
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 المقدمة

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد ان اإلعالم اإلسالمي في العراق بدأ 

بوضع لبنات االساس يأمل العاملون فيه ببناء صرح شامخ لمنظومة اإلعالم اإلسالمي تليق بمكانة العراق وعمقهه 

في صناعة الحضارة اإلنسامية واذا كان اإلعالم اإلسالمي في العهراق يعهاني مهن تحهديات التأريخي ودوره الكبير 

ومعوقههات فههي الماضههي والحاضههر فههان استوههعار المسهه ولية واستوههراق المسههتقبل يههدفعنا لت ههاو   هه ه التحههديات 

 والتغلب على   ه المعوقات.

دلهيال  يرشهد ا الهى ا ها الم لوهات والبحهو  التهي والرابطة اإلسالمية لإلعالم يسعد ا ان تضهع بهين يهدل البها  ين 

دونت في اإلعالم اإلسالمي وقد اعتمدت على بعض الدراسات التي تناولت الم لوات فهي اإلعهالم اإلسهالمي وفهي 

مقدمتها ما الحقه الدكتور سعيد إسماعيل بكتابة اإلعالم اإلسالمي النظرل في الميهاان. وكه لم مها وقونها عليهه مهن 

 االنترنيت.خالل شبكة 

وكنا نتمنى ان نتوسع في   ا االصدار لكهن رهروا البلهد وضهيق الوقهت وصهعوبة االتصهال بال ههات ذات الوهأن 

خهار  العههراق  الههت دون ذلهم علههى اننهها نلتههام بالتوسهعة مسههتقبال  ان شههاء هللا تعههالى كمها يسههرنا ان نههدعو االخههوة 

 نا بكل ما يخدم   ا الموروع.البا  ين والمهتمين بقضايا اإلعالم اإلسالمي ان ياود
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مقدمههة، قصههة الراديههو، نوههأة االذاعههة، بههدايات البههد االذاعههي، الراديههو بههين وسههارل االتصههال، االتصههال مظهها ر 

سهههالة او الم يهههر، االفهههراد الههه ين يسهههتقبلون الرسهههالة، االتصهههال ووسهههارله، تحليهههل عمليهههة االتصهههال، المرسهههل، الر

الوخصية،  اجات ودوافع االفراد، اإلطار المرجعهي، عضهوية ال ماعهة، االسهت ابة، رد فعهل المسهتقبلين للم يهر، 

كيف تكتهب للراديهو، خصهارك لكتابهة النصهوا االذاعيهة، صهوات ي هب ان تتهوفر فهي الكاتهب االذاعهي، جوانهب 

 بة اإلذاعيهة،  هدود الكتابهة للراديهو، اإلعهداد واالت هال، اطهار االعهداد، انهواع الكتابهة للراديهو، اخر.. متعلقة بالمو

كتابة التم يلية اإلذاعية، كتابة النك التم يلي اإلذاعي: الوكرة األساسهية، لوخصهية واالبطهال: البعهد الكيهاني، البعهد 

السههاكن، الوا،ههب، الصههاعد، المههر ك، الحههوار، االجتمههاعي، البعههد النوسههي، الحههوار والصههراع، انههواع الصههراع، 

الحركهههة، المههه ،رات الصهههوتية، المههه ،رات الحية،المصهههنوعة او الم لوهههة، مهههنهخ اإلذاعهههة اإلسهههالمية، التخطهههي ، 

مس وليات االذاعة اإلسالمية، المواد اإلذاعية والونون اإلسالمية، سهيطرة الغهاو علهى المهواد والبهرامخ، البهد مهن 

ارك الونون اإلسالمية التعبيرية، ما ية الونون اإلسالمية، ا ا خصهارك ذلهم الوهن، انهه وسهيلة انتا  البدارل، خص

الههى يايههة، ملتهها باإلسههالم، اصههيل وخالههد، مسههتقل، ال بههات والحركههة، فههن اخالقههي، اإلتقههان واإلبهههار، الوههعور 

الذاعيين، مستويات العمل االخبارل بالمس ولية، االخبار من ا ا المواد االذاعية، إعداد رجال االخبار والمعلقين ا

