قائمة مراجع رصيد المكتبة/إعالم و إتصال
رقم التصنيف
302/314
302/517
302/518
302/468
302/462
302/490
302/546
302/150
302/519
302/520
302/521
302/522
302/523
302/506
302/507
302/508
302/174
302/464
302/474
302/459
302/466
302/117
302/123
302/401
302/077
302/108
302/325
302/381
302/184
302/274
302/160
302/023
302/395
302/139
302/147

العنوان

المؤلف

سالمي سعيداني
1000سؤال في اإلعالم واإلتصال
عبد العزيز الشريف
اخالقيات اإلعالم
تأليف:جين فوريمان /ترجمة د.محمد صفوت
اخالقيات الصحافة
الدليمي ،عبد الرزاق*
افاق اإلعالم في القرن الحادي والعشرين
دويل ،جيليان*
اقتصاديات وسائل االعالم
د.محي الدين حسين
االتصال الجماهيري وتكنولوجيا المعلومات
عماد مكاوي ،حسن
االتصال ونظرياته المعاصرة
حسنين شفيق
االساليب العلمية والفنية للتصوير الصحفي
كمال
التكنولوجي
االعالم االلكترونى والمحمول بين المهنية و تحديات التطور وسام
محمد جمال
االعالم السياحي والعالقات العامة
سمير محمود
االعالم العلمى (االعالم البيئي ،االعالم…
بسام عبد الرحمن المشاقبة
االعالم العلمي
عطا هللا الرمحين
االعالم والنظريات االجتماعية
عبد الرحمان عزي
االعالم وتفكك البنيات القيمية في المنطقة العربية
عالء الدين محمد عفيفى
االعالم وشبكات التواصل االجتماعى
أ.م.د .عرسان يوسف عرسان الزوبعي
االعالن التلفزيوني واتجاهات المنتجين والمستهلكين
بشري جميل إسماعيل
اإلبداع اإلعالمي في الفضائيات العربية
كنعان،علي*
اإلتجاه اإلعالمي المعاصر
اللحام ،محمود عزت*
اإلتجاهات اإلعالمية الحديثة في الصحافة الدولية
حسنين ،ابراهيم السيد*
اإلتجاهات الحديثة في اإلعالم الصحفي
الجديد*
واالعالم أحمد
سليم ،حنان
اإلتجاهات الحديثة في دراسات وبحوث عالقة الجمهور باالنترنت
محمد أبو سمرة
اإلتصال اإلداري و اإلعالمي
صابر حارص
اإلتصال اإلعالمي وتحديث المجتمع العربي
أبو عرقوب إبراهيم
اإلتصال اإلنساني ودوره في التفاعل اإلجتماعي
عماد فاروق محمد صالح
اإلتصال اإلنساني في الخدمة اإلجتماعية
فريد كورتل
اإلتصال التسويقي
بوجمعة رضوان
اإلتصال التقليدي في الجزائر
نجم طه عبد العاطي
اإلتصال الجماهيري في المجتمع العربي الحديث
كامل خورشيد مراد
اإلتصال الجماهيري واإلعالم
منال هالل مزاهرة
اإلتصال الدولي
نخبة من األساتذة
اإلتصال الدولي
اإلتصال الدولي والعربي:مجتمع المعلومات ومجتمع الورق البياتي ياسر خضر
العالق بشير
اإلتصال في المنظمات العامة بين النظرية والممارسة
مي العبد هللا
اإلتصال في عصر العولمة
جودت شاكر محمود
اإلتصال في علم النفس

302/137
302/485
302/302
302/281
302/063
302/030
302/002
302/324
302/096
302/342
302/336
302/319
302/266
302/047
302/075
302/018
302/025
302/335
302/119
302/099
302/140
302/133
302/127
302/374
302/254
302/318
302/181
302/162
302/003
302/004
302/006
302/014
302/437
302/330
302/165
302/169
302/287
302/286
302/078
302/278

دليوفضيل
اإلتصال مفاهيمه  -نظرياته  -وسائله
عواد،فاطمة*
اإلتصال و اإلعالم التسويقي
عواد فاطمة حسين
اإلتصال واإلعالم التسويقي
هشام محمود األقداحي
اإلتصال واإلعالم الدولي واإلتصال الجماهيري
يوسف تمار
اإلتصال واإلعالم السياسي
عبد الحميد محمد
اإلتصال واإلعالم على شبكة األنترنت
راسم محمد الجمال
اإلتصال واإلعالم في العالم العربي في عصر العولمة
صالح خليل أبو أصبع
اإلتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة
أحمد النواعرة
اإلتصال والتسويق بين النظرية والتطبيق
عليان ربحي مصطفى
اإلتصال والعالقات
غريب عبد السميع
اإلتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصر
أحمد بخوش
اإلتصال والعولمة:دراسة سوسيو ثقافية
تيسير أبوعرجة
اإلتصال وقضايا المجتمع
اإلتصال:إتجاهات نظرية وأسس تطبيقية في الخدمة اإلجتماعية السيد عبد الحميد عطية
إسماعيل على سعد
اإلتصال:أساس التجمع البشري
حمو محمد سلطان
اإلتصاالت اإلدارية
الصيرفي محمد
اإلتصاالت اإلدارية
صباح حميد علي
اإلتصاالت اإلدارية:أسس ومفاهيم ومراسالت ألعمال
علي فالح الزعبي
اإلتصاالت التسويقية (مدخل منهجي تطبيقي)
حميد الطائي
اإلتصاالت التسويقية المتكاملة
ثامر البكري
اإلتصاالت التسويقية والترويج
ريم مصطفى الدبس
اإلتصاالت الرقمية
محمد عبد اإلله ذباح جمل
اإلتصاالت تقنيات حديثة
سعد متولي أمل
اإلخراج الصحفي وتطبيقاته في الصحافة المدرسية
رفعت عارف الضبع
اإلذاعة النوعية وإنتاج البرامج اإلذاعية
حسن عماد مكاوي
اإلذاعة في القرن الحادي والعشرين
عيسى محمد الحسن
اإلذاعة والبرامج الجماهرية
إسماعيل سلمان أبوجالل
اإلذاعة ودورها في الوعي األمني
عبد المنعم الميالدي
اإلعالم
الصيرفي محمد
اإلعالم
سناء الجبور
اإلعالم
عبد الرزاق الدليمي
اإلعالم  :إشكالية التخطيط والممارسة
اإلعالم اإلخباري في الفضائيات الجزيرة والعربية انموذجا ضيف،ليندة محمود *
الشاري طارق
اإلعالم اإلذاعي
عمر أبو عرقوب
اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني:نظرة علمية-هندسية-مهنية
عبد الهادي أحمد النجار
اإلعالم اإلسرائيلي في إفريقيا بين الطموح والمواجهة
محمد غياث مكتبي
اإلعالم اإلسالمي بين األصالة والمعاصرة
حجازي عبد الرحمن
اإلعالم اإلسالمي بين الواقع والمرتجى
ناظم خالد الشمري
اإلعالم اإلقتصادي
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
اإلعالم اإللكتروني

