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 أحمد محمود عيساوي لألستاذ الدكتور  السيرة الذاتية

 

 :                              البيانات الشخصية
 ..بن عبد هللا بن إبراهيم بن بلقاسم أحمد بن محمود بن علي بن أحمد: باالسم  واللق*  

 .عيساوي

 .ر الجزائ. م تبسة 2591/نوفمبر/21:  ادتاريخ ومكان االزدي*  

، أو  19111باتنة /   91شقة  4سكن عمارة  291حي اإلخوة لمباركية :  يالعنوان الشخص*  

 : E - Mail .9121بريد الحاج لخضر باتنة  D 95: ص ب

                    d.aisawi.ahmed@gmail.com 

 دكتوراة دولة في العلوم اإلسالمية قسم أصول الدين جامعة الجزائر:  الدرجة العلمية* 

 .م1111/جوان/14

منذ  2أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم اإلسالمية  جامعة باتنة : ةظيفة الرسميوال*  

 .م12/21/2554

 .الجزائر/  9111باتنة . يق بسكرة طر. كلية العلوم اإلسالمية : ان العملعنوان ومك* 

 .واإلعالم والدعوة أصول الدين: امتخصص العال*   

الدعوة اإلسالمية تاريخها ومناهجها ورجالها ومجاالت الخطاب الدعوي، : دقيقالتخصص ال*  

 .الفكر العربي واإلسالميواإلعالم اإلسالمي مجاالته ووسائله وتاريخية 

 11سنة ماستر لغة فرنسية، مروان  14يسرى ]بناء أب لثالثة أمتزوج و: ائليةالحالة الع* 

 .[سنة أولى إعدادي 21سنة ليسانس رياضة، معاوية 

  :الشهادات العلمية

 ة التأهيلتاريخ ومؤسس صالتخص هادةالش

 هادة التعليم االبتدائيش

 هادة التعليم اإلعدادي ش

 هادة الباكلوريةش

  

 سشهادة الليسان 

ات شـهادة الدراس 

شهادة التعليم االبتدائي 

 امالع

 ةشهادة الكفـاءة اإلعدادي

 ربيةشعبة اآلداب واللغة الع

 

دمشق  الخاصةمدرسة التربية والتعليم  2512جوان 

 سوريا 

دمشق / م إعدادية حسن الخراط 2514جويلية 

 سوريا 

ثانوية عبد الرحمن الكواكبي بدمشق سنتي 

ثم حصلت على شهادة ..  م 2519و  2514

mailto:d.aisawi.ahmed@gmail.com
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 العليا

 تيرشهادة الماجس 

 هادة دكتوراة الدولةش 

 ة قسم اآلداب واللغة العربي

أصول الدين قسم الدعوة 

 واإلعالم

 الميالدعوة واإلعالم اإلس

أصول / العلوم اإلسالمية 

 الدين 

بتبسة جوان / البكالورية من ثانوية مالك بن نبي 

 م 2511

جامعة / م معهد اآلدب واللغة 2594سبتمبر 

 عنابة  

.. / م جامعة األمير عبد القادر للـ2595جوان

 . قسنطينة

.. / جامعة األمير عبد القادر للـ 2551جانفي 

 .قسنطينة

 م1111جوان كلية أصول الدين جامعة الجزائر 

 :الوظائف المشغولة

 لسنوات العم لمؤسسة العم ةالوظيفـ

 (مرسم ) ثانوي  أستاذ تعليم

أستاذ مشارك في المعهد 

 اإلداري

أستاذ مشارك في المعهد 

 التكنولوجي

 (متربص ) أستاذ مساعد 

 (مرسم ) أستاذ مساعد 

أستاذ مشارك في التكوين 

 المتواصل

 أستاذ مشارك في قسم التاريخ

 أستاذ مشارك في قسم الدعوة

 أ أستاذ محاضر

جوان  أستاذ التعليم العالي

 م1121

 .تبسة / ثانوية مالك بن نبي 

 .تبسة / معهد التكوين اإلداري 

 تبسة( / معهد تكوين المعلمين )  

جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

 قسنطينة

. كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية ج 

 باتنة

 مركز تبسة/ جامعة التكوين المتواصل 

 باتنة/ جامعة الحاج العقيد لخضر 

األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية جامعة 

 قسنطينة

 باتنة/ جامعة الحاج العقيد لخضر 

 باتنة/ جامعة الحاج العقيد لخضر 

م إلى سنة 2591من سنة 

 م2551

م إلى سنة 2599من سنة 

 م2591

 م2551/2551العام الدراسي 

 م2551/2551العام الجامعي 

م إلى تاريخه 2554من سنة 

.. 

 م2559/2551العام الجامعي 

 م2555/1111العام الجامعي 

 م1111-1111العام الجامعي 

 2013م إلى 1111من تاريخ 

. 

...  2013دورة جوان 

 م1125

 :  المواد العلمية الُمدرُسة بالجامعة

 المؤسسة وتاريخ التأهيل الدرجة العلمية عنوان المادة العلمية

 التفسير التحليلي  -مساق– مقياس

 تفسير آيات األحكام

مقياس تاريخ الدعوة اإلسالمية 

مقياس جامعي 

 صفي

جامعي مقياس 

 صفي

باتنة / كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية 

 م2559

باتنة / كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية 

 م2559
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 ورجالها

 مقياس الفكر اإلسالمي المعاصر

عصر )مقياس تاريخ المشرق اإلسالمي 

 (عباسي

 مقياس اللغة العربية وآدابها

 ماجستير قديم 1حركات النهضة 

الدعوة اإلسالمية في أوربا وأمريكا 

 (قسنطينة)

الدعوة اإلسالمية في إفريقيا وآسيا 

 (قسنطينة)

 ماستر 2الدعوة اإلسالمية فقه 

 الدعوة اإلسالمية بالوسائل التكنولوجية

 الدعوة اإلسالمية وتكنولوجيا االتصال

منهجية البحث في عملية االتصال 

 الدعوي

 الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث

أعالم وتاريخ الدعوة اإلسالمية في 

 الجزائر

 مدخل إلى تاريخ الجزائر الحديث

السياسي ثانية  مدخل إلى اإلعالم

 ماجستير

 اإلعالم والمجتمع أولى ماجستير قديم

 ماستر 2إعداد وتدريب الدعاة 

 ماستر 2تاريخ الدعوة والدعاة 

 ماستر 2التجديد والمجددون 

 2قضايا العالم اإلسالمي المعاصر 

 ماستر

 ماستر 1الدعوة وتكنولوجيا االتصاالت 

 ماستر  2مناهج الدعوة 

 ائر المعاصرمدخل إلى تاريخ الجز

 انتشار اإلسالم في إفريقية

مقياس جامعي 

 صفي

جامعي  مقياس

 صفي

مقياس جامعي 

 صفي

مقياس جامعي 

 صفي

ا الدراسات العلي

اسات العليا الدر

 االدراسات العلي

 االدراسات العلي

ا الدراسات العلي

 االعليالدراسات 

 االدراسات العلي

 الدراسات الصفية

الدراسات الصفية 

 الدراسات الصفية

 الدراسات الصفية

 االدراسات العلي

 االدراسات العلي

الدراسات العليا 

 االدراسات العلي

الدراسات العليا 

 االدراسات العلي

 االدراسات العلي

 االدراسات العلي

 تاريخ 1سنة 

 تاريخ 1سنة 

 االدراسات العلي

 االدراسات العلي

جذع  2سنة 

باتنة / كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية 

 م2551

باتنة / اإلسالمية العلوم االجتماعية وكلية 

 م2551

باتنة . ج /اآلداب والعلوم اإلنسانية  كلية

 م2555

 -2559تبسة / جامعة التكوين المتواصل 

 م51

كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية 

 م1111

كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية 

 م1119

إلسالمية كلية العلوم االجتماعية والعلوم ا

 م1119

كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية 

 م1111

 ..م1111اإلسالمية  ماعيةكلية العلوم االجت

 .. 1111اإلسالمية كلية العلوم االجتماعية 

 1111اإلسالمية  جامعة األمير عبد القادر

.. 

 .. 1115اإلسالمية  كلية العلوم االجتماعية

 .. 1115اإلسالمية  جتماعيةكلية العلوم اال

 ..1115اإلسالمية  كلية العلوم االجتماعية

 م1111اإلسالمية  كلية العلوم االجتماعية

  -1121اإلسالمية  كلية العلوم االجتماعية

 قسم اإلعالم واالتصال باتنة / كلية الحقوق 

 -1122اإلسالمية  كلية العلوم االجتماعية

 -1122اإلسالمية  كلية العلوم االجتماعية

 م 29-21اإلسالمية  كلية العلوم االجتماعية

  -1122اإلسالمية  كلية العلوم االجتماعية

 م29-21اإلسالمية  كلية العلوم االجتماعية
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 ماستر 2إعالم دعوي 

 تجارب إعالمية واتصالية

 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال

 مناهج البحث الدعوي

 الخطاب اإلسالمي المعاصر

 دراسات في الثقافة اإلسالمية

 مقاربة الوجود اإلسالمي في الغرب

 منهجية وتقنيات البحث العلمي

 اإلنساني في القرآنالمجتمع 

الفكر اإلسالمي الحديث  اتجاهات

 والمعاصر

 مدخل إلى منهج البحث العلمي

الحركات التجديدية واإلصالحية في 

 العالم اإلسالمي

 اإلعالم الديني وقضايا المجتمع

غير المسلمة في العالم  األقليات

 اإلسالمي

 مشترك

 االدراسات العلي

 االدراسات العلي

 الماستر أقليات

 الماستر أقليات

 أقسام الدكتوراة

 أقلياتالماستر 

الماستر شريعة 

 وقانون

 .م . جذع  2سنة 

 

 الماستر حضارة

الماستر دعوة 

 موإعال

الماستر شريعة 

 وحقوق إنسان

 م21-22اإلسالمية  كلية العلوم االجتماعية

 م21-22اإلسالمية  كلية العلوم االجتماعية

 م21-22اإلسالمية  كلية العلوم االجتماعية

 م21-22اإلسالمية  الجتماعيةكلية العلوم ا

 م29-22اإلسالمية كلية العلوم االجتماعية 

 م1121-1129كلية العلوم اإلسالمية 

-22اإلسالمية وم االجتماعية وكلية العل

 م29

 م1129اإلسالمية  كلية العلوم االجتماعية و

 م1121-1129كلية العلوم اإلسالمية 

 م1121-1121كلية العلوم اإلسالمية 

 م1121-1121العلوم اإلسالمية كلية 

 م1121-1129كلية العلوم اإلسالمية 

 م1129-1121لية العلوم اإلسالمية ك

 م1129-1121ية العلوم اإلسالمية كل

 م1125-1129لية العلوم اإلسالمية ك

 م1125-1129كلية العلوم اإلسالمية 

 م1125-1129لية العلوم اإلسالمية ك

 م1125-1129كلية العلوم اإلسالمية 

االبتدائية واإلعدادية المرحلة  والعلمي المسار التكويني والمعرفي

 : دمشق م2519-2511 والثانوية

أخذنا ( م2519-2519حسن مرزوق حبنكة الميداني الدمشقي )الشيخ العالمة  – 2

ان في حلقة في جامع منجك بالميد( العقيدة اإلسالمية وأسسها)كتاب  على يديه 

 .فقط خاصة للشباب

إحياء علوم )كتاب ( م1121سعيد رمضان مال البوطي ت )الشيخ العالمة  – 1

 .في جامع السنجقدار بحي سوق الهال بالقرب من القلعة( لغزالياالدين ألبي حامد 

األذكار لإلمام )شيخ مقرئي الشام، كتاب ( عبد الحميد ياسين)الشيخ العالمة  – 1

الذي نسكن فيه، الذي كان خطيبه الشيخ  بجامع المنصور بحي المجتهد( النووي

 (.دمحم كريم راجح)
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كتاب ( رشيد شميس)ابن الشيخ العالمة ( دمحم أبو عادل شميس)الشيخ العالمة  – 4

