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 السكاين 
أتثري احلملة االعالمية على مستوايت املمارسة املتعلقة بتنظيم 

 االسرة 
 دراسات يف االعالم الفضائي عاطف عديل العبد 203
 دراسات يف اعالم الطفل  حممود امحد فريد  204
الصحافة  –املوسوعة التطبيقية يف االعالم الرتبوي االذاعة  حممد عفيفي  205

 املدرسية 
 االعالم  الرتبوي أتصيلة وحتصيلة  رفعت عارف الضيع  206
 1ج\اعالم الفن احلديث  فخري خليل 207
 2ج\اعالم الفن احلديث  فخري خليل 208
 3ج\إعالم الفن احلديث  فخري خليل 209
 اثر االعالم املعاصر يف العقيدة والرتبية والسلوك العويدحمي الدين خري اللخ  210
 تقنيات االقناع يف االعالم  اجلماهريي فرايل حنا 211
 افضل الطرف للظهور يف وسائل االعالم  جورج مريس 212
 االعالم واملعلومات : دراسة يف التوثيق االعالمي  حممد محدي  213
 تنهيج اخلطاب االسالمي اطاللت فكرية على فقه البالغة  عبد الباري امحد العطار 214
 الرقابة يف االعالم االسالمي دراسة مقارنة  حممد اميد عمر 215
 االعالم واملوضوعية يف القرن احلادي والعشرين  حممد منري حجاب 216
 االعالم العلمي : االعالم البيئي واالعالن  مسري حممود  217
 املراسم والربتوكول وعالقتهما ابالعالم  جيالن محزة  218
 االعالم الرتبوي : دراسات مقارنة  عقيل حممود رفاعي  219
 ثورة االعالم ) البديل املظاهرات واملتضاهرون  حسن علي حممد  220
 االعالم املدرسي يف ضوء ثورة املعلوماتية  حممد حسن علي اجلندي  221
 املرأة واالعالم  كارين روس  222
 حتليل اخلطاب : التحليل النصي يف البحث االجتماعي تورمان هاركلون 223
 الرتبية االعالمية ابلتعليم االساسي يف عصر العوملة مساح حممد الدسوقي 224
 االعالم االسالمي حممد كمال الدين امام  225
 ادارة املؤسسات االعالمية  عديل رضا 226
 تطبيقاته  –نظرايته  -التخطيط االعالمي : اسسه  اجمليد شكريعبد  227
 االعالم الرمسي : الصحافة املكتوبة  هالل انتون  228
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 اهلوايت الوطنية واجملتمع العاملي واالعالم  غسان منري محزة  229
 املتحدث الرمسي )املهمة وكيفية ادائها(  محدي شعبان  230
 وسائل االعالم من املنادي اىل االنرتنت  حممد سيد حممد  231
 النظام العاملي اجلديد لإلعالم : األسس واهلداف عبد القادر رزيف املخادقي 232
 إدارة احلمالت االنتخابية طريقك للفوز يف االنتخاابت  حممد منري حجاب  233
 االعالم العريب واهنيار السلطات اللغوية  نسيم اخلوري 234
 اجتاهات إعالمية : دراسات يف  جمال التأثري اجلماهريي السالم السامر وآخرونعبد  235
كاظم عمران موسى ، صفد  236

 حسام الساموك
 االعالم والتسويق اجلامعي  أسرتتيجية الوصول اىل اجملتمع

 فن االعالم موريس اديب مهشان 237
 العربية لغة االعالم  عبد العزيز شرف  238
 فن التحرير االعالمي العزيز شرفعبد  239
 االعالم السياسي والرأي العام : دراسة يف ترتيب االولوايت  عزيزة عبدة 240
 االعالم العراقي : حرية التعبري والوصول اىل املعلومة  هيئة االعالم  واالتصال 241
 مموقف وسائل االعالم جتاه ظاهرة العنف كامل حسون القيم 242
 االعالم احمللي رؤية مستقبلية  عبد اجمليد شكري  243
 االعالم وعلم النفس خلدون عبد هللا 244
 ادراة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االعالمية  فيصل جاسم حممد االمحد 245
 القاموس املوسوعي للمصطلحات االعالمية  حممد فريد عزت  246
 العريب بقضاايهاالعالم ومعرفة الوطن  فتحي حسني عامر 247
 االعالم احلريب والعسكري حازم احلمداين 248
 االعالم االمين وادارة االزمات والكوارث  محدي شعبان  249
ترمجة بسمة \لييب ليسرت  250

