
 إعالم العالقات العامةعبد الرحمن بن عبد هللا العبد القادر
 اإلعالم والبیئة media & environnentلیبي لیستر ترجمة : بسمة یاسین

أساسیات الفنون الصحفیةحاتم عابد
أساسیات النجاح الصحفي المعاصرحسین علي إبراھیم الفالحي

أسالیب البحث العلمي في الصحافة واإلعالممحمود خلیل
أسس التحریر الصحفي والتلفزیوني وااللكترونيفاضل البدراني

إعداد البرامج الوثائقیةأیمن عبد الحلیم نصار/ دمحم جاسم فلحي
اقتصادیات اإلعالمأحمد عطشان النبھاني + أ.د. علي عبودي نعمة الجبوري

االتجاھات اإلعالمیة الحدیثة الصحافة االلكترونیةأ. ناصر سعود الرحامنة
االتصال الجماھیري وتكنولوجیا المعلوماتمحي الدین حسین

االتصال و اإلعالم السیاسي الثقافة السیاسیة بین وسائل اإلعالم و الجمھوریوسف تمار
االتصال واإلعالم التسویقيد. فاطمة حسین عواد

اإلخراج المسرحيأ.نادر عبد هللا دسھ
اإلعالم االلكترونيیوسف عبد علي حسین و حنین حاتم عبد هللا

اإلعالم البرلماني والسیاسيبسام عبد الرحمن المشاقبة
اإلعالم الحربي بین الدعایة والشائعة والحرب النفسیةمصطفى یوسف كافي

اإلعالم الحربي والعسكريفرھاد حسن عبد اللطیف
اإلعالم الحكومي ورھانات المستقبلأ.  بسام عبد الرحمن الجرایدة

اإلعالم الدولي النظریات االتجاھات الملكیةحسني  نصر و عبد هللا الكندي
اإلعالم الدولي و الصحافة عبر األقمار الصناعیةمجد ھاشم الھاشمي

اإلعالم الدولي والعولمة الجدیدةعلي عبد الفتاح كنعان
اإلعالم الرسمي ومنافسة القنوات الفضائیةجمیل نواف البرماوي

اإلعالم الریاضى و إدارة األزماتدمحم عبد المحسن احمد محمود-خالد دمحم عبد الجابر الخطیب

اإلعالم الریاضيد. یاسین فضل یاسین
اإلعالم السیاحي والعالقات العامةدمحم خطاب

اإلعالم السیاحي وتنمیة السیاحة الوطنیةخالد بن عبد الرحمن آل دغیم
اإلعالم السیاسيیوسف عبد علي حسین

اإلعالم العلميبسام عبد الرحمن المشاقبة
اإلعالم المعاصر بین التشخیص والعالجحشمت توفیق عزیز عیاد

اإلعالم المعاصر وتقنیاتھ الحدیثةمجد ھاشم الھاشمي
اإلعالم النفسي یوسف عبد علي و حنین حاتم عبدهللا

اإلعالم و العنف السیاسيآمنة قجالي
اإلعالم واالتصال البیئي والسكانيمصطفى یوسف كافي

اإلعالم واإلرھاب اإللكتروني(طبعھ ملونھ)مصطفى یوسف كافي - ماھر عودة الشمایلة - محمود عزت اللحام

اإلعالم والبیئة (سلسلة كتب اإلعالم)د.عالء الدین عفیفي
اإلعالم والتكنولوجیات الحدیثةالصادق رابح

اإلعالم والتوعیة البیئیةدمحم إبراھیم خاطر
اإلعالم والدعایة وطرق قیاس الرأي العامدمحم معوض - عبد السالم امام

اإلعالم وحریة الرأي والتعبیر (رؤیة نظریة)دمحم على ابو العال
اإلعالم وظاھرة الفساد من منظور اجتماعي - دراسة معاصرةحسام سعدي الجمیلي

اإلعالن الصحفيدمحم الحفناوى
اإلعالن والترویج الفندقيمصطفى یوسف كافي

اإلنتاج السینمائي واإلعالن (طبعة ملونة أربعة لون)أ.نادر عبد هللا دسھ
البیئة الصحفیةخلیل إبراھیم فاخر

