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العنوان

المؤلف

التصنيف التخصص

أسس الجغرافيا البشرية واإلجتماعية

جاد الرب،حسام الدين*  301/1186علم اإلجتماع

األنثروبولوجيا الحضرية موجهات و قضايا

إبراهيم،محمد عباس*  301/1263علم اإلجتماع

جغرافية المناخ والبيئة

شرف،محمد ابراهيم *  301/1537علم اإلجتماع

الفقر الحضري وأثره على التطور العمراني

اشتيه،معتصم نمر*

 301/1535علم اإلجتماع

الدفاع االجتماعي بين العولمة ومجتمع المخاطر

عباس،منال محمد*

 301/1634علم اإلجتماع

العنف الزواجي التصورات االجتماعية للعوامل المساهمة في ظهوه

بولسنان،فريدة*

 301/2017علم اإلجتماع

أسس البحث الجغرافي

سيف،محمود محمد*

 301/1219علم اإلجتماع

جغرافية التنمية والبيئة

 301/1160علم اإلجتماع
أبو راضي،فتحي عبد العزيز*
 301/1198علم اإلجتماع

األنثربولوجيا و جغرافية السكان

عمار،سيدي دريس *

وسائل اإلتصال الجماهيري وعالقاتها بالتنمية لدى المرأة والشباب

 301/1197علم اإلجتماع
البنداري،مصطفى عبد العزيز *

اإلنسان والحضارة

يحياوي،إبراهيم عمر *  301/1188علم اإلجتماع

ربيع،محمد عبد العزيز * 301/2060علم اإلجتماع
التنمية المجتمعية المستدامة :نظرية في التنمية اإلقتصادية والتنمية المستدامة
السياسة اإلجتماعية في اطار المتغيرات العالمية الجديدة

 301/2116علم اإلجتماع
السروجي ،طلعت مصطفى*

إقتصاديات العمل

القريشي،مدحت*

 301/1259علم اإلجتماع

التنمية اإلقتصادية :دراسات ومفهوم شامل

النباتي،سهيلة فريد*

 301/1264علم اإلجتماع

الفقر الحضري وتحديات التنمية في ظل األلفية الجديدة

عباس،محمد منال *

 301/1167علم اإلجتماع

التخطيط لتنمية المجتمع الحضري :دراسات نظرية وتطبيقية السكري،أحمد شفيق *

 301/1155علم اإلجتماع

الثقافة بين المحلية و الكونية في ظل عولمة االتصال

العبيدي ،حارث علي*  301/1237علم اإلجتماع

ممارسة الحق النقابي في التشريع الجزائري

 301/1056علم اإلجتماع
ثوابتي،إيمان ريما سرور *

اإلنتماء و اإلغتراب

 301/1273علم اإلجتماع
منصور،حسن عبد الرزاق*

البيئة و اإلنسان و متغيرات العصر

نور،عصام*

 301/1315علم اإلجتماع

دور المجتمع المحلي في المحافظة على البيئة من التلوث

سبع،هشام*

 301/1286علم اإلجتماع

مجتمع العمل

الفياللي،مصطفى*

 301/1471علم اإلجتماع

علم اإلجتماع التنظيم :مدخل للتراث و المشكالت و الموضوع و المنهج محمد،علي محمد*

 301/1639علم اإلجتماع

التطوير التنظيمي:أساسيات و مفاهيم حديثة

اللوزي،موسى*

 301/1630علم اإلجتماع

مكانة المرأة في المشاركة المجتمعية :إنسانية المرأة

فوزي،فاطمة*

 301/1344علم اإلجتماع

وسائل التغيير اإلجتماعي و مؤشراته في الجزائر

تيجاني،ثوريا*

 301/1749علم اإلجتماع

التنمية المستدامة و التخطيط المكاني

 301/1760علم اإلجتماع
العزاوي،فالح جمال معروف*
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التنمية البشرية المستدامة و النظم التعليمية

 301/1743علم اإلجتماع
الجوارنة،المعتصم باهلل سليمان*
 301/1796علم اإلجتماع

الهوية العربية في ظل العولمة

عثمان،المهدي*

الهوية و الحداثة

القرن العشرون)
اإلجتماع
علم عشر-
301/1757التاسع
الرحالة المصريون في اليابان(القرن
 301/1738علم اإلجتماع