302/091
302/065
302/052
302/050
302/189
302/358
302/062
302/305
302/326
302/009
302/171
302/046
302/092
302/157
302/248
302/385
302/440
302/467
302/441
302/051
302/344
302/053
302/064
302/239
302/509
302/118
302/482
302/206
302/172
302/057
302/282
302/510
302/109
302/049
302/290
302/187
302/309
302/093
302/194
302/087

فيصل محمد أبوعيشة
اإلعالم اإللكتروني
ماجدة عبد الفتاح الهلباوي
اإلعالم اإللكتروني ودوره في اإلعالم الدولي
مجموعة مؤلفين
اإلعالم األمني المشكالت والحلول
علي بن فايز الجحني
اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة
المشاقبة عبد الرحمن بسام
اإلعالم البرلماني والسياحي
كنعان علي عبد الفتاح
اإلعالم البرلماني والسياسي
علي عبد الفتاح كنعان
اإلعالم البيئي
عبد الرزاق الدليمي
اإلعالم التربوي
رجب محمد علي
اإلعالم التربوي الحديث
رفعت عارف الضبع
اإلعالم التربوي تأصيله وتحصيله
اإلعالم التربوي في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالترمزي أحمد عبد الحي
حسين علي الفالحي
اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد
سليم عبد النبي
اإلعالم التلفزيوني
محمد أبو سمرة
اإلعالم التنموي
بيل كوفانش،توم روزنشيتل تر/فايزة حكيم
اإلعالم الثقافي (جدليات وتحديات)
صادق عباس مصطفى
اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات
إسماعيل محمود علي
اإلعالم الجديد و التحديات النظرية و التطبيقية
كامل الجميلي،عبد العظيم-العاني،ثناء إسماع
اإلعالم الجديد و إشكاليات التواصل الرقمي
أحمد عقيلة،عبد المحسن حامد*
اإلعالم الجديد و عصر التدفق اإلخباري
عبد الحليم موسى يعقوب
اإلعالم الجديد والجريمة اإللكترونية
عبد الرزاق الدليمي
اإلعالم الجديد والصحافة اإللكترونية
علي خليل شقرة
اإلعالم الجديد(شبكات التواصل اإلجتماعي)
ياس خضير البياتي
اإلعالم الجديد:الدولة اإلفتراضية الجديدة
حمدي
الدين حمدي
يبهاء الدين
بهاء
اإلعالم الجنائي وأثاره في الحد من الجريمة
د .فرهاد حسن عبد اللطيف
اإلعالم الحكومي والرسمي
مجد الهاشمي
اإلعالم الدبلوماسي السياسي
كافي،مصطفى يوسف*
اإلعالم الدولي
محمد مصطفى كمال
اإلعالم الدولي والرأي العام
فاروق خالد
اإلعالم الدولي والعولمة الجديدة
محمد معود إبراهيم
اإلعالم الدولي والمستحدثات اإلعالمية
نصر حسني ،الكندي عبد هللا
اإلعالم الدولي:النظريات واإلثجاهات والملكية
د .جميل نواف حمد
اإلعالم الرسمي ومنافسة القنوات الفضائية
هالل ناتوت
اإلعالم الرسمي:الصحافة المكتوبة
عودة الثمايلية ماهر
اإلعالم الرقمي الجديد
ياسين فضل ياسين
اإلعالم الرياضي
هباس بن رجاء الحربي
اإلعالم السياحي مفاهيمه-وتطبيقاته
الهيتي هيثم
اإلعالم السياسي واإلخباري في الفضائيات
لؤي خليل
اإلعالم الصحفي
المشاقبة عبد الرحمن بسام
اإلعالم الصحي
محمد أبو سمرة
اإلعالم الطبي والصحي

302/221
302/294
302/094
302/393
302/149
302/230
302/073
302/471
302/151
302/473
302/110
302/515
302/478
302/175
302/438
302/125
302/277
302/107
302/476
302/472
302/488
302/224
302/156
302/186
302/310
302/178
302/190
302/148
302/244
302/044
302/024
302/323
302/081
302/315
302/276
302/308
302/141
302/219
302/353
302/041

