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 م1999 :القاهره  المجلس االعلى للثقافة , /كيف تتم كتابة السيناريو  انجا,كارتينيكوفا(1

م1972 :القاهرة , دار الهنا للطباعهاتجاهات حديثة في فن التحرير  .اجالل, خليفة(2

م2001 :القاهرة  الهيئة العامة لقصور الثقافة, /الحلم فى التصوير المعاصر  .عيسى, مصطفى(3

 م1999 :القاهرة  الهيئة العامة لقصور الثقافة, :سبع مقاالت فى الفن  .سليم, أحمد فؤاد(4

 م1999 :القاهرة  الهيئة العامة لقصور الثقافة, /أنشودة الحجر  .نجيب, عزالدين(5

 م2006 :القاهرة  دار الفجر للنشر و التوزيع, /الصحفى المتخصص  .ابراهيم, اسماعيل(6

 .2010 :القاهرة  المركز القومى للترجمة , /صناعة األخبار العربية  .ميللر , نهى(7

 2000 القاهرة المجلس االعلى للثقافة التلفزيون فى الحياة اليومية فيلشس,لوريترو(8

 2000 القاهرة المجلس االعلى للثقافة التلفزيون فى الحياة اليومية فيلشس,لوريترو(9

  .2007 :القاهرة  المجلس االعلى للثقافة,المسرح المصرى قضايا  .أبوبكر, مدحت(10

 .شيمى,سعيد(11
أوهان,تصنيع و ابتكار المعدات 

 /للسينما المصرية
  .2008 :القاهرة المجلس األعلى للثقافة,

 .شيمى,سعيد(12
أوهان,تصنيع و ابتكار المعدات 

 /للسينما المصرية
  .2008 :القاهرة المجلس األعلى للثقافة,

 .م2010 :القاهرة المركز القومى للترجمة,المسرح المصرى فى القرن  .سادجروف,فيليب(13

 .1996 :القاهرة  وكالة أنباء الشرق األوسط,موسوعة أعالم مصر فى القرن  .نجيب, مصطفى(14

 .2002 :القاهرة  الهيئة المصرية العامة للكتاب,المدخل فى فن التحرير الصحفى  .حمزة, عبداللطيف(15

  .1999 :القاهرة-الشركة المصرية العالمية للنشر :العمل الصحفي .راغب, نبيل(16

  .1999 :القاهرة-الشركة المصرية العالمية للنشر :العمل الصحفي .راغب, نبيل(17

 . م2009 :القاهرة  الدار العربية للنشر والتوزيع,مقدمة فى الفنون االذاعية  .محمد, حسن على(18

 . م2009 :القاهرة  الدار العربية للنشر والتوزيع,مقدمة فى الفنون االذاعية  .محمد, حسن على(19

 .خطاب , أمل محمد (20
تكنولوجيا االتصال الحديثة 

ودورها في تطوير األداء 
  .2010 :القاهرة  دار العالم العربي,

 .خطاب , أمل محمد (21
تكنولوجيا االتصال الحديثة 

ودورها في تطوير األداء 
  .2010 :القاهرة  دار العالم العربي,

 .2011 :القاهرة  دار المعرفة الجامعية,المصادر الصحفية فى عصر  .خوخه, أشرف فهمى(22

 .2011 :القاهرة  دار المعرفة الجامعية,المصادر الصحفية فى عصر  .خوخه, أشرف فهمى(23

 .2006 :االسكندرية , دار المعرفة الجامعيةالخبر ومصادره فى العصر  .عتمان, نعمات(24

 .2006 :االسكندرية , دار المعرفة الجامعيةالخبر ومصادره فى العصر  .عتمان, نعمات(25

  .2008 :القاهرة عالم الكتب؛ :الصحافة المتخصصة أبو زيد؛فاروق(26

  .2008 :القاهرة عالم الكتب؛ :الصحافة المتخصصة أبو زيد؛فاروق(27

 .2008 :االسكندرية دار المعرفة الجامعية, /فنون التحرير الصحفى .عتمان, نعمات أحمد(28

 .2010 :القاهرة  عالم الكتب, /اإلعالم والديمقراطية , أبوزيد, فاروق(29

 .2010 :القاهرة  عالم الكتب, /اإلعالم والديمقراطية , أبوزيد, فاروق(30

 .2010 :القاهرة  مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع, /اإلعالم و الرأى العام  .شاهين, احمد(31

 .2010 :القاهرة  مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع, /اإلعالم و الرأى العام  .شاهين, احمد(32

 .2010 :القاهرة , مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع /اإلعالم والتنمية  .أحمد, شاهين(33

 .2010 :القاهرة , مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع /اإلعالم والتنمية  .أحمد, شاهين(34