 ايسني
 االعالم البيئي 

 االعالم واملعلومات يف الوطن العريب مصطفى حممد رجب 251
 علم االجتماع االعالم  جبارة عطية جبارة 252
 االعالم والسياسة يف املواجهة العربية االسرائيلية  حممد نصر مهنا  253
 االعالم السياسي بني التنظري والتطبيق حممد نصر مهنا 254
 االعالم الرايضي والياته كحق من حقوق االنسان حسن امحد الشافعي 255
 النمو وخماطر التفكيكاالعالم العريب :/ مظاهر  حممود خليل  256
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 الرتاكيب االعالمية يف اللغة العربية  حنان امساعيل عمايرة 257
 مصداقية االعالم العريب عزة عبد العزيز  258
 مدخل اىل االعالم واالتصال  رحيمة الطيب 259
 اخلطاب االعالمي بني النظرية والتحليل  صفاء جبارة  260
 وسائل االعالم والسياسة اخلارجية  سيمون سريقائي 261
 الرتمجة االعالمية: االسس والتطبيقات  حسني حممد نصر 262
 حنو ختطيط اسرتاتيجي لالعالم العريب حسن حممد طوالية  263
 اجتاهات االعالم احلديث واملعاصر  حسني عبد اجلبار 264
 اعالم املقاومة يف الوطن  العريب عواطف عبد الرمحن 265
 االعالم واشكاليات العوملة حممود عبد هللا 266
 تشريعات االعالم يف مصر دراسة حالة )مصر( ليلى عبد اجمليد 267
 حرية االعالم والقانون ماجد راغب احللو 268
 االذاعة  الصحافة املدرسية  –االعالم الرتبوي  حممد ابو زيد 269
 ادارة االعالم فهمي العدوي 270
 االعالم اساس الصحافة من اجلميع ومن اجل اجلميع  جيسلموردان  271
 االعالم يف القرآن الكرمي حممد عبد القادر حامت  272
 اجلرمية والقانون يف ثقافة االعالم  شيال بروان  273
مركز االمارات للدراسات  274

 والبحوث
 االعالم العريب يف عصر املعلومات 

 االعالم واجتاهات التأثرينظرايت  حممد عبد احلميد 275
 االعالم واالزمات : مدخل  حممد ومان  276
 االعالم واملؤسسة العسكرية  بيرت يوتج ويفريجيري  277
 االعالم وادارة االزمات الية السيد هبنسي 278
 علم االتصال اللغوي عبد العزيز شرف 279
 وسلطة االعالماالعالم السلطة : إعالم السلطة  فاروق ايو زيد 280
 االعالم الرتبوي ودور االذاعة املدرسية حممد ابو مسرة  281
 االعالم املرئي وتنمية ذكاءات الطفل العريب ايناس السيد حممد  282
 االعالم الثقايف ) جدليات وحتدايت( عزام ابو احلمام 283
 احذرو االعالم ميشيل كولون  284
 االعالم اجلديد تطور االداء والوسيلة والوظيفة انتصارابراهيم  عبد الرزاق و 285
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 صفد حسام الساموك
 كيف تؤثر وسائل االعالم حممد بن عبد الرمحن املضني  286
 موجز اتريخ االعالم الرايضي يف العراق وسائله ورسائله  هادي عبد هللا العيثاوي  287
 فنيون االعالم الرايضي التلفزيوين النظرية  واملمارسة  هادي عبد اللطيف العيثاوي 288
 ديوتتولوجيا االعالمادبيات االعالم  جان كاود برتراند  289
وزارة التعليم العايل جامعة  290

 بغداد قسم االعالم
  2011دراسات يف االعالم اجلامعي اجملموعة االوىل 

 اجلهاد االلكرتويناعالم القاعدة واساليب  عبد احلليم محود 291
 اشكاليات االعالم يف التأثري على الرأي العام  صابر حارص  292
 املرجعية االعالمية يف االسالم أتصيل وتشكيل طه امحد الزيدي 293
 االعالم  يف الرتبية البدنية والرايضية حسن امحد الشافعي 294
 موسكو(–القاهرة  –االعالم والدميقراطية ) دمشق  اسد عبيد 295
 بني السياسة واالعالم )دراسة ومقاالت( رايض نعسان آغا 296
وزارة التعليم العايل جامعة  297