 .بجامع الحيواطية بحينا( رياض الصالحين لإلمام النووي شرح)

كريم عبد ال)ابن العالمة الشيخ ( سارية عبد الكريم الرفاعي)الشيخ العالمة  – 9

المقدمة )و ( متن الغاية والتقريب للقاض أبي الشجاع الشافعي)كتابي ( الرفاعي

في جامع زيد بن ثابت األنصاري وسط ( الحضرمية لإلمام الحضرمي الشافعي

 .دمشق

شرح حاشية ابن عابدين رد المحتار على )كتاب ( دمحم درويش النقاش)الشيخ  – 1

 .ابجامع الحيواطية بحين( الدر المختار

( متن األربعين نووية اإللمام النووي)كتاب ( دمحم أبو بكر الدرعاوي)الشيخ  – 1

 .بجامع الحيواطية

( الرقائق واألخالق والذوق)كتاب ( م1129دمحم عوض ت )الشيخ العالمة  – 9

 .بجامع زيد بن ثابت األنصاري

اليسر دمحم أبو )المدرس بجامعة دمشق والشيخ ( دمحم بشير الرز)الشيخ  – 5

 (.الدعوة واإلرشاد والوعظ)خطيبا الجمعة بمسجدنا الحيواطية كتاب ( عابدين

 .اللغة العربية( علي المغربي اإلباضي الجزائري)الشيخ  -21

حفظ القرآن الكريم ( م1129حي  -2599وسام الجبان الدمشقي )الشيخ  -22

 .ة بحيناوتفسيره، والسيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي في جامع الحيواطي

االشتراك في العمل التطوعي واالنخراط في جمعية بناء جامع مقام أهل الكهف  -21

بحي جبل المهاجرين بأعالي دمشق أسبوعيا، وإيصال تلك التبرعات لمقر الجمعية 

 (.دمحم وسام الجبان الدمشقي)رفقة الشيخ ( دمحم محفوظ)عند الشيخ 

 -م1129حي  -2599لبصري الجزائري زياد ا)الشيخ األديب الشاعر األستاذ  -21

( ذو األصول الجزائرية من قرية البصرة بالغرب الجزائري بالقرب من تلمسان

تدريسنا اللغة العربية وقواعدها ونحوها  وبالغتها، وتحفيظنا الشعر واألمثال في 

 .جامع الحيواطية بحينا

بزقاق األربعين معلمو مدرسة التربية والتعليم الخاصة بدمشق بحي السويقة  -24

طريق باب الجابية، حيث مقبرة باب الصغير وقبور الصحابة والتابعين والعلماء 

وجامع النقشبندي، إْذ تبدأ الدراسة على الساعة السابعة صباحا في تفسير للقرآن 

( دمحم غالب رجب الميداني الدمشقي)الكريم على يد الشيخ العالمة األديب المترجم 

تقن أربع لغات وشارك في الحرب العالمية األولى مترجما في أستاذنا الذي كان ي

دمحم سليم القمحة )الجيش التركي، وأستاذنا للغة العربية والتربية اإلسالمية والخط 

دمحم وليد رجب الميداني )الشديد والقاسي جدا، واألستاذ ( الميداني الدمشقي

ة التاريخ والجغرافيا مدير المدرسة ومدرسنا القاسي والشديد في ماد( الدمشقي
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والعلوم الطبيعية، والتي تبدأ الدراسة فيها من الساعة السابعة صباحا وتنتهي على 

 .م2512-2511سنوات . الساعة الرابعة مساء  

تالميذ الزيتونة ومن جامعة خريجي من بالشرق الجزائري مشايخ مدينة تبسة  -29

ومدرسي جمعية العلماء المسلمين  العربي التبسيين عبد الحميد بن باديس والشيخ

الشيخ العيد مطروح، الشيخ عيسى سلطاني، الشيخ دمحم الشبوكي، : )الجزائريين

الشيخ علية بلقاسم، الشيخ دمحم سالمة، الشيخ سعدي الشيخ إبراهيم مزهودي، 

الشيخ األزهر، الشيخ رجال السعيد، الشيخ األمين خالدي صديق مالك بن نبي، 

 (الشيخ حسين خليف، الشيخ لحبيب فارسمحمود أرسالن، 

الجامعية والدراسات  المسار التكويني والمعرفي والعلمي في المرحلة

 :العليا

الصفية األولى ثم دعمتها تجربة أخرى هي تجربة الدراسات الجامعية 

مرحلة في أعرق وأعمق وأكبر وأنضج م بجامعة عنابة، ثم تجربة 2511-2591

العليا بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة سنوات الدراسات 

على يد ثلة من الشيوخ واألساتذة الدعاة والباحثين، يتقدمهم ( م2591-2552)

دمحم )الشيخ العالمة الداعية المصلح فارس الدعوة اإلسالمية في القرن العشرين 

، وهم (يوسف القرضاوي)، والشيخ العالمة الكبير (م2551هـ 2421الغزالي ت 

 :  على التوالي

 .الشـيخ دمحم الغزالي، اإلعجاز والتفسير والدعوة -2

 . يوسف القرضاوي، الفقه والدعوة -1

 .، الفقه والمعامالتالمصري ازيأبو المعاطي حج -1

 .، الفقه والمعامالت الماليةالمصري يدعبد الحليم الس -4

   .، األصول والرقائقالسوري حسن هيتو -9

 .، العقيدة والتوحيدالتونسي عبد المجيد النجار -1

 .علم االجتماع اإلسالمي، التونسي دمحم التومي -1

مشرفي األول في ) .اإلعالم واالتصال وعلوم التربية، العراقي علي قريشي - 9

 (الماجستير

 .مقارنة األديان واللغة العبرية، المصري رعبد الخالق بك -5

 .األديان القديمة واليهودية والمسيحية المصري، دمحم الهواري -21

 .التفسير وحلقة البحث العلمي ،دمحم سليمان آتش التركي -22

 .النحو والصرف، المصري واندمحم رض -21
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 .العقيدة وعلم الكالم ،المصري أحمد فؤاد العقلـي -21

 .  فرق إسالمية، وفرق ضالة ،التونسي يأبو القاسم الغال -24

 . حركات النهضة وحاضر العالم اإلسالمي ،الجزائري طالبيار عم -29

 .السيرة النبوية ومصادرها، الفلسطيني األردني دمحم الخاروف -21

 .المنهجية، الفلسطيني األردني غازي عناية -21

مشرفي ) .التاريخ والحضارة اإلسالمية ،التشادي عبد الرحمن عمر الماحي -29

 (األول في الدكتوراة

 . أحمد شلبي المصري، التاريخ -25

 (مشرفي في الماجستير) .اإلعالم واالتصال، الجزائري عزي عبد الرحمن -11

 .  اللغة العربية ،العراقي صبحي التميمي -12

 .التفسير ومدارسه ومناهجه ،اللبناني أنس طبارة -11

 .اللغة العربية، العراقي الكناني سامي -11 

  .الفقه والمقاصد ،سطيني األردنيالفل فخري أبو صفية -14

 .يوسف حسين الجزائري، فلسفة الحضارة وفكر مالك بن نبي -19

 .علم مصطلح الحديثحمزة عبد هللا المليباري،  -11

مشرفي في ) .المقاصد ،الفلسطيني األردني إسماعيل يحي رضوان العداربه -11

 (الدكتوراة

مشرفي األول في ) .وتقنيات البحثالمناهج ، الجزائري بشير بوجنانة -19

 (الماجستير

 .الطيب برغوث الجزائري، فقه الدعوة -15

حسيب حسب هللا السامرائي العراقي، التفسير ومناهجه ورجاله وعلوم  -11

 .القرآن

 .حسن رمضان فحلة السوري، الفقه والمقاصد وتاريخ الحركات اإلسالمية -12

 : بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية األساتذة الزائرون والمقيمون

عبد السالم الهراس المغربي، دمحم صادق حسن السوداني، دمحم الدسوقي 

دمحم الطاهر المصري، عامر الزيباري العراقي، عبد المجيد النجار التونسي، 

، التونسي ، دمحم السويسيالفلسطيني األردني ، جبر الفضيالتالتونسي الجوابي

 ، طه جابر فياض العلوانيالمصري محي الدين عطيةلدين عطية المصري، جمال ا

، دمحم كمال السوري عبد الفتاح أبو غذةعبد الحليم عويس المصري، ، العراقي
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، أحمد بسام ساعي المصري، عبد العزيز نبوي يوسف المصري الدين إمام

جعفر المصري، عمر عبيد حسنة السوري، حمدي زقزوق مصطفى ، السوري

المصري، كامل الشيبي العراقي، دمحم أركون الجزائري، مهدي شمس الدين 

اللبناني، دمحم حسين فضل هللا اللبناني، دمحم علي التسخيري العراقي اإليراني، دمحم 

 فاضل الجماليدمحم علي أبو ريان المصري، دمحم عبد الهادي أبو ريدة الفلسطيني، 

  ..، نسيب نشاوي السوريشيخاني التونسي، التهامي نقرة التونسي، جمعة العراقي

 : الزائرون والمقيمون الجزائريون

أبو القاسم الهاشمي التيجاني، دمحم مصايف، أبو العيد دودو، زهير إحدادن، 

دمحم الصالح فركوس، يحي بوعزيز، أحمد حماني، سعد هللا، عبد الرزاق قسوم، 

أحمد أبو عمران الشيخ، مراد زعيمي، موسى لقبال، حمو فخار، عدون شريفي، 

، رابح بشير، عمار طسطاسدمحم مغلي ، حسن كاتبعباسي مدني، شرفي الرفاعي، 

 ..بلعيد، علي بن دمحم

 :  جامعات الدراسة ومكتبات ومراكز البحث

 د واالستفادةتاريخ التواج الدرجة العلمية ةالمؤسس

مكتبة جامعة عنابة وأساتذة معهد اآلداب  -

 واللغة

مكتبة وأساتذة ج  األمير عبد القادر  -

 بقسنطينة

مكتبة وأساتذة ج األمير عبد القادر  -

 بقسنطينة

مكتبة وأساتذة جامعة الحاج العقيد لخضر  -

مكتبة وأساتذة ج األمير عبد القادر  -باتنة  

 مكتبة أرشيف قسنطينة -بقسنطينة   

 مكتبة أرشيف الشيخ العربي التبسي بتبسة -

 مكتبة وأرشيف جامعة األزهر بالقاهرة -

 مكتبة وأرشيف جامعة الزيتونة بتونس -

 مكتبة الخلدونية بالزيتونة بتونس -

مكتبة وأساتذة كلية أصول الدين بمدينة  -

 الجزائر

 درجـة الليسانـس

درجة الدراسات 

 العليا

 درجــة الماجستير

 درجــة الدكتـوراة

 درجــة الدكتـوراة

 الدكتـوراةدرجــة 

 درجــة الدكتـوراة

 درجــة الدكتـوراة

 درجــة الدكتـوراة

 درجــة الدكتـوراه

 درجــة الدكتـوراه

 م2954-2591 -2592-2511سنوات 

 م2595-2591سنوات 

 م2551-2595سنوات 

 م2555-2551سنوات 

 م2555-2551سنوات 

 م2555-2551سنوات 

  م2555-2551سنوات 

 هـ2425-2424/ م2555-2551سنوات 

 هـ2425-2424/ م2555-2551سنوات 

 هـ2425-2424/ م 2555-2551سنوات 

 : والمؤلفاتاإلنتاج العلمي 

 :األطروحات العلمية
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الصراع النفسي لدى البطل في الرواية اإلسالمية )أطروحة شهادة الليسانس  -2

