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أئمة الهدى : اإلمام البخاري. مجموعة خليفة للكمبيوتر.  1م أ 29205                  

أئمة الهدى : اإلمام مسلم . مجموعة خليفة للكمبيوتر.  2م أ 20205                  

أئمة الهدى : سلطان العلماء العز بن عبد السالم مجموعة خليفة للكمبيوتر.  3م أ 15205                  

أئمة الهدى : شيخ األسالم إبن تيمية . مجموعة خليفة للكمبيوتر.  4م أ 20205                  

اإلعالم اإلذاعي والتليفزيوني إمام، إبراهيم 5إ إ 3791.4                    1985

األب الثالث و األطفال : األتجاهات الحديثة لتأثيرات
التليفزيون على األطفال /

محمد معوض . 6م أ 3302.2345                    2000

اإلخراج اإلذاعى و التليفزيونى نشوة عقل 7ن . إ 5791.4                    2008

اإلذاعة والتلفزيون فى مصر : الماضى والحاضر واالفاق
المستقبلية /

عاطف عدلى العبد ع 2302.234.62                   
إ

8 2008

اإلعالم التليفزيونى سليم سالم عبد النبى 9س إ 1302.23                    2009

االعالن التليفزيونى : التصميم واالنتاج / رانيا ممدوح صادق 10ر ا 1659.143                    2012

اإلعالن فى التليفيزيون المصرى منى سعيد الحديدى. 11م ا 2659.144                    1987

األقمار الصناعية و التنمية : تجربة هندية  / انشراح الشال . 12ا. ا 3384.552                    1988

/  THE DAYS األيام : السبكي فيلم . س 12791.45028                  
أ

13 2005

البرامج الثقافية قى الراديو والتليفزيون سهير جاد. 14س ب 3791.4                    2000

البناء الدارمى فى الراديو والتلفزيون عدلى سيد محمد رضا . 15ع ب 3791.4                    1988

التجربة البحثية لمؤسسة االذاعة والتليفزيون المصرية :
م / 1964-1987

عاطف عدلى العبد. 16ع ت 2791.4                    1989

التصوير التليفزيونى : حرفيات فنون التليفزيون / كمال محجوب 17ك . ت 2778.59                    2007

التليفزيون : وأثره فى حياة أطفالنا / ويلبور شيكرام. 18و ت 1791.45                   

التليفزيون والطفل : اثر االعالنات التليفزيونية فى اكساب
طفل ما قبل المدرسة بعض المهارات االجتماعية /

محمود احمد مزيد 19م ت 2790.1922                    2008

التليفزيون والعولمة والهويات الثقافية كريس باركر 20ك ت 2301.161                    2006

التليفزيون والمجتمع والهوية الثقافية نسمة أحمد البطريق. 21ن ت 1791.45                    1999

التليفزيون ,البرمجة,المشاهدة : اراء ورؤى / نصر الدين العياضى. 22ن ت 1791.45                    1998

التليفزيون  التعليمى ماجى الحلوانى. 23م ت 2371.335                    1985

التليفزيون الفضائى العربى هبة شاهين 24هـ ت 1384.5522                    2007

التليفزيون : مقاالت مختارة  / مجدى عبد الحافظ .                    1302.2345013
م . ت

25 2006

التمثيل للسينما والتليفزيون تونى بار. 26ت.ت 3792.028                    1993

الخبر التليفيزيونى : من المصدر الى الشاشة / محمد معوض. 27م خ 2791.45                    1987

الدراما التليفزيونيه والشباب الجامعى : دراسة ميدانية / محى الدين عبد الحميد. 28م د 1812.25                    1984

الدراما التليفزيونية : فن كتابة و إخراج التمثيلية
التليفزيونية /

عبد المجيد شكرى 29ع . د 4791.45                    2009

الدراما في االذاعة والتليفزيون سامية احمد علي . 30س د 1791.4                    2000

الداللة في السينما والتليفزيون في عصر العولمة نسمة البطريق 31ن د 1791.4                    2004

