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    عـة المراجـائمق     
  :الكتب العربیة. أوال

 .1998.دار قباء.القاھرة.بالجماھیر بین اإلعالم والتویع والتنمیة االتصال: أحمد بدر )1

دیوان .الجرائر.)2ط(.االتصالمناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم و: أحمد بن مرسلي )2

  .2005.الجامعیة المطبوعات

   .2000 -1999.ؤسسة شباب الجامعةم.اإلسكندریة. لعامةالعالقات ا:أحمد محمد المصري )3

 .اإلسكندریة.)ت، المعلومات، القراراتاالتصاال(اإلدارة الحدیثة :                         )4

  .2004.مؤسسة شباب الجامعة

 .سلسلة تنمیة المھارات. تنمیة مھارات العالقات العامة في ظروف المنافسة: علیوةالسید  )5

 .2001.اك للطباعة والنشر والتوزیعایتر.القاھرة

دیوان .الجزائر.)دینامیكیة الھیاكل - أھمیة التنظیم(اقتصاد المؤسسة :إسماعیل عرباجي )6

  .المطبوعات الجامعیة

مي : مراجعة.فاید رباح: ترجمة. الكتابة للعالقات العامة: ودوج نیوسومبوب كاریل  )7

  .2003.دار الكتاب الجامعي.فلسطین.)1ط(.الخاجة

 .المكتب الجامعي الحدیث .األزاریطة.بین النظریة والتطبیق االتصال :حافظ بدوي ھناء )8

2003.  

). أسس نظریة ومجاالت تطبیقیة(یةاالجتماعالعالقات العامة والخدمة  :                   )9

 .2001.المكتب الجامعي الحدیث.اإلسكندریة

 .والمجتمعات النامیة یةاالجتماعفي الخدمة  االتصالوسائل  :                  )10

 .2001. المكتب الجامعي الحدیث.اإلسكندریة

دار .عمان.1ط.مبادئ في العالقات العامة: الشرمان وعبد الغفور عبد السالمزیاد محمد  )11

 .2001.صفاء للنشر والتوزیع

 .)4ط(.االجتماعالعالقات واإلعالم من منظور علم : حسین عبد الحمید رشوان )12

 .2003.معي الحدیثالجا المكتب.األزاریطة

  .1975.دار النھضة للطباعة والنشر.بیروت.2ط.نظریة المنظمة: حسن الحكاك )13

 .ودراسة التغیر التنظیمي في المؤسسات الصناعیة االجتماععلم : یوسف سعدون )14

  .المطبعة الجھویة.قسنطینة
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: ترجمة.-تدریبات عملیة -منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة: موریس أنجرس )15

دار القصبة .الجزائر.مصطفى ماضي: إشراف ومراجعة.وزید صحراوي وآخرونب

  .2004.للنشر

 .اإلسكندریة.)العالقات العامة من منظور إداري(إدارة العالقات العامة: محمد الصیرفي )16

  .2005.ورس الدولیة للنشر والتوزیعمؤسسة ح

المكتب .اإلسكندریة. یةاالجتماعالعالقات العامة والخدمة : محمد بھجت جاد هللا كشك )17

  .2003.الجامعي الحدیث

 .دار مجدالوي. عمان. 1ط. الدعایة واإلعالن والعالقات العامة: محمد جودت ناصر )18

1997.  

  .1970.دار المعارف. مصر. 4ط. العالقات العامة كأداة للتنمیة :محمد طلعت عیسى )19

 .للنشر والتوزیع دار الفجر.القاھرة).2ط.(اإلعالم والتنمیة الشاملة: محمد منیر حجاب )20

2000.  

دار المعرفة .یة في مجال العالقات العامةاالجتماعالخدمة : محمد مصطفى أحمد )21

  .2003.الجامعیة

دار مجدالوي .عمان.)1ط(.في العالقات العامة االتصالوسائل : محمد ناجي الجوھر )22

  .2000.للنشر والتوزیع

ووسائلھ بین النظریة  االتصال: محمد سالمة محمد غباري والسید عبد الحمید عطیة )23

  .1991.المكتب الجامعي الحدیث.اإلسكندریة.والتطبیق

دیوان المطبوعات .الجزائر.وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعیة: محمد سعید أوكیل )24

  .1992 .الجامعیة

  .الدار الجامعیة للطباعة.مصر.اإلدارة العامة: محمد سعید عبد الفتاح )25

  .منشأة المعارف.اإلسكندریة.یااجتماعحثا لماذا؟ وكیف؟ تكتب ب: محمد سعید فرح )26

. الدار الجامعیة. اإلسكندریة. والتطبیق المبادئالعالقات العامة : محمد فرید الصحن )27

2003- 2004.  

