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 صيلة البحث العلمي والدرس الفكريح

 اإلسالمي الديني في قضايا الخطاب

 )*(قائمة مكتبية مختارة

 مسعود فلوسي. د.أ :جمع وإعداد

 1جامعة باتنة –كلية العلوم اإلسالمية 

 

 :مقدمة

يطرح إشكاالت كثيرة ويثير قضايا مختلفة، ولذلك  الخطاب الديني اإلسالمي المعاصر موضوع  

في هذا الموضوع في السنوات األخيرة، ما بين كتب فكرية وعلمية، ورسائل جامعية، والتأليف كثرت الكتابة 

وبحوث أكاديمية في المجالت والدوريات المتخصصة، ومقاالت فكرية في المجالت الثقافية والجرائد اليومية 

. فضائيات عربية وأجنبية، بل كثيرا ما كان مجاال لمداخالت إذاعية وتلفزية وحوارات ساخنة في واألسبوعية

وقد تعددت الزوايا والجوانب التي دُرس من خاللها هذا الموضوع، وتباينت الطروحات واألفكار واالنتقادات 

هذه  .والمقترحات من قبل الباحثين والكتاب والمؤلفين الذين خاضوا غماره وعالجوا قضاياه ومسائله

ة في موضوع الخطاب الديني اإلسالمي، ال يمكن لمن يريد الكثير واإلعالمية اإلسهامات العلمية والفكرية

البحث أو الكتابة في ذات الموضوع أن يتجاوزها أو يتجاهل وجودها، بل البد عليه أن يطلع عليها أو على 

من قبل الباحثين والكتاب السابقين  بحثهاأغلبها أو على األقل على بعضها، حتى يعرف الجوانب التي تم 

المختلفة في القضايا التي عالجوها، ويكتشف الجوانب التي لم يتم التطرق لها والتي ما تزال ووجهات نظرهم 

 .لبحث والدراسةبحاجة إلى ا

مون دراسة هذا الموضوع من إحدى زواياه أو بعض ولباحثين والكتاب الذين يروتيسيرا على ا

فيها كل ما وصلت إليه يدي من كتب ورسائل جامعية  بإعداد هذه القائمة المكتبية التي جمعتُ  جوانبه، قمتُ 

 .أتمكن من معرفتها والوصول إليها، مع التسليم بإمكانية وجود عناوين أخرى لم وبحوث في المجالت العلمية

المهم أن نوفر للباحثين أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بمراجع الموضوع، ونيسر لهم سبيل الوصول 

بها، ويبقى على كل باحث يختار قضية محددة مما يتعلق  البياناتتقديم كل المعلومات إليها من خالل 

بموضوع الخطاب الديني اإلسالمي أن يبحث ويستقصي بما كل ما أوتي من جهد ووقت حتى يجمع كل ما 

 .يتعلق بها
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دت الثاني وقد قسمت هذه القائمة ثالثة أقسام، خصصت األول منها للكتب والمؤلفات الفكرية، وأفر

مذكرات الماجستير وأطروحات الدكتوراه، أما الثالث واألخير فجعلته متعلقا بالبحوث  وهيللرسائل الجامعية 

وقد رتبُت المواد ضمن كل قسم  .العلمية المنشورة في المجالت األكاديمية او المقدمة في المؤتمرات العلمية

 .بحسب الترتيب األلفبائي ألوائل العناوين

 :الفكرية لكتبا: أوال

افية للنشر والتوزيع، عمان، أدب الخطاب في القرآن الكريم، عبد الرحمن سعود إبداح، دروب ثق -11

  .ص652م، 6112، 1ن، طرداأل

مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر اإلسالمي المعاصر، طه جابر فياض : إصالح الفكر اإلسالمي -16

  .ص121م، 6112هـ، 1162، 5واشنطن، ط العلواني، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،

عمان،  ،دار أمجد،، عالء الدين خليفة ،سية للخطاب اإلسالمي في الصحافةاالتجاهات السيا -10

 .ص611 م،6111هـ، 1105، األردن

دراسة الحالة المعاصرة، خالد مدحت أبو الفضل، : االستبداد والمرجعية في الخطاب االسالمي -11

 .ص25م 6111وائل، عمان، األردن، األ دارأنور إيمان، : سفر عيد، تقديمدمحم : ترجمة

تجديد الخطاب وإعداد الكوادر، عبد الحميد أحمد أبو سليمان، : اإلصالح اإلسالمي المعاصر -15

 .ص102م، 6112القاهرة،  -السالم  واشنطن، دار -المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 

، عالء ي عند الدكتور صالح الدين كفتاروفهم أنسنة الخطاب اإلسالم مقاربات في: اإلنسان أوال -12

 .ص652م، 6112 في،دين آل رشي، مركز الناقد الثقاال

التوازن في الخطاب االسالمي المعاصر لمواجهة المتغيرات العالمية، فؤاد عبده الحاج سيف  -10

 .ص611م، 6116بعداني، 

اشتغاالته، دمحم طاهر الحسيني، مركز ابن  –سماته  – انطالقته: الخطاب اإلسالمي المعاصر -12

 .ص12م، 6115هـ، 1102، 1العراق، طإدريس الحلي، 

دعوة للتقييم وإعادة النظر، نخبة من الباحثين والكتاب، إعداد  :الخطاب اإلسالمي المعاصر -12

هـ، يناير 1162، ذو الحجة 1مركز البحوث والدراسات بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، ط

  .ص016م، 6112

رؤية تجديدية، عامر أمين أرناؤط، أبحاث للترجمة والنشر : الخطاب اإلسالمي المعاصر -11

  .ص625م، 6111والتوزيع، 

الخطاب اإلسالمي المعاصر وإشكالية المنظومة المصطلحية، دمحم زرمان، دار الكتاب الثقافي،  -11

 .ص22، 6112إربد، األردن، 
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الخطاب اإلسالمي المعاصر وتشوهات الخلط والتسطيح، عبد الحميد أبو سليمان، مركز الناقد  -16

  .ص111، 6111، 1الثقافي، ط

، االسالمي إلى أين؟، حوارات أجراها وحيد تاجا مع مجموعة من الكتاب والباحثينالخطاب  -10

 .ص122م، 6112دار الفكر، دمشق، 

، (مصر)الواقع وآفاق المستقبل، ياسين غضبان، دار الوفاء، المنصورة : الخطاب اإلسالمي -11

 .ص062م، 6110، 1ط

جودت سعيد، فصلت : حيد تاجا، تقديمو: محاورة فكرية، حوار: الخطاب اٳلسالمي المعاصر -15

 .ص612م، 1222للدراسات والترجمة والنشر، حلب، سوريا، 

الخطاب اإلسالمي بين األصالة والمعاصرة، عبد العزيز بن عثمان التويجري، منشورات  -12

 .ص60م، 6115هـ 1102، 6المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، الرباط، ط