اإلذاعي، الخبر، القصة االخبارية، اإلذاعة االسالمية تنور االنباء الصادقة ، االنباء لل مههور اوال ، النبهأ الطها  ، 

النبأ القريب،   ا النبأ، التنافس والصراع والنااع، البحد عن ما يها الناس، اسماء اشخصهيات، المكهان، الهامن، 

بار اإلذاعية، )اال اديد اإلذاعيهة(، مهادة اال اديهد اإلذاعيهة، عوامهل ن هاح الحهديد، االسهؤلة، المه تمر نورة االخ

الصحوي، تغطية الت معات، الحوار مادة إذاعية، الحديد الحهوارل، الحهديد البيهاني، الحهديد الوخصهي، السه ال 

التحقيهق اإلذاعهي يخهدم الريبورتها ، أشهكال الداررل، الحوار المحر ، الحوار ال ماعي، الريبورتا  فهي اإلذاعهة، 

الريبورتا ، انواع الريبورتا ، الريبورتا  الحي، موضوع الريبورتا ، البرامخ والتنسهيق، الراديهو  هو م موعهة 

البرامخ المنسقة، انواع البرامخ ، البرامخ االخبارية، البهرامخ الدينيهة، البهرامخ ال قافيهة والونيهة، مه  ب كالسهيكي، 

 ديد، رومنسي، الواقعي، الطبعي، لرمال، السبريالام، الصوفي، الوجهودل، البهرامخ الوؤويهة، )فؤهات  كالسيكي

السن(، فؤات المههن، والقهول السهديد الواضهص الصهادق، ومقيهاس القهول السهديد، الخاتمهة، قارمهة المراجهع العربيهة، 

 المراجع االجنبية، محتويات الكتاب.

 والتلوايون: مروان ك م. االسرة المسلمة امام الوديو 2

 (1407القا رة: دار الكلمة الطيبة ) 

المقدمة، موهوم االعالم ويايته، تعريف اإلعالم، رجال اإلعهالم اإلسهالمي، لمحهة مهن تهاريخ اإلعهالم، صهور مهن 

اإلعهالم المنحهرا، اإلعهالم الورعهوني، اإلعهالم الوهاطمي، اإلعهالم النها ل، اإلعهالم اليههودل، اإلعهالم فهي صهدر 

االسالم، االسالم والمس ولية، اإلعالم في عهد الرسول محمد )صلى هللا عليهه وسهلا( والخلوهاء الراشهدين )رضهي 

هللا عنها(، وسهارل اإلعهالم فهي صهدر االسهالم، وريوهة اإلعهالم وخطورتهه، وسهارل اإلعهالم، اإلعهالم التلوايهوني  

لوايوني، ا،هر التلوايهون فهي تغييهر الهرأل العهام، التهأ،ير مكانة وا دافه، مكانة اإلعالم التلوايوني،  دا اإلعالم الت



اإلعالم في ال مهور، اإلمكانات الهارلهة للتلوايهون فهي السهيطرة علهى العقهول ،التلوايهون ويسهيل المهخ، التلوايهون 

 عههيا مسههيطر، االسههر التلوايههوني، الت ربههة الوخصههية فههي اكتوههاا اسههاليب االسههر، االسههر التلوايههوني واختيههار 

ات المبهههرة، مسههتقبل اإلعههالم التلوايههوني الموجههه، العههالا كلههه امههام شاشههة وا ههدة، التلوايههون والكهه ب علههى اللحظهه

اال ياء، اين الحقيقة فيما نوا د على الواشة، شبكة عالمية من االفاكين والمضللين، االسهتغراق فهي الخيهال والبعهد 

ن المسهيطر علهى اإلعهالم، تحديهد الهوعي الهداخلي عن الحقيقهة، الرجهل االلكترونهي، التلوايهون و  هب الحقيقهة، مه

وتوجيهه، التلوايون والحكا الوردل المطلق، ورقة عمل للطغاة والمستبدين، التربية والتعليا امام توجيههات الوهديو 

يا والتلوايون، التربية التلوايونيهة، اال،هر التراكمهي للوهديو والتلوايهون، مهاذا يريهد التربويهون مهن االعالميهين، التعله

