السرية الذاتية لألستاذ الدكتور أمحد حممود عيساوي

البياانت الشخصية:

* االسم واللقب :أمحد بن حممود بن علي بن أمحد بن عبد هللا بن إبراهيم بن بلقاسم بن سليمان ..عيساوي.
* اتريخ ومكان االزدايد/21 :نوفمرب2591/م تبسة  .اجلزائر .
* العنوان الشخصي :حي اإلخوة ملباركية  291سكن عمارة  4شقة  / 91ابتنة  ، 19111أو ص ب95 :

 Dبريد احلاج خلضر ابتنة .9121

E - Mail : d.aisawi.ahmed@gmail.com

* الدرجة العلمية :دكتوراة دولة يف العلوم اإلسالمية قسم أصول الدين جامعة اجلزائر /14جوان1111/م.
* الوظيفة الرمسية :أستاذ تعليم عايل بكلية العلوم اإلسالمية جامعة ابتنة 2
* اتريخ التوظيف :كلية العلوم اإلسالمية 2554/21/12م1111 ..م.
* عنوان ومكان العمل :كلية العلوم اإلسالمية  .طريق بسكرة  .ابتنة  / 9111اجلزائر.

* التخصص العام :أصول الدين والدعوة واإلعالم.
* التخصص الدقيق :الدعوة اإلسالمية اترخيها ومناهجها ورجاهلا وجماالت اخلطاب الدعوي ،واإلعالم اإلسالمي
جماالته ووسائله واترخيية الفكر العريب واإلسالمي.

* احلالة العائلية :متزوج وأب لثالثة أبناء [يسرى  19سنة ماسرت لغة فرنسية ،مروان  11سنة ماسرت رايضة،
معاوية  29سنة اثنية إعدادي].
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الشهادات العلمية:
الشهادة

التخصص

شهادة التعليم االبتدائي
شهادة التعليم اإلعدادي
شهادة الباكلورية

اتريخ ومؤسسة التأهيل

شهادة التعليم االبتدائي العام
شهادة الكفـاءة اإلعدادية

شعبة اآلداب واللغة العربية

جوان  2512مدرسة الرتبية والتعليم اخلاصة دمشق سوراي
جويلية 2514م إعدادية حسن اخلراط  /دمشق سوراي
اثنوية عبد الرمحن الكواكيب بدمشق سنيت  2514و

2519م  ..مث حصلت على شهادة البكالورية من اثنوية

شهادة الليسانس

شـهادة الدراسات العليا

قسم اآلداب واللغة العربية
أصول الدين قسم الدعوة

شهادة املاجستري
شهادة دكتوراة الدولة

مالك بن نيب  /بتبسة جوان 2511م

واإلعالم

سبتمرب 2594م معهد اآلدب واللغة  /جامعة عنابة
جوان2595م جامعة األمري عبد القادر للـ / ..قسنطينة.
جانفي  2551جامعة األمري عبد القادر للـ / ..قسنطينة.

الدعوة واإلعالم اإلسالمي
العلوم اإلسالمية  /أصول الدين

جوان كلية أصول الدين جامعة اجلزائر 1111م

الوظائف املشغولة:
الوظيفـة

مؤسسة العمل

سنوات العمل

أستاذ تعليم اثنوي ( مرسم )

اثنوية مالك بن نيب  /تبسة .

من سنة 2591م إىل سنة

أستاذ مشارك يف املعهد اإلداري

معهد التكوين اإلداري  /تبسة .

أستاذ مشارك يف املعهد التكنولوجي

( معهد تكوين املعلمني )  /تبسة

أستاذ مساعد ( مرتبص )

جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

أستاذ مساعد ( مرسم )
أستاذ مشارك يف التكوين املتواصل
أستاذ مشارك يف قسم التاريخ
أستاذ مشارك يف قسم الدعوة

قسنطينة

كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية ج  .ابتنة
جامعة التكوين املتواصل  /مركز تبسة

2551م

من سنة 2599م إىل سنة
2591م

العام الدراسي 2551/2551م
العام اجلامعي 2551/2551م
من سنة 2554م إىل اترخيه ..

جامعة احلاج العقيد خلضر  /ابتنة

العام اجلامعي 2551/2559م

جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

العام اجلامعي 1111/2555م

أستاذ حماضر أ

قسنطينة

أستاذ التعليم العايل جوان 1121م

جامعة احلاج العقيد خلضر  /ابتنة
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العام اجلامعي 1111-1111م
من اتريخ 1111م إىل . 2013

جامعة احلاج العقيد خلضر  /ابتنة

دورة جوان 1111 ... 2013م

مدرسة ابجلامعة:
املواد العلمية الُ ُ
عنوان املادة العلمية

الدرجة العلمية

املؤسسة واتريخ التأهيل

مقياس –مساق -التفسري التحليلي

مقياس جامعي صفي كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية  /ابتنة 2559م

تفسري آايت األحكام

مقياس جامعي صفي كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية  /ابتنة 2559م

مقياس اتريخ الدعوة اإلسالمية ورجاهلا

مقياس جامعي صفي كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية  /ابتنة 2551م

مقياس الفكر اإلسالمي املعاصر

مقياس جامعي صفي كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية  /ابتنة 2551م

مقياس اتريخ املشرق اإلسالمي (عصر عباسي) مقياس جامعي صفي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية /ج  .ابتنة 2555م
مقياس اللغة العربية وآداهبا
حركات النهضة  1ماجستري قدمي
الدعوة اإلسالمية يف أوراب وأمريكا (قسنطينة)
الدعوة اإلسالمية يف إفريقيا وآسيا (قسنطينة)
فقه الدعوة اإلسالمية  2ماسرت

مقياس جامعي صفي جامعة التكوين املتواصل  /تبسة 51 -2559م
الدراسات العليا

الدراسات العليا
الدراسات العليا
الدراسات العليا

الدراسات العليا

كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية 1111م
كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية 1119م
جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة
كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية 1119م
جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة

الدعوة اإلسالمية ابلوسائل التكنولوجية

الدراسات العليا

الدعوة اإلسالمية وتكنولوجيا االتصال

الدراسات العليا

كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية 1111م

منهجية البحث يف عملية االتصال الدعوي

الدراسات الصفية

كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية 1111م..

الدعوة اإلسالمية يف العصر احلديث

الدراسات الصفية

كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية .. 1111

أعالم واتريخ الدعوة اإلسالمية يف اجلزائر

الدراسات الصفية

جامعة األمري عبد القادر اإلسالمية .. 1111

مدخل إىل اتريخ اجلزائر احلديث

الدراسات الصفية

كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية .. 1115

مدخل إىل اإلعالم السياسي اثنية ماجستري

الدراسات العليا

كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية .. 1115

اإلعالم واجملتمع أوىل ماجستري قدمي

الدراسات العليا

كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية ..1115

إعداد وتدريب الدعاة  2ماسرت

الدراسات العليا

كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية 1111م

اتريخ الدعوة والدعاة  2ماسرت

الدراسات العليا
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كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية -1121

التجديد واجملددون  2ماسرت
قضااي العامل اإلسالمي املعاصر  2ماسرت
الدعوة وتكنولوجيا االتصاالت  1ماسرت
مناهج الدعوة  2ماسرت
مدخل إىل اتريخ اجلزائر املعاصر
انتشار اإلسالم يف إفريقية
إعالم دعوي  2ماسرت
جتارب إعالمية واتصالية
مدخل إىل علوم اإلعالم واالتصال
مناهج البحث الدعوي
اخلطاب اإلسالمي املعاصر
دراسات يف الثقافة اإلسالمية
مقاربة الوجود اإلسالمي يف الغرب
منهجية وتقنيات البحث العلمي
اجملتمع اإلنساين يف القرآن
اجتاهات الفكر اإلسالمي احلديث واملعاصر
مدخل إىل منهج البحث العلمي
احلركات التجديدية واإلصالحية يف العامل
اإلسالمي

اإلعالم الديين وقضااي اجملتمع
األقليات غري املسلمة يف العامل اإلسالمي

الدراسات العليا
الدراسات العليا
الدراسات العليا
الدراسات العليا
سنة  1اتريخ
سنة  1اتريخ
الدراسات العليا
الدراسات العليا
سنة  2جذع مشرتك
الدراسات العليا
الدراسات العليا
املاسرت أقليات
املاسرت أقليات
أقسام الدكتوراة
املاسرت أقليات
املاسرت شريعة
وقانون

سنة  2جذع  .م .

املاسرت حضارة
املاسرت دعوة وإعالم
املاسرت شريعة

وحقوق إنسان

كلية احلقوق  /قسم اإلعالم واالتصال ابتنة
كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية -1122
كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية -1122
كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية 29-21م
كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية -1122
كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية 29-21م
كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية 21-22م
كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية 21-22م
كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية 21-22م
كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية 21-22م
كلية العلوم االجتماعية اإلسالمية 29-22م
كلية العلوم اإلسالمية 1121-1129م
كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية 29-22م
كلية العلوم االجتماعية و اإلسالمية 1129م
كلية العلوم اإلسالمية 1121-1129م
كلية العلوم اإلسالمية 1121-1121م
كلية العلوم اإلسالمية 1111-1121م
كلية العلوم اإلسالمية 1121-1129م
كلية العلوم اإلسالمية 1111-1121م
كلية العلوم اإلسالمية 1111-1121م
كلية العلوم اإلسالمية 1125-1129م
كلية العلوم اإلسالمية 1125-1129م
كلية العلوم اإلسالمية 1111-1129م
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كلية العلوم اإلسالمية 1111-1129م
مدخل إىل فقه مناهج الدعوة

سنة  1جذع مشرتك

كلية العلوم اإلسالمية 1111-1129م

املسار التكويين واملعريف والعلمي املرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانوية -2511
2519م دمشق:
 – 2الشيخ العالمة (حسن مرزوق حبنكة امليداين الدمشقي 2519-2519م) أخذان على يديه
كتاب (العقيدة اإلسالمية وأسسها) يف جامع منجك ابمليدان يف حلقة خاصة للشباب فقط
(2519-2511م).
 – 1الشيخ العالمة (سعيد رمضان مال البوطي ت 1121م) كتاب (إحياء علوم الدين أليب حامد
الغزايل) يف جامع السنجقدار حبي سوق اهلال ابلقرب من القلعة (2519-2511م).
 – 1الشيخ العالمة (عبد احلميد ايسني) شيخ مقرئي الشام ،كتاب (األذكار لإلمام النووي) جبامع
املنصور حبي اجملتهد الذي نسكن فيه ،الذي كان خطيبه الشيخ (دمحم كرمي راجح) (-2511
2519م).
 – 4الشيخ العالمة (دمحم أبو عادل مشيس) ابن الشيخ العالمة (رشيد مشيس) كتاب (شرح رايض
الصاحلني لإلمام النووي) جبامع احليواطية حبينا (2519-2511م).
 – 9الشيخ العالمة (سارية عبد الكرمي الرفاعي) ابن العالمة الشيخ (عبد الكرمي الرفاعي) كتايب
(منت الغاية والتقريب للقاض أيب الشجاع الشافعي) و (املقدمة احلضرمية لإلمام احلضرمي الشافعي)
يف جامع زيد بن اثبت األنصاري وسط دمشق (2519-2511م).
 – 1الشيخ (دمحم درويش النقاش) كتاب (شرح حاشية ابن عابدين رد احملتار على الدر املختار)
جبامع احليواطية حبينا (2519-2511م).
 – 1الشيخ (دمحم أبو بكر الدرعاوي) كتاب (منت األربعني نووية اإلملام النووي) جبامع احليواطية
(2519-2511م).
 – 9الشيخ العالمة (دمحم عوض ت 1129م) كتاب (الرقائق واألخالق والذوق) جبامع زيد بن
اثبت