، دمشق، ابن كثيرالخطاب اإلسالمي بين الواقع والمأمول، دمحم موسى الشريف، دار  -10

 .ص11 م، 1،6116ط

الخطاب اإلسالمي عبر شبكة األنترنت، بحوث وأوراق عمل ندوة اإلنترنت والشريعة  -12

، 1إلدارية، طالمنظمة العربية للتنمية ا: م، نشر6110اإلسالمية، اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية، يونيو 

  .ص121م، 6111

هـ، 1165، 1، دبي، طدار القلم، دمحم أحمد يونس ،اب اإلسالمي في الصحافة العربيةالخط -12

 .ص122م، 6111

حوار مع األستاذ فهمي هويدي، مؤسسة عبد الحميد شومان، : الخطاب اإلسالمي في عالم متجدد -61

 .ص52م، 1222

الحضارية واإلجتماعية، إبراهيم غرايبة، دار ورد األردنية الخطاب اإلسالمي والتحوالت  -61

 .ص116م، 6110للنشر والتوزيع، 

الخطاب اإلسالمي والقضايا المعاصرة، حسن السيد عز الدين بحر العلوم، العارف  -66

 .ص621م، 6111هـ، 1101، 1بيروت، طللمطبوعات، 

طه أحمد الزيدي، : مجموعة باحثين، تقديمالخطاب اإلسالمي في عصر اإلعالم والمعلوماتية،  -60

  .ص152م، 6111، 1عمان، األردن، ط دار النفائس،

الخطاب اإلسالمي والتنمية في المجتمع المصري، نجالء محمود مصيلحي، مركز الدراسات  -61

 .ص600م، 6112السياسية واالستراتيجية، األهرام، القاهرة، 
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سن الصفار، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الخطاب اإلسالمي وحقوق اإلنسان، ح -65

 .ص126م، 6115، 1المغرب، ط

وقفة للمناصحة قبل أن تحيط بنا أخطاؤنا، عمر عبيد حسنة، المكتب : الخطاب اإلسالمي -62

  .ص162م، 6115، 1اإلسالمي، بيروت، ط

 للطباعة والنشر والتوزيع، الخطاب التربوي اإلسالمي، دمحم الفرحان، الدار العالمية للطباعة -60

 .ص121م، 1222 األردن،

المبادئ النظرية وشروط التجديد، دمحم الفاضل الفي، دار الكلمة، : الخطاب الديني اإلسالمي -62

  .ص161م، 6115مصر، 

 .ص21م، 6111، مكتبة وهبة، دمحم عمارة ي،بين التجديد والتبديد األمريكان الخطاب الديني -62

ر السالم، بين تحديث الدخالء وتجديد العلماء، دمحم نعيم دمحم هاني ساعي، دا: الدينيالخطاب  -01

 .ص626م، 6112القاهرة، 

سالح الداعية المعاصر في ظل التيارات الثقافية المعاصرة، أمين إبراهيم : الخطاب الديني -01

 .ص022م، 6115لمي، دار الصابوني، مس

تجاذب أم تنافر؟ وجدان فهد جاسم، معهد : الخطاب الديني والوعي السياسي في مملكة البحرين -06

 .ص111، 6110البحرين للتنمية السياسية، سلسلة دراسات 

ن، .، السيد أحمد هندية، دينموذج يوسف القرضاو: مى المعاصرالمرأة فى الخطاب اإلسال -00

 .م6110القاهرة، 

والتعددية والحوار في الخطاب االسالمي المعاصر، زكي الميالد، دار الصفوة، بيروت، الوحدة  -01

 .ص601م، 1221

 .ص121م، 6110، 1تجديد الخطاب اإلسالمي، عبد الكريم بكار، دار السالم، القاهرة، ط -05

، الرؤى والمضامين، عبد الكريم بكار، مكتبة العبيكان، الرياض: تجديد الخطاب اإلسالمي -02

 .ص620م، 6112السعودية، 

 السعودية، الشكل والسمات، عبد الكريم بكار، دار المسلم، الرياض،: تجديد الخطاب اإلسالمي -00

  .ص621م، 6115

من المنبر إلى شبكة اإلنترنت، دمحم أحمد دمحم يونس، مكتبة الدار : تجديد الخطاب اإلسالمي -02

 .ص010م، 6110بية للكتاب، ليبيا، العر
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تجديد الخطاب اإلسالمي وتحديات الحداثة، عبد الجليل أبو المجد، أفريقيا الشرق، الدار  -02

  .ص101م، 6111البيضاء، المغرب، 

 .م6115تجديد الخطاب الدينى، جمال البنا، كتب عربية،  -11

 .ص060، م6110تجديد الخطاب الدينى، أحمد عرفات القاضى، مكتبة مدبولي، القاهرة،  -11

تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع روح العصر ضرورة دعوية في ضوء المسجدات  -16

 .ص112م، 6111، 1لعلمية، بيروت، طوالمتغيرات المعاصرة، عماد علي عبد السميع، دار الكتب ا

تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف، دمحم بن شاكر الشريف، سلسلة كتاب البيان،  -10

 .ص156م، 6111هـ، 1165، 1السعودية، ط، الرياض، 21ع

مطبعة تجديد الخطاب الديني بين الحقيقة واألوهام، السيد علي نجل آية هللا السيد طاهر السلمان،  -11

 .ص621م، 6115هـ، 1165 ،1ط قم، إيران،شريعت، 

منصورة، تجديد الخطاب الديني بين الواقع والمأمول، دمحم عبد الرحيم الزيني، دار اليقين، ال -15

 .ص015م، 6111هـ، 1106، 1مصر، ط

تجديد الخطاب الديني في ضوء الواقع المعاصر، دمحم منير حجاب، دار الفجر، القاهرة،  -12

  .ص162م، 6111

 شكالية الخالفة بين السنة والشيعة، دمحم نصر مهنا، الدار الثقافية،إتجديد الخطاب الديني و -10

  .ص601م، 6112 القاهرة،

دعوة الستخدام العقل، أحمد البغدادي، مؤسسة االنتشار العربى، بيروت، : تجديد الفكر الديني -12

 .ص156م، 6112

عبد المجيد : تقديمقراءة في الخطاب اإلسالمي المعاصر، مريم آيت أحمد، : جدلية الحوار -12

  .ص152م، 6111 الرباط، المغرب، مجلة علوم التربية،منشورات النجار، 

إبراهيم البيومي غانم ونادية محمود مصطفى، : تحريرحال تجديد الخطاب الديني في مصر،  -51

 جزءان، م،6112مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، : مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة، نشر

  .ص202

التجديد إلى تجديد من أزمة : حقوق االنسان في الخطاب السياسي العربي اإلسالمي المعاصر -51

