، 

7555/09 C.0610 
العولمة -في تنظیر اإلعالم (الفضائیات العربیة

 المعلوماتیة)-اإلعالمیة
 محمد نصر مھنا

مؤسسة شباب الجامعة، 
 2009االسكندریة، 

7553/09 C.0611  فنیات المونتاج الرقمي في الفیلم السینمائي 
رباب عبد 

اللطیف/تقدیم: 
 مدكور ثابت

إصدارات 
 2005األكادیمیة...

12042/10 C.0612 یحي القبالي المرجع الشامل في الوسائل التعلیمیة 
الطریق للنشر. عمان. 

 2003. 1ط

12202/10 C.0613 موقع الثقافة 
ھومي.ك.بابا/تر: 

 ثائر دیب
الثقافي العربي. المركز 

 2006. 1بیروت. ط

8316/09 C.0614  اإلحتیاجات األولویات- سیاسات اإلعالم 
ماجد بن عبد 
 العزیز التركي

دار إسبیلیا للنشر. 
 1999. 1الریاض. ط

7464/09 C.0615 الجریمة المعلوماتیة والمجرم المعلوماتي 
نسرین عبد 
 المجید نبیھ

المعارف. منشأة 
 2008االسكندریة. 

7462/09 C.0616 الجریمة اإللكترونیة 
عبد الصبور عبد 

القوي علي 
 مصري

. 1دار العلوم. القاھرة. ط
2008 

8193/09 C.0617 مھارات في فن المذاكرة 
معتز سید عبد 

 هللا

مكتبة أوالد الشیخ 
. 1للتراث. الھرم. ط

2008 

7514/09 C.0618 جرائم تكنولوجیا المعلومات 
عبد الحكیم رشید 

 توبة
دار المستقبل. عمان. 

 2009. 1ط

7451/09 C.0619 التحقیق الجنائي في الجرائم اإللكترونیة 
مصطفى محمد 

 موسى
مطابع الشرطة، 

 2009القلھرة، 

7510/09 C.0620  االتصاالت والعالقات والمفاوضات الفعالةتكنولوجیا 
فرید راغب 

 النجار
الدار الجامعیة. 

 2009االسكندریة. 

10841 C.0621 
الصحافة العربیة وقضایا األقلیات و الجالیات 

 المدخل النظري - 1ج-اإلسالمیة في العالم 
 د: مجدى الداغر

المكتبة العصریة. 
 2009. 1القاھرة. ط

10842 C.0622 
الصحافة العربیة وقضایا األقلیات و الجالیات 

 المدخل النظري - 1ج-اإلسالمیة في العالم 
 د: مجدى الداغر

المكتبة العصریة. 
 2009. 1القاھرة. ط



10843 C.0623 
الصحافة العربیة وقضایا األقلیات و الجالیات 

 المدخل النظري - 1ج-اإلسالمیة في العالم 
 د: مجدى الداغر

المكتبة العصریة. 
 2009. 1القاھرة. ط

10844 C.0624 
الصحافة العربیة وقضایا األقلیات و الجالیات 

 المدخل النظري - 1ج-اإلسالمیة في العالم 
 د: مجدى الداغر

المكتبة العصریة. 
 2009. 1القاھرة. ط

10845 C.0625 
العربیة وقضایا األقلیات و الجالیات الصحافة 

دراسة تحلیلیة على - 2ج-اإلسالمیة في العالم 
 الصحف العربیة الیومیة  

 د: مجدى الداغر
المكتبة العصریة. 

 2009. 1القاھرة. ط

10846 C.0626 
العربیة وقضایا األقلیات و الجالیات الصحافة 

دراسة تحلیلیة على - 2ج-اإلسالمیة في العالم 
 الصحف العربیة الیومیة  

 د: مجدى الداغر
المكتبة العصریة. 

 2009. 1القاھرة. ط

10847 C.0627 
العربیة وقضایا األقلیات و الجالیات الصحافة 

دراسة تحلیلیة على - 2ج-اإلسالمیة في العالم 
 الصحف العربیة الیومیة  

 د: مجدى الداغر
المكتبة العصریة. 

 2009. 1القاھرة. ط

10848 C.0628 
العربیة وقضایا األقلیات و الجالیات الصحافة 

دراسة تحلیلیة على  - 2ج-اإلسالمیة في العالم 
 الصحف العربیة الیومیة  

 د: مجدى الداغر
المكتبة العصریة. 

 2009. 1القاھرة. ط

10849 C.0629 
الصحافة العربیة وقضایا األقلیات و الجالیات 

ل الخطاب مدخل في تحلی - 3ج-اإلسالمیة في العالم 
 اإلعالمي العربي   

 د: مجدى الداغر
المكتبة العصریة. 

 2009. 1القاھرة. ط

10850 C.0630 
الصحافة العربیة وقضایا األقلیات و الجالیات 

مدخل في تحلیل الخطاب  - 3ج-اإلسالمیة في العالم 
 اإلعالمي العربي   

 د: مجدى الداغر
العصریة. المكتبة 

 2009. 1القاھرة. ط

10851 C.0631 
الصحافة العربیة وقضایا األقلیات و الجالیات 

مدخل في تحلیل الخطاب  - 3ج-اإلسالمیة في العالم 
 اإلعالمي العربي   

 د: مجدى الداغر
المكتبة العصریة. 

 2009. 1القاھرة. ط

10852 C.0632 
العربیة وقضایا األقلیات و الجالیات الصحافة 

مدخل في تحلیل الخطاب  - 3ج-اإلسالمیة في العالم 
 اإلعالمي العربي   

 د: مجدى الداغر
المكتبة العصریة. 

 2009. 1القاھرة. ط

9484 C.0633 المرأة المصریة واإلعالم في الریف والحضر 

عبد د:عواطف 
الرحمن/د: لیلى 
عبد المجید/د: 

 نجوى كامل

القاھرة - العربي للنشر 
 1999-1ط



9485 C.0634 المرأة المصریة واإلعالم في الریف والحضر 

د:عواطف عبد 
الرحمن/د: لیلى 
عبد المجید/د: 

 نجوى كامل

القاھرة - العربي للنشر 
 1999-1ط

9486 C.0635  المصریة واإلعالم في الریف والحضرالمرأة 

د:عواطف عبد 
الرحمن/د: لیلى 
عبد المجید/د: 

 نجوى كامل

القاھرة - العربي للنشر 
 1999-1ط

9487 C.0636 المرأة المصریة واإلعالم في الریف والحضر 

د:عواطف عبد 
الرحمن/د: لیلى 
عبد المجید/د: 

 نجوى كامل

القاھرة - للنشر العربي 
 1999-1ط

10835 C.0637 تحدیات و إشكالیات - المرأة و اإلعالم 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - العربي للنشر 

 2008-1ط

10836 C.0638 تحدیات و إشكالیات - المرأة و اإلعالم 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - العربي للنشر 

 2008-1ط

10837 C.0639 تحدیات و إشكالیات - المرأة و اإلعالم 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - العربي للنشر 

 2008-1ط

10838 C.0640 تحدیات و إشكالیات - المرأة و اإلعالم 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - العربي للنشر 

 2008-1ط

9455 C.0641  المقاومة في الوطن العربيإعالم 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - العربي للنشر 

 2005-1ط

9456 C.0642 إعالم المقاومة في الوطن العربي 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - العربي للنشر 

 2005-1ط

9457 C.0643 إعالم المقاومة في الوطن العربي 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - العربي للنشر 

 2005-1ط

9458 C.0644 إعالم المقاومة في الوطن العربي 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - العربي للنشر 

 2005-1ط

9507 C.0645 
قضایا الوطن العربي فى الصحافة خالل القرن 

 العشرین
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - للنشر العربي 
 2002-1ط

9508 C.0646 
قضایا الوطن العربي فى الصحافة خالل القرن 

 العشرین
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - العربي للنشر 

 2002-1ط

9509 C.0647 
قضایا الوطن العربي فى الصحافة خالل القرن 

 العشرین
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - للنشر العربي 
 2002-1ط

9460 C.0648 اإلعالم العربي و قضایا العولمة 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - العربي للنشر 

 1999-1ط



9461 C.0649 اإلعالم العربي و قضایا العولمة 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - العربي للنشر 

 2003-1ط

10833 C.0650 الصحفیات واإلعالمیات العربیات 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - العربي للنشر 

 2008-1ط

10834 C.0651 الصحفیات واإلعالمیات العربیات 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - العربي للنشر 

 2008-1ط

10831 C.0652 الصحافة و الجامعات 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - العربي للنشر 

 2009-1ط

10832 C.0653 الصحافة و الجامعات 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
القاھرة - العربي للنشر 

 2009-1ط

9491 C.0654 بحوث في الصحافة المعاصرة 

بحث جماعي 
مھدى إلى 

أ:د:عاطف عبد 
 الرحمن

القاھرة - العربي للنشر 
 2000-1ط

9470 C.0655 
األساسیات و - الصحافة في عصر المعلومات 
 المستحدثات 

د: محمود علم 
 الدین

القاھرة - العربي للنشر 
 2000-ط

9471 C.0656 
األساسیات و - الصحافة في عصر المعلومات 
 المستحدثات 

د: محمود علم 
 الدین

القاھرة - العربي للنشر 
 2000-ط

9472 C.0657 
األساسیات و - الصحافة في عصر المعلومات 
 المستحدثات 

د: محمود علم 
 الدین

القاھرة - العربي للنشر 
 2000-ط

9476 C.0658  دراسة فنیة-الصورة الصحفیة 
د: محمود علم 

 الدین
القاھرة - العربي للنشر 

 بدون طبعة-ط

9477 C.0659  دراسة فنیة-الصورة الصحفیة 
د: محمود علم 

 الدین
القاھرة - العربي للنشر 

 بدون طبعة-ط

9478 C.0660  دراسة فنیة-الصورة الصحفیة 
د: محمود علم 

 الدین
القاھرة - العربي للنشر 

 بدون طبعة-ط

9459 C.0661  اإلخراج الصحفي 
د: محمود علم 

 الدین
القاھرة - العربي للنشر 

 1989-ط

9497 C.0662 تكنولوجیا المعلومات وصناعة االتصال الجماھیري 
د: محمود علم 

 الدین
القاھرة - العربي للنشر 

 1990-ط

9466 C.0663  د: محمود خلیل  دراسة أسلوبیة  -الخبر الصحفي 
القاھرة - العربي للنشر 

 1998-1ط

9467 C.0664  د: محمود خلیل  دراسة أسلوبیة  -الخبر الصحفي 
القاھرة - العربي للنشر 

 1998-1ط



9468 C.0665  د: محمود خلیل  دراسة أسلوبیة  -الخبر الصحفي 
القاھرة - العربي للنشر 

 1998-1ط

9450 C.0666 الجزء األول -اتجاھات حدیثة فى اإلنتاج الصحفى 
د: شریف 

-درویش اللبان 
 د: محمود خلیل 

القاھرة - للنشر العربي 
 2000-1ط

9451 C.0667 الجزء األول -اتجاھات حدیثة فى اإلنتاج الصحفى 
د: شریف 

-درویش اللبان 
 د: محمود خلیل 

القاھرة - العربي للنشر 
 2000-1ط

9498 C.0668 الجزء األول -اتجاھات حدیثة فى اإلنتاج الصحفى 
د: شریف 

-درویش اللبان 
 د: محمود خلیل 

القاھرة - العربي للنشر 
 2000-1ط

9494 C.0669 
تشریعات الصحافة في الوطن العربي (الواقع وآفاق 

 المستقبل)
د: لیلى عبد 

 المجید
القاھرة - العربي للنشر 

 2001-2ط

9495 C.0670 
الصحافة في الوطن العربي (الواقع وآفاق تشریعات 

 المستقبل)
د: لیلى عبد 

 المجید
القاھرة - العربي للنشر 

 2001-2ط

9496 C.0671 
تشریعات الصحافة في الوطن العربي (الواقع وآفاق 

 المستقبل)
د: لیلى عبد 

 المجید
القاھرة - العربي للنشر 

 2001-2ط

9492 C.0672  اإلعالم (دراسة حالة على مصر)تشریعات 
د: لیلى عبد 

 المجید
القاھرة - العربي للنشر 

 2001-1ط

9493 C.0673 (دراسة حالة على مصر) تشریعات اإلعالم 
د: لیلى عبد 

 المجید
القاھرة - العربي للنشر 

 2001-1ط

9479 C.0674 
دراسة سسیولوجیة -الصحفى فى مصرالعمل 

 للصحفیین المصریین 
 د: سید بخیت

القاھرة - العربي للنشر 
 1998-1ط

9480 C.0675 
دراسة سسیولوجیة -العمل الصحفى فى مصر

 للصحفیین المصریین 
 د: سید بخیت

القاھرة - العربي للنشر 
 1998-1ط

9481 C.0676 
دراسة سسیولوجیة -الصحفى فى مصرالعمل 

 للصحفیین المصریین 
 د: سید بخیت

القاھرة - العربي للنشر 
 1998-1ط

9482 C.0677 
دراسة سسیولوجیة -العمل الصحفى فى مصر

 للصحفیین المصریین 
 د: سید بخیت

القاھرة - العربي للنشر 
 1998-1ط

9503 C.0678  د: صابر حارص المقال العمودى فى الصحافة العربیة فن كتابة 
القاھرة - العربي للنشر 

 2006-1ط

9504 C.0679  د: صابر حارص فن كتابة المقال العمودى فى الصحافة العربیة 
القاھرة - العربي للنشر 

 2006-1ط

9505 C.0680  د: صابر حارص فن كتابة المقال العمودى فى الصحافة العربیة 
القاھرة - العربي للنشر 

 2006-1ط

9503 C.0681  د: صابر حارص فن كتابة المقال العمودى فى الصحافة العربیة 
القاھرة - العربي للنشر 

 2006-1ط



10839 C.0682 
األسباب و -تراجع أداء الصحفیین والصحفیات العرب

 المظاھر و المخاطر

حارص د: صابر 
د: عزة عبد -

 العزیز

القاھرة - العربي للنشر 
 2008-1ط

10840 C.0683 
تراجع أداء الصحفیین والصحفیات العرب_ األسباب 

 و المظاھر و المخاطر

د: صابر حارص 
د: عزة عبد -

 العزیز

القاھرة - العربي للنشر 
 2008-1ط

11612/10 C.0684  د: صابر حارص أزمة العولمة على المؤسسة اإلعالمیةتداعیات 
القاھرة - العربي للنشر 

 2009-1ط

9499/10 C.0685 
دراسة فى إنتقاء و -سوسیولوجیا الخبر الصحفى 

 نشر األخبار
د: عبد الفتاح 

 عبد النبى
القاھرة - العربي للنشر 

 بدون طبعة-ط

9500/10 C.0686 
دراسة فى إنتقاء و -الخبر الصحفى سوسیولوجیا 

 نشر األخبار
د: عبد الفتاح 

 عبد النبى
القاھرة - العربي للنشر 

 بدون طبعة-ط

9501/10 C.0687 
دراسة فى إنتقاء و -سوسیولوجیا الخبر الصحفى 

 نشر األخبار
د: عبد الفتاح 

 عبد النبى
القاھرة - العربي للنشر 

 بدون طبعة-ط

9452 C.0688 إعداد الصحفي بین التدریب والتعلیم 
د: نجوى        

كامل/              
 د: أمیرةالعباسى

القاھرة - العربي للنشر 
 2005-1ط

9453 C.0689 إعداد الصحفي بین التدریب والتعلیم 
د: نجوى        

كامل/              
 د: أمیرةالعباسى

القاھرة - للنشر العربي 
 2005-1ط

9454 C.0690 إعداد الصحفي بین التدریب والتعلیم 
د: نجوى        

كامل/              
 د: أمیرةالعباسى

القاھرة - العربي للنشر 
 2005-1ط

9462 C.0691 د: حازم النعیمى الحریة والصحافة في لبنان 
القاھرة - العربي للنشر 

 1989-1ط

9463 C.0692 د: حازم النعیمى الحریة والصحافة في لبنان 
القاھرة - العربي للنشر 

 1989-1ط

9464 C.0693 د: حازم النعیمى الحریة والصحافة في لبنان 
القاھرة - العربي للنشر 

 1989-1ط

9465 C.0694 د: حازم النعیمى الحریة والصحافة في لبنان 
القاھرة - للنشر  العربي
 1989-1ط

11463/10 C.0695  اإلعالم و الدیمقراطیة في الوطن العربي 

د: محمد حسن 
العامري /د: عبد 

السالم محمد 
السعدي          

القاھرة - العربي للنشر 
 2010-1ط

9510 C.0696 المعایر)-مصداقیة اإلعالم العربي (المفاھیم 
عبد د: عزة 

 العزیز
القاھرة - العربي للنشر 

 2006-1ط

11464/10 C.0697  معالجة اإلعالم لقضایل الوطن العربي 
فتحي حسین 

 عامر
القاھرة - العربي للنشر 

 2010-1ط



9483 C.0698 
دراسة أثرھا على السلوك  -الفضائیات و قادة الرأي

 اإلتصالي 
 د: ھناء السید

القاھرة - للنشر العربي 
 2005-1ط

11642 C.0699 المنھج التاریخي في البحوث الصحفیة 
رامي عطا 

الصدیق/تقدیم:
 فایز فرح

القاھرة - العربي للنشر 
 2009-1ط

11496/10 C.0700 الصحافة و خطاب المواطنة 
رامي عطا 

 الصدیق
القاھرة - العربي للنشر 

 2010-1ط

10830 C.0701 اقتصادیات صناعة الصحافة 
ابراھیم أحمد 

 أبراھیم
القاھرة - العربي للنشر 

 2009-1ط

11622 C.0702 (نظریا وعلمیا) فن كتابة الخبر والمقال الصحفي 
ابراھیم أحمد 

 أبراھیم
القاھرة - العربي للنشر 

 2009-1ط

9502 C.0703 
دراسة - الكتابة للمسرح و الرادیو و التلفزیونفن 

 متخصصة للتدریب و نماذج مختارة
عبد المجید 

 شكري
القاھرة - العربي للنشر 

 2004-1ط

9488 C.0704 
أصولھ التربویة و الفنیة و  - المسرح التعلیمى

 دراسة نظریة و نماذج تطبیقیة-اإلعالمیة
عبد المجید 

 شكري
القاھرة - للنشر العربي 
 2004-1ط

9469 C.0705  الدراما المرئیة 
عبد المجید 

 شكري
القاھرة - العربي للنشر 

 1995-1ط

11623/10 C.0706 أثر القنوات الفضائیة على القیم األسریة 
د: محمد عبد 
 البدیع السید

القاھرة - العربي للنشر 
 2009-1ط

10883 C.0707 اإلعالم و الطفل 
أد: ھادي نعمان 

 الھیتي
دار أسامة للنشر عمان 

 2008-1ط- األردن-

10884 C.0708 اإلعالم و الطفل 
أد: ھادي نعمان 

 الھیتي
دار أسامة للنشر عمان 

 2008-1ط- األردن-

10885 C.0709 اإلعالم و الطفل 
أد: ھادي نعمان 

 الھیتي
أسامة للنشر عمان دار 
 2008-1ط- األردن-

10886 C.0710 اإلعالم و الطفل 
أد: ھادي نعمان 

 الھیتي
دار أسامة للنشر عمان 

 2008-1ط- األردن-

9584 C.0711 اإلعالم السیاسي و اإلخباري في الفضائیات 
ھیتم ھادي 

 الھیتي
دار أسامة للنشر عمان 

 2008-1ط- األردن-

9585 C.0712 اإلعالم السیاسي و اإلخباري في الفضائیات 
ھیتم ھادي 

 الھیتي
دار أسامة للنشر عمان 

 2008-1ط- األردن-

  C.0713 اإلعالم السیاسي و اإلخباري في الفضائیات 
ھیتم ھادي 

 الھیتي
دار أسامة للنشر عمان 

 2008-1ط- األردن-



10880 C.0714  محمد أبو سمرة اإلداري و اإلعالمياإلتصال 
دار أسامة للنشر عمان 

 2009-1ط- األردن-

10881 C.0715 محمد أبو سمرة اإلتصال اإلداري و اإلعالمي 
دار أسامة للنشر عمان 

 2009-1ط- األردن-

11619/10 C.0716 محمد أبو سمرة استراتجیات اإلعالم التربوي 
أسامة للنشر عمان دار 
 2009-1ط- األردن-

11448/10 C.0717  اإلعالم الحربي و العسكري 
د: حازم 
 الحمداني

دار أسامة للنشر عمان 
 2010-1ط- األردن-

11731 C.0718 (( جدلیات و تحدیات)) عزام أبو الحمام اإلعالم الثقافي 
دار أسامة للنشر عمان 

 2010-1ط- األردن-

11649/10 C.0719 د: إیاد الصقر تصمیم الصحافة المطبوعة وإخراجھا 
دار أسامة للنشر عمان 

 2009-1ط- األردن-

11630/10 C.0720 اتجاھات اإلعالم الحدیث والمعاصر 
د: حسین عبد 

 الجبار
دار أسامة للنشر عمان 

 2009-1ط- األردن-

11660/10 C.0721  و إشكالیات العولمةاإلعالم 
د: محمود عبد 

 هللا
دار أسامة للنشر عمان 

 2010-1ط- األردن-

11610/10 C.0722 د: فارس عطوان الفضائیات العربیةو دورھا اإلعالمي 
دار أسامة للنشر عمان 

 2009-1ط- األردن-

10882 C.0723 د: مجد الھاشمي اإلعالم الدبلوماسي والسیاسي 
دار أسامة للنشر عمان 

 2009-1ط- األردن-

11413/10 C.0724  اإلعالم التلفزیوني 
د: سلیم عبد 

 النبي 
دار أسامة للنشر عمان 

 2010-1ط- األردن-

11447/10 C.0725     اإلعالم و الرأي العام العربي و العالمي 
د: سناء محمد 

 الجبور
أسامة للنشر عمان دار 
 2010-1ط- األردن-

11415/10 C.0726  د: سمیر خلیل  إدارة اإلنتاج و العملیات 
دار أسامة للنشر عمان 

 2010-1ط- األردن-

11493/10 C.0727 اإلعالم و علم النفس 
د: خلدون عبد 

 هللا
دار أسامة للنشر عمان 

 2010-1ط- األردن-

11417/10 C.0728  اإلعالم اإلذاعي 
د: طارق 
 الشاري 

دار أسامة للنشر عمان 
 2010-1ط- األردن-

11476/10 C.0729  اإلعالم اإللكتروني 
د: فیصل أبو 

 عیشة
دار أسامة للنشر عمان 

 2010-1ط- األردن-

11449/10 C.0730  د: لؤي خلیل  اإلعالم الصحفي 
أسامة للنشر عمان دار 
 2010-1ط- األردن-



11446/10 C.0731  د: فرید مصطفى تكنولوجیا الفن الصحفي 
دار أسامة للنشر عمان 

 2010-1ط- األردن-

11627/10 C.0732  الصحافة اإللكترونیة 
د: زید منیر 

 سلیمان
دار أسامة للنشر عمان 

 2009-1ط- األردن-

11733/10 C.0733  اإلعالم الفضائي 
د: فاطمة حسین 

 عواد
دار أسامة للنشر عمان 

 2010-1ط- األردن-

9526 C.0734 الصحفیون و مصادر األخبار 
د: أشرف فھمیى 

 خوخة
- دار المعرفة الجامعیة 

 2009ط-اإلسكندریة

9527 C.0735 الصحفیون و مصادر األخبار 
د: أشرف فھمیى 

 خوخة
- دار المعرفة الجامعیة 

 2009ط-اإلسكندریة

9528 C.0736 الصحفیون و مصادر األخبار 
د: أشرف فھمیى 

 خوخة
- دار المعرفة الجامعیة 

 2009ط-اإلسكندریة

9529 C.0737 الصحفیون و مصادر األخبار 
د: أشرف فھمیى 

 خوخة
- دار المعرفة الجامعیة 

 2009ط-اإلسكندریة

9534 C.0738 التوثیق اإلعالمي وتكنولوجیا المعلومات 
د: أشرف فھمیى 

 خوخة
- دار المعرفة الجامعیة 

 2008ط-اإلسكندریة

9531 C.0739 
المدخل إلى اإلخراج الصحفي والطباعة (األطر 

 النظریة والنمادج التطبیقیة)
د: أشرف فھمیى 

 خوخة
- المعرفة الجامعیة دار 

 2007ط-اإلسكندریة

11643/10 C.0740  مبادىء الدراماو اإلخراج التلفزیوني 
د: أشرف فھمیى 

 خوخة
- دار المعرفة الجامعیة 

 2009ط-اإلسكندریة

9525 C.0741  الرقابة فى المؤسسات الصحفیة 
د: أشرف فھمیى 

 خوخة
- المعرفة الجامعیة دار 

 2004ط-اإلسكندریة

11621/10 C.0742 
إستراتیجیات الدعایة واإلعالن (األطر النظریة 

 والنماذج التطبیقیة)
د: أشرف فھمیى 

 خوخة
- دار المعرفة الجامعیة 

 2009ط-اإلسكندریة

10864 C.0743 اإلعالم الدولیى و العولمة 
أد: جمال محمد 

 أبو شنب
- دار المعرفة الجامعیة 

 2009-  1ط-اإلسكندریة

10865 C.0744 اإلعالم الدولیى و العولمة 
أد: جمال محمد 

 أبو شنب
- دار المعرفة الجامعیة 

 2009-  1ط-اإلسكندریة

  C.0745 اإلعالم الدولیى و العولمة 
أد: جمال محمد 

 أبو شنب
- المعرفة الجامعیة دار 

 2009-  1ط-اإلسكندریة

11646/10 C.0746 
المداخل -المفاھیم-نظریات االتصال واإلعالم 

 القصایا-النظریة
أد: جمال محمد 

 أبو شنب
- دار المعرفة الجامعیة 

 2009- ط -اإلسكندریة



10866 C.0747 (األسس النظریة و المنھجیة)د: جمال مجاھد الرأي العام و قیاسھ 
- دار المعرفة الجامعیة 

 2009- ط -اإلسكندریة

10867 C.0748 (األسس النظریة و المنھجیة)د: جمال مجاھد الرأي العام و قیاسھ 
- دار المعرفة الجامعیة 

 2009- ط -اإلسكندریة

10868 C.0749 (األسس النظریة و المنھجیة)د: جمال مجاھد الرأي العام و قیاسھ 
- دار المعرفة الجامعیة 

 2009- ط -اإلسكندریة

11616/10 C.0750  مدخل إلى اإلتصال الجماھیري 

د: جمال 
مجاھد/د: 

شدوان شیبة/د: 
 طارق الخلیفى

- دار المعرفة الجامعیة 
 2009- ط -اإلسكندریة

9530 C.0751 مجاھدد: جمال  رؤیة نظریة-العالقات العامة 
- دار المعرفة الجامعیة 

 2005- ط -اإلسكندریة

10869 C.0752 عربي- انجلیزي - معجم مصطلحات اإلعالم 
د: طارق سید 
 أحمد الخلیفى

- دار المعرفة الجامعیة 
 2008- 1ط -اإلسكندریة

11617 C.0753 عربي- انجلیزي - معجم مصطلحات اإلعالم 
د: طارق سید 
 أحمد الخلیفى

- دار المعرفة الجامعیة 
 2008- 1ط -اإلسكندریة

9532 C.0754  فن الكتابة اإلذاعیة و التلفزیونیة 
د: طارق سید 
 أحمد الخلیفى

- دار المعرفة الجامعیة 
 2008- 1ط -اإلسكندریة

10836 C.0755  فن الكتابة اإلذاعیة و التلفزیونیة 
د: طارق سید 
 أحمد الخلیفى

- المعرفة الجامعیة  دار
 2008- 1ط -اإلسكندریة

9523 C.0756 د: نعمات عتمان الخبر و مصادره فى العصر الحدیث 
- دار المعرفة الجامعیة 

 2008- ط -اإلسكندریة

9524 C.0757 د: نعمات عتمان الخبر و مصادره فى العصر الحدیث 
- المعرفة الجامعیة دار 

 2008- ط -اإلسكندریة

9533 C.0758 مذكرة فى تاریخ اإلعالم 
د: شدوان على 

 شیبة
- دار المعرفة الجامعیة 

 2005- ط -اإلسكندریة

10862 C.0759 المدخل إلى التشریعات اإلعالمیة واإلعالم األمني 
ل د: عصمت 

عدلي/أد: محمد 
 على سعد هللا

- المعرفة الجامعیة دار 
 2009- ط -اإلسكندریة

9520 C.0760 زكریا فكرى اإلخراج الصحفى 
- دار المعرفة الجامعیة 

 2006- ط -اإلسكندریة

9522 C.0761 "اإلعالن "المدخل و النظریة 
د: شدوان على 

 شیبة
- دار المعرفة الجامعیة 

 2005- ط -اإلسكندریة

10870 C.0762 فن الكتابة لإلذاعة والتلیفزیون 
د: د: یوسف 

 مرزوق
- دار المعرفة الجامعیة 

 2008- ط -اإلسكندریة



10876 C.0763 
- اإلخباریات الفصائیة العربیة الواقع والطموح 

 - دراسة میدانیة مقارنة
د: ھالة إسماعیل 

 بغدادي 

المكتب الجامعى 
-ط - اإلسكندریة-الحدیث

2009 

10877 C.0764 
- اإلخباریات الفصائیة العربیة الواقع والطموح 

 - دراسة میدانیة مقارنة
د: ھالة إسماعیل 

 بغدادي 

المكتب الجامعى 
-ط - اإلسكندریة-الحدیث

2009 

10878 C.0765 
- اإلخباریات الفصائیة العربیة الواقع والطموح 

 - دراسة میدانیة مقارنة
إسماعیل د: ھالة 

 بغدادي 

المكتب الجامعى 
-ط - اإلسكندریة-الحدیث

2009 

10879 C.0766 
- اإلخباریات الفصائیة العربیة الواقع والطموح 

 - دراسة میدانیة مقارنة
د: ھالة إسماعیل 

 بغدادي 

المكتب الجامعى 
-ط - اإلسكندریة-الحدیث

2009 

11634 C.0767 
- الفصائیة العربیة الواقع والطموح اإلخباریات 

 - دراسة میدانیة مقارنة
د: ھالة إسماعیل 

 بغدادي 

المكتب الجامعى 
-ط - اإلسكندریة-الحدیث

2009 

9551 C.0768 
دراسة -الصحافة التلفیزیونیة العربیة الجزیرة والنیل 

 -میدانیة مقارنة
د: ھالة إسماعیل 

 بغدادي 

الجامعى المكتب 
-ط - اإلسكندریة-الحدیث

2009 

9552 C.0769 
دراسة -الصحافة التلفیزیونیة العربیة الجزیرة والنیل 

 -میدانیة مقارنة
د: ھالة إسماعیل 

 بغدادي 

المكتب الجامعى 
-ط - اإلسكندریة-الحدیث

2009 

9553 C.0770 
دراسة -التلفیزیونیة العربیة الجزیرة والنیل الصحافة 

 -میدانیة مقارنة
د: ھالة إسماعیل 

 بغدادي 

المكتب الجامعى 
-ط - اإلسكندریة-الحدیث

2009 

9554 C.0771 
دراسة -الصحافة التلفیزیونیة العربیة الجزیرة والنیل 

 -میدانیة مقارنة
د: ھالة إسماعیل 

 بغدادي 

الجامعى المكتب 
-ط - اإلسكندریة-الحدیث

-2009 - 

9555 C.0772 مجاالت البحوث اإلعالمیة الجامعیة 
د: عبد الملك 

 الدناني

المكتب الجامعى 
-ط - اإلسكندریة-الحدیث

2009-2008 

9556 C.0773 مجاالت البحوث اإلعالمیة الجامعیة 
د: عبد الملك 

 الدناني

الجامعى المكتب 
-ط - اإلسكندریة-الحدیث

2009-2008 - 

9557 C.0774 مجاالت البحوث اإلعالمیة الجامعیة 
د: عبد الملك 

 الدناني

المكتب الجامعى 
-ط - اإلسكندریة-الحدیث

2009-2008 - 

10856 C.0775  على إمبابى اإلعالم التربوي المقروء فى المؤسسة التعلیمیة 
-اإلیمان للنشر طالعلم و 

2007 

10857 C.0776  على إمبابى اإلعالم التربوي المقروء فى المؤسسة التعلیمیة 
-العلم و اإلیمان للنشر ط

2007 

10858 C.0777  على إمبابى اإلعالم التربوي المقروء فى المؤسسة التعلیمیة 
-العلم و اإلیمان للنشر ط

2007 

10859 C.0778  على إمبابى اإلعالم التربوي المقروء فى المؤسسة التعلیمیة 
-العلم و اإلیمان للنشر ط

2007 

10860 C.0779  على إمبابى اإلعالم التربوي المقروء فى المؤسسة التعلیمیة 
-العلم و اإلیمان للنشر ط

2007 



10861 C.0780  على إمبابى التربوي المقروء فى المؤسسة التعلیمیة اإلعالم 
-العلم و اإلیمان للنشر ط

2007 

9565 C.0781 (الجزء األول )اإلرھاب فى وسائل اإلعالم و المسرح 
د: أبو الحسن 

 سالم

دار الوفاء لدنیا الطباعة 
- 2005-1ط-و النشر

 اإلسكندریة

9566 C.0782  فى وسائل اإلعالم و المسرح( الجزء األول)اإلرھاب 
د: أبو الحسن 

 سالم

دار الوفاء لدنیا الطباعة 
- 2005-1ط-و النشر

 اإلسكندریة

9567 C.0783 (الجزء األول )اإلرھاب فى وسائل اإلعالم و المسرح 
د: أبو الحسن 

 سالم

دار الوفاء لدنیا الطباعة 
- 2005-1ط-و النشر

 اإلسكندریة

9568 C.0784 (الجزء األول )اإلرھاب فى وسائل اإلعالم و المسرح 
د: أبو الحسن 

 سالم

دار الوفاء لدنیا الطباعة 
- 2005-1ط-و النشر

 اإلسكندریة

9569 C.0785 (الجزء الثانى )اإلرھاب فى وسائل اإلعالم و المسرح 
د: أبو الحسن 

 سالم

الوفاء لدنیا الطباعة دار 
- 2005-1ط-و النشر

 اإلسكندریة

9570 C.0786 (الجزء الثانى )اإلرھاب فى وسائل اإلعالم و المسرح 
د: أبو الحسن 

 سالم

دار الوفاء لدنیا الطباعة 
- 2005-1ط-و النشر

 اإلسكندریة

9571 C.0787  فى وسائل اإلعالم و المسرح( الجزء الثانى)اإلرھاب 
د: أبو الحسن 

 سالم

دار الوفاء لدنیا الطباعة 
-  2005ط-و النشر

 اإلسكندریة

9572 C.0788 (الجزء الثانى )اإلرھاب فى وسائل اإلعالم و المسرح 
د: أبو الحسن 

 سالم

دار الوفاء لدنیا الطباعة 
- 2005-1ط-و النشر

 اإلسكندریة

9575 C.0789 
اإلرھاب فى وسائل اإلعالم و المسرح( الجزء 

 الثالث)
د: أبو الحسن 

 سالم

دار الوفاء لدنیا الطباعة 
- 2005-1ط-و النشر

 اإلسكندریة

9576 C.0790 
اإلرھاب فى وسائل اإلعالم و المسرح( الجزء 

 الثالث)
د: أبو الحسن 

 سالم

الوفاء لدنیا الطباعة دار 
- 2005-1ط-و النشر

 اإلسكندریة

9577 C.0791 
اإلرھاب فى وسائل اإلعالم و المسرح( الجزء 

 الثالث)
د: أبو الحسن 

 سالم

دار الوفاء لدنیا الطباعة 
- 2005-1ط-و النشر

 اإلسكندریة

9578 C.0792 
فى وسائل اإلعالم و المسرح( الجزء اإلرھاب 

 الثالث)
د: أبو الحسن 

 سالم

دار الوفاء لدنیا الطباعة 
- 2005-1ط-و النشر

 اإلسكندریة

9573 C.0793  مفھومھ,مجاالتھ,أنشطتھ و فنونھ-اإلعالم التربوي 
أ د : عبد هللا 
 احمد الدیفانى

الوفاء لدنیا الطباعة دار 
- 2007-1ط-و النشر

 اإلسكندریة

9574 C.0794  مفھومھ,مجاالتھ,أنشطتھ و فنونھ-اإلعالم التربوي 
أ د : عبد هللا 
 احمد الدیفانى

دار الوفاء لدنیا الطباعة 
- 2007-1ط-و النشر

 اإلسكندریة

10889 C.0795  اإلذاعیة و التلیفزیونیة و فلسفة اإلقناعالفنون 
د: مصطفى حمید 

 كاظم الطائى

دار الوفاء لدنیا الطباعة 
- 2007-1ط-و النشر

 اإلسكندریة

9541 C.0796 د: سلیمان صالح حقوق الصحفیین فى الوطن العربى 
- دار النشر للجامعات 

 2004-1القاھرة ط



9542 C.0797  د: سلیمان صالح الصحفیین فى الوطن العربىحقوق 
- دار النشر للجامعات 

 2004-1القاھرة ط

9543 C.0798 د: سلیمان صالح حقوق الصحفیین فى الوطن العربى 
- دار النشر للجامعات 

 2004-1القاھرة ط

9544 C.0799 د: سلیمان صالح حقوق الصحفیین فى الوطن العربى 
- النشر للجامعات دار 

 2004-1القاھرة ط

9545 C.0800 
الصحافة التلیفزیونیة من الخبرة الیابانیة إلى نموذج 

 الجزیرة
 حازم غراب

- دار النشر للجامعات 
 2009-1القاھرة ط

9546 C.0801 
الصحافة التلیفزیونیة من الخبرة الیابانیة إلى نموذج 

 الجزیرة
 حازم غراب

- النشر للجامعات دار 
 2009-1القاھرة ط

9547 C.0802 
الصحافة التلیفزیونیة من الخبرة الیابانیة إلى نموذج 

 الجزیرة
 حازم غراب

- دار النشر للجامعات 
 2009-1القاھرة ط

11478/10 C.0803  أساسیات و تطبیقات - علم اإلجتماع اإلعالمي 
د: منال أبو 

 الحسن
- النشر للجامعات دار 

 2009-1القاھرة ط

10896 C.0804  تطور أسالیب الدعایة و اإلعالم الصھیوني 
أ د: عبد الرزاق 
 محمد الدیلمي 

دار مكتبة الرائد 
-العلمیةللنشر عمان 

 2004- 1ط-األردن

10897 C.0805  تطور أسالیب الدعایة و اإلعالم الصھیوني 
الرزاق أ د: عبد 

 محمد الدیلمي 

دار مكتبة الرائد 
-العلمیةللنشر عمان 

 2004- 1ط-األردن

10898 C.0806  تطور أسالیب الدعایة و اإلعالم الصھیوني 
أ د: عبد الرزاق 
 محمد الدیلمي 

دار مكتبة الرائد 
-العلمیةللنشر عمان 

 2004- 1ط-األردن

10899 C.0807  أسالیب الدعایة و اإلعالم الصھیوني تطور 
أ د: عبد الرزاق 
 محمد الدیلمي 

دار مكتبة الرائد 
-العلمیةللنشر عمان 

 2004- 1ط-األردن

10900 C.0808 اإلعالم و العولمة 
أ د: عبد الرزاق 
 محمد الدیلمي 

دار مكتبة الرائد 
-العلمیةللنشر عمان 

 2004- 1ط-األردن

10901 C.0809 اإلعالم و العولمة 
أ د: عبد الرزاق 
 محمد الدیلمي 

دار مكتبة الرائد 
-العلمیةللنشر عمان 

 2004- 1ط-األردن

10902 C.0810  إشكالیات اإلعالم و اإلتصال في العالم الثالث 
أ د: عبد الرزاق 
 محمد الدیلمي 

مكتبة الرائد دار 
-العلمیةللنشر عمان 

 2004- 1ط-األردن

10853 C.0811  على إمبابى اإلعالم التربوى المسموع فى المؤسسة التعلیمیة 
-العلم و اإلیمان للنشر ط

2007 

10854 C.0812  على إمبابى اإلعالم التربوى المسموع فى المؤسسة التعلیمیة 
-اإلیمان للنشر طالعلم و 

2007 

10855 C.0813  على إمبابى اإلعالم التربوى المسموع فى المؤسسة التعلیمیة 
-العلم و اإلیمان للنشر ط

2007 



9535 C.0814 
دراسات في اإلعالم واالتصال -الصحافة الكونیة 

 الدولي
 د: أحمد بدر

-دار غریب للنشر
 2007-1ط- القاھرة

9536 C.0815 
دراسات في اإلعالم واالتصال -الصحافة الكونیة 

 الدولي
 د: أحمد بدر

-دار غریب للنشر
 2007-1ط- القاھرة

9537 C.0816 الداللة في السینما والتلیفزیون فى عصر العولمة 
د: نسمة 
 البطریق

-دار غریب للنشر
 2004-1ط- القاھرة

9538 C.0817  في السینما والتلیفزیون فى عصر العولمةالداللة 
د: نسمة 
 البطریق

-دار غریب للنشر
 2004-1ط- القاھرة

9539 C.0818 
دراسة فى -اإلعالم و المجتمع فى عصر العولمة

 المدخل اإلجتماعى
د: نسمة أحمد  

 البطریق
-دار غریب للنشر

 2004-1ط- القاھرة

9540 C.0819 
دراسة فى -و المجتمع فى عصر العولمةاإلعالم 

 المدخل اإلجتماعى
د: نسمة أحمد  

 البطریق
-دار غریب للنشر

 2004-1ط- القاھرة

10871 C.0820 
تحدیات الوضع الراھن -صناعة الصحافة في العالم

 وسیناریوھات المستقبل
د: محرز حسین 

 غالي 
الدار المصریة اللبنانیة 

 2008-1ط-القاھرة-

11644 C.0821 
تحدیات الوضع الراھن -صناعة الصحافة في العالم

 وسیناریوھات المستقبل
د: محرز حسین 

 غالي 
الدار المصریة اللبنانیة 

 2008-1ط-القاھرة-

11716 C.0822 
تحدیات الوضع الراھن -صناعة الصحافة في العالم

 وسیناریوھات المستقبل
د: محرز حسین 

 غالي 
الدار المصریة اللبنانیة 

 2008-1ط-القاھرة-

11516/10 C.0823  رادیو و تلیفزیون- أسس الدراما اإلذاعیة 
أ د: سامیة أحمد 

 علي
الدار المصریة اللبنانیة 

 2009-1ط-القاھرة-

11459/10 C.0824  فنون اإلتصال و اإلعالم المتخصص 

أ د: منى 
الحدیدي /أ د: 
شریف درویش 

 اللبان

الدار المصریة اللبنانیة 
 2009-1ط-القاھرة-

11715/10 C.0825 التصویر الصحفي الفیلمى و الرقمى 
د: سعید الغریب 

 النجار
الدار المصریة اللبنانیة 

 2008-1ط-القاھرة-

9560 C.0826 مدخل إلى دراسة الرأي العام 
محمد محمد أ د: 

 البادي
دار المھندس للنشر. 

 2006. 2مصر. ط

9561 C.0827 مدخل إلى دراسة الرأي العام 
أ د: محمد محمد 

 البادي
دار المھندس للنشر. 

 2006. 2مصر. ط

9562 C.0828 مدخل إلى دراسة الرأي العام 
أ د: محمد محمد 

 البادي
المھندس للنشر. دار 

 2006. 2مصر. ط

9563 C.0829 مدخل إلى دراسة الرأي العام 
أ د: محمد محمد 

 البادي
دار المھندس للنشر. 

 2006. 2مصر. ط



9564 C.0830 مدخل إلى دراسة الرأي العام 
أ د: محمد محمد 

 البادي
دار المھندس للنشر. 

 2006. 2مصر. ط

10123/10 C.0831  خفایا اإلستغالل الجنسي في وسائل اإلعالم 
ویلسون براین 
كي/ترجمة: 
 محمد الواكد

-دمشق -صفحات للنشر 
 2008- 2إصدار-سوریة

10124/10 C.0832  خفایا اإلستغالل الجنسي في وسائل اإلعالم 
ویلسون براین 
كي/ترجمة: 
 محمد الواكد

-دمشق -للنشر صفحات 
 2008- 2إصدار-سوریة

10125/10 C.0833  خفایا اإلستغالل الجنسي في وسائل اإلعالم 
ویلسون براین 
كي/ترجمة: 
 محمد الواكد

-دمشق -صفحات للنشر 
 2008-2إصدار -سوریة

10127/10 C.0834 
البنیة الدیموغرافیة و السیاسیة و اإلقتصادیة مالمح 

 م 2015و العسكریة (إلسرائیل) حتى عام
نبیل محمد 

 السھلي
-دمشق -صفحات للنشر 

 2008- 1ط-سوریة

10128/10 C.0835 
مالمح البنیة الدیموغرافیة و السیاسیة و اإلقتصادیة 

 م 2015و العسكریة (إلسرائیل) حتى عام
نبیل محمد 

 سھليال
-دمشق -صفحات للنشر 

 2008- 1ط-سوریة

9582 C.0836  الموقف و الرسالة-اإلعالم و الثقافة العربیة 
د: تیسیر أبو 

 عرجة

- دار مجدالوي للنشر
-1ط- األردن-عمان 

2003 

10896 C.0837  تحدیات الحاضر والمستقبل-اإلعالم العربي 
د: تیسیر أبو 

 عرجة

- مجدالوي للنشردار 
-2ط- األردن-عمان 

2005 

10893 C.0838 صالح أبو أصبع قضایا اعالمیة 
- دار مجدالوي للنشر

-2ط- األردن-عمان 
2005 

9583 C.0839 الدعایة و اإلعالن و العالقات العامة 
د: محمد جودة 

 ناصر

- دار مجدالوي للنشر
-1ط- األردن-عمان 

2008 

10894 C.0840 
حریة التعبیر الصحفي في ظل األنظمة السیاسیة 

 العربیة
د: عبد الحلیم 
 موسى یعقوب 

- دار مجدالوي للنشر
-1ط- األردن-عمان 

2003 

9589 C.0841  د: نسیم الخوري -المبادئ واألصول-الكتابة اإلعالمیة 
-دار المنھل اللبناني

 2009- 2ط- بیروت

9590 C.0842  د: نسیم الخوري -المبادئ واألصول-الكتابة اإلعالمیة 
-دار المنھل اللبناني

 2009- 2ط- بیروت

11615/10 C.0843  د: نسیم الخوري -المبادئ واألصول-الكتابة اإلعالمیة 
-دار المنھل اللبناني

 2009- 2ط- بیروت

9591 C.0844 د: نسیم الخوري إعالم)- تواصل-المقابلة الصحفیة (فن 
-دار المنھل اللبناني

 2009- 2ط- بیروت

11615 C.0845 د: نسیم الخوري إعالم)- تواصل-المقابلة الصحفیة (فن 
-دار المنھل اللبناني

 2009- 2ط- بیروت



7530/09 C.0846 
طرق جمع البیانات و المعلومات لألغراض البحث 

 العلمي 
أ: ربحي 

 مصطفى علیان
. 1دار صفاء. عمان. ط

2009 

7531/09 C.0847 
طرق جمع البیانات و المعلومات لألغراض البحث 

 العلمي 
أ: ربحي 

 مصطفى علیان
. 1دار صفاء. عمان. ط

2009 

11697/10 C.0848  اإلتصال و الوسائل و التقنیات التعلیمیة 
د: ابراھیم بن 
عبد العزیز 

 الدعیلج

. 1صفاء. عمان. طدار 
2010 

11735/10 C.0849 
بحوث و - ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي

 دراسات 

د:عماد أبو 
الرب/د:عیسى 
قدادة/د:محمود 
الوادي/د:رعد 

 الطائي

. 1دار صفاء. عمان. ط
2010 

10905 C.0850 فن اإلخراج الصحفي 
نور الدین -م

 النادي
المجتمع العربي مكتبة 

 عمان-2006-2ط-للنشر

10906 C.0851 فن اإلخراج الصحفي 
نور الدین -م

 النادي
مكتبة المجتمع العربي 

 عمان-2006-2ط-للنشر

10907 C.0852 فن اإلخراج الصحفي 
نور الدین -م

 النادي
مكتبة المجتمع العربي 

 عمان-2006-2ط-للنشر

11620/10-
1- 

C.0853 
الترجمة  -دلیل المترجم الصحفي و اإلعالمي
 الجزء األول-الصحفیة و المصطلحات اإلعالمیة

ماجد سلیمان 
 دودین

مكتبة المجتمع العربي 
 عمان-2009-1ط-للنشر

11620/10-
2- 

C.0854 
الترجمة  -المترجم الصحفي و اإلعالميدلیل 

 الجزء األول-الصحفیة و المصطلحات اإلعالمیة
ماجد سلیمان 

 دودین
مكتبة المجتمع العربي 

 عمان-2009-1ط-للنشر

10890 C.0855 اإلعالم المعاصر 
محمد محمود 

 دھبیة
مكتبة المجتمع العربي 

 عمان-2007-1ط-للنشر

10891 C.0856 اإلعالم المعاصر 
محمد محمود 

 دھبیة
مكتبة المجتمع العربي 

 عمان-2007-1ط-للنشر

11424/10 C.0857 اإلعالم المعاصر 
محمد محمود 

 دھبیة
مكتبة المجتمع العربي 

 عمان-2007-1ط-للنشر

10874 C.0858 
مرشد الصحافي للعمل -أفكار في متابعة األخبار 

 الیومي
موسى طارق 

 الخوري
دار كنوز المعرفة. 

 2003. 1عمان. ط

10875 C.0859 
مرشد الصحافي للعمل -أفكار في متابعة األخبار 

 الیومي
طارق موسى 

 الخوري
دار كنوز المعرفة. 

 2003. 1عمان. ط

7467/09 C.0860 الدبلوماسیة 
د: شفیق عبد 

الرزاق 
 السامرائى

-لندن-الحكمةدار 
                                                                                                                             2008ط

11640/10 C.0861  البرامج التلفزیونیة و قیم األطفال 
د: سھیر فارس 

 السوداني
دار كنوز المعرفة. 

 2009. 1عمان. ط



11465/10 C.0862  اإلعالم المدرسي 
مصطفى نمر 

 دعمس
دار كنوز المعرفة. 

 2010. 1عمان. ط

11637/10 C.0863  اإلعالم التربوي و دوره في التربیة و التعلیم 
د: أحمد 

 إسماعیل أحمد
دار كنوز المعرفة. 

 2010. 1عمان. ط

10873 C.0864 
الدساتیر و - النظریة و الواقع -أخالقیات الصحافة 

 مواثیق الشرف في خمسین دولة
طارق موسى 

 الخوري
دار كنوز المعرفة. 

 2004. 1عمان. ط

9592 C.0865  حروب األعصاب بالتقنیات الرقمیة- یورانیوم اإلعالم 
د: یاس خضیر 

 البیاتي

المكتب المصري 
- القاھرة-للمطبوعات 

 2008ط

9593 C.0866  حروب األعصاب بالتقنیات الرقمیة- یورانیوم اإلعالم 
د: یاس خضیر 

 البیاتي

المكتب المصري 
- القاھرة-للمطبوعات 

 2008ط

11613 C.0867  حروب األعصاب بالتقنیات الرقمیة- یورانیوم اإلعالم 
د: یاس خضیر 

 البیاتي

المكتب المصري 
- القاھرة-للمطبوعات 

 2008ط

9579 C.0868 اإلعالم و التنمیة الوطنیة في األردن 
د: عاطف عودةه 

 الرفوع
-عمان - دار مجدالوي 

 األردن- 2000-1ط

9580 C.0869 اإلعالم و التنمیة الوطنیة في األردن 
د: عاطف عودةه 

 الرفوع
-عمان - دار مجدالوي 

 األردن- 2000-1ط

9581 C.0870 اإلعالم و التنمیة الوطنیة في األردن 
د: عاطف عودةه 

 الرفوع
-عمان - مجدالوي دار 
 األردن- 2000-1ط

10895 C.0871 قضایا اعالمیة 
د: أحمد عبد 

 الملك
-عمان - دار مجدالوي 

 األردن- 1999-1ط

10903 C.0872  ماھیتھ..طبیعتھ..مبادؤه-العمل اإلذاعي 
د: عیسى محمود 

 الحسن
-دار زھران للنشر

 األردن-2008ط- عمان

10904 C.0873  ماھیتھ..طبیعتھ..مبادؤه-العمل اإلذاعي 
د: عیسى محمود 

 الحسن
-دار زھران للنشر

 األردن-2008ط- عمان

11629 C.0874  ماھیتھ..طبیعتھ..مبادؤه-العمل اإلذاعي 
د: عیسى محمود 

 الحسن
-دار زھران للنشر

 األردن-2008ط- عمان

11704 C.0875  النشأة ..التطور..األھداف- األنباء وكاالت 
د: عیسى محمود 

 الحسن
-دار زھران للنشر

 األردن-2009ط- عمان

11628/10 C.0876  اإلذاعة و البرامج الجماھیریة 
د: عیسى محمود 

 الحسن
-دار زھران للنشر

 األردن-2009ط- عمان

9514 C.0877 طھ عمر الصحافة المدرسیة 
حورس الدولیة مؤسسة 

 2006. االسكندریة.ط. 

9515 C.0878 طھ عمر الصحافة المدرسیة 
مؤسسة حورس الدولیة 

 2006. االسكندریة.ط. 



9516 C.0879 طھ عمر الصحافة المدرسیة 
مؤسسة حورس الدولیة 

 2006. االسكندریة.ط. 

11633/10 C.0880 موسوعة اإلذاعة المدرسیة 
د: نصار رمضان 

 عمر
مؤسسة حورس الدولیة 

 2009. االسكندریة.ط. 

9548 C.0881  د: محمد عمارة دراسة سوسیو إعالمیة-دراما الجریمة التلیفزیونیة 
. 1دار العلوم. القاھرة. ط

2008 

9549 C.0882  عمارةد: محمد  دراسة سوسیو إعالمیة-دراما الجریمة التلیفزیونیة 
. 1دار العلوم. القاھرة. ط

2008 

9550 C.0883  د: محمد عمارة دراسة سوسیو إعالمیة-دراما الجریمة التلیفزیونیة 
. 1دار العلوم. القاھرة. ط

2008 

11698/10 C.0884  محمد أبو سمرة اإلعالم الطبي و الصحي 
عمان -دار الرایة للنشر

 األردن-2010- 1ط-

11662/10 C.0885 
اإلعالم التربوي و دور اإلذاعة المدرسیة في العملیة 

 التعلیمیة 
 محمد أبو سمرة

عمان -دار الرایة للنشر
 األردن-2010- 1ط-

11689/10 C.0886  محمد أبو سمرة اإلعالم الزراعي و البیئي 
عمان -دار الرایة للنشر

 األردن-2010- 1ط-

11651/10 C.0887 
إدارة وھیكلة الھیئات والمؤسسات اإلعالمیة وآلیات 

 العمل فیھا في الوطن العربي
ھاني محمود 

 الكاید
عمان -دار الرایة للنشر

 األردن-2008- 1ط-

10887 C.0888 اإلعالم المعاصر وتقنیاتھ الحدیثة 
د: مجد ھاشم 

 الھاشمي 

-المناھج للنشر دار 
-  2006-1ط- عمان

 األردن

10888 C.0889 اإلعالم المعاصر وتقنیاتھ الحدیثة 
د: مجد ھاشم 

 الھاشمي 

-دار المناھج للنشر 
-  2006-1ط- عمان

 األردن

9588 C.0890  مجد الھاشمي اإلعالم الدولي و الصحافة عبر األقمار الصناعیة 
-المناھج للنشر دار 

-  2003-2ط- عمان
 األردن

10155/10 C.0891 
الصحافة المغربیة بین النص التشریعي و حدود 

 المقدس 
 أسماء اصبیر

-دار التكوین للنشر 
 سوریة- 2009ط-دمشق

10156/10 C.0892 
الصحافة المغربیة بین النص التشریعي و حدود 

 المقدس 
 أسماء اصبیر

-التكوین للنشر دار 
 سوریة- 2009ط-دمشق

5815/09 C.0893 المدخل إلى التشریعات اإلعالمیة واإلعالم األمني 
ل د: عصمت 

عدلي/أد: محمد 
 على سعد هللا

- دار المعرفة الجامعیة 
 2008- 1ط- اإلسكندریة 

12788/11 C.0894  د: محمد البكاء مستویات اللغة و التطبیق-اإلعالم و اللغة 
-دمشق- دار نینوى

 سوریة-  2009ط

9594 C.0895 على إمبابى كیف تجر�ي تحقیقا في صحیفتك المدرسیة ؟ 
ھبة النیل العربیة للنشر. 

 2006مصر. 