التلوايوني، العلا بين الكلمة والصورة، التلوايون والتواعل مع مصهدر المعلومهات، التلوايهون والمنها خ الدراسهية، 

التلوايههون والتعلههيا عههن بعههد، اف،ههار النوسههية للوههديو والتلوايههون، التلوايههون وا ههالم اليقظههة، التلوايههون والرعههب، 

يهههون، مابعهههد الموههها دة التلوايونيهههة، اف،هههار ال سهههيمة للوهههديو تلوايهههون مدرسهههة السهههلبية، شهههعور النهههاس امههها التلوا

والتلوايون، آ،ار الوديو والتلوايون على الحواس، آ،ار ضوء الوديو والتلوايون، اضرار العارلة التلوايونيهة، تحه ير 

الخه  البيهاني ف،هار لالم الحامل، دراسة يابانية ف،ار التلوايون على االطوال، اف،ار االجتماعية للوديو والتلوايهون، 

التلوايون، التلوايون والعنف، التلوايون والتوجيه نحو العنف، دراسات يريبهة نحهو العنهف التلوايهوني، التلوايهون 

وال ريمة، ال ريمة التلوايونية تدخل بيوتنا، التلوايون ومعاكسة النسهاء فهي الطريهق العهام، عصهابات مهن النسهاء، 

ايههون اللغهها، التلوايههون والدعايههة، يايههة الدعايههة وطبيعتههها، االعههالن والحقيقههة، خهه وا اطوههالي الههى اال ههدا ، التلو

االعالن التلوايوني و مى االستهالك، االعالن التلوايوني وتغيير االنماط الغ ارية، االعالن التلوايوني واالطوهال، 

ماعيهة، الحيههاة الاوجيهة بههين الوههديو الدعايهة السياسههية، مكانهة االعههالن التلوايهوني، الوههديو والتلوايهون والحيههاة االجت

والتلوايون ، التلوايون والعالقات االجتماعية، التلوايون والوباب، التلوايون وشريعة الغاب،دراسة مصرية علهى 

الوههباب ال ههامعي، التلوايههون و،قافههة الوههباب،الوديو والتلوايههون ودور الوههباب، الوههديو والتلوايههون واالطوههال، بههدأ 

لتلوايون، يول القرن العورين، التلوايهون والسهلوك العهدواني الوهيطاني لالطوهال، الوهديو وإ،هارة ا تمام االطوال با

الميهههول ال نسهههية لهههد  االطوهههال، التلوايهههون يوهههاركنا فهههي تربيهههة ابنارنههها ، االطوهههال وتقمهههك الوخصهههيات، الوهههديو 

ار الوههديو والتلوايههون علههى وتكنولوجيهها الضههياع، الوههديو والتلوايههون ومالمههص رجههال الغددراسههات علميههة  ههول آ،هه

االطوال، الوديو والتلواين وتعلهيا االبا يهة، اف،هار االقتصهادية للوهديو والتلوايهون، الخطهوة االولهى نحهو االسهتهالك 

االسههرافي، الوههديو والتلوايههون يحرضههان علههى االسههتهالك، التلوايههون والوههديو والههديون الخارجيههة، الوههديو بعيههون 

وديو والكتاب، الوديو موكلة اخطهر مهن موهكلة المخهدرات،  قهارق عهن الوهديو الوهديو خطهر الموكرين، ال قافة بين ال

يتسلل بنعومهة الهى بيوتنها، القهيا االسهالمية بهين الوهديو والتلوايهون، الدعايهة التلوايونيهة والقهيا االسهالمية، االعهالن 

تقرير لم لهس الوهور  المصهرل  هول  التلوايوني والقيا الوافدة، مواقف امام المحنة التلوايونية، صيحات خطر،

التلوايون والوديو،الدعوة الى اإلفالل من ساعات الموها دة، الهدعوة الهى إلغهاء التلوايهون والهتخلك منهه، المخهر  

 اضرا  ومستقبال ، المخر   اضهرا ، المخهر  مسهتقبال ، رأل العلمهاء المسهلمين فهي اقتنهاء التلوايهون ، رأل الوهيخ 

المراجهع،   ميهد، الهرريس العهام لإلشهراا الهديني بالمسه د الحهرام ا،نهاء، الطباعهة األخيهرة ، عبد هللا بن محمهد بهن

 الوهرس.