 .م6116برسبكتيف للنشر،  -األزمة، نعمان ربودي، دار آفاق 

حوارات مع سماحة السيد دمحم حسين فضل هللا، دار : خطاب اإلسالميين والمستقبل -56

  .ص660م، 1225المالك،بيروت، 



6 
 

يه، أكاديمية نايف خطاب األمن في االسالم وثقافة التسامح والوئام، عبد هللا الشيخ المحفوظ ولد ب -50

 .ص115م، 1222العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، 

، 6األزمنة واألسئلة، مجموعة مؤلفين، دار الفكر، دمشق، ط: خطاب التجديد اإلسالمي -51

 .ص016م، 6111

أوراق في نقد الفكر اإلسالمي المعاصر، خالد شوكات، المنتدى التونسي في : خطاب التجديد -55

 .ص121م، 6110ندا، هول

سالمي المقابل، مهدي فضل هللا، اه االسالم والمسلمين والخطاب اإلخطاب الغربي المعاصر تج -52

 .ص011م، 6112دار الهادي، بيروت، 

سالم، القاهرة، تأصيل وتفعيل، نور الدين مختار الخادمي، دار ال: خطابنا اإلسالمي المعاصر -50

 .ص111م، 6111، 1ط

هـ، 1161، 1قاهرة، طاإلسالمي في عصر العولمة، يوسف القرضاوي، دار الشروق، الخطابنا  -52

  .ص616م، 6111

م، 6111دعوة إلى تجديد الخطاب اإلسالمي، وفيق شافعي، مدبولي الصغير، القاهرة،  -52

 .ص226

 سؤال التجديد في الخطاب اإلسالمي المعاصر، رضوان جودت زيادة، دار المدار االسالمي، -11

  .ص022م، 6110 بيروت،

العين، ، أحمد زايد، دار خطاب المؤسسة والنخبة: 1، جصور من الخطاب الديني المعاصر -21

  .ص602م، 6110القاهرة، 

م، 6110 عمان األردن، ، دار الخليج،إسماعيل فقه الخطاب الديني المعاصر، بليغ حمدي -26

 .ص661

، (نظريات المعرفة والدولة والمجتمع)اإلسالمي األصولي قراءة نظرية تأسيسية في الخطاب  -20

  .ص102م، 1220أحمد موصللي، الناشر للطباعة والنشر والتوزيع، 

، مكتبة وهبة، أحمد عبد الرحمن، تطوير الخطب المنبرية: قضية تطوير الخطاب الديني -21

 .ص602م، 6112هـ، 1101، 1القاهرة، ط

تطوير الدعوة اإلسالمية، أحمد عبد الرحمن، مكتبة وهبة، : قضية تطوير الخطاب الديني -25

 .ص621م، 6112هـ، 1101، 1القاهرة، ط

، مكتبة وهبة، أحمد عبد الرحمن؟، هل يمكن تطوير اإلسالم :قضية تطوير الخطاب الديني -22

 .ص616م، 6111هـ، 1101، 1القاهرة، ط
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 .م6110، [ن. د]سعد رفعت ورداني، ظالل حول تجديد الخطاب الديني،  -20

 .ص21م، 6115هـ، 1162، 1لتطوير الخطاب الديني، دمحم شامة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط.. ال -22

، إدارة البحوث 110سلسلة كتاب األمة، علغة الخطاب الدعوي، بشير عبدهللا المساري،  -22

 .ص122م، 6111مايو  -هـ، إبريل 1106، جمادى األولى 1والدراسات اإلسالمية، قطر، ط

معجم المفاهيم والمصطلحات وإشكاليات الخطاب اإلسالمي المعاصر، عبد الجليل الميساوي،  -01

 .ص011م، 6111نشر المؤلف، تونس، 

مظاهر التجديد في الخطاب الديني اإلسالمي المعاصر، دمحم فران، وزارة األوقاف والشؤون  -01

 .ص665م، 6110المملكة المغربية،  اإلسالمية،

مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق، عبد هللا الزبير عبد الرحمن، سلسلة كتاب من  -06

  .ص122م، 1220هـ، 1110، 1، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، ط52األمة، ع

منشورات سعيد الكرواني، تأسيس البنية الحواريّة وحّق االختالف،  :نحو تجديد الخطاب الدّينيّ  -00

 .ص061م، 6110، المملكة المغربيةمركز األوقاف والّشؤون اإلسالميّة، 

وقائع مؤتمر، مركز القدس للدراسات السياسية، : نحو خطاب إسالمي ديمقراطي مدني -01

 .ص122: 6ص، ج160: 1م، ج6110منشورات المنهل، 

، الدار البيضاء، المغرب، نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي -05

 .ص612م، 6111

قراءة علمية تأسيسية، محمود يوسف السماسيري، دار القلم، : اإلسالمي( الفكر)نظرية الخطاب  -02

 .ص001م، 6112بيروت، 

 :الرسائل الجامعية: ثانيا

البوصلة تحليل مضمون موقع : اتجاهات الخطاب اإلسالمي في المواقع اإللكترونية اإلخبارية -00

محمود أحمد دمحم الرجبي، : اإلخباري، رسالة ماجستير، كلية اإلعالم بجامعة الشرق األوسط، األردن، إعداد

  .ص102م، 6116حلمي ساري، : إشراف

، رسالة ماجستير، جامعة سعد دحلب، اتجاهات الخطاب الدعوي في الفضائيات المتخصصة -02

 .ص161م، 6111مود شرقي، مح: رزيقة عثمان، إشراف: البليدة، إعداد

التجديد في الخطاب الدعوي المعاصر، رسالة ماجستير في الدعوة والثقافة اإلسالمية، جامعة أم  -02

-1101بدين طه حمد، طه عا: أحالم بنت دمحم عبد الرحيم الدويخ، إشراف: القرى، مكة المكرمة، إعداد

  .ص002هـ، 1106
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دراسة تحليلية : اإلطارات الدينية وأثره على الخطاب المسجديالتكوين الديني بمعاهد تكوين  -21

أبو القاسم  6للخطاب المسجدي بمساجد مدينة الجزائر، رسالة ماجستير في علم االجتماع، جامعة الجزائر

  .ص612م، 6112أحمد حويتي، : الضاوية معاش، إشراف: سعدهللا، إعداد

نموذج الخطاب : في نظرية نشوء الجماعة الفكريةالخطاب اإلسالمي السياسي المعاصر وأثره  -21

القطبي والجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، أطروحة دكتوراه في علوم اآلعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية 

  .ص621م، 6112دمحم لعقاب، : دمحم طوالبية، إشراف: ، إعداد0واإلعالم، جامعة الجزائر

، أطروحة دكتوراه في الدين والدولة: ابت والمتغيراتالمعاصر بين الثو الخطاب اإلسالمي -26

  .ص626م، 6111عمار طالبي، : علي بودربالة، إشراف: أبو القاسم سعدهللا، إعداد 6الفلسفة، جامعة الجزائر

، رسالة ماجستير في الفكر اإلسالمي، (رؤية معاصرة)الواقع والتجديد : الخطاب اإلسالمي -20