التنمية البشرية و مهارات تطوير األداء و الذات

زكريا،لينا محمد*

األنماط القيادية:الطريق لبناء الميزة التنافسية المستدامة

حافظ،عبد الناصر علك*  301/1819علم اإلجتماع

تخطيط و مراقبة اإلنتاج

عبيدات،سليمان خالد*  301/1720علم اإلجتماع

التعايش الثقافي و تحديات العصر:رؤية لدور مواقع التواصل اإلجتماعي إبراهيم،السعيد مبروك*  301/1784علم اإلجتماع
 301/1749علم اإلجتماع

وسائل التغيير اإلجتماعي و مؤشراته في الجزائر

تيجاني،ثوريا*

التصحر:مفهومه-أسبابه-مخاطره-مكافحته

الهيتي،صبري فارس*  301/1733علم اإلجتماع

اإلقتصاد و المجتمع و التنمية:دراسة في علم اإلجتماع اإلقتصادي

السيد،طارق*

 301/1811علم اإلجتماع

ضغوط العمل لدى القيادة اإلدارية و أثرها على عملية إتخاد القرار

كمال،يوسفي*

 301/1724علم اإلجتماع

التوأمان الكفاءة و الفعالية

نسيم،محمد علي*

 301/1740علم اإلجتماع

النظرية في علم اإلجتماع:حتى نهاية القرن العشرين

أبو شنب،جمال محمد**  301/1716علم اإلجتماع

اإلستراتيجيةاإلجتماع
 *301/1742علم
الرحمن
الخطة
اإلحصاءعبد
المصري،مصطفى أحمد
التخطيط اإلستراتيجي:مفهوم التخطيط-أنواع التخطيط-تقنيات دعم التخطيط اإلستيراتيجي-
التربية و المواطنة:الواقع و المشكالت

بوزيان،راضية*

 301/1748علم اإلجتماع

أثر إدارة األزمات:بين النظرية و التطبيق

جابرية،محمود*

 301/1750علم اإلجتماع

األنثروبولوجيا:الفروع و المداخل النظرية

معتوق،جمال*

 301/1729علم اإلجتماع

القائد اإلفتراضي و دوره في تنفيذ إستيراتيجية المنظمة

شيحة *3علم اإلجتماع
01/1739
سحيمي،فايزة*،صحراوي،بن

األردنعلم اإلجتماع
301/1735
التطبيق العملي في
الفنجري،أحمد خليل*
دليل إدارة الموارد البشرية و شؤون الموظفين في األردن:رؤية قانونية بين النظرية و
نظام تخطيط موارد المنظمة :ERPSبين النظرية و التطبيق

الصواف،محفوظ حمدون* 301/1741علم اإلجتماع

التنمية البشرية المستدامة و النظم التعليمية

 301/1743علم اإلجتماع
الجوارنة،المعتصم باهلل سليمان*

الحيان،فهد نانع فهد*  301/1770علم اإلجتماع
دور تمكين العاملين في تحسين األداء في مؤسسات التعليم العامة و الخاصة
150/1821

علم النفس

نخلة،أرف سعد*
القياس النفسي و اإلختبارات النفسية

محمد علي،عبد الحميد* 150/1822

علم النفس

سيكولوجية الضغوط النفسية و أساليب التعامل معها

150/1823
علي السميران،ثامر حسين*

علم النفس

القياس النفسي و اإلختبارات النفسية

محمد علي،عبد الحميد* 150/1822

علم النفس

سيكولوجية الضغوط النفسيةو أساليب التعامل معها

150/1823
علي السميران،ثامر حسين*

علم النفس

150/1824

علم النفس

150/1825

علم النفس

عبدوالعالجيخالد محمد* 150/1826
اضطرابات التواصل:مرشد األسرة و المعلمين واألخصائيين للتدخل التدريبي الغني،

علم النفس

البارودي ،منال*

150/1828

علم النفس

مصادر وآثار الضغوط النفسية المهنية :أساليب وبرامج العالج والوقاية غربي ،صبرينة*

150/1829

علم النفس

فهم اضطرابات نقص اإلنتباه والنشاط الزائد لدى األطفال والسيطرة عليهالقرا ،محمد حسن*
مقابلة الدافعية :تهيئة األفراد للتغيير

العصف الذهني وفن صناعة األفكار

ميلر ،وليام*
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النظرية البنائية و إستراتيجيات ما وراء المعرفة