األنصاري (2519-2511م).
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 – 5الشيخ (دمحم بشري الرز) املدرس جبامعة دمشق والشيخ (دمحم أبو اليسر عابدين) خطيبا اجلمعة
مبسجدان احليواطية كتاب (الدعوة واإلرشاد والوعظ) (2519-2511م).
 -21الشيخ (علي املغريب اإلابضي اجلزائري) اللغة العربية (2519-2511م).
 -22الشيخ (وسام اجلبان الدمشقي  -2599حي 1111م) حفظ القرآن الكرمي وتفسريه،
والسرية النبوية والتاريخ اإلسالمي يف جامع احليواطية حبينا (2519-2511م).
 -21االشرتاك يف العمل التطوعي واالخنراط يف مجعية بناء جامع مقام أهل الكهف حبي جبل
املهاجرين أبعايل دمشق أسبوعيا ،وإيصال تلك التربعات ملقر اجلمعية عند الشيخ (دمحم حمفوظ)
رفقة الشيخ (دمحم وسام اجلبان الدمشقي) (2519-2511م).
 -21الشيخ األديب الشاعر األستاذ (زايد البصري اجلزائري  -2599حي 1111م -ذو
األصول اجلزائرية من قرية البصرة ابلغرب اجلزائري ابلقرب من تلمسان) تدريسنا اللغة العربية
وقواعدها وحنوها وبالغتها ،وحتفيظنا الشعر واألمثال يف جامع احليواطية حبينا (-2511
2519م).
 -24معلمو مدرسة الرتبية والتعليم اخلاصة بدمشق حبي السويقة بزقاق األربعني طريق ابب اجلابية،
حيث مقربة ابب الصغري وقبور الصحابة والتابعني والعلماء وجامع النقشبندي ،إ ْذ تبدأ الدراسة
على الساعة السابعة صباحا يف تفسري للقرآن الكرمي على يد الشيخ العالمة األديب املرتجم (دمحم
غالب رجب امليداين الدمشقي) أستاذان الذي كان يتقن أربع لغات وشارك يف احلرب العاملية األوىل
مرتمجا يف اجليش الرتكي ،وأستاذان للغة العربية والرتبية اإلسالمية واخلط (دمحم سليم القمحة امليداين
الدمشقي) الشديد والقاسي جدا ،واألستاذ (دمحم وليد رجب امليداين الدمشقي) مدير املدرسة
ومدرسنا القاسي والشديد يف مادة التاريخ واجلغرافيا والعلوم الطبيعية ،واليت تبدأ الدراسة فيها من
الساعة السابعة صباحا وتنتهي على الساعة الرابعة مساء .سنوات 2512-2511م.
 -29الشيخان هبجت البيطار وزين العابدين التونسي شقيق العالمة األصغر دمحم اخلضر حسني
التونسي شيخ األزهر خطي با اجلمعة يف جامع ابب املصلى الكبري الذي صلى فيه سيدان عمر بعد
فتح دمشق سنوات (2519-2511م).
 -21مشايخ مدينة تبسة ابلشرق اجلزائري من خرجيي جامعة الزيتونة ومن تالميذ الشيخني عبد
احلميد بن ابديس والعريب التبسي ومدرسي مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني( :الشيخ العيد
مطروح ،الشيخ عيسى سلطاين ،الشيخ دمحم الشبوكي ،الشيخ إبراهيم مزهودي ،الشيخ علية
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بلقاسم ،الشيخ دمحم سالمة ،الشيخ سعدي األزهر ،الشيخ رجال السعيد ،الشيخ األمني خالدي
صديق مالك بن نيب ،الشيخ حممود أرسالن ،الشيخ حسني خليف ،الشيخ حلبيب فارس)
(2592-2519م).

املسار التكويين واملعريف والعلمي يف املرحلة اجلامعية والدراسات العليا:
مث دعمتها جتربة أخرى هي جتربة الدراسات اجلامعية الصفية األوىل 2591-2511م
جبامعة عنابة ،مث جتربة أعرق وأعمق وأكرب وأنضج يف مرحلة الدراسات العليا جبامعة األمري عبد
القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة سنوات (2552-2591م) على يد ثلة من الشيوخ واألساتذة
الدعاة والباحثني ،يتقدمهم الشيخ العالمة الداعية املصلح فارس الدعوة اإلسالمية يف القرن
العشرين (دمحم الغزايل ت 2421هـ 2551م) ،والشيخ العالمة الكبري (يوسف القرضاوي) ،وهم
على التوايل:
 -2الشـيخ دمحم الغزايل ،اإلعجاز والتفسري والدعوة.
 -1يوسف القرضاوي ،الفقه والدعوة.
 -1أبو املعاطي حجازي املصري ،الفقه واملعامالت.
 -4عبد احلليم السيد املصري ،الفقه واملعامالت املالية.
 -9حسن هيتو السوري ،األصول والرقائق.
 -1عبد اجمليد النجار التونسي ،العقيدة والتوحيد.
 -1دمحم التومي التونسي ،علم االجتماع اإلسالمي.
 - 9علي قريشي العراقي ،اإلعالم واالتصال وعلوم الرتبية( .مشريف األول يف املاجستري)
 -5عبد اخلالق بكر املصري ،مقارنة األداين واللغة العربية.
 -21دمحم اهلواري املصري ،األداين القدمية واليهودية واملسيحية.
 -22دمحم سليمان آتش الرتكي ،التفسري وحلقة البحث العلمي.
 -21دمحم رضوان املصري ،النحو والصرف.
 -21أمحد فؤاد العقلـي املصري ،العقيدة وعلم الكالم.
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 -24أبو القاسم الغايل التونسي ،فرق إسالمية ،وفرق ضالة.
 -29عمار طاليب اجلزائري ،حركات النهضة وحاضر العامل اإلسالمي.
 -21دمحم اخلاروف الفلسطيين األردين ،السرية النبوية ومصادرها.
 -21غازي عناية الفلسطيين األردين ،املنهجية.
 -29عبد الرمحن عمر املاحي التشادي ،التاريخ واحلضارة اإلسالمية( .مشريف األول يف الدكتوراة)
 -25أمحد شليب املصري ،التاريخ.
 -11عزي عبد الرمحن اجلزائري ،اإلعالم واالتصال( .مشريف يف املاجستري)
 -12صبحي التميمي العراقي ،اللغة العربية.
 -11أنس طبارة اللبناين ،التفسري ومدارسه ومناهجه.
 -11سامي الكناين العراقي ،اللغة العربية.
 -14فخري أبو صفية الفلسطيين األردين ،الفقه واملقاصد.
 -19يوسف حسني اجلزائري ،فلسفة احلضارة وفكر مالك بن نيب.
 -11محزة عبد هللا املليباري ،علم مصطلح احلديث.
 -11إمساعيل حيي رضوان العداربه الفلسطيين األردين ،املقاصد( .مشريف يف الدكتوراة)
 -19بشري بوجنانة اجلزائري ،املناهج وتقنيات البحث( .مشريف األول يف املاجستري)
 -15الطيب برغوث اجلزائري ،فقه الدعوة.
 -11حسيب حسب هللا السامرائي العراقي ،التفسري ومناهجه ورجاله وعلوم القرآن.
 -12حسن رمضان فحلة السوري ،الفقه واملقاصد واتريخ احلركات اإلسالمية.

األساتذة الزائرون واملقيمون جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية:
عبد السالم اهلراس املغريب ،دمحم صادق حسن السوداين ،دمحم الدسوقي املصري ،عامر
الزيباري العراقي ،عبد اجمليد النجار التونسي ،دمحم الطاهر اجلوايب التونسي ،جرب الفضيالت
الفلسطيين األردين ،دمحم السويسي التونسي ،مجال الدين عطية املصري ،حمي الدين عطية املصري،
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طه جابر فياض العلواين العراقي ،عبد احلليم عويس املصري ،عبد الفتاح أبو غذة السوري ،دمحم
كمال الدين إمام املصري ،عبد العزيز نبوي يوسف املصري ،أمحد بسام ساعي السوري ،مصطفى
جعفر املصري ،عمر عبيد حسنة السوري ،محدي زقزوق املصري ،كامل الشييب العراقي ،دمحم أركون
اجلزائري ،مهدي مشس الدين اللبناين ،دمحم حسني فضل هللا اللبناين ،دمحم علي التسخريي العراقي
اإليراين ،دمحم علي أبو راين املصري ،دمحم عبد اهلادي أبو ريدة الفلسطيين ،دمحم فاضل اجلمايل
العراقي ،التهامي نقرة التونسي ،مجعة شيخاين التونسي ،املرحوم نسيب نشاوي السوري مشريف يف
حبث الليسانس سنة 2594م..

اجلزائريون الزائرون واملقيمون:
دمحم مصايف ،أبو العيد دودو ،زهري إحدادن ،اهلامشي التيجاين ،أبو القاسم سعد هللا ،عبد
الرزاق قسوم ،أمحد محاين ،حيي بوعزيز ،دمحم الصاحل فركوس ،موسى لقبال ،محو فخار ،عدون
شريفي ،أبو عمران الشيخ ،مراد زعيمي ،أمحد شريف الرفاعي ،عباسي مدين ،حسن كاتب ،مغلي
دمحم بشري ،عمار طسطاس ،رابح بلعيد ،علي بن دمحم..

جامعات الدراسة ومكتبات ومراكز البحث:
املؤسسة

الدرجة العلمية

اتريخ التواجد واالستفادة

 -مكتبة جامعة عنابة وأساتذة معهد اآلداب واللغة

درجـة الليسانـس

سنوات 2954-2591 -2592-2511م

 -مكتبة وأساتذة ج األمري عبد القادر بقسنطينة

درجة الدراسات العليا

سنوات 2595-2591م

 -مكتبة وأساتذة ج األمري عبد القادر بقسنطينة

درجــة املاجستري

 -مكتبة وأساتذة جامعة احلاج العقيد خلضر ابتنة -

درجــة الدكتـوراة

مكتبة وأساتذة ج األمري عبد القادر بقسنطينة -
مكتبة أرشيف قسنطينة

 مكتبة أرشيف الشيخ العريب التبسي بتبسة مكتبة وأرشيف جامعة األزهر ابلقاهرة مكتبة وأرشيف جامعة الزيتونة بتونس مكتبة اخللدونية ابلزيتونة بتونس -مكتبة وأساتذة كلية أصول الدين مبدينة اجلزائر

درجــة الدكتـوراة
درجــة الدكتـوراة
درجــة الدكتـوراة
درجــة الدكتـوراة درجــة
الدكتـوراة

درجــة الدكتـوراه
درجــة الدكتـوراه
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سنوات 2551-2595م
سنوات 2555-2551م
سنوات 2555-2551م
سنوات 2555-2551م
سنوات 2555-2551م
سنوات 2555-2551م2425-2424 /هـ
سنوات 2555-2551م2425-2424 /هـ
سنوات 2555-2551م 2425-2424 /هـ

اإلنتاج العلمي واملؤلفات:
األطروحات العلمية:
 -2أطروحة شهادة الليسانس (الصراع النفسي لدى البطل يف الرواية اإلسالمية رواية قاتل محزة
لنجيب الكيالين أمنوذجا  59-ص) إشراف األستاذ الدكتور نسيب نشاوي ،جامعة عنابة جوان
2594م.
 -1أطروحة املاجستري (اإلعالن من منظور إسالمي  141-ص) إشراف األستاذ الدكتور عبد
الرمحن عزي ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة يناير 2551م .طُبع ملخصها
يف كتاب األمة رقم 1111 ،11م.
 -1أطروحة دكتوراة الدولة (الشيخ العريب التبسي مصلحا  2191-ص) إشراف األستاذ الدكتور
إمساعيل رضوان العداربة ،كلية أصول الدين ابجلزائر العاصمة جوان 1111م .طُبع نصفها الثاين
"امللحق" من قبل وزارة الثقافة اجلزائرية سنة 1121م.