م، 6115هـ، 1105أحمد غالب المغلس، : فراأكرم علي مسعد المذعوري، إش :ادجامعة عدن، اليمن، إعد

 .ص125

منطلقاته اإلبستمولوجية ومحدداته المنهجية دراسة تحليلية نقدية، : الخطاب اإلسالمي المعاصر -21

: خالد حباسي، إشراف: بن يوسف بن خدة، إعداد 1أطروحة دكتوراه، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر

  .ص610م، 6116دمحم األمين بلغيث، 

، رسالة (بين التأصيل والتجديد)الخطاب العربي اإلسالمي الحديث الخطاب اإلصالحي في  -25

عبد الرزاق : عبدهللا لعروسي، إشراف: أبو القاسم سعدهللا، إعداد 6ماجستير في الفلسفة، جامعة الجزائر

 .ص622م، 6111قسوم، 

تحليل مواضيعي لعينة من أعداد مجلة األصالة : للمؤسسة الدينية الرسميةالخطاب األيديولوجي  -22

ادمحم بن عدة، : أبو القاسم سعدهللا، إعداد 6، رسالة ماجستير في علم االجتماع، جامعة الجزائر1201-1221

  .ص626م، 6112عبد الغني مغربي، : إشراف

، رسالة ماجستير، لجماهيري المرئيةالخطاب الدعوي اإلسالمي المعاصر في وسائل اإلتصال ا -20

وصفي دمحم أحمد بني إرشيد، : كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، المفرق، األردن، إعداد

  .ص665م، 6112شريف الشيخ صالح الخطيب، : إشراف

نظرية دراسة : الخطاب الدعوي المعاصر وموانع اإلستجابة السلوكية عند الفرد المسلم  -22

فيرز صوالحي، : ، رسالة ماجستير في الدعوة واإلعالم، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، إعدادوميدانية

  .ص650م، 6111دمحم زرمان، : إشراف

الخطاب الدعوي الموجه للمرأة المسلمة في القرآن الكريم وأوجه االستفادة منه في العصر  -22

واالحتساب، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية،  الحاضر، رسالة ماجستير في الدعوة

هـ، 1160-1162مان الخليفي، عبد الرحمن بن سلي: رانية بنت جميل بن سليم أبو حنانة، إشراف: إعداد

 .ص000
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دراسة مقارنة بين عبد هللا بن : الخطاب الدعوي عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  -21

، رسالة ماجستير في الدعوة واإلعالم، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، ودمحم البشير اإلبراهيمي باديس

  .ص601م، 6112دمحم زرمان، : شهرة شفري، إشراف: إعداد

، رسالة ماجستير دراسة تحليلية: الخطاب الدعوي في صحيفتي العربي والمنار الجزائريتين  -21

: سعاد بعوش، إشراف: كلية أصول الدين، جامعة األمير عبد القادر، قسنطينة، إعدادفي الدعوة واإلعالم، 

 .ص665م، 6111نصير بوعلي، 

كلية الدعوة  -الخطاب الديني اليهودي فى ميزان اإلسالم، عبدهللا السحت، جامعة األزهر  -26

 .م6110اإلسالمية، 

سيولوجيا التأثير على الشباب األردني، دراسة في سو: الخطاب الديني في الفضائيات العربية -20

حلمي ساري، الجامعة : دمحم عبدهللا مكازي الجريبيع، إشراف: أطروحة دكتوراه في علم االجتماع، إعداد

  .ص121م، 6112األردنية، عمان، آب 

دراسة ميدانية لبعض مساجد واليات الجزائر، أطروحة : الخطاب الديني في المساجد الجزائرية -21

م، 6115الزبير عروس، : دمحم بن حليمة، إشراف: أبو القاسم سعد هللا، إعداد 6راه، جامعة الجزائردكتو

 .ص022

دراسة ميدانية لمسجد السنّة ومسجد دار : تشّكل الهوية اإلسالمية للشبابالخطاب الديني و -25

نية والعلوم االجتماعية، الحديث بتلمسان، رسالة ماجستير في علم االجتماع، كلية اآلداب والعلوم اإلنسا

  .ص165م، 6112مزوار بلخضر، : فضيل حضري، إشراف: جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، إعداد

تحليل الخطاب المسجدي، رسالة ماجستير في علم : الخطاب الديني وقيم المواطنة اإليكولوجية -22

جمال بوعجيمي، : يمينة بشيش، إشراف: ، إعداد0االتصال، كلية علوم االعالم واالتصال، جامعة الجزائر

 .ص101م، 6110

دراسة ميدانية في والية المسيلة، أطروحة دكتوراه في : الخطاب المسجدي وسبل النهوض به -20

: إشراففهيمة بن عثمان، : الدعوة واإلعالم، كلية أصول الدين، جامعة األمير عبد القادر، قسنطينة، إعداد

  .ص002م، 6110بشير قالتي، 

دراسة في مواقف األحزاب اإلسالمية الجزائرية، رسالة : المرأة في الخطاب اإلسالمي -22

عمار : سامية صالحي، إشراف: ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية العلوم اإلنسانية بجامعة الجزائر، إعداد

 .ص625م، 6111بن سلطان، 

دراسة وصفية تحليلية : الجامعيينتأثير الخطاب المسجدي على منظومة القيم لدى الطلبة  -22

، أطروحة دكتوراه في علوم االعالم واالتصال، كلية علوم اإلعالم واالتصال، 6وميدانية بجامعة البليدة

 .ص552م، 6112سمير لعرج، : نصر الدين بويحي، إشراف: ، إعداد0جامعة الجزائر



10 
 

، أطروحة اوي أنموذجايوسف القرض: تجديد الخطاب الديني المعاصر وآثاره التربوية -111

هندي، كلية الشريعة  صالح ذياب: رباب كامل فرحان عرابي، إشراف: ، إعدادفي التربية اإلسالمية دكتوراه

 .ص622م، 6111-6111والدراسات اإلسالمية، جامعة اليرموك، األردن، 

عمر زقاي، : تجديد الخطاب الديني في الجزائر، أطروحة دكتوراه في األنثروبولوجيا، إعداد -111

  .ص602م، 6116هـ، 1100دمحم موسوني، جامعة تلمسان، : إشراف

تجديد الخطاب الديني في العصر الحاضر وأثره في الدعوة االسالمية، أسامة إبراهيم محمود  -116

  .م6110بنين، المنصورة، مصر،  –ة الشربيني، كلية اصول الدين والدعو

دراسة تحليلية سيميولوجية لعينة من : واصل االجتماعيدالالت الخطاب الديني عبر شبكات الت -110

الخطابات الدينية على صفحات شبكة الفايسبوك، رسالة ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال، كلية علوم 

  .ص600م، 6115حسين نايلي، : إشراففايزة يخلف، : ، إعداد0االعالم واالتصال، جامعة الجزائر

