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أبو نظارة :  إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم
المسرح فى مصر  1839- 1912 /

ابراهيم عبده. 1ا أ 1920.5                    1953

احزان حرية الصحافة صالح الدين حافظ. ص 1342.0853                   
ا

2 1993

األخطاء اللغوية الشائعة في الصحافة العربية الخولي، خالد 3خ أ 1071                    1999

أخالقيات اإلعالن فى الصحافة المصرية لجنة تقرير الممارسة الصحفية 4ل أ 1174.907                    2003

أخالقيات الصحافة : مناقشة علمية للقواعد االخالقية
للصحافة كما حددتها جمعية رؤساء تحرير الصحف
االمريكية /

جون ل. هاتلنج . 5ج أ 1174.907                    1981

أدب المقالة الصحفية في مصر حمزة، عبد اللطيف، 1971-1907 6ع ا 2814                    1995

اقتصاديات صناعة الصحافة إبراهيم أحمد إبراهيم 7إ ا 1070.62                    2008

األلوان في الصحافة المصرية اللبان، شريف درويش 8ش أ 2760                    1996

الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر حسن سعد سند. 9ح و 1364.254                    2000

االساليب الفنية فى التحرير الصحفى عبد العزيز شرف. 10ع أ 3070.41                    2000

الوسيط في تشريعات الصحافة : حرية الصحافة -تنظيم
مهنة الصحافة -الجرائم الصحفية  /

عماد عبد الحميد النجار. 11ع و 1343.9946                    1985

االعالم و الثقافة : أثرها في األدب السكندري  / عبد الله سرور عبد الله . 12ع. ا 1303.44                    1985

االعالم االلكترونى فيصل فايز ابو عيشه 13ف إ 1302.2                    2009

االنترنت والصحافة االلكترونية : رؤية مستقبلية / ماجد سالم تربان 14م ا 2070.449                    2008

الخبر الصحفى : المفهوم - مصادر اإلنتاج - قواعد
الصياغة التحريرية /

وائل ماهر قنديل 15و خ 1070.41                    24

الرقابة فى المؤسسات الصحفية أشرف فهمى خوخة . 16خ ر 1363.3105                    2004

الشعر السياسى والحركات الوطنية من اإلحتالل
اإلنجليزى سنة 1882 إلى 1936

عبد الرشيد عبد العزيز.                    2810.820904
ع.ش

17 1978

الصور االعالمية للرجل والمرأة في الصحافة العربية
المتخصصة وعالقتها باألدوار المجتمعية لكل منهما :
دراسة تحليلية ميدانية /

خلود ماهر محمود 18خ ل ص 1070.48                    2012

الصورة الصحفية : دراسة فنية / محمود علم الدين. 19م ص 5070.49                   

الصحافة و الحريات السياسية : دراسة فى التوجهات
األيديولوجية /

نجم ، طة عبد العاطى . 20ن ص 1323.445                    2004

الصحافة و المجتمع عبد اللطيف حمزة . 21ص . ع 1070.1                    1963

الصحافة والقانون : فى العالم العربى والواليات المتحدة  / سليمان جازع الشمري. س 2343.998                   
ص

22 1992

الصحافة وحريتها الفنون ووحدتها طارق مندور 23ط ص 2323.445                    2007

الصحافة اإللكترونية رضا عبد الواجد امين . 24ر ص 1070.449                    2007

الصحافة  االلكترونية : دراسات فى التفاعلية وتصميم
المواقع  /

شريف درويش اللبان. م . 2070.4496                   
ص

25 2007

الصحافة الخاصة في مصر فتحي حسين عامر                    1071.962
ف.ص

26 2006

الصحافة الصادرة باللغة الفرنسية فى مصر : دراسة
تحليلية لجريدة لوبردجريه اجيبسيان فى الفترة من 1941
-1989 /

نجوى عبد السالم عبد العزيز. 27ن.ص 1074                    1993

الصحافة العربية : وقضايا ومشكالت االقليات والجاليات
االسالمية فى العالم الجزء االول :المدخل النظرى /

مجدى الداغر 28م ص 1071                    2009

الصحافة العربية : وقضايا ومشكالت االقليات والجاليات
االسالمية فى العالم الجزء الثالث (مدخل فى تحليل
الخطاب االعالمى العربى) /

مجدى الداغر 29م ص 1071                    2009

الصحافة العربية المهاجرة فاروق ابوزيد. 30ف ص 3071                    1985

الصحافة العربية باألسكندرية 1899-1873 نعمات أحمد أحمد عتمان. 31ن ص 1071                    1987

الصحافة العربية تشريعات وتنظيمات وتقنية سجاد الغازي . 32س ص 1343.99                    1995

الصحافة العربية فى مصر عبد اللطيف حمزه. 33ع ص 2071                    1985

الصحافة الفوتوجرافية الرقمية وأثرها فى تطوير الصحافة
األلكترونية العربية

سلمى يوسف محمد كامل. 34س.ص 1070                    2001
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الصحافة المدرسية : األسس والمبادي والتطبيقات  / سمير محمود. 35م ص 3371.897                    1996