التخطیط اإلعالمي األسس النظریة والتطبیقیةلیث بدر یوسف
التسویق اإلعالني وااللكترونيدمحم على ابو العال

التسویق و االتصالدمحم معوض - عبد السالم إمام
التضلیل اإلعالمي - كیف یقوم اإلعالم بتسطیح ثقافة الجماھیر وتغییب الوعيإبراھیم بعزیز

التغطیة اإلخباریة في الصحافة اإللكترونیةأنمار وحید فیضي
التغطیة اإلخباریة للشئون العربیة في بعض القنوات العربیة قناة الجزیرة و النیل رشا عادل لطفى

cnn نموذجا التكنولوجیا الرقمیة في التصویر السینمائي الحدیثھشام جمال وتصدیر مدكور ثابت
التلفزیون وقلق األھل والمربین على أطفالھمفاضل عبد هللا حنا
التلیفزیون التعلیمي في عصر االنفومیدیاالسید دمحم شعالن

الجسد بین النسق القیمي وسلطة الصورة اإلعالمیة - قراءة في الخطاب اإلعالمي حسن بوحبة / الجیاللي الغرابي
العربي الخطاب الدعائي مفھومھ ووظائفھ عبر وسائل اإلعالمنزھت محمود الدلیمي

الدبلوماسیة اإلعالمیةیاسمین مصطفى - ابراھیم احمد
ً د. مروة محمود جمال الدین الدراما والمجتمع قضایا الطفولة نموذجا

الرأي العام عوامل تكوینھ وطرق قیاسھعبد الكریم علي الدبیسي
الرأي العام واإلعالم الحدیث - خطط  وقیاسعلي عبودي نعمة الجبوري

الرسالة اإلعالنیة - مدخل تسویقيدمحم خالد بوھدة
الصحافة اإلقلیمیةإبراھیم عبد هللا المسلمي

الصحافة العربیة والدولیة (المفھوم،الخصائص،المشاكل،النماذج،االتجاھات)سعد سلمان المشھدانى

قائمة االقتناء 2019 تخصص علوم االعالم واالتصال



الصحافة المتخصصةإبراھیم فؤاد الخصاونة
الصحافة والتوعیة الصحیةدمحم الحفناوى

الصناعة اإلعالمیة المقومات الفنیة والمھنیة لرجل اإلعالمطالب الشمري
الطفل والتلفزیون (مترجم - ملون) ترجمة علي اسعد وطفة - فاضل عبد هللا حنا

العبارة واإلشارة - دراسة في نظریة االتصالدمحم العبد
العمل الصحفي نشأتھ أنواعھ تطورهدمحم نعمان عبد السمیع

الفضائیات المتخصصة والصورة الذھنیةجیرنو أحمد جالو
الفیلم التسجیلي مفھومھ وظائفھ وإشكالھ وخطوات إنتاجھصفا فوزى على دمحم

القصة الخبریة الصحفیة - المفھوم والبناء والتاریخعلي دنیف حسن
الكتابة لوسائل اإلعالم صحافة - إذاعة - تلفزیون- ترجمة إعالمیةاحمد العبد ابو السعید

اللغة اإلعالمیةیوسف عبد علي
المدخل إلى النقد األدبي في الصحافة ووسائل اإلعالمفاروق ابراھیم / دمحم معوض

المدخل إلى فنون العمل التلیفزیونيدمحم معوض
المدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصالأ.د عبد الرزاق دمحم الدلیمي

المدخل في فن الخبر الصحفي وتطبیقاتھ العملیةاحمد معوض/ عبد السالم أمام

المرجعیة اإلعالمیة - دراسة تاصیلیة و تطبیقیة لنظریة المرجعیة اإلسالمیة في طھ أحمد الزیدي تقدیم : الشیخ احمد بن عبد الرحمن الصویان
اإلعالم

المسؤولیة األخالقیة في االعالم االسالمي - دراسة تأصیلیة و تحلیلیة الخالقیات طھ احمد الزیدي
االعالم في مواثیق الشرق االسالمیة المسؤولیة االعالمیةعبد الھادي محمود الزیدي

المعجم الموسوعى لتكنولوجیا المعلومات و االتصاالت و االنترنتعامر إبراھیم قندیلجى
المقال الصحفي و ضرورة تعدد المواھب الفكریة االدبیةعبد الرحمن عبد الحمید