الكتب واملؤلفات:
 – 2اإلعالن من منظور إسالمي ،سلسلة كتاب األمة ،قطر سنة 1111م ،رقم x21 ) ،11
 -29ص ..)291
 – 1العالمة الشيخ دمحم الطيب ابشا الزيتوين ،مطبعة الفنون املطبعية ،اجلزائر ،الطبعة األوىل،
1111م )  -29 x21ص .)41
 – 1مدينة تبسة وأعالمها ،دار البالغ ،دمشق ،الطبعة األوىل1119 ،م )  -29 x 14ص
 .)122وطبعة دار البالغ فرع اجلزائر 1121م )  -29 x 14ص  ..)421طبعة وزارة الثقافة.
 – 4اخلطاب اإلسالمي املعاصر أتليف مجاعي قطر 1119م )  -29 x 14ص  ،111منها
خمصص يل  91ص).
 - 9منارات من شهاب البصائر ،دار الوليد ،وادي سوف اجلزائر ،الطبعة األوىل1111 ،م ) 14
 -29 xص .)911
 – 1شاعر الثورة اجلزائرية الثائر دمحم الشبوكي ،مطبعة اهلدى ،عن مليلة اجلزائر ،الطبعة األوىل،
1119م )  -29 x21ص .)219
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 – 1تيارات فكرية معاصرة ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل1121 ،م ) x 14
 -29ص .)921
 – 9منهج الدعوة عند أنبياء هللا نوح إبراهيم يوسف موسى ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة،
الطبعة األوىل1121 ،م )  -29 x 14ص .)115
 – 5أعالم اإلصالح اإلسالمي يف اجلزائر ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
1121م -29 x 14 ) ،ص .)121
وطبعة اجلزائر 1121م (ج  -29 x 14 – 2ص ( ،)151ج  -29 x 14 – 1ص .)111
طبعة وزارة الثقافة.
 –21منهجية البحث يف عملية االتصال الدعوي ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
1121م )  -29 x 14ص .)121
 – 22دراسات وأحباث يف اتريخ الدعوة والدعاة ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
1121م (ج  -x 1814 – 2ص ( ،)921ج  -29 x 14 – 1ص .)124
 – 21آاثر العالمة الشيخ العريب التبسي طبعة اجلزائر 1121م ) ج -29 x 14 -2ص
 ) .)421ج  -29 x 14 1ص  .)111طبعة وزارة الثقافة.
 -21التغيري ابلقراءة الكويت 1124م سلسلة روافد )  -29 x 21ص .)211
 -24مدخل إىل علوم اإلسالم واالتصال ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل1124 ،م
) -29 x 14ص .)111
 -29مدخل إىل اتريخ اجلزائر احلديث ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل1129 ،م
) -29 x 14ص .)291
 –21مدخل إىل مناهج الدعوة ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل1129 ،م ) 14
 -29 xص .)114
 – 21منهجية البحث يف العلوم اإلسالمية القاهرة كتاب مجاعي 1121م )  -29 x 14ص
 ،995خمصص يل  211ص).
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 -29مركزية اإلنسان والوحدة يف فكر اجملدد عبد السالم ايسني دار نور أملانيا 1121م ) x 14
 -29ص ..)241
 -25مدخل إىل علم الدعوة اإلسالمية ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل1121 ،م
) -29 x 14ص .)192
 -11الدعوة اإلسالمية يف قرن التكنولوجيات العوملية ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،الطبعة
األوىل1121 ،م )  -29 x 14ص .)191
 -12اإلعالم اجلديد وتداعيات املوجة اإللكرتونية املعاصرة ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،الطبعة
األوىل1121 ،م )  -29 x 14ص .)192
 -11الدافعية للقراءة ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل1121 ،م ،وطبعة دار نور
أبملانيا 1121م )  -29 x 14ص .)192
 -11مدخل إىل مناهج البحث الدعوي ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل،1129 ،
( -29 x 14ص .)119
 -14احلركات التجديدية واإلصالحية يف العصر احلديث ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،الطبعة
األوىل1129 ،م -29 x 14( ،ص .)999
 – 19املدخل الوجيز إىل الفكر اإلسالمي احلديث واملعاصر ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة،
الطبعة األوىل2441 ،هـ 1125م.
 - 11حاجة الدعاة الضرورية لعلمي املقاصد وفقه الواقع لنجاح العمل الدعوي ،كتاب األمة،
قطر ،وعد ابلنشر.
 – 11مدخل إىل علم فقه مناهج الدعوة اإلسالمية ،دار الفجر ،قسنطينة ،الطبعة األوىل،
2442هـ 1125م.
 – 19املدرسة السلفية التقليدية ،دار سامي للنشر ،وداي سوف2442 ،هـ 1111م.

حتت الطبع:
 -2دموع على هنر بردى احلزين ،ترمجة ذاتية غري مكتملة.
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 -1معهد عبد احلميد بن ابديس حتت إدارة الشيخ العريب التبسي بقسنطينة ،وزارة الثقافة
اجلزائرية.
 -1شخصيات وأعالم مرت بعاصمة األوراس ابتنة 1( ،جزء) ،وزارة الثقافة اجلزائرية.
 -4معجم تراجم أعالم األوراس 1 ( ،أجزاء) ،وزارة الثقافة اجلزائرية.
 -9رؤى اسرتاتيجية لتجفيف منابع اإلرهاب.
 -1عبد احلميد بن ابديس كما تصفه جريدة البصائر وكتّاهبا.
 – 1األمثال الشعبية اجلزائرية مقارنة ابألمثال الشعبية الشامية –قراءة سوسيوثقافية مقارنة.
 – 9استغااثت من خلف جدران سجن ملبيز الرهيب ،مذكرات السجني رقم 1125م.
 – 5املدخل الوجيز لفقه األقليات ،معد للطبع.
 -21اجملتمع اإلنساين يف القرآن ،معد للطبع.
 -22مدخل إىل الصحافة اإلصالحية.

الكتب اجلماعية:
 – 2كتاب اخلطاب اإلسالمي املعاصر ،قطر سنة 1119م.
 -1كتاب النقد الذايت رؤية إسالمية ،الكويت ،اإلصدار اخلامس1111 ،م.
 -1مخسة كتب مجاعية حمكمة جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية سنوات -1119
1121م (أمحد محاين ،البشري اإلبراهيمي ،دمحم بن يوسف اطفيش ،عبد الرمحن اجلياليل ،العريب
التبسي.).

كتب مجاعية أخرى:
أ -كتاب مجاعي عن الثقافة الوطنية وحتدايت العوملة ،رابطة اإلبداع وادي سوف 1119م.
ب -كتاب مجاعي عن اجملتمع املدين رؤية شرعية ،رابطة اإلبداع وادي سوف 1111م.
ج -كتاب مجاعي عن اخلطاب الديين يف زمن العوملة ،رابطة اإلبداع وادي سوف 1121م.
د -كتاب مجاعي عن أثر العلوم اإلسالمية على اجملتمع اجلزائري ،جامعة األغواط 1121م.
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هـ  -كتاب مجـاعي عـن خطـي مـوريس وشـال ،املركـز الـوطين للبحـث يف اتريـخ احلركـة الوطنيـة وثـورة
أول نوفمرب اجلزائر العاصمة 2555م.
و -كتاب مجاعي عن األمن الفكري يف اجلزائر ،وزارة الشؤون الدينية واألوقاف سنة 1121م.
ز -كتاب مجاعي عن مسامهة اجلزائريني يف املشـرق العـريب إىل فلسـطني سـريا علـى األقـدام ،مؤسسـة
عبد احلميد بن ابديس قسنطينة 1119م.
ح -أربعة ( )4كتب مجاعية أخرى صادرة عن مجعية الشـيخ العـريب التبسـي بتبسـة الثقافيـة سـنوات
1121-1111م.
ط -كتاب مجاعي عن الشيخ أمحد محاين جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة.
ي -كت ــاب مج ــاعي ع ــن الش ــيخ البش ــري اإلبراهيم ــي جامع ــة األم ــري عب ــد الق ــادر للعل ــوم اإلس ــالمية
بقسنطينة.
ك -كتــاب مجــاعي عــن الشــيخ عبــد الــرمحن اجلــياليل جامعــة األمــري عبــد القــادر للعلــوم اإلســالمية
بقسنطينة.
ت -كتــاب مجــاعي عــن الشــيخ دمحم بــن يوســف اطفــيش جامعــة األمــري عبــد القــادر للعلــوم اإلســالمية
بقسنطينة.
م -كتاب مجاعي عن الشيخ العريب التبسي جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة.
ل -كتاب مجاعي عـن النـدوة الوطنيـة للتعلـيم العـايل ،احلصـص التطبيقيـة والطريقـة املثلـى ،بقسـنطينة
1111م

الكتب املخطوطة:
 – 2النظام اجلزائري وحصاد السنني العجاف 1121-2511م.
 – 1الوحدة اإلسالمية عند املفكرين املغاربة.
 -1انتشار اإلسالم يف القارة اإلفريقية.
 -4مكانة عامل األفكار يف اهلدي النبوي.
 -9قضااي العامل اإلسالمي املعاصر.
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االنتاج الفكري والثقايف:
 -2النشر يف اجملالت العربية واجلزائرية:
مائة ومثانون مقاال ودراسة وحبثا يف اجملالت العربية واإلسالمية واجلزائرية الفصلية احملكمة
والشهرية واألسبوعية التالية[ :األمحدية ،آفاق الثقافة والرتاث ،الوعي اإلسالمي ،البالغ ،التقوى،
رابطة العامل اإلسالمي ،الفيصل ،املنهاج ،احلج ،اجمللة العربية ،العريب ،املعيار ،اهلداية ،اخلريية،
العاملية ،احلرس الوطين ،جملة كلية امللك خالد ،م
العامل ،العامل اللندنية ،البشائر ،اجملتمع ،اخلفجي،
القافلة ،منار اإلسالم ،جملة إذاعة القرآن الكرمي ،جملة كلية احلضارة ،جملة كلية العلوم اإلسالمية
بباتنة ،جملة جامعة األمري عبد القادر ،العصر ،رسالة املسجد ،اجمللة األمسرية ،جملة جامعة امللك
سعود ابلرايض ،املنهل ،جملة كلية احلضارة وهران ،جملة العلوم االجتماعية األغواط ،جملة الدراسات
اإلعالمية القيمية.]..

 -1الصحف اجلزائرية اليومية:
أكثر من ألف مقال وحبث ودراسة يف الصحف واليوميات اجلزائرية التالية( :النصر،
املساء ،اخلرب ،السالم ،احلدث ،األوراس ،األطلس ،الشروق اليومي ،الشروق الثقايف األسبوعي،
النور ،العقيدة ،النهار ،الشعب ،البيان ،املنقذ ،الفكر احلر ،البصائر )..سنوات -2511
1111م.

الندوات وامللتقيات واملؤمترات:
مائيت ملتقى وندوة ومؤمترا علميا وفكراي وثقافيا وطنيا ومغاربيا ودوليا (مكة ،الرايض،
اسطنبول ،نواق الشط ،داكار ،الرابط ،الدار البيضاء ،طرابلس ،يف القطر اجلزائري :اجلزائر
العاصمة ،قسنطينة ،األغواط ،تبسة ،برج بوعريريج ،سطيف ،سكيكدة ،وادي سوف ،بسكرة،
مستغامن ،وهران ،غرداية ،قاملة ،خنشلة ،أم البواقي ،ابتنة .).. ،فضال عن اإلشراف واملناقشات..
والتدريس الصفي والدراسات العليا ..واخلربة اجلامعية اجلزائرية والعربية واإلسالمية.