الصحافة المصرية : قيم األخبار وتزييف الوعى  / السيد بخيت. 36ا ص 1174.907                    1998

الصحافة بين الحدود والحرية محمد األمين أبوهجار م.  2323.445                   
ص

37 2007

الصحافة فى عصرالمعلومات : االساسيات والمستحدثات
/

محمود علم الدين. 38م ص 2070.5                    2000

الصحافة : قضايا نقدية / االن ، ستيوارت 39س . ص 3071                    2009

العنف فى الصحافة العربية والدولية ازهار صبيح غنتاب 40ا ع 1070.43                    2012

المسؤولية الدولية عن انتهاك حماية الصحفيين ووسائل
االعالم اثناء النزاعات المسلحة : فى ضوء احكام القانون
الدولى  /

جميل حسين الضامن 41ج م 1343.0998                    2012

أنماط االفادة من المعلومات من جانب الصحفين في مصر. يحيى جاد الله ابراهيم. 42ى أ 1070                    1995

بحوث الصحافة اإللكترونية شعيب الغباشى 43ش ب 1070.41                    2010

بحوث الصحافة : المراحل والتطبيق. فاتن عبد الرحمن الطنبارى 44ف . ب 2070.4                    2011

بحوث جامعية فى الصحافة واالعالم سحر محمد وهبي . 45س ب 2070.4                    2004

بين الصحافة و السياسة : قصة (ووثائق ) معركة غريبة
فى الحرب الخفية

محمد حسنين هيكل . 46م.ب 2071.962                    2003

تاريخ الصحافة النسوية : نشأتها وتطورها 1892 -
1932 /

جورج كالس . ج 1070.48347                   
ت

47 1996

تشريعات الصحافة واالعالم فى مصر عبد الله زلطة. 48ع ت 3343.0998                    2004

تشريعات الصحافة في الوطن العربي : الواقع وآفاق
المستقبل  /

ليلى عبد المجيد. 49ل. ت 2323.445                    2001

تشريعات الصحافة في مصر واخالقياتها : روية تحليلية  / ليلي عبد المجيد . 50ل ت 3343.0998                    1999

ثورة الصورة : المشهد اإلعالمى وفضاء الواقع / حسن مظفر الرزو. 51ح ث 1384.5456                    2008

جرائم الصحافة والنشر : وقانون حماية حق المؤلف
والرقابة علي المصنفات الفنية   /

عبد الحميد الشواربي . 52ع ج 2323.445                    1997

جريدة المقطم وموقفها من الحركة الوطنية المصرية
1919-1952

تيسير أحمد محمد أبو عرجه. 53ت.ج 1071.962                    1980

حرية الصحافة : دراسات في السياسة التشريعية و
عالقتها بالتطور الديمقراطي  /

محمد سعد ابراهيم. 54م. ح 1323.445                    1997

حرية الصحافة في مصر بين التشريع و التطبيق  1952-
1974

ليلى عبد المجيد. 55ل. ح 4070.965                    1983

حقوق الصحفيين فى الوطن العربى سليمان صالح . ص 2323.4453                   
ح

56 2003

خالفات المتدينين و العلمانيين في اسرائيل : مواقف
الصحافة العربية  /

أنور , أحمد فؤاد 57أ خ 2071.9569                    2010

دراسات في الصحافة المصرية والعربية : قضايا معاصرة
/

عبد الرحمن، عواطف 58ع د 4071                    1989

دراسات في تاريخ الصحافة المصرية إبراهيم، محمد سعد 59م د 1071                    2010

دراسة مقارنة للدور االعالمى للصحافة المصرية اليومية
خالل حرب يونيو 1967

مرفت محمد كامل الطرابيشى. 60م.د 1070                    1982

A guide to journal دليلك إلى الترجمة الصحفية = :
translation /

محمود، محمد 61م د 2070                    2008

صوت العرب بين االمس واليوم انشراح الشال . 62ا ص 2791.44                    1989

الصحافة ألبير، بيير، 1930- 63ب ص 1070                    1970

الصحافة وصنع القرار السياسي في الوطن العربي حمادة، بسيوني إبراهيم 64ب ص 1071                    2012

صحافة األقباط وقضايا المجتمع المصري صديق، رامي عطا                    2070.482096265 2009

الصحافة الحديثة دار الهالل (القاهرة) 66د ص 1070                    19

صحافة الحزب الوطنى 1900-1953 : ج1 / إبراهيم الدسوقى عبد الله المسلمى. 67إ.ص 1071.962                    1985

الصحافة الصفراء راغب، نبيل، 1940- 68ن ص 2070                    2004

الصحافة العربية : اإلعالم اإلخباري وعجلة السياسة في
العالم العربي /

روو، وليام إ. 69و ص 2071                    1979
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الصحافة العربية المهاجرة أبو زيد، فاروق محمد، 1941- 70ف ص 2071                    1993

الصحافة العربية في المهجر المسلمي، إبراهيم عبد الله 71إ ص 1071                    1994