 . االسس العلمية والتطبيقية لإلعالم االسالمي : عبد الو اب كحيل3

 (1406)بيروت: عالا الكتب 

 المقدمة، الباب االول: ما ية اإلعالم االسالمي

سالمي، )تعريف الم لف(، منهخ إسهالمي، باسهلوب فنهي إعالمهي، القهارا به عالم الوصل االول: تعريف اإلعالم اإل

اإلسالمي، اسهتخدام وسهارل اإلعهالم الحدي هة والمتطهورة، جمههور اإلعهالم اإلسهالمي، التهاام الموضهوعية، تحديهد 

 الهدا، التأ،ير وقياس رد الوعل، التعريوات السابقة لإلعالم اإلسالمي.

إلعالم اإلسهالمي ووراروهه، ا ميهة اإلعهالم اإلسهالمي، ورهارف اإلعهالم اإلسهالمي، اإلقنهاع الوصل ال اني: ا مية ا

بأ مية الت اه الرو اني، اإلعالم بالدين اإلسالمي )التعليا والتوجيه(، تنظيا  ياة البور على اسهس سهليمة مسهتمدة 

 مي.من اإلسالم، التعريف بالحياة االخر ، الباب ال اني: فنون اإلعالم اإلسال

الوصل ال الد: الخبر اإلعالم من منظور اسالمي، تعريف الخبهر فهي اإلعهالم اإلسهالمي، االسهس الونيهة للخبهر فهي 

 اإلعالم اإلسالمي

 الصدق، الموضوعية، الدقة، افنية، المرونة، الومولية.

ن العالقههات العامههة الوصههل الرابههع: العالقههات العامههة االسههالمية، العالقههات العامههة فههي منظههور إسههالمي، مقارنههة بههي

االسههالمية والعالقههات العامههة الحدي ههة، منههها  العالقههات العامههة االسههالمية ووراروههها، يههرس المحبههة والمههودة بههين 

االفههراد داخههل الم تمههع، تحسههين العالقههات والههرواب  بههين الحههاكا والمحكههوم، تحسههين العالقههات والههرواب  بهههين 

س الونية للعالقات العامة االسهالمية، االخهالق الحسهنة، الر مهة، الم تمعات وبعضها على المستو  العالمي، االس

المساواة وإلغاء العصهبيات، الحلها والعوهو والتواضهع، العهدل والوفهاء بالعههد، التوهريعات المبينهة للحهدود والحهالل 

 والحرام.

 



الدعايهة، العالقهة بهين الوصل الخامس: الدعوة في اإلعالم االسالمي، تعريف الدعوة االسهالميةالورق بهين الهدعوة و

الهدعوة واإلعهالم، تعريههف الهدعوة االسهالمية االسههس الونيهة للههدعوة فهي اإلعهالم االسههالمي.ايمان الهداعي بدعوتههه، 

 الحكمة، الموعظة الحسنة، ال دال بالتي  ي ا سن، خاتمة، مراجع الكتاب.

 . االسلوب االعالمي في القران الكريا  : محمد محمود ا مد الطالبي4

 1412ة المكرمة: مك 

المقدمة: سبب اختيار الموضوع، التمهيد: االلوب في اللغهة واالصهطالح، معنهى االسهلوب االعالمهي فهي القهران،  

 انواع االسلوب االعالمي

 الباب االول: الهد  االعالمي في القران الكريا.

ال ههدا ، االيههرا  الوصههل االول: القههران الكههريا مههن  يههد  ههو مصههدر اعالمي)نههاول القههران من مهها  سههب ا

 االعالمية من التن يا، مراعاة التوقيت المناسب(.