إشراف األستاذ الدكتور نسيب ( ص 59- رواية قاتل حمزة لنجيب الكيالني أنموذجا

 .م2594جوان جامعة عنابة نشاوي، 

إشراف األستاذ ( ص 141- اإلعالن من منظور إسالمي)أطروحة الماجستير  -1

جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة الدكتور عبد الرحمن عزي، 

 .م1111، 11ُطبع ملخصها في كتاب األمة رقم . م2551يناير 

إشراف ( ص 2191- الشيخ العربي التبسي مصلحا) الدولة دكتوراةأطروحة  -1

كلية أصول الدين بالجزائر العاصمة األستاذ الدكتور إسماعيل رضوان العداربة، 

من قبل وزارة الثقافة الجزائرية سنة " الملحق"ُطبع نصفها الثاني . م1111جوان 

 . م1121

 :الكتب والمؤلفات

 ،11، رقم م1111 سنة قطرسلسلة كتاب األمة،  ،منظور إسالمياإلعالن من  – 2

) 21x  29-  291ص).. 

، الجزائرالزيتوني، مطبعة الفنون المطبعية، الطيب باشا دمحم العالمة الشيخ  – 1

 .(41ص  -21x  29 (م 1111الطبعة األولى، 

  x 14 (م 1119 ، الطبعة األولى،دمشق ،دار البالغ ،مدينة تبسة وأعالمها – 1

 ..(421ص  -x  29 14 (م 1121الجزائر دار البالغ فرع وطبعة  .(122ص  -29

  .طبعة وزارة الثقافة

ص  -x  29 14 (م 1119قطر تأليف جماعي الخطاب اإلسالمي المعاصر  – 4

 .(ص 91، منها مخصص لي 111

 األولى،، الطبعة الجزائر ، دار الوليد، وادي سوفمنارات من شهاب البصائر - 9

 .(911ص  -x  29 14 (م 1111

، الجزائر دمحم الشبوكي، مطبعة الهدى، عن مليلة شاعر الثورة الجزائرية الثائر – 1

 .(219ص  -21x  29 (م 1119الطبعة األولى، 

 (م 1121 ، الطبعة األولى،القاهرة ، دار الكتاب الحديث،تيارات فكرية معاصرة – 1

14 x  29-  921ص). 

 هللا نوح إبراهيم يوسف موسى، دار الكتاب الحديث،  أنبياءمنهج الدعوة عند  – 9

 .(115ص  -x  29 14 (م 1121 ، الطبعة األولى، القاهرة

، الطبعة القاهرةفي الجزائر، دار الكتاب الحديث، أعالم اإلصالح اإلسالمي  – 5

 .(121ص  -x  29 14 (م، 1121 األولى، 

ص  -x  29 14 – 1ج )، (151ص  -x  29 14 – 2ج )م 1121وطبعة الجزائر 

 .طبعة وزارة الثقافة. (111
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منهجية البحث في عملية االتصال الدعوي، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  –21

 .(121ص  -x  29 14 (م 1121الطبعة األولى، 

دراسات وأبحاث في تاريخ الدعوة والدعاة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  – 22 

ص  -x  29 14 – 1ج )، (921ص  -14x 18 – 2ج )م 1121الطبعة األولى، 

124). 

 -x  29 14 -2ج (م 1121الجزائر طبعة الشيخ العربي التبسي  العالمة آثار – 21

 .طبعة وزارة الثقافة .(111ص  -x  29 14 1ج  (  .(421ص 

 . (211ص  -x  29 21 ( سلسلة روافد  م1124 التغيير بالقراءة الكويت -21

، الطبعة القاهرة ، دار الكتاب الحديث،مدخل إلى علوم اإلسالم واالتصال -24

 .(111ص  -x  29 14(م 1124 األولى،

 الطبعة األولى،، القاهرة ، دار الكتاب الحديث،مدخل إلى تاريخ الجزائر الحديث -29

 . (291ص  -x  29 14(م 1129

 ، الطبعة األولى،القاهرة ، دار الكتاب الحديث، مدخل إلى مناهج الدعوة –21 

 .(114ص  -x  29 14 (م 1129

  x 14 (م 1121كتاب جماعي منهجية البحث في العلوم اإلسالمية القاهرة  – 21

 .(ص 211، مخصص لي 995ص  -29

 والوحدة في فكر المجدد عبد السالم ياسين دار نور ألمانيامركزية اإلنسان  -29

 ..(241ص  -x  29 14 (م 1121

مدخل إلى علم الدعوة اإلسالمية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة األولى،  -25

 .(192ص  -x  29 14(م 1121

الدعوة اإلسالمية في قرن التكنولوجيات العولمية، دار الكتاب الحديث،  -11

 .(191ص  -x  29 14 (م 1121القاهرة، الطبعة األولى، 

المعاصرة، دار الكتاب الحديث،  الموجة اإللكترونيةتداعيات اإلعالم الجديد و -12

 .(192ص  -x  29 14 (م 1121القاهرة، الطبعة األولى، 

طبعة و م،1121، الطبعة األولى، القاهرة ، دار الكتاب الحديث،لقراءةالدافعية ل -11

 .(192ص  -x  29 14 (م 1121 دار نور بألمانيا

الطبعة األولى، مدخل إلى مناهج البحث الدعوي، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  -11

1129 ،(14 x  29-  119ص). 

الحركات التجديدية واإلصالحية في العصر الحديث، دار الكتاب الحديث،  -14

 .(999ص  -x  29 14)م، 1129القاهرة، الطبعة األولى، 

 : تحت الطبع
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مدخل إلى الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر، دار الكتاب الحديث، القاهرة، تحت  -2

 .م1125 الطبع

الشيخ العربي التبسي بقسنطينة، وزارة معهد عبد الحميد بن باديس تحت إدارة  -1

 .الثقافة الجزائرية

وزارة الثقافة ، (جزء 1)شخصيات وأعالم مرت بعاصمة األوراس باتنة،  -1

 .الجزائرية

 .، وزارة الثقافة الجزائرية(أجزاء 1) معجم تراجم أعالم األوراس،  -4

 .رؤى استراتيجية لتجفيف منابع اإلرهاب -9

 .(كتاب األمة قطر) مي المقاصد وفقه الواقعحاجة الدعاة لعل -1

 :الكتب الجماعية

 .م1119كتاب الخطاب اإلسالمي المعاصر،  قطر سنة  – 2

 .م1111كتاب النقد الذاتي رؤية إسالمية، الكويت، اإلصدار الخامس،  -1

خمسة كتب جماعية محكمة بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية سنوات  -1

دمحم بن يوسف اطفيش، عبد أحمد حماني، البشير اإلبراهيمي، )م 1119-1121

 .(.الرحمن الجياللي، العربي التنبسي

 : كتب جماعية أخرى 

وادي سدوف  اإلبدداعرابطدة ، العولمدةجماعي عن الثقافة الوطنية وتحدديات كتاب  -أ

 .م1119

 .م1121، وزارة الثقافة كتاب جماعي عن الخطاب الديني في قرن العولمة

كتاب جمداعي عدن المجتمدع المددني رؤيدة شدرعية، رابطدة اإلبدداع وادي سدوف  -ب

 .م1111

كتاب جماعي عن الخطاب الديني في زمن العولمدة، رابطدة اإلبدداع وادي سدوف  -ج

 . م1121

، جامعدة األغدواط عن أثر العلوم اإلسالمية على المجتمع الجزائدريكتاب جماعي  -د

  .م1121

، المركددز الددوطني للبحددث فددي تدداريخ كتدداب جمدداعي عددن خطددي مددوريس وشددال - هددـ

 .م2555الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر الجزائر العاصمة 

اف ، وزارة الشدؤون الدينيدة واألوقدكتاب جماعي عن األمن الفكدري فدي الجزائدر -و

  .م1121سنة 
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كتاب جماعي عن مسداهمة الجزائدريين فدي المشدرق العربدي إلدى فلسدطين سديرا  -ز

 .م1119 ، مؤسسة عبد الحميد بن باديس قسنطينةعلى األقدام

كتب جماعية أخرى  صادرة عن جمعية الشيخ العربي التبسدي بتبسدة ( 4)أربعة  -ح

 .م1121-1111الثقافية سنوات 

 :الكتب المخطوطة

 .م1121-2511 النظام الجزائري وحصاد السنين العجاف – 2

 (م2591-2592تجربة ذاتية سنتي ) .1125مذكرات السجين رقم  – 1

 (مذكرات ذاتية) .دموع على نهر بردى الحزين -1

  .السلفية المعاصرة النظرية والممارسة الحالة الجزائرية أنموذجا -4

 .ةالوحدة اإلسالمية عند المفكرين المغارب -9

 .انتشار اإلسالم في القارة اإلفريقية -1

 .األمثال الشعبية الجزائرية مقارنة باألمثال الشعبية الشامية -1

 .الشيخ عبد الحميد بن باديس كما تصفه جريدة البصائر وكتابها -9

 .مكانة عالم األفكار في الهدي النبوي -5

 .قضايا العالم اإلسالمي المعاصر -21

 :والثقافياالنتاج الفكري 

 :المجالت العربية والجزائريةالنشر في  -2

واإلسالمية في المجالت العربية  امقاال ودراسة وبحث ونثمانمائة و

األحمدية، آفاق : ]التاليةالفصلية المحكمة والشهرية واألسبوعية والجزائرية 

الثقافة والتراث، الوعي اإلسالمي، البالغ، التقوى، رابطة العالم اإلسالمي، 

، الخيرية، عربية، العربي، المعيار، الهدايةالفيصل، المنهاج، الحج، المجلة ال

البشائر، العالم اللندنية، العالمية، الحرس الوطني، مجلة كلية الملك خالد، العاِلم، 

المجتمع، الخفجي، القافلة، منار اإلسالم، مجلة إذاعة القرآن الكريم، مجلة كلية 

مجلة جامعة األمير عبد القادر، اإلسالمية بباتنة،  مجلة كلية العلومالحضارة، 

، ، مجلة جامعة الملك سعود بالرياضاألسمريةالمجلة العصر، رسالة المسجد، 

، مجلة ، مجلة كلية الحضارة وهران، مجلة العلوم االجتماعية األغواطالمنهل

 ..[. الدراسات اإلعالمية القيمية

 :الصحف الجزائرية اليومية -1

النصر، المساء، ): التاليةالجزائرية  يومياتفي الصحف والمقال  ألف

 الثقافيالشروق اليومي، الشروق الحدث، األوراس، األطلس، السالم، الخبر، 
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سنوات ..( ، الفكر الحر،، النور، العقيدة، النهار، الشعب، البيان، المنقذاألسبوعي