خطب الجمعة بمساجد الجلفة أنموذجا، : تعزيز األمن اإلنسانيدور الخطاب المسجدي في  -111

جمال : ، إعداد6رسالة ماجستير في علم اإلجتماع الديني، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الجزائر

 .ص110م، 6112محفوظ سماتي، : دلدول، إشراف

لقرآن الكريم نموذجا، أطروحة قصص األنبياء في ا: سيميولوجيا االتصال في الخطاب الديني -115

دمحم لعقاب، كلية العلوم السياسية : غمشي بن عمر، إشراف: دكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال، إعداد

  .ص012م، 6111-6111، 0واإلعالم، جامعة الجزائر

ظاهرة العنف في الجزائر وموقف الخطاب اإلسالمي المعاصر، رسالة ماجستير في الدعوة  -112

م، 6112دمحم زرمان، : مسعود بوسعدية، إشراف: م، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، إعدادواإلعال

  .ص661

، أطروحة دكتوراه في الدعوة دراسة تحليلية ميدانية: فقه الواقع في الخطاب الدعوي المعاصر -110

البشير قالتي، : زوهيري، إشراففاطمة : واإلعالم، كلية أصول الدين، جامعة األمير عبد القادر، إعداد

 .ص016م، 6110

دراسة تحليلية مقارنة، رسالة : مكانة الخطاب المسجدي في عصر الوسيلة االعالمية الحديثة -112

أحمد : مصطفى بلقاسمي، إشراف: ماجستير في الدعوة واإلعالم، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، إعداد

 .ص601م، 6111عيساوي، 

 ،دكتوراه في العلوم االسالمية، أطروحة وحدة اإلسالمية في الخطاب اإلسالمي المعاصرال -112

أحمد عيساوي، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، : ، إشرافبراهيم نويريإ: إعداد ،عالمإدعوة و: تخصص

 .ص115، م6116-6110، 1101
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 :العلمية بحوثال: ثالثا

تجربتي الدعوية مع رواد مسجد سلمان  :في المجتمع الجزائريسالمي إلأثر الخطاب الديني ا -111

العدد  ،2المجلد ، جامعة األمير عبد القادر، قسنطينة، المعيار، أحمد عيساوي، مجلة الفارسي بتبسة نموذجا

 .012-010 :اتالصفح ،15

ي، مجلة ، أحمد عيساودراسة ميدانية تحليلية: ئيات الدينية على الخطاب المسجديأثر الفضا -111

 .111-26: م، الصفحات6110، 1الحكمة للدراسات العلمية واالتصالية، دار كنوز الحكمة، الجزائر، العدد 

لة مج، أحمد حسن دمحم، أساليب ومضامين الخطاب اإلسالمي في مواجهة الفكر الغربي -116

السنة  ، السودان،إفريقيا العالميةجامعة  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، الشريعة والدراسات اإلسالمية

 .ص12، م6110، فبراير 11، العدد 11

مجلة العلوم ، أمل هندي الخزعلي، سالمي المعاصرشكالية المواطنة في الخطاب اإلإ -110

 .160-111: م، الصفحات6115، 01، العدد جامعة بغداد، السياسية

، عمر زقاي، مجلة الديني في الجزائرإشكالية الواقعية والتأهيل وعوائق تجديد الخطاب  -111

، جامعة الشلف، مخبر تجديد البحث في تعليمية اللغة العربية في المنظومة التربوية الجزائريةالتعليمية، 

 .000-051 :اتالصفح م،6111، 6العدد  ،1المجلد 

، غربيةإشكالية تجديد الخطاب الديني اإلسالمي بين ضرورات الواقع و إكراهات المناهج ال -115

 ،1العدد  ،6المجلد بوعلي نابي، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، جامعة معسكر، 

 .100-122 :اتالصفح

، أزمة الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر بين فوضوية التأويل وقداسة التنزيل -112

: ، الصفحات6112، فبراير 1، العدد 0األغواط، المجلد ، مجلة العلوم اإلسالمية والحضارة، نورالدين لبصير

100-122. 

، جامعة مجلة البدر، العيد عالوي، ستراتيجية الخطاب الديني عند الشيخ دمحم راتب النابلسيا -110

 .011-620 :اتالصفح، 6111 ،11العدد  ،0المجلد بشار، 

مجلة كلية اإلمام ، اللطيف دمحم خضرعبد ، التجديد في الخطاب الدعوي بين القبول والرفض -112

 .201-521: م، الصفحات6112، الجزء الثاني، 66، العراق، العدد األعظم

، يحيى علي يحيى الدجني، الجانب األخالقي في الخطاب اإلسالمي في ضوء عصر النبوة -112

: م، الصفحات6115يناير ، 1، العدد 60مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، غزة، فلسطين، المجلد 

010-012. 
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الحفاظ على البيئة في الخطاب اإلسالمي، أحمد بن سعود السيابي، بحث قدم في المؤتمر العام  -161

هـ، 1101شوال  61-12األردن،  -البيئة في اإلسالم، عمان : الخامس عشر ألكاديمية آل البيت الملكية

 .ص02م، 6111سبتمبر  62-60الموافق 

مدخل إلى معالمه ومواصفاته، شكيب بن مخلوف، بحث قدم في : ب اإلسالمي المؤثرالخطا -161

الواقع والمامول، رابط العالم اإلسالمي، مكة المكرمة،  –مية مؤتمر التعريف باإلسالم في البلدان غير اإلسال

 .ص01م، 6112هـ، 1162

، بدر الدين زواقة، التكامل والتفاعل :سالمي المعاصر في الغرب والتنمية البشريةالخطاب اإل -166

 .621-652: م، الصفحات6111، 0، العدد 0، العراق، المجلد مجلة العميد

واقع التطرف ودعوات التجديد، أمل هندي الخزعلي، مجلة : الخطاب اإلسالمي المعاصر -160

 .116-00: ، الصفحات6112، 12-15: قضايا سياسية، جامعة النهرين، العراق، العددان

مؤتمر مكة المكرمة ، سعيد صيني، بحث قدم في الخطاب اإلسالمي بيـن الرفض والتسليم -161

 10-15 ـ،ه1162ذي الحجة  0-5 ،رابطة العالم االسالمي ،شكاليات العصرإلخطاب االسالمي وا: الثامن

  .ص21، م6110ديسمبر 

الخطاب اإلسالمي عبر الفضائيات العربية ودوره في تدعيم المنظومة القيمية اإلسالمية،  -165

 ،2، العدد 1، دار كنوز الحكمة، الجزائر، المجلد مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسيةحسينة قانة، 

 .02-25: الصفحات، 6112 أكتوبر

، عبدهللا بن الشيخ المحفوظ بن بيه، بحث قدم في الخطاب اإلسالمي بين القواطع واالجتهاد -162

ذي الحجة  0-5 ،رابطة العالم االسالمي ،شكاليات العصرإلخطاب االسالمي وا: مؤتمر مكة المكرمة الثامن