9595 C.0896 على إمبابى كیف تجر�ي تحقیقا في صحیفتك المدرسیة ؟ 
النیل العربیة للنشر. ھبة 

 2006مصر. 

9511 C.0897 اإلعالم األمني بین النظریة و التطبیق 
د: جاسم خلیل 

 میرزا
مركز الكتاب للنشر 

 2006. 1القاھرة.ط

9512 C.0898 اإلعالم األمني بین النظریة و التطبیق 
د: جاسم خلیل 

 میرزا
الكتاب للنشر مركز 

 2006. 1القاھرة.ط

10872 C.0899 
اإلعالم بین النظریة والتطبیق (أنت تعلم إذن أنت 

 حر)
د: جیھان 
 المكاوى

مؤسسة طیبة، القاھرة، 
 2009، 1ط

11645 C.0900 
اإلعالم بین النظریة والتطبیق (أنت تعلم إذن أنت 

 حر)
د: جیھان 
 المكاوى

طیبة، القاھرة، مؤسسة 
 2009، 1ط

11638/10 C.0901 رستم أبو رستم جمالیات التصویر التلفزیوني 
المعتز للنشر. عمان . 

 األردن-2008. 1ط

9587 C.0902 الدعایة و اإلعالن 
رستم أبو رستم 
 /محمد أبو جمعة

المعتز للنشر. عمان . 
 األردن-2003. 1ط

11426/10 C.0903 إشكالیات التخطیط و الممارسة -اإلعالم 
أ د: عبد الرزاق 
 محمد الدیلمي 

- عمان- دار جریر للنشر
 األردن- 2010-1ط

11713/10 C.0904  فن التحریر اإلعالمي  المعاصر 
أ د: عبد الرزاق 
 محمد الدیلمي 

- عمان- دار جریر للنشر
 األردن- 2010-1ط

11631/10 C.0905 تلفزیون الواقع 
مارك 

أندریجیفیك/تر: 
 أدیب خضور

-المكتبة ااإلعالمیة
-  2008ط-دمشق 

 سوریة

11648/10 C.0906 
إشكالیة العالقة بین األجھزة األمنیة و اإلعالمیة 

 العربیة 
 د: أدیب خضور

-المكتبة ااإلعالمیة
-  2008ط-دمشق 

 سوریة

11680/10 C.0907 
من التحلیل الكمى - تحلیل المحتوى فى بحوث اإلعالم 

إلى التحلیل فى الدراسات الكیفیة و تحلیل محتوى 
 المواقع اإلعالمیة 

د: محجمد عبد 
 الحمید 

-القاھرة-عالم الكتب 
 2010-1ط

11501/10 C.0908  أد: السید بھنسى اإلعالم و إدارة األزمات الدولیة 
-القاھرة-الكتب عالم 

 2010-1ط

11650/10 C.0909 
فن التحریر الصحفى للوسائل المطبوعة و 

 اإللكترونیة 

د: لیلى عبد 
المجید/د: 

محمود علم 
 الدین 

دار السحاب، القاھرة، 
 2008، 1ط

11636/10 C.0910 معالجة الصور 
د: بشیر على 

 عرنوس
دار السحاب، القاھرة، 

 2008، 1ط

11411-10 C.0911 
-المفھوم-التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم و اإلتصال 

 األفاق-اإلستعماالت 
 أد: فضیل دلیو 

-عمان- دار الثقافة للنشر
 األردن- 2010-1ط



11456/10 C.0912 
- المدرسة اإللكترونیة و دور اإلنترنت في التعلیم 

 رؤیة تربویة
محمد عبد الكریم 

 المالح
-عمان- دار الثقافة للنشر

 األردن- 2010-1ط

9449 C.0913 اإلعالم 
عبد المنعم 

 المیالدي
مؤسسة شباب الجامعة، 

 2007االسكندریة، 

11695/10 C.0914 اإلتصال و اإلعالم الدولى و اإلتصال الجماھیرى 
د: ھشام محمود 

 األقداحى
شباب الجامعة، مؤسسة 

 2010االسكندریة، 

11652/10 C.0915  المفاھیم والوسائل والتطبیقات- اإلعالم الجدید 
د: عباس 

 مصطفى صادق 

-دار الشروق للنشر
- 2008-1ط-عمان 

 األردن

11626/10 C.0916 د: حسنین شفیق اإلخراج الصحفي اإللكتروني والتجھیزات الفنیة 
ط -و فن للنشردار فكر 

2009 

9448 C.0917 المضمون و الحدود -حریة الرأیفى اإلسالم 
د: محمد یوسف 

 مصطفى
 -مكتبة غریب. القاھرة 

 ط بدون

9596 C.0918 اإلنترنت و أھم المواقع الخدمیة و المصطلحات 
محى محمد 

 مسعد
 - دار الكتاب القانونى

 2008ط-اإلسكندریة

11717/10 C.0919 تأصیل و تشكیل-المرجعیة اإلعالمیة في اإلسالم 
د: طھ أحمد 

 الزیدي

دار النفائس 
-2010-1ط- للنشرعمان

 األردن

11632/10 C.0920 تصمیم اإلعالن التلفیزیوني 
د: رانیا ممدوح 

 كامل
- عمان- دار أیلة للنشر

 2008-1ط

11694/10 C.0921  برنامج تدریبي لتنمیة مھاراتھ-اإلعالميالحوار 
د: ریم أحمد عبد 

 العظیم
دار المسیرة للنشر. 

 2010. 1عمان. ط

11422/10 C.0922 
دراسة مقارنة -عقد إنتاج المعلومات و اإلمداد بھا 

 بین الفقھ اإلسالمى و القانون المدنى
د: حسن فتحى 
 مصطفى بھلول

-الفكر الجامعىدار 
 2008-1اإلسكندریةط

  C.0923 
وسائل اإلتصال و المشاركة -اإلعالم و السیاسة

 السیاسیة
 د: ثروت مكي

- 1ط-القاھرة- عالم الكتب
2005 

11608/10 C.0924 
تحریر -Media Translationالترجمة اإلعالمیة  

 - برقیات وكاالت األنباء
 د: سمیر محمود

. 1الفجر. القاھرة. طدار 
2009 

9901/10 C.0925 
-قضایا معاصرة في البعدین السیاسي و اإلعالمي 

 قراءات في قضایل ساخنة
د: محمد بن 
 مبارك العریمي

-دمشق- دار نینوى
 سوریة-  2009ط

9513 C.0926 د: أحمد بدر اإلتصال بالجماھیر بین اإلعالم و التطویع و التنمیة 
 -دار قباء. القاھرة. ط 

1998 



11722/10 C.0927 دراسات في نظریات اإلعالم 
د: ھمت حسن 

 عبد المجید
- مصر العربیة للنشر 

 2010-1ط- القاھرة

11647/10 C.0928 أساسیات الصحافة في القرن الحادي والعشرین 
محمود علم 

 الدین
-المكتبة العصریة 

 2009-2ط- القاھرة

11666/10 C.0929 د: ابراھیم شبل الصحافة بین الفن و السیاسة 
ھبة النیل العربیة للنشر. 

 2009مصر. 

11641/10 C.0930 السینما و التلفزیون 
رائد محمد عبد 

ربھ/عكاشة 
 محمدصالح

- دار الجنادریة للنشر
 األردن- 2009ط- عمان

11606/10 C.0931 
مفھوم الصحافة و السینما و -اإلعالمدیجیتال 

 التلیفزیون و الملتمیدیا رقمیا
د: عبد الباسط 

 سلمان
- الدار الثقافیة للنشر

 2008-1ط- القاھرة

11625/10 C.0932 
الوقوف على - قراءة في ثقافة الفضائیات العربیة 

 تخوم التفكیك 
د: نھوند 

 القادري عیسى

دراسات الوحدة مركز 
- 1ط-بیروت -العربیة

2008 

10189/10 C.0933  أضواء علمیة 
أد: صالح بن 
عبد العزیز 

 الكریم

-مركز النشر العلمي
- 2008-1ط-جدة

 السعودیة

10007/10 C.0934 في نظریة اإلستعمار و ما بعد اإلستعمار األدبیة 

انیا 
لومبا/ترجمة: 

محمد عبد الغني 
 غنوم

-سوریة -دار الحوار 
 2007: 1ط

11614/10 C.0935 تجارب اإلعالم المرئي والمسموع في أوروبا 

أندریاس جرن 
والد/تقدیم: أحمد 
حسو/مراجعة:أ
 شرف راضي

مركز القاھرة لدراسة 
حقوق اإلنسان. القاھرة. 

 2007. 1ط

11624/10 C.0936 ثقافة األخبار 
ستیوارت 

آالن/تر: ھدى 
 فؤاد

مجموعة النیل العربیة. 
 2008. 1القاھرة. ط

11510/10 C.0937 
مستعدا كنت أم ال: ما -تقنیات و مھارات اإلتصال 

 الحیاة إال عرض تقدیمي

د: راتب جلیل 
د:  - صویص

غالب جلیل 
 صویص 

-1ط-عمان-إثراء للنشر
 األردن -2008

11497/10 C.0938  المؤتم الصحفىفن 
صالح عبد 

 الحمید
- مصر العربیة للنشر 

 2010-1ط- القاھرة

11709/10 C.0939 مھارات الكتابة الصحفیة 
- أفل إیاد الصقر
د: یوسف أبو 

 عید

-عمان-دار عالم الثقافة
 األردن- 2010-1ط

11437/10 C.0940 إدارة التعلیم و الجودة الشاملة 
د: محمود 

 فوز�أحمد بدوى
-دار التعلیم الجامعى

 2010ط-اإلسكندریة

11416/10 C.0941 
العولمة اإلعالمیة و أثارھا على مشاھدي الفضائیات 

 األجنبیة
د: رحیمة الطیب 

 عیساني
-عالم الكتب الحدیث 

 2010- 1ط-األردن

11414/10 C.0942  د: بشیر العالق مدخل تطبیقي - و اإلبتكاریة في اإلعالناإلبداع 
دار الیازوري العلمیة 

-2010ط-عمان-للنشر
 األردن



11211 C.0943 تاریخ األفكار السیاسیة المقارن 

موریس 
روبان/ترجمة: 
د: دعد قناب 

 عائدة

المركز الثقافي العربي. 
 2004. 1بیروت. ط

11540/10 C.0944 اإلستخدمات التربویة لإلنترنت و أھم معوقاتھا 
جمال محمد 

 الھنیدى
-المكتبة العصریة 

 2009-1ط- القاھرة

11420/10 C.0945  تقنیات حدیثة-اإلتصاالت 
المھندس: محمد 
عبد اإللھ ذباح 

 الجمل

-عمان-دار وائل للنشر
 األردن- 2009-1ط

11429/10 C.0946  في اإلعالم الدبلوماسي و العالقات العامةدراسات 
د: ھمت حسن 

 عبد المجید
- مصر العربیة للنشر 

 2010-1ط- القاھرة

11412/10 C.0947  منظور حدیث فى اإلدارة الریاضیة 

أد: محمد عبد 
العزیز سالمة    

أد: سمیر عبد 
 الحمید على 

ماھي للنشر. 
 2009اإلسكندریة. ط. 

11439/10 C.0948 التربیة اإلعالمیة بالتعلیم األساسى فى عصر العولمة 
د: سماح محمد 

 الدسوقى
- دار الجامعة الجدیدة 

 2010ط-اإلسكندریة

11941/10 C.0949 د: حسن طوالبھ في اإلعالم والدعایة والحرب النفسیة 
-عالم الكتب الحدیث 

 2006- 1ط-األردن

11618/10 C.0950 أالء عبد الحمید الصحافة المدرسیة 
دار الیازوري العلمیة 

-2007ط-عمان-للنشر
 األردن

11635/10 C.0951 
أفاقھا المستقبلیة -تطورھا- نشأتھا- وسائل اإلعالم

(الرادیو والتلفزیون والقنوات الفضائیة) الجزء 
 األول

أد: عاطف عدلى 
العبد          أد: 

العبد       نھى عاطف 

-دار الفكر العربیى
 2006-1القاھرة ط

13261/11 C.0952  نظریات اإلتصال 

أرماند ماتیالر و 
میشیلیھ 

ماتیالر/ترجمة: 
 أدیب خضور

- المكتبة اإلعالمیة 
 2008-2ط-دمشق 

13262/12 C.0953  نظریات اإلتصال 

ماتیالر و أرماند 
میشیلیھ 

ماتیالر/ترجمة: 
 أدیب خضور

- المكتبة اإلعالمیة 
 2008-2ط-دمشق 

13263/13 C.0954  نظریات اإلتصال 

أرماند ماتیالر و 
میشیلیھ 

ماتیالر/ترجمة: 
 أدیب خضور

- المكتبة اإلعالمیة 
 2008-2ط-دمشق 

13163/11 C.0955  خصورد:/ أدیب  اإلعالم األمني 
- المكتبة اإلعالمیة 

 2009-2ط-دمشق 

13164/12 C.0956  د:/ أدیب خصور اإلعالم األمني 
- المكتبة اإلعالمیة 

 2009-2ط-دمشق 



13165/11 C.0957 
عوامل تكوین - صورة العرب في اإلعالم الغربي

إمكانیات … وسائل ترویج الصورة … الصورة
 التغییر 

 د:/ أدیب خصور
- المكتبة اإلعالمیة 

 2009-2ط-دمشق 

13166/12 C.0958 
عوامل تكوین - صورة العرب في اإلعالم الغربي

إمكانیات … وسائل ترویج الصورة … الصورة
 التغییر 

 د:/ أدیب خصور
- المكتبة اإلعالمیة 

 2009-2ط-دمشق 

14419/11 C.0959 

المسألة الصحیة في -إعالمیة میدانیة بحوث 
تغطیة الصحف العربیة الیومیة -الصخافة السوریة 
عادات مشاھدة الطفل السوري -للمشاكل البیئیة 

مشاھدة البث التلیفزیوني - للتلفزیون و أنماطھا
 الفضائي المباشر في الوطن العربي 

 د:/ أدیب خصور
- المكتبة اإلعالمیة 

 1999-1ط-دمشق 

6347/09 C.0960  تسویق السیاسة و الخدمات 
د: مصطفى عبد 

 القادر

المؤسسات الجامعیة 
- للدراسات و النشر 

 2002- 1ط- بیروت

6348/09 C.0961  تسویق السیاسة و الخدمات 
د: مصطفى عبد 

 القادر

المؤسسات الجامعیة 
- للدراسات و النشر 

 2002- 1ط- بیروت

6349/09 C.0962  تسویق السیاسة و الخدمات 
د: مصطفى عبد 

 القادر

المؤسسات الجامعیة 
- للدراسات و النشر 

 2002- 1ط- بیروت

6350/09 C.0963  تسویق السیاسة و الخدمات 
د: مصطفى عبد 

 القادر

المؤسسات الجامعیة 
- للدراسات و النشر 

 2002- 1ط- بیروت

8017/09 C.0964 دیمقراطیة عصر العولمة 
د: علي عباس 

 مراد

المؤسسات الجامعیة 
- للدراسات و النشر 

 2007- 1ط- بیروت

8018/09 C.0965 دیمقراطیة عصر العولمة 
د: علي عباس 

 مراد

المؤسسات الجامعیة 
- للدراسات و النشر 

 2007- 1ط- بیروت

8019/09 C.0966 دیمقراطیة عصر العولمة 
د: علي عباس 

 مراد

المؤسسات الجامعیة 
- للدراسات و النشر 

 2007- 1ط- بیروت

7592/09 C.0967 الدعایة و الدعایة السیاسیة 
غي 

دورندان/تر:رال
 ف رزق هللا

المؤسسات الجامعیة 
- للدراسات و النشر 

 2002- 2ط- بیروت

7593/09 C.0968 الدعایة و الدعایة السیاسیة 
غي 

دورندان/تر:رال
 ف رزق هللا

المؤسسات الجامعیة 
- للدراسات و النشر 

 2002- 2ط- بیروت

12384/10 C.0969  اإلعالم و السیاسة فى عالم جدید 
أد: محمد سعد 

 أبو عامود
-دار الفكر الجامعى

 2009-1اإلسكندریةط

12385/10 C.0970  اإلعالم و السیاسة فى عالم جدید 
أد: محمد سعد 

 أبو عامود
-دار الفكر الجامعى

 2009-1اإلسكندریةط



1238610 C.0971  اإلعالم و السیاسة فى عالم جدید 
أد: محمد سعد 

 أبو عامود
-دار الفكر الجامعى

 2009-1اإلسكندریةط

08579/09 C.0972 
دراسة مقارنة -إنتاج المعلومات و اإلمداد بھا عقد 

 بین الفقھ اإلسالمى و القانون المدنى
د: حسنى فتحى 
 مصطفى بھلول

-دار الفكر الجامعى
 2008-1ط-اإلسكندریة

8580/09 C.0973 
دراسة مقارنة -عقد إنتاج المعلومات و اإلمداد بھا 

 بین الفقھ اإلسالمى و القانون المدنى
د: حسنى فتحى 
 مصطفى بھلول

-دار الفكر الجامعى
 2008-1ط-اإلسكندریة

7563/09 C.0974 
مكافحة جرائم الكمبیوتر واإلنترنت في القانون 

دراسة متعمقة في مكافحة جرائم  - العربي النمودجي
 التقنیة الحدیثة

د: عبد الفتاح 
 بیومى حجازى

 1دار النھضة العربیة ط
-2009 

7564/09 C.0975 
مكافحة جرائم الكمبیوتر واإلنترنت في القانون 

دراسة متعمقة في مكافحة جرائم  - العربي النمودجي
 التقنیة الحدیثة

د: عبد الفتاح 
 بیومى حجازى

 1دار النھضة العربیة ط
-2009 

7565/09 C.0976 
جرائم الكمبیوتر واإلنترنت في القانون مكافحة 

دراسة متعمقة في مكافحة جرائم  - العربي النمودجي
 التقنیة الحدیثة

د: عبد الفتاح 
 بیومى حجازى

 1دار النھضة العربیة ط
-2009 

8157/09 C.0977 مناھضو العولمة فى حرب تحریر العراق 

ناعوم 
طارق -شومسكى

روبرت -على
دیفید -فیسك

نورث و 
أخرون/ترجمة و 

تقدیم : خالد 
 الفیشاوى

-دار مصر المحروسة 
 2004-1ط- القاھرة

8158/09 C.0978 مناھضو العولمة فى حرب تحریر العراق 

ناعوم 
طارق -شومسكى

روبرت -على
دیفید -فیسك

نورث و 
أخرون/ترجمة و 

تقدیم : خالد 
 الفیشاوى

-دار مصر المحروسة 
 2004-1ط- القاھرة

8159/09 C.0979 مناھضو العولمة فى حرب تحریر العراق 

ناعوم 
طارق -شومسكى

روبرت -على
دیفید -فیسك

نورث و 
أخرون/ترجمة و 

تقدیم : خالد 
 الفیشاوى

-دار مصر المحروسة 
 2004-1ط- القاھرة

7930/09 C.0980 
(بدایة مع الصھیونیة و - بدایة و نھایة - العولمة 

 نھایة مع نفاد البترول)
 د: نعیمة شومان

دار الفارابي. بیروت. 
 2007. 1ط



7931/09 C.0981 
(بدایة مع الصھیونیة و - بدایة و نھایة - العولمة 

 نھایة مع نفاد البترول)
 د: نعیمة شومان

دار الفارابي. بیروت. 
 2007. 1ط

7932/09 C.0982 
(بدایة مع الصھیونیة و - بدایة و نھایة - العولمة 

 نھایة مع نفاد البترول)
 د: نعیمة شومان

دار الفارابي. بیروت. 
 2007. 1ط

7409/09 C.0983 
إدارة و ھیكلة الھیئات و المؤسسات اإلعالمیة و 

 ألیات العمل فیھا في الوطن العربي 
ھاني محمود 

 الكاید
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2008- 1ط-

7410/09 C.0984 
إدارة و ھیكلة الھیئات و المؤسسات اإلعالمیة و 

 ألیات العمل فیھا في الوطن العربي 
ھاني محمود 

 الكاید
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2008- 1ط-

13405/11 C.0985  د: نسیم الخوري -المبادئ واألصول-اإلعالمیة الكتابة 
- دار المنھل اللبناني 

 2009- 2ط- بیروت

13406/11 C.0986  د: نسیم الخوري -المبادئ واألصول-الكتابة اإلعالمیة 
- دار المنھل اللبناني 

 2009- 2ط- بیروت

11293/10 C.0987 

الرشوة و اإلختالس و تكسب الموظف - الفسادجرائم 
العام من وراء وظیفتھ في الفقھ اإلسالمى و قانون 
مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشریعات 

 العربیة

 د: ھنان ملیكة
- دار الجامعة الجدیدة 

 2010ط-اإلسكندریة

11294/10 C.0988 

الرشوة و اإلختالس و تكسب الموظف - الفسادجرائم 
العام من وراء وظیفتھ في الفقھ اإلسالمى و قانون 
مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشریعات 

 العربیة

 د: ھنان ملیكة
- دار الجامعة الجدیدة 

 2010ط-اإلسكندریة

08723/09 C.0989  أحمد عیسى اإلرھاب و حقوق اإلنسان فى عصر العولمة- اإلعالم 
مركز اإلسكندریة للكتاب 

 2009ط -اإلسكندریة -

08724/09 C.0990  أحمد عیسى اإلرھاب و حقوق اإلنسان فى عصر العولمة- اإلعالم 
مركز اإلسكندریة للكتاب 

 2009ط -اإلسكندریة -

7420/09 C.0991  مدخل استراتیجي- التسویقیة المتكاملةاإلتصاالت 
أد: حمید 

د: أحمد -الطائي
 شاكر العسكري

-عمان -دار الیازوري 
 األردن-  2009ط

7421/09 C.0992 مدخل استراتیجي- اإلتصاالت التسویقیة المتكاملة 
أد: حمید 

د: أحمد -الطائي
 شاكر العسكري

-عمان -دار الیازوري 
 األردن-  2009ط

7423/09 C.0993 
اإلدارة و اتخاد القرار فى عصر المعلوماتیة من 

 منظور الخدمة اإلجتماعیة
د: منى عطیة 
 خزام خلیل 

المكتب الجامعى الحدیث 
 2009اإلسكندریة ط -



7424/09 C.0994 
اإلدارة و اتخاد القرار فى عصر المعلوماتیة من 

 منظور الخدمة اإلجتماعیة
عطیة د: منى 

 خزام خلیل 
المكتب الجامعى الحدیث 

 2009اإلسكندریة ط -

13296/11 C.0995 
دراسة - البرامج التلفزیونیة الموجھة إلى األطفال 

القناة األولى -تحلیل مضمون التلفزیون السوري 
 نموذجا

 د: أدیب خضور
سلسلة اإلعالم 

 2008دمشق - التطبیقي
 سوریة-

13297/11 C.0996 
دراسة - البرامج التلفزیونیة الموجھة إلى األطفال 

القناة األولى -تحلیل مضمون التلفزیون السوري 
 نموذجا

 د: أدیب خضور
سلسلة اإلعالم 

 2008دمشق - التطبیقي
 سوریة-

12270/10 C.0997 
- سیاسي - تجاري -عولمة الفساد و فساد إداري 

 منھج نظري و عملي - دولي 
د: حمدي عبد 

 العظیم
- الدار الجامعیة 

 2008-1اإلسكندریة ط

7508/09 C.0998  اإلقتصادیات الدولیة 
أد: عبد الرحمن 

د: -یسري أحمد
 إیمان محب زكي

- الدار الجامعیة 
 2007-1اإلسكندریة ط

7450/09 C.0999 التحقیق الجنائي في الجرائم اإللكترونیة 
د: مصطفى 
 محمد موسى

مطابع الشرطة، القاھرة 
 ،2009 

7463/09 C.1000 الجریمة اإللكترونیة 
عبد الصبور عبد 

القوي علي 
 مصري

. 1دار العلوم. القاھرة. ط
2008 

11267/10 C.1001 علي العطار العولمة و النظام العالمي الجدید 
-دار العلوم العربیة 

 2002- 1ط- بیروت

7515/09 C.1002 جرائم تكنولوجیا المعلومات 
د: عبد الحكیم 

 رشید توبة
دار المستقبل. عمان. 

 2009. 1ط

7465/09 C.1003 الجریمة المعلوماتیة والمجرم المعلوماتي 
نسرین عبد 
 الحمید نبیھ

منشأة المعارف. 
 2008االسكندریة. 

12836/11 C.1004  اإلتصال في الخطاب متعدد المعانياللغة و 
د: ماجة توماس 
حانھ/ترجمة: د: 
 ماري شھرستان

-دار كیوان للنشر 
 2008- 1ط-دمشق

9969/10 C.1005  العرب في مواجھة حرب الصور 
د: كمال عبد 

 اللطیف
-سوریة -دار الحوار 

 2008: 1ط

9968/10 C.1006 العرب في مواجھة حرب الصور  
د: كمال عبد 

 اللطیف
-سوریة -دار الحوار 

 2008: 1ط

9967/10 C.1007  العرب في مواجھة حرب الصور 
د: كمال عبد 

 اللطیف
-سوریة -دار الحوار 

 2008: 1ط

9966/10 C.1008  العرب في مواجھة حرب الصور 
د: كمال عبد 

 اللطیف
-سوریة -دار الحوار 

 2008: 1ط



9970/10 C.1009  العرب في مواجھة حرب الصور 
د: كمال عبد 

 اللطیف
-سوریة -دار الحوار 

 2008: 1ط

12787/11 C.1010  د: محمد البكاء مستویات اللغة و التطبیق-اإلعالم و اللغة 
-دمشق- دار نینوى

 سوریة-  2009ط

12789/11 C.1011  د: محمد البكاء مستویات اللغة و التطبیق-و اللغة اإلعالم 
-دمشق- دار نینوى

 سوریة-  2009ط

12790/11 C.1012  د: محمد البكاء مستویات اللغة و التطبیق-اإلعالم و اللغة 
-دمشق- دار نینوى

 سوریة-  2009ط

12218/10 C.1013 
اإلعالم في الفكر الیھودي و الممارسة المال و 

 الصھیونیة

عثمان بك 
-كبریزلي زادة

غریس 
ھالسل/ترجمة: 

د: أسعد 
 السحمراني 

دار النفائس 
-2009-1ط- للنشرعمان

 األردن

12219/10 C.1014 
المال و اإلعالم في الفكر الیھودي و الممارسة 

 الصھیونیة

عثمان بك 
-كبریزلي زادة

غریس 
ھالسل/ترجمة: 

د: أسعد 
 السحمراني 

دار النفائس 
-2009-1ط- للنشرعمان

 األردن

12220/10 C.1015 
المال و اإلعالم في الفكر الیھودي و الممارسة 

 الصھیونیة

عثمان بك 
-كبریزلي زادة

غریس 
ھالسل/ترجمة: 

د: أسعد 
 السحمراني 

النفائس دار 
-2009-1ط- للنشرعمان

 األردن

14619/11 C.1016 
التربیة اإلعالمیة في المجتمع العربي -أبعاد غائبة

 نتائجھا-مجاالتھا -مفھومھا - المعاصر 
 عبد الجبار دولة

-مركز الناقد الثقافي
 سوریة- 2009ط-دمشق

14620/11 C.1017 
التربیة اإلعالمیة في المجتمع العربي -غائبةأبعاد 

 نتائجھا-مجاالتھا -مفھومھا - المعاصر 
 عبد الجبار دولة

-مركز الناقد الثقافي
 سوریة- 2009ط-دمشق

12221/10 C.1018 خالد اللحام صناعة الرأي العام 
-بیروت -دار النفائس 

 2007 -1ط

1222/10 C.1019  خالد اللحام الرأي العامصناعة 
-بیروت -دار النفائس 

 2007 -1ط

330/14 C.1020 
اإلعالم و اإلتصال في العالم ( الھند و الصین نموذجا 

( 
 إدریس بوسكین

ط -الجزائر-دار ھومھ 
2012 

331/14 C.1021 
اإلعالم و اإلتصال في العالم ( الھند و الصین نموذجا 

( 
 بوسكینإدریس 

ط -الجزائر-دار ھومھ 
2012 

332/14 C.1022 
اإلعالم و اإلتصال في العالم ( الھند و الصین نموذجا 

( 
 إدریس بوسكین

ط -الجزائر-دار ھومھ 
2012 



16835/12 C.1023  الدعایة و السیاسة بین الماضي و الحاضر 
حازم محمد 
 الحمداني 

عمان - أسامة للنشر دار 
 2012-1ط

16327/12 C.1024  فاروق خالد  اإلعالم الدولي و العولمة الجدیدة 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2011ط

16341/12 C.1025  حزام أبو الحمام  اإلعالم و المجتمع 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2011-1ط

16329/12 C.1026  مفاھیمھ و تطبیقاتھ - السیاسي اإلعالم 
ھباس بن رجاء 

 الحربي 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2011-1ط

16347/12 C.1027  اإلعالن التلفزیوني و تأثیره في الجمھور 
أد: سعد سلمان 

 المشھداني 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16306/12 C.1028  أخالقیات العمل اإلعالمي 
أ: بسام عبد 

الرحمان 
 المشاقبة 

عمان - دار أسامة للنشر 
 2012-1ط

16322/12 C.1029  اإلعالم األمني بین الواقع و الطموح 
أ: بسام عبد 

الرحمان 
 المشاقبة 

عمان - دار أسامة للنشر 
 2012-1ط

16349/12 C.1030  األمن اإلعالمي 
أ: بسام عبد 

الرحمان 
 المشاقبة 

عمان - دار أسامة للنشر 
 2012-1ط

16429/12 C.1031  نظریات اإلعالم 
أ: بسام عبد 

الرحمان 
 المشاقبة 

عمان - دار أسامة للنشر 
 2011-1ط

16427/12 C.1032  نظریات اإلتصال 
أ: بسام عبد 

الرحمان 
 المشاقبة 

عمان - دار أسامة للنشر 
 2011-1ط

16331/12 C.1033  اإلعالم الصحفي 
أ: بسام عبد 

الرحمان 
 المشاقبة 

عمان - دار أسامة للنشر 
 2012-1ط

16409/12 C.1034  فلسفة التشریعیات اإلعالمیة 
أ: بسام عبد 

الرحمان 
 المشاقبة 

عمان - دار أسامة للنشر 
 2011-1ط

16386/12 C.1035  أیدیولوجیات اإلعالم اإلسالمي 
د: منتصر حاتم 

 حسین 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16395/12 C.1036  تكتیك الحدیث و المقابالت الصحفیة 
د: عبد الكریم 
 فھد الساري 

عمان - دار أسامة للنشر 
 2012-1ط

16561/12 C.1037  العالقات العامة و اإلدارة العلیا 
ھباس بن رجاء 

 الحربي 
عمان - أسامة للنشر دار 

 2012-2ط

16387/12 C.1038  إیدیولوجیا الكتابة الصحفیة 
د: مشعل سلطان 

 عبد الجبار 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16319/12 C.1039  اإلذاعة و دورھا في الوعي األمني 
د: اسماعیل أبو 

 جالل 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط



16303/12 C.1040 اتجاھات اإلعالم الحدیث والمعاصر 
د: حسین عبد 

 الجبار
عمان - دار أسامة للنشر 

 2011-1ط

16406/12 C.1041  صحافة األطفال 
د: ھادي عثمان 

 الھیتي 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16373/ C.1042 
في وكاالت األنباء العالمیة بین اإلستمالیة و الصورة 

 اإلقناع 
د: علي عباس 

 فاضل 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16313/12 C.1043 اإلتصال اإلداري و اإلعالمي 
د: محمد أبو 

 سمرة 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2011-1ط

16304/12 C.1044  معاصرة في كتابة المقال الصحفي اتجاھات 
د: موسى على 

 شعاب 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2011-1ط

16330/12 C.1045  لؤي سعید خلیل  اعالم الصحفي 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16365/12 C.1046  الرأي العام بین التحلیل و التأثیر 
د: ھیثم ھادي 

 الھیتي 
عمان - أسامة للنشر دار 

 2012-1ط

16371/12 C.1047  الصحفي و النشر اإلخباري 
د: سؤدد فؤاد 

 األلوسي 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16437/12 C.1048  وسائل اإلعالم و الحرب 
د: علي موسى 

 فھد 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16388/12 C.1049   أیدیولوجیا صحافة األنترنت 
د: سؤدد فؤاد 

 األلوسي 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16378/12 C.1050  القنوات الفضائیة و اإلعالم اإلقتصادي 
د: حسین دبي 

 الزویني 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16383/12 C.1051 " نحو نموذج نظري جدید النظام اإلعالمي العربي 
د: مھند علي 

 التھامي 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16336/12 C.1052  اإلعالم و التنشئة اإلجتماعیة 
د: صالح أحمد 
 خلیل الصقور

عمان - دار أسامة للنشر 
 2012-1ط

16311/12 C.1053 اإلبداع اإلعالمي في الفضائیات العربیة 
د: بشري جمیل 

 اسماعیل 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16301/12 C.1054  اإلعالم اإلقتصادي 
د: ناظم خالد 

 الشمري 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16390/12 C.1055  تخطیط و إدارة النشاط و الحمالت اإلعالمیة 
د: حجاري سعید 

 أبو غالم 
عمان - أسامة للنشر دار 

 2011-1ط

16399/12 C.1056  تقنیات الحوار اإلعالمي : إشكالیة الشكل و المفھوم 
د: محسن جلوب 

 جبر 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط



16376/12 C.1057  العنف و وسائل اإلعالم 
د: سؤدد فؤاد 

 األلوسي 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16340/12 C.1058  اإلعالم والقانون الدولي 
د: والء فایز 

 الھندي 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16302/12 C.1059 التصویر الصحفي 
د: خلیل محمد 

 الراتب 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16315/12 C.1060  اإلتصال و اإلعالم التسویقي 
حسین  د: فاطمة

 عواد
عمان - دار أسامة للنشر 

 2011-1ط

16394/12 C.1061 
تكنولوجیا وسائل اإلتصال الجماھیري ،ماھیتھا 

 ،وظائفھا، تنفیدھا 
د: محمد ھاشم 

 الھاشمي 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16382/12 C.1062  المؤتمرات الصحفیة ،ماھیتھا ،وظائفھا ، تنفیدھا 
د: فیصل أبو 

 عیشة
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16377/12 C.1063  الفضائیات الرقمیة و تطبیقاتھا 
د: فارس حسن 

 الخطاب 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16425/12 C.1064  مناھج كتابة األخبار اإلعالمیة و تحریرھا 
محمد سلیمان 

 حتو 
عمان - أسامة للنشر دار 

 2012-1ط

16375/12 C.1065   العنف في الصحافة العربیة الدولیة 
د: ازھار صبیح 

 عنتاب 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16431/12 C.1066  واقع لغة اإلعالم المعاصر 
د: محمد 
مصطفى 

 الحسناوي 

عمان - دار أسامة للنشر 
 2011-1ط

16385/12 C.1067  ایدیولوجیا اإلخراج الصحفي 
د: غسان عبد 
 الوھاب حسن 

عمان - دار أسامة للنشر 
 2012-1ط

16333/12 C.1068  اإلعالم الفضائي و الجنس 
د: محسن جلوب 

 جبر الكناني 
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16438/12 C.1069  اإلعالم و الصراعات السیاسیة وسائل 
- د: خالد سرور
 سؤدد عالم

عمان - دار أسامة للنشر 
 2012-1ط

16323/12 C.1070  اإلعالم البیئي 
د: سناء محمد 

 الجبور
عمان - دار أسامة للنشر 

 2011-1ط

16434/12 C.1071  النشأة و التطور -وسائل اإلعالم 
د: الساري فؤاد 

 أحمد
عمان - دار أسامة للنشر 

 2011-1ط

16346/12 C.1072  اإلعالن و التلفزیون 
د: طارق رانیا 

 ممدوح
عمان - دار أسامة للنشر 

 2012-1ط

16506/12 C.1073  تقنیات الصحافة المسموعة و المرئیة 
د: ریاض 
 معسعس

-دمشق- دار نینوى
 سوریة-  2009ط



17509/12 C.1074  تقنیات الصحافة المسموعة و المرئیة 
د: ریاض 
 معسعس

-دمشق- دار نینوى
 سوریة-  2009ط

17508/12 C.1075  تقنیات الصحافة المسموعة و المرئیة 
د: ریاض 
 معسعس

-دمشق- دار نینوى
 سوریة-  2009ط

17510/12 C.1076  تقنیات الصحافة المسموعة و المرئیة 
د: ریاض 
 معسعس

-دمشق- دار نینوى
 سوریة-  2009ط

17511/12 C.1077  تقنیات الصحافة المسموعة و المرئیة 
د: ریاض 
 معسعس

-دمشق- دار نینوى
 سوریة-  2009ط

17513/12 C.1078  تقنیات الصحافة المسموعة و المرئیة 
د: ریاض 
 معسعس

-دمشق- دار نینوى
 سوریة-  2009ط

17512/12 C.1079  تقنیات الصحافة المسموعة و المرئیة 
د: ریاض 
 معسعس

-دمشق- دار نینوى
 سوریة-  2009ط

17507/12 C.1080  تقنیات الصحافة المسموعة و المرئیة 
د: ریاض 
 معسعس

-دمشق- دار نینوى
 سوریة-  2009ط

17561/12 C.1081  د: محمد البكاء مستویات اللغة و التطبیق-و اللغة اإلعالم 
-دمشق- دار نینوى

 سوریة-  2010ط

17564/12 C.1082  د: محمد البكاء مستویات اللغة و التطبیق-اإلعالم و اللغة 
-دمشق- دار نینوى

 سوریة-  2010ط

17563/12 C.1083  د: محمد البكاء مستویات اللغة و التطبیق-اإلعالم و اللغة 
-دمشق- دار نینوى

 سوریة-  2010ط

17562/12 C.1084  د: محمد البكاء مستویات اللغة و التطبیق-اإلعالم و اللغة 
-دمشق- دار نینوى

 سوریة-  2010ط

17560/12 C.1085  د: محمد البكاء مستویات اللغة و التطبیق-اإلعالم و اللغة 
-دمشق- نینوىدار 
 سوریة-  2010ط

17566/12 C.1086  د: محمد البكاء مستویات اللغة و التطبیق-اإلعالم و اللغة 
-دمشق- دار نینوى

 سوریة-  2010ط

17565/12 C.1087  د: محمد البكاء مستویات اللغة و التطبیق-اإلعالم و اللغة 
-دمشق- دار نینوى

 سوریة-  2010ط

17700/12 C.1088 
آلیات إعادة النمط الرأسمالي -العولمة الراھنة 

 التمدد الرأسمالي و مصیر الدولة -العالمي 
 د: سالمة كیلة 

-دمشق- دار نینوى
 سوریة-  2006ط

17699/12 C.1089 
آلیات إعادة النمط الرأسمالي -العولمة الراھنة 

 الدولة التمدد الرأسمالي و مصیر -العالمي 
 د: سالمة كیلة 

-دمشق- دار نینوى
 سوریة-  2006ط

17698/12 C.1090 
آلیات إعادة النمط الرأسمالي -العولمة الراھنة 

 التمدد الرأسمالي و مصیر الدولة -العالمي 
 د: سالمة كیلة 

-دمشق- دار نینوى
 سوریة-  2006ط



17697/12 C.1091 
آلیات إعادة النمط الرأسمالي -الراھنة العولمة 

 التمدد الرأسمالي و مصیر الدولة -العالمي 
 د: سالمة كیلة 

-دمشق- دار نینوى
 سوریة-  2006ط

17699/12 C.1092 
آلیات إعادة النمط الرأسمالي -العولمة الراھنة 

 التمدد الرأسمالي و مصیر الدولة -العالمي 
 د: سالمة كیلة 

-دمشق- نینوىدار 
 سوریة-  2003ط

17695/12 C.1093 
آلیات إعادة النمط الرأسمالي -العولمة الراھنة 

 التمدد الرأسمالي و مصیر الدولة -العالمي 
 د: سالمة كیلة 

-دمشق- دار نینوى
 سوریة-  2003ط

16334/12 C.1094  اإلعالم و إدارة األزمات 
الرزاق أد: عبد 

 محمد الدلیمي 
دار المسیرة للنشر. 

 2012. 1عمان. ط

16363/12 C.1095  الخبر في وسائل اإلعالم 
أد: عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

دار المسیرة للنشر. 
 2012. 1عمان. ط

16379/12 C.1096  مدخل إلى وسائل اإلعالم الجدید 
أد: عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

دار المسیرة للنشر. 
 2012. 1عمان. ط

16354/12 C.1097  التخطیط اإلعالمي 
أد: عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

دار المسیرة للنشر. 
 2012. 1عمان. ط

16337/12 C.1098  اإلعالم و التنمیة 
أد: عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

دار المسیرة للنشر. 
 2012. 1عمان. ط

16439/12 C.1099  وسائل اإلعالم و الطفل 
أد: عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

دار المسیرة للنشر. 
 2012. 1عمان. ط

16352/12 C.1100  التحریر الصحفي 
أد: عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

دار المسیرة للنشر. 
 2012. 1عمان. ط

16428/12 C.1101 نظریات اإلتصال  
د:منال ھالل 
 المزاھرة 

دار المسیرة للنشر. 
 2012. 1عمان. ط

16364/12 C.1102  أسالیبھا و مدارسھا  -الدعایة 
د:منال ھالل 
 المزاھرة 

دار المسیرة للنشر. 
 2012. 1عمان. ط

16875/12 C.1103  المدخل إلى إدارة المعرفة 

الستار أد:عبد 
العلي /أد:عامر 

قندیلجي 
/د:غسان 
 العمري 

دار المسیرة للنشر. 
 2012. 3عمان. ط

15367/12 C.1104  البمشكالت التعلیمیة و الحلول - اإلدارة الصفیة 
د:محمد صالح 

 خطاب 
دار المسیرة للنشر. 

 2010. 1عمان. ط

16368/12 C.1105  الصحافة المتخصصة 
د:ابراھیم فؤاد 

 الخصاونة 
دار المسیرة للنشر. 

 2012. 1عمان. ط



16436/12 C.1106 
دراسة في النشأة و -وسائل اإلعالم و اإلتصال 

 التطور 
د:محمد صاحب 

 سلطان 
دار المسیرة للنشر. 

 2012. 1عمان. ط

16405/12 C.1107   شبكات المعلومات و اإلتصاالت 
ابراھیم أد:عامر 

قندیلجي/د:ایمان 
 فاضل السامرائي

دار المسیرة للنشر. 
 2012. 2عمان. ط

16421/12 C.1108  مدخل إلى الرأي العام 
د:كامل خورشید 

 مراد
دار المسیرة للنشر. 

 2012. 2عمان. ط

17530/12 C.1109  د:أدیب خضور اإلعالم و األزمات 
- اإلعالمیة المكتبة 
 1999- 1ط-دمشق

17531/12 C.1110  د:أدیب خضور اإلعالم و األزمات 
- المكتبة اإلعالمیة 

 1999- 1ط-دمشق

17533/12 C.1111  تاریخ الصحافة العالمیة 
د:تودوروف/تر:
 د:أدیب خضور

- المكتبة اإلعالمیة 
 2009- 2ط-دمشق

17532/12 C.1112  الصحافة العالمیة تاریخ 
د:تودوروف/تر:
 د:أدیب خضور

- المكتبة اإلعالمیة 
 2009- 2ط-دمشق

17515/12 C.1113  د:أدیب خضور أزمة اإلعالم ... أم أزمة األنظمة 
- المكتبة اإلعالمیة 

 2008- 2ط-دمشق

17514/12 C.1114  د:أدیب خضور أزمة اإلعالم ... أم أزمة األنظمة 
- المكتبة اإلعالمیة 

 2008- 2ط-دمشق

17529/12 C.1115  الصحافة التلفزیونیة 
ا. بوریتسكي 
/تر:د:أدیب 

 خضور

- المكتبة اإلعالمیة 
 2009- 2ط-دمشق

17528/12 C.1116  الصحافة التلفزیونیة 
ا. بوریتسكي 
/تر:د:أدیب 

 خضور

- المكتبة اإلعالمیة 
 2009- 2ط-دمشق

17504/12 C.1117 
اإلعالم العربي على أبواب القرن الحادي و العشرین 

 الصحافة العربیة ...قرن یأتي... و قرن یمضي -
 د:أدیب خضور

- المكتبة اإلعالمیة 
 2008- 2ط-دمشق

17505/12 C.1118 
العربي على أبواب القرن الحادي و العشرین اإلعالم 
 الصحافة العربیة قرن یأتي و قرن یمضي -

 د:أدیب خضور
- المكتبة اإلعالمیة 

 2008- 2ط-دمشق

17535/12 C.1119 
اشكالیة العالقة بین اإلجھزة األمنیة و اإلعالمیة 

 العربیة 
 د:أدیب خضور

- المكتبة اإلعالمیة 
 2008- 1ط-دمشق



17534/12 C.1120 
اشكالیة العالقة بین اإلجھزة األمنیة و اإلعالمیة 

 العربیة 
 د:أدیب خضور

- المكتبة اإلعالمیة 
 2008- 1ط-دمشق

17546/12 C.1121  د:أدیب خضور نظریة و ممارسة -مدخل إلى الصحافة 
- المكتبة اإلعالمیة 

 2008- 3ط-دمشق

17547/12 C.1122  د:أدیب خضور نظریة و ممارسة -مدخل إلى الصحافة 
- المكتبة اإلعالمیة 

 2008- 3ط-دمشق

17522/12 C.1123  د: جمال الزرن  الوعاء و وعي الھویة - تدویل اإلعالم العربي 
دار صفحات للدراسات و 

- 1ط- دمشق-النشر
2011 

17524/12 C.1124  د: جمال الزرن  الوعاء و وعي الھویة - اإلعالم العربي تدویل 
دار صفحات للدراسات و 

- 1ط- دمشق-النشر
2011 

17527/12 C.1125  د: جمال الزرن  الوعاء و وعي الھویة - تدویل اإلعالم العربي 
دار صفحات للدراسات و 

- 1ط- دمشق-النشر
2007 

17520/12 C.1126  د: جمال الزرن  الوعاء و وعي الھویة - اإلعالم العربي تدویل 
دار صفحات للدراسات و 

- 1ط- دمشق-النشر
2011 

17525/12 C.1127  د: جمال الزرن  الوعاء و وعي الھویة - تدویل اإلعالم العربي 
دار صفحات للدراسات و 

- 1ط- دمشق-النشر
2007 

17526/12 C.1128  د: جمال الزرن  الوعاء و وعي الھویة - اإلعالم العربي تدویل 
دار صفحات للدراسات و 

- 1ط- دمشق-النشر
2007 

17523/12 C.1129  د: جمال الزرن  الوعاء و وعي الھویة - تدویل اإلعالم العربي 
دار صفحات للدراسات و 

- 1ط- دمشق-النشر
2011 

17521/12 C.1130  د: جمال الزرن  الوعاء و وعي الھویة - اإلعالم العربي تدویل 
دار صفحات للدراسات و 

- 1ط- دمشق-النشر
2011 

16912/12 C.1131 
الغرب من - مقدمة في أنثروبولوجیا العولمة
 رؤیة تحلیلیة - اقتصادیات الذات إلى جغرافیا األخر 

د:جعفر نجم 
 نصر 

صفحات للدراسات و دار 
- 1ط- دمشق-النشر

2011 

16913/12 C.1132 
الغرب من - مقدمة في أنثروبولوجیا العولمة
 رؤیة تحلیلیة - اقتصادیات الذات إلى جغرافیا األخر 

د:جعفر نجم 
 نصر 

دار صفحات للدراسات و 
- 1ط- دمشق-النشر

2011 

16914/12 C.1133 
الغرب من - أنثروبولوجیا العولمةمقدمة في 

 رؤیة تحلیلیة - اقتصادیات الذات إلى جغرافیا األخر 
د:جعفر نجم 

 نصر 

دار صفحات للدراسات و 
- 1ط- دمشق-النشر

2011 

16361/12 C.1134  د:عباس ناجي  الخبر الصحفي 

- دار صفاء للنشر
عمان/مؤسسة دار 

-الصادق الثقافیة 
 2012-1ط- العراق



16371/12 C.1135  الصحفي اإللكتروني 
د:عباس ناجي 

 حسن

- دار صفاء للنشر
عمان/مؤسسة دار 

-الصادق الثقافیة 
 2012-1ط- العراق

16403/12 C.1136  ذكاء األعمال و تكنولوجیا المعلومات 

د:مزھر شعبان 
العاني /د:شوقي 

ناجي 
جواد/د:ھیثم 
 علي حجازي 

- عمان- للنشردار صفاء 
 2012-1ط

16664/12 C.1137  البیئة اإللكترونیة 
أد:ربحي 

 مصطفى علیان 
- عمان- دار صفاء للنشر

 2012-1ط

16678/12 C.1138  النشر اإللكتروني و حمایة المعلومات 
د:أحمد نافع 
 المدادحة 

- عمان- دار صفاء للنشر
 2011-1ط

16408/12 C.1139 
دراسة تحلیلیة في - فلسفة اإلعالم و اإلتصال 

 حفریات اإلنساق اإلعالمیة 
د:عالء ھاشم 

 مناف 
- عمان- دار صفاء للنشر

 2011-1ط

15395/11 C.1140 
أساسیات البحث و مشاریع التخرج و كتابة التقاریر 

 في اإلدارة 
د:علي ھادي 

 جبرین 
- عمان- دار صفاء للنشر

 2010-1ط

16426/12 C.1141  مھارات اإلتصال 
أد:عبد الرحمن 
 ابراھیم الشاعر 

- عمان- دار صفاء للنشر
 2012-1ط

16407/12 C.1142  صناعة األخبار الصحفیة و التلفزیونیة 
د:عظیم كامل 

الجمیلي /د:ثناء 
 اسماعیل العاني 

- للنشردار صفاء 
عمان/مؤسسة دار 

-الصادق الثقافیة 
 2012-1ط- العراق

16569/12 C.1143 المدخل إلى العالقات العامة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-عمان- دار الثقافة للنشر
 األردن- 2011-1ط

16380/12 C.1144  المدخل إلى وسائل اإلعالم و اإلتصال 
الرزاق أد:عبد 

 محمد الدلیمي 
-عمان- دار الثقافة للنشر

 األردن- 2011-1ط

16367/12 C.1145  الصحافة اإللكترونیة و التكنولوجیا الرقمیة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-عمان- دار الثقافة للنشر
 األردن- 2011-1ط

16750/12 C.1146  اإلدارة المدرسیة و القیادة اإلداریة تطویر 
د:عبد الفتاح 
 محمد الخواجا

-عمان- دار الثقافة للنشر
 األردن- 2009-1ط

16842/12 C.1147  العولمة و أثرھا في الوطن العربي 
أد:سھیر حسین 

 الفتالوي 
-عمان- دار الثقافة للنشر

 األردن- 2011-2ط

16648/12 C.1148 
األسس -اإلتصال في الخدمة اإلجتماعیة مھارات 

 النظریة و العلمیة 
د:نجالء محمد 

 صالح 
-عمان- دار الثقافة للنشر

 األردن- 2012-1ط



16411/12 C.1149 
فن تحریر األخبار في اإلذاعات الدولیة بین التوظیف 

 و الموضوعیة 
د:عبد النبي 

 خزعل 
-عمان- الثقافة للنشردار 
 األردن- 2011-2ط

16764/12 C.1150  حوسبة التقویم الصفي 
د:غسان یوسف 

 قطیط 
-عمان- دار الثقافة للنشر

 األردن- 2009-1ط

16307/12 C.1151  د:بشیر العالق  إدارة الحمالت اإلعالنیة 
- دار الیازوري للنشر

 2009ط- عمان

16841/12 C.1152  د:بشیر العالق  العالقات العامة الدولیة 
- دار الیازوري للنشر

 2010ط- عمان

16312/12 C.1153 د:بشیر العالق  مدخل تطبیقي - اإلبداع و اإلبتكاریة في اإلعالن 
- دار الیازوري للنشر

 2010ط- عمان

16348/12 C.1154  د:بشیر العالق  اإلعالن الدولي 
- دار الیازوري للنشر

 2010ط- عمان

16694/12 C.1155  نظم قواعد البیانات 
أد:سعد غالب 

 یاسین 
- دار الیازوري للنشر

 2010ط- عمان

16402/12 C.1156 
دور نظم و تكنولوجیا المعلومات في اتخاد القرارات 

 اإلداریة 
د:عدنان عواد 

 الشوابكة 
- الیازوري للنشردار 

 2011ط- عمان

16380/12 C.1157 
تحسین فاعلیة األداء المؤسسي من خالل تكنولوجیا 

 المعلومات (محكم علمیا ) 
د:وصفي 
 الكساسبة 

- دار الیازوري للنشر
 2011-1ط- عمان

16344/12 C.1158  اإلعالم و قضایا اإلصالح في العالم العربى 
أنور د:نھا 

 سلیمان
- دار العالم العربى 

 2011-1ط- القاھرة

16343/12 C.1159  اإلعالم و قضایا اإلصالح في العالم العربى 
د:نھا أنور 

 سلیمان
- دار العالم العربى 

 2011-1ط- القاھرة

16420/12 C.1160 
مداخالت فى اإلعالم البدیل و النشر اإللكترونى على 

 اإلنترنت 
د: شریف 

 درویش اللبان 
- دار العالم العربى 

 2011-1ط- القاھرة

16350/12 C.1161  اإلنترنت ..التشریعات و األخالقیات 
أد:شریف 

 درویش اللبان 
- دار العالم العربى 

 2011-1ط- القاھرة

16416/12 C.1162  لغة الصحافة و حرب المفاھیم 
د:محمود حمدى 

 عبد القوى 
- دار العالم العربى 

 2012-1ط- القاھرة

16392/12 C.1163  تصمیم مواقع الصحف اإللكترونیة 
د:منار فتحى 

 محمد 
- دار العالم العربى 

 2011-1ط- القاھرة

16318/12 C.1164  اإلذاعة النوعیة و انتاج البرامج اإلذاعیة 
د:رفعت عارف 

 الضبع 
-القاھرة- الفجرللنشردار 

 2011-1ط



16356/12 C.1165 التلیفزین النوعى 
د:رفعت عارف 

 الضبع 
-القاھرة- دار الفجرللنشر

 2011-1ط

16360/12 C.1166 الخبر 
د:رفعت عارف 

 الضبع 
-القاھرة- دار الفجرللنشر

 2011-1ط

16620/12 C.1167  علم اإلجتماع اإلعالمي 
بلقاسم  أد:

سالطنیة و 
 أخرون

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

16305/12 C.1168  أخالقیات اإلعالن في الفضائیات العربیة 
د:حسن نیازى 

 الصیفي 
-القاھرة- دار الفجرللنشر

 2011-1ط

16545/12 C.1169  التنوع الثقافي و اإلعالم العالمى 
یوجینیا 

سیابیرا/تر:د: 
 أحمدالمغربي 

-القاھرة- دار الفجرللنشر
 2012-1ط

16335/12 C.1170  اإلعالم و البیئة 
لیبى لیستر 

 /تر:بسمة یاسین 
-القاھرة- دار الفجرللنشر

 2012-1ط

16338/12 C.1171  اإلعالم و الجمھور 

ستیفن كولمان 
/كارین 

روس/تر:صباح 
 حسن عبد القادر 

-القاھرة- دار الفجرللنشر
 2012-1ط

16351/12 C.1172  البیئة اإلعالمیة الجدیدة 

اندریا 
بریس/بروس 
ویلیامز/تر:شو

 یكار زكى

-القاھرة- دار الفجرللنشر
 2012-1ط

16359/12 C.1173  الحملة اإلعالمیة و التسویق السیاسي 

فیلیب 
مآریك/تر:عبد 
الحكم أحمد 

 الخزامى

-القاھرة- دار الفجرللنشر
 2012-1ط

16332/12 C.1174  العولمة:اإلعالم و صناعة الناشئة - اإلعالم العربى 

- نھي میلور
-محمد عایش 
- نبیل دجاني 

خلیل ریناوي 
/تر:د:محمد 
صفوت حسن 

 أحمد 

-القاھرة- دار الفجرللنشر
 2012-1ط

17556/12 C.1175  2009-1889الصحافة في البصرة من تاریخ 
د:ذیاب فھد 

 الطائي 
- دمشق - دار الینابیع 

 2010-1ط

17557/12 C.1176  2009-1889تاریخ الصحافة في البصرة من 
د:ذیاب فھد 

 الطائي 
- دمشق - دار الینابیع 

 2010-1ط

17555/12 C.1177  2009-1889تاریخ الصحافة في البصرة من 
د:ذیاب فھد 

 الطائي 
- دمشق - دار الینابیع 

 2010-1ط

17558/12 C.1178 
التضلیل اإلعالمي من صناعة الخبر إلى صناعة 

 السینما 
د:ذیاب فھد 

 الطائي 
- دمشق - دار الینابیع 

 2011-1ط



17559/12 C.1179 
التضلیل اإلعالمي من صناعة الخبر إلى صناعة 

 السینما 
فھد  د:ذیاب

 الطائي 
- دمشق - دار الینابیع 

 2011-1ط

17551/12 C.1180  استراتجیات التواصل اإلشھاري 
سعید بنكراد و 

 آخرون 
- 1ط-سوریا-دار الحوار 

2010 

17550/12 C.1181  استراتجیات التواصل اإلشھاري 
سعید بنكراد و 

 آخرون 
- 1ط-سوریا-دار الحوار 

2010 

17619/12 C.1182  العرب في مواجھة حرب الصور 
د:كمال عبد 

 اللطیف
- 1ط-سوریا-دار الحوار 

2008 

17620/12 C.1183  العرب في مواجھة حرب الصور 
د:كمال عبد 

 اللطیف
- 1ط-سوریا-دار الحوار 

2008 

17621/12 C.1184  العرب في مواجھة حرب الصور 
عبد د:كمال 

 اللطیف
- 1ط-سوریا-دار الحوار 

2008 

16389/12 C.1185 تحدیات اإلعالم التربوي العربى 
د:اسماعیل عبد 

 الفتاح 
-القاھرة-العربى للنشر

 2011-1ط

16381/12 C.1186  التكنولوجیا -التغییر- النمو- المعلوماتیة قوة إقتصادیة 
إسماعیل عبد 

 الحكم 
-القاھرة-للنشرالعربى 
 2012-1ط

16433/12 C.1187 وسائل اإلتصال الحدیثة من الجریدة إلى الفیس بوك 
د:فتحي حسین 

 عامر 
-القاھرة-العربى للنشر

 2011-1ط

16400/12 C.1188  حریة اإلعالم...و القانون 
د:فتحي حسین 

 عامر 
-القاھرة-العربى للنشر

 2012-1ط

16300/12 C.1189  أثر اإلعالن التلفزیوني على الطفل 
د:محمد حسن 

 العامري 
-القاھرة-العربى للنشر

 2011-1ط

17517/12 C.1190  المدخل إلى وسائل اإلعالم 
د:حسان بن عمر 
بصفر/د:حامد 

 بن محمد القداح 

-مركز النشرالعلمي 
جامعة الملك عبد 

 2009ط-جدة-العزیز

17519/12 C.1191  المدخل إلى وسائل اإلعالم 
د:حسان بن عمر 
بصفر/د:حامد 

 بن محمد القداح 

-مركز النشرالعلمي 
جامعة الملك عبد 

 2009ط-جدة-العزیز

17518/12 C.1192  المدخل إلى وسائل اإلعالم 
د:حسان بن عمر 
بصفر/د:حامد 

 بن محمد القداح 

-النشرالعلمي مركز 
جامعة الملك عبد 

 2009ط-جدة-العزیز



17516/12 C.1193  المدخل إلى وسائل اإلعالم 
د:حسان بن عمر 
بصفر/د:حامد 

 بن محمد القداح 

-مركز النشرالعلمي 
جامعة الملك عبد 

 2009ط-جدة-العزیز

17499/12 C.1194 
-أحادیث و مواقف إعالمیة - و السیاسة اإلعالم 

 سیاسیة 
األب میشیل 

 طبره
- دار الزمان للنشر 

 2008-1ط-دمشق 

17497/12 C.1195 
-أحادیث و مواقف إعالمیة - اإلعالم و السیاسة 

 سیاسیة 
األب میشیل 

 طبره
- دار الزمان للنشر 

 2008-1ط-دمشق 

  C.1196 
-أحادیث و مواقف إعالمیة - و السیاسة اإلعالم 

 سیاسیة 
األب میشیل 

 طبره
- دار الزمان للنشر 

 2008-1ط-دمشق 

17500/12 C.1197 
-أحادیث و مواقف إعالمیة - اإلعالم و السیاسة 

 سیاسیة 
األب میشیل 

 طبره
- دار الزمان للنشر 

 2008-1ط-دمشق 

16369/12 C.1198 
-مصر- تونس- المدرسیة و الثورات العربیة الصحافة 

 سوریا- الیمن-لیبیا
عبد الفتاح 

 القباني 
-العلم و اإلیمان للنشر 

 2012ط-مصر

15046/11 C.1199  إنتاج الوسائل التعلیمیة 
د:عواطف حسان 

 عبد الحمید 
-العلم و اإلیمان للنشر 

 2010ط-مصر

15050/11 C.1200  التعلیمیة بین المركزیة و الآلمركزیة اإلدارة 
د:أسامة محمد 

 سید على
-العلم و اإلیمان للنشر 

 2009ط-مصر

15049/11 C.1201  تكنولوجیا المعلومات ووسائطھا اإللكترونیة 
د: حسام الدین 
 محمد مازن 

-العلم و اإلیمان للنشر 
 2010ط-مصر

16512/12 C.1202 
اإلجتماعى في الخدمة اإلجتماعیة بین اإلتصال 

 النظریة و التطبیق 

د:سلوى عبد هللا 
عبد الجواد 

/د:أمل محمد 
 سالمة غبارى 

-دار الوفاء للنشر
 2012- 1ط- اإلسكندریة 

16342/12 C.1203 
نظرة -اإلعالم و صنع القرار فى المجال الریاضى 

 اإلعالم تحلیلیة على الصحافة الریاضیة كاحد وسائل 
د:سامح كمال 
 عبد القادر 

-دار الوفاء للنشر
 2012- 1ط- اإلسكندریة 

16647/12 C.1204  مھارات اإلتصال فى الخدمة اإلجتماعیة 
أد:محمد سید 

 فھمى 
-دار الوفاء للنشر

 2011- 1ط- اإلسكندریة 

16423/12 C.1205  مقدمة فى اإلعالم السیاحى 

عدلى د:عصمت 
/د:منال شوقى 
عبد المعطى 

 أحمد 

-دار الوفاء للنشر
 2011- 1ط- اإلسكندریة 



16326/12 C.1206 الملكیة )-اإلتجاھات-اإلعالم الدولي (النظریات 

Thomas 
L.McPhail

تر:حسني محمد 
د:عبد هللا - نصر

   الكندي

-دار الكتاب الجامعي
اإلمارات العربیة 

 2011- 2ط- المتحدة 

16413/12 C.1207  قضایاو أراء في اإلعالم العربي المعاصر 
أد:حسني محمد 

 نصر 

-دار الكتاب الجامعي
اإلمارات العربیة 

 2011- 1ط- المتحدة 

16345/12 C.1208  األسس و المبادئ- اإلعالن 
د:النور دفع هللا 

 أحمد 

-الكتاب الجامعيدار 
اإلمارات العربیة 

 2012- 3ط- المتحدة 

16357/12 C.1209 
مدارس غربیة و -الجدید في بحوث الصحافة 

 اسھامات عربیة 
 د:السید بخیت

-دار الكتاب الجامعي
اإلمارات العربیة 

 2011- 1ط- المتحدة 

16399/12 C.1210 
المعلومات بین إرث الماضي و دینامیكیة حرب 

 المستقبل 
د:جعفر حسن 

 جاسم 

دار البدایة ناشرون و 
- 1ط- عمان- موزعون

2012 

16320/12 C.1211  األسس اإلعالمیة المھنیة 
د:سمیح محمود 

 مصطفى 

دار البدایة ناشرون و 
- 1ط- عمان- موزعون

2012 

16353/12 C.1212  الصحفي التحقیق 
د:عبیر أسعد 

 محمود 

دار البدایة ناشرون و 
- 1ط- عمان- موزعون

2012 

17503/12 C.1213 ( دیونتولوجیا اإلعالم) أدبیات اإلعالم 
جان كلود 

برتراند/تر:أ:ربا
 ب العابد 

المؤسسة الجامعیة 
- للدراسات و النشر 

 2008- 1ط- بیروت

17501/12 C.1214  اإلعالم (دیونتولوجیا اإلعالم )أدبیات 
جان كلود 

برتراند/تر:أ:ربا
 ب العابد 

المؤسسة الجامعیة 
- للدراسات و النشر 

 2008- 1ط- بیروت

17502/12 C.1215 ( دیونتولوجیا اإلعالم) أدبیات اإلعالم 
جان كلود 

برتراند/تر:أ:ربا
 ب العابد 

الجامعیة المؤسسة 
- للدراسات و النشر 

 2008- 1ط- بیروت

16355/12 C.1216  التربیة اإلعالمیة و الوعى باألداء اإلعالمى 
د:محمد عبد 

 الحمید 
-عالم الكتب للنشر

 2012-1ط- القاھرة

16749/12 C.1217  تخطیط البرامج اإلعالمیة للطفل 

محمد د:زینب 
عبد المنعم 

/د:رشا محمود 
 سامى

-عالم الكتب للنشر
 2012-1ط- القاھرة

16370/12 C.1218 الصحافة و صنع القرار السیاسي فى الوطن العربى 
د:بسیونى 

 ابراھیم حمادة 
-عالم الكتب للنشر

 2012-1ط- القاھرة

16398/12 C.1219  النشر و الصحافة في الدول العربیة جرائم 
نسرین عبد 
 الحمید نبیھ

المكتب الجامعى الحدیث 
 2011ط  -اإلسكندریة-



16510/12 C.1220 
اتجاھات نظریة و أسس تطبیقیة فى -اإلتصال 

 الخدمة اإلجتماعیة 
أد:السید عبد 
 الحمید عطیة 

المكتب الجامعى الحدیث 
 2012ط  -اإلسكندریة-

16540/12 C.1221  التقدیر في الخدمة اإلجتماعیة 

-جودت میلز
باتریك أوبیرني 
/أد:عبد الناصر 
 عوض أحمد جبل

المكتب الجامعي الحدیث 
 2012ط-اإلسكندریة -

16410/12 C.1222  فن المقال الصحفي 
د:تیسیر أبو 

 عرجة 
- دار مجدالوي للنشر

 2011-1ط- عمان

16308/12 C.1223  إدارة المؤسسات اإلعالمیة في الوطن العربي 
صالح خلیل أبو 

 أصبع
- دار مجدالوي للنشر

 2010-1ط- عمان

16310/12 C.1224  استراتیجیات اإلتصال وسیاساتھ و تأثیراتھ 
صالح خلیل أبو 

 أصبع
- دار مجدالوي للنشر

 2010-1ط- عمان

17623/12 C.1225 
التكنولوجیا و أثرھا على القوة في - الحافات الجدیدة 

 العالقات الدولیة 
 د:خالد المعیني 

-1ط- دمشق-دار كیوان
2009 

17622/12 C.1226 
التكنولوجیا و أثرھا على القوة في - الحافات الجدیدة 

 العالقات الدولیة 
 د:خالد المعیني 

-1ط- دمشق-دار كیوان
2009 

17495/12 C.1227 
الصحافة المغربیة بین النص التشریعي و حدود 

 المقدس 
 أسماء أصبیر 

-دمشق-التكوین للنشر
 2009ط

16435/12 C.1228 وسائل اإلعالم و إدارة الصراع العالمي 
أد:سلیمان سالم 

 صالح 
-مكتبة الفالح للنشر

 2011-1ط-الكویت

16317/12 C.1229  الحلول الفنیة لصحافة المستقبل -اإلخراج الصحفي 
د:عبد المطلب 
 صدیق مكي 

-مكتبة الفالح للنشر
 2010-1ط-الكویت

  C.1230 
إدارة الجودة و اإلعتماد األكادیمي في مؤسسات 

 التعلیم 
د: عبد العزیز 
 أحمد داوود 

-مكتبة الفالح للنشر 
 2011-1ط-الكویت

17718/12 C.1231  تسویق السیاسة و الخدمات 
د:مصطفى عبد 

 القادر 

المؤسسة الجامعیة 
- للدراسات و النشر 

 2002- 1ط- بیروت

17717/12 C.1232  تسویق السیاسة و الخدمات 
د:مصطفى عبد 

 القادر 

المؤسسة الجامعیة 
- للدراسات و النشر 

 2002- 1ط- بیروت

17716/12 C.1233 السیاسة و الخدمات  تسویق 
د:مصطفى عبد 

 القادر 

المؤسسة الجامعیة 
- للدراسات و النشر 

 2002- 1ط- بیروت

16401/12 C.1234 
دور اإلذاعات المحلیة في ترسیخ مفھوم الوحدة 

 الوطنیة 
د:صالح محمد 

 حمید 
-1عمان ط- دار غیداء 

2012 



16384/12 C.1235 
التأثیرات -األھداف-األبعاد-الفضائیات العربیة إنفجار 

 الثقافیة 
األسد صالح على 

 األسد 
-1عمان ط- دار غیداء 

2012 

16374/12 C.1236  العنف في جرائم اإلنترنت و التأمین 
اللواء.محمود 

 الرشیدي 
الدار المصریة اللبنانیة 

 2011-1ط-القاھرة-

16414/12 C.1237  قیاسات المعلومات و المعرفة بین النظریة و التطبیق 

أد:محمد فتحى 
عبد 

الھادي/أد:محمد 
جالل غندور 

/أد:ھانئ محي 
 الدین عطیة 

الدار المصریة اللبنانیة 
 2011-1ط-القاھرة-

16309 C.1238  إدارة تكنولوجیا المعلومات 
د:خضر مصباح 

 الطیطي
-عمان-الحامد للنشردار 

 2012-1ط

16710/12 C.1239  اإلتصال اإلنساني بین المعلم و الطالب 
د:فاطمة عبد 

 الرحیم النوایسة 
-عمان-دار الحامد للنشر

 2012-1ط

16284/12 C.1240 
منھج و -مھارات اتصال في اللغة العربیة و أدابھا 

 تطبیق 

د:أحمد 
البالصي/د:عالیة 

 صالح 

دار كنوز المعرفة 
- 1ط- عمان -للنشر

2010 

16314/12 C.1241  اإلتصال و اتخاذ القررات 
د:فرید 

كورتل/أ:الھام 
 بوغلیطة 

دار كنوز المعرفة 
- 1ط- عمان -للنشر

2011 

15384/11 C.1242  اإلتصال التربوي 
أد:حارث 

عبود/تقدیم:أد:ن
 رجس حمدي 

-عمان-دار وائل للنشر
 األردن- 2009-1ط

16325/12 C.1243 اإلعالم الجدید و الصحافة اإللكترونیة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-عمان-دار وائل للنشر
 األردن- 2011-1ط

17548/12 C.1244 أثر اإلعالم المعاصرفي العقیدة و التربیة و السلوك 
الدین خیر محي 

 هللا العویر 
- دار النھضة للنشر

 2007- 1ط-دمشق

17549/12 C.1245 أثر اإلعالم المعاصرفي العقیدة و التربیة و السلوك 
محي الدین خیر 

 هللا العویر 
- دار النھضة للنشر

 2007- 1ط-دمشق

17542/12 C.1246 
قصة(ووثائق)معركة -الصحافة و السیاسة بین 

 غربیة في الحرب الخفیة !
محمد حسنین 

 ھیكل 

شركة المطبوعات 
-للتوزیع و النشر

 1985- 6ط-دمشق

17541/12 C.1247 
قصة(ووثائق)معركة -بین الصحافة و السیاسة 

 غربیة في الحرب الخفیة !
محمد حسنین 

 ھیكل 

شركة المطبوعات 
-النشرللتوزیع و 

 1985- 6ط-دمشق

17537/12 C.1248  د:صباح یاسین  اإلعالم حریة في انھیار 
الشبكة العربیة لألبحاث 

-1ط- بیروت-و النشر
2010 



17536/12 C.1249  د:صباح یاسین  اإلعالم حریة في انھیار 
الشبكة العربیة لألبحاث 

-1ط- بیروت-و النشر
2010 

16366/12 C.1250  بحوث و أوراق عمل- الصحافة اإللكترونیة 
ملتقى الصحافة 

 اإللكترونیة 

المنظمة العربیة للتنمیة 
القاھرة - اإلداریة 

 2011ط

16321/12 C.1251  بحوث و أوراق عمل -اإلعالم اإللكتروني 
ملتقى اإلعالم 
 اإللكتروني 

العربیة للتنمیة المنظمة 
القاھرة - اإلداریة 

 2011ط

16316/12 C.1252  اإلتصاالت الرقمیة 
ریم مصطفى 

 الدبس 
مكتبة المجتمع العربي 

 2012-1ط-للنشر

16418/12 C.1253  مبادئ اإلتصاالت 
م.ریم مصطفى 

 الدبس 
مكتبة المجتمع العربي 

 2012-1ط-للنشر

16513/12 C.1254 
اإلتصال الجماھیري في المجتمع العربى الحدیث 

 (الموضوع و القضایا)
د:طھ عبد 

 العاطى نجم 
- دار المعرفة الجامعیة 

 2009ط- اإلسكندریة 

16511/12 C.1255  اإلتصال أساس التجمع البشرى 
أد:إسماعیل على 

 سعد 
- دار المعرفة الجامعیة 

 2011ط- اإلسكندریة 

16324/12 C.1256 اإلعالم الجدید 
صالح محمد عبد 

 الحمید 
-مؤسسة طیبة للنشر

  2012-1ط- القاھرة

16339/12 C.1257 اإلعالم و الطفل العربى 
صالح محمد عبد 

 الحمید 
-مؤسسة طیبة للنشر

  2012-1ط- القاھرة

17438/12 C.1258 
دراسة -أبعادھا و أثرھا في تلقي النص - اإلعالمیة 

 نظریة تحلیلیة 
محمد عبد 

 الرحمن ابراھیم 

إصدارات دائرة الثقافة و 
-1ط-الشارقة - اإلعالم 

2008 

16328/12 C.1259  محمد أبو سمرة اإلعالم الزراعي و البیئي 
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2010- 1ط-

16404/12 C.1260 
غشارات موحیة -رؤیة قرآنیة -سیكولوجیة اإلشاعة 

 في الحرب النفسیة و أجندة المواجھة 
 حسن السعید 

-1ط- عمان-دار دجلة 
2011 

16412/12 C.1261 
- القضایا- الشكال -السمات- في الكتابة الصحفیة 

 الدلیل - المھارات
 أد:نبیل حداد 

-عمان-دار جریرللنشر
 2011-1ط

16397/12 C.1262 
جرائم الصحافة و النشرو القدف و السب و الحبس 

 فى جرائم النشر
المستشار:محمد 

 سمیر 

الناشرون 
المتحدونلإلصدرات 

ط -القاھرة-القانونیة 
 بدون

16422/12 C.1263 
مسئولیة اإلعالم اإلسالمي في ظل النظام العالمي 

 الجدید 
د:رشدي شحاتة 

 أبو زید
-مكتبة الوفاء القانونیة 

 2011-1ط-القاھرة 



16644/12 C.1264 
كیفیة إعداد -منھج البحث العلمى فى المجال اإلدارى

 رسائل الماجستیر و الدكتوراه
أد:محمد سامى 

 راضى
-دار اللتعلیم الجامعى 

 2012ط- اإلسكندریة 

16649/12 C.1265 
-التفكیر- التعلم - اإلتصال- الحیاة الجامعیةمھارات 

 البحث

د:ذوقان 
عبیدات/د:سھیلة 

 أبو السمید

-1ط-عمان-دار الفكر 
2012 

16684/12 C.1266 خزن إسترجاع المعلومات 

د:ایمن 
الشنطي/عصام 
النداق/عامر 

 شقر

دار البدایة ناشرون و 
- 1ط- عمان- موزعون

2012 

16417/12 C.1267  ماھیة اإلعالم التجاري 
د:خالص صافي 

 صالح
-الطباعة العصریة

 2011ط-الجزائر

17625/12 C.1268 السیطرة على اإلعالم 

نعوم 
تشومسكي/تعری
ب:أمیمة عبد 

 اللطیف

-اتصاالت سبو للنشر
 2005-1ط

17624/12 C.1269 السیطرة على اإلعالم 

نعوم 
تشومسكي/تعری
ب:أمیمة عبد 

 اللطیف

-اتصاالت سبو للنشر
 2005-1ط

16712/12 C.1270  اإلدارة بالمعرفة و منظمات التعلم 
أد:مدحت أبو 

 النصر

المجموعة العربیة 
- للتدریب و النشر

 2012-1ط- القاھرة

16316/12 C.1271 
الخبر - التحریر الصحفي في عصر المعلومات 

  الصحفي

د:حسني 
نصر/د:سناء 
 عبد الرحمن 

-دار الكتاب الجامعي 
 2004-2ط- اإلمارات

16415/12 C.1272  كیف تصبح مراسال تلفزیونیا 
د:عبد هللا 
 السعافین

- عمان-دار الشروق 
 2011-1ط

16419/12 C.1273 
-اإلنسان اإلتصال عن بعد سلكیا و السلكیا محاوالت 

 دراسة في تكنولوجیا اإلتصال 
 انشراح الشال 

- دار النھضة العربیة
 2012- 1ط - القاھرة

17335/12 C.1274  أضواء على العولمة و الحضارة و تكامل الحضارات 
د:أحمد عمران 

 الزاوي 
-دمشق- دار الفتاة للنشر

 2003ط

17362/12 C.1275 
- إنكلیزي -قاموس المصطلحات العلمیة و التقنیة 

 عربى
 أحمد عودي 

المؤسسة الحدیثة 
 2010ط-لبنان-للكتاب

16839/12 C.1276 
العالمیة و العولمة نحو عالمیة متعددة و عولمة 

 دراسة تحلیلیة مقارنة للمفھومین -إنسانیة 
 قاسم عجاج 

- الكتاب األكادیميمركز 
  2010-1ط- عمان



17569/12 C.1277 

المسألة الصحیة في -بحوث إعالمیة میدانیة 
تغطیة الصحف العربیة الیومیة -الصخافة السوریة 
عادات مشاھدة الطفل السوري -للمشاكل البیئیة 

البث التلیفزیوني مشاھدة - للتلفزیون و أنماطھا
 الفضائي المباشر في الوطن العربي 

 د:أدیب خضور
-المكتبة اإلعالمیة

 1999- 1ط-دمشق

16432/12 C.1278  وسائط اإلعالم بین الكبت و حریة التعبیر 
د:فارس جمیل 

 أبو خلیل 
-1ط-عمان-دار أسامة 

2011 

687/13 C.1279  أخالقیات العمل اإلعالمي 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

688/13 C.1280  أخالقیات العمل اإلعالمي 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

689/13 C.1281  أخالقیات العمل اإلعالمي 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-أسامة للنشردار 

 2012-1ط

690/13 C.1282  األمن اإلعالمي 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

691/13 C.1283  األمن اإلعالمي 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

692/13 C.1284 األمن اإلعالمي  
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

693/13 C.1285 
دراسة إعالمیة - اإلعالم البرلماني و السیاسي 

برلمانیة و سیاسیة منھجیة نحو خطاب إعالمي 
 برلماني سیاسي

أ:بسام عبد 
 الرحمن المشاقبة

-عمان-دار أسامة للنشر
 2011-1ط

694/13 C.1286 
دراسة إعالمیة - اإلعالم البرلماني و السیاسي 

برلمانیة و سیاسیة منھجیة نحو خطاب إعالمي 
 برلماني سیاسي

أ:بسام عبد 
 الرحمن المشاقبة

-عمان-دار أسامة للنشر
 2011-1ط

695/13 C.1287 
دراسة إعالمیة - البرلماني و السیاسي اإلعالم 

برلمانیة و سیاسیة منھجیة نحو خطاب إعالمي 
 برلماني سیاسي

أ:بسام عبد 
 الرحمن المشاقبة

-عمان-دار أسامة للنشر
 2011-1ط

696/13 C.1288 اإلعالم و السلطة 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط



697/13 C.1289 اإلعالم و السلطة 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

698/13 C.1290 اإلعالم و السلطة 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

699/13 C.1291  أیدیولوجیا اإلخراج الصحفي 
عبد د:غسان 

 الوھاب الحسن 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

700/13 C.1292  أیدیولوجیا اإلخراج الصحفي 
د:غسان عبد 

 الوھاب الحسن 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

701/13 C.1293  أیدیولوجیا اإلخراج الصحفي 
د:غسان عبد 

 الوھاب الحسن 
-عمان-أسامة للنشردار 

 2012-1ط

702/13 C.1294  الصحافة التلفزیونیة 
د:غسان عبد 

 الوھاب الحسن 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

703/13 C.1295  الصحافة التلفزیونیة 
د:غسان عبد 

 الوھاب الحسن 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

704/13 C.1296  التلفزیونیة الصحافة 
د:غسان عبد 

 الوھاب الحسن 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

705/13 C.1297  الدعایة السیاسیة بین الماضي و الحاضر 
د:حازم محمد 

 الحمداني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

706/13 C.1298  الدعایة السیاسیة بین الماضي و الحاضر 
محمد د:حازم 

 الحمداني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

707/13 C.1299  الدعایة السیاسیة بین الماضي و الحاضر 
د:حازم محمد 

 الحمداني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

708/13 C.1300 
التغطیة الصحفیة اإلستقصائیة (تحقیقات عابرة 

 للحدود)
د:بشرى حسین 

 الحمداني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

709/13 C.1301 
التغطیة الصحفیة اإلستقصائیة (تحقیقات عابرة 

 للحدود)
د:بشرى حسین 

 الحمداني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

710/13 C.1302 
التغطیة الصحفیة اإلستقصائیة (تحقیقات عابرة 

 للحدود)
د:بشرى حسین 

 الحمداني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

711/13 C.1303  التخطیط اإلعالمي و استراتیجیاتھ 
د:طارق أحمد 

المحمود/أ:سؤدد 
 فؤاد األلوسي 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2013-1ط



712/13 C.1304  التخطیط اإلعالمي و استراتیجیاتھ 
د:طارق أحمد 

المحمود/أ:سؤدد 
 فؤاد األلوسي 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2013-1ط

713/13 C.1305  التخطیط اإلعالمي و استراتیجیاتھ 
د:طارق أحمد 

المحمود/أ:سؤدد 
 فؤاد األلوسي 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2013-1ط

714/13 C.1306  الصحفي و النشر اإلخباري 
أ:سؤدد فؤاد 

 األلوسي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

715/13 C.1307  الصحفي و النشر اإلخباري 
أ:سؤدد فؤاد 

 األلوسي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

716/13 C.1308  الصحفي و النشر اإلخباري 
أ:سؤدد فؤاد 

 األلوسي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

717/13 C.1309  اإلعالم و التسویق السیاسي و اإلنتخابي 
د:عبد الكریم فھد 
الساري /أ:سؤدد 

 فؤاد اآللوسي

-1ط-دار أسامة للنشر
2013- 

718/13 C.1310  اإلعالم و التسویق السیاسي و اإلنتخابي 
د:عبد الكریم فھد 
الساري /أ:سؤدد 

 فؤاد اآللوسي

-1ط-دار أسامة للنشر
2013- 

719/13 C.1311  و التسویق السیاسي و اإلنتخابي اإلعالم 
د:عبد الكریم فھد 
الساري /أ:سؤدد 

 فؤاد اآللوسي

-1ط-دار أسامة للنشر
2013- 

720/13 C.1312 التصویر الصحفي 
د:خلیل محمد 

 الراتب 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

721/13 C.1313 التصویر الصحفي 
د:خلیل محمد 

 الراتب 
-1ط-أسامة للنشردار 

2012- 

722/13 C.1314 التصویر الصحفي 
د:خلیل محمد 

 الراتب 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

723/13 C.1315  تشریح الخبر الصحفي 
أ:علي دنیف 

 حسن 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

724/13 C.1316  تشریح الخبر الصحفي 
أ:علي دنیف 

 حسن 
-1ط-أسامة للنشر دار

2013- 

725/13 C.1317  تشریح الخبر الصحفي 
أ:علي دنیف 

 حسن 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

726/13 C.1318 محمد أبو سمرة اإلتصال اإلداري و اإلعالمي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2009- 



727/13 C.1319 محمد أبو سمرة اإلتصال اإلداري و اإلعالمي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2009- 

728/13 C.1320 محمد أبو سمرة اإلتصال اإلداري و اإلعالمي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2009- 

729/13 C.1321  مفاھیمھ و تطبیقاتھ- اإلعالم السیاحي 

د:ھباس بن 
رجاء 

الحربي/أ:سعود 
 السیف السھلي 

-1ط-أسامة للنشردار 
2012- 

730/13 C.1322  مفاھیمھ و تطبیقاتھ- اإلعالم السیاحي 

د:ھباس بن 
رجاء 

الحربي/أ:سعود 
 السیف السھلي 

-1ط-دار أسامة للنشر
2012- 

731/13 C.1323  مفاھیمھ و تطبیقاتھ- اإلعالم السیاحي 

د:ھباس بن 
رجاء 

الحربي/أ:سعود 
 السیف السھلي 

-1ط-دار أسامة للنشر
2012- 

732/13 C.1324  اإلتصال الجماھیري و اإلعالم األمني 
د:عمر خالد 
 المسفري 

-1ط-دار أسامة للنشر
2013- 

733/13 C.1325  اإلتصال الجماھیري و اإلعالم األمني 
د:عمر خالد 
 المسفري 

-1ط-دار أسامة للنشر
2013- 

734/13 C.1326  اإلتصال الجماھیري و اإلعالم األمني 
د:عمر خالد 
 المسفري 

-1ط-دار أسامة للنشر
2013- 

735/13 C.1327  اتجاھات معاصرة في كتابة المقال الصحفي 
د:موسى علي 

 الشھاب 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

736/13 C.1328  معاصرة في كتابة المقال الصحفي اتجاھات 
د:موسى علي 

 الشھاب 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

737/13 C.1329  اتجاھات معاصرة في كتابة المقال الصحفي 
د:موسى علي 

 الشھاب 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

738/13 C.1330 "تقنیات الحوار اإلعالمي "قناة الجزیرة نموذجا 
د:محسن جلوب 

 الكناني 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

739/13 C.1331 "تقنیات الحوار اإلعالمي "قناة الجزیرة نموذجا 
د:محسن جلوب 

 الكناني 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

740/13 C.1332 "تقنیات الحوار اإلعالمي "قناة الجزیرة نموذجا 
د:محسن جلوب 

 الكناني 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

741/13 C.1333 
الدبلوماسیة الشعبیة بین اإلعالم و الدعایة و الحرب 

 النفسیة 
د:حیدر أحمد 

 القطبي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 



742/13 C.1334 
الدبلوماسیة الشعبیة بین اإلعالم و الدعایة و الحرب 

 النفسیة 
د:حیدر أحمد 

 القطبي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

743/13 C.1335 
الدبلوماسیة الشعبیة بین اإلعالم و الدعایة و الحرب 

 النفسیة 
د:حیدر أحمد 

 القطبي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

744/13 C.1336  الشائعات و دور وسائل اإلعالم في عصر المعلومات 
د:ھباس بن 

 رجاء الحربي 
-1ط-أسامة للنشردار 

2013- 

745/13 C.1337  الشائعات و دور وسائل اإلعالم في عصر المعلومات 
د:ھباس بن 

 رجاء الحربي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

746/13 C.1338  الشائعات و دور وسائل اإلعالم في عصر المعلومات 
د:ھباس بن 

 رجاء الحربي 
-1ط-أسامة للنشردار 

2013- 

747/13 C.1339  سیكولوجیا اإلتصال اإلعالني 
د:محمد حسن 

 العامري 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

748/13 C.1340  سیكولوجیا اإلتصال اإلعالني 
د:محمد حسن 

 العامري 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

749/13 C.1341  اإلتصال اإلعالني سیكولوجیا 
د:محمد حسن 

 العامري 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

750/13 C.1342 " اإلعالن التلفزیوني "التصمیم و اإلنتاج 
د:رانیا ممدوح 

 صادق 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

751/13 C.1343 " اإلعالن التلفزیوني "التصمیم و اإلنتاج 
ممدوح د:رانیا 

 صادق 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

752/13 C.1344 " اإلعالن التلفزیوني "التصمیم و اإلنتاج 
د:رانیا ممدوح 

 صادق 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

753/13 C.1345  اإلعالم و مستقبل المجتمع العربي 
أد:ھادي نعمان 

 الھیتي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

754/13 C.1346  اإلعالم و مستقبل المجتمع العربي 
أد:ھادي نعمان 

 الھیتي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

755/13 C.1347  اإلعالم و مستقبل المجتمع العربي 
أد:ھادي نعمان 

 الھیتي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

756/13 C.1348  و قضایا حقوق اإلنساناإلعالم 
أ:بسام عبد 

 الرحمن الجرایدة
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

757/13 C.1349 اإلعالم و قضایا حقوق اإلنسان 
أ:بسام عبد 

 الرحمن الجرایدة
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 



758/13 C.1350 اإلعالم و قضایا حقوق اإلنسان 
عبد أ:بسام 

 الرحمن الجرایدة
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

759/13 C.1351 
الدعایة و اإلعالن و العالقات العامة في المدونات 

 اإللكترونیة 
جاسم رمضان 

 الھاللي 

دار -عمان -دار النفائس 
-العراق -الفجر للنشر

 2013 -1ط

760/13 C.1352 
و اإلعالن و العالقات العامة في المدونات الدعایة 

 اإللكترونیة 
جاسم رمضان 

 الھاللي 

دار -عمان -دار النفائس 
-العراق -الفجر للنشر

 2013 -1ط

761/13 C.1353 
الدعایة و اإلعالن و العالقات العامة في المدونات 

 اإللكترونیة 
جاسم رمضان 

 الھاللي 

دار -عمان -النفائس دار 
-العراق -الفجر للنشر

 2013 -1ط

762/13 C.1354 أیدیولوجیا الكتابة الصحفیة 
د:مشعل سلطان 

 عبد الجبار 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

763/13 C.1355 أیدیولوجیا الكتابة الصحفیة 
د:مشعل سلطان 

 عبد الجبار 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

764/13 C.1356 أیدیولوجیا الكتابة الصحفیة 
د:مشعل سلطان 

 عبد الجبار 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

765/13 C.1357  اإلعالن التلفزیوني و تأثیره في الجمھور 
أد:سعد سلمان 

 المشھداني 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

766/13 C.1358  التلفزیوني و تأثیره في الجمھور اإلعالن 
أد:سعد سلمان 

 المشھداني 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

767/13 C.1359  اإلعالن التلفزیوني و تأثیره في الجمھور 
أد:سعد سلمان 

 المشھداني 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

768/13 C.1360 
التلفزیوني و دوره في تكوین الصورة اإلعالن 

 الذھنیة 
د:حامد مجید 

 الشطري 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

769/13 C.1361 
اإلعالن التلفزیوني و دوره في تكوین الصورة 

 الذھنیة 
د:حامد مجید 

 الشطري 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

770/13 C.1362 
التلفزیوني و دوره في تكوین الصورة اإلعالن 

 الذھنیة 
د:حامد مجید 

 الشطري 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

771/13 C.1363  د:فاروق خالد  اإلعالن الدولي و العولمة الجدیدة 
-1ط-دار أسامة للنشر

2011- 

772/13 C.1364  خالد د:فاروق  اإلعالن الدولي و العولمة الجدیدة 
-1ط-دار أسامة للنشر

2011- 

773/13 C.1365  د:فاروق خالد  اإلعالن الدولي و العولمة الجدیدة 
-1ط-دار أسامة للنشر

2011- 



774/13 C.1366 
اإلعالن و إدارة األزمات "اإلعالم األمریكي أنموذجا 

" 
 د:شھرزاد لمجد 

-1ط-دار أسامة للنشر
2013- 

775/13 C.1367 
اإلعالن و إدارة األزمات "اإلعالم األمریكي أنموذجا 

" 
 د:شھرزاد لمجد 

-1ط-دار أسامة للنشر
2013- 

776/13 C.1368 
اإلعالن و إدارة األزمات "اإلعالم األمریكي أنموذجا 

" 
 د:شھرزاد لمجد 

-1ط-دار أسامة للنشر
2013- 

777/13 C.1369  اإلعالم و التنشئة اإلجتماعیة 
د:صالح خلیل 

 الصقور 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

778/13 C.1370  اإلعالم و التنشئة اإلجتماعیة 
د:صالح خلیل 

 الصقور 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

779/13 C.1371  اإلعالم و التنشئة اإلجتماعیة 
د:صالح خلیل 

 الصقور 
-1ط-أسامة للنشردار 

2012- 

780/13 C.1372  د:كاظم المقدادي  اإلعالم الدولي و الجدید و تصدع السلطة الرابعة 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

781/13 C.1373  د:كاظم المقدادي  اإلعالم الدولي و الجدید و تصدع السلطة الرابعة 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

782/13 C.1374  د:كاظم المقدادي  اإلعالم الدولي و الجدید و تصدع السلطة الرابعة 
-1ط-دار أسامة للنشر

2013- 

783/13 C.1375  إنتاج النشرات اإلخباریة التلفزیونیة 
أ:محمد الفاتح 
حمدي/أ:عبد 
 القادر عراضة 

-1ط-دار أسامة للنشر
2013- 

784/13 C.1376  إنتاج النشرات اإلخباریة التلفزیونیة 
أ:محمد الفاتح 
حمدي/أ:عبد 
 القادر عراضة 

-1ط-دار أسامة للنشر
2013- 

785/13 C.1377  إنتاج النشرات اإلخباریة التلفزیونیة 
أ:محمد الفاتح 
حمدي/أ:عبد 
 القادر عراضة 

-1ط-دار أسامة للنشر
2013- 

786/13 C.1378  اإلذاعة و دورھا في الوعي األمني 
د:اسماعیل 

 سلمان أبو جالل 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

787/13 C.1379  اإلذاعة و دورھا في الوعي األمني 
د:اسماعیل 

 سلمان أبو جالل 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

788/13 C.1380  اإلذاعة و دورھا في الوعي األمني 
د:اسماعیل 

 سلمان أبو جالل 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 



789/13 C.1381  اإلالم و القانون الدولي 
د:والء فایز 

 الھندي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

790/13 C.1382  اإلالم و القانون الدولي 
د:والء فایز 

 الھندي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

791/13 C.1383  اإلعالم و القانون الدولي 
د:والء فایز 

 الھندي 
-1ط-دار أسامة للنشر

2012- 

792/13 C.1384  الخبر في وسائل اإلعالم 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

- دار المسیرة للنشر
 2012-1ط- عمان

793/13 C.1385  الخبر في وسائل اإلعالم 
الرزاق أد:عبد 

 محمد الدلیمي 
- دار المسیرة للنشر

 2012-1ط- عمان

794/13 C.1386  الخبر في وسائل اإلعالم 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

- دار المسیرة للنشر
 2012-1ط- عمان

795/13 C.1387 التخطیط اإلعالمي 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

- المسیرة للنشردار 
 2012-1ط- عمان

796/13 C.1388 التخطیط اإلعالمي 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

- دار المسیرة للنشر
 2012-1ط- عمان

797/13 C.1389 التخطیط اإلعالمي 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

- دار المسیرة للنشر
 2012-1ط- عمان

798/13 C.1390  اإلعالم و إدارة األزمات 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

- دار المسیرة للنشر
 2012-1ط- عمان

799/13 C.1391  اإلعالم و إدارة األزمات 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

- دار المسیرة للنشر
 2012-1ط- عمان

800/13 C.1392  اإلعالم و إدارة األزمات 
الرزاق أد:عبد 

 محمد الدلیمي 
- دار المسیرة للنشر

 2012-1ط- عمان

801/13 C.1393  اإلعالن الدولي في القرن الحادي و العشرین 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

- دار المسیرة للنشر
 2011-1ط- عمان

802/13 C.1394  اإلعالن الدولي في القرن الحادي و العشرین 
الرزاق أد:عبد 

 محمد الدلیمي 
- دار المسیرة للنشر

 2011-1ط- عمان

803/13 C.1395  اإلعالن الدولي في القرن الحادي و العشرین 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

- دار المسیرة للنشر
 2011-1ط- عمان

804/13 C.1396  اإلعالن و التنمیة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

- المسیرة للنشردار 
 2012-1ط- عمان



805/13 C.1397  اإلعالن و التنمیة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

- دار المسیرة للنشر
 2012-1ط- عمان

806/13 C.1398  اإلعالن و التنمیة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

- دار المسیرة للنشر
 2012-1ط- عمان

807/13 C.1399  الصحافة العالمیة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

- دار المسیرة للنشر
 2011-1ط- عمان

808/13 C.1400  الصحافة العالمیة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

- دار المسیرة للنشر
 2011-1ط- عمان

809/13 C.1401  الصحافة العالمیة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

- المسیرة للنشردار 
 2011-1ط- عمان

810/13 C.1402  اإلتصال و قضایا المجتمع 
أد:تیسیر أحمد 

 أبو عرجة 
- دار المسیرة للنشر

 2013-1ط- عمان

811/13 C.1403  اإلتصال و قضایا المجتمع 
أد:تیسیر أحمد 

 أبو عرجة 
- دار المسیرة للنشر

 2013-1ط- عمان

812/13 C.1404  اإلتصال و قضایا المجتمع 
أد:تیسیر أحمد 

 أبو عرجة 
- دار المسیرة للنشر

 2013-1ط- عمان

813/13 C.1405  أنماط و أسالیب القیادة -إدارة المؤسسات اإلعالمیة 
د:محمد صاحب 

 سلطان 
- دار المسیرة للنشر

 2011-1ط- عمان

814/13 C.1406  أنماط و أسالیب القیادة -المؤسسات اإلعالمیة إدارة 
د:محمد صاحب 

 سلطان 
- دار المسیرة للنشر

 2011-1ط- عمان

815/13 C.1407  أنماط و أسالیب القیادة -إدارة المؤسسات اإلعالمیة 
د:محمد صاحب 

 سلطان 
- دار المسیرة للنشر

 2011-1ط- عمان

816/13 C.1408  المتخصصة الصحافة 
د:إبراھیم فؤاد 

 الخصاونة 
- دار المسیرة للنشر

 2012-1ط- عمان

817/13 C.1409  الصحافة المتخصصة 
د:إبراھیم فؤاد 

 الخصاونة 
- دار المسیرة للنشر

 2012-1ط- عمان

818/13 C.1410  الصحافة المتخصصة 
د:إبراھیم فؤاد 

 الخصاونة 
- المسیرة للنشردار 

 2012-1ط- عمان

819/13 C.1411  اإلتصال الدولي 
د:منال ھالل 

 مزاھرة 
- دار المسیرة للنشر

 2013-1ط- عمان

820/13 C.1412  اإلتصال الدولي 
د:منال ھالل 

 مزاھرة 
- دار المسیرة للنشر

 2013-1ط- عمان



821/13 C.1413  اإلتصال الدولي 
د:منال ھالل 

 مزاھرة 
- دار المسیرة للنشر

 2013-1ط- عمان

822/13 C.1414   شبكات المعلومات و اإلتصاالت 
أد:عامر ابراھیم 
قندیلجي/د:ایمان 
 فاضل السامرائي

- دار المسیرة للنشر
 2012-2ط- عمان

823/13 C.1415   شبكات المعلومات و اإلتصاالت 
ابراھیم أد:عامر 

قندیلجي/د:ایمان 
 فاضل السامرائي

- دار المسیرة للنشر
 2012-2ط- عمان

824/13 C.1416   شبكات المعلومات و اإلتصاالت 
أد:عامر ابراھیم 
قندیلجي/د:ایمان 
 فاضل السامرائي

- دار المسیرة للنشر
 2012-2ط- عمان

825/13 C.1417  د:إبراھیم بعزیز اإللكترونیة و التطبیقات اإلعالمیة الحدیثة الصحافة 
-دار الكتاب الحدیث 

 2012-1ط- القاھرة

826/13 C.1418  د:إبراھیم بعزیز الصحافة اإللكترونیة و التطبیقات اإلعالمیة الحدیثة 
-دار الكتاب الحدیث 

 2012-1ط- القاھرة

827/13 C.1419  د:إبراھیم بعزیز اإللكترونیة و التطبیقات اإلعالمیة الحدیثة الصحافة 
-دار الكتاب الحدیث 

 2012-1ط- القاھرة

828/13 C.1420 
تكنولوجیا اإلتصال الحدیثة و تأثیراتھا االجتماعیة و 

 الثقافیة 
 د:إبراھیم بعزیز

-دار الكتاب الحدیث 
 2012- القاھرة

829/13 C.1421 
تكنولوجیا اإلتصال الحدیثة و تأثیراتھا االجتماعیة و 

 الثقافیة 
 د:إبراھیم بعزیز

-دار الكتاب الحدیث 
 2012- القاھرة

830/13 C.1422 
تكنولوجیا اإلتصال الحدیثة و تأثیراتھا االجتماعیة و 

 الثقافیة 
 د:إبراھیم بعزیز

-دار الكتاب الحدیث 
 2012- القاھرة

831/13 C.1423 
اإلعالم -أسالیب االتصال الجماھیري الجدیدة 
 اإللكتروني و نظریات األمن 

 أد:یوسف محمد 
-دار الكتاب الحدیث 

 2013- القاھرة

832/13 C.1424 
اإلعالم -أسالیب االتصال الجماھیري الجدیدة 
 اإللكتروني و نظریات األمن 

 أد:یوسف محمد 
-الكتاب الحدیث دار 

 2013- القاھرة

833/13 C.1425 
اإلعالم -أسالیب االتصال الجماھیري الجدیدة 

 الكتاب األول- اإللكتروني و نظریات األمن 
 أد:یوسف محمد 

-دار الكتاب الحدیث 
 2013- القاھرة

834/13 C.1426 
النفسیة و اإلجتماعیة فى وسائل اإلتصال النظریات 

 الكتاب الثاني -المعاصرة و اإللكترونیة 
 أد:یوسف محمد 

-دار الكتاب الحدیث 
 2013- القاھرة



835/13 C.1427 
النظریات النفسیة و اإلجتماعیة فى وسائل اإلتصال 

 الكتاب الثاني -المعاصرة و اإللكترونیة 
 أد:یوسف محمد 

-الكتاب الحدیث دار 
 2013- القاھرة

836/13 C.1428 
النظریات النفسیة و اإلجتماعیة فى وسائل اإلتصال 

 الكتاب الثاني -المعاصرة و اإللكترونیة 
 أد:یوسف محمد 

-دار الكتاب الحدیث 
 2013- القاھرة

837/13 C.1429 
آثار - االستراتیجى فى اإلعالم الجماھیري التخطیط 

-االتصال و أدواتھ اإللكترونیة على األمن المجتمعى
 الكتاب الثالث 

 أد:یوسف محمد 
-دار الكتاب الحدیث 

 2013-1ط- القاھرة

838/13 C.1430 
آثار - االستراتیجى فى اإلعالم الجماھیري التخطیط 

-االتصال و أدواتھ اإللكترونیة على األمن المجتمعى
 الكتاب الثالث 

 أد:یوسف محمد 
-دار الكتاب الحدیث 

 2013-1ط- القاھرة

839/13 C.1431 
آثار - التخطیط االستراتیجى فى اإلعالم الجماھیري 

-األمن المجتمعىاالتصال و أدواتھ اإللكترونیة على 
 الكتاب الثالث 

 أد:یوسف محمد 
-دار الكتاب الحدیث 

 2013-1ط- القاھرة

840/13 C.1432  التلفزیون التعلیمي في عصر اإلنفومیدیا 
د:السید محمد 

 شعالن 
-دار الكتاب الحدیث 

 2012-1ط- القاھرة

841/13 C.1433  التعلیمي في عصر اإلنفومیدیا التلفزیون 
د:السید محمد 

 شعالن 
-دار الكتاب الحدیث 

 2012-1ط- القاھرة

842/13 C.1434  التلفزیون التعلیمي في عصر اإلنفومیدیا 
د:السید محمد 

 شعالن 
-دار الكتاب الحدیث 

 2012-1ط- القاھرة

843/13 C.1435 التسویق و االتصال 
أد:محمد 

معوض/أد:عبد 
 السالم إمام 

-دار الكتاب الحدیث 
 2012-1ط- القاھرة

844/13 C.1436 التسویق و االتصال 
أد:محمد 

معوض/أد:عبد 
 السالم إمام 

-دار الكتاب الحدیث 
 2012-1ط- القاھرة

845/13 C.1437 التسویق و االتصال 
أد:محمد 

معوض/أد:عبد 
 السالم إمام 

-الكتاب الحدیث دار 
 2012-1ط- القاھرة

846/13 C.1438  عیسى الھادى دراسات فى اإلعالم الریاضى التربوى 
-دار الكتاب الحدیث 

 2013-1ط- القاھرة

847/13 C.1439  عیسى الھادى دراسات فى اإلعالم الریاضى التربوى 
-دار الكتاب الحدیث 

 2013-1ط- القاھرة

848/13 C.1440  عیسى الھادى دراسات فى اإلعالم الریاضى التربوى 
-دار الكتاب الحدیث 

 2013-1ط- القاھرة



849/13 C.1441 فنون التحریر الصحفى 
أد:محمد 

معوض/أد:عبد 
 السالم إمام 

-دار الكتاب الحدیث 
 2012-1ط- القاھرة

850/13 C.1442 فنون التحریر الصحفى 
أد:محمد 

معوض/أد:عبد 
 السالم إمام 

-دار الكتاب الحدیث 
 2012-1ط- القاھرة

851/13 C.1443 فنون التحریر الصحفى 
أد:محمد 

معوض/أد:عبد 
 السالم إمام 

-دار الكتاب الحدیث 
 2012-1ط- القاھرة

852/13 C.1444  أد:محمد معوض الخبر فى وزسائل اإلعالم 
-الكتاب الحدیث دار 

 2012-1ط- القاھرة

853/13 C.1445  أد:محمد معوض الخبر فى وزسائل اإلعالم 
-دار الكتاب الحدیث 

 2012-1ط- القاھرة

854/13 C.1446  ماھیتھ..طبیعتھ..مبادؤه-العمل اإلذاعي 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2012ط-

855/13 C.1447  ماھیتھ..طبیعتھ..مبادؤه-العمل اإلذاعي 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2012ط-

856/13 C.1448  ماھیتھ..طبیعتھ..مبادؤه-العمل اإلذاعي 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2012ط-

857/13 C.1449  إخراج الصحف و المجالت 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2013- 1ط-

858/13 C.1450  إخراج الصحف و المجالت 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2013- 1ط-

859/13 C.1451  إخراج الصحف و المجالت 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2013- 1ط-

860/13 C.1452  البرامج اإلخباریة في اإلذاعة و التلفزیون 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2011- 1ط-

861/13 C.1453  البرامج اإلخباریة في اإلذاعة و التلفزیون 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2011- 1ط-

862/13 C.1454  البرامج اإلخباریة في اإلذاعة و التلفزیون 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2011- 1ط-

863/13 C.1455  الصحافة المتخصصة 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2013- 1ط-

864/13 C.1456  الصحافة المتخصصة 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -زھران للنشردار 

 2013- 1ط-



865/13 C.1457  الصحافة المتخصصة 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2013- 1ط-

866/13 C.1458 مھنة المتاعب و األخطار -الصحافة االستقصائیة 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2012- 1ط-

867/13 C.1459 مھنة المتاعب و األخطار -الصحافة االستقصائیة 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2012- 1ط-

868/13 C.1460 مھنة المتاعب و األخطار -الصحافة االستقصائیة 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2012- 1ط-

869/13 C.1461  و البرامج الجماھیریة اإلذاعة 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2013- 1ط-

870/13 C.1462  اإلذاعة و البرامج الجماھیریة 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2013- 1ط-

871/13 C.1463  اإلذاعة و البرامج الجماھیریة 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2013- 1ط-

872/13 C.1464  اإلعالم و التنمیة 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2013- 1ط-

873/13 C.1465  اإلعالم و التنمیة 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2013- 1ط-