 .م1129 -2511

 : والمؤتمرات الندوات والملتقيات

 مائتي ملتقى وندوة ومؤتمرا علميا وفكريا وثقافيا وطنيا ومغاربيا ودوليا

الدار البيضاء، طرابلس، في  مكة، الرياض، اسطنبول، نواق الشط، داكار، الرباط،)

، األغواط، تبسة، برج بوعريريج، قسنطينةالجزائر العاصمة،  :القطر الجزائري

هران، غرداية، قالمة، خنشلة، سطيف، سكيكدة، وادي سوف، بسكرة، مستغانم، و

والتدريس الصفي .. اإلشراف والمناقشاتفضال عن . ..(أم البواقي، باتنة، 

  .والخبرة الجامعية الجزائرية والعربية واإلسالمية.. والدراسات العليا

 :والمؤتمرات أهم الملتقيات

وان وهران بعنبمدينة ( ة تقبلياإلسالم والدراسات  المس)  ولالملتقى الدولي ح - 2

المي والتحدي الحضاري المعاصر في قارتي أفريقيا اإلعالم العربي واإلس: )

 .م11/22/2559هـ 2425شعبان14(  وآسيا

أثر : ) الملتقى الدولي حول االستشراق واالستغراب بمدينة وهران بعنوان  - 1

 .م1111أفريل 19هـ 2412محرم11... ( االستشراق في استغراب الفكر العربي 

الدعوة اإلسالمية في )  بمدينة قسنطينة بعنوان -ملتقى الدعوة اإلسالمية – 1

جامعة األمير  .م1111أفريل 19هـ 2412محرم11.. الجزائر والتحديات الداخلية 

 .عبد القادر للعلوم اإلسالمية

أبو اليقظان بالقرارة والية الداعية والصحفي واإلعالمي إبراهيم ملتقى  - 4

 .م19/11/1111و  11غرداية

ملتقى واقع وآفاق الدراسات العليا بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  – 9

 .م1111/جانفي/21و  29بقسنطينة يومي 

أثر الخطاب الديني في  -ملتقى أثر الخطاب الديني في المجتمع بقسنطينة - 1

 21و  21 .أنموذجا المجتمع الجزائري تجربتي مع رواد مسجد سلمان الفارسي 

 .جامعة األمير عبد القادر .م1119/جانفي /

الحرية الدينية في  -سان بقسنطينةة الدينية في اإلسالم وحقوق اإلنملتقى الحري - 1

م الموافق 1119/ماي/11و11و19اإلسالم وموانع الحوار مع اآلخر

 .جامعة األمير عبد القادر .هـ1/2415ربيع /11و15و19

معجزة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في صناعة الفرد  -. بالجزائرأسبوع القرآن الكريم العاشر  - 9

 .م 1115مارس  29و  21و  21هـ 2411ربيع أول  12و  11و  25. المتحضر 

مفعالت استنهاض القيم  -. بالجزائرأسبوع القرآن الكريم الحادي عشر  - 5

 .م  1121مارس  11..  12هـ 2412ربيع أول  21..  29. األمةالوطنية في الفرد و

ملتقى اإلسالم والعلوم العقلية الدولي محاولة منهجية تأسيسية لتاريخية  - 21

 م12/11/1121..15هـ 1/2412ربيع/29..  21 الجزائر الفكر اإلسالمي
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وادي  ةمملتقى تجديد الخطاب الديني تجديد الخطاب الديني في زمن العول -22

 هـ1/2412ربيع12و11م 1121أفريل  9و 4و 1سوف 

.  قالمةالملتقى الوطني الرابع للقرآن الكريم البعد االجتماعي للدين اإلسالمي  -21

 هـ2/2412جمادى  15و  19و  11م 1121أفريل  14و  11و 11

ملتقى دور العلوم اإلسالمية في مواجهة التحديات أثر الفتاوى المتشنجة على  -21

م 1121ماي 9و 4األغواط  الب الجامعيالتحصيل العلمي للط

 هـ2/2412جمادى12و11

دراسة  –ملتقى األمن الفكري تطور الحركة المذهبية في بالد المغرب األوسط  -24

 14 11و  11 هـ2412/  1جمادى  21 5و   9–بسكرة  تاريخية ميدانية 

 م 1121/ماي/

ونشر اإلسالم في ملتقى اإلنسان والصحراء اإلمام دمحم بن علي السنوسي  -29

 .م 11/22/1122و11و الثالثاء 12غرداية  الصحراء اإلفريقية

 فشل مجتمع المعرفة في التنمية المعرفية. ملتقى تكنولوجيات اإلعالم  - 21

 .م 11/21/1122و19اإلثنين والثالثاء  سكيكدة

 ةأسبوع القرآن الكريم الثالث عشر البعد الزمني وأثره في المشاريع الحضاري -21

 .م29/11/1121..21هـ 2/2411ربيع/11..11الجزائر 

م 21/1121/ 4و  1األغواط  ملتقى مكتسبات الثورة الجزائرية وتفعيلها -29

 .خطاب الهوية ومقوماته في الخطاب الباديسي

ملتقى الحتمية القيمية في اإلعالم حكم اإلعالن على األعضاء البشرية في  -25

 .م24/11/1124-21مستغانم  وسائل اإلعالم

/ .. 12/15ملتقى فقه الموازنات جواز تمثيل شخصيات الصحابة - 11

 .مكة ، جامعة أم القرىم19/15/1121

/ .. 11/15ملتقى الثقافة المعاصرة كيف نبني ثقافة واعية ؟ مكة - 12

 .مكة ، رابطة العالم اإلسالمي،م29/21/1124

غرداية ة اإلسالمية في فكر الشيخ اطفيش ملتقى الشيخ اطفيش مشروع الوحد -11

 .م1124/نوفمبر/21و  5. 

شرعية  ملتقى المجتمع المدني المجتمع المدني بين الدولة والمجتمع رؤية -11

 م 1124/برمسدي/21و  5وضعية سوق أهراس

عزي عبد الرحمن ملتقى نظرية الحتمية القيمية نقد لنظرية البرفيسور  -14

 .مستغانمجامعة عبد الحميد بن باديس ب .م1129/مارس/22و21

البحث في العلوم اإلسالمية ودوره  ملتقى العلوم اإلسالمية واإلقالع الحضاري -19

جامعة  م1/19/1129و  9هـ الموافق 29/11/2411و21في النهوض الحضاري

 .األغواطعمار ثليجي ب

فكر الشيخ عبد مركزية اإلنسان في  التغيير في فكر الشيخ عبد السالم ياسين - 11

  .اسطنبول .م21/12/1121و 21السالم ياسين

الجهل بالدين سبيل الغلو والتطرف   علماء السنة ودورهم في مكافحة اإلرهاب -11

 .رابطة العالم اإلسالمي. نواق الشط م11-11/11/1121
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دور األسرة والمجتمع في التنمية  اإلرهاب وضرره على التنمية واالستقرار -19

رابطة العالم . داكار م11/11/1121-15هـ 1/2411جمادى /12-11واالستقرار

 .اإلسالمي

 .م21/14/1121مقاربة تحليلية الستعادة دور المعلم  الملتقى العلمي التربوي -15

 باتنة

حة دور العمل اإلغاثي في مكاف العمل اإلغاثي ودوره في مكافحة اإلرهاب -11

 .رابطة العالم اإلسالمي. فرنسا استراسبورغ م11/19/1121-15اإلرهاب

-22دور النخبة في النهضة باألمة ملتقى الشيخين التبسي واطفيش - 12

 برج بوعريريج .م11/19/1121-29هـ 2411/شعبان/21

ربع /11-19 ملتقى الرحمة  قيمة الرحمة وأثرها في نجاح العمل الدعوي - 11

 .الرياضجامعة الملك سعود، . م5/11/1121-1هـ 1/2411

أباطرة اإلشراف والمناقشات ودورهم في استفحال ظاهرة السرقات العلمية،  -11

 .م22/21/1129و  21ملتقى السرقات العلمية، جامعة سطيف، 

الشيخ العربي التبسي الزاهد الورع، الشيخ العربي  -19 -11 -11 -19 -14

األصولي الفقيه، الشيخ العربي التبسي األديب الكاتب، الشيخ العربي  التبسي

ملتقيات الشيخ . التبسي الثوري المجاهد، الشيخ العربي التبسي السياسي الحكيم

م بمدينة تبسة 1121م 1121م و 1119م و 1119م و 1111العربي التبسي سنة 

 .شهر أفريل من كل سنة

دورها في إنجاح اإلشهار من خالل تحليل مضامين القيمة الدينية والتاريخية و -15

 -باتنة  -قيم مسلسل حريم السلطان وأثر ذلك على ارتفاع نسبة مبيعاتها في مدينة 

 . م4102، ملتقى اإلعالم القيمي بجامعة عمار ثليجي باألغواط، ديسمبر ((أنموذجا 

 :الدراسات واألبحاث والمقاالت المنشورة في المجالت العربية

 :المجالت الفصلية المحكمة -2

كلية الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر، مجلة اإلحياء، مؤلفات في نقدية قراءة  -2

 .م2559، جانفي 2العدد العلوم اإلسالمية باتنة، 

، مجلة الحضارة اإلسالمية، (...راق في استغراب الفكر العربيأثر االستش -1

أفريل 19هـ 2412محرم11 ، 1جامعة وهران، كلية الحضارة اإلسالمية، عدد 

 .م1111

مجلة آفاق التراث والثقافة، عدد  ،الحديثةالجزائرية حركة اإلصالح الديني  – 1

  .دبي ،م1111، جانفي 11

 ،م1111اكتوبر  ،41ة، عدد مجلة آفاق التراث والثقاف ،دمحم الطاهر بن عاشور – 4

 .دبي

، م1114، أبريل 49ة آفاق التراث والثقافة، عدد مجل ،عبد الحميد بن باديس – 9

  .دبي
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الثقافة، عدد مجلة آفاق التراث و، والتعليم في العهد االستعماري واقع التربية – 1

 .، دبيم1119، جويلية 91

، جويلية 11عدد  ،مجلة األحمدية، مالك بن نبي المفكر اإلسالمي العالمي – 1

 .م، دبي1119

، 91فة، عدد ، مجلة آفاق التراث والثقاالداعية المصلح الشيخ العربي التبسي – 9

 .م، دبي1111أبريل 

أثر الخطاب الديني على المجتمع الجزائري، مجلة المعيار،  جامعة األمير عبد  -5

 .م1111، ديسمبر29القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، عدد 

مخاطر الهيمنة العولمية األمريكية على مقومات الهوية الحضارية، مجلة  -21

 .م1111، يناير 44المنهاج، لبنان، عدد 

التراث  ، مجلة آفاقكي شاعر الثورة الجزائرية الثائرالشيخ دمحم الشبو  -22

 .، دبيم1119هـ اكتوبر 2415، شوال 11والثقافة، عدد 

مع اآلخر، مجلة المعيار، جامعة األمير عبد  الحرية الدينية وموانع الحوار  -21

 .م1119ديسمبر   ،21القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، عدد  

، 14الشيخ الرحالة الفضيل الورتيالني، مجلة آفاق التراث والثقافة، عدد  -21

 .، دبيم1115هـ جانفي  2411محرم 

 . م1115، اكتوبر 99دمحم إقبال الالهوري، مجلة المنهاج، لبنان، عدد  -24

الفكر العقدي عند الشيخ العربي التبسي ودوره في صياغة التغيير الحضاري،  -29

مجلة مخبر الدراسات العقدية، كلية أصول الدين ،جامعة األمير عبد القادر للعلوم 

 .م1121اإلسالمية، قسنطينة، 

البيئة التبسية في النهضة الجزائرية الحديثة، مجلة المعيار، قسنطينة، أثر  -21

  .م1121هـ جوان 2411، شعبان 15عدد 

م، 1122، جانفي 11موانع الحوار مع اآلخر، مجلة المنهاج، لبنان، عدد  - 21

 .11عدد 

أثر الوسائل الحديثة على مهارتي المطالعة والمقروئية، مجلة جامعة األمير  -29

 .م1121، جوان 11القادر للعلوم اإلسالمية، عدد  عبد

المقومات االستراتيجية للسياحة الصحراوية، مجلة بحوث ودراسات، جامعة  -25

 .م1121، جانفي 29وادي سوف، عدد 

حج الجزائريين قبل قرن، مجلة جامعة وهران، كلية الحضارة اإلسالمية، عدد  -11

 .م1121، أفريل 29
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، 1ية عند الشيخ العربي التبسي، مجلة جامعة غرداية، عدد الممارسة السياس -12