أهم امللتقيات واملؤمترات:
 - 2امللتقى الدويل حول ( اإلسالم والدراسات املستقبلية ) مبدينة وهران بعنوان ( :اإلعالم
العريب واإلسالمي والتحدي احلضاري املعاصر يف قاريت أفريقيا وآسيا) 14شعبان2425هـ
2559/22/11م.
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 - 1امللتقى الدويل حول االستشراق واالستغراب مبدينة وهران بعنوان  ( :أثر االستشراق يف
استغراب الفكر العريب 11 ) ...حمرم2412هـ 19أفريل 1111م.
 – 1ملتقى الدعوة اإلسالمية -مبدينة قسنطينة بعنوان ( الدعوة اإلسالمية يف اجلزائر والتحدايت
الداخلية 11 ..حمرم2412هـ 19أفريل 1111م .جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية.
 - 4ملتقى الداعية والصحفي واإلعالمي إبراهيم أبو اليقظان ابلقرارة والية غرداية 11و
1111/11/19م.
 – 9ملتقى واقع وآفاق الدراسات العليا جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة يومي
 29و /21جانفي1111/م.
 - 1ملتقى أثر اخلطاب الديين يف اجملتمع بقسنطينة -أثر اخلطاب الديين يف اجملتمع اجلزائري جتربيت
مع رواد مسجد سلمان الفارسي أمنوذجا  21 .و / 21جانفي 1119/م .جامعة األمري عبد
القادر.
 - 1ملتقى احلرية الدينية يف اإلسالم وحقوق اإلنسان بقسنطينة -احلرية الدينية يف اإلسالم وموانع
احلوار مع اآلخر19و11و/11ماي1119/م املوافق 19و15و/11ربيع 2415/1هـ .جامعة
األمري عبد القادر.
 - 9أسبوع القرآن الكرمي العاشر ابجلزائر - .معجزة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف صناعة الفرد املتحضر .
 25و  11و  12ربيع أول 2411هـ  21و  21و  29مارس 1115م .
 - 5أسبوع القرآن الكرمي احلادي عشر ابجلزائر - .مفعالت استنهاض القيم الوطنية يف الفرد
واألمة 21 .. 29 .ربيع أول 2412هـ  11 .. 12مارس  1121م .
 - 21ملتقى اإلسالم والعلوم العقلية الدويل حماولة منهجية أتسيسية لتارخيية الفكر اإلسالمي
اجلزائر /29 .. 21ربيع2412/1هـ 1121/11/12..15م
 -22ملتقى جتديد اخلطاب الديين جتديد اخلطاب الديين يف زمن العوملة وادي سوف  1و 4و9
أفريل 1121م 11و12ربيع2412/1هـ
 -21امللتقى الوطين الرابع للقرآن الكرمي البعد االجتماعي للدين اإلسالمي قاملة  11 .و 11و
 14أفريل 1121م  11و  19و  15مجادى 2412/2هـ
 -21ملتقى دور العلوم اإلسالمية يف مواجهة التحدايت أثر الفتاوى املتشنجة على التحصيل
العلمي للطالب اجلامعي األغواط  4و 9ماي1121م 11و12مجادى2412/2هـ
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 -24ملتقى األمن الفكري تطور احلركة املذهبية يف بالد املغرب األوسط – دراسة اترخيية ميدانية
بسكرة – 9و  21 5مجادى 2412 / 1هـ  11و / 14 11ماي1121/م
 -29ملتقى اإلنسان والصحراء اإلمام دمحم بن علي السنوسي ونشر اإلسالم يف الصحراء اإلفريقية
غرداية  12الثالاثء و11و1122/22/11م .
 - 21ملتقى تكنولوجيات اإلعالم  .فشل جمتمع املعرفة يف التنمية املعرفية سكيكدة اإلثنني
والثالاثء 19و1122/21/11م .
 -21أسبوع القرآن الكرمي الثالث عشر البعد الزمين وأثره يف املشاريع احلضارية اجلزائر
/11..11ربيع2411/2هـ 1121/11/29..21م.
 -29ملتقى مكتسبات الثورة اجلزائرية وتفعيلها األغواط  1و 1121/21/ 4م خطاب اهلوية
ومقوماته يف اخلطاب الباديسي.
 -25ملتقى احلتمية القيمية يف اإلعالم حكم اإلعالن على األعضاء البشرية يف وسائل اإلعالم
مستغامن 1124/11/24-21م.
 - 11ملتقى فقه املوازانت جواز متثيل شخصيات الصحابة1121/15/19 .. /15/12م،
جامعة أم القرى مكة.
 - 12ملتقى الثقافة املعاصرة كيف نبين ثقافة واعية ؟ مكة1124/21/29 .. /15/11م ،رابطة
العامل اإلسالمي ،مكة.
 -11ملتقى الشيخ اطفيش مشروع الوحدة اإلسالمية يف فكر الشيخ اطفيش غرداية  5 .و
/21نوفمرب1124/م.
 -11ملتقى اجملتمع املدين اجملتمع املدين بني الدولة واجملتمع رؤية شرعية وضعية سوق أهراس 5و
/21ديسمرب1124/م
 -14ملتقى نظرية احلتمية القيمية نقد لنظرية الربفيسور عزي عبد الرمحن
21و/22مارس1129/م .جامعة عبد احلميد بن ابديس مبستغامن.
 -19ملتقى العلوم اإلسالمية واإلقالع احلضاري البحث يف العلوم اإلسالمية ودوره يف النهوض
احلضاري21و2411/11/29هـ املوافق  9و 1129/19/1م جامعة عمار ثليجي ابألغواط.
 - 11التغيري يف فكر الشيخ عبد السالم ايسني مركزية اإلنسان يف فكر الشيخ عبد السالم
ايسني 21و1121/12/21م .اسطنبول.
 -11علماء السنة ودورهم يف مكافحة اإلرهاب اجلهل ابلدين سبيل الغلو والتطرف -11
1121/11/11م نواق الشط .رابطة العامل اإلسالمي.
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 -19اإلرهاب وضرره على التنمية واالستقرار دور األسرة واجملتمع يف التنمية واالستقرار-11
/12مجادى 2411/1هـ 1121/11/11-15م داكار .رابطة العامل اإلسالمي.
 -15امللتقى العلمي الرتبوي مقاربة حتليلية الستعادة دور املعلم 1121/14/21م .ابتنة
 -11العمل اإلغاثي ودوره يف مكافحة اإلرهاب دور العمل اإلغاثي يف مكافحة اإلرهاب-15
1121/19/11م فرنسا اسرتاسبورغ .رابطة العامل اإلسالمي.
 - 12ملتقى الشيخني التبسي واطفيش دور النخبة يف النهضة ابألمة/21-22شعبان2411/هـ
1121/19/11-29م .برج بوعريريج
 - 11قيمة الرمحة وأثرها يف جناح العمل الدعوي ملتقى الرمحة /11-19ربع 2411/1هـ -1
1121/11/5م .جامعة امللك سعود ،الرايض.
 -11أابطرة اإلشراف واملناقشات ودورهم يف استفحال ظاهرة السرقات العلمية ،ملتقى السرقات
العلمية ،جامعة سطيف 21 ،و 1129/21/22م.
 -19 -11 -11 -19 -14الشيخ العريب التبسي الزاهد الورع ،الشيخ العريب التبسي
األصويل الفقيه ،الشيخ العريب التبسي األديب الكاتب ،الشيخ العريب التبسي الثوري اجملاهد،
الشيخ العريب التبسي السياسي احلكيم .ملتقيات الشيخ العريب التبسي سنة 1111م و 1119م
و 1119م و 1121م 1121م مبدينة تبسة شهر أفريل من كل سنة.
 -15القيمة الدينية والتارخيية ودورها يف إجناح اإلشهار من خالل حتليل مضامني قيم مسلسل حرمي
السلطان وأثر ذلك على ارتفاع نسبة مبيعاهتا يف مدينة  -ابتنة  -أمنوذجا )) ،ملتقى اإلعالم
القيمي جبامعة عمار ثليجي ابألغواط ،ديسمرب 4102م.

الدراسات واألحباث واملقاالت املنشورة يف اجملالت العربية:
 -2اجملالت الفصلية احملكمة:
 -2قراءة نقدية يف مؤلفات الفكر اإلسالمي احلديث واملعاصر ،جملة اإلحياء ،كلية العلوم
اإلسالمية ابتنة ،العدد  ،2جانفي 2559م.
 -1أثر االستشراق يف استغراب الفكر العريب ،)...جملة احلضارة اإلسالمية ،جامعة وهران ،كلية
احلضارة اإلسالمية ،عدد 11 ،1حمرم2412هـ 19أفريل 1111م.
 – 1حركة اإلصالح الديين اجلزائرية احلديثة ،جملة آفاق الرتاث والثقافة ،عدد  ،11جانفي
1111م ،ديب.
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 – 4دمحم الطاهر بن عاشور ،جملة آفاق الرتاث والثقافة ،عدد  ،41اكتوبر 1111م ،ديب.
 – 9عبد احلميد بن ابديس ،جملة آفاق الرتاث والثقافة ،عدد  ،49أبريل 1114م ،ديب.
 – 1واقع الرتبية والتعليم يف العهد االستعماري ،جملة آفاق الرتاث والثقافة ،عدد  ،91جويلية
1119م ،ديب.
 – 1مالك بن نيب املفكر اإلسالمي العاملي ،جملة األمحدية ،عدد  ،11جويلية 1119م ،ديب.
 – 9الشيخ العريب التبسي الداعية املصلح ،جملة آفاق الرتاث والثقافة ،عدد  ،91أبريل
1111م ،ديب.
 -5أثر اخلطاب الديين على اجملتمع اجلزائري ،جملة املعيار ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم
اإلسالمية ،قسنطينة ،عدد  ،29ديسمرب1111م.
 -21خماطر اهليمنة العوملية األمريكية على مقومات اهلوية احلضارية ،جملة املنهاج ،لبنان ،عدد
 ،44يناير 1111م.
 -22الشيخ دمحم الشبوكي شاعر الثورة اجلزائرية الثائر ،جملة آفاق الرتاث والثقافة ،عدد ،11
شوال 2415هـ اكتوبر 1119م ،ديب.
 -21احلرية الدينية وموانع احلوار مع اآلخر ،جملة املعيار ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم
اإلسالمية ،قسنطينة ،عدد  ،21ديسمرب 1119م.
 -21الشيخ الرحالة الفضيل الورتيالين ،جملة آفاق الرتاث والثقافة ،عدد  ،14حمرم  2411هـ
جانفي 1115م ،ديب.
 -24دمحم إقبال الالهوري ،جملة املنهاج ،لبنان ،عدد  ،99اكتوبر 1115م.
 -29الفكر العقدي عند الشيخ العريب التبسي ودوره يف صياغة التغيري احلضاري ،جملة خمرب
الدراسات العقدية ،كلية أصول الدين ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة،
1121م.
 -21أثر البيئة التبسية يف النهضة اجلزائرية احلديثة ،جملة املعيار ،قسنطينة ،عدد  ،15شعبان
2411هـ جوان 1121م.
 - 21موانع احلوار مع اآلخر ،جملة املنهاج ،لبنان ،عدد  ،11جانفي 1122م ،عدد .11
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 -29أثر الوسائل احلديثة على مهاريت املطالعة واملقروئية ،جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم
اإلسالمية ،عدد  ،11جوان 1121م.
 -25املقومات االسرتاتيجية للسياحة الصحراوية ،جملة حبوث ودراسات ،جامعة وادي سوف،
عدد  ،29جانفي 1121م.
 -11حج اجلزائريني قبل قرن ،جملة جامعة وهران ،كلية احلضارة اإلسالمية ،عدد  ،29أفريل
1121م.
 -12املمارسة السياسية عند الشيخ العريب التبسي ،جملة جامعة غرداية ،عدد  ،1ديسمرب
1124م.
 -11قراءة نقدية لنظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم للباحث عبد الرمحن عزي ،جملة الدراسات
اإلعالمية القيمة املعاصرة ،عدد  2و  ، 1جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة،
1124م.
 -11كيف نبين ثقافة واعية؟ جملة ملتقى رابطة العامل اإلسالمي اخلامس عشر/1-4 ،ذو
احلجة2419/هـ 1124/21/29 ../15/11م.
 -14نقد نظرية احلتمية القيمية لعبد الرمحن عزي ،جملة العلوم االجتماعية ،جامعة األغواط ،السنة
الثالثة ،عدد 1124 ،1م.
 -19البعد العاملي لشخصية الشيخ العريب التبسي ،جملة خمرب الدراسات اإلسالمية ،جامعة محة
خلضر ،وادي سوف ،عدد  ،1السنة  ،2ديسمرب 1129م.
 -11قيمة الرمحة ودورها يف جناح العمل الدعوي ،جملة جامعة امللك عبد العزيز آل سعود
ابلرايض ..فرباير 1129م.
 -11الضوابط الشرعية للتعامل مع اإلعالم اجلديد ،جملة أعمال ملتقى مكة السادس عشر-9 ،
/1ذو احلجة2411/هـ 1129م.
 -19البحث العلمي يف العلوم اإلسالمية ودوره يف تشكيل مالمح النهضة اجلزائرية احلديثة ،جملة
العلوم االجتماعية واإلسالمية واحلضارة ،جامعة األغواط ،السنة 2411هـ 1129م ،عدد .
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 -15اجلهل ابلدين سبيل الغلو والتطرف ،جملة ملتقى أعمال رابطة العامل اإلسالمي مبكة ،بنواق
الشوط ،موريتانيا ،مارس 1121م.
 -11دور األسرة واجملتمع يف التنمية واالستقرار ،جملة ملتقى أعمال رابطة العامل اإلسالمي مبكة،
داكار ،السنيغال ،مارس 1121م.
 -12دور العمل اإلغاثي يف مكافحة اإلرهاب ،جملة ملتقى أعمال رابطة العامل اإلسالمي مبكة،
اسرتاسبورغ ،فرنسا ،ماي 1121م..
 -11الدراما الدينية وجواز متثيل الصحابة  ،جملة األمسرية  ،ليبيا  ،عدد  ،14السنة ،21
1121م.
 -11اإلصالح الفكري والثقايف ودوره يف العمل اخلريي ،جملة جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
أكتوبر 1129م.