 .القاھرة.سامي طایع: مراجعة.مقدمة في العالقات العامة: محمود یوسف مصطفى عبده )28

  .2004.مركز جامعة القاھرة للتعلیم المفتوح

مكتبة األنجلو .القاھرة.1ط.العالقات العامة بین اإلدارة واإلعالم:الجوھري محمود محمد )29

 .1968.مصریة
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مركز .اإلسكندریة.بالجماھیر االتصالقراءات مختارة في علوم :منصور ھیبة محمود )30

  .2004 .اإلسكندریة للكتاب

دار وائل .عمان).3ط.(السلوك التنظیمي في منظمات األعمال: محمود سلمان العمیان )31

  .2005.لنشرل

دار .عمان.)مدخل إقناعي(األصول العلمیة للترویج التجاري واإلعالن : ناجي معال )32

   .الكندي

دار المعرفة .األزاریطة .واإلعالم االتصال اجتماععلم : سامیة محمد جابر وآخرون )33

  .2004.الجامعیة

 .مصر).1ط.(عبد العزیز شرف:تقدیم.اإلقناعي االتصالوسائل اإلعالم و: سھیر جاد )34

  .2003.الھیئة المصریة العامة للكتاب

 .یةاالجتماعوالخدمة  االتصال: علي سلوى عثمان الصدیقي وأمیرة منصور یوسف )35

  .2005.دار المعرفة الجامعیة.األزاریطة

رؤیة نظریة علمیة ( یة االتصاللعملیة أبعاد ا: وھناء حافظ بدوي                           )36

  .1999. ب الجامعي الحدیث المكت. اإلسكندریة .)وواقعیة

دار المیسرة للنشر .عمان).1ط.(المدخل إلى العالقات العامة: سعادة راغب الخطیب )37

  .2000.والتوزیع والطباعة

 ).قتصادیة واألمنیةاألسس وتطبیقاتھا في األنشطة اال(اإلدارة : سعد الدین عشماوي )38

  .2000 .الریاض.)1ط(

دار النھضة العربیة للطباعة .بیروت.اإلدارة العامة: عادل حسن ومصطفى زھیر )39

  .1978.والنشر

دار الیازوري .عمان).2ط.(اإلعالن بین النظریة والتطبیق: عبد الجبار مندیل الغانمي )40

  .2001.العلمیة للنشر والتوزیع

  .2002.دار الفكر العربي.القاھرة.الرأي العام واإلعالم: عبد هللا زلطة )41

الدار العلمیة الدولیة للنشر .عمان.عامة المقارنةاإلدارة ال: بد العزیز صالح بن حبتورع )42

  .2000.والتوزیع

دار . األزاریطة . اإلسكندریة . واإلعالم االتصالسیكولوجیة : عبد الفتاح محمد دویدار )43

  .1999. المعرفة الجامعیة
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. العالقات العامة وإبداع تطویر المؤسسة ونجاح اإلدارة: عبد الكریم راضي الجابوري  )44

  . 2001. دار البحار دار التسییر .بیروت

دار ومكتبة .عمان.أسس العالقات العامة: عبد المعطي محمد عساف ومحمد فالح صالح )45

  .2004.الحامد

مكتبة ومطبعة اإلشعاع .مصر.ھندسة اإلعالن والعالقات العامة: عبد السالم أبو قحف )46

  .2001.الفنیة

 .ات الجامعیةعدیوان المطبو.رالجزائ.اقتصاد وتسییر المؤسسة: عبد الرزاق بن حبیب )47

2002.  

دار جریر للنشر . عمان. 1ط. العالقات العامة  والعولمة: عبد الرزاق محمد الدلیمي )48

  .2005.والتوزیع

دار جریر للنشر . عمان. 1ط. العالقات العامة  في التطبیق:                             )49

  .2005.والتوزیع

مع دراسة تطبیقیة للعالقات العامة بأجھزة (ي العامالعالقات العامة والرأ: علي الباز )50

  . 2002.مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة.اإلسكندریة.)الشرطة

  .2004.عالم الكتب.القاھرة).1ط. (اإلعالم وقضایا التنمیة: علي عجوة )51

عالم الكتب للنشر والتوزیع .القاھرة).2ط.(العالقات العامة والصورة الذھنیة:             )52

  .2003.عةوالطبا

 .یةنمكتبة ومطبعة اإلشعاع الف.اإلسكندریة.یةاالجتماعالمنھج العلمي والعلوم : علي شتا )53

1997.  

