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متطلبات الكلية

رمز المقرراسم المقررالكتاب المقررالمؤلفالنّاشرسنة النّشر
A 0102411 الوسائط المتعددةالوسائط المتعددة تصميم وإنتاج طارق اسماعيل محمددار اآلفاق المشرقة2018

2nd Edition2016 Vic CostelloMultimedia Foundations:Core Concepts for
Digital Design

1 edition, 2015Adobe PressDan RoseResponsive Web Design with Adobe
Photoshop

0506423Aتصميم مواقع اإلنترنت

0601200مقدمة في الصّحافةمقدمة في الصّحافة التّقليدية والصّحافة الرّقمية د. حسين علي إبراهيم الفالحيدار الكتاب الجامعي2017
0601201أخالقيات اإلعالم وتشريعاتهقوانين وأخالقيات العمل اإلعالميد.  حسني نصردار الكتاب الجامعي2017
0601202وسائل اإلعالم في دولة اإلماراتوسائل االعالم في االماراتد.  فوزية ال  عليمكتبة الفالح2016
0602200مقدمة في اإلعالناإلعالن؛ األسس والمبادئد. النّور دفع اهللا أحمددار الكتاب الجامعي2016
2015Thames & HudsonDebra J. DeWitte, Ralph

M. Larmann, M. Kathryn
Shields

Gateways to Art: Understanding the Visual
Arts

0602201المدخل إلي الفنون التشكيلية

0602202التّصوير الرّقميأسرار التّصوير الرّقمي(5 أجزاء) سكوت كيلبيترجمة سامح خلفالدّار العربية للعلوم2014
0602203مناهج البحث العلمي في االتصال واإلعالممناهج البحث اإلعالمىد. سعد سليمان المشهدانىدار الكتاب الجامعي2017
0603200مقدمة في العالقات العامةمقدمة في العالقات العامة د.ريهام علي نويردار الكتاب الجامعي2017
0603201الرأي العاممدخل الى الرأي العامد. كامل  خورشيددار  أسامة2015

 

تخصص الصّحافة(إجباري)

رمز المقرراسم المقررالكتاب المقررالمؤلفالنّاشرسنة النّشر
0601310الخبر الصّحفيكتابة األخبار والتّقارير الصّحفية(منهج تطبيقي) د. كارول ريتشترجمةعبد الستار جوادمكتبة  دار الكتاب الجامعي2016
صحافة التّحرى واإلسقصاءوالتّحقيقات الصّحفيهد. حسين إبراهيم الفالحيدار الكتاب الجامعي2017

اإلستقصائية 
0601320الصّحافة اإلستقصائية

0601330اإلخراج الصّحفياإلخراج الصّحفي الحديثتيسير أحمد أبو عرجةدار المسيرة للنشر والتوزيع2014
7th Edition2016RoutledgeKenneth KobrePhotojournalism: The professionals'0601340التّصوير الصّحفيE

https://www.amazon.com/Vic-Costello/e/B00DW12IAY/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Kenneth-Kobre/e/B000APB8EM/ref=dp_byline_cont_book_1


approach
0601350التحقيق والحديث الصّحفياألساليب الحديثة فى التّحرير الصّحفى(فن التّحقيق الصّحفى )د. حسين إبراهيم الفالحيدار الكتاب الجامعي2017
2nd

Edition2017
RoutledgePaul BradshawThe Online Journalism Handbook:  Skills to

survive and thrive in the digital age 
0601360Eالصّحافة اإللكترونية

0601470الصّحافة المتخصصه الصّحافة المتخصصةد. عيسى محمود الحسندار زهران2013
0601480مواضيع مختاره في الصّحافةبناء المقال الصّحفى"دراسة تطبيقيه فى الصّحافة العربية"د. ليث بدر يوسف دار الكتاب الجامعي2017

 

تخصص الصّحافة(اختياري)

رمز المقرراسم المقررالكتاب المقررالمؤلفالنّاشرسنة النّشر 
سلسلة كراسات صحفيةالمعهد الدّولي2016

العالي لإلعالم 
د. رامي عطا صديقأ. مجدي عبد

العزيز
0601410تحرير مواد الرأيالتّحرير الصّحفي علم ومهارة وفن

0601460الصّحافة وشبكات التّواصل االجتماعياإلعالم الجديد (شبكات التّواصل االجتماعي)علي خليل شقرة · دار أسامة للنشر والتوزيع 2014
0601471صحافة البياناتصحافة البيانات أ. عمرو العراقيدار العربي للنّشر والتوزيع2016
0601481الحمالت الصّحفيةحمالت التّوعية اإلعالمية:األسس النّظرية واإلجراءات التّطبيقية د. عبد اللّطيف العوفيجامعة الملك سعود للنشر 2012
0602350فن الجرافيكأساسيات التّصميم الجرافيكيغاڤن أمبروز وپول هاريس جبل عمان ناشرون2015

 

تخصص اإلعالن(إجباري)

رمز المقرراسم المقررالكتاب المقررالمؤلفالنّاشرسنة النّشر
0602310الكتابه لإلعالنابتكار األفكار اإلعالنية السيد بهنسيعالم الكتب.2007

 
0602320إدارة اإلعالناإلعالن والتّرويج التّجاري بشير عباس العالقربايعة علي محمددار اليازوري العالمية للنّشر والتوزيع2005