150/1830
الموسوي،نجم عبد هللا غالي*

اإلعالم الجديد و إشكاليات التواصل الرقمي

إسماعيلو*إتصال
العاني،ثناء إعالم
كامل الجميلي،عبد العظيم302/467-

اإلعالم الجديد و عصر التدفق اإلخباري

 302/441إعالم و إتصال
أحمد عقيلة،عبد المحسن حامد*

التحليل النوعي لوسائل االعالم

 302/444إعالم و إتصال
السيد،ديفيدل*،كريستوفرج،شنيدر*

اإلتجاه اإلعالمي المعاصر

كنعان،علي*

علم النفس

 302/464إعالم و إتصال

التربوي* 302/461إعالم و إتصال
موسى،نبيل عيسى
جبريل اإلعالمي و
اإلنعكاسات اإلجتماعية لشبكة اإلنترنت:رؤية إجتماعية في مجالي علم اإلجتماع
العمل الصحفي :نشأته -انواعه -تطوره

 302/449إعالم و إتصال
محمد،نعمان عبد السميع متولي *

الحديث الصحفي والمقابالت

كنعان،عبد الفتاح علي *  302/447إعالم و إتصال

اإلتصال و اإلعالم التسويقي

عواد،فاطمة*

 302/485إعالم و إتصال

إدارة اإلعالم

عبد الفتاح،علي*

 302/480إعالم و إتصال

أسمى وسائل اإلتصال اإلجتماعي

قدورة،عصام*

 302/481إعالم و إتصال

اإلعالم الدولي

كافي،مصطفى يوسف*  302/482إعالم و إتصال

إعالم و إتصال
الخليجية
302/483علي*
اليوميةبنت
الكثيري،كاملة
مواقع الصحف
سعيد الترك
تطبيقية عن
منهجية تقييم محتوى المواقع اإللكترونية و قابلية إستخدامها:دراسة بن
 302/484إعالم و إتصال
الميزة التنافسية
العياشي،زرزار*
إستخدام تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في المؤسسة اإلقتصادية و دورها في دعم
 302/486إعالم و إتصال

األبوة التلفزيونية:دور اإلعالم في تشكيل ثقافة األطفال

حمود،جليل وادي*

اإلعالم المرئي والمسموع

 302/473إعالم و إتصال
الزرقاني ،حماد عبد العزيز*

اإلتجاهات اإلعالمية الحديثة في الصحافة الدولية

اللحام ،محمود عزت*

 302/474إعالم و إتصال

أخالقيات اإلعالم و تشريعاته في القرن الحادي و العشرين

الدليمي،عبد الرزاق*

 302/475إعالم و إتصال

التحرير واالخراج الصحفي

المغربي،عيسى*

 302/443إعالم و إتصال

افاق اإلعالم في القرن الحادي والعشرين

الدليمي ،عبد الرزاق*

 302/468إعالم و إتصال

فن المقال الصحفي

فضالة ،سليمان موسى*  302/469إعالم و إتصال

اإلعالم المتخصص

فرج ،عصام الدين*

 302/471إعالم و إتصال

اإلعالم والهجرة الى العصر الرقمي

عبود ،حارث*

 302/439إعالم و إتصال

اإلعالم المقروء بين الصحافة الورقيةالصحافة االلكترونية

جديد،نزار بشير *

 302/438إعالم و إتصال

اإلعالم اإلخباري في الفضائيات الجزيرة والعربية انموذجا

ضيف،ليندة محمود *

 302/437إعالم و إتصال

الشباب واألنترنت :دراسة في العادات واألنماط ،الدوافع والتأثيرات

قرناني،ياسين*

 302/448إعالم و إتصال

التعليق الصحفي في الصحافة المكتوبة:الجزائر نموذجا

ساعد ،ساعد*

 302/446إعالم و إتصال

التدوين اإللكتروني واإلعالم الجديد

مراد ،فوزي شريطي*

 302/445إعالم و إتصال

أكرم فرج*
الصحفي
الربيعي،
الكفاءة اإلتصالية في صياغة عناوين األخبار:دليل أسلوبي في عنونة الخبر

 302/452إعالم و إتصال

اإلتجاهات الحديثة في اإلعالم الصحفي

حسنين ،ابراهيم السيد*  302/459إعالم و إتصال

دراسات اعالمية معاصرة

 302/460إعالم و إتصال
العوض ،سيف الدين حسن*

اقتصاديات وسائل االعالم

 302/462إعالم و إتصال

دويل ،جيليان*
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النقد اإلعالمي:مفاهيم اتجاهات قضايا