 -1اجملالت الشهرية احملكمة برائسة التحرير:
 – 2بديع الزمان سعيد النورسي ،جملة منار اإلسالم ،عدد  ،21فرباير 2555م ،أبو ظيب.
 –1بديع الزمان سعيد النورسي ،جملة منار اإلسالم ،عدد  ،22فرباير 2555م ،أبو ظيب.
 -1اإلصالح يف القرآن الكرمي ،جملة كلية امللك خالد العسكرية ،الرايض ،عدد 2412 ،11هـ
1111م.
 -4وهم الدخول إىل األلفية الثالثة ،جملة العريب ،الكويت ،عدد  ،911جويلية 1111م،
الكويت.
 -9مفهوم اإلصالح يف القرآن الكرمي ،جملة اخلفجي ،عدد ،1سبتمرب 1111م ،السعودية.
 – 1الشيخ العريب التبسي ،جملة منار اإلسالم ،عدد  ،21يناير 1112م ،أبو ظيب.
 -1مدينة تبسة بوابة العروبة ،جملة الفيصل ،عدد  ،151جوان 1112م ،السعودية.
 -9أثر االستشراق يف استغراب الفكر العريب ،جملة الفيصل ،عدد ،151يناير 1112م،
السعودية.
 -5إىل فلسطني سريا على األقدام ،جملة العامل ،عدد  ،11جوان 1112م ،السعودية.
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 -21املثقف اجلزائري وصراع األصالة واملعاصرة ،جملة التقوى ،عدد  ،219أوت 1112م،
لبنان.
 -22مستقبل العمل اإلسالمي يف اجلزائر ،جملة التقوى ،عدد  ،219اكتوبر 1112م ،لبنان.
 -21مستقبل العمل اإلسالمي يف اجلزائر ،جملة التقوى ،عدد  ،215نوفمرب 1112م ،لبنان.
 -21مستقبل العمل اإلسالمي يف اجلزائر ،جملة التقوى ،عدد  ،221ديسمرب 1112م ،لبنان.
 -24سياحة يف أعماق مدمن  ،جملة البشائر ،عدد  ،21اكتوبر 1112م ،الكويت.
 -29البعد االجتماعي لإلسالم ،جملة احلج ،نوفمرب 1112م ،السعودية.
 -21الشيخ البشري اإلبراهيمي ،جملة منار اإلسالم ،عدد  ،21يناير 1111م ،أبو ظيب.
 -21النشاط الصهيوين يف اجلزائر 2511-2951م ،عرض رسالة دكتوراة للدكتور يوسف
مناصرية ،جملة م
العامل ،السعودية ،السنة الرابعة ،عدد  ،11ذو القعدة 2411هـ جانفي 1111م.
 -29املعامل احلقيقية للشخصية اليهودية ،جملة العاملية ،عدد  ،291نوفمرب 1111م ،الكويت.
 -25العامل العريب واإلسالمي بني خطايب األصالة واملعاصرة ،جملة اهلداية ،عدد  ،155أفريل
1111م ،البحرين.
 -11اخلطاب الديين يف زمن العوملة ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،444نوفمرب 1111م،
الكويت.
 -12الطالب اجلامعي ورسالته يف قرن العوملة ،جملة التقوى ،عدد  ،229ماي 1111م ،لبنان.
 -11اإلمام دمحم بن علي السنوسي ،جملة منار اإلسالم ،عدد  ،22يناير 1111م ،أبو ظيب.
 -11اإلمام دمحم بن علي السنوسي ،جملة منار اإلسالم ،عدد  ،21فرباير 1111م ،أبو ظيب.
 -14مفهوم عريب يف القرآن الكرمي ،جملة اخلفجي ،عدد  ،22يناير 1111م ،السعودية.
 -19البعد االجتماعي للدين اإلسالمي ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،499نوفمرب 1111م،
الكويت.
 -11خماطر اهليمنة العوملية األمريكية ،جملة التقوى ،عدد  ،215سبتمرب 1111م ،لبنان.

22

 -11خماطر اهليمنة العوملية األمريكية ،جملة التقوى ،عدد  ،211اكتوبر 1111م ،لبنان.
 -19خماطر اهليمنة العوملية األمريكية ،جملة التقوى ،عدد  ،211ديسمرب 1111م ،لبنان.
 -15متيها ت القراءة احلداثية للنص الرتاثي ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،494أوت 1111م،
الكويت.
 -11اخلطاب الديين يف قرن العوملة ،جملة احلرس الوطين ،نوفمرب 1114م ،السعودية.
 -12اسرتاتيجية الصراع اإلعالمي العريب اليهودي ،جملة التقوى ،عدد  ،242ديسمرب 1114م.
لبنان.
 -11ماذا بقي من ثورة املليون شهيد بعد نصف قرن ،جملة التقوى ،عدد  ،211أوت 1114م،
لبنان.
 -11قراءة حتليلية حلركية اخلطاب الدعوي ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،411ديسمرب
1114م ،الكويت.
 -14إىل فلسطني سريا على األقدام ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،411سبتمرب 1114م،
الكويت.
 -19البعد االجتماعي لإلسالم ،جملة رسالة املسجد ،عدد  ،4جوان 1119م ،اجلزائر.
 -11بنو إمساعيل وبنو إسرائيل ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،491ديسمرب 1119م ،الكويت.
 -11اسرتاتيجية الصراع اإلعالمي العريب اليهودي ،جملة التقوى ،عدد  ،241جانفي 1119م،
لبنان.
 -19اإلعالم العريب واإلسالمي والتحدي احلضاري ،جملة التقوى ،عدد  ،241جوان 1119م،
لبنان.
 -15اإلعالم العريب واإلسالمي والتحدي احلضاري ،جملة التقوى ،عدد  ،241جويلة 1119م،
لبنان.
 -41العامل العريب واإلسالمي وخطايب األصالة واملعاصرة ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد ،414
أفريل 1119م ،الكويت.
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 -42حماولة لرسم مسات ومعامل اإلمام الداعية ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،411جوان
1119م ،احللقة  ،2الكويت.
 -41حماولة لرسم مسات ومعامل اإلمام الداعية ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،411جويلية
1119م ،احللقة  ،1الكويت.
 -41املعارج الروحية والنفسية والسلوكية لعبور ابب الراين ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد ،492
نوفمرب 1119م ،الكويت.
 -44الذات السوية معرب النهضة والتقدم ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،491ديسمرب 1119م،
الكويت.
 -49مفهوم اإلرهاب يف القرآن الكرمي ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،419ماي 1119م،
الكويت.
 -41الفضيل الورتالين الداعية الرحالة ،جملة منار اإلسالم ،عدد  ،111فرباير 1111م ،أبو
ظيب.
 – 41الشيخ دمحم الغزايل ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،495الكويت ،جويلية 1111م،
الكويت.
 -49اجملتمع املدين ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،499جوان 1111م ،الكويت.
 -45اإلمام احلسن البصري ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،451اكتوبر 1111م ،الكويت.
 – 91حمددات عملية االتصال الدعوي ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،491أفريل 1111م،
الكويت.
 -92رايضات الشعوب وحوار الثقافات ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،494يناير 1111م،
الكويت.
 –91العالمة عبد الرمحن بن اجلوزي ،الوعي اإلسالمي ،عدد  ،459ديسمرب 1111م ،الكويت.
 - 91مشس اإلسالم تسطع على إفريقيا ،رابطة العامل اإلسالمي ،عدد  ،495جانفي 1111م،
السعودية.
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 -94عبري الشرق العريب وأثره التنويري يف علماء اجلزائر جملة احلرس الوطين ،عدد ،155
1111م ،السعودية.
 -99عبري الشرق العريب وأثره التنويري يف علماء اجلزائر ،جملة احلرس الوطين ،عدد ،111
1111م ،السعودية.
 -91مقومات املشروع احلضاري عند نبيي هللا نوح وموسى ،الوعي اإلسالمي ،عدد  ،451جانفي
1111م ،الكويت.
 -91مقومات املشروع احلضاري يف سورة العلق ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،459فرباير
1111م ،احللقة  ،2الكويت.
 -99مقومات املشروع احلضاري يف سورة العلق ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،455مارس
1111م ،احللقة  ،1الكويت.
 -95مواصفات حامل املشروع يف سورة املدثر ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،911أفريل
1111م ،الكويت.
 -11دور اخلطاب املسجدي يف كبح جنون العوملة ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،911جويلية
1111م ،الكويت.
 -12مكانة البيئة يف اإلسالم ،جملة احلرس الوطين ،عدد  ،111جويلية 1111م ،احللقة األوىل.
احللقة الثانية ،عدد  ،111أوت 1111م ،السعودية.
 -11عبد هللا بن املبارك وجهاد السيف والقلم ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،459صفر
2419هـ فرباير 1111م ،الكويت.
 -11الرحالت املغربية احلجازية ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،455ربيع أول 2419هـ مارس
1111م ،الكويت.
 -14عوامل تشكل الصورة النمطية لإلسالم واملسلمني يف خميال اآلخر ،جملة الوعي اإلسالمي،
عدد  ،919حمرم 2415هـ جانفي 1119م ،الكويت.
 -19حملات هادية من منهج الصحابة ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،922ربيع 2415 2هـ
مارس 1119م ،الكويت.
 -11سياحة يف أعماق مدمن ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،924مجادى 2415 1هـ جوان
1119م ،الكويت.
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 -11التلفزيون يغتال اهلوية اإلسالمية ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،921شعبان 2415هـ أوت
1119م ،الكويت.
 -19محالت التشويه والتهجم على رسول هللا ،جملة احلرس الوطين ،عدد  ،121شعبان 2415هـ
أوت 1119م ،احللقة األوىل ،السعودية.
 -15محالت التشويه والتهجم على رسول هللا ،جملة احلرس الوطين ،عدد  ،121رمضان
2415هـ سبتمرب 1119م ،احللقة الثانية ،السعودية.
 -11األبعاد اإلعالمية والدعائية للحج ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،925ذو القعدة 2415هـ
نوفمرب 1119م ،الكويت.
 -12فن الرسالة عند األديب جنيب الكيالين ،جملة الوعي اإلسالمي ،الكويت ،عدد ،919
مجادى أوىل 2411هـ ماي 1115م ،الكويت.
 -11خطاب البذل واإلنفاق وأثره البياين يف خط الطاعة ،جملة الوعي اإلسالمي ،الكويت ،عدد
 ،911مجادى اآلخرة  2411هـ جوان 1115م ،الكويت.
 -11قراءة يف فصول املشهد الثقايف اجلزائري ،جملة الوعي اإلسالمي ،الكويت ،عدد ،919
شعبان 2411هـ أوت 1115م ،الكويت.
 -14مشس اإلسالم تسطع على أرض إفريقية ،جملة التقوى ،عدد  ،259ذو القعدة 2411هـ
اكتوبر 1115م .احللقة الثانية عدد  ،251ذو احلجة 2411هـ نوفمرب 1115م ،لبنان.
 -19موانع احلوار مع اآلخر ،جملة الثقافة اإلسالمية ،وزارة الشؤون الدينية اجلزائرية ،عدد ،9
جانفي 1121م.
 –11صناعة الوهم واالحرتاق ،جملة التقوى ،لبنان ،عدد  ،111ماي  1121مجادى
2412/1هـ ،لبنان.
 -11نظرية اعتذار احلضارات ،جملة الوعي اإلسالمي ،الكويت ،عدد  ،914صفر  2412هـ
فيفري 1121م ،الكويت.
 -19قراءة دينية للكوارث البيئية ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،919مجادى 2412/1هـ ماي
1121م ،الكويت.
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 -15البعد احلضاري ألايم العطلة األسبوعية ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،942رمضان
2412هـ أوت 1121م ،الكويت.
 -91دور األمن االجتماعي يف جتفيف منابع اإلرهاب ،جملة التقوى ،عدد  ،111رجب 2412هـ
جوان 1121م ،احللقة األوىل ،لبنان.
 -92دور األمن االجتماعي يف جتفيف منابع اإلرهاب ،جملة التقوى ،عدد  ،111شعبان 2412هـ
جويلية 1121م ،احللقة الثانية ،لبنان.
 -91الفروض الغائبة ودورها يف تكوين الشخصية املسلمة ،جملة التقوى ،عدد  ،114رمضان
2412هـ أوت 1121م ،احللقة األوىل ،لبنان.
 -91الفروض الغائبة ودورها يف تكوين الشخصية املسلمة ،جملة التقوى ،عدد  ،119شوال
2412هـ أوت 1121م ،احللقة الثانية ،لبنان.
 -94املثقف العريب وعقدة التمركز على الذات ،اجمللة العربية ،عدد  ،421مجادى اآلخرة
2411هـ ماي 1122م ،السعودية.
 -99مالك بن نيب وحلم العيش يف ظل الدولة السعودية ،اجمللة العربية ،عدد  ،411ربيع اثين
2411هـ فرباير 1121م ،السعودية.
 -91مقومات اهلوية الوطنية يف اخلطاب الباديسي ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،563رجب
2411هـ ماي جوان 1121م ،الكويت.
 -91ردود وتصويبات على نقوال زايدة عني الرحلة وعقل التاريخ ،جملة العريب ،عدد  ،191ربيع
اآلخرة 2414هـ مارس 1121م ،الكويت.
 -99إىل فلسطني سريا على األقدام ،جملة التقوى ،عدد  ،115شعبان 2414هـ جوان 1121م،
لبنان.
 -95الرحالت املغربية احلجازية ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،952ذو القعدة 2419هـ
سبتمرب 1124م ،الكويت.
 –51اجملتمع املدين بني الدولة واجملتمع ،جملة التقوى 115 ،و  141و  .142أفريل وماي وجوان
1129م ،رجب و شعبان ورمضان 2411هـ ،لبنان.
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 -52املنزل الورقي واملنزل اإللكرتوين ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،119ربيع اآلخر 2411هـ
يناير 1121م ،الكويت.
 -51أين حنن من عصر ما بعد املعرفة ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،121شعبان 2411هـ ماي
1121م ،الكويت.
 -51قراءة يف البيان اخلتامي ملؤمتر مكة املكرمة السادس عشر ،جملة رابطة العامل اإلسالمي ،مكة،
عدد  ،952ربيع اآلخر 2411هـ يناير 1121م ،السعودية.
 -54قيمة النهي عن اإلسراف والتبذير وأثرها يف التنمية ،جملة رابطة العامل اإلسالمي ،مكة ،عدد
 ،111حمرم 2419هـ أكتوبر 1121م ،السعودية.
 -59القراءة عالج ألمراض األمة املزمنة ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،111مجادى اآلخرة
2419هـ 1121م ،الكويت.
 -51طالبنا ال يقرأون ،جملة رابطة العامل اإلسالمي ،عدد  ،111ربيع أول 2419هـ نوفمرب
1121م ،السعودية.
 -51ماذا فعلنا ببيئتنا اجلميلة ،جملة الرابطة ،مكة ،عدد  ،114مجادى األوىل 2419هـ فرباير
1121م ،السعودية.
 -59حاجة الدع اة إىل منهجية البحث امليداين ،جملة رابطة العامل اإلسالمي ،عدد  ،111شعبان
2419هـ ماي 1121م ،السعودية.
 -55القراءة عالج ألمراض األمة املزمنة ،جملة رابطة العامل اإلسالمي ،عدد  ،115شوال
2419هـ جويلية 1121م ،السعودية.
 -211أصدقائي الثالثة والدافعية للقراءة ،جملة رابطة العامل اإلسالمي ،عدد  ،121ذو القعدة
2419هـ أوت 1121م ،السعودية.
 -212دور مناهج البحث العلمي يف جتديد درس السنة النبوية ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد
 ،112ربيع أول 2415هـ ديسمرب 1121م ،الكويت.
 -211أصدقائي الثالثة ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،111ربيع 2415/1هـ ديسمرب
1121م ،الكويت.
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 -211أصدقاء اململكة العربية السعودية األوفياء ،جملة رابطة العامل اإلسالمي ،عدد  ،121صفر
2415هـ أكتوبر 1121م ،السعودية.
 -214أتلق ورايدة على خطى املؤسس األول ،جملة رابطة العامل اإلسالمي ،عدد  ،124ربيع
2415/2هـ ديسمرب 1121م ،السعودية.
 -219إىل أين يسري بنا هذا اإلدمان الفيسبوكي ،جملة الوعي اإلسالمي ،الكويت ،عدد ،111
مجادى األوىل 2415هـ يناير 1129م ،الكويت.
 -211عامل بال كتاب ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،114مجادى الثانية2415/هـ فرباير
1129م ،الكويت.
 -211طوفان الكتابة الفايسبوكية وخطره على األجيال املسلمة ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد
 ،114مجادى الثانية2415/هـ فرباير 1129م ،الكويت.
 -219من دالالت اهلجرة النبوية ،جملة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،191حمرم 2442هـ سبتمرب
1125م ،الكويت.
 -215حوار شخصي حول قضااي اخلطاب اإلسالمي املعاصر ،جملة الوعي اإلسالمي ،ربيع اثين
2442هـ ،الكويت.
-221