 الوصل ال اني: االسلوب االعالمي في القران الكريا

الدستور االعالمي في القران الكريا، بعض االساليب االعالمية في القران الكريا، صور من االساليب االعالميهة  

)القدوة الحسنة، العمل، بعض العبادات العملية وا،ار ها االعالميهة(، العلمية، صور من االساليب االعالمية العملية

االعهههداء واسهههاليبها االعالمية)الموهههركون واسهههاليبها االعالميهههة، المنهههافقون واسهههاليبها االعالميهههة، أ هههل الكتهههاب 

 وأساليبها االعالمية

 الوصل ال الد: خصارك االسلوب االعالمي في القران الكريا  

 ق وعدم التناقض، الواقعية، شرا القصد.الربانية، التواف

 الباب ال اني: نماذ  من االسلوب االعالمي في القران وطرق تا،يره

الوصهل االول: نمهاذ  مههن االسهلوب االعالمهي فههي القران،اسهلوب الخبههر، اسهلوب القصهة، اسههلوب الم هل، اسههلوب 

 الحكا.

 التوليد، التدر ، الت كير، التكرار، التوويق.الوصل ال اني: بعض طرق تا،ير القران الكريا،ذكر الحقيقة،  

 الباب ال الد: ا ا ا،ار االسلوب االعالمي في القران.

الوصهل االول: ا،ههره فههي العقيههدة، عنايههة القههران بالعقيههدة، بعهض اسههاليب القههران االعالميههة القنههاع النههاس بالعقيههدة،  

 عالم االسالمي المعاصر.صور من ا،ار العقيدة في نووس الصدر االول، خيبة امل في اال

الوصههل ال ههاني: ا،ههره فههي االخالق،عنايههة القههران بههاالخالق، بعههض ال وانههب االخالقيههة التههي  ههد القههران عليههها  

 باساليب متعددة، سبب ضعف االمة وانقسامها ومسؤولية االعالم عن ذلم.

 ران بالمعامالت، الخاتمة، الوهارسالوصل ال الد: ا،ره في المعامالت نظام المعامالت ضرورة انسانية، عناية الق
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 الدعوة واالعالم والدعاية -الوصل االول

االعهالم والتههدر  فههي التوهريع، االسههالم الوههاتص، االعهالم وال هههاد، معنههى االعهالم، االعههالم الغربههي والموضههوعية 

االعالم الويوعي، االعالم وقيا االسالم، الدعوة االسهالمية، الهدعوة فهر  عهين وكوايهة، الدعايهة بهين الماعومة، 

 االسالم والمسيحية، فنون الدعاية واساليبها، خطورة االعالن

 ا دافه خصارصه. -االعالم االسالمي -الوصل ال اني

عالم االسالمي والتخطي  العلمي، اصهول االعهالم االعالم  ونور ال قافة االسالمية.،  رية االعالم االسالمي.، اال

االسالمي: االعالم بين الحرية والمسؤولية، االعهالم االسهالمي والعهدل، اداب االعهالم وأخالقياتهه، شهمول االعهالم 

 االسالمي، عالمية االعالم االسالمي.

لقههران من مها، قهراءات القههران الوصهل ال الهد االعههالم االسهالمي الوهوهي:  وهه  القهران فهي الصههدور، لمهاذا انهال ا

 الكريا.

الحضهارة السههمعية فهي صههدر االسهالم.رواية الخبههر وضهوابطه، درجههات المحهد،ين وعبقههريتها، مسهتويات التحمههل 

 واالداء، طابع االعالم الووهي و  يته.

فههي  االعههالم الخطههابي فههي االسههالم، االعههالم الوههعرل فههي االسههالم، الوههعر والحههرب النوسههية، االعههالم القصصههي

 االسالم.

 االعالم االسالمي التدويني. -الوصل الرابع

 جمع القران الكريا: المصحف الع ماني، النق  والوكل في المصحف.

الحديد في عهد النبي عليه الصالة والسالم، تدوين العلوم االسالمية، رهور الورق وا،هره  فهي الحضهارة: انتوهار 

 الورق وصناعته، الوراقة والمكتبات.

االسالم التدوينيهة، الهدواوين فهي صدراالسهالم، الهدور االعالمهي للرسهارل، أ،هر االعهالم التهدويني فهي قيهام  ضارة 

 الدولة العباسية: ديوان البريد والخبر، معركة التدوين بين المسلمين والروم.