الحربي ،هباس*

حنان أحمد*
الجديد
اإلتجاهات الحديثة في دراسات وبحوث عالقة الجمهور باالنترنت واالعالمسليم،

 302/465إعالم و إتصال
 302/466إعالم و إتصال

حمالت التوعية اإلعالمية بقضايا المجتمع للشاباب

 302/463إعالم و إتصال
عبد المحسن ،ايمان فتحي*

القواعد العامة لإلعالم

فوزي ،شروق سامي*  302/451إعالم و إتصال

الفضائيات وتأثيرها اإلعالمي

عبد المنعم،سالي رمضان* 302/450إعالم و إتصال
 302/453إعالم و إتصال

المواقع االلكترونية االخبارية :دراسة في المفاهيم والمصداقية

موسى،شرين علي *

تحليل الوعاء اإلعالمي ومحتواه وإجراءاته المنهجية

األحمر ،جمال بن عمار*  302/454إعالم و إتصال

تخطيط وإدارة النشاط والحمالت اإلعالمية

حجازي،سعيد أبو غانم *  302/455إعالم و إتصال

اإلعالم في ظل التطورات العالمية

الدليمي،عبد الرزاق*

 302/472إعالم و إتصال

اإلعالم رسالة و مهنة

الرحباني،عبير*

 302/476إعالم و إتصال

األرشيف الصحفي و إتجاهانه الحديثة

النجار،حسن رضا*

 302/477إعالم و إتصال

اإلعالم المعاصر و تقنياته الحديثة

الهاشمي،مجد هاشم*

 302/478إعالم و إتصال

المدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال

قندوز ،عبد القادر*

 302/479إعالم و إتصال

اإلعالم الجديد و التحديات النظرية و التطبيقية

إسماعيل محمود علي

 302/440إعالم و إتصال

علم اإلجتماع اإلعالمي

يوسف،مصطفى*

 302/458إعالم و إتصال

عولمة الوعي بين االنترنت والمعلوماتية

 302/456إعالم و إتصال
القاضي،باسل محمد محسن*

األقمار الصناعية تاريخها،أنواعها،مدارتها،طرق تتبعها

الدليمي،فريد مصعب *  302/442إعالم و إتصال
 302/439إعالم و إتصال

اإلعالم والهجرة الى العصر الرقمي

عبود ،حارث*

دراسات في اإلعالم و اإلعالن السياحي

كافي،مصطفى يوسف*  302/487إعالم و إتصال
 302/488إعالم و إتصال

اإلعالم و النظريات اإلجتماعية

الرمحين،عطا هللا*

الدعاية السياسية بين المضي و الحاضر

الحمداني،حازم محمد*  302/489إعالم و إتصال

األسس الفنية لإلذاعتين المسموعة والمرئية

بن عروس،محمد محمد * 302/436إعالم و إتصال

في تاريخ العمارة المصرية القديمة

فاروق السيد محمد،رشا* 700/031

علم اآلثار

مدخل إلى علم اآلثار اليونانية و الرومانية

زكي حامد قادوس،عزت* 700/027

علم اآلثار

مدخل إلى دراسة اآلثار المصرية القديمة

700/026
عبد السالم إبراهيم،عبد الواحد*

علم اآلثار

مدخل لآلثار اإلسالمية في مصر و العالم اإلسالمي

عناني إسماعيل،كمال*

700/025

علم اآلثار

متاحف اآلثار والتراث

الطروانة،خلف فارس* 700/022

علم اآلثار

البحث األركيولوجي

محمد،نادية أحمد*

700/032

علم اآلثار

علم األحافير و الجيولوجيا

أحمد،مروان عبد القادر* 700/028

علم اآلثار

علم اآلثار:تاريخه،منهاجه،مفرداته

شنيتي،محمد البشير*

700/030

علم اآلثار

المدخل إلى أركيولوجيا ما قبل التاريخ