 .م2011 :القاهرة  مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع, /االعالم والطفل العربىعبد الحميد, صالح (35

 .م2011 :القاهرة  مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع, /االعالم والطفل العربىعبد الحميد, صالح (36

 .2012 :القاهرة , دار العالم العربي /لغة الصحافة وحرب المفاهيم محمود , عبدالقوي(37

 .2012 :القاهرة , دار العالم العربي /لغة الصحافة وحرب المفاهيم محمود , عبدالقوي(38

 .2012 :القاهرة  دار العالم العربى,دراسات فى تحليل الخطاب عبد المقصود, هشام (39

 .1999 :القاهرة  دار الهدى,التصميم التعليمى للوسائط  .نبيل جاد, عزمى(40

 .1999 :القاهرة  دار الهدى,التصميم التعليمى للوسائط  .نبيل جاد, عزمى(41

  .2010 :القاهره, دار العالم العربىتكنولوجيا االعالن على  .مروه شبل, عجيزه(42

  .2010 :القاهره, دار العالم العربىتكنولوجيا االعالن على  .مروه شبل, عجيزه(43

  .2009 :القاهرة  دار العالم العربي, :الصحافة المتخصصة  .عبد الراضي, ماجدة(44

  .2009 :القاهرة  دار العالم العربي, :الصحافة المتخصصة  .عبد الراضي, ماجدة(45

  .2009 :الميا  دار الهدى ,التليفزيون التعليمى بين التماثلية  سيد,عماد احمد(46

  .2009 :الميا  دار الهدى ,التليفزيون التعليمى بين التماثلية  سيد,عماد احمد(47

  .2010 :القاهرة  دار العالم العربى, :حرية الصحافة فى مصر  .االزرق, نرمين نبيل(48



  .2010 :القاهرة  دار العالم العربى, :حرية الصحافة فى مصر  .االزرق, نرمين نبيل(49

 .صديق, رامي عطا(50
الصحافة المصرية فى القرن 

التاسع عشر تاريخها وافتتاحياتها 
  .2006 :القاهرة  مكتبة الشروق الدولية,

 .صديق, رامي عطا(51
الصحافة المصرية فى القرن 

التاسع عشر تاريخها وافتتاحياتها 
  .2006 :القاهرة  مكتبة الشروق الدولية,

 .صديق, رامي عطا(52
الصحافة المصرية فى القرن 

التاسع عشر تاريخها وافتتاحياتها 
  .2006 :القاهرة  مكتبة الشروق الدولية,

 .صديق, رامي عطا(53
الصحافة المصرية فى القرن 

التاسع عشر تاريخها وافتتاحياتها 
  .2006 :القاهرة  مكتبة الشروق الدولية,

  .2009 :الجيزة  هبة النيل للنشر والتوزيع, /الصحافة بين الفن والسياسة  .شبل, إبراهيم(54

  .2009 :الجيزة  هبة النيل للنشر والتوزيع, /الصحافة بين الفن والسياسة  .شبل, إبراهيم(55

  .2009 :القاهرة  الدار العربية للنشر والتوزيع, /فن اإلعالن الصحفى  .صفوت, العالم(56

  .2009 :القاهرة  الدار العربية للنشر والتوزيع, /فن اإلعالن الصحفى  .صفوت, العالم(57

 .خطاب , أمل محمد (58
تكنولوجيا االتصال الحديثة 

ودورها في تطوير األداء 
  .2010 :القاهرة  دار العالم العربي,

 .خطاب , أمل محمد (59
تكنولوجيا االتصال الحديثة 

ودورها في تطوير األداء 
  .2010 :القاهرة  دار العالم العربي,

 سعد,اسماعيل على(60
السياسات االعالميه فى 

 /المؤسسات الصحفية 
  .2011 :االسكندرية  دار المعرفه الجامعية,

 سعد,اسماعيل على(61
السياسات االعالميه فى 

 /المؤسسات الصحفية 
  .2011 :االسكندرية  دار المعرفه الجامعية,

  .2010 :القاهرة  دار العالم العربى,مستقبل الصحافة الحزبية فى  .قطب, شيم عبدالحميد(62

  .2010 :القاهرة  دار العالم العربى,مستقبل الصحافة الحزبية فى  .قطب, شيم عبدالحميد(63