تيسير أبوعرجة
اإلعالم العربي وسائله ورسائله وقضاياه
عبد الرزاق الدليمي
اإلعالم العربي:ضغوطات الحاضر وتحديات المستقبل
فاطمة حسين عواد
اإلعالم الفضائي
لمياء طالة
اإلعالم الفضائي والتغريب الثقافي
محسن جلوب الكناني
اإلعالم الفضائي والجنس
محمد ناصر عبد الباسط
اإلعالم الفضائي والهوية الثقافية
أحمد العبد أبو السعيد
اإلعالم الفلسطيني:نشأته ومراحل تطوره
فرج ،عصام الدين*
اإلعالم المتخصص
طارق سيد أحمد الخليفي
اإلعالم المحلي في عصر المعلومات
الزرقاني ،حماد عبد العزيز*
اإلعالم المرئي والمسموع
إيناس السيد محمد ناسة
اإلعالم المرئي وتنمية ذكاءات الطفل العربي
حشمت توفيق عزيز عياد
اإلعالم المعاصر بين التشخيص والعالج
الهاشمي،مجد هاشم*
اإلعالم المعاصر و تقنياته الحديثة
المشاقبة عبد الرحمن بسام
اإلعالم المقاوم بين الواقع والطموح
جديد،نزار بشير *
اإلعالم المقروء بين الصحافة الورقيةالصحافة االلكترونية
محمد أبو سمرة
اإلعالم المهني
دان جيلمور
اإلعالم أساس الصحافة من الجميع ومن أجل الجميع
جيهان المكاوي
اإلعالم بين النظرية والتطبيق
الرحباني،عبير*
اإلعالم رسالة و مهنة
الدليمي،عبد الرزاق*
اإلعالم في ظل التطورات العالمية
الرمحين،عطا هللا*
اإلعالم و النظريات اإلجتماعية
إدريس بوسكين
اإلعالم واإلتصال في العالم
رفيق سكري
اإلعالم واإلعالم العربي
محمود حامد خضر
اإلعالم واألنترنت
بوحنية قوي
اإلعالم والتعليم في ظل ثورة األنترنت
صالح خليل الصقور
اإلعالم والتنشئة اإلجتماعية
سناء محمد الجبور
اإلعالم والرأي العام العربي والعالمي
محمد أبو سمرة
اإلعالم والسلطات الثالث
المشاقبة عبد الرحمن بسام
اإلعالم والسلطة
الهيتي هادي نعمان
اإلعالم والطفل
سمير عبد الحميد علي
اإلعالم والعالقات العامة في المجال الرياضي
رضا عبد الواحد أمين
اإلعالم والعولمة
طاهري حسين
اإلعالم والقانون:أخالقيات المهنة الصحفية
مي العبد هللا
اإلعالم والقضايا العربية بعد11أيلول 2001
عزام أبو الحمام
اإلعالم والمجتمع
واإلسالمية/بومعيزة السعيد
الرحمن عزي
العربية
اإلعالم والمجتمع:رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات على المنطقة عبد
عادل عبد الغفار
اإلعالم والمشاركة السياسية للمرأة
اإلعالم والمعلومات في الوطن العربي في ظل إرهابية العولمة مصطفى محمد رجب
القنديلجي عامر إبراهيم
اإلعالم والمعلومات واألنترنت
محمد منير حجاب
اإلعالم والموضوعية في القرن الحادي والعشرين

302/439
302/179
302/195
302/273
302/180
302/121
302/036
302/035
302/252
302/303
302/461
302/486
302/357
302/227
302/228
302/268
302/153
302/477
302/199
302/223
302/376
302/436
302/442
302/216
302/347
302/291
302/111
302/264
302/328
302/289
302/443
302/146
302/161
302/491
302/444
302/055
302/257
302/389
302/173
302/445

عبود ،حارث*
اإلعالم والهجرة الى العصر الرقمي
عبد الرزاق الدليمي
اإلعالم وإدارة األزمات
زينب منصور حبيب
اإلعالم وقضايا المرأة
رانيا ممدوح صادق
اإلعالن التلفزيوني (التصميم واإلنتاج)
المشهداني سعد سلمان
اإلعالن التلفزيوني وتأثيره في الجمهور
بشير العالق
اإلعالن الدولي
خلود بدر غيث
اإلعالن بين النظرية والتطبيق
النور دفع هللا أحمد
اإلعالن :األسس والمباديء
الصيرفي محمد
اإلعالن:أنواعه-مبادؤه-طرقإعداده
كرم شلبي
اإلنتاج التلفزيوني وفنون اإلخراج
اإلعالمي*و التربوي
موسى،نبيل عيسى
جبريل اإلجتماع
اإلنعكاسات اإلجتماعية لشبكة اإلنترنت:رؤية إجتماعية في مجالي علم
حمود،جليل وادي*
األبوة التلفزيونية:دور اإلعالم في تشكيل ثقافة األطفال
رستم أبورستم
األجهزة والمعدات في التلفزيون
محمد فريد محمود عزت
األخبار الصحفية :أصول جمعها وكتابتها
جمال عبد ناموس القيسي
األخبار في الصحافة اإللكترونية
ماكس ماكومز،تر/محمد صفوت حسن
األخبار والرأي العام:تأثير اإلعالم على الحياة المدنية
حسن عماد مكاوي
األخباراإلذاعية والتلفزيونية
النجار،حسن رضا*
األرشيف الصحفي و إتجاهانه الحديثة
إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي
األزمات والعالقات العامة
سميح محمود مصطفى
األسس اإلعالمية المهنية
عجوة علي
األسس العلمية للعالقات العامة
بن عروس،محمد محمد *
األسس الفنية لإلذاعتين المسموعة والمرئية
الدليمي،فريد مصعب *
األقمار الصناعية تاريخها،أنواعها،مدارتها،طرق تتبعها
األنترنت كويسلة إتصال جديدة :الجوانب اإلعالمية والصحفية السيد بخيت
خضر لطيفة إبراهيم
األنترنت وسيلة للتواصل والتثقيف أم إختراق ثقافي
ميتشل ستيفنس،تر/هشام عبد هللا
البث اإلذاعي
مي العبد هللا
البحث في علوم اإلعالم واإلتصال
عيسى محمد الحسن
البرامج اإلخبارية في اإلذاعة والتلفزيون
أندريا بريس،بروس ويليامز
البيئة اإلعالمية الجديدة
عذاب طاهر الكناني
التأثيرات الصحية للهاتف الجوال
المغربي،عيسى*
التحرير واالخراج الصحفي
عبد الرزاق الدليمي
التحريرالصحفي
بشير العالق
التحقيق الصحفي
احمد عبيد
التحليل الموضوعي للصور الصحفية
السيد،ديفيدل*،كريستوفرج،شنيدر*
التحليل النوعي لوسائل االعالم
يوسف محمد
التخطيط اإلستراتيجي في اإلعالم الجماهيري
عبد الرزاق الدليمي
التخطيط اإلعالمي
الدليمي حميد جاعد
التخطيط اإلعالمي المفاهيم واإلطار العام
حسنين شفيق
التدريب اإلعالمي عبر االنترنت
مراد ،فوزي شريطي*
التدوين اإللكتروني واإلعالم الجديد

302/338
302/269
302/270
302/142
302/524
302/446
302/492
302/010
302/311
302/334
302/511
302/101
302/525
302/262
302/512
302/397
302/447
302/100
302/182
302/043
302/526
302/306
302/489
302/384
302/333
302/033
302/527
302/363
302/202
302/177
302/026
302/448
302/061
302/213
302/350
302/130
302/233
302/058
302/196
302/320