 بغداد قسم االعالم
 2011دراسات يف االعالم اجلامعي اجملموع الثانية 

 صورة العرب واملسلمني وزارة الرتبية والتعليم  298
 اخلطاب االسالمي يف عصر االعالم واملعلوماتية  طه امحد الزيدي 299
 االعالم الدويل وبعض اشكاليات اخلطاب االسالمي العريب وليد حسن احلديثي 300
 حتليل احملتوى يف حبوث االعالم  حممد عبد احلميد 301
 االعالم الدويل النظرايت واالجتاهات امللكية  حسني حممد نصر 302
التدفق احلر من جانب واحد استعمار جديد عن طريق وسائلة  د.ر ماتكيكار 303

 االعالم 
 املعجم االعالمي حممد مجال الغار 304
 احلوار االعالمي : برانمج تدرييب لتنمية مهاراته رمي امحد عبد العظيم 305
 املدخل اىل التشريعات االعالمية واالعالم االمين عصمت عديل 306
 نشأة وسائل االعالم وتطورها  املسلميابراهيم عبد هللا  307
 االعالم الفضائي واجلنس حمسن جلوب الكناين 308
 تقنيات احلوار االعالمي ) قناة اجلزيرة منوذجاً(  حمسن جلوب الكناين 309
 االعالم اشكاليات التخطيط واملمارسة عبد الرزاق حممد الدليمي  310
 االعالم االجتماعي سناء اجلبوري 311
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 املرأة السعودية يف االعالم مها مصطفى عقيل 312
 االعالم العراقي يف التشريع وجملس الطعن واالحكام القضائية طارق حرب 313
 قضااي ودراسات إعالمية تيسري ابو عرجة 314
 االعالم الدويل يف القرن احلادي والعشرين عبد الرزاق حممد الدليمي 315
 فن التحرير االعالمي املعاصر عبد الرزاق حممد الدليمي 316
 ابسم على هوامدة 317

 سليمان حممد قزاقزة 
 وسائل االعالم والطفولة

 االعالم العريب وسائله ورسائله وقضاايه تيسري ابو عرجة 318
 املرجعية االعالمية يف االسالم أتصيل وتشكيل طه امحد الزيدي 319
مركز محورايب للبحوث  320

 االسرتاتيجيةوالدراسات 
  2009التقرير  السرتاتيجية العراقي الثاين حزيران 

االعالم الدويل : تصدع السلطة الرابعة :إعادة تشكيل اخلارطة  كاظم املقدادي 321
 االعالمية

 سلطة وسائط االعالم يف السياسة دوريس ايه جريري 222
 االعالم الفضائي فاطمة حسني عواد 323
 اوراق من النقد الذايت )االعالم منوذجاً( مرمي عبد هللا النعيمي  324
 قانون وسائل االعالم وزارة اخلارجية االمريكية 325
وزارة التعليم العايل كلية  326

 االعالم
 وقائع املؤمتر العلمي السنوي 

 االعالم :لعبة الكبار ومأزق الصغار عبد احلليم محود 327
 االعالم وهوية االمة عبد هللا العقيل  328
 شبكات االعالم  انطوان ايريس 329
 دراسات اعالمية  حممد معوض وآخرون 330
 مقارابت يف االعالم االسالمي ابراهيم الزايدي 331
 انفذة على االعالم العريب والدويل عالء هادي  332
 عبد السالم السامر  333

 عبد االمري الفيصل وآخرون
اجتاهات اعالمية : دراسات يف جمال التأثري اجلماهريي والدويل 

