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 عمان االفاق المشرقة دراسات اعالمٌة محمد مسعود قٌراط  .044

045.  
عبدالباسط محمد 

 الشارقة االفاق المشرقة تكنولوجٌا االتصال وتطبٌقاتها عبدالوهاب الحطامً
 الشارقة دار اسامة للنشر والتوزٌع واقع لؽة االعالم المعاصر مصطفى محمد الحسناوي  .046
 عمان مطبعة الزهراء رة فً عصر النبوةالمظاهر الحضرٌة للمدٌنة المنو خلٌل ابراهٌم السامرائً  .047
 الموصل دار الشؤون الثقافٌة العامة نحو علم اجتماع عربً معن خلٌل  .048
 بؽداد دار الجامعة الجدٌدة التربٌة االعالمٌة بالتعلٌم االساسً فً عصر العولمة سماح محمد الدسوقً  .049
 االسكندرٌة العربٌةدار النهضة  االعالم المحلً فً عصر المعلومات طارق سٌد احمد  .051
 بٌروت دار المسٌرة مدخل الى وسائل االعالم الجدٌد عبدالزاق محمد الدلٌمً  .050
 عمان دار المسٌرة وسائل االعالم واالتصال:دراسة فً نشاة التطور محمد صاحب سلطان  .052



 كتب االجتماع
 عمان دار الشؤون الثقافٌة العامة مقدمة فً االنثروبولوجٌا االجتماعٌة لوٌس مٌر  .053
 بؽداد بٌت الحكمة العٌش فً الشوارع انثربولوجٌا التشرد السرورا برجمانارٌن ؼ  .054

 فاضل عباس الحسٌن  .055
ظاهرة االؼتراب فً ضوء المرتكزات الفكرٌة لالقتصاد 

 بؽداد بٌت الحكمة االسالمً
 بؽداد مكتبة النهضة المصرٌة سٌكولوجٌة الجماعات والقٌادة لوٌس كامل ملٌكه  .056
 القاهرة دار وائل للنشر ئ علم الدٌمقراطٌة :دراسة السكانمباد ٌونس حمادة علً  .057
 بؽداد بٌت الحكمة نحو فهم معاصر للتكافل االجتماعً فً االسالم اسامة العانً  .058

 شمران العجلً  .059
المؤتمر العلمً السنوي االول لقسم الدراسات االجتماعٌة 

 بؽداد بٌت الحكمة لبٌت الحكمة
 بؽداد دار الشؤون الثقافٌة العامة االؼتراب فً المجتمع العربًشباب ومشكلة  محمود شمال حسن  .061

 عبدهللا علً الخفاؾ  .060
اطفال الشوارع فً مدن الهٌمنة الحضرٌة فً وسط 

 بؽداد بٌت الحكمة وجنوب العراق
 بؽداد بٌت الحكمة الجتمع العراقً ودٌنامٌات التؽٌر التحدٌات والفرص عدنان ٌاسٌن مصطفى  .062
 بؽداد المجلس الوطنً للثقافة والفنون قافة والمساوات :نقد مسااواتً للتعددٌة الثقافٌةالث بوٌان ٌاري  .063
 الكوٌت الٌازوردي تلوث التربة فاضل احمد شهاب  .064

 منصور الراوي  .065
سكان الوطن العربً التوزٌع والهجره والتحضٌر دراسه 

 عمان دار الشؤون الثقافٌة العامة تحلٌلٌه
 بؽداد البازوري لتربةتلوث ا فاضل احمد شهاب  .066

 