مجموعة مؤلفين
التربية اإلعالمية والمسؤولية اإلجتماعية لإلعالم اإلسالمي
قنديلجي عامر إبراهيم
الترجمة اإلعالمية
خليل محمد الراتب
التصوير الصحفي
سعيد الغريب النجار
التصوير الصحفي الفيلمي والرقمي
تعزيزتفاعل الثقافات فى العصر
مبروك ابراهيم
االجتماعى فى
التعايش الثقافى وتحديات العصر رؤية لدور مواقع التواصل السعيد
ساعد ،ساعد*
التعليق الصحفي في الصحافة المكتوبة:الجزائر نموذجا
د .أنمار وحيد فيضي
التغطية اإلخبارية في الصحافة اإللكترونية
دليو فضيل
التكنولوجيا الجديدة (االعالم واالتصال)
هبة شاهين
التلفزيون الفضائي العربي
مي العبد هللا
التلفزيون في لبنان والعالم العربي أي دور لتقنيات الغد؟
غالب كاظم الدعمي
التلفزيون وصناعة الرأي العام
مي العبد هللا
التلفزيون وقضايا اإلتصال في عالم متغير
عثمان فكرى
التلقى واالسلوب الصحفى
يوجينياسيابيرا،تر/أحمد المغربي
التنوع الثقافي واإلعالم العالمي
محمد ناجي
التواصل االجتماعي ومشكالت الشباب
العتوم عدنان يوسف
التواصل اإلجتماعي من منظور نفسي وإجتماعي وثقافي
كنعان،عبد الفتاح علي *
الحديث الصحفي والمقابالت
ريم أحمد عبد العظيم
الحوار اإلعالمي برنامج تدريبي لتنمية مهاراته
عبد الرزاق الدليمي
الخبر في وسائل اإلعالم
صفاء جبارة
الخطاب اإلعالمي بين النظرية والتحليل
نزهت محمود الدليمي
الخطاب الدعائي مفهومه ووظائفه عبر وسائل اإلعالم
سامية أحمد علي/عبد العزيز شرف
الدراما في اإلذاعة والتلفزيون
الحمداني،حازم محمد*
الدعاية السياسية بين المضي و الحاضر
عبد العزيز بركات
الدعاية السياسية وقضايا الرأي العام
منال هالل مزاهرة
الدعاية أساليبها ومدارسها
فيصل محمد أبوعيشة
الدعاية واإلعالم
أ.د عبد الرزاق محمد الدليمي
الدعاية والشائعات والراي العام  -رؤيا معاصرة
مي العبد هللا
الدعاية وأساليب اإلقناع
الهيتي هادي هيثم
الرأي العام بين التحليل والتأثير
عبد الكريم علي الدبيسي
الرأي العام عوامل تكوينه وطرق قياسه
مجاهد جمال
الرأي العام وقياسه:األسس النظرية والمنهجية
قرناني،ياسين*
الشباب واألنترنت :دراسة في العادات واألنماط ،الدوافع والتأثيرات
إبراهيم عبد هللا المسلمي
الصحافة اإلقليمية
زيد منير سليمان
الصحافة اإللكترونية
كنعان علي عبد الفتاح
الصحافة اإللكترونية
محمود علم الدين
الصحافة اإللكترونية
عبد األمير الفيصل
الصحافة اإللكترونية في الوطن العربي
بعزيز إبراهيم
الصحافة اإللكترونية والتطبيقات اإلعالمية
عبد الرزاق الدليمي
الصحافة اإللكترونية والتكنولوجيا الرقمية
الصحافة اإللكترونية:دراسات في التفاعلية وتصميم المواقع اللبان شريف درويش

302/235
302/231
302/258
302/154
302/259
302/345
302/265
302/242
302/398
302/067
302/331
302/251
302/349
302/198
302/390
302/493
302/247
302/222
302/211
302/076
302/028
302/207
302/301
302/237
302/340
302/114
302/355
302/122
302/337
302/042
302/449
302/208
302/070
302/113
302/217
302/115
302/494
302/450
302/203
302/201

الصحافة التلفزيونية
الصحافة السياسية
الصحافة العالمية
الصحافة المتخصصة
الصحافة المتخصصة
الصحافة المتخصصة
الصحافة المدرسية
الصحافة اليوم
الصحافة نشأة وتطورا
الصحافة والمجتمع المعاصر
الصحف العربية الجزائرية من 1954-1847
الصحفي اإللكتروني
الصحفي والسلطة
الصحفي والنشر اإلخباري
الصحفيون ومصادر األخبار
الصناعة االعالمية  -المقومات الفنية والمهنية لرجل االعالم
الصورة اإلشهارية:آليات اإلقناع والداللة
الصورة الصحفية:دراسة سيميولوجية
الصورة في وكاالت األنباء العالمية بين اإلستمالية واإلقناع
العالقات اإلنسانية :دراسة مهارات االتصال والتعامل
العالقات العامة
العالقات العامة بين تكنولوجيا اإلتصال واألزمات
العالقات العامة في اإلعالم
العالقات العامة في ضوء اإلعالن وتكنولوجيا اإلتصال
العالقات العامة مفاهيم وممارسات
العالقات العامة من منظور علم اإلجتماع
العالقات العامة نظريات وأساليب
العالقات العامة والعولمة
العالقات العامة ووسائل اإلتصال
العمل اإلذاعي ماهيته،طبيعته،مبادؤه
العمل الصحفي :نشأته -انواعه -تطوره
العنف في الصحافة العربية الدولية
العنف في وسائل اإلتصال المرئية وعالقته بجنوح األحداث
العولمة اإلعالمية وأثارها على مشاهدي الفضائيات األجنبية
الفضائيات الرقمية وتطبيقاتها اإلعالمية
الفضائيات العربية ودورها اإلعالمي
الفضائيات المتخصصة والصورة الذهنية
الفضائيات وتأثيرها اإلعالمي
الفنون اإلذاعية والتلفزيونية
القنوات الفضائية واإلعالم اإلقتصادي

غسان عبد الوهاب الحسن
قزادري حياة
عبد الرزاق الدليمي
إبراهيم فؤاد الخصاونة
الهيتي عبد الرزاق علي
عيسى محمد الحسن
أآلء عبد الحميد
جين تشابمان،تر/أحمد المغربي
هالل ناتوت
إبراهيم عبد هللا المسلمي
محمد ناصر
عباس ناجي حسن
علي عبد الفتاح علي
سؤدد فؤاد األلوسي
خوخة أشرف فهمي
د .طالب الشمري
سعيد بنكراد
ساعد ساعد  -عبيدة صبطي
علي عباس فاضل
جمال أبو شنب
محمدعبده حافظ
محمد مصطفى كمال
رضوان المحمود
محمدعلي أبو العال
محفوظ أحمد جودة
حسين عبد الحميد أحمد رشوان
زويلف مهدي حسن
عبد الرزاق الدليمي
محمد صاحب سلطان
عيسى محمد الحسن
محمد،نعمان عبد السميع متولي *
أزهار صبيح غنتاب
وعد إبراهيم األمير
رحيمة الطيب عيساني
فارس حسن الخطاب
فارس عطوان
د .جيرنو أحمد جالو
عبد المنعم،سالي رمضان*
فالح كاظم المجنة
حسين دبي الزويني