 .2012 :القاهرة  مؤسسة طيبة,التعليم اإللكترونى واإلعالم  .يسن, أيمن(64

 .2012 :القاهرة  مؤسسة طيبة,التعليم اإللكترونى واإلعالم  .يسن, أيمن(65

  .2009 :القاهرة  دار العالم العربى, :تكنولوجيا األتصال والمجتمع اللبان, شريف (66

  .2009 :القاهرة  دار العالم العربى, :تكنولوجيا األتصال والمجتمع اللبان, شريف (67

  .1997 :القاهرة  دار الهدى, /فن األدب التليفزيونى  .سمير, الجمل(68

  .1997 :القاهرة  دار الهدى, /فن األدب التليفزيونى  .سمير, الجمل(69

70)
عبدالكافي,اسماعيل 

 .عبدالفتاح
 .2013 :القاهرة  دار العالم العربي, /اإلعالم وإدارة األزمات 

71)
عبدالكافي,اسماعيل 

 .عبدالفتاح
 .2013 :القاهرة  دار العالم العربي, /اإلعالم وإدارة األزمات 

 .2010 :الجيزة  الدار العالمية للنشر والتوزيع, :المقاالت والتقارير الصحفية عزت, محمد فريد (72

 .2010 :القاهرة  الدار العالمية, /إدارة المؤسسات اإلعالمية عزت, محمد فريد (73

  .2011 :عمان  المؤلف, /مبادئ فى االعالم المتخصص  عثمان,محمد فيصل(74

 .2013 :عمان  دار المسيرة, =اإلتصال وقضايا المجتمع أبوعرجة, تيسير (75

76)mcphail  2013 :عمان  دار المسيره, :العالم الدولى.  

 .2013 :االسكندرية , مكتبة الوفاء القانونية :التشريعات االعالمية  .اشرف فهمى, خوخة(77

 .2012 :االردن  دار اسامه للنشر والتوزيع, /التصوير الصحفى  .الراتب, خليل محمد(78

 .2012 :االردن, عمان  دار اسامة للنشر والتوزيع, /اخالقيات العمل االعالمى المشاقبة, بسام عبد (79

 .2012 :القاهرة  العربي للنشر والتوزيع, /علم النفس االعالمي  .عامر, فتحي حسن(80

 .2011 :عمان دار اسامة للنشر والتوزيع, /نظريات االعالمالمشاقبة, بسام عبد (81

82)
- التوثيق االعالمي في الصحافة

 /وكاالت االنباء - االذاعة
 .2012 :القاهرة , دار الفكر العربي

  .2009 :القاهرة  دار الفكر العربى,المراسم والبروتوكول وعالقتهما  .حمزة, جيالن(83

 .2007 :القاهرة  دار الفكر العربي, :وسائل اإلعالم  .العبد, عاطف عدلي(84

  .2006 :القاهرة  دار الفكر العربى, :الرأى العام وطرق قياسه  .العبد,عاطف عدلى(85

 .2009 :القاهرة , دار الفكر العربى :التخطيط اإلعالمى  .عبدالمجيد, شكرى(86

 .شفيق, حسنين(87
السكان والبيئة وحقوق اإلنسان 

 /فى المجال اإلعالمى 
 .2010 :القاهرة  دار فكر فن,

 .2010 :[القاهرة], دار فكر وفناألسس العلمية لتصميم المجالت  .شفيق, حسنين(88

  .2008 :القاهرة  الدار العربية للنشر والتوزيع, /مقدمة في العالقات العامة  .يوسف, محمود(89



  .2009 :القاهرة , الدار العربية للنشر والتوزيع /مقدمة في اإلعالن  .صفوت, العالم(90

  .2009 :القاهرة  الدار العربية للنشر والتوزيع,العالقات العامة في المجال محمود , مصطفى(91

  .2009 :القاهرة  الدار العربية للنشر والتوزيع, /فن اإلعالن الصحفى  .صفوت, العالم(92

 .2009 :القاهرة  الدار العربية للنشر والتوزيع, /فن التحرير الصحفي .عبدالمجيد, ليلى(93

 .2008 :القاهرة  دار العربية للنشر والتوزيع, /فن العالقات العامة  .يوسف, محمود(94

95)
عمارة, محمد محمد 

 .على هندى

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

 /وقضايا المجتمع 
  .2009 :القاهرة  دار العلوم للنشر والتوزيع,

 .2012 :القاهرة , دار الفجر للنشر والتوزيع /اخالقيات الصحافة  .جين, فوريمان(96

 .2011 :القاهرة  دار الكتاب الحديث, /التسويق و االتصال  .معوض, محمد(97

 .2012 :القاهرة  دار الكتاب الحديث, :مناهج البحث االعالمى  .عبدالعزيز, بركات(98

 .2012 :القاهرة  المكتب الجامعة الحديث, :التدريب اإلعالمي  .ساعد, ساعد(99

 .2011 :اإلسكندرية , المكتب الجامعي الحديث /فنيات التحرير الصحفي  .ساعد, ساعد(100

 .أبو العال, محمد علي(101
التوثيق اإلعالمى والنشر 

اإللكترونى فى ظل مجتمع 
 .2013 :القاهرة  دار العلم واإليمان للنشر,

 .2013كفر الشيخ, مصر  العلم واإليمان,اإلعالم الدولى وتكنولوجيا  .أبو العال, محمد علي(102