 -1اجملالت األسبوعية:
 -2دور اجلامعات اجلزائرية يف عملية التنميـة والبناء احلضاري ،جملة البيان ،قسنطينة ،عدد ،44
/ 11رجب2429/هـ /19فيفري2559/م ،احللقة األوىل ،ص  21و  .21واحللقة الثانية عدد
/12 ،49شعبان2429/هـ/11مارس2559/م ،ص  21و .21
 –1الدعوة اإلسالمية والتحدي احلضاري املعاصر ،جملة اجملتمع ،الكويت ،عدد  ،2111أوت
2551م.
 –1الدعوة اإلسالمية والتحدي احلضاري املعاصر ،جملة اجملتمع ،الكويت ،عدد  ،2114أوت
2551م.
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 –4الدعوة اإلسالمية والتحدي احلضاري املعاصر ،جملة اجملتمع ،عدد  ،2119الكويت ،سبتمرب
2551م.
 -9عقدية الصراع اإلسالمي اليهودي ،جملة البالغ ،عدد  ،2414ديسمرب 1111م ،الكويت.
 -1عقدية الصراع اإلسالمي اليهودي ،جملة البالغ ،عدد  ،2414ديسمرب 1111م ،الكويت.
 -1اجلامعة اجلزائرية وحصاد السنني العجاف ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد  ،2191جوان
1111م  +عدد  2192جويلية 1111م  +عدد  2191جويلية 1111م  +عدد 2191
جويلية 1111م.
 -9رعي اإلبل خري من رعي اخلنازير ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد  2991و  2991و ،2999
 21 .. 2أوت 1115م شعبان 2411هـ.
 -5صناعة الوهم واالحرتاق ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد /25 ،2911ذو احلجة2411/هـ
1115/21/11م.
 -21اخرتاق املؤسسات الدينية اجلزائرية – مؤسسة [  ] gtzاألملانية أمنوذجا – جملة البالغ،
الكويت ،عدد  ،2521ذو القعدة 2412هـ املوافق 1121/21/21م.
 -22التلفزيون واغتيال اهلوية اإلسالمية ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد /21 ،2521ذو
القعدة2412/هـ املوافق 1121/21/14م.
 -21الطاقات املهدرة ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد /11 ،2529ذو القعدة2412/هـ املوافق
1121/21/12م.
 -21مفعالت استنهاض القيم الوطنية يف األمة اجلزائرية ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد ،2525
/11ذو القعدة2412/هـ املوافق 1121/22/11م.
 -24مفعالت استنهاض القيم الوطنية يف األمة اجلزائرية ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد ،2511
/11ذو احلجة2412/هـ املوافق 1121/22/24م.
 -29مفعالت استنهاض القيم الوطنية يف األمة اجلزائرية ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد ،2512
/24ذو احلجة2412/هـ املوافق 1121/22/12م.
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 -21جناية األحزاب واحلكومات الثورية على شعوهبا ،جملة البالغ ،الكويت عدد ،2515
/25صفر2411/هـ 1122/12/11م.
 -21جناية األحزاب واحلكومات الثورية على شعوهبا ،جملة البالغ ،الكويت عدد ،2511
/11صفر2411/هـ 1122/12/11م.
 -29جناية األحزاب واحلكومات الثورية على شعوهبا ،جملة البالغ ،الكويت عدد ،2512
/11ج 2411/2هـ 1122/11/11م.
 -25األرض اليباب ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد  ،2511احللقة األوىل ،األحد /19ذو
القعدة2411/هـ 1122/21/11م.
 -11األرض اليباب ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد  ،2519احللقة الثانية ،األحد /11ذو احلجة
احلرام2411/هـ املوافق 1122/21/11م.
 -12حتمية التغيري السلمي يف اجلزائر ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد  ،2511األحد /29ذو
القعدة2411/هـ 1122/21/21م.
 -11تساؤالت اهلوية يف اجلزائر واستجالء خطاب التاريخ واإليديولوجية ،جملة البالغ ،الكويت،
عدد /21 ،2515ذو احلجة2411/هـ املوافق 1122/22/21م  .احللقة األوىل.
 -11تساؤالت اهلوية يف اجلزائر واستجالء خطاب التاريخ واإليديولوجية ،جملة البالغ ،الكويت،
عدد /14 ،2511ذو احلجة2411/هـ املوافق 1122/22/11م .احللقة الثانية.
 -14تغري املسلمات املعرفية وأثره على االجتهاد الفقهي يف اجلزائر ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد
 ،2591األحد /11ربيع 2411/2هـ 1121/11/25م احللقة األوىل.
 -19تغري املسلمات املعرفية وأثره على االجتهاد الفقهي يف اجلزائر ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد
 ،2591األحد /19ربيع 2411/1هـ 1121/11/11م احللقة الثانية.
 -11احلركة اإلسالمية يف اجلزائر حلم التغيري ووهم اإلصالح والرايدة ،جملة البالغ ،الكويت،
عدد  ،2599األحد /21ربيع اآلخر 2411/هـ املوافق 1121/11/14م احللقة األوىل.
 -11احلركة اإلسالمية يف اجلزائر حلم التغيري ووهم اإلصالح والرايدة ،جملة البالغ ،الكويت،
عدد  ،2599األحد /25ربيع اآلخر 2411/هـ املوافق 1121/11/22م احللقة الثانية.
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 -19احلركة اإلسالمية يف اجلزائر حلم التغيري ووهم اإلصالح والرايدة ،جملة البالغ ،الكويت،
عدد  ،2599األحد /11ربيع اآلخر 2411/هـ املوافق 1121/11/29م احللقة الثالثة.
 -15أثر الفتاوى املتشنجة على التحصيل العلمي للطالب اجلامعي اجلزائري ،جملة البالغ،
الكويت ،عدد  ،2554األحد /29مجادى اآلخرة 2411/هـ 1121/19/11م احللقة األوىل.
 -11أثر الفتاوى املتشنجة على التحصيل العلمي للطالب اجلامعي اجلزائري ،جملة البالغ،
الكويت ،عدد  ،2559األحد /11مجادى اآلخرة 2411/هـ 1121/19/21م احللقة الثانية.
 -12أثر الفضا ئيات الدينية على اخلطاب املسجدي ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد،2551 ،
األحد /11رجب2411/هـ 1121/19/11م .احللقة األوىل.
 -11أثر الفضائيات الدينية على اخلطاب املسجدي ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد،2559 ،
األحد /21رجب2411/هـ 1121/11/11م .احللقة الثانية.
 -11البعد ا لزمين وأثره على الدورة احلضارية ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد  ،1112األحد
/14شعبان2411/هـ 1121/11/14م ،احللقة األوىل.
 -14البعد الزمين وأثره على الدورة احلضارية ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد  ،1112األحد
/22شعبان2411/هـ 1121/11/12م ،احللقة الثانية.
 -19مهزلة االنتخاابت الربملانية اجلزائرية ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد  ،1111األحد
/29شعبان2411/هـ 1121/11/19م ،احللقة األوىل.
 -11مهزلة االنتخاابت الربملانية اجلزائرية ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد  ،1114األحد
/19شعبان2411/هـ 1121/11/29م ،احللقة الثانية.
-11الوعي بني مسافتني ،جملة البالغ ،الكويت ،عدد  ،1111األحد /19ذو احلجة2411/هـ
1121/21/12م.
 -19اجلزائر اجلرحية من املرحلة االستعمارية األوىل إىل املرحلة االستعمارية الثانية ،جملة البالغ،
عدد  ،1141الكويت ،األحد /11مجادى األوىل2414/هـ املوافق /11أفريل1121/م ،احللقة
األوىل .واحللقة الثانية ،األحد /14مجادى اآلخرة2414/هـ املوافق /24أفريل1121/م.
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 -15اخلروج على احلاكم ،جملة البالغ ،1141 ،الكويت ،األحد /21رجب2414/هـ املوافق
/11ماي1121/م.
 –41جزائر ما بعد االستقالل ،جملة البالغ ،1212 ،الكويت ،األحد /21ربيع 2411/ 1هـ
1129/12/11م .حلقة  – 2حلقة  ،1211 ،1األحد /25ربيع2411/1هـ
1129/11/12م .احللقة الثالثة ،1211 ،األحد /11ربيع2411/1هـ 1129/11/29م.