تبوهرية فهي االعهالم المنهاول لإلسهالم التسهامص االسهالمي والغهاو الوكهرل، المطهابع والصهحف ال -الوصل الخهامس

الوههام، صههحافة التبوههير واالسههتعمار الورنسههي، المنافسههة بههين الورنسههيين واالمههريكيين، االعههالم الصههحوي والتعلههيا 

التبوههيرل: إعههداد الصههحويين والمبوههرين، عروبههة بههال اسههالم، الصههحافة تكيههد لإلسههالم والدولههة الع مانيههة، االعههالم 

 الصحوي والتغريب.

 ليه: االعالم والقومية الطورانية، التامر اليهودل ضد السلطان عبد الحميد.السلطان عبدالحميد الموتر  ع

اليهود واالعالم المناول لإلسالم، اليهود والوهيوعية: ال مهوريهات االسهالمية االسهيرة، الوهيوعية تعهادل االسهالم 

 والمسلمين.

 يقظة االعالم االسالمي -الوصل السادس

دعوة السهلوية فهي الهنهد، الحركهة السنوسهية فهي شهمال افريقيهة، دعهوة االمهام دعوة االمام محمد بن عبدالو اب،  اله

 الووكاني.

 االفغاني واالعالم الصحوي: العروة الو،قى بين االفغاني ومحمد عبده، أ داا العروة الو،قى وسياستها.

 يههد وعبههد صههحيوة ،مههرات الونههون، جهههود محمههد عبههده االصههال ية، محمههد رشههيد رضهها وم لههة المنههار، جريههدة الم

الر من الكواكبي، ام القر  وعال  مواكل المسلمين. امير البيان شكيب ارسالن: اضر العالا االسهالمي، شهكيب 

 ارسالن م ا دا اسالميا.

فريد وجدل صحويا وعالما، الرد على المستورقين والحاقدين، الرد على الد رين والحركات الهدامة، دفهاع الوهيخ 

 دعوة السلوية في اسيا وافريقيامحمد عبده عن االسالم، ال

 االعالم االسالمي وصراع القيا -الوصل السابع

القاديانيههة واال مديههة، البابيههة والبهاريههة، االسههالم واصههول الحكهها، االعههالم المعههادل لإلسههالم، ات ا ههات االعههالم 

لى االلو ية والتو يد، رسهالة االسالمي، التو يد والوكر االسالمي، دعارا النظا االسالمية:)قيام النظا االسالمية ع

 االسالم، الخالفة دعامة إسالمية، الحرية و قوق االنسان في االسالم، المساواة في االسالم(.

 أصالة الوور  في االسالم -الوصل ال امن

أصالة الوور  في االسهالم، أ هل الوهور  فهي صهدر االسهالم، الوهور  فهي السهنة القوليهة والوعليهة، صهوات أ هل 

طرق أختيار أ ل الوور ، نطاق موضوعات الوهور ،  هل الوهور  واجبهة ام مندوبهة، مهد  االلتهاام الوور ، 

بنتي ة الوور ، السياسة الوورية للخلواء الراشهدين، االت ا هات المعاصهرة فهي مهد  االلتهاام بالوهور ، االسهالم 

 نظامه الوريد في الوور .

 ا،ر العقيدة في تكوين الرال العام -الوصل التاسع 

الرأل العام في الحضارات القديمهة والوسهطى، ا،هر العوامهل االقتصهادية فهي تكهوين الهرال العهام، الهرأل العهام فهي 

العصور الحدي هة، تكهوين الهرأل العهام فهي الم تمعهات الرأسهمالية، تكهوين الهرال العهام فهي الم تمعهات الوهيوعية، 

فهي تكهوين الهرال العهام، ا،هر المسه د فهي تكهوين الهرال تكوين الرال العام في ال ماعة االسهالمية، ا،هر المعتقهدات 

العام، دور العلماء في تكوين الرال العام، دور الم سسات التربوية في تكوين الرال العام، ا،ر االعهالم واال هدا  

 في تكوين الرال العام،الرأل العام في االسالم.