874/13 C.1466  و التنمیة اإلعالم 
د:عیسى محمود 

 الحسن 
عمان -دار زھران للنشر

 2013- 1ط-

875/13 C.1467  مدخل إلى الصحافة االلكترونیة 
د:عالء الدین 

 ناطوریة 
عمان -دار زھران للنشر

 2013- 1ط-

876/13 C.1468  مدخل إلى الصحافة االلكترونیة 
د:عالء الدین 

 ناطوریة 
عمان -زھران للنشردار 

 2013- 1ط-

877/13 C.1469  مدخل إلى الصحافة االلكترونیة 
د:عالء الدین 

 ناطوریة 
عمان -دار زھران للنشر

 2013- 1ط-

878/13 C.1470  اإلعالم التنموي 
د:محمد أبو 

 سمرة 
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2012- 1ط-

879/13 C.1471  اإلعالم التنموي 
د:محمد أبو 

 سمرة 
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2012- 1ط-

880/13 C.1472  اإلعالم التنموي 
د:محمد أبو 

 سمرة 
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2012- 1ط-

881/13 C.1473  اإلعالم السیاسي 
د:محمد أبو 

 سمرة 
عمان -الرایة للنشر دار 
 األردن- 2012- 1ط-



882/13 C.1474  اإلعالم السیاسي 
د:محمد أبو 

 سمرة 
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2012- 1ط-

883/13 C.1475  اإلعالم السیاسي 
د:محمد أبو 

 سمرة 
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2012- 1ط-

884/13 C.1476 
اإلعالم الجنائي و آثاره في الحد من الجریمة و 

 محاربة الفساد و تطویر القطاع العام 
د:بھاء الدین 

 حمدي 
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2013- 1ط-

885/13 C.1477 
اإلعالم الجنائي و آثاره في الحد من الجریمة و 

 محاربة الفساد و تطویر القطاع العام 
الدین د:بھاء 

 حمدي 
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2013- 1ط-

886/13 C.1478 
اإلعالم الجنائي و آثاره في الحد من الجریمة و 

 محاربة الفساد و تطویر القطاع العام 
د:بھاء الدین 

 حمدي 
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2013- 1ط-

887/13 C.1479  اإلعالم المالي و المصرفي استراتجیات 
د:بھاء الدین 

 حمدي 
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2013- 1ط-

888/13 C.1480  استراتجیات اإلعالم المالي و المصرفي 
د:بھاء الدین 

 حمدي 
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2013- 1ط-

889/13 C.1481  اإلعالم المالي و المصرفي استراتجیات 
د:بھاء الدین 

 حمدي 
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2013- 1ط-

890/13 C.1482  االتصاالت التسویقیة 
د:سید سالم 

 عرفة 
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2012- 1ط-

891/13 C.1483  االتصاالت التسویقیة 
د:سید سالم 

 عرفة 
عمان -الرایة للنشر  دار
 األردن- 2012- 1ط-

892/13 C.1484  االتصاالت التسویقیة 
د:سید سالم 

 عرفة 
عمان -دار الرایة للنشر 

 األردن- 2012- 1ط-

893/13 C.1485  اإلعالم الكوني و تكنولوجیا المستقبل 
د:مجد ھاشم 

 الھاشمي 
-دار المستقبل للنشر

 2012-1ط- عمان

894/13 C.1486  اإلعالم الكوني و تكنولوجیا المستقبل 
د:مجد ھاشم 

 الھاشمي 
-دار المستقبل للنشر

 2012-1ط- عمان

895/13 C.1487  اإلعالم الكوني و تكنولوجیا المستقبل 
د:مجد ھاشم 

 الھاشمي 
-دار المستقبل للنشر

 2012-1ط- عمان

896/13 C.1488  اإلعالمیة المھنیة األسس 
د:سمیح محمود 

 مصطفى 

دار البدایة ناشرون و 
- 1ط- عمان- موزعون

2012 

897/13 C.1489  األسس اإلعالمیة المھنیة 
د:سمیح محمود 

 مصطفى 

دار البدایة ناشرون و 
- 1ط- عمان- موزعون

2012 



898/13 C.1490  األسس اإلعالمیة المھنیة 
محمود د:سمیح 

 مصطفى 

دار البدایة ناشرون و 
- 1ط- عمان- موزعون

2012 

899/13 C.1491 
إنتاج الصور الفوتوغرافیة الرقمیة و برامج الفیدیو 

 التعلیمیة (حقیبة تدریبیة )
د:عبد الحافظ 
 محمد سالمة 

دار البدایة ناشرون و 
- 1ط- عمان- موزعون

2013 

900/13 C.1492 
الصور الفوتوغرافیة الرقمیة و برامج الفیدیو إنتاج 

 التعلیمیة (حقیبة تدریبیة )
د:عبد الحافظ 
 محمد سالمة 

دار البدایة ناشرون و 
- 1ط- عمان- موزعون

2013 

901/13 C.1493 
إنتاج الصور الفوتوغرافیة الرقمیة و برامج الفیدیو 

 التعلیمیة (حقیبة تدریبیة )
الحافظ د:عبد 

 محمد سالمة 

دار البدایة ناشرون و 
- 1ط- عمان- موزعون

2013 

902/13 C.1494  اإلعالم و اإلنترنت 
د:محمود حامد 

 خضر 

دار البدایة ناشرون و 
- 1ط- عمان- موزعون

2012 

903/13 C.1495  اإلعالم و اإلنترنت 
د:محمود حامد 

 خضر 

البدایة ناشرون و دار 
- 1ط- عمان- موزعون

2012 

904/13 C.1496  اإلعالم و اإلنترنت 
د:محمود حامد 

 خضر 

دار البدایة ناشرون و 
- 1ط- عمان- موزعون

2012 

905/13 C.1497 
الدور االتصالي للمخرج في العمل الدرامي 

 التلفزیوني 
د:أشرف فالح 

 الزغبي 
-عمان-الحامد للنشردار 

 2012-1ط

906/13 C.1498 
الدور االتصالي للمخرج في العمل الدرامي 

 التلفزیوني 
د:أشرف فالح 

 الزغبي 
-عمان-دار الحامد للنشر

 2012-1ط

907/13 C.1499 
الدور االتصالي للمخرج في العمل الدرامي 

 التلفزیوني 
د:أشرف فالح 

 الزغبي 
-عمان-الحامد للنشردار 

 2012-1ط

908/13 C.1500  دور وسائل اإلعالم في صنع القرار السیاسي 
منذر صالح 

 جاسم الزبیدي 
-عمان-دار الحامد للنشر

 2013-1ط

909/13 C.1501  دور وسائل اإلعالم في صنع القرار السیاسي 
منذر صالح 

 جاسم الزبیدي 
-عمان-الحامد للنشردار 

 2013-1ط

910/13 C.1502  دور وسائل اإلعالم في صنع القرار السیاسي 
منذر صالح 

 جاسم الزبیدي 
-عمان-دار الحامد للنشر

 2013-1ط

911/13 C.1503 
اإلعالم و دوره في معالجة ظاھرة االرھاب و 

 الموقف من المقاومة 
عامر وھاب 
 خلف العاني 

-عمان-دار الحامد للنشر
 2013-1ط

912/13 C.1504 
اإلعالم و دوره في معالجة ظاھرة االرھاب و 

 الموقف من المقاومة 
عامر وھاب 
 خلف العاني 

-عمان-دار الحامد للنشر
 2013-1ط

913/13 C.1505 
اإلعالم و دوره في معالجة ظاھرة االرھاب و 

 الموقف من المقاومة 
عامر وھاب 
 خلف العاني 

-عمان-دار الحامد للنشر
 2013-1ط



914/13 C.1506 
المقومات -صناعة اإلعالم اإلذاعي و التلفزیوني 

 الفنیة و المھنیة لرجل اإلعالم اإلسالمي 
 د:طالب فرحان 

دار -عمان -دار النفائس 
-العراق -الفجر للنشر

 2011 -1ط

915/13 C.1507 
المقومات -صناعة اإلعالم اإلذاعي و التلفزیوني 

 الفنیة و المھنیة لرجل اإلعالم اإلسالمي 
 د:طالب فرحان 

دار -عمان -دار النفائس 
-العراق -الفجر للنشر

 2011 -1ط

916/13 C.1508 
المقومات -صناعة اإلعالم اإلذاعي و التلفزیوني 

 اإلسالمي الفنیة و المھنیة لرجل اإلعالم 
 د:طالب فرحان 

دار -عمان -دار النفائس 
-العراق -الفجر للنشر

 2011 -1ط

917/13 C.1509 
 BBCموقعا- األخبار في الصحافة اإللكترونیة 

 العربیة و إیالف أنموذجا
جمال عبد 

 ناموس القیسي 

دار -عمان -دار النفائس 
-العراق -الفجر للنشر

 2013 -1ط

918/13 C.1510 
 BBCموقعا- األخبار في الصحافة اإللكترونیة 

 العربیة و إیالف أنموذجا
جمال عبد 

 ناموس القیسي 

دار -عمان -دار النفائس 
-العراق -الفجر للنشر

 2013 -1ط

919/13 C.1511 
 BBCموقعا- األخبار في الصحافة اإللكترونیة 

 العربیة و إیالف أنموذجا
جمال عبد 

 ناموس القیسي 

دار -عمان -دار النفائس 
-العراق -الفجر للنشر

 2013 -1ط

920/13 C.1512 
التربیة اإلعالمیة و المسؤولیة اإلجتماعیة لإلعالم 

 اإلسالمي 

عدد من 
الباحثین/مراجعة 
و تقدیم:د:طھ 
 أحمد الزیدي 

دار -عمان -دار النفائس 
-العراق -الفجر للنشر

 2013 -1ط

921/13 C.1513 
التربیة اإلعالمیة و المسؤولیة اإلجتماعیة لإلعالم 

 اإلسالمي 

عدد من 
الباحثین/مراجعة 
و تقدیم:د:طھ 
 أحمد الزیدي 

دار -عمان -دار النفائس 
-العراق -الفجر للنشر

 2013 -1ط

922/13 C.1514 
اإلعالمیة و المسؤولیة اإلجتماعیة لإلعالم التربیة 

 اإلسالمي 

عدد من 
الباحثین/مراجعة 
و تقدیم:د:طھ 
 أحمد الزیدي 

دار -عمان -دار النفائس 
-العراق -الفجر للنشر

 2013 -1ط

923/13 C.1515  اإلعالم الفضائى و الھویة الثقافیة 
د:محمد ناصر 

 عبد الباسط
- المعرفة الجامعیة دار 

 2012ط-اإلسكندریة

924/13 C.1516  اإلعالم الفضائى و الھویة الثقافیة 
د:محمد ناصر 

 عبد الباسط
- دار المعرفة الجامعیة 

 2012ط-اإلسكندریة

925/13 C.1517  اإلعالم الفضائى و الھویة الثقافیة 
د:محمد ناصر 

 عبد الباسط
- المعرفة الجامعیة دار 

 2012ط-اإلسكندریة

926/13 C.1518  السیاسات اإلعالمیة في المؤسسات الصحفیة 
أد:إسماعیل على 
سعد /د:أشرف 

 فھمى خوخھ

- دار المعرفة الجامعیة 
 2011ط-اإلسكندریة

927/13 C.1519  السیاسات اإلعالمیة في المؤسسات الصحفیة 
على أد:إسماعیل 

سعد /د:أشرف 
 فھمى خوخھ

- دار المعرفة الجامعیة 
 2011ط-اإلسكندریة



928/13 C.1520  السیاسات اإلعالمیة في المؤسسات الصحفیة 
أد:إسماعیل على 
سعد /د:أشرف 

 فھمى خوخھ

- دار المعرفة الجامعیة 
 2011ط-اإلسكندریة

929/13 C.1521  عدنان مدانات  الدراما و الشعر-التسجیلیة السینما 
مؤسسة عبد الحمید 

-دار مجدالوي -شومان
 2011ط- عمان

930/13 C.1522  عدنان مدانات  الدراما و الشعر-السینما التسجیلیة 
مؤسسة عبد الحمید 

-دار مجدالوي -شومان
 2011ط- عمان

931/13 C.1523  عدنان مدانات  الدراما و الشعر-التسجیلیة السینما 
مؤسسة عبد الحمید 

-دار مجدالوي -شومان
 2011ط- عمان

932/13 C.1524 
- الحقیقة السینمائیة و العین السینمائیة 

 مقاالت...یومیات...مشاریع

دزیغا فیرتوف 
/تر:عدنان 

 مدانات 

- دار مجدالوي للنشر
 2010- عمان

933/13 C.1525 
- الحقیقة السینمائیة و العین السینمائیة 

 مقاالت...یومیات...مشاریع

دزیغا فیرتوف 
/تر:عدنان 

 مدانات 

- دار مجدالوي للنشر
 2010- عمان

934/13 C.1526 
- الحقیقة السینمائیة و العین السینمائیة 

 مقاالت...یومیات...مشاریع

دزیغا فیرتوف 
/تر:عدنان 

 مدانات 

- مجدالوي للنشر دار
 2010- عمان

935/13 C.1527  د:عباس ناجي  الخبر الصحفي 

- دار صفاء للنشر
عمان/مؤسسة دار 

-الصادق الثقافیة 
 2012-1ط- العراق

936/13 C.1528  د:عباس ناجي  الخبر الصحفي 

- دار صفاء للنشر
عمان/مؤسسة دار 

-الصادق الثقافیة 
 2012-1ط- العراق

937/13 C.1529  د:عباس ناجي  الخبر الصحفي 

- دار صفاء للنشر
عمان/مؤسسة دار 

-الصادق الثقافیة 
 2012-1ط- العراق

938/13 C.1530  الصحفي اإللكتروني 
د:عباس ناجي 

 حسن 

- دار صفاء للنشر
عمان/مؤسسة دار 

-الصادق الثقافیة 
 2012-1ط- العراق

939/13 C.1531  الصحفي اإللكتروني 
د:عباس ناجي 

 حسن 

- دار صفاء للنشر
عمان/مؤسسة دار 

-الصادق الثقافیة 
 2012-1ط- العراق

940/13 C.1532  الصحفي اإللكتروني 
د:عباس ناجي 

 حسن 

- دار صفاء للنشر
عمان/مؤسسة دار 

-الصادق الثقافیة 
 2012-1ط- العراق



941/13 C.1533  فن و علم -الصحفىاإلخراج 
د:ھانى إبراھیم 

 البطل 
-القاھرة-عالم الكتب 

 2011-1ط

942/13 C.1534 فن و علم -اإلخراج الصحفى 
د:ھانى إبراھیم 

 البطل 
-القاھرة-عالم الكتب 

 2011-1ط

943/13 C.1535 فن و علم -اإلخراج الصحفى 
د:ھانى إبراھیم 

 البطل 
-القاھرة-الكتب عالم 

 2011-1ط

944/13 C.1536  تخطیط البرامج اإلعالمیة للطفل 

د:زینب محمد 
عبد المنعم 

/د:رشا محمود 
 سامى

-القاھرة-عالم الكتب 
 2012-1ط

945/13 C.1537  تخطیط البرامج اإلعالمیة للطفل 

د:زینب محمد 
عبد المنعم 

/د:رشا محمود 
 سامى

-القاھرة-الكتب عالم 
 2012-1ط

946/13 C.1538  تخطیط البرامج اإلعالمیة للطفل 

د:زینب محمد 
عبد المنعم 

/د:رشا محمود 
 سامى

-القاھرة-عالم الكتب 
 2012-1ط

947/13 C.1539  الصحافة اإللكترونیة و التكنولوجیا الرقمیة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-عمان- الثقافة للنشردار 
 األردن- 2011-1ط

948/13 C.1540  الصحافة اإللكترونیة و التكنولوجیا الرقمیة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-عمان- دار الثقافة للنشر
 األردن- 2011-1ط

949/13 C.1541  الصحافة اإللكترونیة و التكنولوجیا الرقمیة 
الرزاق أد:عبد 

 محمد الدلیمي 
-عمان- دار الثقافة للنشر

 األردن- 2011-1ط

950/13 C.1542 
األسس -مھارات اإلتصال في الخدمة اإلجتماعیة 

 النظریة و العلمیة 
د:نجالء محمد 

 صالح 
-عمان- دار الثقافة للنشر

 األردن- 2012-1ط

951/13 C.1543 
األسس -اإلتصال في الخدمة اإلجتماعیة مھارات 

 النظریة و العلمیة 
د:نجالء محمد 

 صالح 
-عمان- دار الثقافة للنشر

 األردن- 2012-1ط

952/13 C.1544  د:یامن بودھان  تحوالت اإلعالم المعاصر 
-عمان -دار الیازوري 

 األردن-  2013ط

953/13 C.1545  د:یامن بودھان  اإلعالم المعاصر تحوالت 
-عمان -دار الیازوري 

 األردن-  2013ط

954/13 C.1546  د:یامن بودھان  تحوالت اإلعالم المعاصر 
-عمان -دار الیازوري 

 األردن-  2013ط

955/13 C.1547  وسائل اإلتصال السیاحي 
د:نعیم 

الظاھر/د:عبد 
 الجابر تیم

-عمان -الیازوري دار 
 األردن- 2013-1ط



956/13 C.1548  وسائل اإلتصال السیاحي 
د:نعیم 

الظاھر/د:عبد 
 الجابر تیم

-عمان -دار الیازوري 
 األردن- 2013-1ط

957/13 C.1549 
التغیرات و التحوالت - الثقافة و تكنولوجیا اإلتصال 

 في عصر العولمة ...و الربیع العربي 
د:عبد الغني 

 عماد 

المؤسسة الجامعیة 
-للدراسات و النشر

 2012- 1ط- بیروت

958/13 C.1550 
التغیرات و التحوالت - الثقافة و تكنولوجیا اإلتصال 

 في عصر العولمة ...و الربیع العربي 
د:عبد الغني 

 عماد 

المؤسسة الجامعیة 
-للدراسات و النشر

 2012- 1ط- بیروت

959/13 C.1551 
التغیرات و التحوالت - الثقافة و تكنولوجیا اإلتصال 

 في عصر العولمة ...و الربیع العربي 
د:عبد الغني 

 عماد 

المؤسسة الجامعیة 
-للدراسات و النشر

 2012- 1ط- بیروت

960/13 C.1552 الترجمة الصحفیة 
ترجمة و 

إعداد:د:حسیب 
 الیاس حدید 

-الكتب العلمیة دار 
 2013- 1ط- بیروت

961/13 C.1553 الترجمة الصحفیة 
ترجمة و 

إعداد:د:حسیب 
 الیاس حدید 

-دار الكتب العلمیة 
 2013- 1ط- بیروت

962/13 C.1554 الترجمة الصحفیة 
ترجمة و 

إعداد:د:حسیب 
 الیاس حدید 

-دار الكتب العلمیة 
 2013- 1ط- بیروت

963/13 C.1555  إیھاب األزھرى الكومیدیا اإلعالمیة 
-دار الفكر العربى

 2013ط-القاھرة 

964/13 C.1556  إیھاب األزھرى الكومیدیا اإلعالمیة 
-دار الفكر العربى

 2013ط-القاھرة 

965/13 C.1557  إیھاب األزھرى الكومیدیا اإلعالمیة 
-الفكر العربىدار 

 2013ط-القاھرة 

966/13 C.1558  الفلم الوثائقي:مقاربات جدلیة 

تألیف:مجموعة 
من 

الباحثین/تنسیق:
حسن مرزوقي 

/إعداد:قناة 
الجزیرة 
 الوثائقیة 

الدار العربیة للعلوم 
قناة -بیروت-ناشرون 

-1ط - الجزیرة الوثائقیة
 2011-قطر

967/13 C.1559  الوثائقي:مقاربات جدلیة الفلم 

تألیف:مجموعة 
من 

الباحثین/تنسیق:
حسن مرزوقي 

/إعداد:قناة 
الجزیرة 
 الوثائقیة 

الدار العربیة للعلوم 
قناة -بیروت-ناشرون 

-1ط - الجزیرة الوثائقیة
 2011-قطر



968/13 C.1560  الفلم الوثائقي:مقاربات جدلیة 

تألیف:مجموعة 
من 

الباحثین/تنسیق:
حسن مرزوقي 

/إعداد:قناة 
الجزیرة 
 الوثائقیة 

الدار العربیة للعلوم 
قناة -بیروت-ناشرون 

-1ط - الجزیرة الوثائقیة
 2011-قطر

969/13 C.1561 عولمة التلفزیون 
عبد الرزاق 

 محمد الدلیمي 
-عمان- دار الجریرللنشر

 2013-1ط

970/13 C.1562  التلفزیونعولمة 
عبد الرزاق 

 محمد الدلیمي 
-عمان- دار الجریرللنشر

 2013-1ط

971/13 C.1563 عولمة التلفزیون 
عبد الرزاق 

 محمد الدلیمي 
-عمان- دار الجریرللنشر

 2013-1ط

972/13 C.1564 األسس و المبادىء- بحوث اإلعالم 
د:منال ھالل 

 مزاھرة 
- المعرفة دار كنوز 

 2011-1ط- عمان

973/13 C.1565 األسس و المبادىء- بحوث اإلعالم 
د:منال ھالل 

 مزاھرة 
- دار كنوز المعرفة 

 2011-1ط- عمان

974/13 C.1566 األسس و المبادىء- بحوث اإلعالم 
د:منال ھالل 

 مزاھرة 
- دار كنوز المعرفة 

 2011-1ط- عمان

975/13 C.1567  األخطاء النحویة و الصرفیة في وسائل اإلعالم 
د:رسمیة علي 

 أبو سرور 
-دار النشر للجامعات

 2012-1ط- القاھرة

976/13 C.1568  األخطاء النحویة و الصرفیة في وسائل اإلعالم 
د:رسمیة علي 

 أبو سرور 
-دار النشر للجامعات

 2012-1ط- القاھرة

977/13 C.1569  األخطاء النحویة و الصرفیة في وسائل اإلعالم 
د:رسمیة علي 

 أبو سرور 
-دار النشر للجامعات

 2012-1ط- القاھرة

978/13 C.1570  دور التلفزیون في قیم األسرة 
د:وعد ابراھیم 

 األمیر 
عمان - دار غیداء للنشر

 2013-1ط

979/13 C.1571  التلفزیون في قیم األسرة دور 
د:وعد ابراھیم 

 األمیر 
عمان - دار غیداء للنشر

 2013-1ط

980/13 C.1572  دور التلفزیون في قیم األسرة 
د:وعد ابراھیم 

 األمیر 
عمان - دار غیداء للنشر

 2013-1ط

981/13 C.1573 عبد الجبار ناصر  ثقافة الصورة في وسائل اإلعالم 
الدار المصریة اللبنانیة 

 2011-1ط-القاھرة-

982/13 C.1574 عبد الجبار ناصر  ثقافة الصورة في وسائل اإلعالم 
الدار المصریة اللبنانیة 

 2011-1ط-القاھرة-



983/13 C.1575 عبد الجبار ناصر  ثقافة الصورة في وسائل اإلعالم 
المصریة اللبنانیة الدار 

 2011-1ط-القاھرة-

984/13 C.1576 ساعد ساعد أھدافھ-أنواعھ -مفھومھ-التدریب اإلعالمى 
المكتب الجامعي 

-اإلسكندریة -الحدیث
 2012ط

985/13 C.1577 ساعد ساعد أھدافھ-أنواعھ -مفھومھ-التدریب اإلعالمى 
الجامعي المكتب 

-اإلسكندریة -الحدیث
 2012ط

986/13 C.1578 ساعد ساعد أھدافھ-أنواعھ -مفھومھ-التدریب اإلعالمى 
المكتب الجامعي 

-اإلسكندریة -الحدیث
 2012ط

987/13 C.1579  د:محمود خلیل  أسالیب البحث العلمي في الصحافة و اإلعالم 
- الصحافة للنشردار 

 2013-1ط- عمان

988/13 C.1580  د:محمود خلیل  أسالیب البحث العلمي في الصحافة و اإلعالم 
- دار الصحافة للنشر

 2013-1ط- عمان

989/13 C.1581  د:محمود خلیل  أسالیب البحث العلمي في الصحافة و اإلعالم 
- دار الصحافة للنشر

 2013-1ط- عمان

990/13 C.1582 اإلعالم الجدید و الصحافة اإللكترونیة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-عمان-دار وائل للنشر
 األردن- 2011-1ط

991/13 C.1583 اإلعالم الجدید و الصحافة اإللكترونیة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-عمان-دار وائل للنشر
 األردن- 2011-1ط

992/13 C.1584 اإلعالم الجدید و الصحافة اإللكترونیة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-عمان-دار وائل للنشر
 األردن- 2011-1ط

993/13 C.1585  األرشیف الصحفي و اتجاھاتھ الحدیثة 
أد:حسن رضا 

النجار /أد:طالل 
 نادر الزھیري 

-عمان- دار المسیرة 
 2013-1ط

994/13 C.1586  األرشیف الصحفي و اتجاھاتھ الحدیثة 
أد:حسن رضا 

النجار /أد:طالل 
 نادر الزھیري 

-عمان- دار المسیرة 
 2013-1ط

995/13 C.1587  األرشیف الصحفي و اتجاھاتھ الحدیثة 
أد:حسن رضا 

النجار /أد:طالل 
 نادر الزھیري 

-عمان- دار المسیرة 
 2013-1ط

996/13 C.1588  الفضائیات الرقمیة و تطبیقاتھا اإلعالمیة 
د:فارس حسن 

 الخطاب 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

997/13 C.1589  الفضائیات الرقمیة و تطبیقاتھا اإلعالمیة 
د:فارس حسن 

 الخطاب 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

998/13 C.1590  الرقمیة و تطبیقاتھا اإلعالمیة الفضائیات 
د:فارس حسن 

 الخطاب 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط



1002/13 C.1591  أخالقیات العمل اإلعالمي 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1003/13 C.1592  أخالقیات العمل اإلعالمي 
عبد أ:بسام 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1004/13 C.1593  نظریات اإلتصال 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2011-1ط

1005/13 C.1594  نظریات اإلتصال 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2011-1ط

1006/13 C.1595  فلسفة التشریعات اإلعالمیة 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1007/13 C.1596  فلسفة التشریعات اإلعالمیة 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1008/13 C.1597  اإلعالم الصحي 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1009/13 C.1598  اإلعالم الصحي 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1010/13 C.1599  اإلعالم و السلطة 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1011/13 C.1600  اإلعالم و السلطة 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1012/13 C.1601  األمن اإلعالمي 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1013/13 C.1602  األمن اإلعالمي 
عبد أ:بسام 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1014/13 C.1603  نظریات اإلعالم 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2014-1ط

1015/13 C.1604  نظریات اإلعالم 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2014-1ط

10161/13 C.1605  اإلعالم األمني 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1017/13 C.1606  اإلعالم األمني 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1018/13 C.1607   أیدیولوجیا صحافة األنترنت 
فؤاد أ:سؤدد 

 األلوسي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط



1019/13 C.1608   أیدیولوجیا صحافة األنترنت 
أ:سؤدد فؤاد 

 األلوسي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1020/13 C.1609  العنف و وسائل اإلعالم 
أ:سؤدد فؤاد 

 األلوسي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1021/13 C.1610  العنف و وسائل اإلعالم 
أ:سؤدد فؤاد 

 األلوسي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1022/13 C.1611  الصحفي و النشر اإلخباري 
أ:سؤدد فؤاد 

 األلوسي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1023/13 C.1612  الصحفي و النشر اإلخباري 
فؤاد أ:سؤدد 

 األلوسي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1024/13 C.1613 ( اإللكتروني) أ:عبیر الرحباني  اإلعالم الرقمي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1025/13 C.1614 ( اإللكتروني) أ:عبیر الرحباني  اإلعالم الرقمي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1026/13 C.1615  أ:عبیر الرحباني  اإلعالم رسالة و مھنة 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1027/13 C.1616  أ:عبیر الرحباني  اإلعالم رسالة و مھنة 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1028/13 C.1617  اإلعالم و مستقبل المجتمع العربي 
نعمان أد:ھادي 

 الھیتي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1029/13 C.1618  اإلعالم و مستقبل المجتمع العربي 
أد:ھادي نعمان 

 الھیتي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1030/13 C.1619 صحافة األطفال و أدابھم 
أد:ھادي نعمان 

 الھیتي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1031/13 C.1620 صحافة األطفال و أدابھم 
أد:ھادي نعمان 

 الھیتي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1032/13 C.1621  اإلعالم الفضائي و الجنس 
د:محسن جلوب 

 الكناني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1033/13 C.1622  اإلعالم الفضائي و الجنس 
جلوب د:محسن 

 الكناني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1034/13 C.1623 "تقنیات الحوار اإلعالمي "قناة الجزیرة نموذجا 
د:محسن جلوب 

 الكناني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1035/13 C.1624 "تقنیات الحوار اإلعالمي "قناة الجزیرة نموذجا 
د:محسن جلوب 

 الكناني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط



1036/13 C.1625  الصحافة التلفزیونیة 
د:غسان عبد 

 الوھاب الحسن 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1037/13 C.1626  الصحافة التلفزیونیة 
د:غسان عبد 

 الوھاب الحسن 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1038/13 C.1627  أیدیولوجیا اإلخراج الصحفي 
د:غسان عبد 

 الوھاب الحسن 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1039/13 C.1628  أیدیولوجیا اإلخراج الصحفي 
د:غسان عبد 

 الوھاب الحسن 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1040/13 C.1629  إنتاج النشرات اإلخباریة التلفزیونیة 
أ:محمد الفاتح 
حمدي/أ:عبد 
 القادر عراضة 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2013-1ط

1041/13 C.1630  إنتاج النشرات اإلخباریة التلفزیونیة 
أ:محمد الفاتح 
حمدي/أ:عبد 
 القادر عراضة 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2013-1ط

1042/13 C.1631  مفاھیمھ و تطبیقاتھ- السیاحي اإلعالم 

د:ھباس بن 
رجاء الحربي 

/أ:سعود السیف 
 السھلي 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2012-1ط

1043/13 C.1632  مفاھیمھ و تطبیقاتھ- اإلعالم السیاحي 

د:ھباس بن 
رجاء الحربي 

/أ:سعود السیف 
 السھلي 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2012-1ط

1044/13 C.1633  الدعایة السیاسیة بین الماضي و الحاضر 
د:حازم محمد 

 الحمداني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1045/13 C.1634  الدعایة السیاسیة بین الماضي و الحاضر 
د:حازم محمد 

 الحمداني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

10461/3 C.1635 تشریح الخبر الصحفي  
أ:علي دنیف 

 حسن 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1047/13 C.1636  تشریح الخبر الصحفي 
أ:علي دنیف 

 حسن 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1048/13 C.1637  سیكولوجیا اإلتصال اإلعالني 
د:محمد حسن 

 العامري 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1049/13 C.1638  سیكولوجیا اإلتصال اإلعالني 
د:محمد حسن 

 العامري 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1050/13 C.1639  تكنیك الحدیث و المقابالت الصحفیة 
د:عبد الكریم فھد 

 الساري 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط



1051/13 C.1640  الحدیث و المقابالت الصحفیة تكنیك 
د:عبد الكریم فھد 

 الساري 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1052/13 C.1641 
اإلعالم و إدارة األزمات "اإلعالم األمریكي 

 أنموذجا"
 د:شھرزاد لمجد 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2013-1ط

1053/13 C.1642 
اإلعالم األمریكي اإلعالم و إدارة األزمات "
 أنموذجا"

 د:شھرزاد لمجد 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1054/13 C.1643  اإلعالن التلفزیوني و تأثیره في الجمھور 
أد:سعد سلمان 

 المشھداني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1055/13 C.1644  اإلعالن التلفزیوني و تأثیره في الجمھور 
أد:سعد سلمان 

 المشھداني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1056/13 C.1645 
البلوماسیة الشعبیة بین اإلعالم و الدعایة و الحرب 

 النفسیة 
د:حیدر أحمد 

 القطبي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1057/13 C.1646 
الشعبیة بین اإلعالم و الدعایة و الحرب البلوماسیة 

 النفسیة 
د:حیدر أحمد 

 القطبي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1058/13 C.1647  الصحافة المتخصصة 
د:عبد الرزاق 
 علي الھیتي 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2011-1ط

1059/13 C.1648  الصحافة المتخصصة 
الرزاق د:عبد 

 علي الھیتي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2011-1ط

1060/13 C.1649  د:تیسیر مشارقة  مبادئ اإلتصال 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1061/13 C.1650  د:تیسیر مشارقة  مبادئ اإلتصال 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1062/13 C.1651  اإلعالم و مستویات الثقة وسائل 
د:رواء ھادي 

 الدھان 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1063/13 C.1652  وسائل اإلعالم و مستویات الثقة 
د:رواء ھادي 

 الدھان 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1064/13 C.1653  اإلعالم و التنشئة اإلجتماعیة 
د:صالح خلیل 

 الصقور 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1065/13 C.1654  اإلعالم و التنشئة اإلجتماعیة 
د:صالح خلیل 

 الصقور 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1066/13 C.1655  د:كاظم المقدادي  اإلعالم الدولي و الجدید و تصدع السلطة الرابعة 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط



1067/13 C.1656  د:كاظم المقدادي  اإلعالم الدولي و الجدید و تصدع السلطة الرابعة 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1068/13 C.1657  اإلعالم و القانون الدولي 
د:والء فایز 

 الھندي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1069/13 C.1658  و القانون الدولي اإلعالم 
د:والء فایز 

 الھندي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1070/13 C.1659 التصویر الصحفي 
د:خلیل محمد 

 الراتب 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1071/13 C.1660 التصویر الصحفي 
د:خلیل محمد 

 الراتب 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1072/13 C.1661 أیدیولوجیا الكتابة الصحفیة 
د:مشعل سلطان 

 عبد الجبار 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1073/13 C.1662 أیدیولوجیا الكتابة الصحفیة 
د:مشعل سلطان 

 عبد الجبار 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1074/13 C.1663  الفضائیة و اإلعالم اإلقتصادي القنوات 
د:حسین دبي 

 الزویني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1075/13 C.1664  القنوات الفضائیة و اإلعالم اإلقتصادي 
د:حسین دبي 

 الزویني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1076/13 C.1665 
في وكاالت األنباء العالمیة بین اإلستمالیة و الصورة 

 اإلقناع 
د:علي عباس 

 فاضل 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1077/13 C.1666 
الصورة في وكاالت األنباء العالمیة بین اإلستمالیة و 

 اإلقناع 
د:علي عباس 

 فاضل 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1078/13 C.1667  مناھج كتابة األخبار اإلعالمیة و تحریرھا 
د:محمد سلمان 

 الحتو
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1079/13 C.1668  مناھج كتابة األخبار اإلعالمیة و تحریرھا 
د:محمد سلمان 

 الحتو
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1080/13 C.1669  الصحافة العربیة الدولیة  العنف في 
د:أزھار صبیح 

 غنتاب 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1081/13 C.1670   العنف في الصحافة العربیة الدولیة 
د:أزھار صبیح 

 غنتاب 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1082/13 C.1671  اإلعالم اإلقتصادي 
د:ناظم خالد 

 الشمري 
-عمان-أسامة للنشردار 

 2012-1ط



1083/13 C.1672  اإلعالم اإلقتصادي 
د:ناظم خالد 

 الشمري 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1084/13 C.1673  اتجاھات معاصرة في كتابة المقال الصحفي 
د:موسى علي 

 الشھاب 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1085/13 C.1674  اتجاھات معاصرة في كتابة المقال الصحفي 
د:موسى علي 

 الشھاب 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1086/13 C.1675 
التغطیة الصحفیة اإلستقصائیة (تحقیقات عابرة 

 للحدود)
د:بشرى حسین 

 الحمداني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1087/13 C.1676 
الصحفیة اإلستقصائیة (تحقیقات عابرة التغطیة 

 للحدود)
د:بشرى حسین 

 الحمداني 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1088/13 C.1677  المؤتمرات الصحفیة ،ماھیتھا ،وظائفھا ، تنفیدھا 
د:فیصل أبو 

 عیشة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1089/13 C.1678  الصحفیة ،ماھیتھا ،وظائفھا ، تنفیدھا المؤتمرات 
د:فیصل أبو 

 عیشة
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1090/13 C.1679 " اإلعالن التلفزیوني "التصمیم و اإلنتاج 
د:رانیا ممدوح 

 صادق 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1091/13 C.1680 " التصمیم و اإلنتاج "اإلعالن التلفزیوني 
د:رانیا ممدوح 

 صادق 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1092/13 C.1681 
-تكنولوجیا وسائل اإلتصال الجماھیري            

 "مدخل إلى اإلتصال و تقنیاتھ الحدیثة " 
د:مجد ھاشم 

 الھاشمي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1093/13 C.1682 
-تكنولوجیا وسائل اإلتصال الجماھیري            

 "مدخل إلى اإلتصال و تقنیاتھ الحدیثة " 
د:مجد ھاشم 

 الھاشمي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1094/13 C.1683  اإلبداع في الكتابة الصحفیة 
د:حسام محمد 

 إلھامي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1095/13 C.1684  اإلبداع في الكتابة الصحفیة 
د:حسام محمد 

 إلھامي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1096/13 C.1685 
اإلعالم و إدارة األزمات "اإلعالم األمریكي 

 أنموذجا"
 د:شھرزاد لمجد 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2013-1ط

1097/13 C.1686 
"اإلعالم األمریكي اإلعالم و إدارة األزمات 

 أنموذجا"
 د:شھرزاد لمجد 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2013-1ط



1098/13 C.1687 
اإلعالن التلفزیوني و دوره في تكوین الصورة 

 الذھنیة 
د:حامد مجید 

 الشطري 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1099/13 C.1688 
التلفزیوني و دوره في تكوین الصورة اإلعالن 

 الذھنیة 
د:حامد مجید 

 الشطري 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1100/13 C.1689  الفضائیات الرقمیة و تطبیقاتھا اإلعالمیة 
د:فارس حسن 

 الخطاب 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1101/13 C.1690  الرقمیة و تطبیقاتھا اإلعالمیة الفضائیات 
د:فارس حسن 

 الخطاب 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1102/13 C.1691  اإلتصال الجماھیري و اإلعالم األمني 
د:عمر خالد 
 المسفري 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2013-1ط

1103/13 C.1692  اإلتصال الجماھیري و اإلعالم األمني 
د:عمر خالد 
 المسفري 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2013-1ط

1104/13 C.1693 " اإلعالم في البیئات المتأزمة"العراق أنموذجا 
د:جلیل وادي 

 حمود
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1105/13 C.1694 " اإلعالم في البیئات المتأزمة"العراق أنموذجا 
د:جلیل وادي 

 حمود
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1106/13 C.1695  الشائعات و دور وسائل اإلعالم في عصر المعلومات 
د:ھباس بن 

 رجاء الحربي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1107/13 C.1696  الشائعات و دور وسائل اإلعالم في عصر المعلومات 
د:ھباس بن 

 رجاء الحربي 
-عمان-أسامة للنشردار 

 2013-1ط

1108/13 C.1697  اإلعالم و التسویق السیاسي و اإلنتخابي 
د:عبد الكریم فھد 
الساري /أ:سؤدد 

 فؤاد اآللوسي

-عمان-دار أسامة للنشر
 2013-1ط

1109/13 C.1698  اإلعالم و التسویق السیاسي و اإلنتخابي 
الكریم فھد د:عبد 

الساري /أ:سؤدد 
 فؤاد اآللوسي

-عمان-دار أسامة للنشر
 2013-1ط

1110/13 C.1699  وسائل اإلعالم و الحرب 
د:موسى علي 
الفھد/أ:سؤدد 
 فؤاد األلوسي 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2012-1ط

1111/13 C.1700  وسائل اإلعالم و الحرب 
علي د:موسى 

الفھد/أ:سؤدد 
 فؤاد األلوسي 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2012-1ط



1112/13 C.1701  وسائل اإلعالم و الصراعات السیاسیة 
د:عالم خالد 

السرور /أ:سؤدد 
 فؤاد األلوسي 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2012-1ط

1113/13 C.1702  وسائل اإلعالم و الصراعات السیاسیة 
د:عالم خالد 

السرور /أ:سؤدد 
 فؤاد األلوسي 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2012-1ط

1114/13 C.1703  التخطیط اإلعالمي و استراتیجیاتھ 
د:طارق أحمد 

المحمود/أ:سؤدد 
 فؤاد األلوسي 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2013-1ط

1115/13 C.1704  التخطیط اإلعالمي و استراتیجیاتھ 
د:طارق أحمد 

المحمود/أ:سؤدد 
 فؤاد األلوسي 

-عمان-دار أسامة للنشر
 2013-1ط

1116/13 C.1705 اإلبداع اإلعالمي في الفضائیات العربیة 
د:بشرى جمیل 

 إسماعیل 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1117/13 C.1706 اإلبداع اإلعالمي في الفضائیات العربیة 
جمیل  د:بشرى

 إسماعیل 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1118/13 C.1707  النشأة و التطور -وسائل اإلعالم 
د:فؤاد أحمد 

 الساري 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2011-1ط

1119/13 C.1708  النشأة و التطور -وسائل اإلعالم 
د:فؤاد أحمد 

 الساري 
-عمان-أسامة للنشردار 

 2011-1ط

1120/13 C.1709  اإلذاعة و دورھا في الوعي األمني 
د:اسماعیل 

 سلمان أبو جالل 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1121/13 C.1710  اإلذاعة و دورھا في الوعي األمني 
د:اسماعیل 

 سلمان أبو جالل 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2012-1ط

1122/13 C.1711 اإلعالم و قضایا حقوق اإلنسان 
أ:بسام عبد 

 الرحمن الجرایدة 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1123/13 C.1712 اإلعالم و قضایا حقوق اإلنسان 
أ:بسام عبد 

 الرحمن الجرایدة 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2013-1ط

1124/13 C.1713  الصحافةأخالقیات 

جین 
فوریمان/تر:د:م
حمد صفوت 

 حسن 

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1125/13 C.1714 أخالقیات الصحافة 

جین 
فوریمان/تر:د:م
حمد صفوت 

 حسن 

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة



1126/13 C.1715 
تأثیر اإلعالم على الحیاة -و الراي العام األخبار 

 المدنیة 

-ماكس ماكومز
سبیرو 

كیوسیس/تر:د:م
حمد صفوت 
 حسن أحمد

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1127/13 C.1716 
تأثیر اإلعالم على الحیاة -األخبار و الراي العام 

 المدنیة 

-ماكومزماكس 
سبیرو 

كیوسیس/تر:د:م
حمد صفوت 
 حسن أحمد

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1128/13 C.1717  الحملة اإلعالمیة و التسویق السیاسي 

فیلیب 
مأریك/تر:عبد 
الحكم أحمد 

 الخزامى

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1129/13 C.1718  اإلعالمیة و التسویق السیاسي الحملة 

فیلیب 
مأریك/تر:عبد 
الحكم أحمد 

 الخزامى

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1130/13 C.1719  اإلعالم العالمي 

توماس ل 
ماكفیل/تر:عبد 

الحكم أحمد 
 الخزامى

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1131/13 C.1720 اإلعالم العالمي  

توماس ل 
ماكفیل/تر:عبد 

الحكم أحمد 
 الخزامى

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1132/13 C.1721  البیئة اإلعالمیة الجدیدة 

- أندریا بریس
بروس 

ویلیامز/تر:شو
 یكار زكى

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1133/13 C.1722  البیئة اإلعالمیة الجدیدة 

- أندریا بریس
بروس 

ویلیامز/تر:شو
 یكار زكى

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1134/13 C.1723  اإلعالم و الجمھور 

-ستیفن كولمان
كارین 

روس/تر:صباح 
 حسن عبد القادر

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1135/13 C.1724  اإلعالم و الجمھور 

-كولمانستیفن 
كارین 

روس/تر:صباح 
 حسن عبد القادر

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1136/13 C.1725  العولمة:اإلعالم و صناعة الناشئة - اإلعالم العربى 

- نھي میلور
- عایش- محمد

نبیل 
دجاني/تر:د:محم
د صفوت حسن 

 أخمد

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة



1137/13 C.1726  العولمة:اإلعالم و صناعة الناشئة - اإلعالم العربى 

- نھي میلور
- عایش- محمد

نبیل 
دجاني/تر:د:محم
د صفوت حسن 

 أخمد

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1138/13 C.1727  اإلعالم و األسواق و أخالقیات المھنة 
ادوارد ھـ 

سبنس/تلر:شویك
 ار زكى

-الفجر للنشردار 
 2012-1ط- القاھرة

1139/13 C.1728  اإلعالم و األسواق و أخالقیات المھنة 
ادوارد ھـ 

سبنس/تلر:شویك
 ار زكى

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1140/13 C.1729  التنوع الثقافي و اإلعالم العالمى 
یوجینیا 

سیابیرا/تر:د: 
 أحمدالمغربي 

-الفجر للنشردار 
 2012-1ط- القاھرة

1141/13 C.1730  التنوع الثقافي و اإلعالم العالمى 
یوجینیا 

سیابیرا/تر:د: 
 أحمدالمغربي 

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1142/13 C.1731  الصحافة الیوم 

جان ل شابمانو 
نك 

نوتال/تر:د:أحمد 
 المغربى

-الفجر للنشردار 
 2012-1ط- القاھرة

1143/13 C.1732  الصحافة الیوم 

جان ل شابمانو 
نك 

نوتال/تر:د:أحمد 
 المغربى

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1144/13 C.1733  اإلعالم و البیئة 
لیبى 

لیستر/تر:بسمة 
 یاسین 

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1145/13 C.1734  اإلعالم و البیئة 
لیبى 

لیستر/تر:بسمة 
 یاسین 

-دار الفجر للنشر
 2012-1ط- القاھرة

1146/13 C.1735  التحریر الصحفي 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-دار المسیرة للنشر 
 2012-1ط- عمان

1147/13 C.1736  التحریر الصحفي 
الرزاق أد:عبد 

 محمد الدلیمي 
-دار المسیرة للنشر 

 2012-1ط- عمان

1148/13 C.1737  اإلعالم و التنمیة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-دار المسیرة للنشر 
 2012-1ط- عمان

1149/13 C.1738  اإلعالم و التنمیة 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-المسیرة للنشر دار 
 2012-1ط- عمان

1150/13 C.1739  مدخل إلى وسائل اإلعالم الجدید 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-دار المسیرة للنشر 
 2012-1ط- عمان



1151/13 C.1740  مدخل إلى وسائل اإلعالم الجدید 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-المسیرة للنشر دار 
 2012-1ط- عمان

1152/13 C.1741  الخبر في وسائل اإلعالم 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-دار المسیرة للنشر 
 2012-1ط- عمان

1153/13 C.1742  الخبر في وسائل اإلعالم 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-دار المسیرة للنشر 
 2012-1ط- عمان

1154/13 C.1743 
دراسة في النشأة و -وسائل اإلعالم و اإلتصال 

 التطور 
د:محمد صاحب 

 سلطان 
-دار المسیرة للنشر 

 2012-1ط- عمان

1155/13 C.1744 
دراسة في النشأة و -وسائل اإلعالم و اإلتصال 

 التطور 
د:محمد صاحب 

 سلطان 
-دار المسیرة للنشر 

 2012-1ط- عمان

1156/13 C.1745  أسالیبھا و مدارسھا -الدعایة 
د:منال ھالل 

 مزاھرة 
-دار المسیرة للنشر 

 2012-1ط- عمان

1157/13 C.1746  أسالیبھا و مدارسھا -الدعایة 
د:منال ھالل 

 مزاھرة 
-دار المسیرة للنشر 

 2012-1ط- عمان

1158/13 C.1747  مناھج البحث العلمى مقدمة فى 

أد:شریف 
درویش اللبان 
/أد:ھشام عطیة 
 عبد المقصود 

-الدار العربیة للنشر
 2012-2ط- القاھرة

1159/13 C.1748  مقدمة فى مناھج البحث العلمى 

أد:شریف 
درویش اللبان 
/أد:ھشام عطیة 
 عبد المقصود 

-الدار العربیة للنشر
 2012-2ط- القاھرة

1160/13 C.1749 
األسس النظریة و النماذج -التخطیط اإلعالمى 

 التطبیقیة 
أد:عاطف عدلى 

 العبد 
-الدار العربیة للنشر

 2009-1ط- القاھرة

1161/13 C.1750 
األسس النظریة و النماذج -التخطیط اإلعالمى 

 التطبیقیة 
أد:عاطف عدلى 

 العبد 
-العربیة للنشرالدار 

 2009-1ط- القاھرة

1162/13 C.1751 فن العالقات العامة 
أد:محمود 
 یوسف 

-الدار العربیة للنشر
 2008-1ط- القاھرة

1163/13 C.1752 فن العالقات العامة 
أد:محمود 
 یوسف 

-الدار العربیة للنشر
 2008-1ط- القاھرة

1164/13 C.1753  العالقات العامةمقدمة فى 
أد:محمود 
 یوسف 

-الدار العربیة للنشر
 2012-2ط- القاھرة



1165/13 C.1754 مقدمة فى العالقات العامة 
أد:محمود 
 یوسف 

-الدار العربیة للنشر
 2012-2ط- القاھرة

1166/13 C.1755 العالقات العامة فى المجال التطبیقى 
أد:محمود 

 یوسف مصطفى
-الدار العربیة للنشر

 2009-2ط- القاھرة

1167/13 C.1756 العالقات العامة فى المجال التطبیقى 
أد:محمود 

 یوسف مصطفى
-الدار العربیة للنشر

 2009-2ط- القاھرة

1168/13 C.1757 
تكنولوجیا اإلتصال الحدیثة و تأثیراتھا االجتماعیة و 

 الثقافیة 
 د:ابراھیم بعزیز

-دار الكتاب الحدیث 
 2012-1ط- القاھرة

1169/13 C.1758 
تكنولوجیا اإلتصال الحدیثة و تأثیراتھا االجتماعیة و 

 الثقافیة 
 د:ابراھیم بعزیز

-دار الكتاب الحدیث 
 2012-1ط- القاھرة

1170/13 C.1759  د:ابراھیم بعزیز الصحافة اإللكترونیة و التطبیقات اإلعالمیة الحدیثة 
-دار الكتاب الحدیث 

 2012-1ط- القاھرة

1171/13 C.1760  د:ابراھیم بعزیز الصحافة اإللكترونیة و التطبیقات اإلعالمیة الحدیثة 
-دار الكتاب الحدیث 

 2012-1ط- القاھرة

1172/13 C.1761 
الثقافة السیاسیة بین - و اإلعالم السیاسى اإلتصال 

 وسائل اإلعالم و الجمھور 
 أد:یوسف تمار

-دار الكتاب الحدیث 
 2012-1ط- القاھرة

1173/13 C.1762 
الثقافة السیاسیة بین - اإلتصال و اإلعالم السیاسى 

 وسائل اإلعالم و الجمھور 
 أد:یوسف تمار

-الكتاب الحدیث دار 
 2012-1ط- القاھرة

1174/13 C.1763 
األصول النظریة و مھارات - مناھج البحث اإلعالمى

 التطبیق 
د:بركات عبد 

 العزیز 
-دار الكتاب الحدیث 

 2012-1ط- القاھرة

1175/13 C.1764 
األصول النظریة و مھارات - مناھج البحث اإلعالمى

 التطبیق 
عبد د:بركات 

 العزیز 
-دار الكتاب الحدیث 

 2012-1ط- القاھرة

1176/13 C.1765  د:یامن بودھان  تحوالت اإلعالم المعاصر 
- دار الیازوري للنشر

 2013ط- عمان

1177/13 C.1766  د:یامن بودھان  تحوالت اإلعالم المعاصر 
- دار الیازوري للنشر

 2013ط- عمان

1178/13 C.1767 اإلعالن 
عبد الجبار مندیل 

 الغانمي 
- دار الیازوري للنشر

 2013ط- عمان

1179/13 C.1768 اإلعالن 
عبد الجبار مندیل 

 الغانمي 
- دار الیازوري للنشر

 2013ط- عمان



1180/13 C.1769  د:ناصر اللحام  تجسید الصورة في اإلعالم اإلسرائیلي 
- الیازوري للنشردار 

 2013ط- عمان

1181/13 C.1770  د:ناصر اللحام  تجسید الصورة في اإلعالم اإلسرائیلي 
- دار الیازوري للنشر

 2013ط- عمان

1182/13 C.1771 
الجزء -فنون الكتابة األدبیة و الصحافیة و العلمیة 

 األول 
د:أنور عبد 

 الحمید الموسى
- النھضة العربیةدار 

 2012-  1ط - بیروت

1183/13 C.1772 
الجزء -فنون الكتابة األدبیة و الصحافیة و العلمیة 

 األول 
د:أنور عبد 

 الحمید الموسى
- دار النھضة العربیة

 2012-  1ط - بیروت

1184/13 C.1773 
الجزء -فنون الكتابة األدبیة و الصحافیة و العلمیة 

 الثاني  
د:أنور عبد 

 الحمید الموسى
- دار النھضة العربیة

 2012-  1ط - بیروت

1185/13 C.1774 
الجزء -فنون الكتابة األدبیة و الصحافیة و العلمیة 

 الثاني  
د:أنور عبد 

 الحمید الموسى
- دار النھضة العربیة

 2012-  1ط - بیروت

1186/13 C.1775  األدبیة فى الصحف المصریة الثقافة 
د:رباب صالح 

 السید 

عین للدراسات و البحث 
- اإلنسانیة و اإلجتماعیة 

 2012- 1ط-مصر

1187/13 C.1776  الثقافة األدبیة فى الصحف المصریة 
د:رباب صالح 

 السید 

عین للدراسات و البحث 
- اإلنسانیة و اإلجتماعیة 

 2012- 1ط-مصر

1188/13 C.1777 
في نقد أحوال الصحافة - حریة على الھامش 

 المصریة 
 كارم یحیى

- دار العین للنشر
 2012ط- القاھرة

1189/13 C.1778 
في نقد أحوال الصحافة - حریة على الھامش 

 المصریة 
 كارم یحیى

- دار العین للنشر
 2012ط- القاھرة

1190/13 C.1779  في مؤسسات المعلومات  2.0الویب تكنولوجیا 
د:أالء جعفر 

الصادق محمد 
 الطیب 

- دار المعرفة الجامعیة 
 2013ط- اإلسكندریة 

1191/13 C.1780  في مؤسسات المعلومات  2.0تكنولوجیا الویب 
د:أالء جعفر 

الصادق محمد 
 الطیب 

- دار المعرفة الجامعیة 
 2013ط- اإلسكندریة 

1192/13 C.1781  في مؤسسات المعلومات  2.0تكنولوجیا الویب 
د:أالء جعفر 

الصادق محمد 
 الطیب 

- دار المعرفة الجامعیة 
 2013ط- اإلسكندریة 

1193/13 C.1782  تكنولوجیا شبكات اإلتصال في البیئة اإلفتراضیة 
د:نھال فؤاد 
 إسماعیل 

- دار المعرفة الجامعیة 
 2013ط- اإلسكندریة 

1194/13 C.1783  تكنولوجیا شبكات اإلتصال في البیئة اإلفتراضیة 
د:نھال فؤاد 
 إسماعیل 

- دار المعرفة الجامعیة 
 2013ط- اإلسكندریة 



1195/13 C.1784  تكنولوجیا شبكات اإلتصال في البیئة اإلفتراضیة 
د:نھال فؤاد 
 إسماعیل 

- المعرفة الجامعیة دار 
 2013ط- اإلسكندریة 

1196/13 C.1785  األخبار اإلذاعیة و التلیفزیونیة 
أد:حسن عماد 

 مكاوى

الدار العربیة للنشر و 
-1ط-القاھرة-التعلیم 

2012 

1197/13 C.1786  األخبار اإلذاعیة و التلیفزیونیة 
أد:حسن عماد 

 مكاوى

العربیة للنشر و الدار 
-1ط-القاھرة-التعلیم 

2012 

1198/13 C.1787  جمالیات العلم 
أد:محمود محمد 

 على محمد 
-دار الوفاء للنشر

 2013- 1ط- اإلسكندریة 

1199/13 C.1788  جمالیات العلم 
أد:محمود محمد 

 على محمد 
-دار الوفاء للنشر

 2013- 1ط- اإلسكندریة 

1200/13 C.1789 

- التحریر الصحفي دلیل عملي 
الخبر،المقابلة،التحقیق،المقال،النقد،إنتاج 

المطبوعة،التحریر اإلذاعي و التلفزیوني ،نشرة 
 األخبار،الصحافة اإللكترونیة ...

د:أحمد زین 
 الدین 

-دار النھضة العربیة 
 2012- 2ط- بیروت

1201/13 C.1790 

- الصحفي دلیل عملي التحریر 
الخبر،المقابلة،التحقیق،المقال،النقد،إنتاج 

المطبوعة،التحریر اإلذاعي و التلفزیوني ،نشرة 
 األخبار،الصحافة اإللكترونیة ...

