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 الصحفي والنظرية النسوية
فن املقال الصحفي االسس النظرية والتطبيقات  امساعيل ابراهيم  414

 العلمية
 الصحافة وفساد النخبة دراسة االسباب واحللول عيسى عبد الباقي 415
 الصحافة أترخييا  وتطورا  وفنا  ومسؤولية  بشري العوف 416
 دراسات يف فن التحرير الصحفي يف ضوء معامل قرآنية حممد فريد حممود عزت 417
 ادارة املؤسسات الصحفية ابراهيم عبد هللا املسلمي 418
 الصحافة وخطاب املواطنة رامي عطا صديق  419
 عاما  يف الصحافة  50 زيد احللي 420
 الصحافة واالنرتنت السيد خبيت  421
 الصحافة النسوية يف العراقشكرية كوكز خضر  422
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 السراج
 4ج\اتريخ الطباعة يف العراق  شهاب امحد احلميد 423
عبد االمري البدران و  424

 قحطان االسدي
 الصحفي بني االحتواء ... و اغتيال الراي

 الطبعات الدولية للصحف العربية  ابراهيم عبد هللا املسلمي 425
 الصحافة االلكرتونية  زيد منري سيلمان 426
 الصحفي والنشر االخباري سؤدد األلوسي 427
 التحرير الصحفي  عبد الرزاق حممد الدليمي 428
صابر حارص و عزة عبد  429

 العزيز
 تواضع اداء الصحفيني و الصحفيات العرب

 اعداد الصحفي بني التدريب والتعليم  العباسيجنوى كامل وأمرية  430
 مصادر االخبار العاملية يف الصحافة  اابرهيم عبد هللا املسلمي 431
 الرقابة  يف املؤسسات الصحفية اشرف فهمي خوخه  432
عصام الدين علي حسن  433

 هالل واخرون
 القيم االقتصادية يف الصحافة املصرية 

العهد امللكي مصدر الدراسة اتريخ العراق  صحافة صباح مهدي رميض 434
 املعاصر

 من موضوعات احلداثة يف االدب والصحافة عناد امساعيل الكبيسي 435
 دراسات يف الفن الصحفي  ابراهيم امام 436
على درب احلقيقة دليل اريج للصحافة االستقصائية  منظمة اليونسكو 437

 العربية 
 مناهج كتابة االخبار االعالمية وحتريرها  حممد سلمان  438
غسان عبد الوهاب  439

 احلسن 
 ايديولوجيا االخراج الصحفي

 اجتاهات معاصرة يف كتابة املقال الصحفي موسى علي شهاب 440
 الصحافة املتخصصة  عبد الرزاق علي اهلييت 441
 مدخل اىل الصحافة  حممد منري حجاب 442
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 صناعة االخبار العربية  هنى ميللر 443
 اساسيات العمل الصحفي املقروء واملسموع واملرئي  نبيل راغب  444
 الصحافة العاملية  عبد الرزاق حممد الدليمي 445
 ايدلوجيا الكتابة الصحفية  مشعل سلطان عبد اجلبار 446
 مبتدئ الطباعة  والتصميم اجلرافيكي نور الدين امحد النادي 447
 املؤثرات الصحفية ماهيتها وظائفها تنفيذها  فيصل ابو عيشة  448
 تكنيك احلديث واملقابالت الصحفية  عبد  الكرمي فهد الساري 449
 الصحافة بني احلدود واحلرية  حممد االمني ابو هجار 450
 حممد عبد هللا الدراجة  451

 نور الدين امحد النادي
 التصميم اجلرافيكي بني النظرية  والتاريخ 

القضااي القومية يف الصحافة الليبية دراسة حتليلية  مجال امحد عبد االله 452
 للصحافة الليبية 

 صحافة وكاالت االنباء املقروءة واملرئية  حسنني شفيق 453
أتثري التغطية الصحفية جلرائم الرأي العام على سري  عبد هللا زلطة 454