 لوسائل االعالم 
 مقومات رجل االعالم االسالمي تيسري حمجوب   334
 االعالم الدويل والعوملة اجلديدة فاروق خالد 335
 نظرايت االعالم مدخل االهتمامات وسائل االعالم امحد زكراي امحد 336
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 االسالم يف االعالم الغريب صورة حممد بشاري 337
 اسرتاتيجيات االعالم الرتبوي حممد ابو مسرة 338
 االعالم االسالمي الواقع .. التحدايت املستقبل عبد اجمليد شكري 339
 دليل االعالم االسالمي طه امحد الزيدي 340
 االعالم التلفزيوين سليم عبد النيب 341
 االعالميةادارة املؤسسات  حممد فريد عزت 342
 االعالم وجرائم البيئة الريفية : دراسة يف االعالم البيئي عبد الفتاح عبد النيب 343
 االعالم االلكرتوين فيصل ابو عيشة  344
 فن الرتمجة االعالمية يف وسائل االتصال اجلماهريي عبد اجمليد شكري 345
 عاطف عديل العبد  346

 هنى عاطف العبد
 (1افاقها املستقبلية  )ج–وسائل االعالم نشأهتا تطورها 

 حممد حسن العامري 347
 عبد السالم حممد السعدي

 االعالم والدميقراطية يف الوطن العريب

 االعالم واجملتمع ابراهيم عبد هللا املسلمي 348
 الدستوريةالتشريعات االعالمية قراءة نقدية لألسس  ابراهيم عبد هللا املسلمي 349
 سحر خليفة 350

 سامل اجلبوري
تنمية القدرات االدارية للمؤسسات االعالمية )املدى ، 

 الصباح(
 احباث يف لغة االعالم هيام فهمي ابراهيم 351
 االعالم الرايضي ايسني فضل ايسني 352
 االعالم املهين حممد عبد حسني ابو مسرة 353
 الصحياالعالم  بسام عبدالرمحن مشاقية 354
 االعالم االمين بسام عبد الرمحن  355
 هناء السيد 356

 عواطف حممود
االعالم واالسرة الريفية دراسة ألثر االعالم يف اختاذ قرار 

 االجناب
 معاجلة االعالم لقضااي الوطن العريب فتحي حسني عامر 357
 فوزي عبد هللا آل علي  358

 عاطف عديل العبد
 الطفل االمارايت ووسائل االعالم دراسات حتليلية معاصرة 

 االعالم االقتصادي انظم خالد الشمري 359
 مهند علي هتامي 360

 سؤدد فؤاد االلوسي
 النظام االعالمي العريب حنو منوذج نظري جديد
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 وسائل االعالم واحلرب موسى علي الفهد وآخرون 361
 التخطيط االعالمي عبد الرزاق حممد الدليمي 362
 اخالقيات العمل االعالمي بسام عبد الرمحن املشاقبة  363
 االعالم الدبلوماسي والسياسي جمد اهلامشي 364
 املرأة املصرية واالعالم يف الرف واحلضر عواطف عبد احلمن 365
 االعالم الرتبوي مفهومه وجماالته  عبد هللا امحد الذيقايت 366
 العبدعاطف عديل  367

 هنى عاطف العبد
العالم التنموية والتغري االجتماعي االسس النظرية والنماذج  

 التطبيقية
 آرثر آسابريغر 368

 صاحل خليل ابو اصبع\ترمجة
 وسائل االعالم واجملتمع وجهة نظر نقدية

 االعالم وقضااي املرأة زينب منصور حبيب 369
 االعالم الدويل  جيهان امحد رشيت 370
 االعالم املعاصر وتقنياته احلديثة  جمد هاشم اهلامشي  371
 ايدلوجيات االعالم االسالمي منتصر حامت حسني 372
 االعالم الرايضي اخلرب الصحفي الرايضي علي عبد الزهرة اهلامشي 373
 وسائل االعالم واالتصال دراسة يف النشأة والتطور حممد صاحب سلطان 374
ادارة وهيكلة اهليئات واملؤسسات االعالمية وآليات العمل  هاين حممود الكابد 375

 فيها يف الوطن العريب 
 قضااي اعالمية معاصرة عبد الرزاق حممد الدليمي 376
 ادارة املؤسسات االعالمية هاين العدوان 377
 عالم خالد السرور  378

 سؤدد فؤاد االلوسي
 وسائل االعالم والصراعات السياسي 

 االعالم والتنشئة االجتماعي خليل الصقورصاحل  379
 وسائل االعالم والطفل عبد الرزاق حممد الدليمي 380
 االعالم الربملاين و السياسي بسام عبد احلمن املشاقبة  381
طرق انتاج برامج التوعية االعالمية للوقاية من اضرار  امحد مطهر عقبات 382
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