 .م1124ديسمبر 

قراءة نقدية لنظرية الحتمية القيمية في اإلعالم للباحث عبد الرحمن عزي،  -11

، جامعة األمير عبد القادر 1و  2مجلة الدراسات اإلعالمية القيمة المعاصرة، عدد 

 .م1124للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، 

-4كيف نبني ثقافة واعية؟ مجلة ملتقى رابطة العالم اإلسالمي الخامس عشر،  -11

 .م29/21/1124/.. 11/15هـ 2419/ذو الحجة/1

نقد نظرية الحتمية القيمية لعبد الرحمن عزي، مجلة العلوم االجتماعية،  -14

البعد العالمي لشخصية الشيخ  -.م1124، 1جامعة األغواط، السنة الثالثة، عدد 

بي التبسي، مجلة مخبر الدراسات اإلسالمية، جامعة حمة لخضر، وادي سوف، العر

 .م1129، ديسمبر 2، السنة 1عدد 

قيمة الرحمة ودورها في نجاح العمل الدعوي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز  -19

 .م1129فبراير .. آل سعود بالرياض

أعمال ملتقى مكة السادس الضوابط الشرعية للتعامل مع اإلعالم الجديد، مجلة  -11

 .م1129 هـ2411/ذو الحجة/1-9عشر، 

البحث العلمي في العلوم اإلسالمية ودوره في تشكيل مالمح النهضة الجزائرية  -11

الحديثة، مجلة العلوم االجتماعية واإلسالمية والحضارة، جامعة األغواط، السنة 

 .م، عدد 1129هـ 2411

طرف، مجلة ملتقى أعمال رابطة العالم اإلسالمي الجهل بالدين سبيل الغلو والت -19

 .م1121يتانيا، مارس ربمكة، بنواق الشوط، مو

لعالم دور األسرة والمجتمع في التنمية واالستقرار، مجلة ملتقى أعمال رابطة ا -15

 .م1121نيغال، مارس اإلسالمي بمكة، داكار، الس

ملتقى أعمال رابطة العالم دور العمل اإلغاثي في مكافحة اإلرهاب، مجلة  -11

 ..م1121اإلسالمي بمكة، استراسبورغ، فرنسا، ماي 

، 14الدراما الدينية وجواز تمثيل الصحابة ، مجلة األسمرية ، ليبيا ، عدد  -12

 .م1121، 21السنة 

اإلصالح الفكري والثقافي ودوره في العمل الخيري، مجلة جامعة أم القرى،  -11

 .م1129مكة المكرمة، أكتوبر 

 :برئاسة التحرير ية المحكمةشهرالمجالت ال -1

، أبو م2555، فبراير 21مجلة منار اإلسالم، عدد  ،بديع الزمان سعيد النورسي – 2

  .ظبي
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، أبو م2555، فبراير 22اإلسالم، عدد ، مجلة منار بديع الزمان سعيد النورسي –1

 .ظبي

، 11خالد العسكرية، الرياض، عدد اإلصالح في القرآن الكريم، مجلة كلية الملك  -1

  .م1111هـ 2412

، جويلية 911لثالثة، مجلة العربي، الكويت، عدد وهم الدخول إلى األلفية ا -4

 .م، الكويت1111

، م1111، سبتمبر 1لة الخفجي، عدد، مجمفهوم اإلصالح في القرآن الكريم -9

  .السعودية

  .، أبو ظبيم1112، يناير 21الشيخ العربي التبسي، مجلة منار اإلسالم، عدد  – 1

م، 1112، جوان 151عدد ، بسة بوابة العروبة، مجلة الفيصلمدينة ت -1

 .السعودية

، يناير 151ستشراق في استغراب الفكر العربي، مجلة الفيصل، عددأثر اال -9

 .م، السعودية1112

، م1112، جوان 11العالم، عدد  ، مجلةاألقدامإلى فلسطين سيرا على  -5

  .السعودية

، 219لجزائري وصراع األصالة والمعاصرة، مجلة التقوى، عدد المثقف ا -21

 .، لبنانم1112أوت 

، اكتوبر 219التقوى، عدد ، مجلة ستقبل العمل اإلسالمي في الجزائرم -22

  .، لبنانم1112

، نوفمبر 215التقوى، عدد  ، مجلةستقبل العمل اإلسالمي في الجزائرم -21

 .، لبنانم1112

، ديسمبر 221التقوى، عدد ، مجلة ستقبل العمل اإلسالمي في الجزائرم -21

 .، لبنانم1112

 .، الكويتم1112 ، اكتوبر21حة في أعماق مدمن ، مجلة البشائر، عدد سيا -24

  .ية، السعودم1112سالم، مجلة الحج، نوفمبر البعد االجتماعي لإل -29

، أبو م1111، يناير 21 ، عددجلة منار اإلسالم، مالشيخ البشير اإلبراهيمي -21

 .ظبي

م، عرض رسالة دكتوراة للدكتور 2511-2951النشاط الصهيوني في الجزائر  -21

، ذو القعدة 11م، السعودية، السنة الرابعة، عدد يوسف مناصرية، مجلة العالِ 

 .م1111هـ جانفي 2411
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، نوفمبر 291الحقيقية للشخصية اليهودية، مجلة العالمية، عدد معالم ال -29

  .، الكويتم1111

الهداية، عدد ، مجلة األصالة والمعاصرةم العربي واإلسالمي بين خطابي العال -25

  .، البحرينم1111، أفريل 155

، نوفمبر 444الخطاب الديني في زمن العولمة، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  -11

 .لكويتم، ا1111

، ماي 229لة التقوى، عدد ، مجالجامعي ورسالته في قرن العولمة الطالب -12

 .بنان، لم1111

، أبو م1111، يناير 22اإلمام دمحم بن علي السنوسي، مجلة منار اإلسالم، عدد  -11

  .ظبي

، م1111، فبراير 21اإلسالم، عدد ، مجلة منار اإلمام دمحم بن علي السنوسي -11

 .أبو ظبي

، م1111، يناير 22ة الخفجي، عدد ، مجلمفهوم عربي في القرآن الكريم -14

  .السعودية

، نوفمبر 499البعد االجتماعي للدين اإلسالمي، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  -19

 .، الكويتم1111

، سبتمبر 215التقوى، عدد ، مجلة خاطر الهيمنة العولمية األمريكيةم -11

 .، لبنانم1111

، م1111، اكتوبر 211الهيمنة العولمية األمريكية، مجلة التقوى، عدد خاطر م -11

 .لبنان

، ديسمبر 211التقوى، عدد ، مجلة الهيمنة العولمية األمريكيةمخاطر  -19

 .، لبنانم1111

، 494ت القراءة الحداثية للنص التراثي، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد متيها -15

 . ، الكويتم1111أوت 

، م1114الوطني، نوفمبر ، مجلة الحرس الديني في قرن العولمةالخطاب  -11

 .السعودية

، 242، مجلة التقوى، عدد العربي اليهوديصراع اإلعالمي استراتيجية ال -12

 .لبنان. م1114ديسمبر 

، 211ى، عدد ، مجلة التقون ثورة المليون شهيد بعد نصف قرنماذا بقي م -11

 .م، لبنان1114أوت 
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، 411تحليلية لحركية الخطاب الدعوي، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد ءة قرا -11

 .، الكويتم1114ديسمبر 

، سبتمبر 411سالمي، عدد ، مجلة الوعي اإليرا على األقدامإلى فلسطين س -14

  .، الكويتم1114

 ،م1119، جوان 4البعد االجتماعي لإلسالم، مجلة رسالة المسجد، عدد  -19

 .الجزائر

، ديسمبر 491سالمي، عدد ، مجلة الوعي اإلإسماعيل وبنو إسرائيلبنو  -11

 .، الكويتم1119

، 241، مجلة التقوى، عدد العربي اليهوديع اإلعالمي استراتيجية الصرا -11

 .م، لبنان1119جانفي 

، 241، مجلة التقوى، عدد الحضاريالم العربي واإلسالمي والتحدي اإلع -19

  .، لبنانم1119جوان 

، 241التقوى، عدد  ، مجلةالحضاريعالم العربي واإلسالمي والتحدي اإل -15

 .، لبنانم1119جويلة 

، مجلة الوعي والمعاصرة سالمي وخطابي األصالةالعالم العربي واإل -41

 .، الكويتم1119، أفريل 414اإلسالمي، عدد 

د الداعية، مجلة الوعي اإلسالمي، عداإلمام لرسم سمات ومعالم محاولة  -42

  .، الكويت2، الحلقة م1119، جوان 411

لرسم سمات ومعالم اإلمام الداعية، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد محاولة  -41

 .، الكويت1، الحلقة م1119، جويلية 411

، مجلة الوعي لعبور باب الريانرج الروحية والنفسية والسلوكية المعا -41

 .، الكويتم1119، نوفمبر 492اإلسالمي، عدد 

، 491لذات السوية معبر النهضة والتقدم، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد ا -44

 .، الكويتم1119ديسمبر 

، ماي 419اإلسالمي، عدد  ، مجلة الوعيمفهوم اإلرهاب في القرآن الكريم -49

 .ويت، الكم1119

، فبراير 111لفضيل الورتالني الداعية الرحالة، مجلة منار اإلسالم، عدد ا -41

  .ظبي، أبو م1111

، الكويت، جويلية 495عدد ،  الغزالي، مجلة الوعي اإلسالميدمحمالشيخ  – 41

 .، الكويتم1111

 . ، الكويتم1111، جوان 499المجتمع المدني، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  -49
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، م1111، اكتوبر 451وعي اإلسالمي، عدد ، مجلة الالبصري الحسناإلمام  -45

  .الكويت

، أفريل 491وعي اإلسالمي، عدد ، مجلة المحددات عملية االتصال الدعوي – 91

 .، الكويتم1111

، يناير 494إلسالمي، عدد ، مجلة الوعي ارياضات الشعوب وحوار الثقافات -92

  .، الكويتم1111

، ديسمبر 459بن الجوزي، الوعي اإلسالمي، عدد  عبد الرحمنالعالمة  –91

 .، الكويتم1111

، جانفي 495شمس اإلسالم تسطع على إفريقيا، رابطة العالم اإلسالمي، عدد  - 91

 .م، السعودية1111

عبير الشرق العربي وأثره التنويري في علماء الجزائر مجلة الحرس الوطني،  -94

 .السعوديةم، 1111، 155عدد 

مجلة الحرس  ،عبير الشرق العربي وأثره التنويري في علماء الجزائر -99

 .السعوديةم، 1111، 111، عدد الوطني

مقومات المشروع الحضاري عند نبيي هللا نوح وموسى، الوعي اإلسالمي،  -91

   .م، الكويت1111 ، جانفي 451عدد 

مقومات المشروع الحضاري في سورة العلق، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  -91