302/451
302/022
302/144
302/356
302/452
302/097
302/402
302/275
302/295
302/015
302/528
302/037
302/529
302/279
302/072
302/263
302/479
302/060
302/134
302/505
302/513
302/453
302/214
302/539
302/016
302/170
302/465
302/530
302/232
302/071
302/090
302/238
302/480
302/102
302/296
302/164
302/339
302/495
302/484
302/089

فوزي ،شروق سامي*
القواعد العامة لإلعالم
نسيم الخوري
الكتابة اإلعالميةالمباديء واألصرل
أحمد زكريا أحمد
الكتابة الصحفية اإلخبارية وتأثيراتها
أبو السعيد أحمد العبد
الكتابة لوسائل اإلعالم صحافة،إذاعة،تلفزيون.........
الصحفي*
الخبرأكرم فرج
الربيعي،
الكفاءة اإلتصالية في صياغة عناوين األخبار:دليل أسلوبي في عنونة
ديانا إم لويس
اللغة اإلعالمية الجديدة ومنظومة التصوير
زكريا شعبان
اللغة الوظيفية واالتصال
بيل كوفانش،توم روزنشيتل تر/فايزة حكيم
المباديء األساسية للصحافة
حجازي عبد الفتاح بيومي
المباديء العامة في جرائم الصحافة والنشر
سليمان عصام
المدخل الى اإلتصال الجماهيري
عصمت عددلى/محمد سعد
المدخل الى التشريعات االعالمية واالعالم االمني
عبد الرزاق الدليمي
المدخل الى العالقات العامة
د.عيسى عبد الباقي
المدخل الى علم الصحافة
عبد القادر قندوز
المدخل الى علوم اإلعالم واإلتصال
محمد عوض
المدخل الى فنون العمل التلفزيوني
عبد الرزاق الدليمي
المدخل الى وسائل اإلعالم واإلتصال
قندوز ،عبد القادر*
المدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال
محمد معوض
المدخل في فن الخبر الصحفي
نسيم الخوري
المقابلة الصحفية فن -تواصل -إعالم
محمد فريد محمود عزت
المقاالت والتقارير الصحفية اصول اعدادها وكتابتها
المنتديات االلكترونية :بين التفاعلية وفن الحوار االفتراضي د .وداد محمد سميشي
المواقع االلكترونية االخبارية :دراسة في المفاهيم والمصداقية موسى،شرين علي *
فيصل محمد أبوعيشة
المؤتمرات الصحفية:ماهيتها-وظائفها وتنفيذها
التطبيقيةخوخة
أشرف فهمي
المؤسسات الصحفية بين التنظيم و الرقابة :األطر النظرية و النماذج
الصيرفي محمد
الميديا
سؤدد فؤاد األلوسي
النظام اإلعالمي العربي نحو نموذج نظري جديد
الحربي ،هباس*
النقد اإلعالمي:مفاهيم اتجاهات قضايا
عبد المالك الدنناني
الوظيفة االعالمية لشبكة االنترنت
حسين عبد الجبار
إتجاهات اإلعالم الحديث والمعاصر
هالة سعيد إيهاب
إخراج الصورالصحفية لمجالت األطفال
هادي نهر
إدارة اإلتصال والتواصل
فهمي العدوي
إدارة اإلعالم
عبد الفتاح،علي*
إدارة اإلعالم
محمد أبو سمرة
إدارة اإلعالن التجاري
عطاهللا أحمد شاكر
إدارة المؤسسات اإلعالمية
محمد صاحب سلطان
إدارة المؤسسات اإلعالمية أنماط وأساليب القيادة
صالح خليل أبو أصبع
إدارة المؤسسات اإلعالمية في الوطن العربي
عبد الكريم عطا كريم
إدمان اإلنترنت خطر جديد يداهمنا
العياشي،زرزار*دعم الميزة التنافسية
إستخدام تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في المؤسسة اإلقتصادية و دورها في
صالح خليل أبو أصبع
إستراتيجيات اإلتصال وسياساته وتأثيراثه

302/124
302/098
302/116
302/293
302/285
302/112
302/185
302/167
302/040
302/341
302/056
302/008
302/368
302/348
302/475
302/159
302/260
302/354
302/032
302/481
302/400
302/297
302/249
302/343
302/011
302/531
302/332
302/234
302/380
302/454
302/455
302/082
302/095
302/496
302/220
302/106
302/497
302/541
302/371
302/027

إستراتيجيات اإلعالم التربوي
إستراتيجيات التواصل اإلشهاري
إستراتيجية اإلتصال مع اآلخر( اإلعالم اإلسالمي متصال)
إعداد البرامج الوثائقية
إنفجار الفضائيات العربية  :األبعاد،األهداف
إنهيار اإلعالن وإرتقاء العالقات العامة
إيديولوجيا الكتابة الصحفية
إيديولوجيا صحافة االنترنت
إيديولوجيات اإلعالم اإلسالمي
أثر اإلعالن التلفزيوني على الطفل
أثر القنوات الفضائية في القيم اإلجتماعية والسياسية
أثر وسائل اإلعالم على الطفل
أثر وسائل اإلعالم على تعليم األطفال وتثقيفهم
أحدث وسائل اإلعالم الجديدة
أخالقيات اإلعالم و تشريعاته في القرن الحادي و العشرين
أخالقيات العمل اإلعالمي
أخالقيات العمل الصحفي
أخالقيات ممارسات العالقات العامة
أسس العالقات العامة
أسمى وسائل اإلتصال اإلجتماعي
أعمدة صحفية
بحوث اإلعالم  :األسس والمباديء
بؤس الصحافة ومجد الصحفيين
تاريخ الصحافة في الجزائر
تاريخ نظريات اإلتصال
تاريخ وسائل االتصال
تاريخ وسائل اإلتصال وتكنولوجياته الحديثة
تاريخ وسائل اإلعالم في العراق:النشأة والتطور
تحديات اإلعالم العربي(دراسات اإلعالم)
تحليل الوعاء اإلعالمي ومحتواه وإجراءاته المنهجية
تخطيط وإدارة النشاط والحمالت اإلعالمية
تصميم اإلعالن التلفزيوني
تصميم الصحافة المطبوعة وإخراجها
تفعيل دور اإلعالم المعاصر
تقنيات الحوار اإلعالمي قناة الجزيرة نموذجا
تقنيات ومهارات اإلتصال
تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورها في العالقات العامة
تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية
تكنولوجيا اإلتصال الحديثة وتأثيرتها اإلجتماعية والثقافية
تكنولوجيا اإلتصاالت والمفاوضات الفعالة