د:أحمد زین 
 الدین 

-دار النھضة العربیة 
 2012- 2ط- بیروت

1202/13 C.1791   مریم البسام  الجدید مصر...ثورة العشرین عاما عبر تلفزیون 
شركة المطبوعات 

-للتوزیع و النشر
 2013- 1ط- بیروت

1203/13 C.1792  مریم البسام  مصر...ثورة العشرین عاما عبر تلفزیون  الجدید 
شركة المطبوعات 

-للتوزیع و النشر
 2013- 1ط- بیروت

1204/13 C.1793 
الجودة الشاملة في المؤسسات التربویة إدارة 

 (التطبیق و مقترحات التطویر )
د:صالح ناصر 

 علیمات 
-دار الشروق للنشر

 2013-1ط- عمان

1205/13 C.1794 
إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربویة 

 (التطبیق و مقترحات التطویر )
د:صالح ناصر 

 علیمات 
-الشروق للنشردار 

 2013-1ط- عمان

1206/13 C.1795  میسر سھیل  اإلعالم اإلسالمي و قواعد تقویمھ 
-1ط- دمشق-دار القلم 

2012 

1207/13 C.1796  میسر سھیل  اإلعالم اإلسالمي و قواعد تقویمھ 
-1ط- دمشق-دار القلم 

2012 



1208/13 C.1797  أسس اإلعالن 
د:عصام الدین 

 فرج 
-دار النھضة العربیة 

 2012-2ط- القاھرة

1209/13 C.1798  أسس اإلعالن 
د:عصام الدین 

 فرج 
-دار النھضة العربیة 

 2012-2ط- القاھرة

1210/13 C.1799 
-محاوالت اإلنسان اإلتصال عن بعد سلكیا و السلكیا 

 دراسة في تكنولوجیا اإلتصال 
 د:انشراح الشال 

-دار النھضة العربیة 
 2012ط- القاھرة

1211/13 C.1800 
-محاوالت اإلنسان اإلتصال عن بعد سلكیا و السلكیا 

 دراسة في تكنولوجیا اإلتصال 
 د:انشراح الشال 

-دار النھضة العربیة 
 2012ط- القاھرة

1212/13 C.1801 
األخبار في اإلذاعات الدولیة بین التوظیف فن تحریر 

 و الموضوعیة 
د:عبد النبي 

 خزعل 
- 2ط- عمان- دار الثقافة 

2011 

1213/13 C.1802 
فن تحریر األخبار في اإلذاعات الدولیة بین التوظیف 

 و الموضوعیة 
د:عبد النبي 

 خزعل 
- 2ط- عمان- دار الثقافة 

2011 

1214/13 C.1803 
أزمات - اإلعالم و تشكیل اإلحساس بالخطر الجمعي 

 المجتمع المصري نموذجا 
د:األمیرة سماح 
 خرج عبد الفتاح 

مركز دراسات الوحدة 
- 1ط-بیروت- العربیة 

2012 

1215/13 C.1804 
أزمات - اإلعالم و تشكیل اإلحساس بالخطر الجمعي 

 المجتمع المصري نموذجا 
سماح د:األمیرة 

 خرج عبد الفتاح 

مركز دراسات الوحدة 
- 1ط-بیروت- العربیة 

2012 

1216/13 C.1805 
اإلعالم اإلسرائیلى فى أفریقیا بین الطموح و 

 المواجھة 
د:عبد الھادى 
 أحمد النجار 

-المكتبة العصریة للنشر
 2012- 1ط-مصر

1217/13 C.1806 
اإلسرائیلى فى أفریقیا بین الطموح و اإلعالم 

 المواجھة 
د:عبد الھادى 
 أحمد النجار 

-المكتبة العصریة للنشر
 2012- 1ط-مصر

1218/13 C.1807 

تنظیم -نظام المطابع - حریة اإلعالم و القانون 
الصحف إصدار -الصحافة اإللكترونیة -الصحافة

- واجبات الصحفیین- شروط المھنة-ملكیة الصحف
 اإلذاعة و التلیفزیون- حقوق الصحفیین

د:ماجد راغب 
 الحلو

- منشأة المعارف
 2006ط - اإلسكندریة 

1219/13 C.1808 

تنظیم -نظام المطابع - حریة اإلعالم و القانون 
الصحف إصدار -الصحافة اإللكترونیة -الصحافة

- واجبات الصحفیین- شروط المھنة-ملكیة الصحف
 اإلذاعة و التلیفزیون- حقوق الصحفیین

د:ماجد راغب 
 الحلو

- منشأة المعارف
 2006ط - اإلسكندریة 



1220/13 C.1809 مدخل إلى العلوم السیاسیة 
د:نظام 

بركات/د:أحمد 
 ظاھر

العربیة المتحدة الشركة 
-للتسویق و التوریدات

 2013-1ط- القاھرة

1221/13 C.1810 مدخل إلى العلوم السیاسیة 
د:نظام 

بركات/د:أحمد 
 ظاھر

الشركة العربیة المتحدة 
-للتسویق و التوریدات

 2013-1ط- القاھرة

1222/13 C.1811 
الصحافة من عصر الصحف المنسوخة مقدمة في 

 إلى عصر الصحافة اإللكترونیة 
د:یاس خضیر 

 البیاتي 
األفاق المشرقة 

 2012ط-عمان-ناشرون

1223/13 C.1812 
مقدمة في الصحافة من عصر الصحف المنسوخة 

 إلى عصر الصحافة اإللكترونیة 
د:یاس خضیر 

 البیاتي 
المشرقة األفاق 

 2012ط-عمان-ناشرون

1224/13 C.1813  دراسات فى الحریة اإلعالمیة 
د:سلیمان 
 الشمرى

-القاھرة- مكتبة مدبولى
 2012-1ط

1225/13 C.1814  دراسات فى الحریة اإلعالمیة 
د:سلیمان 
 الشمرى

-القاھرة- مكتبة مدبولى
 2012-1ط

1226/13 C.1815  المتخصصة و وحدة المعرفة الصحافة 
د:عبد العزیز 

 شرف 
-عالم الكتب للنشر

 2006-2ط- القاھرة

1227/13 C.1816  الصحافة المتخصصة و وحدة المعرفة 
د:عبد العزیز 

 شرف 
-عالم الكتب للنشر

 2006-2ط- القاھرة

1228/13 C.1817 
الجزء -و اإلتصال الجماھیري عبر التاریخ الدعایة 

 األول:حضارات الشرق القدیمة 
 د:برھان شاوي 

-بیروت-دار الفارابي 
 2012-1ط

1229/13 C.1818 
الجزء -الدعایة و اإلتصال الجماھیري عبر التاریخ 

 األول:حضارات الشرق القدیمة 
 د:برھان شاوي 

-بیروت-دار الفارابي 
 2012-1ط

1230/13 C.1819  المادة اإلخباریة في الرادیو و التلیفزیون 
د:بركات عبد 

 العزیز 
الدار المصریة اللبنانیة 

 2013-1ط-القاھرة-

1231/13 C.1820  المادة اإلخباریة في الرادیو و التلیفزیون 
د:بركات عبد 

 العزیز 
الدار المصریة اللبنانیة 

 2013-1ط-القاھرة-

1232/13 C.1821  الجزء األول-موسوعة اإلذاعة المدرسیة 
د:نصار رمضان 

 عمر 

مؤسسة حورس 
-اإلسكندریة-الدولیة
  2008ط

1233/13 C.1822  الجزء األول-موسوعة اإلذاعة المدرسیة 
د:نصار رمضان 

 عمر 

مؤسسة حورس 
-اإلسكندریة-الدولیة
  2008ط

1234/13 C.1823  الجزء األول-موسوعة اإلذاعة المدرسیة 
د:نصار رمضان 

 عمر 

مؤسسة حورس 
-اإلسكندریة-الدولیة
  2008ط

1235/13 C.1824  الجزء الثاني -موسوعة اإلذاعة المدرسیة 
د:نصار رمضان 

 عمر 

مؤسسة حورس 
-1ط-اإلسكندریة-الدولیة

2014  



1236/13 C.1825  الجزء الثاني -اإلذاعة المدرسیة موسوعة 
د:نصار رمضان 

 عمر 

مؤسسة حورس 
-1ط-اإلسكندریة-الدولیة

2014  

1237/13 C.1826  الجزء الثاني -موسوعة اإلذاعة المدرسیة 
د:نصار رمضان 

 عمر 

مؤسسة حورس 
-1ط-اإلسكندریة-الدولیة

2014  

1238/13 C.1827  العامة في المنظمات الدولیة العالقات 
د:محمد صاحب 

 سلطان 
-عمان- دار المسیرة 

 2012-1ط

1239/13 C.1828  العالقات العامة في المنظمات الدولیة 
د:محمد صاحب 

 سلطان 
-عمان- دار المسیرة 

 2012-1ط

1240/13 C.1829  مدخل إلى الرأي العام 
د:كامل خورشید 

 مراد
-عمان- المسیرة دار 

 2012-1ط

1241/13 C.1830  مدخل إلى الرأي العام 
د:كامل خورشید 

 مراد
-عمان- دار المسیرة 

 2012-1ط

1242/13 C.1831  د:رفیق سكري  الرأي العام بین القوة الناعمة و القوة الخشنة 
المؤسسة الحدیثة 

 2012-1ط-لبنان-للكتاب

1243/13 C.1832  د:رفیق سكري  الرأي العام بین القوة الناعمة و القوة الخشنة 
المؤسسة الحدیثة 

 2012-1ط-لبنان-للكتاب

1244/13 C.1833  الرأي العام بین التحلیل و التأثیر 
د:ھیثم ھادي 

 الھیتي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2014ط

1245/13 C.1834  العام بین التحلیل و التأثیر الرأي 
د:ھیثم ھادي 

 الھیتي 
-عمان-دار أسامة للنشر

 2014ط

1246/13 C.1835  في جغرافیة اإلتصاالت 
أد:محمد عبد 

 القادر 
- دار المعرفة الجامعیة 

 2010ط-اإلسكندریة

1247/13 C.1836  في جغرافیة اإلتصاالت 
أد:محمد عبد 

 القادر 
- المعرفة الجامعیة  دار

 2010ط-اإلسكندریة

1248/13 C.1837  وسائل اإلعالم و الطفل 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-عمان- دار المسیرة 
 20132-1ط

1249/13 C.1838  وسائل اإلعالم و الطفل 
أد:عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

-عمان- دار المسیرة 
 20132-1ط

2111/14 C.1839  اإلتصال و العالقات العامة في المجتمع المعاصر 
أد:غریب عبد 

 السمیع
مؤسسة شباب الجامعة 

 دون طبعة-اإلسكندریة -

2112/14 C.1840  اإلتصال و العالقات العامة في المجتمع المعاصر 
أد:غریب عبد 

 السمیع
مؤسسة شباب الجامعة 

 دون طبعة-اإلسكندریة -



2113/14 C.1841 
-الثقافي -الریاضي -اإلعالم المتخصص اإلقتصادي 

خصائص الكتابة لإلذاعة و - العلمي - السكاني 
 التلفزیون

 د:أدیب خضور
- المكتبة اإلعالمیة 

 2003- 1ط-دمشق

2114/14 C.1842 
-الثقافي -الریاضي -المتخصص اإلقتصادي اإلعالم 

خصائص الكتابة لإلذاعة و - العلمي - السكاني 
 التلفزیون

 د:أدیب خضور
- المكتبة اإلعالمیة 

 2003- 1ط-دمشق

2115/14 C.1843  نظریات اإلتصال 

أرماند ماتیالر و 
میشیلیھ 

ماتیالر/ترجمة: 
 أدیب خضور

- اإلعالمیة المكتبة 
 2008-2ط-دمشق 

2116/14 C.1844  نظریات اإلتصال 

أرماند ماتیالر و 
میشیلیھ 

ماتیالر/ترجمة: 
 أدیب خضور

- المكتبة اإلعالمیة 
 2008-2ط-دمشق 

2117/14 C.1845  د:طالب یعقوب  تقنیات اإلعالم 
- دار صفحات للنشر

 2012- 1ط-دمشق

2118/14 C.1846  د:طالب یعقوب  تقنیات اإلعالم 
- دار صفحات للنشر

 2012- 1ط-دمشق

2121/14 C.1847 
تاریخ الصحافة و اإلعالم في العراق مند العھد 

 1991-1810العثماني و حتى حرب الخلیج الثانیة 
أد:خالد حبیب 

 الراوي 
- دار صفحات للنشر

 2010- 1ط-دمشق

2122/14 C.1848 
تاریخ الصحافة و اإلعالم في العراق مند العھد 

 1991-1810العثماني و حتى حرب الخلیج الثانیة 
أد:خالد حبیب 

 الراوي 
- دار صفحات للنشر

 2010- 1ط-دمشق

2125/14 C.1849  أ:جمال األسدي  الدعایة و اإلتصال 
-دار األفكار للدراسات 

 2012- 1ط-دمشق

2126/14 C.1850  أ:جمال األسدي  الدعایة و اإلتصال 
-دار األفكار للدراسات 

 2012- 1ط-دمشق

2127/14 C.1851  د:نسیم الخوري  -المبادئ واألصول-الكتابة اإلعالمیة 
- دار المنھل اللبناني 

 2009- 2ط- بیروت

2128/14 C.1852  د:نسیم الخوري  -المبادئ واألصول-الكتابة اإلعالمیة 
- دار المنھل اللبناني 

 2009- 2ط- بیروت

2166/14 C.1853  تقنیات الصحافة المرئیة و المسموعة 
د:ریاض 
 المعسعس 

دار نینوي للدراسات و 
-2ط-دمشق- النشر 

2013 



2167/14 C.1854  تقنیات الصحافة المرئیة و المسموعة 
د:ریاض 
 المعسعس 

نینوي للدراسات و دار 
-2ط-دمشق- النشر 

2013 

2316/14 C.1855  أد:سامیة أحمد النقد اإلعالمي المسموع و المرئي 
الھیئة المصریة العامة 

 2010ط-القاھرة- للكتاب 

2317/15 C.1856  أد:سامیة أحمد النقد اإلعالمي المسموع و المرئي 
المصریة العامة الھیئة 
 2010ط-القاھرة- للكتاب 

2318/14 C.1857  أد:سامیة أحمد النقد اإلعالمي المسموع و المرئي 
الھیئة المصریة العامة 

 2010ط-القاھرة- للكتاب 

2368/14 C.1858 
ندوة -اإلعالم العربي و التكامل اإلقتصادي واقع 

الفكر العربي نفدتھا جمعیة البحوث و الدراسات في 
 اتحاد الكتاب العرب 

مجموعة 
 الباحثین

منشورات اتحاد الكتاب 
 2011ط-دمشق -العرب 

2369/14 C.1859 
ندوة -اإلعالم العربي و التكامل اإلقتصادي واقع 

الفكر العربي نفدتھا جمعیة البحوث و الدراسات في 
 اتحاد الكتاب العرب 

مجموعة 
 الباحثین

منشورات اتحاد الكتاب 
 2011ط-دمشق -العرب 

2447/14 C.1860 
اإلتجاھات الحدیثة في إعالم الطفل و ذوي 

 إعالمیة دراسات  -اإلحتیاجات الخاصة 

أد: محمد عوض 
ابراھیم و 
 أخرون 

 -دار الكتاب الحدیث 
 2007 -1ط -القاھرة 

2448/14 C.1861 
اإلتجاھات الحدیثة في إعالم الطفل و ذوي 

 دراسات إعالمیة  -اإلحتیاجات الخاصة 

أد: محمد عوض 
ابراھیم و 
 أخرون 

 -دار الكتاب الحدیث 
 2007 -1ط -القاھرة 

2449/14 C.1862 
( أصول  - اتجاھات حدیثة فى إنتاج البرامج اإلذاعیة
 اإلحتراف و مھارات التطبیق) 

د: بركات عبد 
 العزیز

 -دار الكتاب الحدیث 
 2000 -1ط -القاھرة 

2450/14 C.1863 
( أصول  - اتجاھات حدیثة فى إنتاج البرامج اإلذاعیة
 اإلحتراف و مھارات التطبیق) 

د: بركات عبد 
 العزیز

 -دار الكتاب الحدیث 
 2000 -1ط -القاھرة 

2459/14 C.1864 
المحتوى و  - نشرات األخبار  -اإلعالم التلفزیوني 

 الجمھور 
 د: محمد الشطاح 

 -دار الكتاب الحدیث 
 2007 -1ط -القاھرة 

2460/14 C.1865 
المحتوى و  - نشرات األخبار  -التلفزیوني اإلعالم 

 الجمھور 
 د: محمد الشطاح 

 -دار الكتاب الحدیث 
 2007 -1ط -القاھرة 

2473/14 C.1866  التسویق و اإلتصال 
أد: محمد عوص 

أد: عبد السالم  -
 إمام

 -دار الكتاب الحدیث 
 2012 -1ط -القاھرة 



2474/14 C.1867  و اإلتصال التسویق 
أد: محمد عوص 

أد: عبد السالم  -
 إمام

 -دار الكتاب الحدیث 
 2012 -1ط -القاھرة 

2477/14 C.1868 
تكنولوجیا االتصال الحدیثة و تأثیراتھا اإلجتماعیة و 

 الثقافیة 
 د: ابراھیم بعزیز 

 -دار الكتاب الحدیث 
 2012 -1ط -القاھرة 

2478/14 C.1869 
تكنولوجیا االتصال الحدیثة و تأثیراتھا اإلجتماعیة و 

 الثقافیة 
 د: ابراھیم بعزیز 

 -دار الكتاب الحدیث 
 2012 -1ط -القاھرة 

2479/14 C.1870  التلفزیون التعلیمي في عصر اإلنفومیدیا 
د: السید محمد 

 شعالن
 -دار الكتاب الحدیث 

 2012 -1ط -القاھرة 

2480/14 C.1871  التلفزیون التعلیمي في عصر اإلنفومیدیا 
د: السید محمد 

 شعالن
 -دار الكتاب الحدیث 

 2012 -1ط -القاھرة 

2481/14 C.1872 
تطبیق على اإلعالم في بعض  - تكنولوجیا اإلعالم 

 دراسات إعالمیة  -الدول العربیة 
أد: محمد عوض 

 ابراھیم 
 -الكتاب الحدیث دار 

 2011 -1ط -القاھرة 

2482/14 C.1873 
تطبیق على اإلعالم في بعض  - تكنولوجیا اإلعالم 

 دراسات إعالمیة  -الدول العربیة 
أد: محمد عوض 

 ابراھیم 
 -دار الكتاب الحدیث 

 2011 -1ط -القاھرة 

2483/14 C.1874 
 - عربیة و أجنبیة فى اإلعالم التلفزیوني دراسات 

 نشرات األخبار 
 د: محمد الشطاح 

 -دار الكتاب الحدیث 
 2007 -1ط -القاھرة 

2484/14 C.1875 
 - دراسات عربیة و أجنبیة فى اإلعالم التلفزیوني 

 نشرات األخبار 
 د: محمد الشطاح 

 -دار الكتاب الحدیث 
 2007 -1ط -القاھرة 

2539/14 C.1876  مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال 
أد: أحمد 
 عیساوي 

 -دار الكتاب الحدیث 
 2014 -1ط -القاھرة 

2540/14 C.1877  مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال 
أد: أحمد 
 عیساوي 

 -دار الكتاب الحدیث 
 2014 -1ط -القاھرة 

2545/14 C.1878 
األصول النظریة و مھارات  -مناھج البحث اإلعالمي

 التطبیق 
د: بركات عبد 

 العزیز
 -دار الكتاب الحدیث 

 2012 -1ط -القاھرة 

2546/14 C.1879 
األصول النظریة و مھارات  -مناھج البحث اإلعالمي

 التطبیق 
د: بركات عبد 

 العزیز
 -دار الكتاب الحدیث 

 2012 -1ط -القاھرة 



2557/14 C.1880 
 -علوم اإلتصال  -)  1سلسلة الذكاء اإلجتماعي (

 األسس و المبادئ و أداب التواصل مع األخرین 
د: عبیر عبد 
 الرحمن یس

 -دار الكتاب الحدیث 
 2009 -1ط -القاھرة 

2558/14 C.1881 
 -علوم اإلتصال  -)  1سلسلة الذكاء اإلجتماعي (

 األسس و المبادئ و أداب التواصل مع األخرین 
د: عبیر عبد 
 الرحمن یس

 -دار الكتاب الحدیث 
 2009 -1ط -القاھرة 

2559/14 C.1882  صیانة الفنادق السیاحیة  -السیاحة و الفنادق 
د: مصطفى كمال 

 مصطفى 
 -دار الكتاب الحدیث 

 2011 -1ط -القاھرة 

2560/14 C.1883  صیانة الفنادق السیاحیة  -السیاحة و الفنادق 
د: مصطفى كمال 

 مصطفى 
 -دار الكتاب الحدیث 

 2011 -1ط -القاھرة 

2561/14 C.1884 
النظریة األساسیة و التدریب  -السیاحة و الفنادق 

 العملى على تشغیل المطاعم في الفنادق السیاحیة 
 د: میشیل انكر 

 -الكتاب الحدیث دار 
 2011 -1ط -القاھرة 

2562/14 C.1885 
النظریة األساسیة و التدریب  -السیاحة و الفنادق 

 العملى على تشغیل المطاعم في الفنادق السیاحیة 
 د: میشیل انكر 

 -دار الكتاب الحدیث 
 2011 -1ط -القاھرة 

2619/14 C.1886 
وسائل اإلتصال و  -)  2الذكاء اإلجتماعي (سلسلة 

دراسة  -فن التعامل مع الشخصیات الصعبة 
 سیكولوجیة 

د: عبیر عبد 
 الرحمن یس

 -دار الكتاب الحدیث 
 2009 -1ط -القاھرة 

2620/14 C.1887 
وسائل اإلتصال و  -)  2سلسلة الذكاء اإلجتماعي (

دراسة  -فن التعامل مع الشخصیات الصعبة 
 سیكولوجیة 

د: عبیر عبد 
 الرحمن یس

 -دار الكتاب الحدیث 
 2009 -1ط -القاھرة 

2443/14 C.1888 د: بشیر العالق  مدخل تطبیقي - اإلبداع و اإلبتكاریة في اإلعالن 
دار الیازوري العلمیة 

ط ع  - عمان  - للنشر 
2010 

2444/14 C.1889 د: بشیر العالق  مدخل تطبیقي - اإلبداع و اإلبتكاریة في اإلعالن 
دار الیازوري العلمیة 

ط ع  - عمان  - للنشر 
2010 

2463/14 C.1890  اإلعالم و البیئة بین النظریة و التطبیق 

د: زھیر عبد 
 -اللطیف عابد 

د: أحمد العابد 
 أبو السعید

الیازوري العلمیة دار 
ط ع  - عمان  - للنشر 

2014 



2464/14 C.1891  اإلعالم و البیئة بین النظریة و التطبیق 

د: زھیر عبد 
 -اللطیف عابد 

د: أحمد العابد 
 أبو السعید

دار الیازوري العلمیة 
ط ع  - عمان  - للنشر 

2014 

2471/14 C.1892 اإلعالن 
الجبار د: عبد 

 مندیل الغانمي 

دار الیازوري العلمیة 
ط ع  - عمان  - للنشر 

2013 

2472/14 C.1893 اإلعالن 
د: عبد الجبار 
 مندیل الغانمي 

دار الیازوري العلمیة 
ط ع  - عمان  - للنشر 

2013 

2487/14 C.1894  الصحافة اإلستقصائیة 
أد: عبد الرزاق  

 الدلیمي 

الیازوري العلمیة دار 
ط ع  - عمان  - للنشر 

2014 

2488/14 C.1895  الصحافة اإلستقصائیة 
أد: عبد الرزاق  

 الدلیمي 

دار الیازوري العلمیة 
ط ع  - عمان  - للنشر 

2014 

2547/14 C.1896  نظریات اإلعالم 
علي عبد الفتاح 

 كنعان 

الیازوري العلمیة دار 
ط ع  - عمان  - للنشر 

2014 

2548/14 C.1897  نظریات اإلعالم 
علي عبد الفتاح 

 كنعان 

دار الیازوري العلمیة 
ط ع  - عمان  - للنشر 

2014 

2445/14 C.1898 اتجاھات اإلعالم الحدیث والمعاصر 
د: حسین عبد 

 الجبار 
ط  -عمان  -دار أسامة 

2011 

2446/14 C.1899 اتجاھات اإلعالم الحدیث والمعاصر 
د: حسین عبد 

 الجبار 
ط  -عمان  -دار أسامة 

1-2013 

2451/14 C.1900  اإلتصال الجماھیري و اإلعالم األمني 
د: عمر خالد 
 المسفري 

ط  -عمان  -دار أسامة 
1-2013 

2452/14 C.1901  الجماھیري و اإلعالم األمني اإلتصال 
د: عمر خالد 
 المسفري 

ط  -عمان  -دار أسامة 
1-2013 

2507/14 C.1902  وسائل اإلعالم و الصراعات السیاسیة 

د: عالم خالد      
السرور /        

أ: سؤدد فؤاد 
 األلوسي 

ط  -عمان  -دار أسامة 
1-2012 

2508/14 C.1903  اإلعالم و الصراعات السیاسیة وسائل 

د: عالم خالد      
السرور /        

أ: سؤدد فؤاد 
 األلوسي 

ط  -عمان  -دار أسامة 
1-2012 

2515/14 C.1904  اإلعالم اإلسرائیلي و فن التضلیل الدعائي 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
ط  -عمان  -دار أسامة 

1-2014 

2516/14 C.1905  اإلعالم اإلسرائیلي و فن التضلیل الدعائي 
أ:بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
ط  -عمان  -دار أسامة 

1-2014 



2519/14 C.1906 ( اإللكتروني) اإلعالم الرقمي 
أ: عبیر 
 الرحباني 

ط  -عمان  -دار أسامة 
1-2012 

2520/14 C.1907  الرقمي (اإللكتروني )اإلعالم 
أ: عبیر 
 الرحباني 

ط  -عمان  -دار أسامة 
1-2012 

2521/14 C.1908  أ: لمیاء طالة اإلعالم الفضائي و التغریب الثقافي 
ط  -عمان  -دار أسامة 

1-2014 

2522/14 C.1909  أ: لمیاء طالة اإلعالم الفضائي و التغریب الثقافي 
ط  -عمان  -أسامة دار 

1-2014 

2523/14 C.1910  اإلعالم و التسویق السیاسي و االنتخابي 

د: عبد الكریم 
فھد الساري /     

أ: سؤدد فؤاد 
 األلوسي 

ط  -عمان  -دار أسامة 
1-2013 

2524/14 C.1911  اإلعالم و التسویق السیاسي و االنتخابي 

الكریم د: عبد 
فھد الساري /     

أ: سؤدد فؤاد 
 األلوسي 

ط  -عمان  -دار أسامة 
1-2013 

2525/14 C.1912 
اإلعالن التلفزیوني و دوره في تكوین الصورة 

 الذھنیة 
د: حمید مجید 

 الشطري 
ط  -عمان  -دار أسامة 

1-2013 

2526/14 C.1913 
التلفزیوني و دوره في تكوین الصورة اإلعالن 

 الذھنیة 
د: حمید مجید 

 الشطري 
ط  -عمان  -دار أسامة 

1-2013 

2529/14 C.1914 
الدبلوماسیة الشعبیة بین اإلعالم و الدعایة و الحرب 

 النفسیة 
د: حیدر أحمد 

 القطبي 
ط  -عمان  -دار أسامة 

1-2013 

2530/14 C.1915 
الدبلوماسیة الشعبیة بین اإلعالم و الدعایة و الحرب 

 النفسیة 
د: حیدر أحمد 

 القطبي 
ط  -عمان  -دار أسامة 

1-2013 

2531/14 C.1916  الرأي العام بین التحلیل و التأثیر 
د: ھیثم ھادي 

 الھیتي 
ط  -عمان  -دار أسامة 

1-2014 

2532/14 C.1917  العام بین التحلیل و التأثیر الرأي 
د: ھیثم ھادي 

 الھیتي 
ط  -عمان  -دار أسامة 

1-2014 

2525/14 C.1918  العنف و وسائل اإلعالم 
أ: سؤدد فؤاد 

 األلوسي 
ط  -عمان  -دار أسامة 

1-2012 

2536/14 C.1919  العنف و وسائل اإلعالم 
أ: سؤدد فؤاد 

 األلوسي 
ط  -عمان  -أسامة دار 

1-2012 

2537/14 C.1920  الفضائیات الرقمیة و تطبیقاتھا اإلعالمیة 
د: فارس حسن 

 الخطاب 
ط  -عمان  -دار أسامة 

1-2012 

2538/14 C.1921  الفضائیات الرقمیة و تطبیقاتھا اإلعالمیة 
د: فارس حسن 

 الخطاب 
ط  -عمان  -دار أسامة 

1-2012 



2453/14 C.1922  اإلتصال الدولي 
نخبة من 

 األساتذة اإلعالم
-دار الفكر العربى

 2011 -1ط-القاھرة 

2454/14 C.1923  اإلتصال الدولي 
نخبة من 

 األساتذة اإلعالم
-دار الفكر العربى

 2011 -1ط-القاھرة 

2467/14 C.1924 
األسس النظریة و النماذج  - و المجتمع اإلعالم 

 التطبیقیة 
أد: عاطف عدلى 

 العبد 
-دار الفكر العربى

 2013 -2ط-القاھرة 

2468/14 C.1925 
األسس النظریة و النماذج  - اإلعالم و المجتمع 

 التطبیقیة 
أد: عاطف عدلى 

 العبد 
-دار الفكر العربى

 2013 -2ط-القاھرة 

2475/14 C.1926 
انتاج البرامج في الرادیو و  -تكنولوجیا اإلتصال 

 التلیفزیون 
عبد المجید 

 شكرى
-دار الفكر العربى

 2013ط -القاھرة 

2476/14 C.1927 
انتاج البرامج في الرادیو و  -تكنولوجیا اإلتصال 

 التلیفزیون 
عبد المجید 

 شكرى
-دار الفكر العربى

 2013ط -القاھرة 

2485/14 C.1928 ھشام ربیع شیزوفرینیا اإلعالم 
-دار الفكر العربى

 2012ط -القاھرة 

2486/14 C.1929 ھشام ربیع شیزوفرینیا اإلعالم 
-دار الفكر العربى

 2012ط -القاھرة 

2491/14 C.1930 
المسرح النتري  -المسرح و اإلتصال اإلعالمي فنون 

 اإلعالم و المسرح -المسرح الشعري  -
عبد المجید 

 شكري
-دار الفكر العربى

 2011 -1ط-القاھرة 

2492/14 C.1931 
المسرح النتري  -فنون المسرح و اإلتصال اإلعالمي 

 اإلعالم و المسرح -المسرح الشعري  -
عبد المجید 

 شكري
-دار الفكر العربى

 2011 -1ط-القاھرة 

2493/14 C.1932  قضایا إعالمیة تاریخیة و معاصرة في الوطن العربي 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
-دار الفكر العربى

 2013 -1ط-القاھرة 

2494/14 C.1933  قضایا إعالمیة تاریخیة و معاصرة في الوطن العربي 
عبد د: عواطف 
 الرحمن 

-دار الفكر العربى
 2013 -1ط-القاھرة 

2495/14 C.1934  مناھج البحث اإلعالمي 
د: محمود حسن 

 اسماعیل 
-دار الفكر العربى

 2011 -1ط-القاھرة 

2496/14 C.1935  مناھج البحث اإلعالمي 
د: محمود حسن 

 اسماعیل 
-الفكر العربىدار 

 2011 -1ط-القاھرة 



2503/14 C.1936  نظریات اإلعالم و تطبیقاتھا العربیة 
أد: عاطف عدلى 
العبد / د: نھى 
 عاطف العبد 

-دار الفكر العربى
 2011 -1ط-القاھرة 

2504/14 C.1937  نظریات اإلعالم و تطبیقاتھا العربیة 
عدلى أد: عاطف 

العبد / د: نھى 
 عاطف العبد 

-دار الفكر العربى
 2011 -1ط-القاھرة 

2505/14 C.1938  النظریة النقدیة فى بحوث اإلتصال 
د: عواطف عبد 

 الرحمن 
-دار الفكر العربى

 2011ط -القاھرة 

2506/14 C.1939  النظریة النقدیة فى بحوث اإلتصال 
عبد د: عواطف 
 الرحمن 

-دار الفكر العربى
 2011ط -القاھرة 

2533/14 C.1940 صناعة األخبار التلیفزیونیة فى عصر البث الفضائي 
د: نھى عاطف 

 العبد 
-دار الفكر العربى

 2007ط -القاھرة 

2534/14 C.1941 صناعة األخبار التلیفزیونیة فى عصر البث الفضائي 
عاطف د: نھى 

 العبد 
-دار الفكر العربى

 2007ط -القاھرة 

2915/14 C.1942  تطبیقات مستحدثة  - التعلیم اإللكتروني 
د: ولید سالم 

 محمد الحلفاوي 
-دار الفكر العربى

 2011 -1ط -القاھرة 

2916/14 C.1943  تطبیقات مستحدثة  - التعلیم اإللكتروني 
سالم د: ولید 

 محمد الحلفاوي 
-دار الفكر العربى

 2011 -1ط -القاھرة 

2461/14 C.1944  اإلعالم السیاسي 
د: محمد أبو 

 سمرة 
عمان  -دار الرایة للنشر 

 2012 - 1ط-

2462/14 C.1945  اإلعالم السیاسي 
د: محمد أبو 

 سمرة 
عمان  -دار الرایة للنشر 

 2012 - 1ط-

2465/14 C.1946  اإلعالم و السلطات الثالث 

د: محمد أبو 
سمرة / م : 
یوسف أبو 

 سمرة 

عمان  -دار الرایة للنشر 
 2011 - 1ط-

2466/14 C.1947  اإلعالم و السلطات الثالث 

د: محمد أبو 
سمرة / م : 
یوسف أبو 

 سمرة 

عمان  -دار الرایة للنشر 
 2011 - 1ط-

2517/14 C.1948 
اإلعالم الجنائي و آثاره في الحد من الجریمة و 

 محاربة الفساد و تطویر القطاع العام 
د: بھاء الدین 
 محمد حمدي 

عمان  -دار الرایة للنشر 
 2013 - 1ط-

2518/14 C.1949 
اإلعالم الجنائي و آثاره في الحد من الجریمة و 

 محاربة الفساد و تطویر القطاع العام 
د: بھاء الدین 
 محمد حمدي 

عمان  -دار الرایة للنشر 
 2013 - 1ط-



2455/14 C.1950  مخلوف بوكروح  كیف تنمي مھارات األداء ? - اإلتصال الشفوي 
 - مطبعة حسناوي مراد 

 2005ط  -الجزائر 

2456/14 C.1951  بوكروح مخلوف  كیف تنمي مھارات األداء ? - اإلتصال الشفوي 
 - مطبعة حسناوي مراد 

 2005ط  -الجزائر 

2469/14 C.1952 
اإلعالم و دوره في معالجة ظاھرة االرھاب و 

إعالم المقاومة العراقیة  - الموقف من المقاومة 
 أنموذجا

عامر وھاب 
 خلف العاني 

 -دار الحامد للنشر 
 2013 -1ط -عمان 

2470/14 C.1953 
و دوره في معالجة ظاھرة االرھاب و اإلعالم 

إعالم المقاومة العراقیة  - الموقف من المقاومة 
 أنموذجا

عامر وھاب 
 خلف العاني 

 -دار الحامد للنشر 
 2013 -1ط -عمان 

2497/14 C.1954  مھارات اإلتصال باللغة اإلنجلیزیة 
MASOUD 

OMAR 
NASRO 

عمان  -دار صفاء للنشر 
 2014ط -

2498/14 C.1955  مھارات اإلتصال باللغة اإلنجلیزیة 
MASOUD 

OMAR 
NASRO 

عمان  -دار صفاء للنشر 
 2014ط -

2509/14 C.1956 
دراسة في النشأة و  -وسائل اإلعالم و اإلتصال 

 التطور 
د: محمد صاحب 

 سلطان 
 -عمان  - دار المسیرة 

 2012-1ط

2510/14 C.1957 
دراسة في النشأة و  -وسائل اإلعالم و اإلتصال 

 التطور 
د: محمد صاحب 

 سلطان 
 -عمان  - دار المسیرة 

 2012-1ط

2511/14 C.1958  اإلتصال و قضایا المجتمع 
أد: تیسیر أحمد 

 أبو عرجة
 -عمان  - دار المسیرة 

 2013-1ط

2512/14 C.1959  اإلتصال و قضایا المجتمع 
أد: تیسیر أحمد 

 أبو عرجة
 -عمان  - دار المسیرة 

 2013-1ط

2513/14 C.1960 
 BBCموقعا- األخبار في الصحافة اإللكترونیة 

 العربیة و إیالف أنموذجا
جمال عبد 

 ناموس القیسي 
 -عمان  -دار النفائس 

 2013-1ط

2514/14 C.1961 
 BBCموقعا- في الصحافة اإللكترونیة األخبار 

 العربیة و إیالف أنموذجا
جمال عبد 

 ناموس القیسي 
 -عمان  -دار النفائس 

 2013-1ط

2541/14 C.1962  مراعاة الرأي العام في ضوء السنة النبویة 
د: فراس محمد 

 ابراھیم 
 -عمان  -دار النفائس 

 2013-1ط

2542/14 C.1963  مراعاة الرأي العام في ضوء السنة النبویة 
د: فراس محمد 

 ابراھیم 
 -عمان  -دار النفائس 

 2013-1ط



2543/14 C.1964  مراكز التدریب اإلعالمي 
د: محمد حمود 

 حسن 
 -عمان  -دار النفائس 

 2013-1ط

2544/14 C.1965  مراكز التدریب اإلعالمي 
د: محمد حمود 

  حسن
 -عمان  -دار النفائس 

 2013-1ط

2489/14 C.1966 
دراسات في التفاعلیة و - الصحافة اإللكترونیة 

 تصمیم المواقع 
أد: شریف 

 درویش اللبان 
الدار المصریة اللبنانیة 

 2011 - 3ط -القاھرة  -

2490/14 C.1967 
دراسات في التفاعلیة و - اإللكترونیة الصحافة 

 تصمیم المواقع 
أد: شریف 

 درویش اللبان 
الدار المصریة اللبنانیة 

 2011 - 3ط -القاھرة  -

2501/14 C.1968  الضبط و السیطرة  -نظام اإلتصال و اإلعالم الدولى 
أد: راسم محمد 

 الجمال 
المصریة اللبنانیة الدار 

 2010 - 3ط -القاھرة  -

2502/14 C.1969  الضبط و السیطرة  -نظام اإلتصال و اإلعالم الدولى 
أد: راسم محمد 

 الجمال 
الدار المصریة اللبنانیة 

 2010 - 3ط -القاھرة  -

2499/14 C.1970  النصیة في لغة اإلعالم السیاسي 
د: سیروان أنور 

  مجید

عالم الكتب الحدیث 
-1ط- األردن-للنشر

2013 

2500/14 C.1971  النصیة في لغة اإلعالم السیاسي 
د: سیروان أنور 

 مجید 

عالم الكتب الحدیث 
-1ط- األردن-للنشر

2013 

2527/14 C.1972 
حقوق اإلنسان و السكان و البیئة في المجال 

 اإلعالمي 
 د: حسنین شفیق 

 - دار فكر و فن للنشر 
 2011-1ط

2528/14 C.1973 
حقوق اإلنسان و السكان و البیئة في المجال 

 اإلعالمي 
 د: حسنین شفیق 

 - دار فكر و فن للنشر 
 2011-1ط

2609/14 C.1974 
دلیل الفنادق و المطاعم السیاحیة إلى شراء و حفظ و 

 تصنیع األغدیة 
علي د: حسین 

 موصللي 
 -دار عالء الدین للنشر 

 2002-1ط -دمشق

2610/14 C.1975 
دلیل الفنادق و المطاعم السیاحیة إلى شراء و حفظ و 

 تصنیع األغدیة 
د: حسین علي 

 موصللي 
 -دار عالء الدین للنشر 

 2002-1ط -دمشق

2639/14 C.1976  مبادئ السیاحة 
عاید د: مرزوق 

 القعید و أخرون 
 - عمان  -إثراء للنشر 

 2011-1ط

2640/14 C.1977  مبادئ السیاحة 
د: مرزوق عاید 
 القعید و أخرون 

 - عمان  -إثراء للنشر 
 2011-1ط

2641/14 C.1978 مدخل إلى السیاحة و اإلستجمام و التنزه 
د: حسین 
 الریماوي 

عمان  -النظم للنشر دار 
 1998ط -



2642/14 C.1979 مدخل إلى السیاحة و اإلستجمام و التنزه 
د: حسین 
 الریماوي 

عمان  -دار النظم للنشر 
 1998ط -

2647/14 C.1980 
األسس -مھارات اإلتصال في الخدمة اإلجتماعیة 

 النظریة و العلمیة 
د: نجالء محمد 

 صالح 
 -الثقافة للنشر دار 

 2012-1ط -عمان 

2648/14 C.1981 
األسس -مھارات اإلتصال في الخدمة اإلجتماعیة 

 النظریة و العلمیة 
د: نجالء محمد 

 صالح 
 -دار الثقافة للنشر 

 2012-1ط -عمان 

2663/14 C.1982  غسان عویس  علم و فن  -الداللة و اإلرشاد السیاحي 
 - زھران للنشر دار 

 2013-1ط -عمان 

2664/14 C.1983  غسان عویس  علم و فن  -الداللة و اإلرشاد السیاحي 
 - دار زھران للنشر 

 2013-1ط -عمان 

2937/14 C.1984  اإلعالم و الھجرة إلى العصر الرقمي 
أد: حارث عبود 

أد: مزھر  -
 العاني 

 -الحامد للنشر دار 
 2015 -1ط -عمان 

2938/14 C.1985  اإلعالم و الھجرة إلى العصر الرقمي 
أد: حارث عبود 

أد: مزھر  -
 العاني 

 -دار الحامد للنشر 
 2015 -1ط -عمان 

2941/14 C.1986  دراسات في اإلعالم و اإلعالن السیاحي 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -الحامد للنشر دار 
 2015 -1ط -عمان 

2942/14 C.1987  دراسات في اإلعالم و اإلعالن السیاحي 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -دار الحامد للنشر 
 2015 -1ط -عمان 

2943/14 C.1988  اإلعالم التربوي و التعلیمي 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -الحامد للنشر دار 
 2015 -1ط -عمان 

2944/14 C.1989  اإلعالم التربوي و التعلیمي 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -دار الحامد للنشر 
 2015 -1ط -عمان 

2945/14 C.1990  تخطیط الحمالت اإلعالمیة و اإلعالنیة 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -الحامد للنشر دار 
 2015 -1ط -عمان 

2946/14 C.1991  تخطیط الحمالت اإلعالمیة و اإلعالنیة 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -دار الحامد للنشر 
 2015 -1ط -عمان 

2957/14 C.1992  المشكالت و الحلول  - اإلعالم األمني 

مؤلفین مجموعة 
أكادیمیة نایف 
العربیة للعلوم 

 األمنیة 

 -دار الحامد للنشر 
 2014 -1ط -عمان 

2958/14 C.1993  المشكالت و الحلول  - اإلعالم األمني 

مجموعة مؤلفین 
أكادیمیة نایف 
العربیة للعلوم 

 األمنیة 

 -دار الحامد للنشر 
 2014 -1ط -عمان 



2973/14 C.1994  برامج اإلعالم األمني بین الواقع و التطلعات 

مجموعة مؤلفین 
أكادیمیة نایف 
العربیة للعلوم 

 األمنیة 

 -دار الحامد للنشر 
 2014 -1ط -عمان 

2974/14 C.1995  برامج اإلعالم األمني بین الواقع و التطلعات 

مجموعة مؤلفین 
أكادیمیة نایف 
العربیة للعلوم 

 األمنیة 

 -دار الحامد للنشر 
 2014 -1ط -عمان 

2939/14 C.1996 
تمظھرات الشكل و  - البرامج التفاعلیة التلفزیونیة 

 بناءه الدرامي و الداللي 

عمار ابراھیم 
محمد الیاسري / 
تقدیم : أد: عبد 
 القادر الدلیمي 

 -دار الرضوان للنشر 
 2014 -1ط -عمان 

2940/14 C.1997 
تمظھرات الشكل و  - البرامج التفاعلیة التلفزیونیة 

 بناءه الدرامي و الداللي 

عمار ابراھیم 
محمد الیاسري / 
تقدیم : أد: عبد 
 القادر الدلیمي 

 -دار الرضوان للنشر 
 2014 -1ط -عمان 

2947/14 C.1998  د: آمال عمیرات  (العمومي ) - اإلتصال اإلجتماعي 
 - أسامة للنشر دار 

 2014-1ط -عمان 

2948/14 C.1999  د: آمال عمیرات  (العمومي ) - اإلتصال اإلجتماعي 
 - دار أسامة للنشر 

 2014-1ط -عمان 

2949/14 C.2000  مھارات المذیع الممیز في عملیات اإلتصال 
د: كامل 
 الطراونة 

 - دار أسامة للنشر 
 2014-1ط -عمان 

2950/14 C.2001  مھارات المذیع الممیز في عملیات اإلتصال 
د: كامل 
 الطراونة 

 - دار أسامة للنشر 
 2014-1ط -عمان 

2951/14 C.2002  قضایا الدیمقراطیة في الصحافة العربیة 
د: حسین علي 
 ابراھیم الفالحي 

عمان  -دار غیداء للنشر 
 2014-1ط -

2952/14 C.2003  قضایا الدیمقراطیة في الصحافة العربیة 
د: حسین علي 
 ابراھیم الفالحي 

عمان  -دار غیداء للنشر 
 2014-1ط -

2955/14 C.2004 
الجزائر  - التعلیق الصحفي في الصحافة المكتوبة 

 انموذجا 
 أ: ساعد ساعد

المكتب الجامعي 
-اإلسكندریة -الحدیث
 2014-1ط

2956/14 C.2005 
الجزائر  - التعلیق الصحفي في الصحافة المكتوبة 

 انموذجا 
 أ: ساعد ساعد

المكتب الجامعي 
-اإلسكندریة -الحدیث
 2014-1ط

2963/14 C.2006  تأثیر البث التلفزیوني الفضائي على طلبة الجامعات 
د: فوزي یوسف 

 مخلف 

الجامعي المكتب 
-اإلسكندریة -الحدیث
 2014-1ط

2964/14 C.2007  تأثیر البث التلفزیوني الفضائي على طلبة الجامعات 
د: فوزي یوسف 

 مخلف 

المكتب الجامعي 
-اإلسكندریة -الحدیث
 2014-1ط



2959/14 C.2008  اإلعالم الدولى و العولمة 
أد: جمال محمد 

 أبو شنب 
 - المعرفة الجامعیة دار 

 2014-1ط - اإلسكندریة 

2960/14 C.2009  اإلعالم الدولى و العولمة 
أد: جمال محمد 

 أبو شنب 
 - دار المعرفة الجامعیة 

 2014-1ط - اإلسكندریة 

2961/14 C.2010 
اإلتجاھات النظریة  -السیاسات اإلعالمیة " المفاھیم 

 التطبیقات " -
محمد  أد: جمال

 أبو شنب 
 - دار المعرفة الجامعیة 

 2014-1ط - اإلسكندریة 

2962/14 C.2011 
اإلتجاھات النظریة  -السیاسات اإلعالمیة " المفاھیم 

 التطبیقات " -
أد: جمال محمد 

 أبو شنب 
 - دار المعرفة الجامعیة 

 2014-1ط - اإلسكندریة 

2965/14 C.2012  اإلتصال و اإلعالم الحدیثة نظریات 
علي عبد الفتاح 

 علي 
عمان  - دار األیام للنشر 

 2014ط ع  -

2966/14 C.2013  نظریات اإلتصال و اإلعالم الحدیثة 
علي عبد الفتاح 

 علي 
عمان  - دار األیام للنشر 

 2014ط ع  -

2967/14 C.2014  األسس العلمیة و العملیة  -الصحفي الحدیث اإلخراج 

أد: تیسیر أحمد 
أبو عرجة / د: 
نسرین ریاض 

 عبد هللا

-عمان - دار المسیرة 
 2014-1ط

2968/14 C.2015  األسس العلمیة و العملیة  -اإلخراج الصحفي الحدیث 

أد: تیسیر أحمد 
أبو عرجة / د: 
نسرین ریاض 

 عبد هللا

-عمان - المسیرة دار 
 2014-1ط

2969/14 C.2016 
تاریخھ و سماتھ و  - اإلعالم التركي المعاصر 

 اتجاھاتھ
د: عبد الكریم 
 علي الدبیسي 

- دار كنوز المعرفة 
 2014-1ط- عمان

2970/14 C.2017 
تاریخھ و سماتھ و  - اإلعالم التركي المعاصر 

 اتجاھاتھ
الكریم د: عبد 

 علي الدبیسي 
- دار كنوز المعرفة 

 2014-1ط- عمان

2953/14 C.2018  اإلعالم البیئي 
علي عبد الفتاح 

 كنعان 
 - عمان  -دار الیازوري 

 2014ط ع 

2954/14 C.2019  اإلعالم البیئي 
علي عبد الفتاح 

 كنعان 
 - عمان  -دار الیازوري 

 2014ط ع 

2971/14 C.2020  اإلعالم الریاضي 
علي عبد الفتاح 

 كنعان 
 - عمان  -دار الیازوري 

 2014ط ع 

2972/14 C.2021  اإلعالم الریاضي 
علي عبد الفتاح 

 كنعان 
 - عمان  -دار الیازوري 

 2014ط ع 

2975/14 C.2022  الصحافة اإللكترونیة 
علي عبد الفتاح 

 كنعان 
 - عمان  -الیازوري دار 

 2014ط ع 



2976/14 C.2023  الصحافة اإللكترونیة 
علي عبد الفتاح 

 كنعان 
 - عمان  -دار الیازوري 

 2014ط ع 

2977/14 C.2024  المنبر اإلعالمي التربوي  - الصحافة المدرسیة 
د: عیسى محمود 

 حسن 
 - دار زھران للنشر 

 2013-1ط -عمان 

2978/14 C.2025  المنبر اإلعالمي التربوي  - الصحافة المدرسیة 
د: عیسى محمود 

 حسن 
 - دار زھران للنشر 

 2013-1ط -عمان 

3215/14 C.2026  زھیر إحدادن  مدخل لعلوم اإلعالم و اإلتصال 
دیوان المطبوعات 

 -الجزائر  -الجامعیة 
 2014ط

3216/14 C.2027  زھیر إحدادن  لعلوم اإلعالم و اإلتصال مدخل 
دیوان المطبوعات 

 -الجزائر  -الجامعیة 
 2014ط

3217/14 C.2028  زھیر إحدادن  مدخل لعلوم اإلعالم و اإلتصال 
دیوان المطبوعات 

 -الجزائر  -الجامعیة 
 2014ط

3218/14 C.2029  إحدادن زھیر  مدخل لعلوم اإلعالم و اإلتصال 
دیوان المطبوعات 

 -الجزائر  -الجامعیة 
 2014ط

3275/14 C.2030  اإلعالم حقائق و أبعاد… 
إسماعیل 

 معروف قالیة 

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 1999ط

3276/14 C.2031  اإلعالم حقائق و أبعاد… 
إسماعیل 

 معروف قالیة 

المطبوعات دیوان 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 1999ط

3277/14 C.2032  اإلعالم حقائق و أبعاد… 
إسماعیل 

 معروف قالیة 

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 1999ط

3278/14 C.2033  اإلعالم حقائق و أبعاد… 
إسماعیل 

 معروف قالیة 

المطبوعات دیوان 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 1999ط

3299/14 C.2034 
Management de 

l'information,redressement et mise à 
niveau des entreprises 

ABDELHA
K LAMIRI 

office des 
publications 

universitaires- 
alger- 2éme 
Edition 2012 

3300/14 C.2035 
Management de 

l'information,redressement et mise à 
niveau des entreprises 

ABDELHA
K LAMIRI 

office des 
publications 

universitaires- 
alger- 2éme 
Edition 2012 



3301/14 C.2036 
Management de 

l'information,redressement et mise à 
niveau des entreprises 

ABDELHA
K LAMIRI 

office des 
publications 

universitaires- 
alger- 2éme 
Edition 2012 

3302/14 C.2037 
Management de 

l'information,redressement et mise à 
niveau des entreprises 

ABDELHA
K LAMIRI 

office des 
publications 

universitaires- 
alger- 2éme 
Edition 2012 

3311/14 C.2038  أحمد بن مرسلي  مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم و اإلتصال 
دیوان المطبوعات 

 -الجزائر  -الجامعیة 
 2010 -4ط

3312/14 C.2039  أحمد بن مرسلي  مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم و اإلتصال 
المطبوعات دیوان 

 -الجزائر  -الجامعیة 
 2010 -4ط

3313/14 C.2040  أحمد بن مرسلي  مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم و اإلتصال 
دیوان المطبوعات 

 -الجزائر  -الجامعیة 
 2010 -4ط

3314/14 C.2041  مرسلي أحمد بن  مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم و اإلتصال 
دیوان المطبوعات 

 -الجزائر  -الجامعیة 
 2010 -4ط

3423/14 C.2042 
خلفیتھ النظریة و آلیاتھ العملیة  -اإلقناع اإلجتماعي 

 موجھ لطلبة اإلعالم و اإلتصال  -
 د: عامر مصباح 

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 

 2006 -2ط

3424/14 C.2043 
خلفیتھ النظریة و آلیاتھ العملیة  -اإلجتماعي  اإلقناع

 موجھ لطلبة اإلعالم و اإلتصال  -
 د: عامر مصباح 

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 

 2006 -2ط

3425/14 C.2044 
خلفیتھ النظریة و آلیاتھ العملیة  -اإلقناع اإلجتماعي 

 موجھ لطلبة اإلعالم و اإلتصال  -
 مصباح  د: عامر

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 

 2006 -2ط

3426/14 C.2045 
خلفیتھ النظریة و آلیاتھ العملیة  -اإلقناع اإلجتماعي 

 موجھ لطلبة اإلعالم و اإلتصال  -
 د: عامر مصباح 

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 

 2006 -2ط

3579/14 C.2046 
كتابة المذكرات و أطروحات الدكتوراه في  منھجیة

 علوم اإلعالم و اإلتصال 
 أحمد عظیمي

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 2009ط



3580/14 C.2047 
منھجیة كتابة المذكرات و أطروحات الدكتوراه في 

 علوم اإلعالم و اإلتصال 
 أحمد عظیمي

المطبوعات دیوان 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 2009ط

3581/14 C.2048 
منھجیة كتابة المذكرات و أطروحات الدكتوراه في 

 علوم اإلعالم و اإلتصال 
 أحمد عظیمي

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 2009ط

3582/14 C.2049 
كتابة المذكرات و أطروحات الدكتوراه في منھجیة 

 علوم اإلعالم و اإلتصال 
 أحمد عظیمي

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 2009ط

3595/14 C.2050 
الوظائف ، الھیاكل ،  - مؤسسات اإلعالم و اإلتصال 

 األدوار 
 جمال العیفة

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 2010ط

3596/14 C.2051 
الوظائف ، الھیاكل ،  - مؤسسات اإلعالم و اإلتصال 

 األدوار 
 جمال العیفة

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 2010ط

3597/14 C.2052 
الوظائف ، الھیاكل ،  - مؤسسات اإلعالم و اإلتصال 

 األدوار 
 جمال العیفة

المطبوعات دیوان 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 2010ط

3598/14 C.2053 
الوظائف ، الھیاكل ،  - مؤسسات اإلعالم و اإلتصال 

 األدوار 
 جمال العیفة

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 2010ط

3743/14 C.2054  زھیر إحدادن  الصحافة المكتوبة في الجزائر 
المطبوعات دیوان 

 -الجزائر  -الجامعیة 
 2012ط

3744/14 C.2055  زھیر إحدادن  الصحافة المكتوبة في الجزائر 
دیوان المطبوعات 

 -الجزائر  -الجامعیة 
 2012ط

3745/14 C.2056  زھیر إحدادن  الصحافة المكتوبة في الجزائر 
المطبوعات دیوان 

 -الجزائر  -الجامعیة 
 2012ط

3746/14 C.2057  زھیر إحدادن  الصحافة المكتوبة في الجزائر 
دیوان المطبوعات 

 -الجزائر  -الجامعیة 
 2012ط

3747/14 C.2058 
L'INFORMATION EN ALGERIE de 

1965 à 1982 

ZAHIR 
IHADDAD

EN 

office des 
publications 

universitaires- 
alger-  2012 

3748/14 C.2059 
L'INFORMATION EN ALGERIE de 

1965 à 1982 

ZAHIR 
IHADDAD

EN 

office des 
publications 

universitaires- 
alger-  2012 

3749/14 C.2060 
L'INFORMATION EN ALGERIE de 

1965 à 1982 

ZAHIR 
IHADDAD

EN 

office des 
publications 

universitaires- 
alger-  2012 



3750/14 C.2061 
L'INFORMATION EN ALGERIE de 

1965 à 1982 

ZAHIR 
IHADDAD

EN 

office des 
publications 

universitaires- 
alger-  2012 

3843/14 C.2062 
LA COMMUNICATION DANS 
L'ENTREPRISE - a l'usage des 
étudiants et des professionnels 

ABDELKR
IM 

BOUHAFS 

office des 
publications 

universitaires- 
alger-  2014 

3844/14 C.2063 
LA COMMUNICATION DANS 
L'ENTREPRISE - a l'usage des 
étudiants et des professionnels 

ABDELKR
IM 

BOUHAFS 

office des 
publications 

universitaires- 
alger-  2014 

3845/14 C.2064 
LA COMMUNICATION DANS 
L'ENTREPRISE - a l'usage des 
étudiants et des professionnels 

ABDELKR
IM 

BOUHAFS 

office des 
publications 

universitaires- 
alger-  2014 

3846/14 C.2065 
LA COMMUNICATION DANS 
L'ENTREPRISE - a l'usage des 
étudiants et des professionnels 