  .ص01، م6110ديسمبر  10-15 ـ،ه1162

عبد الوهاب بن  في ضوء نصوص الكتاب والسنة، الخطاب اإلسالمي بين القواطع واالجتهاد -160

رابطة العالم  ،شكاليات العصرإلخطاب االسالمي وا: مؤتمر مكة المكرمة الثامنلطف الديلمي، بحث قدم في 

 .ص02، م6110ديسمبر  10-15 ـ،ه1162ذي الحجة  0-5 ،االسالمي

مؤتمر مكة ، عبد هللا بن ضيف الرحيلي، بحث قدم في بيـن الواقع والمأمول الخطاب اإلسالمي -162

 ـ،ه1162ذي الحجة  0-5 ،رابطة العالم االسالمي ،شكاليات العصرإلخطاب االسالمي وا: المكرمة الثامن

  .ص21، م6110ديسمبر  15-10

مؤتمر مكة دمحم موسى الشريف، بحث قدم في  ،الخطاب اإلسالمي بين الواقع والمأمول -162

 ـ،ه1162ذي الحجة  0-5 ،رابطة العالم االسالمي ،شكاليات العصرإلخطاب االسالمي وا: المكرمة الثامن

  .ص60، م6110ديسمبر  15-10
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مؤتمر مكة المكرمة سعيد عبدهللا حارب، بحث قدم في  ،سماته وأهدافه -الخطاب اإلسالمي  -101

 10-15 ـ،ه1162ذي الحجة  0-5 ،رابطة العالم االسالمي ،شكاليات العصرإلخطاب االسالمي وا: الثامن

  .ص51، م6110ديسمبر 

مؤتمر مكة ، كمال الصادق عمران، بحث قدم في الخطاب اإلنساني بين الصالح والفسـاد -101

 ـ،ه1162ذي الحجة  0-5 ،رابطة العالم االسالمي ،شكاليات العصرإلخطاب االسالمي وا: المكرمة الثامن

 .ص52، م6110ديسمبر  15-10

الواقع وآفاق التطوير، دمحم خليفة صديق، : الخطاب الدعوي الموجه للشباب في اإلعالم الجديد -106

: الصفحات م،6110يناير  ،16العدد ، السودان، جامعة إفريقيا العالمية -كلية اإلعالم مجلة دراسات إعالمية، 

101-105. 

 دمحم عثمان عبد هللا، إثبات اليوم اآلخر أنموذجا   :الخطاب الدعوي عند بديع الزمان النورسي -100

جامعة  -كلية الشريعة والدراسات واإلسالمية ، ة والدراسات اإلسالميةمجلة الشريع، عبد هللا دمحم البشيرو

  .ص60، م6112فبراير هـ، 1160، 10، العدد 11السنة  ، السودان،إفريقيا العالمية

مجلة ، عبدالنبي خزعل، وانعكاساته على شرائح المجتمع سماته :الخطاب الديني الفضائي -101

  .60-0: م، الصفحات6111، 10، العدد جامعة بغداد، الباحث االعالمي

جامعة تيزي  ، مجلة الخطاب،ذهبية حمو الحاج، الخطاب الديني المسجدي وشروط التواصل -105

 .122-102 :اتالصفح ،15العدد  ،0المجلد  ،وزو

، دمحم مصابيح، مجلة الديني المعاصر وإشكالية المرجعية بين الصوفية والسلفيةالخطاب  -102

العدد  ،6المجلد  ،المركز الجامعي تيسمسيلت ،اسات النقدية واألدبية المعاصرةخبر الدرم، دراسات معاصرة

 .112-116 :اتالصفح ،0

مجلة كلية ، دمحم الّشّمريرؤوف أحمد ، الخطاب الديني بين سلبيّة الجمود وضرورة التجديد -100

، جامعة القادسية للعلوم االنسانيةمجلة . 26-11: م، الصفحات6111، 11العدد ، جامعة الكوفة، الفقه

 .121-105: ، الصفحات6111، 1، العدد 10القادسية، العراق، المجلد 

حسن وعبد الكريم سلمان الشمري ، دراسة تحليلية نقدية :الخطاب الديني عند طه عبد الرحمن -102

 .661-125: م، الصفحات6112، 112، مجلة اآلداب، جامعة بغداد، العدد فالح مهدي

الخطاب الديني في المجتمع اإلسالمي مقاربة سوسيو دينية لوقع الخطاب في المؤسسات  -102

 .012-621 :تاالصفح ،0العدد  ،01المجلد ، حوليات جامعة الجزائر، بن حليمة، دمحم دينيةال

بعض المالحظات النقدية على كتب مادة التربية : طاب الديني في المدرسة الجزائريةالخ -111

جياللي المستاري، مجلة إنسانيات، المركز الوطني للبحث في األنثروبولوجيا ال، اإلسالمية في الثانوي
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-61 :اتالصفحم، 6111جوان  -جانفي  ،12-10 المزدوج العدد ،11المجلد االجتماعية والثقافية، وهران، 

02. 

، مجلة المعيار، نورالدين لبجيري، بين الفعالية واألصالة: الخطاب الديني في وسائل اإلعالم -111

 .011-062 :اتالصفح ،1العدد  ،66المجلد جامعة األمير عبد القادر، قسنطينة، 

، دمحم حبي وكمال عويسي، مجلة االجتماعيةالخطاب الديني للحركات اإلسالمية ونمط التنشئة  -116

 ،6المجلد ، مخبر البحوث االجتماعية والتاريخية بجامعة معسكر، الناصرية للدراسات االجتماعية والتاريخية

 .102-112 :اتالصفح م،6116، جوان 1العدد 

ر، مجلة الخطاب الديني وأثره على الشباب في المجتمع المصري، نسرين دمحم صادق أبو النو -110

 .260-521: م، الصفحات6111، 1لجزء ، ا12كلية الفنون، جامعة المنصورة، مصر، العدد 

مجلة آداب ، حبابينايف دمحم حسن األ، في الجانب األمني والسياسي هالخطاب الديني وأثر -111

 .622-611: ، الصفحات12، العدد 6، جامعة تكريت، العراق، المجلد الفراهيدي

مجلة الواحات للبحوث ، عبد العزيز خواجة، الديني وأزمة المرجعيات في الجزائرالخطاب  -115

 .10-1 :اتالصفح م،6112، جوان 0العدد  ،1المجلد ، جامعة غرداية، والدراسات

، جامعة برج مجلة كلية اآلداب واللغات، الشريف حبيلة، الخطاب الديني وإشكالية المفهوم -112

 .111-21 :اتالصفح ،6115، جوان 1العدد  ،1المجلد بوعريريج، 

 .ص61هـ، 1102الخطاب الديني واألمن الفكري، عثمان بن دمحم الصديقي، ورقة علمية،  -110

الخطاب الديني والتجدد الحضاري في األمة العربية، زياد حافظ، مجلة المستقبل العربي،  -112