محمد أبو سمرة
سعيد بنكراد وآخرون
فاروق ناجي محمود
أيمن عبد الحليم نصار
صالح علي األسد
آل ريس ولورا ريس
مشعل سلطان عبد الجبار
سؤدد فؤاد األلوسي
منتصر حاتم حسين
محمد حسن العامري
عبد هللا فتحي الظاهر
صالح ذياب هندي
أبو معال عبد الفتاح
بول ليفونسون،تر/ربيع هبة
الدليمي،عبد الرزاق*
المشاقبة عبد الرحمن بسام
السيد بخيت
دياب وليد خلف هللا
عصام الدين فرج
قدورة،عصام*
العبيدي مهدي شاكر
منال هالل مزاهرة
بيل كوفانش،توم روزنشيتل تر/فايزة حكيم
الزبير سيف اإلسالم
أرمان ميشال
فضيل دليو
فؤاد شعبان/عبيدة صبطي
المشهداني سعد سلمان
أبوأصبع صالح
األحمر ،جمال بن عمار*
حجازي،سعيد أبو غانم *
رانيا ممدوح صادق
إياد صقر
محيى الدين إسماعيل  -إبراهيم أحمد
محسن جلوب الكناني
راتب جليل صويص
والء يحي مصطفى
فهمي ،محمد سيد*
بعزيز إبراهيم
فريد راغب النجار

302/192
302/382
302/396
302/017
302/544
302/012
302/085
302/514
302/243
302/212
302/366
302/218
302/329
302/166
302/463
302/191
302/460
302/135
302/145
302/487
302/498
302/307
302/292
302/317
302/375
302/370
302/387
302/359
302/369
302/168
302/155
302/543
302/346
302/088
302/377
302/069
302/399
302/038
302/532
302/066

مجد الهاشمي
حسين أسامة سمير
المقدادي خالد غسان يوسف
الرزو حسين مظفر
نبيل صقر
الطفيلي حمد
رستم أبورستم
ايهاب خليفة

تكنولوجيا وسائل اإلتصال الجماهيري
ثورة الحاسوب واإلتصاالت
ثورة الشبكات اإلجتماعية
ثورة الصورة  :المشهد اإلعالميوفضاء الواقع
جرائم الصحافة في التشريع الجزائري
جغرافيا المواصالت واإلتصاالت
جماليات التصوير التلفزيوني
حروب مواقع التواصل االجتماعي
حرية اإلعالم..........والقانون
خالد مصطفى فهمي
حرية الرأي والتعبير
جمال لعالمي
حق الرد
حسنين شفيق
حقوق اإلنسان في المجال اإلعالمي واألنترنت
العساف باسم خلف
حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة
عبد القادر بشير حوبة
حماية الصحفيين ووسائل اإلعالم أثناء النزاعات المسلحة
عبد المحسن ،ايمان فتحي*
حمالت التوعية اإلعالمية بقضايا المجتمع للشاباب
ويلسون براين كي،تر/محمد الواكد
خفايا اإلستغالل الجنسي في وسائل اإلعالم
العوض ،سيف الدين حسن*
دراسات اعالمية معاصرة
محمد شطاح
دراسات عربية وأجنبية في اإلعالم التلفزيوني
شدوان شيبة
دراسات في اإلعالم السياحي
كافي،مصطفى يوسف*
دراسات في اإلعالم و اإلعالن السياحي
أ.د .هادي نهر
دراسات في اإلعالم واإلشهار وثقافة الصورة
بسيوني إبراهيم حمادة
دراسات في اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال والرأي العام
تيسير أبوعرجة
دراسات في الصحافة واإلعالم
محمد فريد محمود عزت
دراسات في فن التحرير الصحفي في ضوء معالم قرآنية
الناس؟
حسنينفيشفيق
دراسات متطورة في علم النفس اإلعالمي...ماذا فعلت وسائل اإلعالم
محمد محمد عمارة
دراما الجريمة التليفزيونية:دراسة سوسيو إعالمية
حميد صالح محمد
دور اإلذاعات المحلية في ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية
األمير وعد إبراهيم
دور التلفزيون في قيم األسرة
عشماوي محمد عبد الوهاب حسن
دور الصحف في إدارة األزمات
منال هالل مزاهرة
دور وسائل اإلعالم في التوعية بحقوق األطفال
أمال جريس جريسات
دوراإلعالم في التخطيط والتنمية
رسالة في جنح الصحافة :دراسة فقهية قانونية و قضائية مقارنة
كنعان علي عبد الفتاح
سما اإلعالم بين المرئي والمسموع والمقرؤ
فواز منصور الحكيم
سوسيولوجيا اإلعالم الجماهيري
عدلي عصمت
سوسيولوجيا التشريعات اإلعالمية واإلعالم األمني
سناء محمد سليمان
سيكولوجية اإلتصال اإلنساني ومهاراته
دويدار عبد الفتاح
سيكولوجية اإلتصال واإلعالم  :أصوله ومبادئه
طاهات زهير ياسين
سيكولوجية العالقات العامة واإلعالن
نيك كولدرى
شبكات التواصل االجتماعى والممارسة االعالمية
نورة حمدي محمد أبوسنة
صحافة األطفال المطبوعة واإللكترونية

302/241
302/364
302/132
302/074
302/533
302/200
302/105
302/316
302/001
302/458
302/120
302/021
302/456
302/086
302/205
302/136
302/084
302/360
302/245
302/312
302/469
302/534
302/322
302/083
302/143
302/240
302/210
302/383
302/020
302/005
302/183
302/499
302/298
302/540
302/236
302/013
302/386
302/500
302/080
302/045