 احملاكمات اجلنائية 
 فن كتابة اخلرب واملقال الصحفي : نظراي  وعلميا   ابراهيم امحد ابراهيم 455
 اخلرب الصحفية:دراسة اسلوبية  حممود خليل  456
 االخراج الصحفي زكراي فكري 457
 لبنان احلرية والصحافة يف حازم النعيمي 458
 قانون الصحافة يف مائة سؤال وجواب سامان فوزي 459
 الصحفيات االعالميات العربيات عواطف عبد الرمحن  460
 تشريح اخلرب الصحفي علي دنيف حسن 461
 اخلرب ومصادره يف العصر احلديث نعمان عثمان 462
 صحافة اربيل نزار جرجيس علي 463
فصل من كتاب اعالم االمارات )اخلليج سرية البدء :  يوسف احلسن  464

 والشروق(
 الكتابة للصورة  امساعيل االمني 465
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 فن اخلرب الصحفي  هاشم حسن  466
 الصحافة يف العراق رفائيل بطي 467
املركز العراقي للمعلومات  468

 والدراسات
)القسم  2008 – 2003دليل الصحافة العراقية 

 الثاين(
 مدخل اىل الصحافة املتخصصة  السراجشكريه كوكز  469
 التحقيق الصحفي والتلفزيوين ميشيل حبيب خياط 470
 الكتابة الصحافية  جاك مور يكان 471
 من اتريخ الصحافة العراقية  خالد حبيب الراوي 472
ترمجة عبد \سوين حوران  473

 اجمليد جحفة 
 مالحظة وحتليل وفهم خطابة الصحافة اليومية 

ترمجة امحد \جني تشاميان  474
 املغريب

 ( journalism todayالصحافة اليوم )

 التحقيق الصحفي قواعد ومهارات ضياء ابو طعام 475
 صورة العرب يف صحافة املانيا االحتادية سامي مسلم 476
الصحة االسلوبية يف صياغة االخبار : تكنيك اخلرب  اكرم فرج الربيعي 477

 الصحفي
 مذكرات صحفية يف غرفة االعالم فاطمة السيد  478
منظمة األمم املتحدة  479

 للرتبية والثقافة والعلم
 مناهج الصحافة واالتصال اجلماهريي للعراق

 حسين حممد نصر  480
 سناء عبد الرمحن

الفن الصحفي يف عصر املعلومات حترير وكتابة 
 التحقيقات واألحاديث الصحفية

 املعلومات الصحفية وتوثيقها ) االرشيف الصحفي( قنديلجيعامر ابراهيم  481
 ثورة الصحافة البحثية عبد الوهاب علي املؤيد 482
وزارة الثقافة دار الكتب  483

 والواثئق
 بغداد يف الصحف واجملالت : مشروع ببلوغرافيه

 جرائم الصحافة والنشر يف ضوء القضاء والفقه  عبد احلميد الشواريب 484
 فائدهتا –تنظيمها  –املعلومات الصحفية أمهيتها  برجس عزام 485
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صحافة ليبيا يف نصف قرن : عرض دراسة حتليلية  علي مصطفى املصرايت 486
 لتطور الفن الصحفي يف ليبيا

 التصوير الصحفي عبد اجلبار حممود علي 487
 الصحفي(املعلومات الصحفية وتنظيمها )االرشيف  عامر ابراهيم قنديلجي 488
 الصحافة يف االحتاد السوفييت سلوى ابو سعده 489
 حممود خليل 490

 عماد بشري وارخون
تقرير حالة حوار الثقافات يف العامل ) دراسة مسحية 

 لصحف ودورايت ( 
 اتريخ الصحافة العاملية عطا هللا الرحمني 491
 جني فورميان  492

حممد صفوت  \ترمجة 
 حسن   

 الصحافةاخالقيات 

 حممد معوض    493
 عبد السالم امام

 فنون التحرير الصحفي

 ( السنة األوىل 1912 – 1910جملة العلم ) هبة الدين الشهرستاين 494
 ( السنة الثانية 1912 – 1910جملة العلم ) هبة الدين الشهرستاين 495
 – 1909صحافة السخرية والفكاهة يف العراق ) محدان خضر السامل 496

1939) 
التغطية الصحفية االستقصائية ) حتقيقات عابرة احلدود  بشرى حسن احلمداين 497

) 
 الصحافة واالصالح السياسية دراسة يف حتليل اخلطاب عيسى عبد الباقي 498
 يوئيل يوصف عزيز  499