 -4مناذج من املقاالت الصحفية اليومية يف جريدة الشروق سنوات 1111-1112م:
 -0حكم هللا يف التجنس ابجلنسية األجنبية ،األحد 4110/14/42م املوافق /10ذو
احلجة0240/هـ ،عدد  ،62ص .2
 -4انطباعات ومالحظات أولية حول الكتاب املدرسي للسنة الثانية ابتدائي ،األربعاء
4112/00/10م املوافق /41رمضان0241/هـ ،عدد  ،0440ص .01
 -0البعد احلضاري ألايم العطلة األسبوعية ،الثالاثء 4111/10/04م املوافق /11مجادى
الثانية0242/هـ ،عدد  ،0241ص .01
 -2رايح التنصري تغشي مساء اجلزائر ،األربعاء 4111/04/41م املوافق /40ذي
القعدة0242/هـ ،عدد  ،0104ص .1
 -1رايح التنصري تغشي مساء اجلزائر ،اخلميس 4111/04/46م املوافق /41ذي
القعدة0242/هـ ،عدد  ،0100ص .1
 -2هكذا جىن نظام "أل أم دي" على العلوم اإلسالمية ،اجلمعة 4102/10/06م املوافق
/06ربيع الثاين0200/هـ ،عدد  ،2660ص .04
 -0ملاذا توجد جامعاتنا خارج التصنيف العاملي؟ السبت 4102/14/12م املوافق /40ربيع
الثاين0200/هـ ،عدد  ،1110ص .41
 -1أابطرة اإلشراف وهتدمي البحث العلمي يف اجلامعة اجلزائرية4102/14/41 ،م املوافق
/00مجادى األوىل0200/هـ ،عدد  ،1101ص .01
 -6امللتقيات اجلامعية وإهدار املال العام ،السبت 4102/14/40م املوافق /01مجادى
األوىل0200/هـ ،عدد  ،1144ص .01
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 -01واقع ابئس جملالتنا اجلامعية احملكمة ،السبت 4102/10/11م املوافق /41مجادى
األوىل0200/هـ ،عدد  ،1146ص .06
 -00االحتيال على القانون وحلم التصنيف اجلامعي ،األربعاء 4102/10/01م املوافق
/40مجادى الثانية0200/هـ ،عدد  ،1112ص .06
 -04هلذا تردت اجلامعة اجلزائرية ،السبت 4102/10/42م املوافق /00مجادى
الثانية0200/هـ ،عدد  ،1111ص .01
 -00اجلامعة :األستاذ والطالب وإنتاج املعرفة ،السبت 4102/10/04م املوافق /10مجادى
الثانية0200/هـ ،عدد  ،1102ص .01
 -02مىت يتم إيقاف هذه املهازل جبامعاتنا؟ السبت 4102/12/14م املوافق /42مجادى
الثانية0200/هـ ،عدد  ،1110ص .01
 -01األبعاد االستعمارية لفرنسة املنظومة الرتبوية ،األربعاء 4102/11/00م املوافق
/12شعبان0200/هـ ،عدد  ،1162ص .00
 -02اإلصالح الرتبوي ودور املعلم ،األربعاء 4102/11/41م املوافق /01شعبان0200/هـ،
عدد  ،1001ص .06
 -00حقيقة األزمة اجلزائرية هشاشة فرد وتصدع مجاعة وموت خنبة ،األربعاء 4102/16/40م
املوافق /06ذي احلجة0200/هـ ،عدد  ،1442ص .01
 -01اجلمعيات النسوية وبيت العنكبوت ،اإلثنني 4102/16/42م املوافق /42ذي
احلجة0200/هـ ،عدد  ،1446ص .01
 -06جامعاتنا والعبث ابلبحث العلمي ،السبت 4102/01/11م املوافق /12حمرم0201/هـ،
عدد  ،1420ص .06
 -41بكالوراي حمو األمية ابمتياز ،السبت 4102/01/01م املوافق /00حمرم0201/هـ ،عدد
 ،1421ص .00
 -40ليسانس وماسرت حمو األمية العلمية ،اجلمعة 4102/01/00م املوافق /06حمرم0201/هـ،
عدد  ،1412ص .00
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 -44الزمن األفقي والتصنيف العاملي للجامعات ،األربعاء 4102/04/02م املوافق /02ربيع
األول0201/هـ عدد  ،1011ص .41
 -40أجيال ال تقرأ ومل تعتد الكتاب واملكتبات ،اخلميس 4102/04/44م املوافق /44ربيع
األول0201/هـ ،عدد  ،1002ص .01
 -42قراءة يف أزمتنا احلضارية ،اخلميس 4100/10/42م املوافق /40ربيع الثاين0201/هـ،
عدد  ،1011ص .01
 -41الرتبية والتثقيف ابلفواتري ،اخلميس 4100/14/16م املوافق /04مجادى األوىل0201/هـ،
عدد  ،1022ص .00
 -42ظاهرة التخلف وأزمة الوعي املنشطر ،السبت 4100/14/41م املوافق /41مجادى
األوىل0201/هـ ،عدد  ،1011ص .06
 -40بيان مكة املكرمة حيذر من التكفري والطائفية ،األربعاء 4100/12/04م املوافق
/01رجب0201/هـ ،عدد  ،1242ص .06
 -41أوان االستجابة احلضارية ،اخلميس 4100/11/12م املوافق /10شعبان0201/هـ عدد
 ،1220ص .01
 -46البحث عن خنبة التغيري ،اخلميس 4100/11/00م املوافق /02شعبان0201/هـ ،عدد
 ،1212ص .01
 -01جامعة بال خنب ،السبت 4100/11/41م املوافق /40شعبان0201/هـ ،عدد ،1220
ص .06
 -00املقروئية لدى النخبة اجلامعية ،اجلمعة 4100/11/42م املوافق /46شعبان0201/هـ،
عدد  ،1226ص .02
 -04جتديد اخلطاب الديين .السبت 4100/10/10م املوافق /10شوال0201/هـ ،عدد
 ،1110ص .06
 -00النهضة ابلقراءة وخماطر إمهال هذه الفريضة .اجلمعة 4100/10/40م املوافق
/40شوال0201/هـ عدد  ،1140ص .01
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 -02الوعي أبزمة التخلف وأثره يف تشكيل خنبة التغيري .األربعاء 4100/10/42م املوافق
/10ذي القعدة0201/هـ عدد  ،1141ص .02
 -01هل أدركنا حدود وظيفة الفرد الرسايل؟ األربعاء 4100/11/14م املوافق /01ذي
القعدة0201/هـ عدد  ،1101ص .02
 -02حاجة الفرد املتخلف لثقافة اآللة .اجلمعة 4100/11/00م املوافق /06ذي
القعدة0201/هـ عدد  ،1122ص .00
 -00أصدقائي الثالثة والدافعية للقراءة ،اجلمعة 4100/11/01م املوافق /42ذو
القعدة0201/هـ ،عدد  ،1110ص .00
 -01ماذا منلك من أبنائنا؟ األربعاء 4100/16/40م املوافق /12حمرم0206/هـ ،عدد
 ،1111ص .02
 -06املزبلة الكبرية ،األربعاء 4100/01/00م املوافق /41حمرم0206/هـ ،عدد  ،1214ص
.41
 -21هل هي هناية عهد الكتاب الورقي لدى النخبة؟ األربعاء 4100/01/01م املوافق
/40حمرم0206/هـ ،عدد  ،1216ص .41
 -20طوفان الكتابة الفايسبوكية وخطره على األجيال املسلمة ،اخلميس 4100/04/02م
املوافق /41ربيع أول0206/هـ ،عدد  ،1222ص .40
 -24السلفية والشيعة وتفكيك عرى األمة اجلزائرية الثالاثء /10شعبان0206/هـ
4101/12/00م ،عدد  ،1061ص .06
 -20حنو منهج أمثل لتحقيق الرتاث ،األربعاء 4101/12/41م /16شعبان0206/هـ ،عدد
 ،1061ص .41
 -22االستالب اللغوي والثقايف وأثره على األجيال املسلمة األحد /00شعبان0206/هـ
4101/12/46م ،عدد  ،1114ص .00
 -21استنساخ جتربة تنمية املوارد البشرية من الغرب السبت /06شعبان0206/هـ
4101/11/11م عدد  ،1110ص .40
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 -22ثقافة اهلزمية وذكرى اغتصاب فلسطني ،اإلثنني /41شعبان0206/هـ 4101/11/02م،
عدد  ،1102ص .01
 -20مسؤولية اخلطاب الديين عن أزمتنا االجتماعية واالقتصادية ،الثالاثء /11شوال0206/هـ
4101/12/06م ،ص .44
 -21املرجعية الدينية اجلزائرية اترخيها وراهنيتها ،السبت /02شوال0206/هـ 4101/12/01م،
عدد  ،1120ص .40
 -26دعوة لتفسري هنضوي وحضاري للقرآن الكرمي ،األحد /16ذو القعدة0206/هـ
4101/10/44م ،عدد  ،1114ص .01
 -11دعوة للتخلي عن الرتاث الفقهي (حماولة لرتسم معامل لسوق الفتوى الفوضوي) ،اخلميس
/40ذو القعدة0206/هـ 4101/11/16م ،عدد  ،1611ص .02
 -10هل من طريق لتجميع األحزاب اإلسالمية؟ السبت /01حمرم0221/هـ 4101/16/01م،
عدد  ،1602ص .01
 -14دور مناهج البحث العلمي يف جتديد درس السنة النبوية ،األربعاء /16حمرم0221/هـ
4101/16/06م ،عدد  ،1601ص .01
 -10أين موقع النخبة اجلامعية من احلراك الشعيب؟ ،األحد /42ماي4106/م
/40رمضان0221/هـ ،عدد  ،2012ص .01
 -12رسالة إىل زميليت يف الدراسة لويزة حنون ،األربعاء /46ماي4106/م،
/42رمضان0221/هـ ،عدد  ،2010ص .01
 -11أين موقع الطرق الصوفية واللجان املسجدية من احلراك؟ السبت /10جوان4106/م
/40رمضان0221/هـ ،عدد  ،2061ص .02
 -12أين موقع األئمة والدعاة من احلراك الشعيب؟ األربعاء 4106/12/04م
/16شوال0221/هـ ،عدد  ،2066ص .01
 -10أين موقع فلسطني من احلراك الشعيب؟ األحد 4106/12/02م /00شوال0221/هـ،
عدد  ،2410ص .40
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 -11ليس دفاعا عن اإلخوان األحد 4106/12/40م /41شوال0221/هـ ،عدد ،2401
ص .41
 -16الكتابة الفايسبوكية وتداعيات الفوضى القيمية واألخالقية ،األحد 4106/10/10م
/12ذو القعدة0221/هـ ،عدد  ،2440ص .02
 -21أين موقع السلفية اجلزائرية من احلراك الشعيب؟ األحد 4106/10/40م /01ذو
القعدة0221/هـ ،عدد  ،2400ص .06
 -20أما من حراك علمي تديره النخبة؟ الثالاثء 4106/11/00م املوافق /04ذو
احلجة0221/هـ عدد  ،2411ص .01
 -24األمية العلمية والفكرية والثقافية والسياسية وموانع احلوار مع الذات،