 .، الكويت2، الحلقة م1111،  فبراير 459

الحضاري في سورة العلق، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد مقومات المشروع  -99

 .، الكويت1، الحلقة م1111، مارس 455

مواصفات حامل المشروع في سورة المدثر، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد   -95

 .، الكويتم1111، أفريل 911

دور الخطاب المسجدي في كبح جنون العولمة، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  -11 

 .، الكويتم1111جويلية ، 911

م، 1111، جويلية 111مكانة البيئة في اإلسالم، مجلة الحرس الوطني، عدد  -12

 .، السعوديةم1111، أوت 111الحلقة الثانية، عدد . الحلقة األولى

، 459عبد هللا بن المبارك وجهاد السيف والقلم، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  -11

 .ويت، الكم1111هـ فبراير 2419صفر 

، ربيع أول 455الرحالت المغربية الحجازية، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  -11

 .، الكويتم1111هـ مارس 2419

عوامل تشكل الصورة النمطية لإلسالم والمسلمين في مخيال اآلخر، مجلة  -14

 .، الكويتم1119هـ جانفي 2415، محرم 919الوعي اإلسالمي، عدد 

 2، ربيع 922الصحابة، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد لمحات هادية من منهج  -19

 .، الكويتم1119هـ مارس 2415
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 1، جمادى 924سياحة في أعماق مدمن، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  -11

 .، الكويتم1119هـ جوان 2415

، شعبان 921التلفزيون يغتال الهوية اإلسالمية، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  -11

 .لكويت، ام1119هـ أوت 2415

، 121حمالت التشويه والتهجم على رسول هللا، مجلة الحرس الوطني، عدد  -19

 .، السعوديةم، الحلقة األولى1119هـ أوت 2415شعبان 

، 121حمالت التشويه والتهجم على رسول هللا، مجلة الحرس الوطني، عدد  -15

 .، السعوديةم، الحلقة الثانية1119هـ سبتمبر 2415رمضان 

، ذو 925األبعاد اإلعالمية والدعائية للحج، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  -11

 .، الكويتم1119هـ نوفمبر 2415القعدة 

فن الرسالة عند األديب نجيب الكيالني، مجلة الوعي اإلسالمي، الكويت، عدد  -12

 .، الكويتم1115هـ ماي 2411، جمادى أولى 919

في خط الطاعة، مجلة الوعي اإلسالمي،  خطاب البذل واإلنفاق وأثره البياني -11

 .، الكويتم1115هـ جوان  2411، جمادى اآلخرة 911الكويت، عدد 

قراءة في فصول المشهد الثقافي الجزائري، مجلة الوعي اإلسالمي، الكويت،  -11

 .، الكويتم1115هـ أوت 2411، شعبان 919عدد 

، ذو القعدة 259، عدد شمس اإلسالم تسطع على أرض إفريقية، مجلة التقوى -14

هـ نوفمبر 2411، ذو الحجة 251الحلقة الثانية عدد . م1115هـ اكتوبر 2411

 .، لبنانم1115

موانع الحوار مع اآلخر، مجلة الثقافة اإلسالمية، وزارة الشؤون الدينية  -19

 .م1121، جانفي 9الجزائرية، عدد 

 1121، ماي 111 صناعة الوهم واالحتراق، مجلة التقوى، لبنان، عدد –11

 .، لبنانهـ1/2412جمادى 

، صفر 914نظرية اعتذار الحضارات، مجلة الوعي اإلسالمي، الكويت، عدد  -11

 .، الكويتم1121هـ فيفري  2412

، جمادى 919قراءة دينية للكوارث البيئية، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  -19

 .، الكويتم1121هـ ماي 1/2412

، 942العطلة األسبوعية، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  البعد الحضاري أليام -15

 .، الكويتم1121هـ أوت 2412رمضان 

، 111دور األمن االجتماعي في تجفيف منابع اإلرهاب، مجلة التقوى، عدد  -91

 .، لبنانم، الحلقة األولى1121هـ جوان 2412رجب 
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، 111عدد  دور األمن االجتماعي في تجفيف منابع اإلرهاب، مجلة التقوى، -92

 .، لبنانم، الحلقة الثانية1121هـ جويلية 2412شعبان 

الفروض الغائبة ودورها في تكوين الشخصية المسلمة، مجلة التقوى، عدد  -91

 .، لبنانم، الحلقة األولى1121هـ أوت 2412، رمضان 114

الفروض الغائبة ودورها في تكوين الشخصية المسلمة، مجلة التقوى، عدد  -91

 .، لبنانم، الحلقة الثانية1121هـ أوت 2412ال ، شو119

، جمادى 421المثقف العربي وعقدة التمركز على الذات، المجلة العربية، عدد  -94

 .، السعوديةم1122هـ ماي 2411اآلخرة 

مالك بن نبي وحلم العيش في ظل الدولة السعودية، المجلة العربية، عدد  -99

 .، السعوديةم1121هـ فبراير 2411، ربيع ثاني 411

مقومات الهوية الوطنية في الخطاب الباديسي، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد   -91

 .، الكويتم1121هـ ماي جوان 2411، رجب 563

نقوال زيادة عين الرحلة وعقل التاريخ، مجلة العربي، ردود وتصويبات على  -91

 .، الكويتم1121هـ مارس 2414، ربيع اآلخرة 191عدد 

هـ 2414، شعبان 115فلسطين سيرا على األقدام، مجلة التقوى، عدد  إلى -99

 .، لبنانم1121جوان 

، ذو القعدة 952الرحالت المغربية الحجازية، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد   -95

 .، الكويتم1124هـ سبتمبر 2419

. 142و  141و  115المجتمع المدني بين الدولة والمجتمع، مجلة التقوى،  –51

 .، لبنانهـ2411م، رجب و شعبان ورمضان 1129وماي وجوان  أفريل

، ربيع 119المنزل الورقي والمنزل اإللكتروني، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  -52

 .، الكويتم1121هـ يناير 2411اآلخر 

، شعبان 121أين نحن من عصر ما بعد المعرفة، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  -51

 .، الكويتم1121هـ ماي 2411

قراءة في البيان الختامي لمؤتمر مكة المكرمة السادس عشر، مجلة رابطة  -51

 .، السعوديةم1121هـ يناير 2411، ربيع اآلخر 952العالم اإلسالمي، مكة، عدد 

قيمة النهي عن اإلسراف والتبذير وأثرها في التنمية، مجلة رابطة العالم  -54

 .م، السعودية1121أكتوبر هـ 2419، محرم 111اإلسالمي، مكة، عدد 

، 111القراءة عالج ألمراض األمة المزمنة، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  -59

 .م، الكويت1121هـ 2419جمادى اآلخرة 
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هـ 2419، ربيع أول 111طالبنا ال يقرأون، مجلة رابطة العالم اإلسالمي، عدد  -51

 .م، السعودية1121نوفمبر 

، جمادى األولى 114ة، مجلة الرابطة، مكة، عدد ماذا فعلنا ببيئتنا الجميل -51

 .م، السعودية1121هـ فبراير 2419

حاجة الدعاة إلى منهجية البحث الميداني، مجلة رابطة العالم اإلسالمي، عدد  -59

 .م، السعودية1121هـ ماي 2419، شعبان 111

عدد القراءة عالج ألمراض األمة المزمنة، مجلة رابطة العالم اإلسالمي،  -55

 .م، السعودية1121هـ جويلية 2419، شوال 115

، 121أصدقائي الثالثة والدافعية للقراءة، مجلة رابطة العالم اإلسالمي، عدد  -211

 .م، السعودية1121هـ أوت 2419ذو القعدة 

دور مناهج البحث العلمي في تجديد درس السنة النبوية، مجلة الوعي  -212

 .م، الكويت1121هـ ديسمبر 2415، ربيع أول 112اإلسالمي، عدد 

هـ 1/2415، ربيع 111أصدقائي الثالثة، مجلة الوعي اإلسالمي، عدد  -211

 .م، الكويت1121ديسمبر 

أصدقاء المملكة العربية السعودية األوفياء، مجلة رابطة العالم اإلسالمي،  -211

 .م، السعودية1121هـ أكتوبر 2415، صفر 121عدد 

خطى المؤسس األول، مجلة رابطة العالم اإلسالمي، عدد  تألق وريادة على -214

 .م، السعودية1121هـ ديسمبر 2/2415، ربيع 124

إلى أين يسير بنا هذا اإلدمان الفيسبوكي، مجلة الوعي اإلسالمي، الكويت،  -219

 .م، الكويت1129هـ يناير 2415، جمادى األولى 111عدد 

هـ 2415/، جمادى الثانية114ي، عدد عالم بال كتاب، مجلة الوعي اإلسالم -211

 .م، الكويت1129فبراير 

طوفان الكتابة الفايسبوكية وخطره على األجيال المسلمة، مجلة الوعي  -211

 .م، الكويت1129هـ فبراير 2415/، جمادى الثانية114اإلسالمي، عدد 

219-  

  :سبوعيةالمجالت األ -1

جلة البيان، ، مالحضاري التنميـة والبناءئرية في عملية دور الجامعات الجزا -2

م، الحلقة األولى، ص 2559/فيفري/19هـ 2429/رجب/  11 ،44، عدد قسنطينة

، ص م2559/مارس/11هـ2429/شعبان/12، 49لثانية عدد والحلقة ا.  21و  21

 .21و  21
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عدد الكويت، ، الحضاري المعاصر، مجلة المجتمع الدعوة اإلسالمية والتحدي –1

 . م2551أوت  ،2111

، عدد ، الكويت، مجلة المجتمعمية والتحدي الحضاري المعاصرالدعوة اإلسال –1

 .م2551، أوت 2114

، 2119مجتمع، عدد ، مجلة السالمية والتحدي الحضاري المعاصرالدعوة اإل –4

 .م2551، سبتمبر الكويت

م، 1111، ديسمبر 2414عقدية الصراع اإلسالمي اليهودي، مجلة البالغ، عدد  -9

 . الكويت

م، 1111، ديسمبر 2414دد ، عاإلسالمي اليهودي، مجلة البالغ عقدية الصراع -1

  .الكويت

، 2191، عدد ة الجزائرية وحصاد السنين العجاف، مجلة البالغ، الكويتالجامع -1

عدد + م 1111ة جويلي 2191عدد + م 1111جويلية  2192عدد + م 1111جوان 

 .م1111جويلية  2191

 2991و  2991الكويت، عدد ، ر من رعي الخنازير، مجلة البالغرعي اإلبل خي -9

 .هـ2411م شعبان 1115أوت  21..  2 ،2999و 

ذو /25، 2911صناعة الوهم واالحتراق، مجلة البالغ، الكويت، عدد  -5

 .م11/21/1115هـ 2411/الحجة

 –األلمانية أنموذجا [  gtz] مؤسسة  –اختراق المؤسسات الدينية الجزائرية  -21

 .م21/21/1121هـ الموافق 2412قعدة ، ذو ال2521مجلة البالغ، الكويت، عدد 

، 2521يال الهوية اإلسالمية، مجلة البالغ، الكويت، عدد فزيون واغتالتل -22

 .م14/21/1121هـ الموافق 2412/قعدةذو ال/21

هـ 2412/ذو القعدة/11، 2529الطاقات المهدرة، مجلة البالغ، الكويت، عدد  -21

 .م12/21/1121الموافق 

لقيم الوطنية في األمة الجزائرية، مجلة البالغ، الكويت، مفعالت استنهاض ا -21

 .م11/22/1121هـ الموافق 2412/قعدةذو ال/11، 2525عدد 

بالغ، الكويت، ، مجلة اللقيم الوطنية في األمة الجزائريةمفعالت استنهاض ا -24

 .م24/22/1121هـ الموافق 2412/لحجةاذو /11، 2511عدد 

لقيم الوطنية في األمة الجزائرية، مجلة البالغ، الكويت، مفعالت استنهاض ا -29

  .م12/22/1121هـ الموافق 2412/لحجةذو ا/24، 2512عدد 

بالغ، الكويت عدد ، مجلة الاب والحكومات الثورية على شعوبهاجناية األحز -21

 .م11/12/1122هـ 2411/صفر/25، 2515
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اب والحكومات الثورية على شعوبها، مجلة البالغ، الكويت عدد جناية األحز -21