 
0602330االتصالت التسويقية المتكاملةاإلتصاالت التّسويقية علي الزغبيدار األفاق المشرقة للنشر2018
0602340اإلعالن اإلذاعي والتلفزيونياإلعالن التليفزيوني؛ التّصميم واإلنتاجد. رانيا ممدوح صادقدار أسامة للنّشر والتوزيع2012
0602351اإلعالن المطبوعاإلعالن الصّحفي المطبوع.د. محمد عبد المقصود دار العالم العربي للنشر2013
0602360تخطيط الحمالت اإلعالنيةالحمالت اإلعالنية بين اإلدارة والتّخطيطد. محمد رشاد كاظم آل عيسىألفا للوثائق2017
2014Business expert pressGong liEffective advertising Strategies for your

business,
0602470Eاستراتيجيات اإلعالن

2016Cengage learningGary SchneiderElectronic Commerce 12th Edition,
Textbook

0602480Eاإلعالن اإللكتروني

0602490التّدريب الميدانيال يوجد    
0602499مشروع التّخرجال يوجد    

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Paul+Bradshaw&search-alias=books&field-author=Paul+Bradshaw&sort=relevancerank
http://www.ektab.com/publishing-house/987/
http://www.ektab.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9/
https://www.abjjad.com/author/2799992861/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%82%D8%B1%D8%A9


تخصص في اإلعالن(اختياري)

رمز المقرراسم المقررالكتاب المقررالمؤلفالنّاشرسنة النّشر 
0301322الملكية الفكريةحقوق الملكية الفكرية األحكام األساسيةعبد اهللا محمد حسناآلفاق المشرقة للنشر والتّوزيع2016
0504330سلوك المستهلكسلوك المستهلك؛ مدخل استراتيجي د. محمد ابراهيم عبيداتدار وائل للطباعة2004
0602430التّسويق المباشرالتّسويق المباشر مراد شريفدار الهدى للنشر والتّوزيع2018
دار الفكر الجامعي االسكندرية،2006

مصر
العالمات التّجارية والنّماذج الصناعية في دول مجلس التعاونوائل بندق

الخليجي 
0602405العالمة التّجارية والشّعار

0602403اإلعالن وشبكات التّواصل االجتماعيهندسة االعالن الفعال(مدخل صناعة االعالن)علي فالح الزعبيعبد العزيز أبو نبعةالعين:  دار الكتاب الجامعي.2014
دار اليازوري العلمية للنشر2008

والتوزيع.
0602402اإلعالن الدّولياإلعالن الفعال: منظور تطبيقي متكامل علي فالح الزعبي

 

تخصص العالقات العامة(إجباري)

رمز المقرراسم المقررالكتاب المقررالمؤلفالنّاشرسنة النّشر
العين، دولة اإلمارات،  دار الكتاب2003

الجامعي
نيوسوم، دوج، وكاريل، بوب ترجمة:

د.فايد رباح ود. مي الخاجة
0603310    الكتابه للعالقات العامةالكتابة للعالقات العامة الشكل واألسلوب

2015  2017Whittles دار الكتاب الجامعي
Publishing 

&.R, Rivett د. فاضل البدراني
Whittington, Bob

Diplomatic فن  اإلتيكيت في بناء العالقات االجتماعية والدّبلوماسية
Protocol: Etiquette, Statecraft & Trust

0603320  البروتوكول واالتيكيت

 0603330   إدارة العالقات العامةاإلدارة وأنشطة االتصال في العالقات العامة. مصطفى حميد الطائيدار أسامة، عمان، األردن2017
2008Princeton, NJ: Recording

for Blind & Dyslexic
Patricia A Curtin; 

Thomas Kenneth Gaither
International public relations: negotiating culture,

identity, and power 
0603340E العالقات العامة الدولية

20132018Routledgeدار الكتاب الجامعي
Publisher 

Dwyer Paulمحمد ناجي الجوهرMedia Understandingالمواد اإلعالمية التّقليدية واإللكترونية
Production 

 0603350  إنتاج المواد اإلعالمية

2012  2017Peter lang international
academic 

Publisher Wiley 

Sandra Duhé  David
Meerman Scott

New Media and Public RelationsThe New Rules of
Marketing and PR: How to Use Social Media, Online

Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases,
and Viral Marketing to Reach Buyers Directly

0603360E العالقات العامة عبر اإلنترنت

20142017Sageدار الكتاب الجامعي
Publications-

.P Joepد.محمد ناجي جوهر
Cornelissen

To Guide A :Communication Corporateاالتصال التّنظيمي
Theory And Practice

0603470  االتصال التّنظيمي

 2017Peter Lang Inc.,
International Academic

Publishers

Judy VanSlyke Turk and
John Paluszek

Public Relations Case Studies from Around the Worldحاالت دراسية في العالقات
العامة

 0603480

 

تخصص العالقات العامة(اختياري)

  سنة النّشرالنّاشرالمؤلفالكتاب المقرراسم المقرررمز المقرر
2017 2017اآلفاق المشرقةد.شيماء السيد سالم Kennethاإلتصاالت التّسويقية المتكاملة Advertising Integrated, االتصاالت التّسويقية المتكاملة0602302 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ACurtin%2C+Patricia+A.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AGaither%2C+Thomas+Kenneth.&qt=hot_author


Promotion, and Marketing Communications E. Clow, Donald E.
Baack

Pearson ناشرون

2011 2015مكتبة جرير USA ,LLC.هاري ميلز J ,Austenفن اإلقناع Books House Cricket ,Persuasion فن اإلقناع 0603202 
2016دار الحامد للّنشر والتوزيعحسين أحمد الطراونةماجد المساعدةإدارة التّفاوض وحل النزاعات، األردن.  إدارة التّفاوض والحوار0603460 
العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي Media Social العالقات العامة وشبكات التّواصل اإلجتماعي0603461

Campaigns: Strategies for Public Relations and
Marketing 

Carolyn حسين محمود هتيمي
Mae Kim

Routledge 2016 2015دار أسامة

2019الرياض: دار مدارك للنشردعاء خالد ثابتإدارة الفعاليات  تنظيم األحداث والفعاليات الخاصة0603481

عرض الصفحة
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