عباس،حمدي*

700/033

علم اآلثار

المدخل لدراسة اآلثار والمدن اإلسالمية

الخالدي ،أحمد*

700/034

علم اآلثار

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

مدخل إلى دراسة اآلثار المصرية القديمة

700/026
عبد السالم إبراهيم،عبد الواحد*

علم اآلثار

مدخل إلى علم اآلثار اليونانية و الرومانية

زكي حامد قادوس،عزت* 700/027

علم اآلثار

علم األحافير و الجيولوجيا

أحمد،مروان عبد القادر* 700/028

علم اآلثار

تاريخ وآثار الجزيرة العربية القديمة

عبد الحليم ،عبد المنعم* 700/029

علم اآلثار

علم اآلثار:تاريخه،منهاجه،مفرداته

شنيتي،محمد البشير*

700/030

علم اآلثار

في تاريخ العمارة المصرية القديمة

فاروق السيد محمد،رشا* 700/031

علم اآلثار

البحث األركيولوجي

محمد،نادية أحمد*

700/032

علم اآلثار

المدخل إلى أركيولوجيا ما قبل التاريخ

عباس،حمدي*

700/033

علم اآلثار

المدخل لدراسة اآلثار والمدن اإلسالمية

الخالدي ،أحمد*

700/034

علم اآلثار

التاريخ والثقافة المعمارية

صالح ،مروى عصام*

700/035

علم اآلثار

فنون فجر الحضارة في بالد الرافدين

الصاحب ،زهير*

700/036

علم اآلثار

مبادئ ترميم وحماية اآلثار

عبد هللا ،ابراهيم محمد* 700/037

علم اآلثار

فصول في علم المتاحف

شرقي ،الرزقي*

700/038

علم اآلثار

أساسيات ترميم اآلثار

كرونين ،ج.أم*،الزهراني 700/039

علم اآلثار

تاريخ علم اآلثار

ضو،جورج*

700/040

علم اآلثار

موسوعة اآلثار والحضارات القديمة

 700.3.01علم اآلثار
الشرقاوي ،أحمد عبد الوهاب*

مقدمات في االنسان األول

عباس ،حمدي*

700/041

علم اآلثار

العصر الهللينستي:مصر

حسين،الشيخ

909/351

تاريخ العالم

نشأة العالم و البشرية:قراءة معاصرة لسفر التكوين

نخبة من المختصين

909/344

تاريخ العالم

تدريس التاريخ :أحدث مناهج و طرق تدريس التاريخ

عاطف محمد بدوي

909/345

تاريخ العالم

اليونان

الشيخ،حسين*

909/346

تاريخ العالم

دراسات في تاريخ و حضارة اليونان والرومان

الشيخ ،حسين*

909/347

تاريخ العالم

تاريخ الشرق األقصى:الحديث و المعاصر

909/348
حالق حسان*;القوزي،محمد علي*

تاريخ العالم

اإلمبراطورية الرومانية من النشأة إلى اإلنهيار

حافظ،أحمد غانم*

909/349

تاريخ العالم

سقوط دولة اليهود 2020

الموسي ،غازي *

909/321

تاريخ العالم

قاموس المصطلحات التاريخية :عربي-إنجليزي إنجليزي عربي

خالدي،أنور*

909.3.15

تاريخ العالم

أصل الحضارات األولى

كفافي،زيدان عبد الكافي* 909/357

تاريخ العالم

تاريخ الشرق األدنى القديم

هاني الجباني،قيس حاتم* 909/350

تاريخ العالم

العبودية
للحضاراتي م*
تاريخ الشرق القديم :نشوء المجتمعات الطبقية القديمة والمواطن األولى ديكانوف،

909/358

تاريخ العالم

عبده*
العراق
علي،رمضان
تاريخ الشرق األدنى القديم و حضارته إلى مجيئ حملة اإلسكندر األكبر:ج1.إيران-