دیوان .الجزائر.مناھج البحث وطرق إعداد البحوث: عمار بوحوش ومحمد الذنیبات )54

  .1995.المطبوعات الجامعیة

ة المؤسسات السلوك التنظیمي في إدار: فاروق عبده فلیھ والسید محمد عبد المجید )55

  .2005.دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة.عمان ).1ط.(التعلیمیة

دار وائل .عمان.3ط.یةاالجتماعأسالیب البحث العلمي في العلوم : فوزي غرایبة وآخرون )56

  .2002.للنشر والتوزیع

 .الكویت.)1ط(.السیاسات اإلداریة وإستراتیجیة األعمال: فرید زاعف ومحمد النجار )57

  .1976.ر الكتابمؤسسة دا



 قـائمة المراجع

 217

الموضوع والمنھج مع التركیز على المجتمع  االجتماععلم : فخر الدین عمر خیري خمش )58

  .1999.دار مجدالوي للنشر.عمان.)1ط(.الغربي

دار الفجر للنشر .القاھرة.)1ط().وسائلھ-نظریاتھ-مفاھیمھ( االتصال: فضیل دلیو )59

  .2003.والتوزیع

 ).1ط.()عالقات مع الصحافة-عالقات عامة- إشھار( إتصال المؤسسة:               )60

  .2003.دار الفجر للنشر والتوزیع.القاھرة

دار الشروق .األردن.)1ط(.العالقات العامة في المجتمع المعاصر: صالح خلیل أبو أصبع )61

  .1998.للنشر والتوزیع

دار الحامد للنشر .عمان.)1ط(.تطور الفكر واألسالیب في اإلدارة: صبحي جبر العتیبي )62

  .2005.وزیعوالت

المدخل (إدارة العالقات العامة : راسم محمد الجمال وخیرت معوض عباد )63

  .2005.الدار المصریة اللبنانیة.القاھرة. )1ط(.)اإلستراتیجي

 .عمان.االتصالوتكنولوجیا  االتصالوسائل : ربحي مصطفى علیان ومحمد عبد الدبس )64

  .2005.دار صفاء للنشر والتوزیع

. )1ط(.والعالقات العامة االتصال: وعدنان محمود الطوباسي                        )65

  .2005. دار صفاء للنشر والتوزیع.عمان

 -  ائف المنظمة المعاصرةوظ:رضا صاحب أبو حمد آل علي وسنان كاظم الموسوي )66

  .2001.مؤسسة الوراق).1ط.(- نظرة بانورامیة عامة

ت التسویقیة االتصاال مدخل(والعالقات العامة الترویج:شریف العاصي أحمد شریف )67

  .2006.الدار الجامعیة.اإلسكندریة.)المتكاملة

  .1999.دار وائل للطباعة والنشر.عمان.1ط.الترویج الفندقي الحدیث: خالد مقابلة )68

المكتب الجامعي .اإلسكندریة.ووسائلھ في المجتمع الحدیث االتصال: خیري خلیل الجمیلي )69

  .1996.الحدیث

 .ياالجتماعاإلحصاء والقیاس في البحث  :در إبراھیمغریب محمد سید أحمد وناجي ب )70

  .1997.دار المعرفة الجامعیة.األزاریطة.3ج

 .دار المعرفة الجامعیة.األزاریطة.واإلعالم االتصال اجتماععلم :غریب سید أحمد )71

2002.  



 قـائمة المراجع

 218

 .والعالقات العامة في المجتمع المعاصر االتصال: غریب عبد السمیع غریب )72

  .1996.الجامعة مؤسسة شباب.اإلسكندریة

  :مراجع باألجنبیة. ثانیا
73) Danielle Maisonneuve et Jean-François Lamarche et Yves st-Amand: 

Relations Publique.2eme édition.canada.presses de l'université du québec. 

2000. 
 :والمعاجم الموسوعات. ثالثا

 .محمود الجوھري وآخرون: تقدیمترجمة و.االجتماعموسوعة علم : جوردن مارشال )74

 .2000.المجلس األعلى للثقافات.القاھرة

دار الفجر للنشر .القاھرة.المجلد الخامس.الموسوعة اإلعالمیة: محمد منیر حجاب )75

 .2003.والتوزیع

  .2004.دار الفجر للنشر والتوزیع.القاھرة).1ط.(المعجم اإلعالمي:                   )76

دار اللسان العربي .الجزائر).1ط.(االتصالاإلعالم ومصطلحات في : خضیر شعبان )77

 .للترجمة والتألیف والنشر

  

  

 

  :المجالت. رابعا
نحو إستراتیجیة لتطویر ممارسة العالقات العامة في الوطن : بن دریدي فوزي )78

جامعة .2006جانفي .العدد األول.المجلة الجزائریة للدراسات السوسیولوجیة.العربي

  .جیجل

  :النترنتمواقع ا .خامسا
 

79)  http://www.gatevot.edu.sa/staff/dept/4/default.htm   

80) http://d-alyasmen.com/vb1 reply.php 

81) http://minshaui.com/old/relation 

  

http://www.gatevot.edu.sa/staff/dept/4/default.htm
http://d-alyasmen.com/vb1
http://minshaui.com/old/relation
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