المونتاجعبد هللا األلفي
الوسائط المتعددة في االعالم االلكترونيعباس ناجي حسن

انتاج البرامج االذاعیة و التلیفزیونیةدمحم معوض ابراھیم-بركات عبد العزیز
بدایات الفنى الصحفىدمحم الحفناوى

تأثیر تكنولوجیا االعالم واالتصال على العملیة التعلیمیة في الجزائرابراھیم عمر یحیاوي
تحلیل الوعاء االعالمي ومحتواه واجراءاتھ المنھجیةجمال بن عمار األحمر

تفعیل دور االعالم المعاصرمحیى الدین اسماعیل - ابراھیم احمد
تقنیات اإلعالم اإلذاعي والتلیفزیونيالدكتور طالب عبد الحسین فرحان الشمري

تكنولوجیا االتصال التربويمجد ھاشم الھاشمي
تكنولوجیا االتصال إنتاج البرامج في الرادیو والتلیفزیونعبد المجید شكرى

تكنولوجیات االتصال ومسائلة االستعماالت - المقاربات النظریة و التغلغل ثریا السنوسي
االجتماعي جمھور التلفزیون ونظریة االستعماالت واالشباعات - دراسة مسحیة في االستعمال نصیرة عقبي

و اإلشباع على عینة من االسر في الجزائر العاصمة حقوق االنسان واالعالم بین تكاملیة المعاییر وانتقائیة المضامیند. حسین الزویني- م. زھراء كبة
دراسات إعالمیة- اإلعالم الدولي والمستحدثات اإلعالمیةدمحم معوض  ابراھیم

دراسات في إعالم األطفالدمحم معوض ابراھیم/ اعتماد خلف معبد/ عبد هللا دمحم
دراسات في اإلعالم الریاضي التربويعیسى الھادي

دلیل المترجم الصحفي واإلعالمي الترجمة الصحفیة والمصطلحات اإلعالمیة الجزء ماجد سلیمان دودین
األول (طبعة ملونة) دلیل المترجم الصحفي واإلعالمي الترجمة الصحفیة والمصطلحات اإلعالمیة الجزء ماجد سلیمان دودین
الثاني (طبعة ملونة) دور االتصال واإلعالم في صناعة الرأي العامبلقاسم بن روان وأمیر علي فاطمة الزھراء

سایكولوجیة خطاب الفضائیات - جاذبیة الصورة و الثقافة الوافدةمحمود شمال حسن
سلسلة بناء االتصال الكتاب األول : أسالیب االتصال الجماھیري الجدیدة اإلعالم یوسف دمحم

االلكتروني و نظریات األمن سلسلة بناء االتصال الكتاب الثالث : التخطیط االستراتیجي في اإلعالم الجماھیري یوسف دمحم
أثار االتصال وأدواتھ الكترونیة على األمن المجتمعي سلسلة بناء االتصال الكتاب الثاني : النظریات النفسیة و االجتماعیة في وسائل یوسف دمحم دمحم

االتصال المعاصرة و االلكترونیة سوسیولوجیا اإلعالم الجماھیريد. فواز الحكیم
سوسیولوجیة اإلعالم القیم في المنظومة اإلعالمیة - دراسة میدانیةبلقاسم بن روان

شبكات الحاسوب واإلنترنت خطوة خطوةد. عبد الفتاح التمیمي
صحافة المواطن نحو نمط اتصالي جدیدنھى السید عبد المعطى

صناعة األخبار في القنوات الفضائیة العربیة المتخصصة  A.N.Nد. طالب عبد المجید عالوي -د. حیدر احمد علو
عصر اإلعالن مبادئ اإلعالن واالتصاالت التسویقیة في العمل ترجمة زكریا احمد عزام-مصطفى الشیخ

علم النفس اإلعالميدمحم احمد عواد / انور اسماعیل العبادي / مصطفى
عولمة االعالم واالقتصاد الرقميمصطفى یوسف كافي

فلسفة االعالم واالتصال - دراسة تحلیلیة في حفریات االنساق االعالمیةد.عالء ھاشم مناف
فن االتصال بالجماھیر بین النظریة والتطبیقدمحم على ابو العال