 .50-61: م، الصفحات6116، العدد ، 05بيروت، السنة 

، البشير بلحماري، مجلة العلوم االجتماعية، المؤسسة الدينية في الجزائرالخطاب الديني و -112

 .660-615: م، الصفحات6110، 1جامعة األغواط، العدد 

، صالح بوبشيش، مجلة اإلحياء، جامعة باتنة، الخطاب الديني وأهميته في إرساء ثقافة الحوار -151

 .556-511 :اتالصفحم، 6112ديسمبر  ،1العدد  ،11المجلد 

الناصرية للدراسات ، جميلة صغير، مجلة الخطاب الديني وتفعيل العمل الخيري المؤسسي -151

، جوان 1العدد  ،6المجلد ، مخبر البحوث االجتماعية والتاريخية بجامعة معسكر، االجتماعية والتاريخية

 .011-620 :اتالصفح م،6116

، مجلة اللغة واالتصال، شيخ أعمر الهوارية، تحديد مقصدية الخطاب الدينيه في السياق وأثر -156

 .121-101 :اتالصفح ،12العدد  ،16المجلد جامعة أحمد بن بلة، وهران، 
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داب مجلة القادسية في اآل، ناصر محسن عبد الحسين، العولمة وتحديات الخطاب الديني -150

 .112-162: م، الصفحات6110 ،6-1: ، العددان2، المجلد والعلوم التربوية

 هشام أحمد سالم بني خلف، المبادئ األخالقية في الخطاب الديني اإلنساني وتطبيقاتها التربوية -151

 .052-051 :اتالصفح م،6112، جانفي 11العدد  ،5المجلد ، جامعة الجلفة، فاق للعلوممجلة آ

، أم كلثوم بن يحيى، مجلة الدفاعينقد األسلوب : مرأة في الخطاب اإلسالمي المعاصرال -155

 .621-621: ، الصفحات/6115، 5المدونة، المغرب، العدد 

تواتية ، المرجعية الدينية الوطنية للخطاب المسجدي بين التأصيل التاريخي والواقع المعاصر -152

 ،6المجلد ، معسكرمخبر البحوث االجتماعية والتاريخية بجامعة ، الناصريةة، مجلة سوالمية نوريوبودالية 

 .22-21 :اتالصفح ،1العدد 

س -150 مخبر ، سيف غابري، مجلة آفاق فكرية، محاولة في مقاربة الخطاب الديني: ةالمنابر الُمـسـيَـّ

: م، الصفحات6112، شتاء 1، العدد سيدي بلعباس، جامعة ي الجزائرسالمي فالبحوث ودراسات الفكر اإل

21-22. 

رعد حميد ، سالمي بين التوظيف والتحريفالعربي على تجديد الخطاب اإلعالم انعكاسات اإل -152

-121: م، الصفحات6112، الجزء األول، 66، العراق، العدد مجلة كلية اإلمام األعظم، توفيق صالح البياتي

512. 

: مؤتمر مكة المكرمة الثامن، أحمد بن نعمان، بحث قدم في أهمية الخطاب وحاجة اإلنسان إليه -152

ديسمبر  10-15 ـ،ه1162ذي الحجة  0-5 ،رابطة العالم االسالمي ،شكاليات العصرإلخطاب االسالمي وا

 .ص00، م6110

بعض المتطلبات التربوية لتجديد الخطاب الديني في ضوء التحوالت العالمية المعاصرة، دمحم  -121

: م، الصفحات6112، 2العدد ، 6للعلوم ونشر األبحاث، المجلد المجلة العربية ، أبو كمون عبد العاطي سالمة

22-112. 

، حامدة دراسة في نسق االستجابة و الرد: ي تلقي الخطاب الديني في الجزائربالغة الجمهور ف -121

 .102-150: ، ، الصفحات15ثقبايت، مجلة الخطاب، جامعة تيزي وزو، العدد 

، مجلة دراسات دعوية، دمحم حسن عطا المنان، والعولمةبالغة الخطاب اإلسالمي المعاصر  -126

 .102-160: ، الصفحاتم6111يوليو هـ، 1106شعبان ، 66العدد  السودان،

مجلة جامعة طيبة ، أحمد دمحم زايد، دراسة في المضمون والوظيفة: بنية الخطاب اإلسالمي -120

 .012-620: ، الصفحات11دد ، الع5، المدينة المنورة، المجلد للفنون والعلوم اإلنسانية

عقوبات نموذجا، عبد الحميد نظام ال: تجديد الخطاب اإلسالمي المعاصر الثابت والمتغير -121

 .ص26م، 6110يمان، مكرز الدراسات المعافية، القاهرة، لسأبو
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، سليمان (أصحاب الملل والديانات األخرى نموذجا)تجديد الخطاب اإلسالمي تجاه اآلخر  -125

علي، بحث قدم في الندولة العلمية العالمية المتخصصة في قضايا الدعوة اإلسالمية في السودان، صديق 

 .م6111أكتوبر  15-10الخرطوم، 

دمحم صادق ، نموذجاأمصعب بن عمير  :نماط الشخصيةأسالمي وفق نظرية تجديد الخطاب اإل -122

 .021-060: م، الصفحات6112الثاني، ، الجزء 66، العراق، العدد مجلة كلية اإلمام األعظم، دمحم

مؤتمر مكة بحث قدم في  تأصيال وتطبيقا، علي بن عمر الدحداح، تجديد الخطاب الدعوي -120

 ـ،ه1162ذي الحجة  0-5 ،رابطة العالم االسالمي ،شكاليات العصرإلخطاب االسالمي وا: المكرمة الثامن

 .ص15، م6110ديسمبر  15-10

، جامعة الجلفة، فاق للعلوم، مجلة آجوهر بلحنافي، الديني عند مالك بن نبيتجديد الخطاب  -122

 .60-61 :اتالصف ،5العدد  ،0المجلد 

، العيد باللي، مجلة التأهيلالتعليمي التربوي بين التأصيل و تجديد الخطاب الديني في النظام -122

  .125-110: م، الصفحات6110، 1العدد الحكمة للدراسات االستراتيجية، دار كنوز الحكمة، الجزائر، 

جامعة  ،سالميةكلية اإلالمجلة ، لطيف حاتم الزاملي، توظيف الخطاب الديني وتداعياته -101

 .601-660: م، الصفحات6115، الجزء األول، 05النجف، العراق، العدد 

، 0الجزائر، المجلد ، السعدي أزواو، مجلة الحكمة، دار كنوز الحكمة، خطاب اإلصالح الديني -101

 .106-121: م، الصفحات6111، 0العدد 

مجلة حسين عمر دراوشة،  ،دور الخطاب اإلعالمي اإلسالمي في مواجهة التغريب اللغوي -106

-00 :اتالصفح ،2العدد  ،2المجلد ، مخبر مشكالت الحضارة والتاريخ بجامعة الجزائر، مشكالت الحضارة

21.  