ABDELKR
IM 

BOUHAFS 

office des 
publications 

universitaires- 
alger-  2014 

3875/14 C.2066 
LE SYSTEME NATIONAL 

D'INFORMATION ECONOMIQUE - 
ETAT -PERSPECTIVES 

sous la 
direction de 

MADJID 
DAHMANE 

EDITITIONS 
CERIST -

ALGER-2006 

6876/14 C.2067 
LE SYSTEME NATIONAL 

D'INFORMATION ECONOMIQUE - 
ETAT -PERSPECTIVES 

sous la 
direction de 

MADJID 
DAHMANE 

EDITITIONS 
CERIST -

ALGER-2006 



3877/14 C.2068 
LE SYSTEME NATIONAL 

D'INFORMATION ECONOMIQUE - 
ETAT -PERSPECTIVES 

sous la 
direction de 

MADJID 
DAHMANE 

EDITITIONS 
CERIST -

ALGER-2006 

3877/14 C.2069 
LE SYSTEME NATIONAL 

D'INFORMATION ECONOMIQUE - 
ETAT -PERSPECTIVES 

sous la 
direction de 

MADJID 
DAHMANE 

EDITITIONS 
CERIST -

ALGER-2006 

4023/14 C.2070 
المسائل النظریة و  -تكنولوجیا اإلتصال الحدیثة 

 محاضرات جامعیة  -التطبیقیة 
أ: أ: ھارون 

 منصر 
 -األلمعیة للنشر دار 

 2012-1ط -الجزائر 

4024/14 C.2071 
المسائل النظریة و  -تكنولوجیا اإلتصال الحدیثة 

 محاضرات جامعیة  -التطبیقیة 
أ: أ: ھارون 

 منصر 
 -دار األلمعیة للنشر 

 2012-1ط -الجزائر 

4025/14 C.2072 
المسائل النظریة و  -اإلتصال الحدیثة تكنولوجیا 

 محاضرات جامعیة  -التطبیقیة 
أ: أ: ھارون 

 منصر 
 -دار األلمعیة للنشر 

 2012-1ط -الجزائر 

4026/14 C.2073 
المسائل النظریة و  -تكنولوجیا اإلتصال الحدیثة 

 محاضرات جامعیة  -التطبیقیة 
أ: أ: ھارون 

 منصر 
 -األلمعیة للنشر دار 

 2012-1ط -الجزائر 

4043/14 C.2074 
 - اإلتصال و دوره في كفاءة المؤسسة اإلقتصادیة 

 دراسة نظریة و تطبیقیة 
د: ناصر دادي 

 عدون
 - دار المحمدیة العامة 

 دون طبعة -الجزائر 

4044/14 C.2075 
 - و دوره في كفاءة المؤسسة اإلقتصادیة اإلتصال 

 دراسة نظریة و تطبیقیة 
د: ناصر دادي 

 عدون
 - دار المحمدیة العامة 

 دون طبعة -الجزائر 

4045/14 C.2076 
 - اإلتصال و دوره في كفاءة المؤسسة اإلقتصادیة 

 دراسة نظریة و تطبیقیة 
د: ناصر دادي 

 عدون
 - المحمدیة العامة دار 

 دون طبعة -الجزائر 

4046/14 C.2077 
 - اإلتصال و دوره في كفاءة المؤسسة اإلقتصادیة 

 دراسة نظریة و تطبیقیة 
د: ناصر دادي 

 عدون
 - دار المحمدیة العامة 

 دون طبعة -الجزائر 

4171/14 C.2078 
و اإلتصال في العالم ( الھند و الصین نموذجا اإلعالم 

( 
 إدریس بوسكین 

ط  -الجزائر  -دار ھومھ 
 بدون

4172/14 C.2079 
اإلعالم و اإلتصال في العالم ( الھند و الصین نموذجا 

( 
 إدریس بوسكین 

ط  -الجزائر  -دار ھومھ 
 بدون



4173/14 C.2080 
و اإلتصال في العالم ( الھند و الصین نموذجا اإلعالم 

( 
 إدریس بوسكین 

ط  -الجزائر  -دار ھومھ 
 بدون

4174/14 C.2081 
اإلعالم و اإلتصال في العالم ( الھند و الصین نموذجا 

( 
 إدریس بوسكین 

ط  -الجزائر  -دار ھومھ 
 بدون

4191/14 C.2082 
دراسة فقھیة قانونیة و  -جنح الصحافة رسالة في 

 قضائیة مقارنة 
لحسین بن شیخ 

 آث ملویا
ط  -الجزائر  -دار ھومھ 

 بدون

4192/14 C.2083 
دراسة فقھیة قانونیة و  -رسالة في جنح الصحافة 

 قضائیة مقارنة 
لحسین بن شیخ 

 آث ملویا
ط  -الجزائر  -دار ھومھ 

 بدون

4193/14 C.2084 
دراسة فقھیة قانونیة و  -رسالة في جنح الصحافة 

 قضائیة مقارنة 
لحسین بن شیخ 

 آث ملویا
ط  -الجزائر  -دار ھومھ 

 بدون

4194/14 C.2085 
دراسة فقھیة قانونیة و  -رسالة في جنح الصحافة 

 قضائیة مقارنة 
لحسین بن شیخ 

 آث ملویا
ط  -الجزائر  -دار ھومھ 

 بدون

4274/14 C.2086  د: محمد لعقاب  مھارات الكتابة لإلعالم الجدید 
 -الجزائر  -دار ھومھ 

 2013ط

4275/14 C.2087  د: محمد لعقاب  مھارات الكتابة لإلعالم الجدید 
 -الجزائر  -دار ھومھ 

 2013ط

4276/14 C.2088  د: محمد لعقاب  مھارات الكتابة لإلعالم الجدید 
 -الجزائر  -دار ھومھ 

 2013ط

4277/14 C.2089  د: محمد لعقاب  مھارات الكتابة لإلعالم الجدید 
 -الجزائر  -دار ھومھ 

 2013ط

4294/14 C.2090 
قوانین اإلعالم و أخالقیات  -المھنة صحفي محترف 

( التجاوزات في دولة عربیة        22الصحافة في 
 الممارسة الصحفیة ) 

أد: عبد العالي 
 رزاقي 

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2013ط

4295/14 C.2091 
قوانین اإلعالم و أخالقیات  -المھنة صحفي محترف 

دولة عربیة       ( التجاوزات في  22الصحافة في 
 الممارسة الصحفیة ) 

أد: عبد العالي 
 رزاقي 

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2013ط

4296/14 C.2092 
قوانین اإلعالم و أخالقیات  -المھنة صحفي محترف 

دولة عربیة       ( التجاوزات في  22الصحافة في 
 الممارسة الصحفیة ) 

أد: عبد العالي 
 رزاقي 

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2013ط



4297/14 C.2093 
قوانین اإلعالم و أخالقیات  -صحفي محترف المھنة 

دولة عربیة       ( التجاوزات في  22الصحافة في 
 الممارسة الصحفیة ) 

أد: عبد العالي 
 رزاقي 

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2013ط

4310/14 C.2094 
بعض  -تكنولوجیا اإلعالم و اإلتصال الجدیدة 

 التطبیقات التقنیة 
 فضیل دلیو

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2014ط

4311/14 C.2095 
بعض  -تكنولوجیا اإلعالم و اإلتصال الجدیدة 

 التطبیقات التقنیة 
 فضیل دلیو

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2014ط

4312/14 C.2096 
بعض  -تكنولوجیا اإلعالم و اإلتصال الجدیدة 

 التطبیقات التقنیة 
 فضیل دلیو

 -الجزائر  - دار ھومھ
 2014ط

4313/14 C.2097 
بعض  -تكنولوجیا اإلعالم و اإلتصال الجدیدة 

 التطبیقات التقنیة 
 فضیل دلیو

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2014ط

4314/14 C.2098  أد: فضیل دلیو  2013-1830تاریخ الصحافة الجزائریة المكتوبة 
 -الجزائر  -دار ھومھ 

 2014ط

4315/14 C.2099  أد: فضیل دلیو  2013-1830تاریخ الصحافة الجزائریة المكتوبة 
 -الجزائر  -دار ھومھ 

 2014ط

4316/14 C.2100  أد: فضیل دلیو  2013-1830تاریخ الصحافة الجزائریة المكتوبة 
 -الجزائر  -دار ھومھ 

 2014ط

4317/14 C.2101  أد: فضیل دلیو  2013-1830الصحافة الجزائریة المكتوبة تاریخ 
 -الجزائر  -دار ھومھ 

 2014ط

4354/14 C.2102 
القنوات الفضائیة و أثرھا على القیم األسریة لدى 

 الشباب 
 نسیمة طبشوش 

 -مؤسسة كنوز الحكمة 
 2011ط -الجزائر 

4355/14 C.2103 
الفضائیة و أثرھا على القیم األسریة لدى القنوات 

 الشباب 
 نسیمة طبشوش 

 -مؤسسة كنوز الحكمة 
 2011ط -الجزائر 

4356/14 C.2104 
القنوات الفضائیة و أثرھا على القیم األسریة لدى 

 الشباب 
 نسیمة طبشوش 

 -مؤسسة كنوز الحكمة 
 2011ط -الجزائر 

4357/14 C.2105 
القنوات الفضائیة و أثرھا على القیم األسریة لدى 

 الشباب 
 نسیمة طبشوش 

 -مؤسسة كنوز الحكمة 
 2011ط -الجزائر 

4358/14 C.2106  إنتاج النشرات اإلخباریة التلفزیونیة 

أ: محمد الفاتح 
أ:        - حمدي 

عبد القادر 
 عراضة 

 -كنوز الحكمة مؤسسة 
 2012 -  1ط -الجزائر 

4359/14 C.2107  إنتاج النشرات اإلخباریة التلفزیونیة 

أ: محمد الفاتح 
أ:        - حمدي 

عبد القادر 
 عراضة 

 -مؤسسة كنوز الحكمة 
 2012 -  1ط -الجزائر 



4360/14 C.2108  إنتاج النشرات اإلخباریة التلفزیونیة 

الفاتح أ: محمد 
أ:        - حمدي 

عبد القادر 
 عراضة 

 -مؤسسة كنوز الحكمة 
 2012 -  1ط -الجزائر 

4361/14 C.2109  إنتاج النشرات اإلخباریة التلفزیونیة 

أ: محمد الفاتح 
أ:        - حمدي 

عبد القادر 
 عراضة 

 -مؤسسة كنوز الحكمة 
 2012 -  1ط -الجزائر 

4390/14 C.2110 
العدد  -مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمیة و اإلتصالیة 

  2013الخامس عشر ، السداسي األول 

رئیس التحریر : 
محمد الفاتح 

 حمدي 

 -مؤسسة كنوز الحكمة 
 2013  -الجزائر 

4391/14 C.2111 
العدد  -الحكمة للدراسات اإلعالمیة و اإلتصالیة مجلة 

  2013الخامس عشر ، السداسي األول 

رئیس التحریر : 
محمد الفاتح 

 حمدي 

 -مؤسسة كنوز الحكمة 
 2013  -الجزائر 

4392/14 C.2112 
العدد  -مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمیة و اإلتصالیة 

  2013الخامس عشر ، السداسي األول 

رئیس التحریر : 
محمد الفاتح 

 حمدي 

 -مؤسسة كنوز الحكمة 
 2013  -الجزائر 

4393/14 C.2113 
العدد  -مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمیة و اإلتصالیة 

  2013الخامس عشر ، السداسي األول 

رئیس التحریر : 
محمد الفاتح 

 حمدي 

 -مؤسسة كنوز الحكمة 
 2013  -الجزائر 

4433/14 C.2114 
الصحافة المستقلة في الجزائر و دورھا في تكریس 

 دراسة وصفیة تحلیلیة  - الدیمقراطیة 
 د: غروبة دلیلة 

 -مؤسسة كنوز الحكمة 
 2014  -الجزائر 

4434/14 C.2115 
المستقلة في الجزائر و دورھا في تكریس الصحافة 

 دراسة وصفیة تحلیلیة  - الدیمقراطیة 
 د: غروبة دلیلة 

 -مؤسسة كنوز الحكمة 
 2014  -الجزائر 

4435/14 C.2116 
الصحافة المستقلة في الجزائر و دورھا في تكریس 

 دراسة وصفیة تحلیلیة  - الدیمقراطیة 
 د: غروبة دلیلة 

 -كنوز الحكمة مؤسسة 
 2014  -الجزائر 

4436/14 C.2117 
الصحافة المستقلة في الجزائر و دورھا في تكریس 

 دراسة وصفیة تحلیلیة  - الدیمقراطیة 
 د: غروبة دلیلة 

 -مؤسسة كنوز الحكمة 
 2014  -الجزائر 

4465/14 C.2118 
LA SOCIETE de LINFORMATION , 

LES ORGANISATIONS ET LE 
PLAN DE COMMUNICATION                                                       

FOUAD 
BOUGUET

TA 

l'office des 
Publications 

Universitaires- 
alger - 2005 



4466/14 C.2119 
LA SOCIETE de LINFORMATION , 

LES ORGANISATIONS ET LE 
PLAN DE COMMUNICATION                                                       

FOUAD 
BOUGUET

TA 

l'office des 
Publications 

Universitaires- 
alger - 2005 

4467/14 C.2120 
LA SOCIETE de LINFORMATION , 

LES ORGANISATIONS ET LE 
PLAN DE COMMUNICATION                                                       

FOUAD 
BOUGUET

TA 

l'office des 
Publications 

Universitaires- 
alger - 2005 

4468/14 C.2121 
LA SOCIETE de LINFORMATION , 

LES ORGANISATIONS ET LE 
PLAN DE COMMUNICATION                                                       

FOUAD 
BOUGUET

TA 

l'office des 
Publications 

Universitaires- 
alger - 2005 

4542/14 C.2122  فایزة یخلف د:  مبادئ في سمیولوجیا اإلشھار 
الجزائر  -طاكسیج كوم 

 2010ط  -

4543/14 C.2123  د: فایزة یخلف  مبادئ في سمیولوجیا اإلشھار 
الجزائر  -طاكسیج كوم 

 2010ط  -

4544/14 C.2124  د: فایزة یخلف  مبادئ في سمیولوجیا اإلشھار 
الجزائر  -طاكسیج كوم 

 2010ط  -

4545/14 C.2125  د: فایزة یخلف  مبادئ في سمیولوجیا اإلشھار 
الجزائر  -طاكسیج كوم 

 2010ط  -

4578/14 C.2126 
دراسة  -الصحفي و المراسل الصحفي في الجزائر 

 مھنیة  -سوسیو 
د: بوجمعة 
 رضوان 

الجزائر  -طاكسیج كوم 
 2008 - 1ط  -

4579/14 C.2127 
دراسة  -المراسل الصحفي في الجزائر الصحفي و 

 مھنیة  -سوسیو 
د: بوجمعة 
 رضوان 

الجزائر  -طاكسیج كوم 
 2008 - 1ط  -

4580/14 C.2128 
دراسة  -الصحفي و المراسل الصحفي في الجزائر 

 مھنیة  -سوسیو 
د: بوجمعة 
 رضوان 

الجزائر  -طاكسیج كوم 
 2008 - 1ط  -

4581/14 C.2129 
دراسة  -الصحفي و المراسل الصحفي في الجزائر 

 مھنیة  -سوسیو 
د: بوجمعة 
 رضوان 

الجزائر  -طاكسیج كوم 
 2008 - 1ط  -

4650/14 C.2130 
عندما تخضع وسائل اإلعالم و  -الثقافة الجماھیریة 

 االتصال لقوى السوق 
 أ: جمال العیفة 

جامعة باجي منشورات 
الجزائر  - عنابة  -مختار 

 2003ط  -

4651/14 C.2131 
عندما تخضع وسائل اإلعالم و  -الثقافة الجماھیریة 

 االتصال لقوى السوق 
 أ: جمال العیفة 

منشورات جامعة باجي 
الجزائر  - عنابة  -مختار 

 2003ط  -



4652/14 C.2132 
عندما تخضع وسائل اإلعالم و  -الجماھیریة الثقافة 

 االتصال لقوى السوق 
 أ: جمال العیفة 

منشورات جامعة باجي 
الجزائر  - عنابة  -مختار 

 2003ط  -

4653/14 C.2133 
عندما تخضع وسائل اإلعالم و  -الثقافة الجماھیریة 

 االتصال لقوى السوق 
 أ: جمال العیفة 

جامعة باجي منشورات 
الجزائر  - عنابة  -مختار 

 2003ط  -

4729/14 C.2134  مھارات االتصال و التعلم 
أ: باسل محمد 

 صوان 
 -دار الثقافة للنشر 

 2014-1ط -عمان 

4730/14 C.2135  مھارات االتصال و التعلم 
أ: باسل محمد 

 صوان 
 -دار الثقافة للنشر 

 2014-1ط -عمان 

4845/14 C.2136  اإلعالم و المعلومات و اإلنترنت 
أد: عامر ابراھیم 

 القندلجي 
 - عمان  -دار الیازوري 

 2013ط ع 

4846/14 C.2137  اإلعالم و المعلومات و اإلنترنت 
أد: عامر ابراھیم 

 القندلجي 
 - عمان  -دار الیازوري 

 2013ط ع 

5033/14 C.2138  التحقیق الصحفي 
د: كامل 
 الطراونة 

 - دار أسامة للنشر 
 2014-1ط -عمان 

5034/14 C.2139  التحقیق الصحفي 
د: كامل 
 الطراونة 

 - دار أسامة للنشر 
 2014-1ط -عمان 

5035/14 C.2140  د: وداد غازي  المنظور القرآني لوظائف علم االتصال 
 - أسامة للنشر دار 

 2014-1ط -عمان 

5036/14 C.2141  د: وداد غازي  المنظور القرآني لوظائف علم االتصال 
 - دار أسامة للنشر 

 2014-1ط -عمان 

5037/14 C.2142  بدایات الفني الصحفي 
د: محمد 
 الحفناوي 

 - دار العلم و اإلیمان 
 2014ط -دسوق 

5038/14 C.2143  بدایات الفني الصحفي 
د: محمد 
 الحفناوي 

 - دار العلم و اإلیمان 
 2014ط -دسوق 

5039/14 C.2144  فن التحریر الصحفي 
صالح عبد 

 الحمید 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2013 -1ط -القاھرة 

5040/14 C.2145  فن التحریر الصحفي 
صالح عبد 

 الحمید 
 -طیبة للنشر مؤسسة 
 2013 -1ط -القاھرة 

5041/14 C.2146  مبادئ في االتصال 
د: تیسیر 
 مشارقة

 - دار أسامة للنشر 
 2013-1ط -عمان 

5042/14 C.2147  مبادئ في االتصال 
د: تیسیر 
 مشارقة

 - دار أسامة للنشر 
 2013-1ط -عمان 



5043/14 C.2148  الرأي العام مدخل إلى 
د: كامل خورشید 

 مراد
-عمان - دار المسیرة 

 2012-2ط

5044/14 C.2149  مدخل إلى الرأي العام 
د: كامل خورشید 

 مراد
-عمان - دار المسیرة 

 2012-2ط

5045/14 C.2150  مدخل إلى علم الصحافة 

عزة د: محمد 
د:ماھر  - اللحام 

 - عودة الشمایلة
د: مصطفى 
 یوسف كافي

 -دار اإلعصار العلمي 
 - 1عمان            ط

2015 

5046/14 C.2151  مدخل إلى علم الصحافة 

د: محمد عزة 
د:ماھر  - اللحام 

 - عودة الشمایلة
د: مصطفى 
 یوسف كافي

 -دار اإلعصار العلمي 
 - 1عمان            ط

2015 

5047/14 C.2152  مدخل إلى علوم اإلعالم و اإلتصال 
أد: أحمد 
 عیساوي 

 -دار الكتاب الحدیث 
 2014 -1ط -القاھرة 

  C.2153       

5049/14 C.2154  مقدمة في اإلعالم 
د: علي فالح 
الضالعین و 

 أخرون 

 -دار اإلعصار العلمي 
 - 1عمان            ط

2015 

5050/14 C.2155  مقدمة في اإلعالم 
د: علي فالح 
الضالعین و 

 أخرون 

 -دار اإلعصار العلمي 
 - 1عمان            ط

2015 

5283/15 C.2156  أخالقیات اإلعالم 
د: عبیر سعد 

 الدین 
 -عمان  -دار الكندي 

 2015-1ط

5284/15 C.2157  اإلعالم أخالقیات 
د: عبیر سعد 

 الدین 
 -عمان  -دار الكندي 

 2015-1ط

5285/15 C.2158   إدارة المؤسسات اإلعالمیة 
د: عطا هللا أحمد 

 شاكر 
 -عمان  -دار أسامة 

 2011-1ط

5286/15 C.2159   إدارة المؤسسات اإلعالمیة 
د: عطا هللا أحمد 

 شاكر 
 -عمان  -أسامة دار 

 2011-1ط

5287/15 C.2160   إدارة المؤسسات اإلعالمیة 
د: محمود عزت 
 اللحام و أخرون 

 -دار اإلعصار العلمي 
 - 1عمان            ط

2015 

5288/15 C.2161   إدارة المؤسسات اإلعالمیة 
د: محمود عزت 
 اللحام و أخرون 

 -اإلعصار العلمي دار 
 - 1عمان            ط

2015 

5289/15 C.2162  إشكالیات اإلعالم و معطیات الواقع 
د: وائل رفعت 

 خلیل 
عمان  -دار غیداء للنشر 

 2015-1ط -



5290/15 C.2163  إشكالیات اإلعالم و معطیات الواقع 
د: وائل رفعت 

 خلیل 
عمان  -غیداء للنشر دار 

 2015-1ط -

5291/15 C.2164 
توضیح لألرقام من  - افتراءات لعینة و إحصائیات 

 وسائل اإلعالم و السیاسیین و النشطاء 
جون بست / تر: 

 لمیس الیحي 
 -عمان  - األھلیة للنشر 

 2010 -1طع 

5292/15 C.2165 
توضیح لألرقام من  - لعینة و إحصائیات افتراءات 

 وسائل اإلعالم و السیاسیین و النشطاء 
جون بست / تر: 

 لمیس الیحي 
 -عمان  - األھلیة للنشر 

 2010 -1طع 

5293/15 C.2166  اإلتصال الخطابي و فن اإلقناع 
د: كریمة احسن 

 شعبان
 -عمان  -دار أسامة 

 2015 -1ط

5294/15 C.2167  اإلتصال الخطابي و فن اإلقناع 
د: كریمة احسن 

 شعبان
 -عمان  -دار أسامة 

 2015 -1ط

5295/15 C.2168  جبار عالوي  االتصال السیاسي 
عمان  -دار أمجد للنشر 

 2015 -1طع  -

5296/15 C.2169  جبار عالوي  االتصال السیاسي 
عمان  -للنشر دار أمجد 

 2015 -1طع  -

5297/15 C.2170  اإلتصال الفعال في إدارة األعمال 
أد: خضیر كاظم 

 حمود
عمان  -دار صفاء للنشر 

 2010 -1ط -

5298/15 C.2171  اإلتصال الفعال في إدارة األعمال 
أد: خضیر كاظم 

 حمود
عمان  -دار صفاء للنشر 

 2010 -1ط -

5299/15 C.2172 
اإلتصال في المنظمات العامة بین النظریة و 

 الممارسة 
 د: بشیر العالق 

 - عمان  -دار الیازوري 
 2009طع 

5300/15 C.2173 
اإلتصال في المنظمات العامة بین النظریة و 

 الممارسة 
 د: بشیر العالق 

 - عمان  -دار الیازوري 
 2009طع 

5301/15 C.2174  اإلتصاالت اإلداریة 
د: محمد سلطان 

 حمو
عمان  -دار الرایة للنشر 

 2015-1ط -

5302/15 C.2175  اإلتصاالت اإلداریة 
د: محمد سلطان 

 حمو
عمان  -دار الرایة للنشر 

 2015-1ط -

5303/15 C.2176  اإلخراج الصحفي و الصحافة اإللكترونیة 
فھمي د: أشرف 
 خوخھ

 - دار المعرفة الجامعیة 
 2013-1ط - اإلسكندریة 

5304/15 C.2177  اإلخراج الصحفي و الصحافة اإللكترونیة 
د: أشرف فھمي 

 خوخھ
 - دار المعرفة الجامعیة 

 2013-1ط - اإلسكندریة 



5305/15 C.2178  اإلستعمار اإللكتروني و اإلعالم 
عبیر شفیق 

  الرحباني
 - دار أسامة للنشر 

 2015 -1ط -عمان 

5306/15 C.2179  اإلستعمار اإللكتروني و اإلعالم 
عبیر شفیق 
 الرحباني 

 - دار أسامة للنشر 
 2015 -1ط -عمان 

5307/15 C.2180  اإلعالم المعاصر و تقنیاتھ الحدیثة 
د: مجد ھاشم 

 الھاشمي 
 - عمان  - المناھج دار 

 2015ط

5308/15 C.2181  اإلعالم المعاصر و تقنیاتھ الحدیثة 
د: مجد ھاشم 

 الھاشمي 
 - عمان  - دار المناھج 

 2015ط

5309/15 C.2182  اإلعالم اإلجتماعي 
د: عزام محمد 

 الجمیلي 
 - عمان  - دار غیداء 

 2015-1ط

5310/15 C.2183  اإلعالم اإلجتماعي 
د: عزام محمد 

 الجمیلي 
 - عمان  - دار غیداء 

 2015-1ط

5311/15 C.2184  علي عبد الفتاح  اإلعالم اإلجتماعي 
 - عمان  -دار الیازوري 

 2014طع 

5312/15 C.2185  علي عبد الفتاح  اإلعالم اإلجتماعي 
 - عمان  -دار الیازوري 

 2014طع 

5313/15 C.2186  اإلعالم اإلسالمي المعاصر 
أ: مروى عصام 

 صالح

 -دار اإلعصار العلمي 
 - 1عمان            طع 

2015 

5314/15 C.2187  اإلعالم اإلسالمي المعاصر 
أ: مروى عصام 

 صالح

 -دار اإلعصار العلمي 
 - 1عمان            طع 

2015 

5315/15 C.2188  اإلعالمي البرلماني و السیاسي 
علي عبد الفتاح 

 كنعان 
 - عمان  -دار الیازوري 

 2014طع 

5316/15 C.2189  اإلعالمي البرلماني و السیاسي 
علي عبد الفتاح 

 كنعان 
 - عمان  -دار الیازوري 

 2014طع 

5317/15 C.2190  اإلعالم التربوي و التعلیمي 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -عمان  -دار الحامد 
 2015 -1ط

5318/15 C.2191  اإلعالم التربوي و التعلیمي 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -عمان  -دار الحامد 
 2015 -1ط

5319/15 C.2192 ( جدلیات و تحدیات ) عزام أبو الحمام  اإلعالم الثقافي 
ط  -عمان  -دار أسامة 

2015 

5320/15 C.2193 ( جدلیات و تحدیات ) عزام أبو الحمام  اإلعالم الثقافي 
ط  -عمان  -دار أسامة 

2015 



5321/15 C.2194 
اإلعالم الجدید                        (                  

 شبكات التواصل اإلجتماعي )          
أ: علي خلیل 

 شقرة
 -عمان  -أسامة دار 

  2014-1ط

5322/15 C.2195 
اإلعالم الجدید                        (                  

 شبكات التواصل اإلجتماعي )          
أ: علي خلیل 

 شقرة
 -عمان  -دار أسامة 

  2014-1ط

5323/15 C.2196 
(            اإلعالم الجدید                              

 مفاھیم و نظریات  )          
 د: ودیع العززي 

ط  - عمان  - دار المناھج 
1 - 2015 

5324/15 C.2197 
اإلعالم الجدید                        (                  

 مفاھیم و نظریات  )          
 د: ودیع العززي 

ط  - عمان  - دار المناھج 
1 - 2015 

5325/15 C.2198  اإلعالم الجماھیري 
د: عزام علي 

 الجویلي 
 - عمان  - دار غیداء 

 2015-1ط

5326/15 C.2199  اإلعالم الجماھیري 
د: عزام علي 

 الجویلي 
 - عمان  - دار غیداء 

 2015-1ط

5327/15 C.2200  تأ:أماني الخطیب اإلعالم الدعائي المعاصر 
منشورات الحلبي 

 1ط -بیروت  - الحقوقیة 
- 2015 

5328/15 C.2201  تأ:أماني الخطیب اإلعالم الدعائي المعاصر 
منشورات الحلبي 

 1ط -بیروت  - الحقوقیة 
- 2015 

5329/15 C.2202  اإلعالم الدولي 
د: جمیل خلیل 

عیسى  -محمد 
 موسى أبو شیخة

 - المعتز للنشر دار 
 2015-1ط -عمان 

5330/15 C.2203  اإلعالم الدولي 
د: جمیل خلیل 

عیسى  -محمد 
 موسى أبو شیخة

 - دار المعتز للنشر 
 2015-1ط -عمان 

5331/15 C.2204  اإلعالم الرقمي الجدید 

د: ماھر عودة 
د:  -الشمایلة

محمود عزة 
د:  - اللحام 

مصطفى یوسف 
  كافي

دار اإلعصار العلمي 
 1ط ع  - عمان  - للنشر 

- 2015 

5332/15 C.2205  اإلعالم الرقمي الجدید 

د: ماھر عودة 
د:  -الشمایلة

محمود عزة 
د:  - اللحام 

مصطفى یوسف 
 كافي 

دار اإلعصار العلمي 
 1ط ع  - عمان  - للنشر 

- 2015 

5333/15 C.2206  مفاھیمھ و تطبیقاتھ - السیاحي اإلعالم 

د: ھباس بن 
     - رجاء الحربي 

أ: سعود السیف 
 السھلي 

 - دار أسامة للنشر 
 2015 -2ط -عمان 



5334/15 C.2207  مفاھیمھ و تطبیقاتھ - اإلعالم السیاحي 

د: ھباس بن 
     - رجاء الحربي 

أ: سعود السیف 
 السھلي 

 - أسامة للنشر دار 
 2015 -2ط -عمان 

5335/15 C.2208  اإلعالم السیاحي و تنمیة السیاحة الوطنیة 
تأ: خالد بن عبد 
 الرحمن آل دغیم

 - دار أسامة للنشر 
  2014 - 1ط -عمان 

5336/15 C.2209  اإلعالم السیاحي و تنمیة السیاحة الوطنیة 
بن عبد تأ: خالد 

 الرحمن آل دغیم
 - دار أسامة للنشر 

  2014 - 1ط -عمان 

5337/15 C.2210  اإلعالم السیاسي 
د: نجالء محمد 

 جابر
عمان  -دار غیداء للنشر 

 2015 -1ط -

5338/15 C.2211  اإلعالم السیاسي 
د: نجالء محمد 

 جابر
عمان  -دار غیداء للنشر 

 2015 -1ط -

5339/15 C.2212   اإلعالم الفضائي و الھویة الثقافیة 
د: محمد ناصر 

 عبد الباسط
 - دار المعرفة الجامعیة 

 2015ط - اإلسكندریة 

5340/15 C.2213   اإلعالم الفضائي و الھویة الثقافیة 
د: محمد ناصر 

 عبد الباسط
 - دار المعرفة الجامعیة 

 2015ط - اإلسكندریة 

5341/15 C.2214  أ: نصیرة تامي  اإلعالم الفضائي و اإلرھاب 
 - دار أسامة للنشر 

  2015 - 1ط -عمان 

5342/15 C.2215  أ: نصیرة تامي  اإلعالم الفضائي و اإلرھاب 
 - دار أسامة للنشر 

  2015 - 1ط -عمان 

5343/15 C.2216  اإلعالم المتخصص 
الرزاق  أد: عبد 

 الدلیمي 
 -دار الیازوري العلمیة 

 2015ط ع  - عمان

5344/15 C.2217  اإلعالم المتخصص 
أد: عبد الرزاق  

 الدلیمي 
 -دار الیازوري العلمیة 

 2015ط ع  - عمان

5345/15 C.2218  آمنة قجالي  اإلعالم و العنف السیاسي 
 -الكتاب األكادیمي مركز 

 2015 -1ط -عمان 

5346/15 C.2219  آمنة قجالي  اإلعالم و العنف السیاسي 
 -مركز الكتاب األكادیمي 

 2015 -1ط -عمان 

5347/15 C.2220  اإلعالم و إدارة األزمات 
د: علي فالح 
الضالعین و 

 أخرون 

 -دار اإلعصار العلمي 
 -1ط ع       -عمان 

2015 

5348/15 C.2221  اإلعالم و إدارة األزمات 
د: علي فالح 
الضالعین و 

 أخرون 

 -دار اإلعصار العلمي 
 -1ط ع       -عمان 

2015 

5349/15 C.2222  اإلعالم و علم النفس 
د: خلدون عبد 

 هللا 
 - دار أسامة للنشر 

 2015ط -عمان 



5350/15 C.2223  اإلعالم و علم النفس 
د: خلدون عبد 

 هللا 
 - دار أسامة للنشر 

 2015ط -عمان 

5351/15 C.2224  اإلعالم و إدارة اإلنتخابات 
أد: عبد الرزاق  

 الدلیمي 
 - عمان  -دار الیازوري 

 2015طع 

5352/15 C.2225  اإلعالم و إدارة اإلنتخابات 
الرزاق  أد: عبد 

 الدلیمي 
 - عمان  -دار الیازوري 

 2015طع 

5353/15 C.2226  اإلعالم و إشكالیات العولمة 
د: محمود عبد 

 هللا
ط  -عمان  -دار أسامة 

2015 

5354/15 C.2227  اإلعالم و إشكالیات العولمة 
د: محمود عبد 

 هللا
ط  -عمان  -دار أسامة 

2015 

5355/15 C.2228  اإلعالم و األمن 

مجموعة مؤلفین 
أكادیمیة نایف 
العربیة للعلوم 

 األمنیة 

األكادیمیون  -دار الحامد 
 -1ط - عمان  - للنشر 

2014 

5356/15 C.2229  اإلعالم و األمن 

مجموعة مؤلفین 
أكادیمیة نایف 
العربیة للعلوم 

 األمنیة 

األكادیمیون  -الحامد دار 
 -1ط - عمان  - للنشر 

2014 

5357/15 C.2230 اإلعالم و الرأي العام 
د: نضال فالح 
الضالعین و 

 أخرون

 -دار اإلعصار العلمي 
 -1ط        -عمان 

2015 

5358/15 C.2231 اإلعالم و الرأي العام 
د: نضال فالح 
الضالعین و 

 أخرون

 -اإلعصار العلمي دار 
 -1ط        -عمان 

2015 

5359/15 C.2232 
اإلعالم و الصورة النمطیة               ( صورة        

 العرب و المسلمین نموذجا )
أ: علي خلیل 

 شقرة
 - دار أسامة للنشر 

 2015 -1ط -عمان 

5360/15 C.2233 
( صورة           اإلعالم و الصورة النمطیة            

 العرب و المسلمین نموذجا )
أ: علي خلیل 

 شقرة
 - دار أسامة للنشر 

 2015 -1ط -عمان 

5361/15 C.2234 اإلعالم و المجتمع 
د: ابراھیم جابر 

 السید

 - دار التعلیم الجامعي 
 - 1ط  - اإلسكندریة 

2015 

5362/15 C.2235 اإلعالم و المجتمع 
ابراھیم جابر د: 

 السید

 - دار التعلیم الجامعي 
 - 1ط  - اإلسكندریة 

2015 

5363/15 C.2236  عزام أبو الحمام  اإلعالم و المجتمع 
 - دار أسامة للنشر 

 2015ط -عمان 

5364/15 C.2237  عزام أبو الحمام  اإلعالم و المجتمع 
 - دار أسامة للنشر 

 2015ط -عمان 

5365/15 C.2238  د: محمود خضر  اإلعالم و المعلومات و اإلنترنت 
 -دار و مكتبة الكندي 

 2015 -1ط -عمان 



5366/15 C.2239  د: محمود خضر  اإلعالم و المعلومات و اإلنترنت 
 -دار و مكتبة الكندي 

 2015 -1ط -عمان 

5367/15 C.2240  التلفزیوني و ثقافة اإلستھالكاإلعالن 
د: رجاء 
 الغمراوي 

 - دار المعرفة الجامعیة 
 2011ط - اإلسكندریة 

5368/15 C.2241 اإلعالن التلفزیوني و ثقافة اإلستھالك 
د: رجاء 
 الغمراوي 

 - دار المعرفة الجامعیة 
 2011ط - اإلسكندریة 

5369/15 C.2242  التخطیط اإلعالمي 
أد: عبد الرزاق  

 الدلیمي 
 -عمان  - دار المسیرة 

 2012 -1ط

5370/15 C.2243  التخطیط اإلعالمي 
أد: عبد الرزاق  

 الدلیمي 
 -عمان  - دار المسیرة 

 2012 -1ط

5371/15 C.2244  التسویق المعاصر و فن اإلتصال بالجماھیر 
د: غادة عبد 
 التواب الیمانى

 - المعرفة الجامعیة دار 
 2015ط - اإلسكندریة 

5372/15 C.2245  التسویق المعاصر و فن اإلتصال بالجماھیر 
د: غادة عبد 
 التواب الیمانى

 - دار المعرفة الجامعیة 
 2015ط - اإلسكندریة 

5373/15 C.2246  التوثیق اإلعالمي و األرشیف الصحفي 
ابراھیم أد: عامر 

 قندیلجي 
 -دار الیازوري للنشر 

 2014طع  -عمان 

5374/15 C.2247  التوثیق اإلعالمي و األرشیف الصحفي 
أد: عامر ابراھیم 

 قندیلجي 
 -دار الیازوري للنشر 

 2014طع  -عمان 

5375/15 C.2248  الخطأ اإلعالمي الموجب للمسؤولیة 
حافظ محمد 

 الحوامدة
 -دار جلیس الزمان 

 2014-1ط -عمان 

5376/15 C.2249  الخطأ اإلعالمي الموجب للمسؤولیة 
حافظ محمد 

 الحوامدة
 -دار جلیس الزمان 

 2014-1ط -عمان 

5377/15 C.2250  الرأي العام بین التحلیل و التأثیر 
د: ھیثم ھادي 

 الھیتي 
 - دار أسامة للنشر 

 2014ط -عمان 

5378/15 C.2251  الرأي العام بین التحلیل و التأثیر 
د: ھیثم ھادي 

 الھیتي 
 - دار أسامة للنشر 

 2014ط -عمان 

5379/15 C.2252  الرأي العام و نظریات االتصال 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -عمان  -دار الحامد 
 2015 -1ط

5380/15 C.2253  العام و نظریات االتصال الرأي 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -عمان  -دار الحامد 
 2015 -1ط

5381/15 C.2254  علي كنعان  الرأي و الرأي األخر في اإلعالم 
عمان  - دار األیام للنشر 

 2015ط ع  -

5382/15 C.2255  علي كنعان  الرأي و الرأي األخر في اإلعالم 
عمان  - األیام للنشر دار 

 2015ط ع  -



5383/15 C.2256   السیاسات اإلعالمیة في المؤسسات الصحفیة 

أد: إسماعیل 
على سعد/د: 
أشرف فھمي 

 خوخھ

 - دار المعرفة الجامعیة 
 2011ط - اإلسكندریة 

5384/15 C.2257   السیاسات اإلعالمیة في المؤسسات الصحفیة 

إسماعیل أد: 
على سعد/د: 
أشرف فھمي 

 خوخھ

 - دار المعرفة الجامعیة 
 2011ط - اإلسكندریة 

5385/15 C.2258  السیاسة و اإلعالم 
د: محمد نصر 

 مھنا 
 -مكتبة الوفاء القانونیة 

 2015ط - اإلسكندریة 

5386/15 C.2259  السیاسة و اإلعالم 
د: محمد نصر 

 مھنا 
 -الوفاء القانونیة مكتبة 

 2015ط - اإلسكندریة 

5387/15 C.2260  الصحافة اإللكترونیة 
علي عبد الفتاح 

 كنعان 
 -دار الیازوري للنشر 

 2014طع  -عمان 

5388/15 C.2261  الصحافة اإللكترونیة 
علي عبد الفتاح 

 كنعان 
 -دار الیازوري للنشر 

 2014طع  -عمان 

5389/15 C.2262 (الرقمیة ) الصحافة اإللكترونیة 

د: ماھر عودة 
الشمایلة          

د: محمود عزة 
اللحام           د: 
مصطفى یوسف 

 كافي 

 -دار اإلعصار العلمي 
 2015 -1طع  -عمان 

5390/15 C.2263 (الرقمیة ) الصحافة اإللكترونیة 

د: ماھر عودة 
الشمایلة         

د: محمود عزة 
اللحام           د: 
مصطفى یوسف 

 كافي 

 -دار اإلعصار العلمي 
 2015 -1طع  -عمان 

5391/15 C.2264  الصحافة الحزبیة و الحریات السیاسیة 
أد: طھ عبد 
 العاطي نجم

 - دار المعرفة الجامعیة 
 2013ط - اإلسكندریة 

5392/15 C.2265  الحزبیة و الحریات السیاسیة الصحافة 
أد: طھ عبد 
 العاطي نجم

 - دار المعرفة الجامعیة 
 2013ط - اإلسكندریة 

5393/15 C.2266  الصحافة المتخصصة 

د: ماھر عودة 
د:  -الشمایلة

محمود عزة 
د:  - اللحام 

مصطفى یوسف 
 كافي 

 -دار اإلعصار العلمي 
 -2015-1طع  -عمان 

5394/15 C.2267  الصحافة المتخصصة 

د: ماھر عودة 
د:  -الشمایلة

محمود عزة 
د:  - اللحام 

مصطفى یوسف 
 كافي 

 -دار اإلعصار العلمي 
 -2015-1طع  -عمان 



5395/15 C.2268  علي كنعان  مفھومھا و أنواعھا  -الصحافة 
 - دار المعتز للنشر 

 2014-1ط -عمان 

5396/15 C.2269  علي كنعان  مفھومھا و أنواعھا  -الصحافة 
 - دار المعتز للنشر 

 2014-1ط -عمان 

5397/15 C.2270  العالقات العامة في اإلعالم 
د: رضوان 

 المحمود
 - دار أسامة للنشر 

 2015ط -عمان 

5398/15 C.2271  العالقات العامة في اإلعالم 
د: رضوان 

 المحمود
 - أسامة للنشر دار 

 2015ط -عمان 

5399/15 C.2272 
الوسائط المتعددة و تطبیقاتھا في اإلعالم و الثقافة و 

 التربیة 

Michel 
Agnola / : تر
د: نصر الدین 

د:  -لعیاضي
 الصادق رابح

 -دار الكتاب الجامعي 
اإلمارات العربیة 

 2010 - 2ط -المتحدة

5400/15 C.2273 
الوسائط المتعددة و تطبیقاتھا في اإلعالم و الثقافة و 

 التربیة 

Michel 
Agnola / : تر
د: نصر الدین 

د:  -لعیاضي
 الصادق رابح

 -دار الكتاب الجامعي 
اإلمارات العربیة 

 2010 - 2ط -المتحدة

5401/15 C.2274  تخطیط الحمالت اإلعالمیة و اإلعالنیة 
د: مصطفى 
  یوسف كافي

 -دار الحامد للنشر 
 2015-1ط -عمان 

5402/15 C.2275  تخطیط الحمالت اإلعالمیة و اإلعالنیة 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -دار الحامد للنشر 
 2015-1ط -عمان 

5403/15 C.2276  تكنولوجیا اإلعالم و اإلتصال 

عودة د: ماھر 
د:  -الشمایلة

محمود عزة 
د:  - اللحام 

مصطفى یوسف 
 كافي 

 -دار اإلعصار العلمي 
 2015 - 1طع -عمان 

5404/15 C.2277  تكنولوجیا اإلعالم و اإلتصال 

د: ماھر عودة 
د:  -الشمایلة

محمود عزة 
د:  - اللحام 

مصطفى یوسف 
 كافي 

 -دار اإلعصار العلمي 
 2015 - 1طع -عمان 

5405/15 C.2278  دراسات و بحوث في اإلعالم 
أد: عبد الرزاق  

 الدلیمي 
 -دار الیازوري للنشر 

 2015طع  -عمان 

5406/15 C.2279  دراسات و بحوث في اإلعالم 
أد: عبد الرزاق  

 الدلیمي 
 -دار الیازوري للنشر 

 2015طع  -عمان 

5407/15 C.2280  تحلیلیة في اإلعالم الجماھیري دراسة 
أد: نجالء محمد 

 جابر 
 - دار المعتز للنشر 

 2015 -1ط -عمان 



5408/15 C.2281  دراسة تحلیلیة في اإلعالم الجماھیري 
أد: نجالء محمد 

 جابر 
 - دار المعتز للنشر 

 2015 -1ط -عمان 

5409/15 C.2282  اإلعالم في تنشیط الحراك السیاسي العربي دور 
محمد فخري 

 راضي
عمان  -دار أمجد للنشر 

 2014طع   -

5410/15 C.2283  دور اإلعالم في تنشیط الحراك السیاسي العربي 
محمد فخري 

 راضي
عمان  -دار أمجد للنشر 

 2014طع   -

5411/15 C.2284  علم اإلجتماع اإلعالمي 
علي عبد الفتاح 

 علي 
طع  -عمان  -دار األیام 

2015 

5412/15 C.2285  علم اإلجتماع اإلعالمي 
علي عبد الفتاح 

 علي 
طع  -عمان  -دار األیام 

2015 

5413/15 C.2286  علم النفس اإلعالمي 
د:محمد أحمد 
 عواد و أخرون

 - عمان -دار الحامد 
 2016-1ط

5414/15 C.2287  علم النفس اإلعالمي 
د:محمد أحمد 
 عواد و أخرون

 - عمان -دار الحامد 
 2016-1ط

5415/15 C.2288  األسس و المفاھیم  -مبادئ اإلتصال 
د:محمد صاحب 

 سلطان 
 -عمان  - دار المسیرة 

 2014 -1ط

5416/15 C.2289  األسس و المفاھیم -مبادئ اإلتصال  
د:محمد صاحب 

 سلطان 
 -عمان  - دار المسیرة 

 2014 -1ط

5417/15 C.2290  مدخل إلى العالقات العامة و اإلنسانیة 
د: علي بن فایز 

 الجحني 

 -دار الحامد للنشر 
 -ألكادیمیون للنشر

 2014-1ط -عمان 

5418/15 C.2291  مدخل إلى العالقات العامة و اإلنسانیة 
د: علي بن فایز 

 الجحني 

 -دار الحامد للنشر 
 -ألكادیمیون للنشر

 2014-1ط -عمان 

5419/15 C.2292 
دراسة مقارنة بین المركز  -مراكز التدریب اإلعالمي 

العربي للتدریب اإلذاعي و التلفزیوني و الجزیرة 
 اإلعالمي للتدریب و التطویر  

د: محمد حمود 
 حسن 

المجتمع العربي مكتبة 
- 1ط- عمان- للنشر 

2013 

5420/15 C.2293 
دراسة مقارنة بین المركز  -مراكز التدریب اإلعالمي 

العربي للتدریب اإلذاعي و التلفزیوني و الجزیرة 
 اإلعالمي للتدریب و التطویر  

د: محمد حمود 
 حسن 

مكتبة المجتمع العربي 
- 1ط- عمان- للنشر 

2013 

5421/15 C.2294 
موضوعات الفساد اإلداري و المالي في الصحافة 

 المتخصصة 
آالء حسن 

 حمودي العزاوي 
 -عمان  -دار الحامد 

 2015-1ط



5422/15 C.2295 
موضوعات الفساد اإلداري و المالي في الصحافة 

 المتخصصة 
آالء حسن 

 حمودي العزاوي 
 -عمان  -دار الحامد 

 2015-1ط

5423/15 C.2296  وسائل اإلعالم و الطفل 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -عمان  -دار الحامد 
 2015-1ط

5424/15 C.2297  وسائل اإلعالم و الطفل 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -عمان  -دار الحامد 
 2015-1ط

5425/15 C.2298  الصحافة اإلعالمیة و المجتمع 
محمد د: محمود 

 جابر اسماعیل 

 - دار التعلیم الجامعي 
 - 1ط  - اإلسكندریة 

2015 

5426/15 C.2299  الصحافة اإلعالمیة و المجتمع 
د: محمود محمد 
 جابر اسماعیل 

 - دار التعلیم الجامعي 
 - 1ط  - اإلسكندریة 

2015 

5427/15 C.2300  اإلعالم و الطفل 
د: ابراھیم جابر 

 السید

 - دار التعلیم الجامعي 
 - 1ط  - اإلسكندریة 

2015 

5428/15 C.2301  اإلعالم و الطفل 
د: ابراھیم جابر 

 السید

 - دار التعلیم الجامعي 
 - 1ط  - اإلسكندریة 

2015 

5429/15 C.2302 
المقومات الفنیة و المھنیة  - الصناعة اإلعالمیة 

 لرجل اإلعالم
د: طالب 
 الشمري 

 -عمان  -دار النفائس 
 2013-1ط

5430/15 C.2303 
المقومات الفنیة و المھنیة  - الصناعة اإلعالمیة 

 لرجل اإلعالم
د: طالب 
 الشمري 

 -عمان  -دار النفائس 
 2013-1ط

5431/15 C.2304  اإلعالم الدولي و اإللكتروني 
د: ماجدة عبد 

 الفتاح الھلباوي 

 - التعلیم الجامعي دار 
 - 1ط  - اإلسكندریة 

2015 

5432/15 C.2305  اإلعالم الدولي و اإللكتروني 
د: ماجدة عبد 

 الفتاح الھلباوي 

 - دار التعلیم الجامعي 
 - 1ط  - اإلسكندریة 

2015 

6524/15 C.2306 
استراتجیة و آلیات تطویر  -قیم و مبادئ اإلعالم 

 إعالم معاصر في كردستان
د: شیرزاد 

 قاضي
 - دار المدى للثقافة 

 2011- 1ط -دمشق 

6525/15 C.2307 
استراتجیة و آلیات تطویر  -اإلعالم قیم و مبادئ 

 إعالم معاصر في كردستان
د: شیرزاد 

 قاضي
 - المدى للثقافة دار 

 2011- 1ط -دمشق 

6526/15 C.2308 
كیف  -دور اإلعالم التربوي في مكافحة المخدرات 

دراسة  - یعالج اإلعالم العربي مشكلة المخدرات ؟ 
 میدانیة 

 د: أدیب خضور
 - المكتبة اإلعالمیة 

 1995 - 1ط -دمشق 

6527/15 C.2309 
كیف  -اإلعالم التربوي في مكافحة المخدرات دور 

دراسة  - یعالج اإلعالم العربي مشكلة المخدرات ؟ 
 میدانیة 

 د: أدیب خضور
 - المكتبة اإلعالمیة 

 1995 - 1ط -دمشق 



6528/15 C.2310 
كیف  -دور اإلعالم التربوي في مكافحة المخدرات 

دراسة  - ؟ یعالج اإلعالم العربي مشكلة المخدرات 
 میدانیة 

 د: أدیب خضور
 - المكتبة اإلعالمیة 

 1995 - 1ط -دمشق 

6529/15 C.2311 
كیف  -دور اإلعالم التربوي في مكافحة المخدرات 

دراسة  - یعالج اإلعالم العربي مشكلة المخدرات ؟ 
 میدانیة 

 د: أدیب خضور
 - المكتبة اإلعالمیة 

 1995 - 1ط -دمشق 

6530/15 C.2312 
كیف  -دور اإلعالم التربوي في مكافحة المخدرات 

دراسة  - یعالج اإلعالم العربي مشكلة المخدرات ؟ 
 میدانیة 

 د: أدیب خضور
 - المكتبة اإلعالمیة 

 1995 - 1ط -دمشق 

6531/15 C.2313  د: أدیب خضور الحدیث الصحفي 
 - اإلعالمیة المكتبة 
 2008 - 2ط -دمشق 

6532/15 C.2314  د: أدیب خضور الحدیث الصحفي 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2008 - 2ط -دمشق 

6533/15 C.2315  د: أدیب خضور الحدیث الصحفي 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2008 - 2ط -دمشق 

6534/15 C.2316 
دراسة - التلفزیونیة الموجھة إلى األطفال البرامج 

القناة األولى -تحلیل مضمون التلفزیون السوري 
 نموذجا

 د: أدیب خضور
سلسلة اإلعالم 

 2008دمشق - التطبیقي
 سوریة-

6535/15 C.2317 
دراسة - البرامج التلفزیونیة الموجھة إلى األطفال 

األولى القناة -تحلیل مضمون التلفزیون السوري 
 نموذجا

 د: أدیب خضور
سلسلة اإلعالم 

 2008دمشق - التطبیقي
 سوریة-

6536/15 C.2318 
دراسة - البرامج التلفزیونیة الموجھة إلى األطفال 

القناة األولى -تحلیل مضمون التلفزیون السوري 
 نموذجا

 د: أدیب خضور
سلسلة اإلعالم 

 2008دمشق - التطبیقي
 سوریة-

6537/15 C.2319 
دراسة - البرامج التلفزیونیة الموجھة إلى األطفال 

القناة األولى -تحلیل مضمون التلفزیون السوري 
 نموذجا

 د: أدیب خضور
سلسلة اإلعالم 

 2008دمشق - التطبیقي
 سوریة-

6538/15 C.2320  الصحافة التلفزیونیة 
ا. بوریتسكي 
/تر:د:أدیب 

 خضور

 - اإلعالمیة المكتبة 
 2009 - 2ط -دمشق 

6539/15 C.2321  الصحافة التلفزیونیة 
ا. بوریتسكي 
/تر:د:أدیب 

 خضور

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2009 - 2ط -دمشق 



6540/15 C.2322  الصحافة التلفزیونیة 
ا. بوریتسكي 
/تر:د:أدیب 

 خضور

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2009 - 2ط -دمشق 

6541/15 C.2323 
إشكالیة العالقة بین األجھزة األمنیة و اإلعالمیة 

 العربیة 
 د: أدیب خضور

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2008ط  -دمشق 

6542/15 C.2324 
إشكالیة العالقة بین األجھزة األمنیة و اإلعالمیة 

 العربیة 
 د: أدیب خضور

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2008ط  -دمشق 

6543/15 C.2325 
إشكالیة العالقة بین األجھزة األمنیة و اإلعالمیة 

 العربیة 
 د: أدیب خضور

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2008ط  -دمشق 

6544/15 C.2326 
إشكالیة العالقة بین األجھزة األمنیة و اإلعالمیة 

 العربیة 
 د: أدیب خضور

 - اإلعالمیة المكتبة 
 2008ط  -دمشق 

6545/15 C.2327 
التغطیة اإلعالمیة للعملیات  - اإلعالم و اإلرھاب 

 الخبرة العالمیة  -اإلرھابیة 
 د: أدیب خضور

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2009ط  -دمشق 

6546/15 C.2328 
التغطیة اإلعالمیة للعملیات  - و اإلرھاب اإلعالم 

 الخبرة العالمیة  -اإلرھابیة 
 د: أدیب خضور

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2009ط  -دمشق 

6547/15 C.2329 
التغطیة اإلعالمیة للعملیات  - اإلعالم و اإلرھاب 

 الخبرة العالمیة  -اإلرھابیة 
 د: أدیب خضور

 - اإلعالمیة المكتبة 
 2009ط  -دمشق 

6548/15 C.2330 اإلتصال و اإلعالم الدولى و اإلتصال الجماھیرى 
د: ھشام محمود 

 األقداحى
مؤسسة شباب الجامعة 

 2010ط -اإلسكندریة -

6549/15 C.2331 اإلتصال و اإلعالم الدولى و اإلتصال الجماھیرى 
د: ھشام محمود 

 األقداحى
مؤسسة شباب الجامعة 

 2010ط -اإلسكندریة -

6550/15 C.2332  د: أدیب خضور  الحدیث التلفزیوني 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2009-  2ط  -دمشق 

6551/15 C.2333  د: أدیب خضور  الحدیث التلفزیوني 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2009-  2ط  -دمشق 

6552/15 C.2334  د: أدیب خضور  الحدیث التلفزیوني 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2009-  2ط  -دمشق 