فن االخراج السینمائي (طبعة ملونة اربعة لون)أ.نادر عبد هللا دسھ
فن االعالن الصحفيمصطفى یوسف كافي

فن التصویر الصحفيإبراھیم دمحم صافي
فن التقریر الصحفيخالد دمحم عزام

فن المقابلة االذاعیةحسین رشید العزاوي
فن المقال الصحفيدمحم احمد مخلف الزوبعي

فن صناعة الخبر فى االذاعة والتلیفزیوننوال دمحم عمر
فنون التحریر الصحفيدمحم معوض- عبد السالم امام

قانون اإلعالم والصحافةالمحامي مأمون ابراھیم
لغة االعالم والخطابمدحت مطر

مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصالاحمد عیساوي
مدخل الى وسائل االعالم االلكتروني و الفضائيرضوان مفلح العلي/مصطفى یوسف-نیرمین خلدون احمد

مراكز التدریب اإلعالميدمحم حمود حسن



مفاھیم وتطبیقات االسالیب االمنیة الحدیثة في التحقق االلكترونيعالء حسین الحمامي - دمحم عالء الحمامي
مقدمة في اإلذاعة والتلفزیوند. عبد الباسط دمحم الحطامي

مناھج البحث في اإلعالم الجدیدخلیدة صدیق
مھارات الحوار الصحفيفیصل أبو عیشة

نظریات االتصالمنال ھالل المزاھرة
نظریات االتصال في القرن الحادي والعشرینأ.د. عبد الرزاق الدلیمي
وسائط االعالم بین الكبت وحریة التعبیرد. فارس جمیل ابو خلیل

وسائل االعالم واالتصال - النشأة والتطوردمحم صاحب سلطان
وسائل االعالم والدبلوماسیة العامةسلیمان سالم صالح

نظریات االعالم واالتصالسارة بوریش
اإلعالم المالي و السیاسيأ.د. عالیة أحسن
حقوق اإلعالمیینأ.د. سعید عمیرة

اإلعالم واألمن االجتماعيد. خولة ضامن الحمایدة وآخرون
التلفزیون والمستقبلالدكتور عبد الرزاق الدلیمي
الحرب النفسیة في القرن الحادي والعشرینالدكتور عبد الرزاق الدلیمي

االعالم العربي المقاوم دراسة في االلیات واالسالیبعبد الرزاق الدلیمي
االعالم وشبكات التواصل االجتماعيالدكتور عبد الرزاق الدلیمي
الدعایة في القرن الحادي والعشرینالدكتور عبد الرزاق الدلیمي
العالقات العامة بین الفكر والممارسةالدكتور عبد الرزاق الدلیمي
العالقات العامة في المؤسسات والشركات المختلفةالدكتور عبد الرزاق الدلیمي

االعالم والسلطة متضادات الفلسفة والسیاسةعبد الرزاق الدلیمي
واقع االعالم في ظل االزماتعبد الرزاق الدلیمي - دمحم صاحب سلطان
مجالت وصحف االطفالعبد الرزاق الدلیمي - عبیر مجلي ابو دیة
الخطاب االعالمي والخطاب الدعائي رؤیة معاصرةعبد الرزاق الدلیمي - دمحم صاحب سلطان

المدخل الى االعالم التربوي الجدیدمصطفى یوسف كافي
فن الخبر االذاعيمصطفى یوسف كافي

مبادئ في اإلعالم المتخصصد – صفاء دمحم
الخبر الصحفيد.عباس ناجي حسن

علم االجتماع اإلعالميد . أیمن علي طھ
وسائل االعالم والتحول الدیمقراطيد.عیسي عبد الباقي

اإلعداد والتقدیم اإلذاعي والتلفزیونيرستم ابو رستم
اإلعالم الثقافيد. محمود عبد السالم علي
مجاالت الخدمات اإلعالمیةد. محمود عبد السالم علي
الفكر اإلعالمي الحدیثد. محمود عبد السالم علي
الحمالت اإلعالمیةد. محمود عبد السالم علي