909/359

تاريخ العالم

أضواء على أهم معالم مصر في الماضي و الحاضر

909/355
محمد زهران،مصطفى حبشي*

تاريخ العالم

المدخل إلى تاريخ سورية القديم

السيد محمد،رشا فاروق* 909/352

تاريخ العالم

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

تاريخ اليونان و الرومان في الشرق األدنى

النعيمي،فيان موفق*

منابع تاريخ األديان

بورجوه ،فيليب*

لمحات من تاريخ الحضارة اآلشورية

ياسر،بشار عزيز*

محاضرات في المنطق :المنطق الصوري األرسطي

100/805
محمد العواودة،رائد عبد الجليل*

فلسفة

إشكالية الضمير و عالقتها بالواجب عند كانط

خضر،سناء*

100/804

فلسفة

مفهوم العقل في الفكر الفلسفي

غبراهيم مصطفى،إبراهيم*100/802

فلسفة

الوجه اآلخر للفلسفة

السيد أحمد،عزمي طه* 100/811

فلسفة

هيراقليطس فيلسوف التغير و أثره في الفكر الفلسفي

محمد علي أبو ريان

100/809

فلسفة

مدخل إلى الفلسفة في القرن الحادي و العشرين

100/806
حسن سليمان،عباس محمد*

فلسفة

مناهج البحث الفلسفي

فتحي*1
00/808
زيدان،محمود*،عبد هللا،محمد

فلسفة

فلسفة العلوم اإلجاتماعية و اإلنسانية

بوغازي،بشير*

100/803

فلسفة

المصادر الفلسفية بين المنهج و التطبيق

100/810
عبد المتعال،عالء الدين محمد*

فلسفة

فالسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط

آل ياسين،جعفر*

100/807

فلسفة

المنهج اإلستقرائي

حمدي،أنجى*

375/291

منهجية البحث

البرهان العلمي في العلوم اإلجتماعية

شتا،السيد علي*

375/293

منهجية البحث

المناهج الكمية و الكيفية في علم اإلجتماع

جلبي،علي عبد الرزاق* 375/294

منهجية البحث

مناهج العلوم عند المسلمين قديما و حديثا

375/292
محمد علي،ماهر عبد القادر*

منهجية البحث

مجتمع المعرفة في العالم العربي

العريشي،جبريل بن حسن*020/357

علم المكتبات

909/354

تاريخ العالم

 909/364تاريخ العالم
909/356

تاريخ العالم

االتصال الجماهيري وتكنولوجيا المعلومات

د.محي الدين حسين

 302/490إعالم و إتصال

التحليل الموضوعي للصور الصحفية

احمد عبيد

 302/491إعالم و إتصال

التغطية اإلخبارية في الصحافة اإللكترونية

د .أنمار وحيد فيضي

 302/492إعالم و إتصال

الصناعة االعالمية  -المقومات الفنية والمهنية لرجل االعالم

د .طالب الشمري

 302/493إعالم و إتصال

الفضائيات المتخصصة والصورة الذهنية

د .جيرنو أحمد جالو

 302/494إعالم و إتصال

إدمان اإلنترنت خطر جديد يداهمنا

عبد الكريم عطا كريم

 302/495إعالم و إتصال

تفعيل دور اإلعالم المعاصر

أحمد إعالم و إتصال
302/496
محيى الدين إسماعيل  -إبراهيم

تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورها في العالقات العامة

والء يحي مصطفى

 302/497إعالم و إتصال

دراسات في اإلعالم واإلشهار وثقافة الصورة

أ.د .هادي نهر

 302/498إعالم و إتصال

قنوات االتصال االعالمية

د .شريف حسن النجار  302/499إعالم و إتصال

محاضرات في اإلعالم والرأي العام

د .ضرغام الدباغ

 302/500إعالم و إتصال

مدخل الي علم اجتماع االتصال و االعالم

مدحت ابو النصر

 302/501إعالم و إتصال

مستقبل االعالم ودوره في تنمية المجتمع

علي بسيوني

 302/502إعالم و إتصال

مواقع التواصل االجتماعي ادوات التغيير العصرية عبر االنترنت

جيل مارتن

 302/503إعالم و إتصال

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

 302/504إعالم و إتصال

وسائل االعالم الحديثة وتأثيرها على ثقافة األطفال

د .جميل خليل محمد

المقاالت والتقارير الصحفية اصول اعدادها وكتابتها

محمد فريد محمود عزت  302/505إعالم و إتصال
 302/506إعالم و إتصال

االعالم وتفكك البنيات القيمية في المنطقة العربية