6553/15 C.2335  كنوز صحفیة 
عالء عبد 
 الھادي 

الھیئة المصریة العامة 
 2005ط-القاھرة- للكتاب 

6554/15 C.2336  كنوز صحفیة 
عالء عبد 
 الھادي 

المصریة العامة الھیئة 
 2005ط-القاھرة- للكتاب 



6555/15 C.2337 
التحریر  - األخبار اإلذاعیة و التلیفزیونیة               

 ...التصویر...العرض...التقدیم
إیرفینغ فانغ 

 /تر:أدیب خضور 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2009ط  -دمشق 

6556/15 C.2338 
التحریر  - اإلذاعیة و التلیفزیونیة               األخبار 

 ...التصویر...العرض...التقدیم
إیرفینغ فانغ 

 /تر:أدیب خضور 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2009ط  -دمشق 

6557/15 C.2339  تاریخ الصحافة العالمیة 
د.تودوروف 
/تر:د: أدیب 

 خضور 

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2009-  2ط  -دمشق 

6558/15 C.2340  تاریخ الصحافة العالمیة 
د.تودوروف 
/تر:د: أدیب 

 خضور 

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2009-  2ط  -دمشق 

6559/15 C.2341  تاریخ الصحافة العالمیة 
د.تودوروف 
/تر:د: أدیب 

 خضور 

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2009-  2ط  -دمشق 

6560/15 C.2342  تاریخ الصحافة العالمیة 
د.تودوروف 
/تر:د: أدیب 

 خضور 

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2009-  2ط  -دمشق 

6561/15 C.2343 
الخصائص ،التأثیر ،النوعیة  -التلفزیون و المجتمع 

 ، اإلعالنات 

البرفسور         
جون كورنر     

/تر : د: أدیب 
 خضور 

 - اإلعالمیة المكتبة 
 1999-  1ط  -دمشق 

6562/15 C.2344 
الخصائص ،التأثیر ،النوعیة  -التلفزیون و المجتمع 

 ، اإلعالنات 

البرفسور         
جون كورنر     

/تر : د: أدیب 
 خضور 

 - المكتبة اإلعالمیة 
 1999-  1ط  -دمشق 

6563/15 C.2345 
الخصائص ،التأثیر ،النوعیة  -التلفزیون و المجتمع 

 ، اإلعالنات 

البرفسور         
جون كورنر     

/تر : د: أدیب 
 خضور 

 - المكتبة اإلعالمیة 
 1999-  1ط  -دمشق 

6564/15 C.2346 
الخصائص ،التأثیر ،النوعیة  -التلفزیون و المجتمع 

 ، اإلعالنات 

البرفسور         
جون كورنر     

/تر : د: أدیب 
 خضور 

 - المكتبة اإلعالمیة 
 1999-  1ط  -دمشق 

6565/15 C.2347 
الخصائص ،التأثیر ،النوعیة  -التلفزیون و المجتمع 

 ، اإلعالنات 

البرفسور         
جون كورنر     

/تر : د: أدیب 
 خضور 

 - المكتبة اإلعالمیة 
 1999-  1ط  -دمشق 

6566/15 C.2348 
الخصائص ،التأثیر ،النوعیة  -التلفزیون و المجتمع 

 ، اإلعالنات 

البرفسور         
جون كورنر     

/تر : د: أدیب 
 خضور 

 - المكتبة اإلعالمیة 
 1999-  1ط  -دمشق 

6567/15 C.2349  د: أدیب خضور  صورة العرب في اإلعالن الغربي 
 - اإلعالمیة المكتبة 

 2009-  2ط  -دمشق 

6568/15 C.2350  د: أدیب خضور  صورة العرب في اإلعالن الغربي 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2009-  2ط  -دمشق 



6569/15 C.2351  د: أدیب خضور  صورة العرب في اإلعالن الغربي 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2009-  2ط  -دمشق 

6570/15 C.2352  د: أدیب خضور  مدخل إلى الصحافة نظریة و ممارسة 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2008-  3ط  -دمشق 

6571/15 C.2353  د: أدیب خضور  مدخل إلى الصحافة نظریة و ممارسة 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2008-  3ط  -دمشق 

6572/15 C.2354  د: أدیب خضور  الصحافة نظریة و ممارسة مدخل إلى 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2008-  3ط  -دمشق 

6573/15 C.2355  د: أدیب خضور  التلفزیون و األطفال 
 - المكتبة اإلعالمیة 

بدون -  3ط  -دمشق 
 سنة طبع

6574/15 C.2356  د: أدیب خضور  التلفزیون و األطفال 
 - اإلعالمیة المكتبة 
بدون -  3ط  -دمشق 

 سنة طبع

6575/15 C.2357  د: أدیب خضور  التلفزیون و األطفال 
 - المكتبة اإلعالمیة 

بدون -  3ط  -دمشق 
 سنة طبع

6576/15 C.2358  بعض من األنواع اإلعالمیة 
د: جمال الجاسم 

 المحمود
-دمشق -مطبعة الیازجي

 2009ط

6577/15 C.2359  بعض من األنواع اإلعالمیة 
د: جمال الجاسم 

 المحمود
-دمشق -مطبعة الیازجي

 2009ط

6578/15 C.2360  بعض من األنواع اإلعالمیة 
د: جمال الجاسم 

 المحمود
-دمشق -مطبعة الیازجي

 2009ط

6579/15 C.2361 
 -المتخصص اإلعالم 

اإلقتصادي...الریاضي...الثقافي...السكاني...العلمي...
 خصائص الكتابة لإلذاعة و التلفزیون -

 د: أدیب خضور 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2003ط  -دمشق 

6580/15 C.2362  الرأي العام و اإلعالم و الدعایة 
 -د: ھاني الرضا 
 د: رامز عمار 

الجامعیة المؤسسة 
 - بیروت  -للدراسات 

 2013 -2ط

6581/15 C.2363  الرأي العام و اإلعالم و الدعایة 
 -د: ھاني الرضا 
 د: رامز عمار 

المؤسسة الجامعیة 
 - بیروت  -للدراسات 

 2013 -2ط

6582/15 C.2364  المقابالت و البرامج الحواریة اإلذاعیة و التلفزیونیة 
ھاید  ستیوارت

/تر : أدیب 
 خضور

سلسلة اإلعالم 
 2008دمشق - التطبیقي
 سوریة-

6583/15 C.2365  المقابالت و البرامج الحواریة اإلذاعیة و التلفزیونیة 
ستیوارت ھاید 

/تر : أدیب 
 خضور

سلسلة اإلعالم 
 2008دمشق - التطبیقي
 سوریة-



6584/15 C.2366  د: أدیب خضور  بحوث إعالمیة میدانیة 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 1999-  1ط  -دمشق 

6585/15 C.2367  د: أدیب خضور  بحوث إعالمیة میدانیة 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 1999-  1ط  -دمشق 

6586/15 C.2368  د: أدیب خضور  بحوث إعالمیة میدانیة 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 1999-  1ط  -دمشق 

6587/15 C.2369  نظریات اإلتصال 

أرماند ماتیالر و 
میشیلیھ 

ماتیالر/ترجمة: 
 أدیب خضور

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2008-  2ط  -دمشق 

6588/15 C.2370 د: أدیب خضور  أزمة إعالم ...أم أزمة أنظمة 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2008-  2ط  -دمشق 

6589/15 C.2371 د: أدیب خضور  أزمة إعالم ...أم أزمة أنظمة 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2008-  2ط  -دمشق 

6590/15 C.2372 د: أدیب خضور  أزمة إعالم ...أم أزمة أنظمة 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2008-  2ط  -دمشق 

6591/15 C.2373  تلفزیون الواقع 

البروفیسور 
مارك 

أندریجیفیك /تر : 
 أد: أدیب خضور

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2008ط  -دمشق 

6592/15 C.2374  تلفزیون الواقع 

البروفیسور 
مارك 

أندریجیفیك /تر : 
 أد: أدیب خضور

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2008ط  -دمشق 

6593/15 C.2375  تلفزیون الواقع 

البروفیسور 
مارك 

أندریجیفیك /تر : 
 أد: أدیب خضور

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2008ط  -دمشق 

6594/15 C.2376 
القواعد العلمیة و الفنیة لكتابة النصوص الدرامیة 

 السینمائیة و التلفزیونیة و المسرحیة 
لیندا سیجر /تر: 

 أدیب خضور
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2008ط  -دمشق 

6595/15 C.2377 
القواعد العلمیة و الفنیة لكتابة النصوص الدرامیة 

 السینمائیة و التلفزیونیة و المسرحیة 
لیندا سیجر /تر: 

 أدیب خضور
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2008ط  -دمشق 

6596/15 C.2378 
القواعد العلمیة و الفنیة لكتابة النصوص الدرامیة 

 المسرحیة السینمائیة و التلفزیونیة و 
لیندا سیجر /تر: 

 أدیب خضور
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2008ط  -دمشق 

6597/15 C.2379 عبد هللا زنجیر  اإلعالم عالم 
مركز الرایة لتنمیة 

- 1ط -جدة  -الفكریة 
2004 

6598/15 C.2380 عبد هللا زنجیر  اإلعالم عالم 
الرایة لتنمیة مركز 

- 1ط -جدة  -الفكریة 
2004 



6599/15 C.2381 عبد هللا زنجیر  اإلعالم عالم 
مركز الرایة لتنمیة 

- 1ط -جدة  -الفكریة 
2004 

6600/15 C.2382 عبد هللا زنجیر  اإلعالم عالم 
مركز الرایة لتنمیة 

- 1ط -جدة  -الفكریة 
2004 

6601/15 C.2383 عبد هللا زنجیر  اإلعالم عالم 
مركز الرایة لتنمیة 

- 1ط -جدة  -الفكریة 
2004 

6602/15 C.2384  الكتابة اإلذاعیة 
ت.ي.ھاردینغ 
/تر: د: أدیب 

 خضور 

سلسلة اإلعالم 
 2006دمشق - التطبیقي
 سوریة-

6603/15 C.2385  الكتابة اإلذاعیة 
ت.ي.ھاردینغ 
/تر: د: أدیب 

 خضور 

سلسلة اإلعالم 
 2006دمشق - التطبیقي
 سوریة-

6604/15 C.2386  الكتابة اإلذاعیة 
ت.ي.ھاردینغ 
/تر: د: أدیب 

 خضور 

سلسلة اإلعالم 
 2006دمشق - التطبیقي
 سوریة-

6605/15 C.2387  الكتابة اإلذاعیة 
ت.ي.ھاردینغ 
/تر: د: أدیب 

 خضور 

اإلعالم سلسلة 
 2006دمشق - التطبیقي
 سوریة-

6606/15 C.2388  الكتابة اإلذاعیة 
ت.ي.ھاردینغ 
/تر: د: أدیب 

 خضور 

سلسلة اإلعالم 
 2006دمشق - التطبیقي
 سوریة-

6607/15 C.2389  الكتابة اإلذاعیة 
ت.ي.ھاردینغ 
/تر: د: أدیب 

 خضور 

اإلعالم سلسلة 
 2006دمشق - التطبیقي
 سوریة-

6608/15 C.2390  ظالل و أضواء - وسائل اإلعالم و المجتمع 
د: نصر الدین 

 العیاضي

 -دار الكتاب الجامعي 
اإلمارات العربیة 

 2004 - 1ط -المتحدة

6609/15 C.2391  ظالل و أضواء - وسائل اإلعالم و المجتمع 
الدین د: نصر 

 العیاضي

 -دار الكتاب الجامعي 
اإلمارات العربیة 

 2004 - 1ط -المتحدة

6610/15 C.2392  المدخل إلى وسائل اإلعالم 
د: عبد العزیز 

 شرف
الھیئة المصریة العامة 

 2000ط-القاھرة- للكتاب 

6611/15 C.2393  المدخل إلى وسائل اإلعالم 
د: عبد العزیز 

 شرف
الھیئة المصریة العامة 

 2000ط-القاھرة- للكتاب 

6612/15 C.2394  النقد اإلعالمي المسموع و المرئي 
أد: سامیة أحمد 

 علي 
الھیئة المصریة العامة 

 2010ط-القاھرة- للكتاب 

6613/15 C.2395  النقد اإلعالمي المسموع و المرئي 
أد: سامیة أحمد 

 علي 
المصریة العامة الھیئة 
 2010ط-القاھرة- للكتاب 



6614/15 C.2396  د: أدیب خضور اإلعالم األمني 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2009 2ط  -دمشق 

6615/15 C.2397  د: أدیب خضور اإلعالم األمني 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2009 2ط  -دمشق 

6616/15 C.2398  د: أدیب خضور األمني اإلعالم 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2009 2ط  -دمشق 

6617/15 C.2399 
موسوعة أعالم القرن العشرین في العالمین العربي 

 الجزء الثاني - و اإلسالمي 
د: فؤاد صالح 

 السید 
-مكتبة حسن العصریة 

 2013- 1ط -بیروت 

6618/15 C.2400 
أعالم القرن العشرین في العالمین العربي موسوعة 

 الجزء الثاني - و اإلسالمي 
د: فؤاد صالح 

 السید 
-مكتبة حسن العصریة 

 2013- 1ط -بیروت 

6619/15 C.2401  مدخل إلى عالم اإلتصاالت التسویقیة 
د: محمد الطاھر 

د:زید  -قادري 
 الخیر میلود

-حسن العصریة مكتبة 
 2015- 1ط -بیروت 

6620/15 C.2402  مدخل إلى عالم اإلتصاالت التسویقیة 
د: محمد الطاھر 

د:زید  -قادري 
 الخیر میلود

-مكتبة حسن العصریة 
 2015- 1ط -بیروت 

6621/15 C.2403 
سوریا  -دور اإلعالم في التغییر و الحراك اإلجتماعي 

 أنموذجا
علي  د: محمد

 جمعة

منشورات اتحاد كتاب 
 - دمشق  -العرب 
 2012ط

6622/15 C.2404 
سوریا  -دور اإلعالم في التغییر و الحراك اإلجتماعي 

 أنموذجا
د: محمد علي 

 جمعة

منشورات اتحاد كتاب 
 - دمشق  -العرب 
 2012ط

6623/15 C.2405  جالل فرحي  كیف تحقق النجاح في المجال اإلعالمي 
-بیروت-دار الفارابي 

 2006-1ط

6624/15 C.2406  جالل فرحي  كیف تحقق النجاح في المجال اإلعالمي 
-بیروت-دار الفارابي 

 2006-1ط

6625/15 C.2407  د: نسیم الخوري  فنون اإلعالم و الطاقة اإلتصالیة 
- دار المنھل اللبناني 

 2005- 1ط- بیروت

6626/15 C.2408  د: نسیم الخوري  فنون اإلعالم و الطاقة اإلتصالیة 
- دار المنھل اللبناني 

 2005- 1ط- بیروت

6627/15 C.2409  د: نسیم الخوري  إعالم -تواصل  - فن  - المقابلة الصحافیة 
- دار المنھل اللبناني 

 2009- 2ط- بیروت

6628/15 C.2410 د: نسیم الخوري  إعالم -تواصل  - فن  - الصحافیة  المقابلة 
- دار المنھل اللبناني 

 2009- 2ط- بیروت



6629/15 C.2411  استراتجیات التواصل اإلشھاري 
سعید بنكراد و 

 أخرون
-سوریة-دار الحوار 

 2010-1ط

6630/15 C.2412  استراتجیات التواصل اإلشھاري 
بنكراد و سعید 

 أخرون
-سوریة-دار الحوار 

 2010-1ط

6631/15 C.2413  د: ھزوان الوز اإلعالم أدوار و إمبراطوریات 
منشورات الھیئة العامة 
السوریة للكتاب. دمشق. 

 2012. 1ط

6632/15 C.2414  د: ھزوان الوز اإلعالم أدوار و إمبراطوریات 
الھیئة العامة منشورات 

السوریة للكتاب. دمشق. 
 2012. 1ط

6633/15 C.2415 
 - الدعایة السیاسیة  - اإلعالم الدولي و الرأي العام 

 الدعایة الرمادیة -اسالیب اإلقناع 
محمد مصطفى 

 كمال 
- دار المنھل اللبناني 

 2012- 2ط- بیروت

6634/15 C.2416 
 - الدعایة السیاسیة  - الدولي و الرأي العام اإلعالم 

 الدعایة الرمادیة -اسالیب اإلقناع 
محمد مصطفى 

 كمال 
- دار المنھل اللبناني 

 2012- 2ط- بیروت

6635/15 C.2417  یحي الیحیاوي  التكنولوجیا و اإلعالم و الدیمقراطیة 
 - بیروت  -دار الطلیعة 

 2004-1ط

6636/15 C.2418  یحي الیحیاوي  التكنولوجیا و اإلعالم و الدیمقراطیة 
 - بیروت  -دار الطلیعة 

 2004-1ط

6637/15 C.2419 كیف تكتب تمثیلیة إذاعیة ؟ 
ت.ي.ھاردینغ 
/تر: د: أدیب 

 خضور 

سلسلة اإلعالم التطبیقي 
 2006ط - دمشق  -

6638/15 C.2420  تمثیلیة إذاعیة ؟كیف تكتب 
ت.ي.ھاردینغ 
/تر: د: أدیب 

 خضور 

سلسلة اإلعالم التطبیقي 
 2006ط - دمشق  -

6639/15 C.2421 كیف تكتب تمثیلیة إذاعیة ؟ 
ت.ي.ھاردینغ 
/تر: د: أدیب 

 خضور 

سلسلة اإلعالم التطبیقي 
 2006ط - دمشق  -

6640/15 C.2422  تمثیلیة إذاعیة ؟كیف تكتب 
ت.ي.ھاردینغ 
/تر: د: أدیب 

 خضور 

سلسلة اإلعالم التطبیقي 
 2006ط - دمشق  -

6641/15 C.2423 
یومیات نصیر في  -بشت آشان ... فصیل اإلعالم

 كردستان العراق
 كاظم الموسوي

دمشق  -خطوات للنشر 
 2007-1ط -

6642/15 C.2424 
یومیات نصیر في  -... فصیل اإلعالمبشت آشان 

 كردستان العراق
 كاظم الموسوي

دمشق  -خطوات للنشر 
 2007-1ط -



6643/15 C.2425 
یومیات نصیر في  -بشت آشان ... فصیل اإلعالم

 كردستان العراق
 كاظم الموسوي

دمشق  -خطوات للنشر 
 2007-1ط -

6644/15 C.2426  حسن لطش لم تنشرھا الصحف مقاالت 
مقاالت محفوظة للمؤلف 

 2004-1ط -

6645/15 C.2427  حسن لطش مقاالت لم تنشرھا الصحف 
مقاالت محفوظة للمؤلف 

 2004-1ط -

6646/15 C.2428  حسن لطش مقاالت لم تنشرھا الصحف 
مقاالت محفوظة للمؤلف 

 2004-1ط -

6647/15 C.2429  دراسات في الحریة اإلعالمیة 
د: سلیمان 

 الشمرى
-القاھرة- مكتبة مدبولى

 2012-1ط

6648/15 C.2430  دراسات في الحریة اإلعالمیة 
د: سلیمان 

 الشمرى
-القاھرة- مكتبة مدبولى

 2012-1ط

6649/15 C.2431  اإلعالم اإلذاعي و التلفزیوني الدولي 
فاضل أد:وسام 

 راضي
دمشق  -صفحات للنشر 

 2013-1ط -

6650/15 C.2432  اإلعالم اإلذاعي و التلفزیوني الدولي 
أد:وسام فاضل 

 راضي
دمشق  -صفحات للنشر 

 2013-1ط -

6651/15 C.2433 
اإلعالم العربي على أبواب القرن الحادي و العشرین 

 قرن یمضي الصحافة العربیة ...قرن یأتي ...و -
 د: أدیب خضور

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2008 2ط  -دمشق 

6652/15 C.2434 
اإلعالم العربي على أبواب القرن الحادي و العشرین 

 الصحافة العربیة ...قرن یأتي ...و قرن یمضي -
 د: أدیب خضور

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2008 2ط  -دمشق 

6653/15 C.2435  د: أدیب خضور اإلعالم و األزمات 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 1999-  1ط  -دمشق 

6654/15 C.2436  د: أدیب خضور اإلعالم و األزمات 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 1999-  1ط  -دمشق 

6655/15 C.2437 
الخصائص ،التأثیر ،النوعیة  -التلفزیون و المجتمع 

 ، اإلعالنات 

       
البروفیسور 

جون كورنر       
/تر:د: أدیب 

 خضور

 - المكتبة اإلعالمیة 
 1999-  1ط  -دمشق 

6656/15 C.2438 
الخصائص ،التأثیر ،النوعیة  -التلفزیون و المجتمع 

 ، اإلعالنات 

       
البروفیسور 

جون كورنر       
/تر:د: أدیب 

 خضور

 - اإلعالمیة المكتبة 
 1999-  1ط  -دمشق 



6657/15 C.2439 اإلعالم من التدفق األحادي إلى اإلعالم الموجھ 
محفوظ بن 
خمیس بن 

 خصیب السعدي

مؤسسة اإلنتشار العربي 
 2010- 2ط -بیروت  -

6658/15 C.2440 اإلعالم من التدفق األحادي إلى اإلعالم الموجھ 
محفوظ بن 
خمیس بن 

 خصیب السعدي

مؤسسة اإلنتشار العربي 
 2010- 2ط -بیروت  -

6659/15 C.2441  اإلعالم و التنمیة اإلقتصادیة 
محمد مصطفى 

 كمال 
دار المنھل اللبناني 

 2012- 1ط -بیروت 

6660/15 C.2442  اإلعالم و التنمیة اإلقتصادیة 
محمد مصطفى 

 كمال 
المنھل اللبناني دار 

 2012- 1ط -بیروت 

6661/15 C.2443 

 -دراسات تلفزیونیة                                       
القنوات الفضائیة         - الدور التثقیفي للتلفزیون 

التلفزیون و  -طبیعة المعرفة التلفزیونیة  - العربیة 
 ثورة اإلتصاالت 

 د: أدیب خضور
 - اإلعالمیة المكتبة 

 1998-  1ط  -دمشق 

6662/15 C.2444 

 -دراسات تلفزیونیة                                       
القنوات الفضائیة         - الدور التثقیفي للتلفزیون 

التلفزیون و  -طبیعة المعرفة التلفزیونیة  - العربیة 
 ثورة اإلتصاالت 

 د: أدیب خضور
 - اإلعالمیة المكتبة 

 1998-  1ط  -دمشق 

6663/15 C.2445 

 -دراسات تلفزیونیة                                       
القنوات الفضائیة         - الدور التثقیفي للتلفزیون 

التلفزیون و  -طبیعة المعرفة التلفزیونیة  - العربیة 
 ثورة اإلتصاالت 

 د: أدیب خضور
 - اإلعالمیة المكتبة 

 1998-  1ط  -دمشق 

6664/15 C.2446  الكتابة اإلذاعیة 
ت.ي.ھاردینغ 
/تر: د: أدیب 

 خضور 

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2006-  1ط  -دمشق 

6665/15 C.2447  الكتابة اإلذاعیة 
ت.ي.ھاردینغ 
/تر: د: أدیب 

 خضور 

 - المكتبة اإلعالمیة 
 2006-  1ط  -دمشق 

6666/15 C.2448  اإلعالم و المجتمع 
د: غازي زین 

 عوض هللا

الھیئة المصریة العامة 
 -القاھرة  - للكتاب 
 1995ط

6667/15 C.2449  اإلعالم و المجتمع 
د: غازي زین 

 عوض هللا

الھیئة المصریة العامة 
 -القاھرة  - للكتاب 
 1995ط



6668/15 C.2450  رفیق نصر هللا المیدیا في إدارة األزمات و الحروب دور 
 - بیروت  -بیسان للنشر 

 2011-1ط

6669/15 C.2451  التلفزیون و آلیات التالعب بالعقول 
بییر بوردیو/تر: 

درویش 
 الحلوجي

 - دار كنعان للنشر 
 2004 -1ط -دمشق

7181/15 C.2452  الصحافة المسموعة و المرئیة تقنیات 
د: ریاض 
 معسعس

دار نینوي للدراسات و 
-2ط-دمشق- النشر 

2013 

7182/15 C.2453  تقنیات الصحافة المسموعة و المرئیة 
د: ریاض 
 معسعس

دار نینوي للدراسات و 
-2ط-دمشق- النشر 

2013 

7183/15 C.2454  الصحافة المسموعة و المرئیة تقنیات 
د: ریاض 
 معسعس

دار نینوي للدراسات و 
-2ط-دمشق- النشر 

2013 

7250/15 C.2455  د: نسیم الخوري  -المبادئ واألصول-الكتابة اإلعالمیة 
دار المنھل اللبناني 

 2009- 2ط -بیروت 

7251/15 C.2456  د: نسیم الخوري  -المبادئ واألصول-اإلعالمیة الكتابة 
دار المنھل اللبناني 

 2009- 2ط -بیروت 

7252/15 C.2457  د: نسیم الخوري  -المبادئ واألصول-الكتابة اإلعالمیة 
دار المنھل اللبناني 

 2009- 2ط -بیروت 

7277/15 C.2458  د: محمد البكاء مستویات اللغة و التطبیق -و اللغة اإلعالم 
دار نینوي للدراسات و 

 2010ط-دمشق- النشر 

7278/15 C.2459  د: محمد البكاء مستویات اللغة و التطبیق -اإلعالم و اللغة 
دار نینوي للدراسات و 

 2010ط-دمشق- النشر 

7279/15 C.2460 
 -أبعاد غائبة                                            

 -التربیة اإلعالمیة في المجتمع العربي المعاصر 
 نتائجھا  -مجاالتھا  - مفھومھا 

 عبد الجبار دولة
 -مركز الناقد الثقافي 

 2009ط -دمشق

7280/15 C.2461 
 -أبعاد غائبة                                            

 -التربیة اإلعالمیة في المجتمع العربي المعاصر 
 نتائجھا  -مجاالتھا  - مفھومھا 

 عبد الجبار دولة
 -مركز الناقد الثقافي 

 2009ط -دمشق

7281/15 C.2462 
 -أبعاد غائبة                                            

 -التربیة اإلعالمیة في المجتمع العربي المعاصر 
 نتائجھا  -مجاالتھا  - مفھومھا 

 عبد الجبار دولة
 -مركز الناقد الثقافي 

 2009ط -دمشق



7334/15 C.2463 
 - الدعایة السیاسیة  - اإلعالم الدولي و الرأي العام 

 الدعایة الرمادیة -اسالیب اإلقناع 
محمد مصطفى 

 كمال 
دار المنھل اللبناني 

 2012- 1ط -بیروت 

7335/15 C.2464 
 - الدعایة السیاسیة  - اإلعالم الدولي و الرأي العام 

 الدعایة الرمادیة -اسالیب اإلقناع 
محمد مصطفى 

 كمال 
دار المنھل اللبناني 

 2012- 1ط -بیروت 

7336/15 C.2465 
 - الدعایة السیاسیة  - الدولي و الرأي العام اإلعالم 

 الدعایة الرمادیة -اسالیب اإلقناع 
محمد مصطفى 

 كمال 
دار المنھل اللبناني 

 2012- 1ط -بیروت 

7628/16 C.2466  اإلعالم السیاسي 

د: منیر ممدوح 
الشامي /صالح 

محمد عبد 
 الحمید

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2011 -2ط -القاھرة 

7629/16 C.2467  اإلعالم السیاسي 

د: منیر ممدوح 
الشامي /صالح 

محمد عبد 
 الحمید

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2011 -2ط -القاھرة 

7630/16 C.2468  ترشید الفضائیات اإلعالمیة المعاصرة 
د: سالى رمضان 

 عبد المنعم 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2014 -1ط -القاھرة 

7631/16 C.2469  ترشید الفضائیات اإلعالمیة المعاصرة 
د: سالى رمضان 

 عبد المنعم 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2014 -1ط -القاھرة 

7632/16 C.2470  كفاح جرار  مقدمات علم السیاسة في القرآن  -النبأ و الخبر 
 - دمشق  -دار نینوي 

 2014 -1ط

7633/16 C.2471  كفاح جرار  مقدمات علم السیاسة في القرآن  -النبأ و الخبر 
 - دمشق  -دار نینوي 

 2014 -1ط

7634/16 C.2472  الشائعات من منظور اإلعالم اإلسالمي 
د: علي سلطاني 

 العاتري 
 - ابن الندیم للنشر 

 2015-1ط -الجزائر 

7635/16 C.2473  من منظور اإلعالم اإلسالمي الشائعات 
د: علي سلطاني 

 العاتري 
 - ابن الندیم للنشر 

 2015-1ط -الجزائر 

7636/16 C.2474 
األمن  -األمن المائي  - منظومة األمن العربي 

األمن - األمن الغدائي -األمن الثقافي  - اإلجتماعي 
 أمن إمدادات الطاقة - األمن النفسي  -اإلقتصادي 

عبد  أسامة
 الرحمن

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2015 -1ط -القاھرة 



7637/16 C.2475 
األمن  -األمن المائي  - منظومة األمن العربي 

األمن - األمن الغدائي -األمن الثقافي  - اإلجتماعي 
 أمن إمدادات الطاقة - األمن النفسي  -اإلقتصادي 

أسامة عبد 
 الرحمن

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2015 -1ط -ة القاھر

7638/16 C.2476 مؤشرات التقییم اإلعالمى 
د: محمد خیرت 

 یوسف 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7639/16 C.2477 مؤشرات التقییم اإلعالمى 
د: محمد خیرت 

 یوسف 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7640/16 C.2478  د: ھزوان الوز اإلعالم أدوار و إمبراطوریات 
منشورات الھیئة 

 - للكتاب  -السوریة 
 2012ط -دمشق 

7641/16 C.2479  د: ھزوان الوز اإلعالم أدوار و إمبراطوریات 
منشورات الھیئة 

 - للكتاب  -السوریة 
 2012ط -دمشق 

7642/16 C.2480  المحلي في عصر المعلومات اإلعالم 
د: طارق سید 
 أحمد الخلیفي 

 -دار النھضة العربیة 
 2010- 1ط -بیروت 

7643/16 C.2481  اإلعالم المحلي في عصر المعلومات 
د: طارق سید 
 أحمد الخلیفي 

 -دار النھضة العربیة 
 2010- 1ط -بیروت 

7644/16 C.2482  و الطفل العربي اإلعالم 
صالح محمد عبد 

 الحمید 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2012 -1ط -القاھرة 

7645/16 C.2483  اإلعالم و الطفل العربي 
صالح محمد عبد 

 الحمید 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2012 -1ط -القاھرة 

7646/16 C.2484  اإلعالم الجدید 
صالح محمد عبد 

 الحمید 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2012 -1ط -القاھرة 

7647/16 C.2485  اإلعالم الجدید 
صالح محمد عبد 

 الحمید 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2012 -1ط -القاھرة 

7648/16 C.2486  تكنولوجیا اإلعالم الحدیث 
د: شروق سامى 

 فوزى
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7649/16 C.2487  تكنولوجیا اإلعالم الحدیث 
د: شروق سامى 

 فوزى
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7650/16 C.2488  اإلعالم و ثقافة الصورة 
صالح محمد عبد 

 الحمید 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2013 -1ط -القاھرة 

7651/16 C.2489  و ثقافة الصورة اإلعالم 
صالح محمد عبد 

 الحمید 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2013 -1ط -القاھرة 

7652/16 C.2490  التأثیرات اإلعالمیة على جمھور المستقبلین 
د: شروق سامى 

 فوزى
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 



7653/16 C.2491  اإلعالمیة على جمھور المستقبلین التأثیرات 
د: شروق سامى 

 فوزى
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7654/16 C.2492  أھدافھ  -فلسفتھ  - مفھومھ  -اإلعالم التربوي 

د: حسان بن 
     -عمر بصفر 

د: طارق عبد 
 -الرؤوف عامر 
أ: ربیع عبد 

 الرؤوف محمد 

 -طیبة للنشر مؤسسة 
 2011 -1ط -القاھرة 

7655/16 C.2493  أھدافھ  -فلسفتھ  - مفھومھ  -اإلعالم التربوي 

د: حسان بن 
     -عمر بصفر 

د: طارق عبد 
 -الرؤوف عامر 
أ: ربیع عبد 

 الرؤوف محمد 

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2011 -1ط -القاھرة 

7656/16 C.2494  التصمیم و اإلخراج  -الرقمیة الصورة 
شیماء ولید 

 جاسم 
 -عمان  -دار فضاءات 

 2013-1ط

7657/16 C.2495  التصمیم و اإلخراج  -الصورة الرقمیة 
شیماء ولید 

 جاسم 
 -عمان  -دار فضاءات 

 2013-1ط

7658/16 C.2496  اإلعالم الحربي 
شاھین د: أحمد 

أ: صالح محمد  -
 عبد الحمید

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2011 -1ط -القاھرة 

7659/16 C.2497  اإلعالم الحربي 
د: أحمد شاھین 

أ: صالح محمد  -
 عبد الحمید

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2011 -1ط -القاھرة 

7660/16 C.2498  الفضائیات و تأثیرھا اإلعالمي 
رمضان د: سالي 

 عبد المنعم 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7661/16 C.2499  الفضائیات و تأثیرھا اإلعالمي 
د: سالي رمضان 

 عبد المنعم 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7662/16 C.2500  د: أیمن یسن التعلیم اإللكتروني و اإلعالم الجدید 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2012 -1ط -القاھرة 

7663/16 C.2501  د: أیمن یسن التعلیم اإللكتروني و اإلعالم الجدید 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2012 -1ط -القاھرة 

7664/16 C.2502  اإلعالم و الثوراة العربیة 
صالح محمد عبد 

 الحمید 
 -طیبة للنشر مؤسسة 
 2013 -1ط -القاھرة 

7665/16 C.2503  اإلعالم و الثوراة العربیة 
صالح محمد عبد 

 الحمید 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2013 -1ط -القاھرة 

7666/16 C.2504  رحلة المعلومات من بابل إلى جوجل 
حمدي عبد العلیم 

 البدوي 
 -طیبة للنشر مؤسسة 
 2015 -1ط -القاھرة 

7667/16 C.2505  رحلة المعلومات من بابل إلى جوجل 
حمدي عبد العلیم 

 البدوي 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 



7668/16 C.2506  اإلعالم و جیوبولوتیكا إسقاط الشرق 
د: أحمد شاھین 

أ: صالح محمد  -
 عبد الحمید

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2015 -1ط -القاھرة 

7669/16 C.2507  اإلعالم و جیوبولوتیكا إسقاط الشرق 
د: أحمد شاھین 

أ: صالح محمد  -
 عبد الحمید

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2015 -1ط -القاھرة 

7670/16 C.2508  اإلعالم اإلقتصادي 
د: سالي رمضان 

 عبد المنعم 
 -طیبة للنشر مؤسسة 
 2015 -1ط -القاھرة 

7671/16 C.2509  اإلعالم اإلقتصادي 
د: سالي رمضان 

 عبد المنعم 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7672/16 C.2510  القواعد العامة لإلعالم 
د: شروق سامى 

 فوزى
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7673/16 C.2511  القواعد العامة لإلعالم 
د: شروق سامى 

 فوزى
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7674/16 C.2512  فن التحریر الصحفي 
صالح محمد عبد 

 الحمید 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2013 -1ط -القاھرة 

7675/16 C.2513  فن التحریر الصحفي 
محمد عبد صالح 

 الحمید 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2013 -1ط -القاھرة 

7676/16 C.2514  اإلتجاھات الحدیثة في اإلعالم الصحفي 
د: إبراھیم السید 

 حسنین 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7677/16 C.2515  اإلتجاھات الحدیثة في اإلعالم الصحفي 
إبراھیم السید د: 

 حسنین 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7678/16 C.2516  اإلعالم و إدارة األزمات 
صالح محمد عبد 

 الحمید 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2013 -1ط -القاھرة 

7679/16 C.2517  اإلعالم و إدارة األزمات 
صالح محمد عبد 

 الحمید 
 -طیبة للنشر مؤسسة 
 2013 -1ط -القاھرة 

7680/16 C.2518  د: مي العبدهللا الدعایة و أسالیب اإلقناع 
 -دار النھضة العربیة 

 2011- 2ط -بیروت 

7681/16 C.2519  د: مي العبدهللا الدعایة و أسالیب اإلقناع 
 -دار النھضة العربیة 

 2011- 2ط -بیروت 

7682/16 C.2520  أساسیات البحث المنھجي في الدراسات اإلعالمیة 

د: حمید جاعد 
 -محسن الدلیمي 

د: الالغى 
إدریس عبد 

 القادر 

منشورات جامعة قان 
-1ط -بنغازي -یونس 

2008 

7683/16 C.2521  أساسیات البحث المنھجي في الدراسات اإلعالمیة 

جاعد د: حمید 
 -محسن الدلیمي 

د: الالغى 
إدریس عبد 

منشورات جامعة قان 
-1ط -بنغازي -یونس 

2008 



 القادر 

7684/16 C.2522 د: أحمد شاھین  اإلعالم و الرأي العام 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2010 -1ط -القاھرة 

7685/16 C.2523 د: أحمد شاھین  اإلعالم و الرأي العام 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2010 -1ط -القاھرة 

7686/16 C.2524  أخالقیات اإلعالم و قوانینھ 
د: إبراھیم السید 

 حسنین 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7687/16 C.2525  أخالقیات اإلعالم و قوانینھ 
د: إبراھیم السید 

 حسنین 
 -طیبة للنشر مؤسسة 
 2015 -1ط -القاھرة 

7688/16 C.2526 
اإلعالم بین النظریة و التطبیق          ( أنت        

 تعلم إذن أنت حر )
د: جیھان 
 المكاوي 

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2009 -1ط -القاھرة 

7689/16 C.2527 
( أنت اإلعالم بین النظریة و التطبیق                 

 تعلم إذن أنت حر )
د: جیھان 
 المكاوي 

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2009 -1ط -القاھرة 

7690/16 C.2528 
اإلعالم بین النظریة و التطبیق          ( أنت        

 تعلم إذن أنت حر )
د: جیھان 
 المكاوي 

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2009 -1ط -القاھرة 

7691/16 C.2529 
تكنولوجیا اإلتصال  -نظام اإلتصال و اإلعالم الدولى 

 و المعلومات و تأثیرھا على سیادة الدولة  
 إیاد ھالل الدلیمي 

 -دار النھضة العربیة 
 2013- 1ط -بیروت 

7692/16 C.2530 
تكنولوجیا اإلتصال  -نظام اإلتصال و اإلعالم الدولى 

 الدولة   و المعلومات و تأثیرھا على سیادة
 إیاد ھالل الدلیمي 

 -دار النھضة العربیة 
 2013- 1ط -بیروت 

7693/16 C.2531 
 - التحقیق  -الخبر- التحریر الصحفي دلیل علمي 

التحریر اإلذاعي و  -إنتاج المطبوعة  -النقد  -المقال 
 الصحافة اإللكترونیة ... -نشرة األخبار  - التلفزیوني 

زین د: أحمد 
 الدین 

 -دار النھضة العربیة 
 2015- 1ط -بیروت 

7694/16 C.2532 
 - التحقیق  -الخبر- التحریر الصحفي دلیل علمي 

التحریر اإلذاعي و  -إنتاج المطبوعة  -النقد  -المقال 
 الصحافة اإللكترونیة ... -نشرة األخبار  - التلفزیوني 

د: أحمد زین 
 الدین 

 -النھضة العربیة دار 
 2015- 1ط -بیروت 



7695/16 C.2533  د: مي العبدهللا نظریات اإلتصال 
 -دار النھضة العربیة 

 2010- 2ط -بیروت 

7696/16 C.2534  د: مي العبدهللا نظریات اإلتصال 
 -دار النھضة العربیة 

 2010- 2ط -بیروت 

7697/16 C.2535  اإلعالم و المجتمع سیاسات 
د: طارق سید 
 أحمد الخلیفي 

 -دار النھضة العربیة 
 2010- 1ط -بیروت 

7698/16 C.2536  سیاسات اإلعالم و المجتمع 
د: طارق سید 
 أحمد الخلیفي 

 -دار النھضة العربیة 
 2010- 1ط -بیروت 

7699/16 C.2537  نشأة وسائل اإلتصال و تطورھا 
د: محمد علي 

 القوزي 
 -دار النھضة العربیة 

 2007- 1ط -بیروت 

7700/16 C.2538  نشأة وسائل اإلتصال و تطورھا 
د: محمد علي 

 القوزي 
 -دار النھضة العربیة 

 2007- 1ط -بیروت 

7701/16 C.2539 
 -الكالمي و آلیات السیطرة على الرأي التضلیل 

 الحركة السفسطائیة نموذجا 
 د: كلود یونان 

 -دار النھضة العربیة 
 2011- 1ط -بیروت 

7702/16 C.2540 
 -التضلیل الكالمي و آلیات السیطرة على الرأي 

 الحركة السفسطائیة نموذجا 
 د: كلود یونان 

 -النھضة العربیة دار 
 2011- 1ط -بیروت 

7703/16 C.2541  القصة اإلخباریة في نشرات األخبار الفضائیة 
د: أحمد شاھین 
/صالح محمد 

 عبد الحمید

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2014 -1ط -القاھرة 

7704/16 C.2542  القصة اإلخباریة في نشرات األخبار الفضائیة 
شاھین د: أحمد 

/صالح محمد 
 عبد الحمید

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2014 -1ط -القاھرة 

7705/16 C.2543  المشكالت اإلعالمیة المعاصرة 
د: محمد خیرت 

 یوسف 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2014 -1ط -القاھرة 

7706/16 C.2544  المشكالت اإلعالمیة المعاصرة 
د: محمد خیرت 

 یوسف 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2014 -1ط -القاھرة 

7707/16 C.2545  فنون اإلعالم و التسویق 
د: أحمد شاھین 
/صالح محمد 

 عبد الحمید

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2014 -1ط -القاھرة 

7708/16 C.2546  فنون اإلعالم و التسویق 
د: أحمد شاھین 
/صالح محمد 

 عبد الحمید

 -طیبة للنشر مؤسسة 
 2014 -1ط -القاھرة 

7709/16 C.2547  دور اإلعالم في التربیة 
إیمان عبد العظیم 

 إیمان أحمد -
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2014 -1ط -القاھرة 

7710/16 C.2548  دور اإلعالم في التربیة 
إیمان عبد العظیم 

 إیمان أحمد -
 -طیبة للنشر مؤسسة 
 2014 -1ط -القاھرة 



7711/16 C.2549 
الدور و التحدیات  -اإلتصال في عصر العولمة 
 الجدیدة 

د: مي العبدهللا 
 سنو

 -دار النھضة العربیة 
 2001- 2ط -بیروت 

7712/16 C.2550 
الدور و التحدیات  -اإلتصال في عصر العولمة 
 الجدیدة 

العبدهللا د: مي 
 سنو

 -دار النھضة العربیة 
 2001- 2ط -بیروت 

7713/16 C.2551 
تعلیمنا بین أراء النخبة التربویة و الصحافة 

 اإللكترونیة 
د: أیمن یسن 
 محمد عمر 

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2011 -1ط -القاھرة 

7714/16 C.2552 
بین أراء النخبة التربویة و الصحافة تعلیمنا 

 اإللكترونیة 
د: أیمن یسن 
 محمد عمر 

 -مؤسسة طیبة للنشر 
 2011 -1ط -القاھرة 

7715/16 C.2553  التوثیق اإلعالمي 
د: ھالل م . 

 ناتوت
 -دار النھضة العربیة 

 2009- 1ط -بیروت 

7716/16 C.2554  التوثیق اإلعالمي 
د: ھالل م . 

 ناتوت
 -دار النھضة العربیة 

 2009- 1ط -بیروت 

7717/16 C.2555 
فن تحریر األخبار و البرامج في الفضائیات 

 التلفزیونیة و القنوات اإلذاعیة 
د: عبد النبي 

 خزعل 
 -دار النھضة العربیة 

 2010- 1ط -بیروت 

7718/16 C.2556 
األخبار و البرامج في الفضائیات فن تحریر 

 التلفزیونیة و القنوات اإلذاعیة 
د: عبد النبي 

 خزعل 
 -دار النھضة العربیة 

 2010- 1ط -بیروت 

7719/16 C.2557  الطرق الحدیثة في اإلعالم التجاري 
د: إبراھیم السید 

 حسنین 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7720/16 C.2558  الطرق الحدیثة في اإلعالم التجاري 
د: إبراھیم السید 

 حسنین 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7721/16 C.2559 
 -المفاھیم  -اإلعالم اإلذاعي و التلفزیوني الدولي 

 المقاصد -الوسائل 
أد: وسام فاضل 

 راضي 
دمشق  -صفحات للنشر 

 2013-1ط -

7722/16 C.2560 
 -المفاھیم  -اإلعالم اإلذاعي و التلفزیوني الدولي 

 المقاصد -الوسائل 
أد: وسام فاضل 

 راضي 
دمشق  -صفحات للنشر 

 2013-1ط -

7723/16 C.2561  د: مي العبدهللا  اإلتصال و الدیمقراطیة 
 -دار النھضة العربیة 

 2005- 1ط -بیروت 

7724/16 C.2562  د: مي العبدهللا  اإلتصال و الدیمقراطیة 
 -دار النھضة العربیة 

 2005- 1ط -بیروت 

7725/16 C.2563  اإلعالم و الصحافة السیاسیة 
د: محمد خیرت 

 یوسف 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

7726/16 C.2564  و الصحافة السیاسیة اإلعالم 
د: محمد خیرت 

 یوسف 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 



7727/16 C.2565 
 -المعجم في المفاھیم الحدیثة لإلعالم و اإلتصال 

 المشروع العربي لتوحید المصطلحات 
 د: مي العبدهللا 

 -دار النھضة العربیة 
 2014- 1ط -بیروت 

7728/16 C.2566 
 -المعجم في المفاھیم الحدیثة لإلعالم و اإلتصال 

 المشروع العربي لتوحید المصطلحات 
 د: مي العبدهللا 

 -دار النھضة العربیة 
 2014- 1ط -بیروت 

7729/16 C.2567 
من  -البحث في علوم اإلعالم و اإلتصال          

 األطر المعرفیة إلى اإلشكالیات البحثیة 
 د: مي العبدهللا 

 -دار النھضة العربیة 
 2011- 1ط -بیروت 

7730/16 C.2568 
من  -البحث في علوم اإلعالم و اإلتصال          

 األطر المعرفیة إلى اإلشكالیات البحثیة 
 د: مي العبدهللا 

 -دار النھضة العربیة 
 2011- 1ط -بیروت 

7731/16 C.2569 
تكنولوجیا المعلومات و دورھا  -اإللكترونیة الحكومة 

في تحقیق الحكومة اإللكترونیة و انعكاسھا على 
 المدینة 

خلود عبد الخالق 
 سالم 

 -دار النھضة العربیة 
 2014- 1ط -بیروت 

7732/16 C.2570 
تكنولوجیا المعلومات و دورھا  -اإللكترونیة الحكومة 

في تحقیق الحكومة اإللكترونیة و انعكاسھا على 
 المدینة 

خلود عبد الخالق 
 سالم 

 -دار النھضة العربیة 
 2014- 1ط -بیروت 

7733/16 C.2571 
علوم اإلعالم و اإلتصال و اشكالیات التكوین المھني 

 في العالم العربي 
 عبدهللا د: مي ال

 -دار النھضة العربیة 
 2009- 1ط -بیروت 

7734/16 C.2572 
علوم اإلعالم و اإلتصال و اشكالیات التكوین المھني 

 في العالم العربي 
 د: مي العبدهللا 

 -دار النھضة العربیة 
 2009- 1ط -بیروت 

7735/16 C.2573 

 - الصوتیات  -المذیع  -فن اإللقاء  -اإلعالم تقنیات 
 -األخبار  -الكتابة لإلذاعة و التلفزیون  -الدراما 

البرامج و  -اإلنحیاز في األخبار  - التقریر اإلخباري 
 الحوار 

 طالب یعقوب 
دمشق  -صفحات للنشر 

 2014-2ط -

7736/16 C.2574 

 - الصوتیات  -المذیع  -فن اإللقاء  -اإلعالم تقنیات 
 -األخبار  -الكتابة لإلذاعة و التلفزیون  -الدراما 

البرامج و  -اإلنحیاز في األخبار  - التقریر اإلخباري 
 الحوار 

 طالب یعقوب 
دمشق  -صفحات للنشر 

 2014-2ط -



7877/16 C.2575  إقتصادیات وسائل اإلعالم 
دویل /تر جیلیان 

: د:محمد عبد 
 الحمید 

 - دار الفجر للنشر 
 2015 -1طع -القاھرة 

7878/16 C.2576  إقتصادیات وسائل اإلعالم 
جیلیان دویل /تر 
: د:محمد عبد 

 الحمید 

 - دار الفجر للنشر 
 2015 -1طع -القاھرة 

7879/16 C.2577  إقتصادیات وسائل اإلعالم 
دویل /تر جیلیان 

: د:محمد عبد 
 الحمید 

 - دار الفجر للنشر 
 2015 -1طع -القاھرة 

7880/16 C.2578  اإلعالم الجدید و إشكالیات التواصل الرقمي 

أ.م.د.عبد العظیم 
 - كامل الجمیلي 
أ.م.د.ثناء 

 إسماعیل العاني 

 - 1ط -عمان  -دار األیام 
2016 

7881/16 C.2579 الجدید و إشكالیات التواصل الرقمي  اإلعالم 

أ.م.د.عبد العظیم 
 - كامل الجمیلي 
أ.م.د.ثناء 

 إسماعیل العاني 

 - 1ط -عمان  -دار األیام 
2016 

7882/16 C.2580  اإلعالم الجدید و إشكالیات التواصل الرقمي 

أ.م.د.عبد العظیم 
 - كامل الجمیلي 
أ.م.د.ثناء 

 إسماعیل العاني 

 - 1ط -عمان  -األیام دار 
2016 

7883/16 C.2581  اإلعالم الجدید و التحدیات النظریة و التطبیقیة 
د: إسماعیل 
 محمود علي 

 -مكتبة الوفاء القانونیة 
 -1ط - اإلسكندریة 
2015 

7884/16 C.2582  اإلعالم الجدید و التحدیات النظریة و التطبیقیة 
إسماعیل د: 

 محمود علي 

 -مكتبة الوفاء القانونیة 
 -1ط - اإلسكندریة 
2015 

7885/16 C.2583  اإلعالم الجدید و التحدیات النظریة و التطبیقیة 
د: إسماعیل 
 محمود علي 

 -مكتبة الوفاء القانونیة 
 -1ط - اإلسكندریة 
2015 

7886/16 C.2584 اإلعالم و الرأي العام 
د: نضال فالح 
الضالعین و 

 أخرون

 -دار اإلعصار العلمي 
 2015 - 1طع -عمان 

7887/16 C.2585 اإلعالم و الرأي العام 
د: نضال فالح 
الضالعین و 

 أخرون

 -دار اإلعصار العلمي 
 2015 - 1طع -عمان 

7888/16 C.2586 اإلعالم و الرأي العام 
فالح د: نضال 

الضالعین و 
 أخرون

 -دار اإلعصار العلمي 
 2015 - 1طع -عمان 

7889/16 C.2587  اإلعالم و الرأي العام العربي و العالمي 
د: سناء محمود 

 الجبور 
 - دار أسامة للنشر 

 2015ط -عمان 

7890/16 C.2588  اإلعالم و الرأي العام العربي و العالمي 
محمود د: سناء 

 الجبور 
 - دار أسامة للنشر 

 2015ط -عمان 

7891/16 C.2589  اإلعالم و الرأي العام العربي و العالمي 
د: سناء محمود 

 الجبور 
 - دار أسامة للنشر 

 2015ط -عمان 



7892/16 C.2590  اإلعالم و شبكات التواصل اإلجتماعي العالمیة 
الدین د: عالء 

 محمد عفیفي 

 - دار التعلیم الجامعي 
 - 1ط  - اإلسكندریة 

2015 

7893/16 C.2591  اإلعالم و شبكات التواصل اإلجتماعي العالمیة 
د: عالء الدین 
 محمد عفیفي 

 - دار التعلیم الجامعي 
 - 1ط  - اإلسكندریة 

2015 

7894/16 C.2592  و شبكات التواصل اإلجتماعي العالمیة اإلعالم 
د: عالء الدین 
 محمد عفیفي 

 - دار التعلیم الجامعي 
 - 1ط  - اإلسكندریة 

2015 

7895/16 C.2593  التحلیل النوعي لوسائل اإلعالم 

 -دیفیدل السید 
كریستوفرج 

.شنیدر/تر: عبد 
الحكم أحمد 
 الخزامي 

 - الفجر للنشر دار 
 2015 -1طع -القاھرة 

7896/16 C.2594  التحلیل النوعي لوسائل اإلعالم 

 -دیفیدل السید 
كریستوفرج 

.شنیدر/تر: عبد 
الحكم أحمد 
 الخزامي 

 - دار الفجر للنشر 
 2015 -1طع -القاھرة 

7897/16 C.2595  التحلیل النوعي لوسائل اإلعالم 

 -السید دیفیدل 
كریستوفرج 

.شنیدر/تر: عبد 
الحكم أحمد 
 الخزامي 

 - دار الفجر للنشر 
 2015 -1طع -القاھرة 

7898/16 C.2596  رؤیة معاصرة  -الدعایة و الشائعات و الرأي العام 
أد: عبد الرزاق  

 الدلیمي 
 -دار الیازوري العلمیة 

 2015 -2طع - عمان

7899/16 C.2597  رؤیة معاصرة  -الدعایة و الشائعات و الرأي العام 
أد: عبد الرزاق  

 الدلیمي 
 -دار الیازوري العلمیة 

 2015 -2طع - عمان

7900/16 C.2598  رؤیة معاصرة  -الدعایة و الشائعات و الرأي العام 
أد: عبد الرزاق  

 الدلیمي 
 -دار الیازوري العلمیة 

 2015 -2طع - عمان

7901/16 C.2599  الرأي العام و تحدیات المجتمع المعاصر 
د: جمال الدبعي 

 الحیاصات 
دار المستشارون للنشر 

 2015- 1ط -عمان  -

7902/16 C.2600  الرأي العام و تحدیات المجتمع المعاصر 
د: جمال الدبعي 

 الحیاصات 
دار المستشارون للنشر 

 2015- 1ط -عمان  -

7903/16 C.2601  الرأي العام و تحدیات المجتمع المعاصر 
د: جمال الدبعي 

 الحیاصات 
دار المستشارون للنشر 

 2015- 1ط -عمان  -

7904/16 C.2602 
مقوماتھ و أثره في النظم السیاسیة  - الرأي العام 

 المعاصرة و تأثیره في نظم الحكم 
 أ: علي بسیوني 

 -العربي الحدیث المكتب 
 2014ط

7905/16 C.2603 
مقوماتھ و أثره في النظم السیاسیة  - الرأي العام 

 المعاصرة و تأثیره في نظم الحكم 
 أ: علي بسیوني 

 -المكتب العربي الحدیث 
 2014ط



7906/16 C.2604 
مقوماتھ و أثره في النظم السیاسیة  - العام الرأي 

 المعاصرة و تأثیره في نظم الحكم 
 أ: علي بسیوني 

 -المكتب العربي الحدیث 
 2014ط

7907/16 C.2605  الرأي العام بین التحلیل و التأثیر 
د: ھیثم ھادي 

 الھیتي 
 - دار أسامة للنشر 

 2015-1ط -عمان 

7908/16 C.2606  الرأي العام بین التحلیل و التأثیر 
د: ھیثم ھادي 

 الھیتي 
 - دار أسامة للنشر 

 2015-1ط -عمان 

7909/16 C.2607  الرأي العام بین التحلیل و التأثیر 
د: ھیثم ھادي 

 الھیتي 
 - دار أسامة للنشر 

 2015-1ط -عمان 

7910/16 C.2608  العام و نظریات اإلتصال الراي 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -عمان  -دار الحامد 
 2015ط

7911/16 C.2609  الراي العام و نظریات اإلتصال 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -عمان  -دار الحامد 
 2015ط

7912/16 C.2610  الراي العام و نظریات اإلتصال 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -عمان  -الحامد دار 
 2015ط

7913/16 C.2611  د: ھباس الحربي  قضایا  -اتجاھات  - مفاھیم  -النقد اإلعالمي 
 - دار أسامة للنشر 

 2015-1ط -عمان 

7914/16 C.2612  د: ھباس الحربي  قضایا  -اتجاھات  - مفاھیم  -النقد اإلعالمي 
 - أسامة للنشر دار 

 2015-1ط -عمان 

7915/16 C.2613  د: ھباس الحربي  قضایا  -اتجاھات  - مفاھیم  -النقد اإلعالمي 
 - دار أسامة للنشر 

 2015-1ط -عمان 

7916/16 C.2614 
تحلیل الوعاء اإلعالمي و محتواه و إجراءاتھ 

 المنھجیة 
د: جمال بن 
 عمار األحمر 

 - 1ط -عمان  -األیام دار 
2016 

7917/16 C.2615 
تحلیل الوعاء اإلعالمي و محتواه و إجراءاتھ 

 المنھجیة 
د: جمال بن 
 عمار األحمر 

 - 1ط -عمان  -دار األیام 
2016 

7918/16 C.2616 
تحلیل الوعاء اإلعالمي و محتواه و إجراءاتھ 

 المنھجیة 
د: جمال بن 
 عمار األحمر 

 - 1ط -عمان  -دار األیام 
2016 

7919/16 C.2617  نظریات اإلعالم 
أ: بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
 - دار أسامة للنشر 

 2011-1ط -عمان 

7920/16 C.2618  نظریات اإلعالم 
أ: بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
 - دار أسامة للنشر 

 2011-1ط -عمان 

7921/16 C.2619  نظریات اإلعالم 
أ: بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
 - دار أسامة للنشر 

 2011-1ط -عمان 

7922/16 C.2620  جبار عالوي  اإلتصال السیاسي 
 - عمان  -دار أمجد 

 2015طع



7923/16 C.2621  جبار عالوي  اإلتصال السیاسي 
 - عمان  -دار أمجد 

 2015طع

7924/16 C.2622  جبار عالوي  اإلتصال السیاسي 
 - عمان  -دار أمجد 

 2015طع

7925/16 C.2623 
تأثیر شبكات التواصل اإلجتماعي اإلعالمیة على 

 الجمھور المتلقین 

د: محي الدین 
اسماعیل محمد 

 الدیھي 

 -مكتبة الوفاء القانونیة 
 -1ط - اإلسكندریة 
2015 

7926/16 C.2624 
تأثیر شبكات التواصل اإلجتماعي اإلعالمیة على 

 الجمھور المتلقین 

د: محي الدین 
اسماعیل محمد 

 الدیھي 

 -مكتبة الوفاء القانونیة 
 -1ط - اإلسكندریة 
2015 

7927/16 C.2625 
تأثیر شبكات التواصل اإلجتماعي اإلعالمیة على 

 الجمھور المتلقین 

الدین د: محي 
اسماعیل محمد 

 الدیھي 

 -مكتبة الوفاء القانونیة 
 -1ط - اإلسكندریة 
2015 

7928/16 C.2626  مناھج البحث اإلعالمي و تحلیل الخطاب 
أ: بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
 - دار أسامة للنشر 

 2014ط -عمان 

7929/16 C.2627 مناھج البحث اإلعالمي و تحلیل الخطاب  
أ: بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
 - دار أسامة للنشر 

 2014ط -عمان 

7930/16 C.2628  مناھج البحث اإلعالمي و تحلیل الخطاب 
أ: بسام عبد 

 الرحمن المشاقبة
 - دار أسامة للنشر 

 2014ط -عمان 

8399/18 C.2629 د: أدیب خضور أزمة إعالم ...أم أزمة أنظمة 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2008- 2ط -دمشق 

8400/18 C.2630 د: أدیب خضور أزمة إعالم ...أم أزمة أنظمة 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2008- 2ط -دمشق 

8401/18 C.2631 د: أدیب خضور أزمة إعالم ...أم أزمة أنظمة 
 - المكتبة اإلعالمیة 

 2008- 2ط -دمشق 

8402/18 C.2632  اإلتجاھات الحدیثة في اإلعالم الصحفي 
د: إبراھیم السید 

 حسنین 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

8403/18 C.2633  اإلتجاھات الحدیثة في اإلعالم الصحفي 
د: إبراھیم السید 

 حسنین 
 -مؤسسة طیبة للنشر 

 2015 -1ط -القاھرة 

8404/18 C.2634 مدخل إلى تحلیل الصورة 
مارتین جولي 
 /تر: نبیل الدبس

المؤسسة العامة للسینما 
 2014ط - دمشق  -

8405/18 C.2635 مدخل إلى تحلیل الصورة 
مارتین جولي 
 /تر: نبیل الدبس

المؤسسة العامة للسینما 
 2014ط - دمشق  -

8406/18 C.2636  مستویات اللغة و التطبیق -و اللغة اإلعالم 
د: محمد عبد 
 المطلب البكاء

 - دمشق  -دار نینوي 
 2010 -1ط



8407/18 C.2637  مستویات اللغة و التطبیق -اإلعالم و اللغة 
د: محمد عبد 
 المطلب البكاء

 - دمشق  -دار نینوي 
 2010 -1ط

8408/18 C.2638 
و تفكك البنیات القیمیة في المنطقة العربیة : اإلعالم 

 قراءة معرفیة في الرواسب الثقافیة 
د: عبد الرحمن 

 عزي 
الدار المتوسطیة للنشر 

 2009 - 1ط -تونس  -

8409/18 C.2639 
اإلعالم و تفكك البنیات القیمیة في المنطقة العربیة : 

 قراءة معرفیة في الرواسب الثقافیة 
الرحمن  د: عبد

 عزي 
الدار المتوسطیة للنشر 

 2009 - 1ط -تونس  -

8410/18 C.2640  التجارة اإللكترونیة بین المفھوم و التطبیق 
حسان محمد 

 سلمان 

منشورات الھیئة العامة 
السوریة للكتاب. دمشق. 