 .م11/12/1122هـ 2411/صفر/11، 2511

اب والحكومات الثورية على شعوبها، مجلة البالغ، الكويت عدد جناية األحز -29

 .م11/11/1122هـ 2/2411ج /11، 2512

، األحد ، الحلقة األولى2511عدد  األرض اليباب، مجلة البالغ، الكويت، -25

 . م11/21/1122هـ 2411/ذو القعدة/19

، األحد ، الحلقة الثانية2519األرض اليباب، مجلة البالغ، الكويت، عدد  -11

 .م11/21/1122هـ الموافق 2411/حرامذو الحجة ال/11

د ، األح2511، مجلة البالغ، الكويت، عدد حتمية التغيير السلمي في الجزائر -12

 .م21/21/1122هـ 2411/ذو القعدة/29

جالء خطاب التاريخ واإليديولوجية، مجلة تساؤالت الهوية في الجزائر واست -11

. م 21/22/1122هـ الموافق 2411/الحجة ذو/21، 2515البالغ، الكويت، عدد 

 .الحلقة األولى

مجلة جالء خطاب التاريخ واإليديولوجية، تساؤالت الهوية في الجزائر واست -11

. م11/22/1122هـ الموافق 2411/لحجةا ذو/14، 2511البالغ، الكويت، عدد 

 .الحلقة الثانية

، مجلة على االجتهاد الفقهي في الجزائر تغير المسلمات المعرفية وأثره -14

م  الحلقة 25/11/1121هـ 2/2411ربيع /11، األحد 2591، عدد بالغ، الكويتال

 .األولى

على االجتهاد الفقهي في الجزائر، مجلة  المعرفية وأثرهتغير المسلمات  -19

م  الحلقة 11/11/1121هـ 1/2411ربيع /19، األحد 2591، عدد البالغ، الكويت

 .الثانية

م التغيير ووهم اإلصالح والريادة، مجلة الحركة اإلسالمية في الجزائر حل -11

موافق الهـ 2411/ربيع اآلخر /21، األحد 2599، عدد البالغ، الكويت

 .م الحلقة األولى14/11/1121

م التغيير ووهم اإلصالح والريادة، مجلة الحركة اإلسالمية في الجزائر حل -11

وافق هـ الم2411/ربيع اآلخر /25، األحد 2599، عدد البالغ، الكويت

 .م الحلقة الثانية22/11/1121

لريادة، مجلة م التغيير ووهم اإلصالح واالحركة اإلسالمية في الجزائر حل -19

وافق هـ الم2411/ربيع اآلخر /11، األحد 2599، عدد البالغ، الكويت

 .م الحلقة الثالثة29/11/1121
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العلمي للطالب الجامعي الجزائري، مجلة  أثر الفتاوى المتشنجة على التحصيل -15

م 11/19/1121هـ 2411/جمادى اآلخرة /29، األحد 2554البالغ، الكويت، عدد 

 .لىالحلقة األو

مجلة ، العلمي للطالب الجامعي الجزائري أثر الفتاوى المتشنجة على التحصيل -11

م 21/19/1121هـ 2411/جمادى اآلخرة /11، األحد 2559البالغ، الكويت، عدد 

 .الحلقة الثانية

ئيات الدينية على الخطاب المسجدي، مجلة البالغ، الكويت، عدد، أثر الفضا -12

 .الحلقة األولى. م11/19/1121هـ 2411/رجب/11األحد ، 2551

لة البالغ، الكويت، عدد، ، مجئيات الدينية على الخطاب المسجديأثر الفضا -11

 .الحلقة الثانية. م11/11/1121هـ 2411/رجب/21، األحد 2559

، 1112لزمني وأثره على الدورة الحضارية، مجلة البالغ، الكويت، عدد البعد ا -11

 .م، الحلقة األولى14/11/1121هـ 2411/شعبان/14األحد 

، 1112، عدد لزمني وأثره على الدورة الحضارية، مجلة البالغ، الكويتالبعد ا -14

 .م، الحلقة الثانية12/11/1121هـ 2411/شعبان/22األحد 

، 1111االنتخابات البرلمانية الجزائرية، مجلة البالغ، الكويت، عدد مهزلة  -19

 .م، الحلقة األولى19/11/1121هـ 2411/شعبان/29حد األ

، 1114عدد  ،ت البرلمانية الجزائرية، مجلة البالغ، الكويتامهزلة االنتخاب -11

 .م، الحلقة الثانية29/11/1121هـ 2411/شعبان/19األحد 

 ذو/19، األحد 1111الوعي بين مسافتين، مجلة البالغ، الكويت، عدد -11

 .م12/21/1121هـ 2411/الحجة

إلى المرحلة االستعمارية الجزائر الجريحة من المرحلة االستعمارية األولى  -19

هـ 2414/ىجمادى األول/11، األحد ، الكويت1141غ، عدد ، مجلة البالالثانية

جمادى /14، األحد والحلقة الثانية. الحلقة األولى، م1121/أفريل/11الموافق 

 .م1121/أفريل/24هـ الموافق 2414/ةاآلخر

هـ 2414/رجب/21، األحد ، الكويت1141خروج على الحاكم، مجلة البالغ، ال -15

 .م1121/ماي/11الموافق 

 1ربيع /21، األحد ، الكويت1212جزائر ما بعد االستقالل، مجلة البالغ،  –41 

هـ 1/2411ربيع/25حد ، األ1211، 1حلقة  – 2حلقة . م11/12/1129هـ 2411/

هـ 1/2411ربيع/11حد ، األ1211الحلقة الثالثة، . م12/11/1129

 .م29/11/1129

سنوات في جريدة الشروق نماذج من المقاالت الصحفية اليومية  -4

 :م1112-1129
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ذو /10م الموافق 42/14/4110حكم هللا في التجنس بالجنسية األجنبية، األحد  -0

 .2، ص 62هـ، عدد 0240/الحجة

المدرسي للسنة الثانية ابتدائي، انطباعات ومالحظات أولية حول الكتاب  -4

 .01، ص 0440هـ، عدد 0241/رمضان/41 م الموافق10/00/4112األربعاء 

م الموافق 04/10/4111البعد الحضاري أليام العطلة األسبوعية، الثالثاء  -0

 .01، ص 0241هـ، عدد 0242/جمادى الثانية/11

ذي /40م الموافق 41/04/4111رياح التنصير تغشي سماء الجزائر، األربعاء  -2

 .1، ص 0104هـ، عدد 0242/القعدة

ذي /41م الموافق 46/04/4111رياح التنصير تغشي سماء الجزائر، الخميس  -1

 .1، ص 0100هـ، عدد 0242/القعدة

م 06/10/4102على العلوم اإلسالمية، الجمعة " أل أم دي"هكذا جنى نظام  -2

 .04ص ، 2660هـ، عدد 0200/ربيع الثاني/06الموافق 

م الموافق 12/14/4102لماذا توجد جامعاتنا خارج التصنيف العالمي؟ السبت  -0

 .41، ص 1110هـ، عدد 0200/ربيع الثاني/40

م 41/14/4102أباطرة اإلشراف وتهديم البحث العلمي في الجامعة الجزائرية،  -1

 .01، ص 1101هـ، عدد 0200/جمادى األولى/00الموافق 

م الموافق 40/14/4102ة وإهدار المال العام، السبت الملتقيات الجامعي -6

 .01، ص 1144هـ، عدد 0200/جمادى األولى/01

م الموافق 11/10/4102واقع بائس لمجالتنا الجامعية المحكمة، السبت  -01

 .06، ص 1146هـ، عدد 0200/جمادى األولى/41

م 01/10/4102االحتيال على القانون وحلم التصنيف الجامعي، األربعاء  -00

 .06، ص 1112هـ، عدد 0200/جمادى الثانية/40الموافق 

جمادى /00م الموافق 42/10/4102لهذا تردت الجامعة الجزائرية، السبت  -04

 .01، ص 1111هـ، عدد 0200/الثانية

م الموافق 04/10/4102األستاذ والطالب وإنتاج المعرفة، السبت : الجامعة -00

 .01، ص 1102هـ، عدد 0200/جمادى الثانية/10

م الموافق 14/12/4102متى يتم إيقاف هذه المهازل بجامعاتنا؟ السبت  -02

 .01، ص 1110هـ، عدد 0200/جمادى الثانية/42
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م 00/11/4102األبعاد االستعمارية لفرنسة المنظومة التربوية، األربعاء  -01

 .00، ص 1162هـ، عدد 0200/شعبان/12الموافق 

م الموافق 41/11/4102المعلم، األربعاء  اإلصالح التربوي ودور -02

 .06، ص 1001هـ، عدد 0200/شعبان/01

حقيقة األزمة الجزائرية هشاشة فرد وتصدع جماعة وموت نخبة، األربعاء  -00

 .01، ص 1442هـ، عدد 0200/ذي الحجة/06م الموافق 40/16/4102

ذي /42افق م المو42/16/4102الجمعيات النسوية وبيت العنكبوت، اإلثنين  -01

 .01، ص 1446هـ، عدد 0200/الحجة

م الموافق 11/01/4102جامعاتنا والعبث بالبحث العلمي، السبت  -06

 .06، ص 1420هـ، عدد 0201/محرم/12

م الموافق 01/01/4102بكالوريا محو األمية بامتياز، السبت  -41

 .00، ص 1421هـ، عدد 0201/محرم/00

م الموافق 00/01/4102لمية، الجمعة ليسانس وماستر محو األمية الع -40

 .00، ص 1412هـ، عدد 0201/محرم/06

م الموافق 02/04/4102الزمن األفقي والتصنيف العالمي للجامعات، األربعاء  -44

 .41، ص 1011هـ عدد 0201/ربيع األول/02

م الموافق 44/04/4102أجيال ال تقرأ ولم تعتد الكتاب والمكتبات، الخميس  -40

 .01، ص 1002هـ، عدد 0201/ألولربيع ا/44

ربيع /40م الموافق 42/10/4100قراءة في أزمتنا الحضارية، الخميس  -42

 .01، ص 1011هـ، عدد 0201/الثاني

جمادى /04م الموافق 16/14/4100التربية والتثقيف بالفواتير، الخميس  -41

 .00، ص 1022هـ، عدد 0201/األولى

م الموافق 41/14/4100نشطر، السبت ظاهرة التخلف وأزمة الوعي الم -42

 .06، ص 1011هـ، عدد 0201/جمادى األولى/41

م 04/12/4100بيان مكة المكرمة يحذر من التكفير والطائفية، األربعاء  -40

 . 06، ص 1242هـ، عدد 0201/رجب/01الموافق 

م الموافق 12/11/4100أوان االستجابة الحضارية، الخميس  -41

 .01، ص 1220 هـ عدد0201/شعبان/10
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م الموافق 00/11/4100البحث عن نخبة التغيير، الخميس  -46