الصحافة العربية في مصر حمزة، عبد اللطيف، 1971-1907 72ع ص 2071                    1985

الصحافة المتخصصة أبو زيد، فاروق محمد، 1941- 73ف ص 1070                    1986

صحف مصادرة فى مصر حتى 1952 عبد العزيز ، هشام 74ه ص 2071.962                    2010

الصحفي المحترف هوهنبرج، جون 75ج. ص 2070                    1990

صناعة األخبار في عصر المعلوماتية : دليل انتاج
النشرات التليفزيونية /

خالد مجد الدين محمد. 76خ.ص 3070,195                    2005

صناعة الصحافة فى العالم : تحديات الوضع الراهن
وسيناريوهات المستقبل /

محرز حسين غالى 77م ص 2070                    2009

صناعة الصحافة في العالم : تحديات الوضع الراهن
وسيناريوهات المستقبل /

غالي، محرز حسين 78م ص 3070                    2009

الطبعات الدولية للصحف العربية : دراسة تحليلية مقارنة / المسلمي، إبراهيم عبد الله 79إ ط 1071                    1991

فن الخبر الصحفى : دراسة مقارنة بين الخبر فى الصحف
المتقدمة والنامية  ، الخبر فى الصحف المحافظة والشعبية
، الخبر فى الصحف والراديو والتلفزيون  /

فاروق أبو زيد. 80ف ف 2070.412                    1992

فن الخبر الصحفي : دراسة نظرية وتطبيقية / ربيع، عبد الجواد سعيد محمد 81ع ف 3070                    2005

فن الكتابة الصحفية فاروق أبو زيد . 82ف ف 3070.4                    1996

فنون التحرير الصحفي بين النظرية و التطبيق : دراسات
فى فن الحديث الصحفي /

محمود ادهم. 83م . ت 1070.4                    1981

قضايا الوطن العربي في الصحافة خالل القرن العشرين عبد الرحمن، عواطف 84ع ق 2071                    2002

لمصر ال لعبد الناصر محمد حسنين هيكل. 85م ل 1962.064                    2003

لمصر ال لعبد الناصر محمد حسنين هيكل. 86م ل 1962.064                    2003

مجرد اختالف في وجهات النظر : مناقشات مع صديقي
محمد عبد القدوس /

عيسى، إبراهيم 87أ م 3306                    2003

المختار من البحوث والمقاالت : مقاالت جريدة (الراية)
القطرية /

البنا، جمال 88ج م 1070.44                    2009

المدخل النظري الداغر، مجدي 89م ص 2071                   

مدخل الى الصحافة حنان عبد الوهاب عبد الحميد 90ح م 1070.4                    2012

مدخل إلى الصحافة حجاب، محمد منير 91م م 2070                    2010

مدخل إلى الصحافة المسلمي، إبراهيم عبد الله 92غ. م 1070                    1999

مدخل إلى الصحافة : جولة في قاعة التحرير / تيل، ليونارد راي 93ت م 3070                    1998

مدخل إلى الصحافة : نظرية وممارسة / خضور، أديب 94ا م 1070                    2000

مدخل إلى علم الصحافة أبو زيد، فاروق محمد، 1941- 95ف م 2070                    1986

مذكرات الصحفيين في خدمة السلطة : مذكرات موسى
صبري، أحمد بهاء الدين وآخرون /

عبد الوهاب، محمد محمد الجوادي،
1950-

96م,م 3920.5                    2002

مسئوليات الصحافة شمول، روبرت 97ر م 1070                    1990

معالجة الصحافة االمريكية والبريطانية لقضايا الشرق
االوسط (2008-2009 : دراسة للمضمون والقائم
باالتصال  /

محمود السيد محمد محمد عفيفى 98م م 1174.907                    2012

معالجة الصحافة المصرية ألفكار الحقبة من سنة 1876
حتى 1900 و قضاياها : دراسة تطبيقية على المقتطف و
الهالل /

وائل ماهر عارف قنديل. 99و.م 1071.62                   

معالجة الصحافة المصرية للقضايا العربية وعالقتها
بمستوي معرفة الجمهور المصري بها

فتحي حسين أحمد عمر 100ف م 1070.4                    2008

معالجة الصحف المصرية والعربية لقضايا الطفل
الفلسطيني : دراسة تحليلية مقارنة في الفترة من 1990
-2001 /

خالد أحمد مسعد محمود.                    1070.4832"33
خ م

101 2004

مقدمة في الصحافة اإلفريقية عبد الرحمن، عواطف 102ع م 2071                    1985

التعليم والتدريب الصحفي في الجامعات المصرية : دراسة
ميدانية تقويمية /

كامل، نجوى 103ن ت 5378                    1998

التقنيات الصحفية الحديثة وأثرها على األداء المهني
للصحف المعاصرة

العسكر، فهد بن عبد العزيز بدر 104ف ت 1070                    1998
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هموم الصحافة و الصحفيين في مصر عواطف عبد الرحمن . 105ع . ه 1070.62                    1995