 2015. 1ط

8411/18 C.2641  اإللكترونیة بین المفھوم و التطبیق التجارة 
حسان محمد 

 سلمان 

منشورات الھیئة العامة 
السوریة للكتاب. دمشق. 

 2015. 1ط

8412/18 C.2642 
 - التحقیق  -الخبر- التحریر الصحفي دلیل علمي 

التحریر اإلذاعي و  -إنتاج المطبوعة  -النقد  -المقال 
 صحافة اإللكترونیة ...ال -نشرة األخبار  - التلفزیوني 

د: أحمد زین 
 الدین 

 -دار النھضة العربیة 
 2012- 2ط -بیروت 

8413/18 C.2643 
 - التحقیق  -الخبر- التحریر الصحفي دلیل علمي 

التحریر اإلذاعي و  -إنتاج المطبوعة  -النقد  -المقال 
 الصحافة اإللكترونیة ... -نشرة األخبار  - التلفزیوني 

د: أحمد زین 
 الدین 

 -دار النھضة العربیة 
 2012- 2ط -بیروت 

8414/18 C.2644 
 -التضلیل الكالمي و آلیات السیطرة على الرأي 

 الحركة السفسطائیة نموذجا 
 د: كلود یونان 

 -دار النھضة العربیة 
 2011- 1ط -بیروت 

8415/18 C.2645 
 -الكالمي و آلیات السیطرة على الرأي التضلیل 

 الحركة السفسطائیة نموذجا 
 د: كلود یونان 

 -دار النھضة العربیة 
 2011- 1ط -بیروت 

8416/18 C.2646 
منظورات عبر  -الخطاب السیاسي في وسائل اإلعالم 

 الثقافات 

أنیتا فیزر/تر: 
أد:عیسى علي 

العاكوب 
 /أد:غیاث بركات

 -دمشق -نینوي دار 
 2016-1ط

8417/18 C.2647 
منظورات عبر  -الخطاب السیاسي في وسائل اإلعالم 

 الثقافات 

أنیتا فیزر/تر: 
أد:عیسى علي 

العاكوب 
 /أد:غیاث بركات

 -دمشق -دار نینوي 
 2016-1ط

8418/18 C.2648  اإلتصال البصري في الفن و اإلعالم 
قاسم د: نمیر 

خلف /رباب كریم 
 كیطان

صفحات للدراسات و 
-1ط - دمشق - النشر 

2016 



8419/18 C.2649  اإلتصال البصري في الفن و اإلعالم 
د: نمیر قاسم 

خلف /رباب كریم 
 كیطان

صفحات للدراسات و 
-1ط - دمشق - النشر 

2016 

8420/18 C.2650 

المسألة الصحیة في  -إعالمیة میدانیة بحوث 
تغطیة الصحف العربیة الیومیة  -الصحافة السوریة 
عادات مشاھدة الطفل السوري  -للمشاكل البیئیة 

مشاھدة البث التلفزیوني  -للتلفزیون و أنماطھا 
 الفضائي المباشر في الوطن العربي 

 د: أدیب خضور
 - المكتبة اإلعالمیة 

 1999- 1ط -دمشق 

8421/18 C.2651 

المسألة الصحیة في  -بحوث إعالمیة میدانیة 
تغطیة الصحف العربیة الیومیة  -الصحافة السوریة 
عادات مشاھدة الطفل السوري  -للمشاكل البیئیة 

مشاھدة البث التلفزیوني  -للتلفزیون و أنماطھا 
 الفضائي المباشر في الوطن العربي 

 د: أدیب خضور
 - اإلعالمیة المكتبة 
 1999- 1ط -دمشق 

8422/18 C.2652  أسس األسلوب و الشكل  -الكتابة للعالقات العامة 
توماس بیفینز / 
 تر: أدیب خضور 

األكادیمیة السوریة 
الدولیة للتدریب و 

 -6ط -دمشق  - التطویر 
2006 

8423/18 C.2653  أسس األسلوب و الشكل  -للعالقات العامة الكتابة 
توماس بیفینز / 
 تر: أدیب خضور 

األكادیمیة السوریة 
الدولیة للتدریب و 

 -6ط -دمشق  - التطویر 
2006 

8424/18 C.2654  منھجیة الحتمیة القیمیة في اإلعالم 
البرفسور : عبد 

 الرحمن عزي
المتوسطیة للنشر الدار 

 2009 - 1ط -تونس  -

8425/18 C.2655  منھجیة الحتمیة القیمیة في اإلعالم 
البرفسور : عبد 

 الرحمن عزي
الدار المتوسطیة للنشر 

 2009 - 1ط -تونس  -

8571/18 C.2656  رفیق نصر هللا دور المیدیا في إدارة األزمات و الحروب 
 - بیروت  -للنشر بیسان 

 2011-1ط

8572/18 C.2657  رفیق نصر هللا دور المیدیا في إدارة األزمات و الحروب 
 - بیروت  -بیسان للنشر 

 2011-1ط

8693/18 C.2658  علم اجتماع األخبار 
مایكل سكدسن / 

 تر: أحمد رمو

الھیئة العامة السوریة 
 -دمشق  - للكتاب 
 2010ط

8694/18 C.2659  علم اجتماع األخبار 
مایكل سكدسن / 

 تر: أحمد رمو

الھیئة العامة السوریة 
 -دمشق  - للكتاب 
 2010ط



8899/18 C.2660  الدعایة و الدعایة السیاسیة 
غي دورندان / 
تر: د: رالف 

 رزق هللا

المؤسسة الجامعیة 
 - بیروت  -للدراسات 

 2002 -2ط

8900/18 C.2661  الدعایة و الدعایة السیاسیة 
غي دورندان / 
تر: د: رالف 

 رزق هللا

المؤسسة الجامعیة 
 - بیروت  -للدراسات 

 2002 -2ط

8907/18 C.2662  حسانة رشید تقنیات و مھارات  -استراتجیات  - العالقات العامة 
 -دراسات عراقیة 

 2009 - 1ط -بیروت 

8908/18 C.2663  حسانة رشید تقنیات و مھارات  -استراتجیات  - العالقات العامة 
 -دراسات عراقیة 

 2009 - 1ط -بیروت 

9278/19 C.2664  إبداع العالقات العامة في المحالت التسویقیة 

د: محمد سید 
عتران /أ : 
سالمة أحمد 

 شرف 

 -النھضة العربیة دار 
 2018-1ط -القاھرة 

9279/19 C.2665  إبداع العالقات العامة في المحالت التسویقیة 

د: محمد سید 
عتران /أ : 
سالمة أحمد 

 شرف 

 -دار النھضة العربیة 
 2018-1ط -القاھرة 

9280/19 C.2666 اتجاھات اإلعالم الحدیث والمعاصر 
عبد د: حسین 
 الجبار 

 -عمان  -دار أسامة 
 2011ط

9281/19 C.2667 اتجاھات اإلعالم الحدیث والمعاصر 
د: حسین عبد 

 الجبار 
 -عمان  -دار أسامة 

 2011ط

9284/19 C.2668 
أخالقیات اإلعالم و تشریعاتھ في القرن الحادي و 

 العشرین 
أد: عبد الرزاق  

 الدلیمي 
 -الیازوري العلمیة دار 

 دون سنة طبع -عمان 

9285/19 C.2669 
أخالقیات اإلعالم و تشریعاتھ في القرن الحادي و 

 العشرین 
أد: عبد الرزاق  

 الدلیمي 
 -دار الیازوري العلمیة 

 دون سنة طبع -عمان 

9286/19 C.2670   إدارة المؤسسات اإلعالمیة 

عزة د: محمد 
د:ماھر  - اللحام 

 - عودة الشمایلة
د: مصطفى 
 یوسف كافي

 -دار اإلعصار العلمي 
 2015 - 1طع -عمان 

9287/19 C.2671   إدارة المؤسسات اإلعالمیة 

د: محمد عزة 
د:ماھر  - اللحام 

 - عودة الشمایلة
د: مصطفى 
 یوسف كافي

 -دار اإلعصار العلمي 
 2015 - 1طع -عمان 

9288/19 C.2672  نماذج و مھارات  - أساسیات اإلتصال 
أد: حمید الطائي 

 د: بشیر العالق  -

 -دار الیازوري العلمیة 
طبعة عربیة  -عمان 

2013 

9289/19 C.2673  نماذج و مھارات  - أساسیات اإلتصال 
أد: حمید الطائي 

 د: بشیر العالق  -

 -الیازوري العلمیة دار 
طبعة عربیة  -عمان 

2013 

9290/19 C.2674  استخدام العالقات العامة في إدارة األزمات 
د: حنان أحمد 

 سلیم 
 -دار الكتاب الحدیث 

 2018ط -القاھرة 



9291/19 C.2675  استخدام العالقات العامة في إدارة األزمات 
د: حنان أحمد 

 سلیم 
 -الكتاب الحدیث دار 

 2018ط -القاھرة 

9292/19 C.2676  إستراتجیات اإلتصال و سیاساتھ و تاثیراتھ 
د: صالح خلیل 

 أبو أصبع 
 -دار مجدالوي للنشر 

 2010-1ط -عمان 

9293/19 C.2677  إستراتجیات اإلتصال و سیاساتھ و تاثیراتھ 
د: صالح خلیل 

 أبو أصبع 
 -مجدالوي للنشر دار 

 2010-1ط -عمان 

9294/19 C.2678  أسس العالقات العامة بین النظریة و التطبیق 
د: عبد الناصر 
 أحمد جرادات 

 -دار الیازوري العلمیة 
طبعة عربیة  -عمان 

2009 

9295/19 C.2679  أسس العالقات العامة بین النظریة و التطبیق 
الناصر د: عبد 

 أحمد جرادات 

 -دار الیازوري العلمیة 
طبعة عربیة  -عمان 

2009 

9296/19 C.2680  أسس و مبادئ اإلعالم المعاصر 
عبد العزیز 
 الشریف 

عمان  - دار یافا العلمیة 
 2014-1ط -

9297/19 C.2681  أسس و مبادئ اإلعالم المعاصر 
عبد العزیز 
 الشریف 

عمان  - دار یافا العلمیة 
 2014-1ط -

9298/19 C.2682 
إشكالیة الحق في اإلتصال و الحقوق اإلتصالیة في 

دراسة نقدیة  -التشریعات اإلعالمیة الجزائریة 
 تحلیلیة 

د: فاطمة الزھرة 
 قرموش 

المكتب العربي للمعارف 
 2019-1ط-القاھرة  -

9299/19 C.2683 
الحق في اإلتصال و الحقوق اإلتصالیة في إشكالیة 

دراسة نقدیة  -التشریعات اإلعالمیة الجزائریة 
 تحلیلیة 

د: فاطمة الزھرة 
 قرموش 

المكتب العربي للمعارف 
 2019-1ط-القاھرة  -

9300/19 C.2684  إعداد البرامج اإلذاعیة و التلفزیونیة 
طالب عبد 

الحسین فرحان 
 الشمرى

 -الكتاب الحدیث دار 
 2014ط -القاھرة 

9301/19 C.2685  إعداد البرامج اإلذاعیة و التلفزیونیة 
طالب عبد 

الحسین فرحان 
 الشمرى

 -دار الكتاب الحدیث 
 2014ط -القاھرة 

9302/19 C.2686  األبعاد السوسیومھنیة في دراسة القائم باإلتصال 
د: یعقوب بن 

 الصغیر 
 - دار أسامة للنشر 

 2019-1ط -عمان 

9303/19 C.2687  األبعاد السوسیومھنیة في دراسة القائم باإلتصال 
د: یعقوب بن 

 الصغیر 
 - دار أسامة للنشر 

 2019-1ط -عمان 

9304/19 C.2688  الصحافة اإللكترونیة  - اإلتجاھات اإلعالمیة الحدیثة 
أ: ناصر سعود 

  الرحامنة
 - امانة عمان الكبرى 

 2016 -1ط -عمان 

9305/19 C.2689  الصحافة اإللكترونیة  - اإلتجاھات اإلعالمیة الحدیثة 
أ: ناصر سعود 

 الرحامنة 
 - امانة عمان الكبرى 

 2016 -1ط -عمان 

9306/19 C.2690  د: حنان سلیم  اإلتجاھات الحدیثة في العالقات العامة 
 -النھضة العربیة  دار

 2012-1ط -القاھرة 



9307/19 C.2691  د: حنان سلیم  اإلتجاھات الحدیثة في العالقات العامة 
 -دار النھضة العربیة 

 2012-1ط -القاھرة 

9308/19 C.2692 
اإلتجاھات الحدیثة في بحوث و دراسات مصداقیة 

 األخبار في عصر اإلعالم الرقمي 
أد: حنان أحمد 

 سلیم 
 -دار الكتاب الحدیث 

 2019ط -القاھرة 

9309/19 C.2693 
اإلتجاھات الحدیثة في بحوث و دراسات مصداقیة 

 األخبار في عصر اإلعالم الرقمي 
أد: حنان أحمد 

 سلیم 
 -دار الكتاب الحدیث 

 2019ط -القاھرة 

9310/19 C.2694  ولیدة حدادي  دراسات و أبحاث  - اإلجتماعي اإلتصال 
دار اإلعصار العلمي 

 1ط ع  - عمان  - للنشر 
- 2020 

9311/19 C.2695  ولیدة حدادي  دراسات و أبحاث  - اإلتصال اإلجتماعي 
دار اإلعصار العلمي 

 1ط ع  - عمان  - للنشر 
- 2020 

9312/19 C.2696 
موقع  -الرقمي و اإلعالم الجدید اإلتصال 

Facebook  أنموذجا 
 د: أمینة نبیح 

عمان  -دار غیداء للنشر 
 2019-1ط -

9313/19 C.2697 
موقع  -اإلتصال الرقمي و اإلعالم الجدید 

Facebook  أنموذجا 
 د: أمینة نبیح 

عمان  -دار غیداء للنشر 
 2019-1ط -

9314/19 C.2698  اإلتصال العمومي من النظریة إلى التطبیق 
د: سامیة عواج 

 و أخرون 
 - دار أسامة للنشر 

 2018ط -عمان 

9315/19 C.2699  اإلتصال العمومي من النظریة إلى التطبیق 
د: سامیة عواج 

 و أخرون 
 - دار أسامة للنشر 

 2018ط -عمان 

9316/19 C.2700 
المنھجیة في البحوث و الدراسات اإلجراءات 

 اإلعالمیة 
د: حسین علي 
 ابراھیم الفالحي 

 -دار الكتاب الجامعي 
 2019-1ط - العین 

9317/19 C.2701 
اإلجراءات المنھجیة في البحوث و الدراسات 

 اإلعالمیة 
د: حسین علي 
 ابراھیم الفالحي 

 -دار الكتاب الجامعي 
 2019-1ط - العین 

9318/19 C.2702 
األسالیب اإلتصالیة للعالقات العامة في اإلعالم 

 المرئي الفضائي 
د: إیاد ھالل 

 حمادي 
عمان  -دار غیداء للنشر 

 2018-1ط -

9319/19 C.2703 
األسالیب اإلتصالیة للعالقات العامة في اإلعالم 

 المرئي الفضائي 
د: إیاد ھالل 

 حمادي 
عمان  -غیداء للنشر دار 

 2018-1ط -

9320/19 C.2704  األسالیب العلمیة في ممارسة العالقات العامة 
د:علي جبار 

 الشمري 
القاھرة  - العربي للنشر 

 2011- 1ط-

9321/19 C.2705  األسالیب العلمیة في ممارسة العالقات العامة 
د:علي جبار 

 الشمري 
القاھرة  - للنشر العربي 
 2011- 1ط-

9322/19 C.2706  األسس و القواعد الدولیة لمنھجیة اإلعالم 
د: نوال عبد 

 الرحیم إسماعیل 
 -العلم و اإلیمان للنشر 

 2019ط -مصر 



9323/19 C.2707  األسس و القواعد الدولیة لمنھجیة اإلعالم 
د: نوال عبد 

 الرحیم إسماعیل 
 -العلم و اإلیمان للنشر 

 2019ط -مصر 

9324/19 C.2708  اإلعالم المعاصر و تقنیاتھ الحدیثة 
د: مجد ھاشم 

 الھاشمي 
 -دار المناھج للنشر 

 2016ط -عمان 

9325/19 C.2709  اإلعالم المعاصر و تقنیاتھ الحدیثة 
د: مجد ھاشم 

 الھاشمي 
 -المناھج للنشر دار 

 2016ط -عمان 

9326/19 C.2710  علي عبد الفتاح  اإلعالم اإلجتماعي 
 -دار الیازوري العلمیة 

طبعة عربیة  -عمان 
2014 

9327/19 C.2711  علي عبد الفتاح  اإلعالم اإلجتماعي 
 -دار الیازوري العلمیة 

طبعة عربیة  -عمان 
2014 

9328/19 C.2712  اإلعالم اإللكتروني 
د: فیصل أبو 

 عیشة 
 - دار أسامة للنشر 

 2014ط -عمان 

9329/19 C.2713  اإلعالم اإللكتروني 
د: فیصل أبو 

 عیشة 
 - دار أسامة للنشر 

 2014ط -عمان 

9330/19 C.2714  اإلعالم األمني و الرأي العام 
محمد ابراھیم 

 ناجي 
- عمان- دار أمجد للنشر

 2016-1ط

9331/19 C.2715  اإلعالم األمني و الرأي العام 
محمد ابراھیم 

 ناجي 
- عمان- دار أمجد للنشر

 2016-1ط

9332/19 C.2716  خضیر العقیدي  اإلعالم التربوي 
 -دار الكتاب الجامعي 

 2018-1ط - العین 

9333/19 C.2717  خضیر العقیدي  اإلعالم التربوي 
 -دار الكتاب الجامعي 

 2018-1ط - العین 

9334/19 C.2718  إستراتجیتھ -أھدافھ  - مفھومھ  -اإلعالم التربوي 
علي عبد الفتاح 

 علي 
طع  -عمان  -دار األیام 

2017 

9335/19 C.2719  إستراتجیتھ -أھدافھ  - مفھومھ  -التربوي اإلعالم 
علي عبد الفتاح 

 علي 
طع  -عمان  -دار األیام 

2017 

9336/19 C.2720  اإلعالم التفاعلي 
د: بتول السید 

 مصطفى 
 - دار أسامة للنشر 

 2019ط -عمان 

9337/19 C.2721  اإلعالم التفاعلي 
د: بتول السید 

 مصطفى 
 - أسامة للنشر دار 

 2019ط -عمان 

9338/19 C.2722  اإلعالم التقلیدي و اإلعالم الجدید 
د: حسین علي 

 الفالحي 
 -دار غیداء للنشر 

 2014- 1ط -األردن 

9339/19 C.2723  اإلعالم التقلیدي و اإلعالم الجدید 
د: حسین علي 

 الفالحي 
 -غیداء للنشر دار 

 2014- 1ط -األردن 



9340/19 C.2724  خضیر العقیدي  اإلعالم الثقافي 
 -دار الكتاب الجامعي 

 2019-1ط - العین 

9341/19 C.2725  خضیر العقیدي  اإلعالم الثقافي 
 -دار الكتاب الجامعي 

 2019-1ط - العین 

9342/19 C.2726  الدولة اإلفتراضیة الجدیدة  - الجدید اإلعالم 
أد: یاس خضیر 

 البیاتي 
 -عمان  -دار البدایة 

 2014-1ط

9343/19 C.2727  الدولة اإلفتراضیة الجدیدة  - اإلعالم الجدید 
أد: یاس خضیر 

 البیاتي 
 -عمان  -دار البدایة 

 2014-1ط

9344/19 C.2728  الجدید بین التأصیل و التنظیر اإلعالم 
مرفت محمد 

شریف 
 العرضاوي 

عالم الكتب الحدیث 
-1ط- األردن-للنشر

2016 

9345/19 C.2729  اإلعالم الجدید بین التأصیل و التنظیر 
مرفت محمد 

شریف 
 العرضاوي 

عالم الكتب الحدیث 
-1ط- األردن-للنشر

2016 

9346/19 C.2730  الجدید و التحدیات النظریة و التطبیقیة اإلعالم 
د: إسماعیل 
 محمود علي 

 -مكتبة الوفاء القانونیة 
 -1ط - اإلسكندریة 
2015 

9347/19 C.2731  اإلعالم الجدید و التحدیات النظریة و التطبیقیة 
د: إسماعیل 
 محمود علي 

 -مكتبة الوفاء القانونیة 
 -1ط - اإلسكندریة 
2015 

9348/19 C.2732 
اإلعالم الجدید و تداعیات الموجة اإلتصالیة 

 مقاربات تحلیلیة منھجیة  -المعاصرة 
أد: أحمد محمود 

 عیساوي 
 -دار الكتاب الحدیث 

 2018ط -القاھرة 

9349/19 C.2733 
الجدید و تداعیات الموجة اإلتصالیة اإلعالم 

 مقاربات تحلیلیة منھجیة  -المعاصرة 
أد: أحمد محمود 

 عیساوي 
 -دار الكتاب الحدیث 

 2018ط -القاھرة 

9350/19 C.2734  اإلعالم الجدید و عالقة الجمھور باإلنترنت 
د: حنان أحمد 

 سلیم 
 -دار الكتاب الحدیث 

 2018ط -القاھرة 

9351/19 C.2735  اإلعالم الجدید و عالقة الجمھور باإلنترنت 
د: حنان أحمد 

 سلیم 
 -دار الكتاب الحدیث 

 2018ط -القاھرة 

9354/19 C.2736  إقتصادیات اإلعالم 

د: أحمد عطشان 
أ:علي  -النبھاني 

عبودي نعمة 
 الجبوري 

عمان  - دار األیام للنشر 
 2016 1ط -

9355/19 C.2737  إقتصادیات اإلعالم 

د: أحمد عطشان 
أ:علي  -النبھاني 

عبودي نعمة 
 الجبوري 

عمان  - دار األیام للنشر 
 2016 1ط -

9356/19 C.2738  د:دلیلة بركان  اإلتصال الداخلي و التغییر التنظیمي 
 - دار أسامة للنشر 

 2019ط -عمان 

9357/19 C.2739  د:دلیلة بركان  اإلتصال الداخلي و التغییر التنظیمي 
 - دار أسامة للنشر 

 2019ط -عمان 



9358/19 C.2740  اإلتصال العمومي من النظریة إلى التطبیق 
د: سامیة عواج 

 و أخرون 
 - دار أسامة للنشر 

 2018ط -عمان 

9359/19 C.2741  العمومي من النظریة إلى التطبیق اإلتصال 
د: سامیة عواج 

 و أخرون 
 - دار أسامة للنشر 

 2018ط -عمان 

9360/19 C.2742  تطویر اإلعالم األمني العربي 
د: عبد المنعم 

 محمد بدر 
 -دار الحامد للنشر 

 2014-1ط -عمان 

9361/19 C.2743  تطویر اإلعالم األمني العربي 
د: عبد المنعم 

 محمد بدر 
 -دار الحامد للنشر 

 2014-1ط -عمان 

9362/19 C.2744  عزام أبو الحمام  جدلیات و تحدیات  -اإلعالم الثقافي 
 - دار أسامة للنشر 

 2015ط- عمان

9363/19 C.2745  عزام أبو الحمام  جدلیات و تحدیات  -اإلعالم الثقافي 
 - أسامة للنشر دار 

 2015ط- عمان

9364/19 C.2746  اإلعالم الجدید و إشكالیات التواصل الرقمي 

أد: عبد العظیم 
كامل الجمیلي 

/اد: ثناء 
 إسماعیل العاني 

عمان  -دار األیام للنشر
 2019-1ط -

9365/19 C.2747  اإلعالم الجدید و إشكالیات التواصل الرقمي 

العظیم أد: عبد 
كامل الجمیلي 

/اد: ثناء 
 إسماعیل العاني 

عمان  -دار األیام للنشر
 2019-1ط -

9366/19 C.2748  مفاھیمھ و تطبیقاتھ - اإلعالم السیاحي 

د: ھباء بن 
رجاء الحربي /أ: 

سعود السیف 
 السھلي 

 - دار أسامة للنشر 
 2015-2ط -عمان 

9367/19 C.2749  مفاھیمھ و تطبیقاتھ - السیاحي اإلعالم 

د: ھباء بن 
رجاء الحربي /أ: 

سعود السیف 
 السھلي 

 - دار أسامة للنشر 
 2015-2ط -عمان 

9368/19 C.2750  اإلعالم و إدارة األزمات 
أد: عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

 -عمان  - دار المسیرة 
 2012-1ط

9369/19 C.2751  و إدارة األزمات اإلعالم 
أد: عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

 -عمان  - دار المسیرة 
 2012-1ط

9370/19 C.2752 
جدلیة التأثیر و المؤثر في صنع  -اإلعالم و النخبة 

 القرار 
د: شیركو جبار 

 محمد 
عمان  -دار أمجد للنشر 

 2019-1ط -

9371/19 C.2753 
جدلیة التأثیر و المؤثر في صنع  -و النخبة اإلعالم 

 القرار 
د: شیركو جبار 

 محمد 
عمان  -دار أمجد للنشر 

 2019-1ط -

9372/19 C.2754 
األسس و األخالقیات و  - اإلعالم و العالقات العامة 

 النظریات الكاظمة 

د: محمود محمد 
خلوف /د: عماد 

 أبو الحسن 

-عمان -للنشر الوراق 
 2019-1ط



9373/19 C.2755 
األسس و األخالقیات و  - اإلعالم و العالقات العامة 

 النظریات الكاظمة 

د: محمود محمد 
خلوف /د: عماد 

 أبو الحسن 

-عمان -الوراق للنشر 
 2019-1ط

9374/19 C.2756  عزام أبو الحمام  اإلعالم و المجتمع 
عمان  -أسامة للنشردار 

  2015ط -

9375/19 C.2757  عزام أبو الحمام  اإلعالم و المجتمع 
عمان  -دار أسامة للنشر

  2015ط -

9376/19 C.2758  اإلعالم و المجتمع 
علي عبد الفتاح 

 كنعان 
 -دار الیازوري العلمیة 

 2014-1ط -عمان 

9377/19 C.2759 و المجتمع  اإلعالم 
علي عبد الفتاح 

 كنعان 
 -دار الیازوري العلمیة 

 2014-1ط -عمان 

9378/19 C.2760  اإلعالم و النظریات اإلجتماعیة 

أد:عطا هللا 
الرمحین /د: 

محمد نور صالح 
 العدوان 

 -عمان  -دار الحامد 
 2014-1ط

9379/19 C.2761  و النظریات اإلجتماعیة اإلعالم 

أد:عطا هللا 
الرمحین /د: 

محمد نور صالح 
 العدوان 

 -عمان  -دار الحامد 
 2014-1ط

9380/19 C.2762  اإلعالم و الھویة العربیة 
د: على حجازي 

 إبراھیم 
عمان  - دار غیداء للنشر

 2019-1ط -

9381/19 C.2763  اإلعالم و الھویة العربیة 
د: على حجازي 

 إبراھیم 
عمان  - دار غیداء للنشر

 2019-1ط -

9382/19 C.2764  اإلعالم و تنمیة المجتمع المحلي 
د: ناجي 
 الشھاوي 

 -العلم و اإلیمان للنشر 
 2015ط -مصر 

9383/19 C.2765  اإلعالم و تنمیة المجتمع المحلي 
د: ناجي 
 الشھاوي 

 -اإلیمان للنشر العلم و 
 2015ط -مصر 

9386/19 C.2766  األنشطة و الفعالیات في العالقات العامة 
د: إخالص 

مصطفى عمر 
 التني

 -عمان  -دار البدایة 
 2018-1ط

9387/19 C.2767  األنشطة و الفعالیات في العالقات العامة 
د: إخالص 

مصطفى عمر 
 التني

 -عمان  -البدایة دار 
 2018-1ط

9388/19 C.2768  الخطاب اإلعالمي و القضایا المعاصرة 
د: شعیب 
 الغباشي 

 -القاھرة  -عالم الكتب 
 2013-1ط

9389/19 C.2769  الخطاب اإلعالمي و القضایا المعاصرة 
د: شعیب 
 الغباشي 

 -القاھرة  -عالم الكتب 
 2013-1ط

9390/19 C.2770  الرأي العام بین التحلیل و التأثیر 
د: ھیثم ھادي 

 الھیتي 
 - دار أسامة للنشر 

 2014ط -عمان 



9391/19 C.2771  الرأي العام بین التحلیل و التأثیر 
د: ھیثم ھادي 

 الھیتي 
 - دار أسامة للنشر 

 2014ط -عمان 

9392/19 C.2772  العام و اإلعالم الرأي 
حازم جري 
 الشمري 

عمان  -دار أمجد للنشر 
 2019-1ط -

9393/19 C.2773  الرأي العام و اإلعالم 
حازم جري 
 الشمري 

عمان  -دار أمجد للنشر 
 2019-1ط -

9394/19 C.2774  الرأي العام و طرق قیاسھ 
د: زھیر عبد 
 اللطیف عابد 

الیازوري العلمیة دار 
-3ط - عمان  - للنشر 

2014 

9395/19 C.2775  الرأي العام و طرق قیاسھ 
د: زھیر عبد 
 اللطیف عابد 

دار الیازوري العلمیة 
-3ط - عمان  - للنشر 

2014 

9396/19 C.2776 
السوسیولوجیا القیمیة و فضاء اإلتصال المستحدث 

)TIC( 
د: بومدین 
 مخلوف 

عمان  - دار األیام للنشر 
 2019-1ط -

9397/19 C.2777 
السوسیولوجیا القیمیة و فضاء اإلتصال المستحدث 

)TIC( 
د: بومدین 
 مخلوف 

عمان  - دار األیام للنشر 
 2019-1ط -

9398/19 C.2778  د: باقر موسى الصورة الذھنیة في العالقات العامة 
 - أسامة للنشر دار 

 2014-1ط -عمان 

9399/19 C.2779  د: باقر موسى الصورة الذھنیة في العالقات العامة 
 - دار أسامة للنشر 

 2014-1ط -عمان 

9400/19 C.2780  دراسة سیمولوجیة  -الصورة الصحفیة 
ساعد 

ساعد/عبیدة 
 صبطي 

 -الجزائر  -دار الھدى 
 2011ط

9401/19 C.2781  دراسة سیمولوجیة  -الصورة الصحفیة 
ساعد 

ساعد/عبیدة 
 صبطي 

 -الجزائر  -دار الھدى 
 2011ط

9402/19 C.2782  العالقات العامة الدولیة 
د: منال ھالل 

 المزاھرة 
 -عمان  - دار المسیرة 

 2015-1ط

9403/19 C.2783  العالقات العامة الدولیة 
د: منال ھالل 

 المزاھرة 
 -عمان  - دار المسیرة 

 2015-1ط

9404/19 C.2784  العالقات العامة في اإلعالم 
د: رضوان 
 المحمود 

 - دار أسامة للنشر 
 2015-1ط -عمان 

9405/19 C.2785  العالقات العامة في اإلعالم 
د: رضوان 
 المحمود 

 - أسامة للنشر دار 
 2015-1ط -عمان 

9406/19 C.2786 علي كنعان  العالقات العامة في الصحافة و اإلعالم 
عمان  - دار األیام للنشر 

 2015طع -

9407/19 C.2787 علي كنعان  العالقات العامة في الصحافة و اإلعالم 
عمان  - دار األیام للنشر 

 2015طع -



9408/19 C.2788  العالقات العامة في العصر الرقمي 
د: محمود محمد 

 خلوف  
 - دار أسامة للنشر 

 2019-1ط -عمان 

9409/19 C.2789  العالقات العامة في العصر الرقمي 
د: محمود محمد 

 خلوف  
 - دار أسامة للنشر 

 2019-1ط -عمان 

9410/19 C.2790  علي فرجاني  العامة و استراتجیات اإلتصال العالقات 
عمان  -دار أمجد للنشر 

 2019-1ط -

9411/19 C.2791  علي فرجاني  العالقات العامة و استراتجیات اإلتصال 
عمان  -دار أمجد للنشر 

 2019-1ط -

9412/19 C.2792  العالقات العامة و وسائل اإلتصال 
صاحب د: محمد 

 سلطان 
 -عمان  - دار المسیرة 

 2015-2ط

9413/19 C.2793  العالقات العامة و وسائل اإلتصال 
د: محمد صاحب 

 سلطان 
 -عمان  - دار المسیرة 

 2015-2ط

9416/19 C.2794  الكتابة اإلحترافیة لإلعالم و العالقات العامة 
د: محمود محمد 

 خلوف
 - أسامة للنشر دار 

 2019-1ط -عمان 

9417/19 C.2795  الكتابة اإلحترافیة لإلعالم و العالقات العامة 
د: محمود محمد 

 خلوف
 - دار أسامة للنشر 

 2019-1ط -عمان 

9418/19 C.2796  علي كنعان  المجتمع المدني و اإلعالم 
 - دار األیام للنشر 

 2017طع - عمان

9419/19 C.2797  علي كنعان  المجتمع المدني و اإلعالم 
 - دار األیام للنشر 

 2017طع - عمان

9420/19 C.2798  تحلیل المحتوى اإلعالمي 
د: عبد الكریم بن 

 عیشة 
 - دار أسامة للنشر 

 2018-1ط -عمان 

9421/19 C.2799  تحلیل المحتوى اإلعالمي 
الكریم بن د: عبد 

 عیشة 
 - دار أسامة للنشر 

 2018-1ط -عمان 

9422/19 C.2800  المنھج و التطبیقات العربیة  -تحلیل مضمون اإلعالم 

ریتشارد بن و 
أخرون 

/تر:محمد ناجي 
 الجوھر 

دار و مكتبة الكندي 
-1ط - عمان  - للنشر 

2018 

9423/19 C.2801  المنھج و التطبیقات العربیة  -مضمون اإلعالم تحلیل 

ریتشارد بن و 
أخرون 

/تر:محمد ناجي 
 الجوھر 

دار و مكتبة الكندي 
-1ط - عمان  - للنشر 

2018 

9424/19 C.2802 
تطبیقات التواصل اإلجتماعي في المجال اإلعالمي 

 ،اإلعالني العالقات العامة و السیاحة 
أد: عواج سامیة 

 ون و أخر
 - دار األیام للنشر 

 2019 1ط - عمان



9425/19 C.2803 
تطبیقات التواصل اإلجتماعي في المجال اإلعالمي 

 ،اإلعالني العالقات العامة و السیاحة 
أد: عواج سامیة 

 و أخرون 
 - دار األیام للنشر 

 2019 1ط - عمان

9426/19 C.2804  سوسیولوجیا اإلعالم الجماھیري 
د: فواز منصور 

 الحكیم 
 - دار أسامة للنشر 

 2011-1ط -عمان 

9427/19 C.2805  سوسیولوجیا اإلعالم الجماھیري 
د: فواز منصور 

 الحكیم 
 - دار أسامة للنشر 

 2011-1ط -عمان 

9430/19 C.2806 
 -تحلیل الفاعل بالحدث في الخطاب اإلعالمي فلسفة 

 دراسة في منھجیة تحلیل الخطاب 
د: أكرم فرج 

 الربیعي 
عمان  -دار أمجد للنشر 

 2019-1ط -

9431/19 C.2807 
 -فلسفة تحلیل الفاعل بالحدث في الخطاب اإلعالمي 

 دراسة في منھجیة تحلیل الخطاب 
د: أكرم فرج 

 الربیعي 
عمان  -دار أمجد للنشر 

 2019-1ط -

9432/19 C.2808  معجم المصطلحات اإلعالمیة 
د: محمد جمال 

 الفار 
 - دار أسامة للنشر 

 2014-1ط -عمان 

9433/19 C.2809  معجم المصطلحات اإلعالمیة 
د: محمد جمال 

 الفار 
 - دار أسامة للنشر 

 2014-1ط -عمان 

9434/19 C.2810  مناھج البحث اإلعالمي 
د: منال ھالل 

 المزاھرة 
 -عمان  - دار المسیرة 

 2014-1ط

9435/19 C.2811  مناھج البحث اإلعالمي 
د: منال ھالل 

 المزاھرة 
 -عمان  - دار المسیرة 

 2014-1ط

9436/19 C.2812  ممھارات اإلتصال 
بالل خلف 
 السكارنھ

 -عمان  - المسیرة دار 
 2015-1ط

9437/19 C.2813  ممھارات اإلتصال 
بالل خلف 
 السكارنھ

 -عمان  - دار المسیرة 
 2015-1ط

9440/19 C.2814  نظریات اإلتصال و اإلعالم الحدیثة 
علي عبد الفتاح 

 علي 
 - دار األیام للنشر 

 2017طع - عمان

9441/19 C.2815  نظریات اإلتصال و اإلعالم الحدیثة 
علي عبد الفتاح 

 علي 
 - دار األیام للنشر 

 2017طع - عمان

9444/19 C.2816 
دراسة  - وسائل اإلعالم و بناء المجتمع الدیمقراطي 

 في دور التلفزیون 
د: حیدر شالل 
 متعب الكریطي 

عمان  -دار أمجد للنشر 
 2018-1ط -

9445/19 C.2817 
دراسة  - وسائل اإلعالم و بناء المجتمع الدیمقراطي 

 في دور التلفزیون 
د: حیدر شالل 
 متعب الكریطي 

عمان  -دار أمجد للنشر 
 2018-1ط -

9446/19 C.2818  استراتجیات الحمالت اإلعالمیة الموجھة 
د: محمود 

 رمضان دیاب 
شباب الجامعة مؤسسة 

 2019ط -اإلسكندریة -



9447/19 C.2819  استراتجیات الحمالت اإلعالمیة الموجھة 
د: محمود 

 رمضان دیاب 
مؤسسة شباب الجامعة 

 2019ط -اإلسكندریة -

9448/19 C.2820 
موقع  -اإلتصال الرقمي و اإلعالم الجدید 

Facebook  أنموذجا 
 د: أمینة نبیح 

عمان  - دار غیداء للنشر
 2019-1ط -

9449/19 C.2821 
موقع  -اإلتصال الرقمي و اإلعالم الجدید 

Facebook  أنموذجا 
 د: أمینة نبیح 

عمان  - دار غیداء للنشر
 2019-1ط -

9450/19 C.2822  المفاھیم و المجاالت  - اإلعالم التوعوي 
أ: عبد السالم 

 شكركر
 -الكتاب األكادیمي مركز 

 2019 -1ط -عمان 

9451/19 C.2823  المفاھیم و المجاالت  - اإلعالم التوعوي 
أ: عبد السالم 

 شكركر
 -مركز الكتاب األكادیمي 

 2019 -1ط -عمان 

9452/19 C.2824  اإلستراتجیات  - التجارب  - المفاھیم  -اإلعالم الدیني 
د: العربي 
 بوعمامة 

 -ألفا للوثائق للنشر 
 2020-1ط -الجزائر 

9453/19 C.2825  اإلستراتجیات  - التجارب  - المفاھیم  -اإلعالم الدیني 
د: العربي 
 بوعمامة 

 -ألفا للوثائق للنشر 
 2020-1ط -الجزائر 

9454/19 C.2826  التسویق اإلعالمي كمدخل لسایسلوجیة الجمھور 

حجیم أد: یوسف 
الطائي /د:علي 
عبودي نعمة 

 الجبوري 

المكتب الجامعي الحدیث 
 2019ط -اإلسكندریة  -

9455/19 C.2827  التسویق اإلعالمي كمدخل لسایسلوجیة الجمھور 

أد: یوسف حجیم 
الطائي /د:علي 
عبودي نعمة 

 الجبوري 

المكتب الجامعي الحدیث 
 2019ط -اإلسكندریة  -

9456/19 C.2828 
(                 2,0الجدید في صحافة الویب 

 استخدامات األدوات الرقمیة و المنصات التفاعلیة )
د: صالح فالق 

 شبرة
 -شركة دار األكادیمیون 

 2019-1ط -عمان 

9457/19 C.2829 
(                 2,0الجدید في صحافة الویب 

 استخدامات األدوات الرقمیة و المنصات التفاعلیة )
د: صالح فالق 

 شبرة
 -شركة دار األكادیمیون 

 2019-1ط -عمان 

9458/19 C.2830 
الرأي العام في الواقع اإلفتراضي و قوة التعبئة 

 اإلفتراضیة 
د: محمد 

 مصطفى رفعت 
القاھرة  - العربي للنشر 

 2018- 1ط-

9459/19 C.2831 
الرأي العام في الواقع اإلفتراضي و قوة التعبئة 

 اإلفتراضیة 
د: محمد 

 مصطفى رفعت 
القاھرة  - العربي للنشر 

 2018- 1ط-

9460/19 C.2832  العالقات العامة 
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -دار الحامد للنشر 
 2015-1ط- عمان

9461/19 C.2833 العالقات العامة  
د: مصطفى 
 یوسف كافي 

 -دار الحامد للنشر 
 2015-1ط- عمان



9462/19 C.2834  العالقات العامة في المؤسسات و الشركات المختلفة 
د: عبد الرزاق 

 الدلیمي 
 - دار اإلبتكار للنشر 

 2018ط -عمان 

9463/19 C.2835  العامة في المؤسسات و الشركات المختلفة العالقات 
د: عبد الرزاق 

 الدلیمي 
 - دار اإلبتكار للنشر 

 2018ط -عمان 

9466/19 C.2836 
المفاھیم و النماذج  - مدخل علوم اإلعالم و اإلتصال 
 و األنظمة

 أد:فضیل دلیو
 -ألفا للوثائق للنشر 

 2018-1ط -الجزائر 

9467/19 C.2837 
المفاھیم و النماذج  - مدخل علوم اإلعالم و اإلتصال 
 و األنظمة

 أد:فضیل دلیو
 -ألفا للوثائق للنشر 

 2018-1ط -الجزائر 

9468/19 C.2838  نظریات اإلتصال 
د: بادیس مجاني 
 /أ: مرابط فریدة

 -ألفا للوثائق للنشر 
 2019-1ط -الجزائر 

9469/19 C.2839  نظریات اإلتصال 
د: بادیس مجاني 
 /أ: مرابط فریدة

 -ألفا للوثائق للنشر 
 2019-1ط -الجزائر 

9470/19 C.2840  د: ابراھیم بعزیز  تكنولوجیا اإلتصال و تأثیراتھا اإلجتماعیة و الثقافیة 
 -دار الكتاب الحدیث 

 2012ط -القاھرة 

9471/19 C.2841  د: ابراھیم بعزیز  اإلتصال و تأثیراتھا اإلجتماعیة و الثقافیة تكنولوجیا 
 -دار الكتاب الحدیث 

 2012ط -القاھرة 

9474/19 C.2842  صقل و تطویر المھارات الصحفیة 
أكادیمیة 

ھامبتون لإلعداد 
 البرامج التدریبیة 

عمان  -دار الرایة للنشر 
 2016-1ط -

9475/19 C.2843  صقل و تطویر المھارات الصحفیة 
أكادیمیة 

ھامبتون لإلعداد 
 البرامج التدریبیة 

عمان  -دار الرایة للنشر 
 2016-1ط -

9476/19 C.2844  تعلم فن الحوار 
د: سامي حمدان 

 الزعبي 
 -دار الحامد للنشر 

 2017-1ط- عمان

9477/19 C.2845  تعلم فن الحوار 
حمدان د: سامي 

 الزعبي 
 -دار الحامد للنشر 

 2017-1ط- عمان

9494/19 C.2846  اإلعالم اإللكتروني و دوره في اإلعالم الدولي 
د: ماجد عبد 

 الفتاح الھلباوي 
 -مكتبة الوفاء 

 2014-1ط - اإلسكندریة 

9495/19 C.2847  اإلعالم اإللكتروني و دوره في اإلعالم الدولي 
د: ماجد عبد 

 الفتاح الھلباوي 
 -مكتبة الوفاء 

 2014-1ط - اإلسكندریة 

9496/19 C.2848  اإلعالم الدولي في القرن الحادي و العشرین 
أد: عبد الرزاق 

 الدلیمي 
 - دار المسیرة للنشر

 2016-2ط -عمان 

9497/19 C.2849 اإلعالم الدولي في القرن الحادي و العشرین  
أد: عبد الرزاق 

 الدلیمي 
 - دار المسیرة للنشر

 2016-2ط -عمان 



9498/19 C.2850  العالقات العامة و وسائل اإلتصال 
د: محمد صاحب 

 سلطان 
 - دار المسیرة للنشر

 2015-2ط -عمان 

9499/19 C.2851  العالقات العامة و وسائل اإلتصال 
د: محمد صاحب 

 سلطان 
 - دار المسیرة للنشر

 2015-2ط -عمان 

9500/19 C.2852  العالقات العامة و العولمة 
د: عبد الرزاق 

 الدلیمي 
عمان  - دار جریر للنشر

 2013-1ط -

9501/19 C.2853  العالقات العامة و العولمة 
د: عبد الرزاق 

 الدلیمي 
عمان  - دار جریر للنشر

 2013-1ط -

9502/19 C.2854  مبادئ العالقات العامة 
د: رؤوف حسین 

 الزبیدي 
 - األكادیمیون للنشر 

 2014-1ط -عمان 

9503/19 C.2855  مبادئ العالقات العامة 
د: رؤوف حسین 

 الزبیدي 
 - األكادیمیون للنشر 

 2014-1ط -عمان 

9504/19 C.2856 المدخل إلى العالقات العامة 
أد: عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

 -دار الثقافة للنشر 
 2017-2ط -عمان 

9505/19 C.2857 المدخل إلى العالقات العامة 
أد: عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

 -دار الثقافة للنشر 
 2017-2ط -عمان 

9506/19 C.2858  العامة بین المنھج العلمي و التطبیق العلمي العالقات 
د:إخالص 

مصطفى عمر 
 التني 

 - دار البدایة للنشر 
 2017-1ط -عمان 

9507/19 C.2859  العالقات العامة بین المنھج العلمي و التطبیق العلمي 
د:إخالص 

مصطفى عمر 
 التني 

 - دار البدایة للنشر 
 2017-1ط -عمان 

9508/19 C.2860 المدخل إلى العالقات العامة 
أد: عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

 -دار الثقافة للنشر 
 2017-2ط -عمان 

9509/19 C.2861 المدخل إلى العالقات العامة 
أد: عبد الرزاق 
 محمد الدلیمي 

 -دار الثقافة للنشر 
 2017-2ط -عمان 

9660/19 C.2862 
مصطلحات أساسیة في علم اجتماع اإلعالم و 

 اإلتصال 
 ناصر قاسیمي 

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 2017ط

9661/19 C.2863 
مصطلحات أساسیة في علم اجتماع اإلعالم و 

 اإلتصال 
 ناصر قاسیمي 

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 2017ط

9662/19 C.2864 
مصطلحات أساسیة في علم اجتماع اإلعالم و 

 اإلتصال 
 ناصر قاسیمي 

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 2017ط

9663/19 C.2865 
مصطلحات أساسیة في علم اجتماع اإلعالم و 

 اإلتصال 
 ناصر قاسیمي 

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 2017ط



9664/19 C.2866 
مصطلحات أساسیة في علم اجتماع اإلعالم و 

 اإلتصال 
 ناصر قاسیمي 

دیوان المطبوعات 
 -الجزائر  -الجامعیة 
 2017ط

9665/19 C.2867 
Droit d'auteur et droits voisins en 

matière de communication 
audiovisuelle  

tahar 
Beddiar 

ofFICE DES 
PUBLICATIONS 
UNIVERSITAIR
ES ALGER 2016 

9666/19 C.2868 
Droit d'auteur et droits voisins en 

matière de communication 
audiovisuelle  

tahar 
Beddiar 

ofFICE DES 
PUBLICATIONS 
UNIVERSITAIR
ES ALGER 2016 

9667/19 C.2869 
Droit d'auteur et droits voisins en 

matière de communication 
audiovisuelle  

tahar 
Beddiar 

ofFICE DES 
PUBLICATIONS 
UNIVERSITAIR
ES ALGER 2016 

9668/19 C.2870 
Droit d'auteur et droits voisins en 

matière de communication 
audiovisuelle  

tahar 
Beddiar 

ofFICE DES 
PUBLICATIONS 
UNIVERSITAIR
ES ALGER 2016 

9669/19 C.2871 
Droit d'auteur et droits voisins en 

matière de communication 
audiovisuelle  

tahar 
Beddiar 

ofFICE DES 
PUBLICATIONS 
UNIVERSITAIR
ES ALGER 2016 

9705/19 C.2872 
قضایا  -اإلعالم و اإلتصال الجدیدة تكنولوجیا 

 معاصرة 
 أد: فضیل دلیو 

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2015ط

9706/19 C.2873 
قضایا  -تكنولوجیا اإلعالم و اإلتصال الجدیدة 

 معاصرة 
 أد: فضیل دلیو 

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2015ط

9707/19 C.2874 
قضایا  -اإلعالم و اإلتصال الجدیدة تكنولوجیا 

 معاصرة 
 أد: فضیل دلیو 

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2015ط

9708/19 C.2875 
قضایا  -تكنولوجیا اإلعالم و اإلتصال الجدیدة 

 معاصرة 
 أد: فضیل دلیو 

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2015ط

9709/19 C.2876 
قضایا  -اإلعالم و اإلتصال الجدیدة تكنولوجیا 

 معاصرة 
 أد: فضیل دلیو 

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2015ط



9710/19 C.2877 
مھارات البحث عن المعلومات العلمیة و التقنیة في 

 محرك البحث جوجل 
 أ: إخلف بوعالم

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2014ط

9711/19 C.2878 
البحث عن المعلومات العلمیة و التقنیة في مھارات 

 محرك البحث جوجل 
 أ: إخلف بوعالم

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2014ط

9712/19 C.2879 
مھارات البحث عن المعلومات العلمیة و التقنیة في 

 محرك البحث جوجل 
 أ: إخلف بوعالم

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2014ط

9713/19 C.2880 
مھارات البحث عن المعلومات العلمیة و التقنیة في 

 محرك البحث جوجل 
 أ: إخلف بوعالم

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2014ط

9714/19 C.2881 
مھارات البحث عن المعلومات العلمیة و التقنیة في 

 محرك البحث جوجل 
 أ: إخلف بوعالم

 -الجزائر  -دار ھومھ 
 2014ط

9745/19 C.2882 
استخدام تكنولوجیا المعلومات في تطویر الخدمة 

دراسة وصفیة تحلیلیة  - البرامجیة التلفزیونیة 
 للبرمجة بالقناة األرضیة 

 د: نعیمة واكد
 -طاكسیج للنشر 

 2013ط -الجزائر 

9746/19 C.2883 
تكنولوجیا المعلومات في تطویر الخدمة استخدام 

دراسة وصفیة تحلیلیة  - البرامجیة التلفزیونیة 
 للبرمجة بالقناة األرضیة 

 د: نعیمة واكد
 -طاكسیج للنشر 

 2013ط -الجزائر 

9747/19 C.2884 
استخدام تكنولوجیا المعلومات في تطویر الخدمة 

تحلیلیة دراسة وصفیة  - البرامجیة التلفزیونیة 
 للبرمجة بالقناة األرضیة 

 د: نعیمة واكد
 -طاكسیج للنشر 

 2013ط -الجزائر 

9748/19 C.2885 
استخدام تكنولوجیا المعلومات في تطویر الخدمة 

دراسة وصفیة تحلیلیة  - البرامجیة التلفزیونیة 
 للبرمجة بالقناة األرضیة 

 د: نعیمة واكد
 -للنشر طاكسیج 
 2013ط -الجزائر 

9749/19 C.2886 
استخدام تكنولوجیا المعلومات في تطویر الخدمة 

دراسة وصفیة تحلیلیة  - البرامجیة التلفزیونیة 
 للبرمجة بالقناة األرضیة 

 د: نعیمة واكد
 -طاكسیج للنشر 

 2013ط -الجزائر 

 