عبد الرحمان عزي

االعالم وشبكات التواصل االجتماعى

عالء الدين محمد عفيفى  302/507إعالم و إتصال

االعالن التلفزيوني واتجاهات المنتجين والمستهلكين

الزوبعي إعالم و إتصال
302/508
أ.م.د .عرسان يوسف عرسان

اإلعالم الحكومي والرسمي

 302/509إعالم و إتصال
د .فرهاد حسن عبد اللطيف

اإلعالم الرسمي ومنافسة القنوات الفضائية

د .جميل نواف حمد

 302/510إعالم و إتصال

التلفزيون وصناعة الرأي العام

غالب كاظم الدعمي

 302/511إعالم و إتصال

التواصل االجتماعي ومشكالت الشباب

محمد ناجي

 302/512إعالم و إتصال

المنتديات االلكترونية :بين التفاعلية وفن الحوار االفتراضي

د .وداد محمد سميشي

 302/513إعالم و إتصال

حروب مواقع التواصل االجتماعي

ايهاب خليفة

 302/514إعالم و إتصال

اإلعالم المعاصر بين التشخيص والعالج

حشمت توفيق عزيز عياد  302/515إعالم و إتصال

وكاالت االنباء ودورها اإلعالمي

د .ياسر عبدالرحمن خلف 302/516إعالم و إتصال
 302/517إعالم و إتصال

اخالقيات اإلعالم

عبد العزيز الشريف

اخالقيات الصحافة

إتصال
صفوت وحسن
محمد إعالم
302/518
تأليف:جين فوريمان /ترجمة د.

االعالم االلكترونى والمحمول بين المهنية و تحديات التطور التكنولوجي وسام كمال

 302/519إعالم و إتصال

االعالم السياحي والعالقات العامة

محمد جمال

 302/520إعالم و إتصال

االعالم العلمى (االعالم البيئي ،االعالم…

سمير محمود

 302/521إعالم و إتصال

االعالم العلمي

بسام عبد الرحمن المشاقبة 302/522إعالم و إتصال

االعالم والنظريات االجتماعية

عطا هللا الرمحين

 302/523إعالم و إتصال

إعالم و إتصال
الرقمى
302/524
الثقافات فى العصر
تعزيزتفاعل ابراهيم
السعيد مبروك
التعايش الثقافى وتحديات العصر رؤية لدور مواقع التواصل االجتماعى فى
التلقى واالسلوب الصحفى

عثمان فكرى

 302/525إعالم و إتصال

الخطاب الدعائي مفهومه ووظائفه عبر وسائل اإلعالم

نزهت محمود الدليمي

 302/526إعالم و إتصال

الدعاية والشائعات والراي العام  -رؤيا معاصرة

 302/527إعالم و إتصال
أ.د عبد الرزاق محمد الدليمي

المدخل الى التشريعات االعالمية واالعالم االمني

عصمت عددلى/محمد سعد 302/528إعالم و إتصال

المدخل الى علم الصحافة

د.عيسى عبد الباقي

 302/529إعالم و إتصال

الوظيفة االعالمية لشبكة االنترنت

عبد المالك الدنناني

 302/530إعالم و إتصال

تاريخ وسائل االتصال

فضيل دليو

 302/531إعالم و إتصال

شبكات التواصل االجتماعى والممارسة االعالمية

نيك كولدرى

 302/532إعالم و إتصال

صناعة االعالم العالمي والمعاصر

 302/533إعالم و إتصال
أ.د عبد الرزاق محمد الدليمي

فن المقال الصحفي بين األسس النظرية والتطبيقات العلمية

اسماعيل ابراهيم

 302/534إعالم و إتصال

مهارات التواصل االجتماعي اسس ومفاهيم وقيم

صالح العلي

 302/535إعالم و إتصال

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
51

237
238
239
240
241
242

مهارات المتحدث االعالمى طريقك للمنصات االعالمية

على فرجانى

 302/536إعالم و إتصال

وكاالت االنباء والتحكم اإلخباري

د .سهام الشجيري

 302/537إعالم و إتصال

االتجاهات االعالمية الحديثة الصحافة االلكترونية

أ .ناصر الرحامنة

 302/470إعالم و إتصال

التسيير اإللكتروني للوثائق

غزال عادل

 020/259علم المكتبات

قواعد كتابة البحث في علم اآلثار

عبد هللا،إبراهيم محمد

 375/296منهجية البحث

منهجية البحث
الخليجية
الكثيري
375/295
اليومية
الصحف الترك
مواقع بن سعيد
بنت علي
كاملة عن
منهجية تقييم محتوى المواقع اإللكترونية و قابلية إستخدامها:دراسة تطبيقية
طرق و مناهج البحث سوسيو أنثروبولوجي