قضایا إعالمیة وثقافیةد. نجالء اسماعیل أحمد
اإلعالم التوظیفيد. نجالء اسماعیل أحمد
اإلعالم الطائفيد. نجالء اسماعیل أحمد
المنطق اإلعالمي بین العالمیة والعولمةد. علي حجازي ابراھیم
آلیات صناعة اإلعالمد. علي حجازي ابراھیم
الحمالت اإلعالمیة وفن مخاطبة الجمھورد. علي حجازي ابراھیم
اإلعالم البدیلد. علي حجازي ابراھیم
اإلعالم ودوره في الوفاء بحاجات الشباب في مجتمع متغیرد. اسماعیل حمدي دمحم

التكامل بین اإلعالم التقلیدي والجدیدد. علي حجازي ابراھیم
الضوابط الشرعیة لإلعالمد. اسماعیل حمدي دمحم
اإلعالم الدیني والتعددیة الثقافیةد نجالء اسماعیل أحمد

حریة الصحافة في العراقفیان حسین احمد
اإلعالم التجاريد.نجالء دمحم جابر

سما اإلعالم بین المرئي والمسموع والمقروءعلي كنعان
المقال االفتتاحي الصحفيعثمان دمحم ذویب

وسائل اإلعالم الحدیثة وتأثیرھا على ثقافة األطفالد. جمیل خلیل دمحم
القواعد الدولیة لإلعالمد.عزام دمحم الجویلي

اإلعالم التربوي الحدیثد.دمحم علي رجب
االعالم والطفلد. عزام دمحم الجویلي
دور االعالم في نشر الشائعاتد.یاسمین دمحم یاسین
االعالم الدوليد.عزام دمحم الجویلي

األجھزة والمعدات في التلفزیونرستم ابو رستم
تقنیات اإلضائة  في التلفزیونرستم ابو رستم

األخراج التلفزیونيخلیل شحادة
الفضائیات واثرھا على المجتمععلي كنعان

مسارات الصحافة والتلفززیون في العالمعطاء هللا طریف
الصحافة مفھومھا وانواعھاعلي كنعان

كتابة السیناریونجم عبد هللا شھیب
 مدخل إلى السینما والرادیو والتلفزیوننجم شھیب

التصویر التلفزیونيخلیل شحادة
االعالن والدعایة في التلفزیونرستم ابو رستم
اعداد وتدریب المذیع التلفزیونيجالل الخوالدة



جمالیات التصویر التلفزیونيرستم ابو رستم
الموجز  في تاریخ الفنرستم ابو رستم

مقدمة في التمثیلاشرف المناصیر
معجم مؤلفات األعالمعادل الحجاج
تحلیل لغة الخبر السیاسي في الخطاب االعالمي المكتوبرامي یونس

االعالم الجدید والمشاركة السیاسیةد. علي عبد الھادي الكرخي
الصحافة والثقافة-الوظیفة الثقافیة للصحافةد. عادل المیالي

القضایا العامة في المواقع والمنتدیات الشبابیةد. فاطمة فایز قطب
المسرح والجمھورمخلوف بوكروح

ادارة االزمة في العالقة بین االعالم والبرلمانبسام عبد الرحمن المشاقبة
ادارة اإلعالم األمني بین النظریة والتطبیقد. یاسر الخزاعلة

اسس العالقات العامة ( بین النظریة والتطبیق )أ.د.عبد الناصر جرادات + د. لبنان
اسس تاثیر الدعایة جدیداالستاذ الدكتور عطا الرمحین

اعداد وتنظیم المؤتمرات والندوات   جدیدد. احمد العبد ابو السعید
آفاق االعالم في القرن الحادي والعشرین   جدیدأ.د.عبد الرزاق الدلیمي

مھارات االتصال المتقدمةأ. د. دمحم الطائي
اإلعالم البرلماني والسیاسي   جدیدعلي كنعان

اإلعالم الجماھیري  جدیدد.زھیر عابد
اإلعالم الحربي والعسكري   جدیدعلي عبد الفتاح

اإلعالم الدوليأ.د. عالیة أحسن
اإلعالم الریاضي في مواجھة التعصب والعنفأ.أحمد جار هللا عبد هللا

اإلعالم العربي بین التنویر والتزویر  جدیدأ. أحمد جابر حسنین
اإلعالم المالي والسیاسيأ.د. عالیة أحسن