 شاكر حممود مصطفى
الرتمجة العلمية الصحفية واالدبية من العربية اىل 

 االنكليزية 
ترمجة  \ستيوارت آالن  500

 بسمة ايسني
 الصحافة قضااي نقدية 

 ثقافة الصورة دراسات اسلوبية  عمر عتيق 501
 إعالم  –تواصل  –املقابلة الصحفية  فن  نسيم اخلوري 502
 ثقافة األخبار ترمجة   \ستيوارت آالن   503
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 هدى فؤاد 
 اليهود املصريون صحفهم وجمالهتم  سهام نصار 504
 الصحافة والقانون عمر بومشوخه 505
 لغة الصحافة وحرب املفاهيم حممود محدي عبد القوي  506
 وكاالت االنباء يف العامل العريب حممد فريد حممود عزت 507
 وكاالت االنباء النشأة والتطور االهداف عيسى حممود احلسن 508
 االعالم ... والصحافة  صابر حممود عبد هللا 509
 \سكدسن ترمجة  مايكل 510

 امحد رمحو
 علم اجتماع االخبار

-القضااي–االشكال  –يف الكتابة الصحفية السمات  نبيل حداد 511
 الدليل –املهارات 

 بناء املقال الصحفي دراسة تطبيقية يف الصحافة العربية ليث بدر  512
 عامل امللكية واالدارة الصحفية  رايض حممد كاظم  513
الكفاءة االتصالية يف صياغة عناوين االخبار دليل  الربيعياكرم فرج  514

 اسلويب يف عنونة اخلرب الصحفي
 وكاالت االنباء والتحكم االخباري سهام الشجريي 515
 اخلرب الصحفي قيس الياسري 516
 – 1900اعالم الصحافة الرتكمانية يف العراق ) صباح عبد هللا كركويل 517

2003) 
وعبد السالم حممد معوض  518

 امام
 املدخل يف فن اخلرب الصحفي وتطبيقاته العملية 

 الصورة الصحفية دراسة سيميولوجية  ساعد ساعد 519
 حمرر الشئون اخلارجية  حممد سلماوي 520
 مشروع إصدار جريدة أو جملة  حممد علم الدين  521
رالف يتيمان الينا  522

 بيكانشيفا
 ادارة املؤمترات الصحفية 

 الصحافة واالذاعة املدرسية بني النظرية والتطبيق حممود حسن امساعيل 523
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مقدمة يف الصحافة من عصر الصحافة املنسوخة اىل  ايس خضري البيايت 524
 عصر الصحافة االلكرتونية 

 com –وكاالت االنباء واالنرتنت  حسنني شفيق 525

 تقنيات الصحافة املسموعة واملرئية  رايض معسعس 526
 املقابلة والتحقيق الصحفي  عيسى حممود احلسن  527
وزارة التعليم مديرية  528

 االعالم العامة 
 دراسات يف الصحافة العر اقية  

 اخالقيات العمل الصحفي السيد خبيت 529
 اتريخ الصحافة الرتبوية يف العراق  جواد كاظم البيضاين  530
-1922الصحافة العراقية  والسياسة الربيطانية  رشيد حسني الشمري 531

1932 
فضيحة بني السطور عندما يتجسس الصحفي لصاحل  عبد احلليم محود 532

 امريكا
قواعد التغطية االخبارية للصراعات السياسية   بتول عبد العزيز رشيد  533

 والتهجري يف الصحافة احلزبية : دليل عملي
 صحافة ضد الفساد دويدارجالل  534
 موسوعة الصحافة البغدادية ورجاالهتا هشام عمار الراوي 535
 ستيورات اآلن  536

 هدى فؤاد \ترمجة 
 ثقافة االخبار

 اجلزء االول \عمود الوجع اليومي  عبد الزهرة البيايت 537
عبد العزيز خلف خليل  538

 اجلبوري
معاجلة الصحافة االماراتية لألحتالل االمريكية للعراق 

 دراسة حتليل مضمون لصحيفيت )االحتاد واخلليج(  \
دور الصحافة العراقية يف ترتيب اولوليات  االهتمام  عبد العزيز خلف خليل  539