محجوب،محمد عبده

 375/297منهجية البحث

مقدمة في التحليل اإلحصائي لبحوث اإلعالم

بركات،عبد العزيز*

 310/061اإلحصاء

مناهج البحث العلمي:للبحوث اإلعالمية و اإلدارية و اإلنسانية

الطائي،يوسف حجيم*

 375/298منهجية البحث

الفلسفة السياسية :من كونفوشيوس إلى هيجل

حاجي،باور أحمد*

 100/812فلسفة

فلسفة التأويل التاريخي

 100/813فلسفة
العواودة،رائد عبد الجليل محمد*

فلسفة الفكر الليبرالي

طلحي،أسمهان

 100/814فلسفة

أفالطون:قراءة جديدة

داود روفائيل خشبة

 100/815فلسفة

فلسفة عصر التنوير

بوغازي،بشير*

 100/816فلسفة

مدخل إلى نفس العمل والتنظيم

نعموني ،مراد*

 150/1831علم النفس

األرطوفونيا:دروس في الصمم

ركزة ،سميرة*

 150/1827علم النفس

مصادر وآثار الضغوط النفسية المهنية :أساليب وبرامج العالج والوقاية غربي ،صبرينة*

 150/1829علم النفس

مدخل إلى تاريخ الحضارة

الناطور ،شحادة*

 909/366تاريخ العالم

اإلدارة

 301/1939علم اإلجتماع
النعيمي،صالح عبد القادر*

نظريات علم المعلومات

عبد الهادي ،محمد فتحي*  020/358علم المكتبات

مجتمع المعرفة وقضاياة المعاصرة

شريف كامل

سيكولوجية الكفاءة و تطويرها

الجبوري حسين موسى  150/1832علم النفس

35 GRANDES NOTIONS DE LA
SOCIOLOGIE
Ailleurs-HISTOIRE ET SOCIOLOGIE DU
TOURISME
ANTHROPOLOGIE DE LA FAMILLE ET
DE LA PARENTE

FREDRIC
LEBARON
MARC
BOYER

 020/314علم المكتبات

F301/203

Français

F301/201

Français

DELIEGE
ALEX
MUCCHIELL APPROCHE PAR LA MODELISATION
I
DES RELATIONS

F301/202

Français

302/023

Français

FARRUGIA

F301/218

Français

ARCHEOLOGIE DU PACTE SOCIAL

Français

F301/213

Français

F301.3.01

Français

301.3.02

Français

F301.3.03

STEPHANE
CHEVALLIE
R
DICTIONNAIRE BOURDIEU
RAYMOND
BOUDON
DICTIONNAIRE DE LA SOCIOLOGIE
OLIVIER
CHRISTIN
ALEX
MUCCHIELL
I
ALEX
MUCCHIELL
I
STEPHANE
HABER
MOHAMED
NACHI
OLIVIER
MARTIN

DICTIONNAIRE DES CONCEPTS
NOMADES EN SCIENCES HUMAINES
DICTIONNAIRE DES METHODES
QUALIFIQUATIVES EN SCIENCES
HUMAINES
ETUDE DES COMMUNICATION NOUVELLES APPROCHES

Français

F302/024

Français

F301/206

Français

F301/207

Français

F301/212

Français

F301/204

Français

F301/217

Français

F301/215

Français

F301/200

Français

F301/205

Français

F302/022

VAN CAMPENHOUDT
Cours de Sociologie
Abdelaziz Culture Arabe/Culture
Kacem
française.Lapaarenté reniée
4 méthodes de recherche en
Charlier sciences sociales.
Mourice Cusson
La criminologie
Francine Médias Sociaux et relations
Charest
publiques

Français

F301/216

Rémy
Rieffel

Révolution
Numérique,révolution culturelle

Français

F301/209

Dubar

Français

F301/211

Ethis

Sociologie des professions-4e éd.
Sociologie du cinéma et de ses
publics,3e éd.

FREUD SOCIOLOGUE
INTRODUCTION A LA SOCIOLOGIE
PRAGMATIQUE

JE REUSSIS EN SOCIO
LA CONSOMMATION ET SES
HEILBRUNN SOCIOLOGIES- 3EDITION

243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Français

F100.3.01

Français

F100/043

Français

F100/045

Français

F100/042

Français

F100/044

Noella
Baraquin,J
acqueline
Laffitte
Dictionnaire de philosophes
Eric
Bories
Hegel-Philosophie du droit
Jean -Jacques Rousseau: le
Glénat
sentiment et la pensée
Jean
La philosophie de la religion
Grondin 2e.éd
La science et le vivantBernard Philosophie des science et
Feltz
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La construction sociale de la réalité

معايير الجودة البحثية في الرسائل الجامعية
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