االعالم المحلى فى الوطن العربى التقلیدي والجدیدد. عبد الصبور فاضل
االعالم واالمن السیكولوجي   جدیدأ.د عطا هللا الرمحین + د. حارث

االمم المتحدة بین المعوقات واالنھیارالسید ابو عیطة
البیئة األمنة للحكومة االلكترونیة بین المخاطر ومتطلبات االمن والحمایةاشرف دمحم عبده

التحدیات االمنیة واالقتصادیة واالجتماعیة للربیع العربي على المجتمع االردنيمعن فتحي مسمار
الحوار مع الغرب ثقافیا واعالمیا   جدیداحمد حسنین

الدعایة في قطاعات مختلفة جدیداالستاذ الدكتور عطا الرمحین
الصحافة االستقصائیة   جدیدأ.د.عبد الرزاق الدلیمي

الصحافة اإللكترونیة العربیة  جدیدعلي عبد الفتاح
الصحافة اإللكترونیة في ظل الثورة التكنولوجیة   جدیدعلي عبد الفتاح

الصحفي االلكترونيد.عباس ناجي حسن
المدخل الى علم الصحافةد.عیسى عبد الباقي

بحوث وقضایا معاصرة في اإلعالم جدیداالستاذ الدكتور دمحم احمد فیاض
تاریخ االتصال تاریخ االتصال الجماھیري في الصین الشعبیة من دیبار وحتى جین أ.د عطا هللا الرمحین / د. حارث الجنابي

مین جیباو مسیرة 1200 عام صناعة االخبار الصحفیة والتلفزیونیةد.عظیم الجمیلي
مصطلحات في اإلعالم الریاضي تكنولوجیا المعلومات واإلتصال والصحافة أ.د.حسن أحمد الشافعي

اإللكترونیة واآلداء اإلعالمي مقدمة في العالقات العامةأ.د. عبد الناصر جرادات
فن التحریر الصحفيصالح عبد الحمید
االعالم الجدیدصالح عبد الحمید
اإلعالم و الثورات العربیة العربیةصالح عبد الحمید
االعالم و ثقافة الصورةصالح عبد الحمید
االعالم و دراسة االزماتصالح عبد الحمید

الصحافة المستقلة في الجزائر التجربة من الداخلدمحم اللمداني
التقاریر االعالمیةعبد العالي رزاقي

التكامل الدولي دراسة في النظریات و التجاربعیاد دمحم سمیر
كیف تصبح صحفیا ناجحاعقوني دمحم

صدامیات صحافیةدمحم عزة الشرفي
الصحافة و القانونعمر بوشموخة
برامج الراي في قناة الجزیرة الفضائیةحسینة بوشیخ

السینما و حرب الجزائر دعایة على الشاشة 1945-1962سیباستیان دوني
الصحافة المستقلة في الجزائر و دورھا في تكریس الدیمقراطیةد.غروف دلیلة

المبادئ االساسیة لالخراج التلفزیونيدلیلة غروبة
البعد االستراتیجي لتكنولوجیا المعلومات و االتصاللحمر عباس

تكنولوجیا اإلعالم و االتصال الجدیدة
العولمة وتأثیرھا على الریاضةد, بوعجناق كمال

عولمة االتصالد سامیة قطوش
مدخل إلى العالقات العامةعبیدة صبطي

اإلعالم التربوي في الجزائرد, بوكریسة عائشة
اإلعالم السیاسي والنخبةسالمي اسعیداني
وسائل اإلعالم والمجتمعبلقاسم بن روان
االنترنت  والصحافة االلكترونیة -  دارسة  في طبیعة العالقة والتأثیرد, بایة سیفون

تاریخ وسائل االتصال وتكنولوجیاتھ الحدیثةد, عبیدة صبطي/ فؤاد شعبان
تاریخ وسائل االعالم واالتصالأ.د.فضیل دلیو

التعلیق الصحفي في الصحافة المكتوبة الجزائریةساعد ساعد



مھارات استخدام االنترنت في العمل الصحفيد, زكریاء بن صغیر
مدخل إلى اإلذاعات المحلیة في العالم وقضایا المجتمعاسعیداني سالمي
مدخل إلى اإلعالنرضوان بلخیري
الوجیز في إدارة المؤسسات اإلعالمیةاسعیداني سالمي