 .01، ص 1212هـ، عدد 0201/شعبان/02

هـ، عدد 0201/شعبان/40م الموافق 41/11/4100جامعة بال نخب، السبت  -01

 .06، ص 1220

م الموافق 42/11/4100المقروئية لدى النخبة الجامعية،  الجمعة  -00

 .02، ص 1226، عدد هـ0201/شعبان/46

هـ، 0201/شوال/10م الموافق 10/10/4100السبت . تجديد الخطاب الديني -04

 .06، ص 1110عدد 

م 40/10/4100الجمعة . النهضة بالقراءة ومخاطر إهمال هذه الفريضة -00

 .01، ص 1140هـ عدد 0201/شوال/40الموافق 

م 42/10/4100األربعاء  .الوعي بأزمة التخلف وأثره في تشكيل نخبة التغيير -02

 .02، ص 1141هـ عدد 0201/ذي القعدة/10الموافق 

م الموافق 14/11/4100هل أدركنا حدود وظيفة الفرد الرسالي؟ األربعاء  -01

 .02، ص 1101هـ عدد 0201/ذي القعدة/01

ذي /06م الموافق 00/11/4100الجمعة . حاجة الفرد المتخلف لثقافة اآللة -02

 .00، ص 1122دد هـ ع0201/القعدة

ذو /42م الموافق 01/11/4100أصدقائي الثالثة والدافعية للقراءة، الجمعة  -00

 .00، ص 1110هـ، عدد 0201/القعدة

هـ، 0206/محرم/12م الموافق 40/16/4100ماذا نملك من أبنائنا؟ األربعاء  -01

 .02، ص 1111عدد 

هـ، عدد 0206/محرم/41م الموافق 00/01/4100المزبلة الكبيرة، األربعاء  -06

 .41، ص 1214

م 01/01/4100هل هي نهاية عهد الكتاب الورقي لدى النخبة؟ األربعاء  -21

 .41، ص 1216هـ، عدد 0206/محرم/40الموافق 

طوفان الكتابة الفايسبوكية وخطره على األجيال المسلمة، الخميس  -20

 .40، ص 1222هـ، عدد 0206/ربيع أول/41م الموافق 02/04/4100

هـ 0206/شعبان/10السلفية والشيعة وتفكيك عرى األمة الجزائرية الثالثاء  -24

 .06، ص 1061م، عدد 00/12/4101
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م 41/12/4101نحو منهج أمثل لتحقيق التراث، األربعاء  -20

 .41، ص 1061هـ، عدد 0206/شعبان/16

االستالب اللغوي والثقافي وأثره على األجيال المسلمة األحد  -22

 . 00، ص 1114م، عدد 46/12/4101هـ 0206/بانشع/00

هـ 0206/شعبان/06استنساخ تجربة تنمية الموارد البشرية من الغرب السبت  -21

 . 40، ص 1110م عدد 11/11/4101

هـ 0206/شعبان/41ثقافة الهزيمة وذكرى اغتصاب فلسطين، اإلثنين  -22

 . 01، ص 1102م، عدد 02/11/4101

يني عن أزمتنا االجتماعية واالقتصادية، الثالثاء مسؤولية الخطاب الد -20

 . 44م، ص 06/12/4101هـ 0206/شوال/11

هـ 0206/شوال/02المرجعية الدينية الجزائرية تاريخها وراهنيتها، السبت  -21

 . 40، ص 1120م، عدد 01/12/4101

هـ 0206/ذو القعدة/16دعوة لتفسير نهضوي وحضاري للقرآن الكريم، األحد  -26

 . 01، ص 1114م، عدد 44/10/4101

محاولة لترسم معالم لسوق الفتوى )دعوة للتخلي عن التراث الفقهي  -11

، ص 1611م، عدد 16/11/4101هـ 0206/ذو القعدة/40، الخميس (الفوضوي

02 . 

هـ 0221/محرم/01زاب اإلسالمية؟ السبت هل من طريق لتجميع األح -10

 . 01، ص 1602م، عدد  01/16/4101

دور مناهج البحث العلمي في تجديد درس السنة النبوية، األربعاء  -14

 . 01، ص 1601م، عدد 06/16/4101هـ 0221/محرم/16

ومشدددداريع البحددددث  المجددددالس العلميددددةالعضددددوية فددددي الرابطددددات و

 :والتحكيم
المعهد الوطني العالي للعلوم بعضو المجلس العلمي لمعهد العلوم اإلسالمية  - 2

 .م2551 -2559اإلسالمية باتنة سنة 

المعهد الوطني العالي بنائب رئيس المجلس العلمي لمعهد العلوم اإلسالمية  -1

 .م2559-2551 واتللعلوم اإلسالمية باتنة سن

 .م1119-2551العالي اإلسالمي باتنة عضو هيئة تحكيم مجلة اإلحياء المعهد  -1

عضو هيئة تحكيم مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة باتنة سنتي  -4

 .م1119-1111
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عضو هيئة تحكيم مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية والقانونية لجامعة تبسة  -9

 .م1111-1111سنوات 

باتنة  م اإلسالميةعضو اللجنة العلمية لقسم أصول الدين كلية العلو -1

 .م1119-1119سنوات

بالمملكة العربية السعودية  عضو عامل في رابطة األدب اإلسالمي العالمية -1

 .م1129م إلى تاريخه 1114بالرياض ابتداء من سنة 

 .م1121ممثل مديرية الثقافة بوالية تبسة لدى وزارة الثقافة ابتداء من سنة  -9

المركز ب (موريس وشال)على الحدود الشرقية عضو مشروع األسالك الشائكة  -5

والدراسات في تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر اكتوبر  الوطني لألبحاث

 .م1111إلى غاية اكتوبر  1112

كلية برئيس مشروع وحدة بحث عن تطوير الخطاب الديني في قرن العولمة  -21

 .م1115- م1111العلوم اإلسالمية جامعة باتنة  ابتداء من جانفي

  أثر الخطاب الديني على المجتمع الجزائريرئيس مشروع وحدة بحث عن  -22

 .م1122من جانفي  ابتداء كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةب

عضو محكم في مجلة التواصل العلمية المحكمة جامعة باجي مختار عنابة  -21

 ابتداء مختار عنابة عضو محكم في مجلة التواصل العلمية المحكمة جامعة باجي

 .م1121من مارس 

ابتداء من  عضو محكم في مجلة الحكمة للدراسات االتصالية جامعة جيجل -21

 .م1121سنة 

عمار ثليجي جامعة الدراسات اإلعالمية عضو محكم في مجلة جامعة األغواط  -24

 .م1129من سنة  ابتداء األغواط

من سنة  ابتداء عضو محكم في مجلة ومركز سراج مركز سراج بريطانيا لندن -29

 .م1129

عضو محكم لمشاريع الدكتوراة بأكاديمية الشرق للجامعات الجزائرية رمضان  -21

 .م1129هـ جوان 2415

 :  ضوية في مناقشة الرسائل واإلشرافالع

دور : ]بعنوان الدين زواقةأشرفت وناقشت رسالة دكتوراة للطالب بدر  – 2

 .م21/11/1121، بتاريخ [المؤسسات الدعوية

الدعاية من : ]كتوراة للطالب علي سلطاني بعنوانأشرفت وناقشت رسالة د - 1

 .م11/11/1121، بتاريخ [منظور اإلعالم اإلسالمي

مكانة : ]مصطفى بلقاسمي بعنوانللطالب الماجستير  رسالةأشرفت وناقشت  – 1

 .م11/11/1121، بتاريخ [ر الوسيلة اإلعالمية الحديثةالخطاب المسجدي في عص
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األساليب : ]فتيحة رحمون بعنوانللطالبة الماجستير  رسالةأشرفت وناقشت  – 4

 .م11/11/1121، بتاريخ [اإلقناعية في حصة االتجاه المعاكس

األلعاب : ]فاطمة همال بعنوانللطالبة الماجستير  رسالةأشرفت وناقشت  – 9

الث مدارس ابتدائية بمدينة ودورها في نشر العنف دراسة على أطفال ث اإللكترونية

 .م14/14/1121بتاريخ [ باتنة

الوحدة ]: بعنوانإبراهيم نويري أشرفت وناقشت رسالة دكتوراة للطالب  – 1

 .م11/11/1121بتاريخ[ اإلسالمية في الخطاب اإلسالمي المعاصر

تعامل ] :بعنوانأشرفت وناقشت رسالة دكتوراة للطالب نور الدين بولحية  – 1

 .م29/11/1124 بتاريخ [جمعية العلماء مع الطرق الصوفية

اتف اله] :بعنوان مريم ماضويللطالبة الماجستير  رسالةأشرفت وناقشت  – 9

 .م29/19/1121 بتاريخ [النقال والعالقات االجتماعية

ور د] :بعنوانفتيحة كيحل  للطالبةالماجستير  رسالةأشرفت وناقشت  – 5

 .م25/14/1121[ الفايسبوك في التوعية البيئية

الحكم ] :بعنوانأشرفت وناقشت رسالة دكتوراة للطالب عبد الباسط دردور  -21

م 19/11/1129 بتاريخ ، دكتوراة العلوم اإلسالمية[الحفيظية دراسة وتحقيق

 .هـ2411/ربيع اآلخر /29

الدعوة ] :بعنوانأشرفت وناقشت رسالة دكتوراة للطالب صالح زنداقي  -22

 بتاريخ مية،دكتوراة العلوم اإلسال. [اإلسالمية عبر الشبكة المعلوماتية

 . م21/19/1129هـ 2411/رجب/11

الحرب ] :بعنوان أشرفت وناقشت رسالة دكتوراة للطالب نور الدين جفافلة – 21

دكتوراة [ م22/15/1112العالم اإلسالمي بعد أحداث الحضارية األمريكية على 

هـ الموافق 2419/صفر الخير/15األربعاء  بتاريخ العلوم اإلسالمية،

 .م15/22/1121

هاجر بوشوخ، فتيحة رحمون، )  :على ثمانية طلبة دكتوراة وهمحاليا شرف أُ  - 21

بوقرة، مصطفى بلقاسمي، فرحات محبوب، عباد جمال الدين، حداد صالح، دمحم 

 [.فايزة فرحاتي، 

 .م1129-1124أشرفت على عشرين رسالة ماستر وناقشتها –24

 .م1129-1124ين رسالة ماستر ثالثناقشت  -29

عبد : )منهمم 1129 -1111منذ سنة  ثين رسالة ماجستير ودكتوراةناقشت ثال -21

جفالي ، الجزائر م1121، نور الدين عكاك سنة الجزائر م1122الحليم بيشي سنة 

 . (باتنة م1129مرزوق الشريف م قسنطينة، 1121نور الهدى 

الندوات واأليام الدراسية والمحاضرات التوعوية في األحياء المئات من 

  .الجامعية والمساجد والقنوات اإلذاعية المحلية والوطنية
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