  .2012 :القاهرة  عالم الكتب, /ابتكار االفكار االعالنيه  بهنسى,السيد(103

 .2012 :القاهرة  عالم الكتب, /مقدمةالى علم االتصال  .درويش, عبدالرحمن(104

 .م2009 :القاهرة العربى للنشر والتوزيع,اإلعالم والديمقراطية فى الوطن العامرى, محمد (105

 .2009 :القاهرة , العربي للنشر والتوزيعاالعالم و معرفة الوطن العربى  .فتحي حسين, عامر(106

107)
البكرى, فؤادة 

 عبدالمنعم

التسويق السياحى وتخطيط 

الحمالت الترويحية فى عصر 
 2007 القاهرة عالم الكتب

 .2015 :القاهرة  العربى للنشر والتوزيع, :الصحافة اإلقليمية  .صديق, رامى عطا(108

  .2015 :القاهرة  العربى للنشر والتوزيع, /الصحافة والتمهيد للثورات  زكى,خالد(109

 عامر , فتحي حسين(110
وسائل االتصال الحديثة من 

 /الجريدة إلى الفيس بوك 
  .2011 :القاهرة , العربي للنشر والتوزيع

 .الشمرى, على جبار(111
االساليب العلميه فى ممارسه 

 /العالقات العامه 
 .2010 :القاهره  العربى للنشر والتوزيع,

 .2013 :القاهرة , العربى للنشر والتوزيع /االعالم وثقافة التفكيك  .ماجد فاضل, الزبون(112

 .2010 :القاهرة , العربى للنشر والتوزيع :االعالم العربى  .محمود, خليل(113

 .2013 :القاهرة  العربي للنشر والتوزيع,استطالعات الرأي العام علي  .عامر, فتحي حسين(114

  .2010 :القاهرة, العربى للنشر والتوزيعمعالجة اإلعالم لقضايا الوطن  فتحى حسين,عامر(115

 .2014 :القاهره , العربى للنشر والتوزيعالمسئوليه القانونيه واالخالقيه  .فتحى حسين, عامر(116

  .2010 :القاهرة  العربي للنشر والتوزيع,اإلعالم والديمقراطية في الوطن العامري, محمد (117

 2014 :القاهرة  العربى للنشر والتوزيع, :االعالم األقتصاد  الزبون, ماجد فاضل(118

 .2003 :القاهرة , العربى للنشر والتوزيعاإلعالم العربي وقضايا العولمة عبدالرحمن, (119

 .1990 :القاهرة  العربى للنشر والتوزيع, :التوثيق االعالمى  .علم الدين, محمود(120

 .2014 :القاهرة , دار الجوهرةاسس قياسات الشبكة العنكبوتية محمود , زكريا(121

 .شاهين,شريف كامل(122
النشر التقليدي واإللكتروني في 

 /العالم العربي
 .م2014 :القاهرة دار الجوهرة للنشر والتوزيع,

 .2015 :القاهرة  دار الجوهرة للنشر والتوزيع,البحث العلمى بين النظرية  .الغندور,محمد جالل(123

 .2011  :[م. د] دار اإليمان للطباعة, /مدخل إلى الصحافة  .عامر, حسين عامر(124

 .2013 :القاهرة  دار عطا هللا للنشر, :الصحافة  .فاضل, عبد الصبور(125

 .2013 :القاهرة  العربى للنشر والتوزيع, :صحف وصناديق عبدالمقصود, هشام (126

127)
عبد المقصود, محمد 

 .جمال

االتجاهات الحديثة فى انتاج 

 /االعالن الصحفى المطبوع 
 .2013 :القاهرة  دار العالم العربى,

128)
رؤوف عبد , هالل

 .الحفيظ

التحالفات االستراتيجية بين 

 /مؤسسات المعلومات 
 .2014 :القاهرة , دار الجوهرة للنشر والتوزيع

 .همت, حسن(129
دراسات في اإلعالم الدبلوماسي 

 /والعالقات العامة 
  .2010 :القاهرة , مصر العربية للنشر والتوزيع

  .2010 :القاهرة  مصر العربية للنشر والتوزيع, /دراسات فى االتصال التنموى همت , عبدالمجيد(130

 .2011 :القاهرة  مصر العربية للنشر والتوزيع,السياسات اإلعالمية والحرب  .حلمى, شادية محمد(131

 .2012 :االسكندرية  المكتب الجامعى الحديث, :الصورة الصحفية  .ساعد, ساعد(132
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