الراديو والتليفزيون وفاء أشرف 32و ر 2813.02                    1998

الراديو والتليفزيون : وتنمية المجتمع المحلى / ابراهيم عبدالله المسلمى. 33إ ر 1791.4                    1996

الصحافة التليفزيونية : من الخبره اليابانية الى نموذج
العربية /

حازم غراب 34ح ص 3070.19                    2009

الطفل والتليفزيون ميرية شالفون. 35م ط 1790.1922                    1996

القيم التى يتضمنها االعالن في القنوات الفضائية العربية :
دراسة تحليلية خالل عامى 2000-1999 /

عبير  فتحي محمد ابراهيم الشربيني. 36ع ق 1659.143                    2003

الكتابة للراديو و التليفزيون عبد الله محمد زلطة . 37ع, ك 1808.066                    2005

المدخل الى فنون العمل التليفزيونى محمد معوض. 38م م 3791.45                    199

المرجع الشامل فى التليفزيون جوناثان بجنيل. 39ج م 1384.553                    2007

المرجع فى االنتاج التليفزيونى harbert zettl. 40س م 1791.45                    2004
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المسرح اليابانى باورز , فوبيون  41ب م 1792.0952                    1964

إنتاج األخبار فى الراديو والتليفزيون سعيد محمد السيد. 42س إ 2791.4                    1988

بث وافد على شاشات التليفزيون إنشراح الشال. 43إ ب 1791.45                    1994

بحث االطفال وبرامجهم االذاعية والتليفزيونية خالل فصل
الصيف

عبد السالم خليل. 44ع ب 1791.45                    1996

بحث القناتين السادسة والسابعة دراسة ميدانية استطالعية
دراسة ميدانية استطالعية لما يرغب جمهور وسط الدلتا  :
وشمال الصعيد من هاتين القناتين  /

عبد السالم خليل . 45ع ب 1791.45                    1994

بحث اتجاهات المستمعين والمشاهدين نحو البرامج
السياحية المقدمة من اإلذاعة والتليفزيون

اتحاد اإلذاعة والتليفزيون (مصر) 46إ. أ 1070.19                    1995

بحث تقييم البرامج التليفزيون للقناتين االولى والثانية خالل
م1993\شهر رمضان 1413ه

عبد السالم خليل . 47ع ب 1791.45                    1993

بحث تقييم برامج المرأة واالسرة والبرامج الصحية فى
التليفزيون واالذاعة

عبد السالم خليل. 48ع ب 1791.45                    1993

بحث  دور التليفزيون فى نشر االعالم العلمى وتبسيط
العلوم

عالء الحديدى. 49ع ب 1791.45                    1996

برامج واعالنات التليفزيون : تقرير البحث الميدانى   / المجموعة االستشارية للشرق االوسط
.

50ا ب 1791.45                    1983

برامج واعالنات التليفزيون : جداول تقرير البحث الميداني
/

المجموعة االستشارية للشرق االوسط
.

51ا ب 1791.45                    1983

برامج األطفال التليفزيونية : دراسة تحليلة وميدانية / عاطف عدلى العبد. 52ع ب 3791.456                    199

برامج التلفزيون الفضائى وتاثيرها فى الجمهور : شباب
مدينة وهران نموذجا /

مصطفى مجاهدى 53م ب 1384.5532                    2011

برامج الشباب فى التليفزيون : دراسة تحليلية على
التليفزيون المصرى /

سلوى امام على. 54س ب 1791.45                    1987

بيت برناردا ألبا لوركا , فيديريكو غرسيه 55ف.ب 1812.05                   

توظيف المرأة فى اإلذاعية والتليفزيون : دراسة تحليلية
لنماذج توظيف المراه  اتحاد االذاعة والتليفزيون المصرى
/

عاطف عدلى العبد. 56ع ت 2791.4                    1990

تعرض الجمهور المصري لمشاهد العنف في القضيتين
الفلسطينية و العراقية  في القنوات التل : دراسة ميدانية /