األحد

4106/11/01م املوافق /00ذو احلجة0221/هـ عدد  ،2416ص .00
 -20من حتطيم الوثن إىل تقديس الفكرة ،اخلميس 4106/16/42م /42حمرم0220/هـ عدد
 ،2460ص .40
 -22التيار السلفي اجلزائري أربعة عقود من التكفري والتفسيق والتبديع ،الثالاثء
4106/01/10م /14صفر0220/هـ ،عدد  ،2461ص .40
 -21قرن ونصف على إلغاء جملس اإلفتاء ،الثالاثء 4106/01/11م /16صفر0220/هـ عدد
 ،2010ص .06
 -22إىل أين ذهبت أموال الصندوق الوطين لدعم الكتاب؟ السبت 4106/01/04م
/00صفر0220/هـ ،عدد  ،2012ص .01
 -20أين موقع اجلمعيات واملؤسسات الثقافية من احلراك؟ اخلميس 4106/01/00م
/01صفر0220/هـ ،عدد  ،2016ص .41
 -21حي على خط اهلوية ،الثالاثء 4106/01/46م املوافق /10ربيع 0220/0هـ عدد
 ،2006ص .0
 -26ملاذا مل ن م
نب جامعة مصنفة عامليا؟ األحد 4106/00/10م املوافق /12ربيع 0220/0هـ،
عدد  ،2040ص .40
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 -01آليات املفسدين يف تطويق وحماربة املصلحني ،اخلميس 4106/00/02م املوافق /00ربيع
0220/0هـ ،عدد  ،2004ص .40
 -00توزيع املنح والرتبصات واملكافآت يف تعاونيات الثورة الزراعية اجلامعية ،األحد
4106/00/00م املوافق /41ربيع 0220/0هـ ،عدد  ،2002ص .40
 -04مسابقات الدكتوراة مالحظات ال بد منه ،اخلميس

4106/00/40م /42ربيع

0220/0هـ ،عدد  ،2001ص .40
 -00أنقذوا اجلامعة من جحيم املنظمات الطالبية املفسدة ،اخلميس /10ربيع 0220/4هـ
املوافق 4106/00/41م ،عدد  ،2022ص .41
 -02منع اآلخرين من االنتخاب أبي حق؟؟ األحد /12ربيع 0220/4هـ 4106/04/10م،
عدد  ،2022ص .40
 -01أنقذوا العلوم اإلسالمية من حمرقة الـ (أل .أم .دي) ،الثالاثء /12ربيع 0220/4هـ املوافق
4106/04/10م ،عدد  ،2021ص .41
 -02اجلزائر اليت نتوقع بعد انتخاب تبون ،األحد 4106/04/01م املوافق /01ربيع
الثاين0220/هـ ،عدد  ،2011ص .40
 -00نظرة عابرة على هشاشة التكوين اجلامعي ،االثنني 4106/04/02م املوافق /06ربيع
الثاين0220/هـ  ،عدد  ،2016ص .41
 -01إىل جنة اخللود أيها القائد الصاحل ،السبت 4106/04/41م املوافق /10مجادى
األوىل0220/هـ ،عدد  ،2026ص .40
 -06رسالة إىل ابين الطالب اجلامعي ،الثالاثء /00مجادى 0220/0هـ املوافق
4141/10/10م ،عدد  ،2000ص .40
 -11أيها احلراكيون عودوا إىل أعمالكم فقد جنينا الكثري ،اخلميس /41جادى 0220/0هـ
املوافق 4141/10/02م ،عدد  ،2012ص .41

جريدة البصائر 0221هـ 4141م:
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 -14أين موقع احلراك الشعيب من نظرايت التغيري ،االثنني /40-01رمضان0221/هـ -41
/42ماي4106/م ،عدد  ،624حلقة  ،0ص .0
 -10أين موقع احلراك الشعيب من نظرايت التغيري ،االثنني /41-44رمضان0221/هـ 40
ماي 14-جوان4106/م ،عدد  ،420حلقة  ،4ص .01
 -12أين موقع احلراك الشعيب من نظرايت التغيري ،االثنني /00-10شوال0221/هـ -01
/02جوان4106/م ،عدد  ،622حلقة  ،0ص .1
 -11ليس دفاعا عن اإلخوان ،االثنني /42-41شوال0221/هـ /01-42جوان4106/م،
عدد  ،622ص .1
 -12أكثر من نصف قرن على إلغاء جملس اإلفتاء ،اإلثنني /46-40حمرم0220/هـ -40
/46سبتمرب4106/م ،عدد  ،601ص .02
 -10احلراك الشعيب من حتطيم الوثن إىل تقديس الفكرة ،اإلثنني /0-0صفر0220/هـ
/01سبتمرب/12/أكتوبر4106/م ،عدد  ،606ص .02
 -11االستالب اللغوي والثقايف وأثره على األجيال املسلمة .التوقيع -اإلمضاء -أمنوذجا ،االثنني
/02-01مجادى األوىل0220/هـ املوافق 4141/10/04-12م ،عدد  ،660ص .2

العضوية يف الرابطات واجملالس العلمية ومشاريع البحث والتحكيم:

 - 2عضو اجمللس العلمي ملعهد العلوم اإلسالمية ابملعهد الوطين العايل للعلوم اإلسالمية ابتنة سنة
2551 -2559م.
 -1انئب رئيس اجمللس العلمي ملعهد العلوم اإلسالمية ابملعهد الوطين العايل للعلوم اإلسالمية ابتنة
سنوات 2559-2551م.
 -1عضو هيئة حتكيم جملة اإلحياء املعهد العايل اإلسالمي ابتنة 1119-2551م.
 -4عضو هيئة حتكيم جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة ابتنة سنيت 1111-1119م.
 -9عضو هيئة حتكيم جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية والقانونية جلامعة تبسة سنوات -1111
1111م.
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 -1عضو اللجنة العلمية لقسم أصول الدين كلية العلوم اإلسالمية ابتنة سنوات-1119
1119م.
 -1عضو عامل يف رابطة األدب اإلسالمي العاملية ابململكة العربية السعودية ابلرايض ابتداء من
سنة 1114م إىل اترخيه 1129م.
 -9ممثل مديرية الثقافة بوالية تبسة لدى وزارة الثقافة ابتداء من سنة 1121م.
 -5عضو مشروع األسالك الشائكة على احلدود الشرقية (موريس وشال) ابملركز الوطين لألحباث
والدراسات يف اتريخ احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب اكتوبر  1112إىل غاية اكتوبر 1111م.
 -21رئيس مشروع وحدة حبث عن تطوير اخلطاب الديين يف قرن العوملة بكلية العلوم اإلسالمية
جامعة ابتنة ابتداء من جانفي1111م 1115-م.
 -22رئيس مشروع وحدة حبث عن أثر اخلطاب الديين على اجملتمع اجلزائري بكلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ابتداء من جانفي 1122م.
 -21عضو حمكم يف جملة التواصل العلمية احملكمة جامعة ابجي خمتار عنابة عضو حمكم يف جملة
التواصل العلمية احملكمة جامعة ابجي خمتار عنابة ابتداء من مارس 1121م.
 -21عضو حمكم يف جملة احلكمة للدراسات االتصالية جامعة جيجل ابتداء من سنة 1121م.
 -24عضو حمكم يف جملة جامعة األغواط الدراسات اإلعالمية جامعة عمار ثليجي األغواط ابتداء
من سنة 1129م.
 -29عضو حمكم يف جملة ومركز سراج مركز سراج بريطانيا لندن ابتداء من سنة 1129م.
 -21عضو حمكم ملشاريع الدكتوراة أبكادميية الشرق للجامعات اجلزائرية رمضان 2415هـ جوان
1129م.
 -21عضو حمكم يف جملة الشهاب احملكمة الصادرة عن جامعة محة خلضر بوادي سوف ابتداء من
عام 1125م.

العضوية يف مناقشة الرسائل واإلشراف:

 – 2أشرفت وانقشت رسالة دكتوراة للطالب بدر الدين زواقة بعنوان[ :دور املؤسسات الدعوية]،

بتاريخ 1121/11/21م.
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 - 1أشرفت وانقشت رسالة دكتوراة للطالب علي سلطاين بعنوان[ :الدعاية من منظور اإلعالم
اإلسالمي] ،بتاريخ 1121/11/11م.
 – 1أشرفت وانقشت رسالة املاجستري للطالب مصطفى بلقامسي بعنوان[ :مكانة اخلطاب
املسجدي يف عصر الوسيلة اإلعالمية احلديثة] ،بتاريخ 1121/11/11م.
 – 4أشرفت وانقشت رسالة املاجستري للطالبة فتيحة رمحون بعنوان[ :األساليب اإلقناعية يف
حصة االجتاه املعاكس] ،بتاريخ 1121/11/11م.
 – 9أشرفت وانقشت رسالة املاجستري للطالبة فاطمة مهال بعنوان[ :األلعاب اإللكرتونية ودورها
يف نشر العنف دراسة على أطفال ثالث مدارس ابتدائية مبدينة ابتنة] بتاريخ 1121/14/14م.
 – 1أشرفت وانقشت رسالة دكتوراة للطالب إبراهيم نويري بعنوان[ :الوحدة اإلسالمية يف
اخلطاب اإلسالمي املعاصر] بتاريخ1121/11/11م.
 – 1أشرفت وانقشت رسالة دكتوراة للطالب نور الدين بوحلية بعنوان[ :تعامل مجعية العلماء مع
الطرق الصوفية] بتاريخ 1124/11/29م.
 – 9أشرفت وانقشت رسالة املاجستري للطالبة مرمي ماضوي بعنوان[ :اهلاتف النقال والعالقات
االجتماعية] بتاريخ 1121/19/29م.
 – 5أشرفت وانقشت رسالة املاجستري للطالبة فتيحة كيحل بعنوان[ :دور الفايسبوك يف التوعية
البيئية] 1121/14/25م.
 -21أشرفت وانقشت رسالة دكتوراة للطالب عبد الباسط دردور بعنوان[ :احلكم احلفيظية دراسة
وحتقيق] ،دكتوراة العلوم اإلسالمية بتاريخ 1129/11/19م /29ربيع اآلخر 2411/هـ.
 -22أشرفت وانقشت رسالة دكتوراة للطالب صاحل زنداقي بعنوان[ :الدعوة اإلسالمية عرب
الشبكة املعلوماتية] .دكتوراة العلوم اإلسالمية ،بتاريخ /11رجب2411/هـ 1129/19/21م.
 – 21أشرفت وانقشت رسالة دكتوراة للطالب نور الدين جفافلة بعنوان[ :احلرب احلضارية
األمريكية على العامل اإلسالمي بعد أحداث 1112/15/22م] دكتوراة العلوم اإلسالمية ،بتاريخ
األربعاء /15صفر اخلري2419/هـ املوافق 1121/22/15م.
 - 21أُشرف حاليا على مثانية طلبة دكتوراة وهم ( :هاجر بوشوخ ،فتيحة رمحون ،مصطفى
بلقامسي ،فرحات حمبوب ،عباد مجال الدين ،حداد صاحل ،دمحم بوقرة ،فايزة فرحايت.] ،
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 –24أشرفت على عشرين رسالة ماسرت وانقشتها 1129-1124م.
 -29انقشت ثالثني رسالة ماسرت 1129-1124م.
 -21انقشت ثالثني رسالة ماجستري ودكتوراة منذ سنة 1129 -1111م منهم( :عبد احلليم
بيشي سنة 1122م اجلزائر ،نور الدين عكاك سنة 1121م اجلزائر ،جفايل نور اهلدى 1121م
قسنطينة ،مرزوق الشريف 1129م ابتنة ،مسعود بوسعدية 1129م ابتنة.)..

املئات من الندوات واألايم الدراسية واحملاضرات التوعوية يف األحياء اجلامعية واملساجد
والقنوات اإلذاعية احمللية والوطنية.
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صورة لمشايخي بدمشق في الوسط الشيخ بهجت البيطار وعلى يمينه الشيخ زين العابدين التونسي وعلى
يساره شيخي حسن مرزوق حبنكة الميداني بعد عودتهم من الحج سنة 0601م ببيت الشيخ حسن ويبدو
الشيخ الصادق حبنكة وعبد الرحمن حبنكة من الخلف
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