صحافة األطفال في الجزائر :دراسة في تحليل المضمون ج 10.أحمد شوتري
شعيب الغباشي
صحافة األطفال في الوطن العربي
سالمة علي عبود
صحافة الطفل في الوطن العربي
حنان أحمد سليم
صحافة المواطن :الواقع والمستقبل
أ.د عبد الرزاق محمد الدليمي
صناعة االعالم العالمي والمعاصر
طالب فرحان
صناعة اإلعالم اإلذاعي والتلفزيون
عظيم كامل الجميلي
صناعة األخبارالصحفية والتلفزيونية
مجموعة مؤلفين
عالم اإلتصال
عبد هللا الطويرقي
علم اإلتصال المعاصر-دراسة في األنماط والمفاهيم
يوسف،مصطفى*
علم اإلجتماع اإلعالمي
عبيرعبد الرحمن يس
علوم اإلتصال:األسس والمباديء
مي العبد هللا
علوم اإلعالم واإلتصال
القاضي،باسل محمد محسن*
عولمة الوعي بين االنترنت والمعلوماتية
عالء هاشم مناف
فلسفة اإلعالم واإلتصال:دراسة تحليلية
المشاقبة عبد الرحمن بسام
فلسفة التشريعات اإلعالمية
فاروق أبو زيد
فن الخبر الصحفي
طارق سيد أحمد الخليفي
فن الكتابة اإلذاعية والتلفزيونية
أبوزيد فاروق
فن الكتابة الصحفية
أميرة الحسيني
فن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون
كرم شلبي
فن الكتابة للراديو والتلفزيون
فضالة ،سليمان موسى*
فن المقال الصحفي
اسماعيل ابراهيم
فن المقال الصحفي بين األسس النظرية والتطبيقات العلمية
عبد النبي خزعل
فن تحريراألخبار في اإلذاعات الدولية
إبراهيم أحمد إبراهيم
فن كتابة الخبر والمقال الصحفي نظريا وعلميا
علي عبد الرحمن
فنون ومهارات العمل في اإلذاعة والتلفزيون
ساعد ساعد
فنيات التحرير الصحفي
نبيل حداد
في الكتابة الصحفية:السمات،األشكال ،القضايا ،المهارات
مهنا محمد نصر
في النظرية العامة للمعرفة اإلعالمية
مهنا محمد نصر
في تنظير اإلعالم:الفضائيات العربية،العولمة....
محمود منصورهيبة
قراءات مختارة في علوم اإلتصال بالجماهير
عبد الرزاق الدليمي
قضايا إعالمية معاصرة
د .شريف حسن النجار
قنوات االتصال االعالمية
رجاء عبد الرزاق الغمراوي
قواعد اإلخراج بين النظرسة والتطبيق
نصر محمد،حسني*
قوانين و أخالقيات العمل االعالمي
حسنين شفيق
لغة الجسد في اإلعالم
الدبس ريم مصطفى
مباديء اإلتصاالت
الخطيب سعادة راغب
مباديء العالقات العامة
د .ضرغام الدباغ
محاضرات في اإلعالم والرأي العام
رضوان بلخيري -سارة جابر
مدخل اإلتصال والعالقات العامة
موسى أحمد محمد
مدخل الى اإلتصال الجماعيري

302/225
302/079
302/280
302/246
302/283
302/039
302/373
302/313
302/327
302/126
302/054
302/197
302/128
302/501
302/029
302/391
302/502
302/267
302/138
302/545
302/271
302/229
302/392
302/209
302/483
302/103
302/131
302/104
302/193
302/299
302/535
302/304
302/536
302/394
302/388
302/503
302/250
302/255
302/272
302/361

عاطف عدلي العبد
مدخل الى اإلتصال :مفاهيمه ،مجاالته ،أنواعه،وسائله
رضوان بلخيري
مدخل الى اإلعالم الجديد
رحيمة الطيب عيساني
مدخل الى اإلعالم واإلتصال
كامل خورشيد مراد
مدخل الى الرأي العام
محمد منير حجاب
مدخل الى الصحافة
عبيدة السبطي
مدخل الى العالقات العامة
الحلواني ماجي
مدخل الى الفن اإلذاعي والتلفزيوني والفضائي
سليمان القرطاس
مدخل الى أنظمة اإلتصاالت
جوناتان بيغنل ،تر/محمد شيا
مدخل الى سيمياء اإلعالم
إنشراح الشال
مدخل الى علم اإلجتماع اإلعالمي
عيساوي أحمد
مدخل الى علوم اإلعالم واإلتصال
عبد الرزاق الدليمي
مدخل الى وسائل اإلعالم الجديد
محمد علي هندي عمارة
مدخل الى وسائل اإلعالم وقضايا المجتمع
مدحت ابو النصر
مدخل الي علم اجتماع االتصال و االعالم
محمد محمد الباريء
مدخل دراسة الرأي العام
شدوان شيبة
مذكرة في تاريخ اإلعالم
علي بسيوني
مستقبل االعالم ودوره في تنمية المجتمع
قنديلجي عامر إبراهيم
مصادر المعلومات اإلعالمية
خضير شعبان
مصطلحات في اإلعالم واإلتصال
مركز الخبر للدراسات الدولية*
مفهوم القذف في الصحافة
درويش عبد الرحيم
مقدمة الى علم اإلتصال
محمود علم الدين
مقدمة في الصحافة
فريزربي ستيل،تر/الحسني سعد
ممارسة العالقات العامة
محمد سلمان الحتو
مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها
الخلي
علي*
اليومية
الصحفبنت
الكثيري،كاملة
عن مواقع
تطبيقيةالترك
دراسة سعيد
منهجية تقييم محتوى المواقع اإللكترونية و قابلية إستخدامها :بن
عالء محمد القاضي
مهارات اإلتصال
شريف الحموي
مهارات اإلتصال
طالل عبد هللا الزعبي
مهارات اإلتصال الجماهيري
مدحت أبو النصر
مهارات اإلتصال الفعال
محمد منير حجاب
مهارات اإلتصال لإلعالميين والتربويين والدعاة
صالح العلي
مهارات التواصل االجتماعي اسس ومفاهيم وقيم
لعقاب محمد
مهارات الكتابة لإلعالم الجديد
على فرجانى
مهارات المتحدث االعالمى طريقك للمنصات االعالمية
البالصي أحمد
مهارات إتصال في اللغة العربية وأدابها
موسى توفيق األخرس
مهارات إستخدام األنترنت في البحث العلمي
جيل مارتن
مواقع التواصل االجتماعي ادوات التغيير العصرية عبر االنترنت
الشاعر عبد الرحمن بن إبراهيم
مواقع التواصل اإلجتماعي والسلوك اإلنساني
منال هالل مزاهرة
نظريات اإلتصال
محمد منير حجاب
نظريات اإلتصال
مي العبد هللا
نظريات اإلتصال