نجوى الفوال. 57ن ت 1302.2345                    2009

الثقافة العربية والفضائيات : رؤية إعالمية من منظور
منهجية التحليل الثقافي /

عبد الغني، أمين سعيد 58ا ث 1306                    2003

دور الدراما التليفزيونية فى تشكيل وعى المرأه : دراسة
اجتماعية ميدانية /

نادية رضوان 59ن د 2792.12                    2006

دراسات تلفزيونية اديب خضور . 60ا د 1791.45                    1998

دراما الجريمة التليفزيونية : دراسة سوسيو اعالمية / محمد محمد عماره 61م د 1364.254                    2008

ذئاب الجبل السبكي فيلم . س 15791.45028                  
ذ

62 2006

الراديو والتليفزيون اإلقليمي المسلمي، إبراهيم عبد الله 63إ ر 1791.4                    1996

سعيد بن جبير : سيرة ذاتية لكوكبة من عظماء االمة / مجموعة خليفة للكمبيوتر.  64م س 9268.9                   

شاترتون دى قينى ، الفريد 65ا. ش 1812.05                   

صاحب الجاللة التليفزيون محسن محمد. 66م ص 1791.4                    199

صورة األب واألم فى المسلسالت العربية بالتليفزيون :
دراسة تحليلية  /

عدلى سيد محمد رضا. 67ع ص 2791.4                    1988

صناعة التلفزيون فى القرن العشرين محمد حيدر مشيخ. 68م ص 1791.4                    1994

عائلة الحاج متولي السبكي فيلم . س 18791.45028                  
ع

69 2006

عظماء في التاريخ : سيرة ذاتية لكوكبة من عظماء األمة / مجموعة خليفة للكمبيوتر. م 1791.45028                   
س

70 2005

فاعلية برامج األطفال التليفزيونية في تنمية بعض القيم
 االجتماعية والجمالية واألخالقية لمرحلة الطفولة المتأخرة
(9-12)

هالة حسني أحمد الجبالي 71ه ا ف 1306.485                    2011

فن البيع بالتليفون كريس دى وينتر. 72ك ف 1658.84                    2002

فن التصوير التليفزيونى عبد الباسط سند 73ع ف 11778.59                   2009
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فن الكتابة السينمائية والتليفزيونية لالطفال أاسماء ابراهيم ابو طالب 74أ ف 2808.2                    2002

فن الكتابة للتليفزيون نبيل راغب 75ن ف 1070.195                    2006

فن المونتاج فى الدراما التليفزيونية وعالم الفيلم األلكترونى منى الصبان. 76م.ف 2702.813                    2001

لغة السينما والتليفزيون نسمة أحمد البطريق. 77ن ل 1791.43                    1994

لن أعيش في جلباب أبي السبكي فيلم . س 27791.45028                  
ل

78 2005

موسوعة المرشد الصغير : التليفزيون في العائلة نعم! / تيسيرون ،سيرج 79س.م 1649,1                    2007

موقف المشاهدين فى دولة الكويت من القناة الفضائية
المصرية بعد التحرير : دراسة ميدانية /

محمد معوض ابراهيم. 80م م 1791.45                    1994

مدخل الى الراديو والتليفزيون ابراهيم عبد الله المسلمى. 81ا م 1791.4                    1999

مسلسل أئمة الهدى : اإلمام البخاري. مجموعة الخليفة للكمبيوتر. 82م م 1205                   

مسلسل دعاة الحق إبن القيم. 83إ م 15205                  

معالجة القنوات االخبارية العربية المتخصصة ألحداث
السياسية الجارية واتجاهات النخبة المصرية نحوها .

صفا محمود عثمان . 84ص م 1070.1                    2007

نصوص السينما والتليفزيون والمنهج اإلجتماعى نسمة أحمد البطريق. 85ن.ن 1791.4                    1995

نموذج القدوة في برامج التليفزيون علي، سامية أحمد أحمد 86س ن 1791.45                    1988