 ابلقضااي السياسية لدى  الشباب
 فن التحرير الصحفي  عبد اخلالق حممد علي 540
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انتوين فاتيشتارين ترمجة  541
 فؤاد عبد املطلب 

صحفيون حتت خط النار : االخطار النفسية لتغطية 
 احلرب

 كتاب التدريب الصحايف )الشرق االوسط ( حامت البطيوي 542
 دليل احملرر الصحفي ) الشرق االوسط( جمموعة من احملررين 543
وصناعة القرار السياسي : الصحافة االستقصائية  عيسى عبد الباقي 544

 دراسة ملدخل الرقايب لوسائل االعالم
 كتاب اسلوب )الشرق االوسط ( جمموعة ن=من احملررين 545
التغطية الصحفية لالزمات دليل عملي يف االساليب  ضمياء حسني الربيعي 546

 واالجتاهات
 1923اتريخ الصحافة النسائية يف العراق بني  ذايب فهد الطائي 547

 2011و
الصحافة والرأي العام : دراسة يف ترتيب االولوايت يف  صباح جاسم الشمري 548

 اجملتمع العراقي
حقائق واسرار وخفااي يف الصحافة الرايضية / اجلزء  خالد جاسم 549

 االول 
 بوابة االستقصاء )الصحفي بنريج( سامان نوح 550
 اخلرب الصحفي : اخلرب السرعة ام املصداقية  امحد حممد 551
صورة الوالايت املتحدة االمريكية قبل وبعد احتال  كامل كرمي عباس 552

 العراق
الصحافة واثرها يف تشكيل اجتاهات الرأي العام  عدانن مسري دهريب 553

 )النموذج العراقي يف املشروع االمرييكي(
 الصحافة االعالمية واجملتمع حممود حممد جابر امساعيل 554
حسني علي ابراهيم  555

 الفالحي
 اساسيات النجاح للصحفي املعاصر

 اخلطاب الصحفي وجتهيل مصادر االخبار نزار عبد الغفار السامرائي 556
 خرب عاجل مركز الدراسات والرتمجة  557
 دراسة يف العالماتالكتابة السيميائية يف التحرير االعالمي  اكرم فرج الربيعي 558
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 االاثر االجتماعية لالرهاب يف الصحافة العراقية صباح جاسم الشمري 559
 صحافة وكاالت االنباء رحلة اخلرب من املراسل اىل القارئ حسنني شفيق 560
 برانر بولية  // ترمجة 561

 خالد طه اخلالد  
 هناية الصحف ومستقبل االعالم

سرييل لوميو /ترمجة :عز  562
 الدين اخلطايب

 جتليات الذاتية يف العمل الصحايف ) دور االقرار يف انتاج اخلرب(

جاك ادمون /ترمجة : ريتا  563
 اخلوري

 الصورة

 مقاالت مشاكسة سعد احلمى 564
 مقاالت يف حتليل اخلطاب محادي محود 565
 التغطية االخبارية يف الصحافة االلكرتونية  امنار وحيد فيض 566
 موسوعة الصحافة الرتكمانية يف العراق صباح عبد هللا كركوكلي 567
 الدليل القانون للصحفني العراقيني  دواخان برواري 568
ترمجة واعداد حسيب  569

 الياس مديد
 الرتمجة الصحفية

اعداد : هنا السيد عبد  570
 املهيمن

 صحافة املواطن : حنو منط اتصايل جديد

 البيئة الصحفية خليل ابراهيم فاخر 571
حسني علي ابراهيم  572

 الفالحي
 الكتابة الصحفية الفاعلة والتحرير الصحفي الناجح

حسني علي ابراهيم  573
 الفالحي 

االساليب الناجحة العداد االحاديث واملقابالت الصحفية 
 وكتابتها وحتريرها

حسيت علي ابراهم  574
 الفالحي

صحافة التحرير واالستقصاء التحقيقات الصحفية 
 االستقصائية 

عبد املنعم كاظم مطلب  575
 الشمري

 الصحافة العراقية يف مرحلة االحتالل االمريكي

تغطية الصحافة العربية للحروب دراسات يف فلسفات التغطية  حترير: عبد هللا الكندي 576
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 ومضامينها يف حريب اخلليج الثانية والثالثة 
حسن عبد اهلادي  577

 اخلاكاين
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