302/031
302/007
302/378
302/367
302/351
302/034
302/226
302/352
302/129
302/379
302/176
302/300
302/188
302/504
302/215
302/365
302/372
302/068
302/152
302/059
302/256
302/253
302/163
302/321
302/288
302/261
302/048
302/362
302/542
302/538
302/537
302/516
302/019
302/284
302/204
302/158
302/403
302/404
302/405
302/406

المشاقبة عبد الرحمن بسام
نظريات اإلتصال
العالق بشير
نظريات اإلتصال مدخل متكامل
نظريات اإلتصال واإلعالم-المفاهيم-المداخل النظرية-القضايا أبوشنب جمال محمد
أبو شنب جمال محمد
نظريات اإلتصال واإلعالم
كنعان علي عبد الفتاح
نظريات اإلتصال واإلعالم الحديثة
المشاقبة عبد الرحمن بسام
نظريات اإلعالم
حسن عماد مكاوي
نظريات اإلعالم
كنعان علي عبد الفتاح
نظريات اإلعالم
نظريات اإلعالم:مدخل إلهتمامات وسائل اإلعالم وجمهورها أحمد زكريا أحمد
زغيب شيماء ذو الفقار
نظريات في تشكيل إتجاهات الرأي العام
برنار بوليه.تر/خالد طه الخالد
نهاية الصحف ومستقبل اإلعالم
مصطفى محمد الحسناوي
واقع لغة اإلعالم المعاصر
فارس جميل أبوخليل
وسائط اإلعالم بين الكبت وحرية التعبير
د .جميل خليل محمد
وسائل االعالم الحديثة وتأثيرها على ثقافة األطفال
فتحي حسين عامر
وسائل اإلتصال الحديثة من الجريدة الى الفيس بوك
خليل صابات جمال عبد العظيم
وسائل اإلتصال نشأتها وتطورها
عليق أحمد محمد
وسائل اإلتصال والخدمة اإلجتماعية
تيسير أبوعرجة
وسائل اإلعالم أدوات تعبير وتغيير
محمد صاحب سلطان
وسائل اإلعالم واإلتصال:دراسة في النشأة والتطور
متولي علي متولي
وسائل اإلعالم والتنمية المجتمعية-دراسة مقارنة
موسى علي الفهد
وسائل اإلعالم والحرب
عالم خالد السرور -سؤدد فؤاد اآللوسي
وسائل اإلعالم والصراعات السياسية
عبد الرزاق الدليمي
وسائل اإلعالم والطفل
بلقاسم بن روان
وسائل اإلعالم والمجتمع:دراسة في األبعاد اإلجتماعية والمؤسساتية
تركي نصار
وسائل اإلعالم وقضايا المجتمع:دراسة نظرية
فؤاد أحمد الساري
وسائل اإلعالم:النشأة والتطور
وسائل التواصل اإلجتماعي ودورها في التحوالت المستقبلية السويدي جمال سند
الدسوقي عبده إبراهيم
وسائل وأساليب اإلتصال الجماهيرية
شعبان،حمدي*
وظيفة العالقات العامة:األسس و المهارات
عواض،علي عبد الرحمان*
وقائع مؤتمر صحافة األنترنت في العالم العربي
د .سهام الشجيري
وكاالت االنباء والتحكم اإلخباري
د .ياسر عبدالرحمن خلف
وكاالت االنباء ودورها اإلعالمي
عزت محمد فريد
وكاالت األنباء
عيسى محمد الحسن
وكاالت األنباء النشأة ،التطور،األهداف
فريد يوسف مصطفى
وكاالت األنباء بين الماضي والحاضر
حسنين شفيق
وكاالت األنباء واألنترنت

302/407
302/408
302/409
302/410
302/411
302/412
302/413
302/414
302/415
302/416
302/417
302/418
302/419
302/420
302/421
302/422
302/423
302/424
302/425
302/426
302/427
302/428
302/429
302/430
302/431
302/432
302/433
302/434
302/435
302/457
302/470

وريمان /ترجمة د.محمد صفوت حسن

حمن المشاقبة

ن يوسف عرسان الزوبعي

محمد صالح

له ذباح جمل

بية للتنمية اإلدارية

فتاح الهلباوي

الرحمن بسام

توم روزنشيتل تر/فايزة حكيم

ي،عبد العظيم-العاني،ثناء إسماعيل*
عبد المحسن حامد*
وسى يعقوب

ن عبد اللطيف

الكندي عبد هللا

الرحمن بسام

ماد عبد العزيز*

ق عزيز عياد
الرحمن بسام

الرحمن بسام

عزي/بومعيزة السعيد

ى،نبيل عيسى*

موس القيسي
ز،تر/محمد صفوت حسن

الفتاح عبد الكافي

حمد محمد *

س،تر/هشام عبد هللا

،بروس ويليامز

*،كريستوفرج،شنيدر*

را،تر/أحمد المغربي

علي/عبد العزيز شرف

ق محمد الدليمي

وهاب الحسن

،تر/أحمد المغربي

 -عبيدة صبطي

حميد أحمد رشوان

عبد السميع متولي *

الي رمضان*

توم روزنشيتل تر/فايزة حكيم
الفتاح بيومي

لى/محمد سعد

ن عبد الجبار

ن،تر/ربيع هبة
الرحمن بسام

توم روزنشيتل تر/فايزة حكيم

عبيدة صبطي

ل بن عمار*
د أبو غانم *

سماعيل  -إبراهيم أحمد

د غسان يوسف

 ،ايمان فتحي*
ن كي،تر/محمد الواكد
ف الدين حسن*

مد عبد الوهاب حسن

محمد أبوسنة

ق محمد الدليمي

ل محمد محسن*
الرحمن بسام

رزاق الغمراوي

ري -سارة جابر

ل ،تر/محمد شيا

للدراسات الدولية*

يل،تر/الحسني سعد

ك الكثيري،كاملة بنت علي*

لرحمن بن إبراهيم

الرحمن بسام

الرحمن بسام

ر/خالد طه الخالد
مد الحسناوي

جمال عبد العظيم

سرور -سؤدد فؤاد اآللوسي

عبد الرحمان*

لرحمن خلف