، علي عشي، مجلة الشباب التربوي في تكوين شخصية طالبية متزنةدور الخطاب الديني  -100

م، 6115، 1، العدد 1والمشكالت االجتماعية، جامعة دمحم الشريف مساعدية، سوق اهراس، المجلد 

 .10-60: الصفحات

مجلة العلوم  ، زهية دباب،دور الخطاب الديني المسجدي في مواجهة ظاهرة اإلسالموفوبيا -101

 .52-15 :اتالصفح ،11العدد  ،12المجلد جامعة دمحم خيضر، بسكرة، ، االنسانية

بي، مجلة ، فاطمة العرابي ودمحم العرادور الخطاب الديني المعاصر في ترشيد سلوك المستهلك -105

 .22-25: م، الصفحات6110، 1، العدد 2الجمعية الدولية للتسويق اإلسالمي، المجلد 

التعبئة السياسية في عهد الرئيس عبد الناصر، عبد الناصر دمحم دور الخطاب الديني في  -102

-061: ، الصفحات1، العدد 10م، المجلد 6111سرور، مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، 

011. 
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، رقية بوسنان، حوليات صورة الغرب في الخطاب اإلسالمي عبر مواقع التواصل االجتماعي -100

 .601-610 :اتالصفح ،1العدد  ،62المجلد  جامعة الجزائر،

العدد  ،11المجلد ، العربي بن الشيخ، مجلة اإلحياء، جامعة باتنة، عالقة العلم بالخطاب الديني -102

 .120-120 :اتالصفحم، 6112ديسمبر  ،1

اس عبدوش، مجلة الخطاب، جامعة ، العبنظرة في الخطاب الديني: غلط الفهم و تغليط اإلفهام -102

 .101-160: م، الصفحات6110، 15تيزي وزو، العدد 

، حوليات جامعة ليلى جودي، فقه التواصل في الخطاب الديني النبوي حقيقته وأسراره -121

 .22-11 :اتالصفح ،1العدد  ،62المجلد الجزائر، 

جامعة ، مجلة مركز دراسات الكوفة، محمود شاكر عبود، فوضوية الخطاب الديني المعاصر -121

  .01-1: ، الصفحات6115، 02، العدد الكوفة

، المعيار، عمر بوقرورة، مجلة ماهية الخطاب الدعوي بين جمعية العلماء ومتغيرات الواقع -126

 .660-611 :اتالصفح ،1العدد  ،1المجلد جامعة األمير عبد القادر، قسنطينة، 

مخبر ، فصل الخطاب، دمحم بن حليمة، مجلة ماهية الخطاب الديني في المجتمع اإلسالمي -120

 .602-650 :اتالصفح ،2العدد  ،6المجلد  ،الخطاب الحجاجي أصوله ومرجعياته وآفاقه في الجزائر

متطلبات الخطاب اإلسالمي لمواجهة الفكر الغربي، عالء الدين عبد الفتاح عبد الحميد علي  -121

 .ص11م، 6111ديسمبر أبو العز، بحث، جامعة النيلين، السودان، 

، عبدهللا الزبير عبد نحو تصويب الخطاب الدعوي المعاصر: مرحلية الدعوة ودعوة المرحلة -125

، 61العدد  ، السودان،جامعة إفريقيا العالمية -المركز اإلسالمي اإلفريقي ، مجلة دراسات دعويةالرحمن، 

 .ص00، م6111يوليو هـ، 1101شعبان 

، إبراهيم نويري، مجلة طائفة من المنتمين إلى الخطاب اإلسالمي المعاصرمفهوم األمة لدى  -122

م، 6111، 61العدد الدراسات اإلسالمية، مركز البصيرة للدراسات واالستشارات التربوية، الجزائر، 

 .12-11: الصفحات

مجلة ، أسماء دمحم توفيق بركات، مفهوم التجديد في الخطاب الديني بين اإلفراط و التفريط -120

-611: ، الصفحات6115، 25جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، مكة المكرمة، العدد 

011. 

للبحوث  مجلة المواقف، المقري بدر، المركز المركب :ربة منهجية لتحليل الخطاب الدينيمقا -122

 . 150-115: الصفحاتم، 6112عدد خاص، أفريل جامعة معسكر، والدراسات في المجتمع والتاريخ، 
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الدولي للدراسات المركز  ، أحمد نصر زين، مجلة النهضة،مقومات الخطاب الديني المعتدل -122

  .115-116: م، الصفحات6110، 6، العدد 11المجلد ، راتيجيةستالمستقبلية واال

مؤتمر بحث قدم في  القصور الذاتي، عبد الكريم دمحم بكار،: مشكالت تواجه الخطاب اإلسالمي -121

ذي الحجة  0-5 ،رابطة العالم االسالمي ،شكاليات العصرإلخطاب االسالمي وا: مكة المكرمة الثامن

 .ص00، م6110ديسمبر  10-15 ـ،ه1162

مجلة دراسات ، إسماعيل دمحم حنفي الحاج، مالحظات حول الخطاب الدَّعوي في السودان -121

 .ص65، م6115، يناير 12العدد  ، السودان،امعة إفريقيا العالميةج -المركز اإلسالمي اإلفريقي ، دعوية

، نفيسة دويدة، منطلقات تجديد الخطاب اإلسالمي من خالل جهود بعض المفكرين الجزائريين -126

 .611-611 :اتالصفح ،6العدد  ،01المجلد حوليات جامعة الجزائر، 

صالح بن عبدهللا بن حميد، بحث  والعالج،األسباب : موقف اآلخرين من الخطاب اإلسالمي -120

ذي  0-5 ،رابطة العالم االسالمي ،شكاليات العصرإلخطاب االسالمي وا: مؤتمر مكة المكرمة الثامنقدم في 

 .ص62، م6110ديسمبر  10-15 ـ،ه1162الحجة 

بحث قدم في  ،األسباب والعالج، دمحم خازر المجالي: موقف اآلخرين من الخطاب اإلسالمي -121

ذي الحجة  0-5 ،رابطة العالم االسالمي ،شكاليات العصرإلخطاب االسالمي وا: مؤتمر مكة المكرمة الثامن
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 :خاتمة

ما ينفع  -التي بذلُت جهدا كبيرا في جمعها وترتيبها  -في األخير؛ أرجو أن يكون في هذه القائمة 

. منها، دون أن يَْنقَُص من أجورهم شيء  الباحثين، وأسأل هللا العلي القدير أن يكتب لي أجرها وأجر من استفاد 

من مقاالت فكرية في المجالت الثقافية والجرائد كما أسأله عز وجل أن يوفقني إلى إتمامها بجمع ما كتب 

ِلَك ) حتى يتم النفع وتكتمل الفائدة، مما يتعلق بموضوع الخطاب الديني اإلسالمي،واألسبوعية اليومية  َوَما ذََٰ

ِ بِعَِزيز    .[61: إبراهيم( ]َعلَى َّللاَّ