 االعالم والنموذ  االسالمي للتنمية-الوصل العاشر

غربي للتنمية، القرو  ونماذ  التنمية المستوردة، ا،ر العقارد واالخالق في التنمية، النمهوذ  االسهالمي النموذ  ال

للتنمية، انتها  أ مة ال هوع للهيمنهة االعالميهة، االسهالم وتنميهة الهنور البوهرية: ) اسهمى نمهاذ  التنميهة، مقومهات 

لتنمية الصناعية في الم تمعات االسالمية، دور الاكاة فهي النموذ  االسالمي للتنمية، االسالم والتنمية الاراعية، ا

 التنمية(.
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 )مكة المكرمة: مطبوعات نادل مكة ال قافي االدب(.

م فهي  ه ا بين يهدل البحهد: البهاب االول: الوصهل االول: ا ميهة االعهالم فهي العصهر الحهديد، تها،ير وسهارل االعهال

 العصر، االعالم وال قافة، االعالم والتخصك العلمي، االعالم وخط  التنمية، االعالم والحمالت االعالنية.

الوصههل ال ههاني: الخصههارك العلميههة الجهههاة االتصههال الحدي ة،رسهها تخطيطههي وسههار  االعهه الم، وسههارل االعهه الم 

تحليهل العلمهي لالتصهال )االذاعهي: االت هاه الراسهي، االت هاه المقروءة: مميااتها العلمية،وسارل االعالم السمعية: ال

االفقههي، الخطبههة وموههتقاتها: اال،ههارة، الموههافهة، االقنههاع، ال مهههور الوههعر(، وسههارل بصههرية، الوسههارل السههمعية 

 البصرية، الوسارل الووهية.

ا ير االتصال)جمههه ور الوصههل ال الههد: جمهههور وسههارل االعههالم ونوعياتههه وريباتههه ا ميههة الدراسههة العلميههة ل مهه

 االطو ال، جمه ور المرا قي ن، جمه ور الو باب، جمه ور النس اء، جمهور الويوخ(.

الوصهل الرابهع: خصههارك الرسهالة االعالميهة الناجحههة، مها المقصهود بالرسههالة االعالميهةع، الخصهارك االعالميههة 

 للرسالة الناجحة.

 االسالم.الباب ال اني: الوصل االول: موروعية االعالم في 

 الوصل ال اني: بين االعالم والدعوة، طرق التا،ير االعالمي. 



 الوصل ال الد: االسالم بين الدعاية واالعالن.

الوصل الرابع: الخصارك العامة لالعهالم االسالمي،صهدق المحتهو  او المضهمون، شهرا الغايهة والمقصهد، قهوة 

 الرصد والتوجيه والمتابعة، سالمة الوسيلة او الواسطة.

 الوصل الخامس: ادوات التا،ير االعالمي: االذان، الخطبة، الرسالة المكتوبة، االتصال الووهي، القدوة الحسنة.

الوصل السادس: موقف االسالم من ال قافة ال ما يريهة  ،هورة علهى االعهالم الهرخيك الاارهف، مايهد مهن التعهرا 

العههالم ال مهها يرل اليعبههر عههن ال مهها ير(، دور بال قافههة ال ما يريههة، مكمههن الخطههر فههي االعههالم ال مهها يرل )ا

االعالم االسالمي في مواجهة االعالم ال ما يرل توصيات في م ال االعالم االسالمي ، ا ا المراجع، محتويات 

 الكتاب. 

 . اضواء على االعالم في صدر االسالم : محمد ع ا  الخطيب 7

 مقدمة(. 1405بيروت: م سسة الرسالة )

  قارق االعالم في صدر االسالمالباب االول:  

الوصهههل االول: خصهههارك االعهههالم االسهههالمي ودوافعه)عقيهههدل مسههه لكي، واجهههب علهههى المسهههلا،  سههه بة للههه ه، 

موضوعهه ي، مو،هه ق، منه ههي، شههامل، عههام للمسههلمين، مههنظا، اعتمههاده علههى الوسههارل الموههروعة، تنههوع اسههاليبه 

 ووسارله(.

 ووسارله الوصل ال اني: دعارا االعالم  من الرسول

)نو اط الرسول صلى الله ه عليهه وسهلا، الم منهون ونوه اطها، نوهاط امهه ات الم منيه ن، نوهاط الصحابيه ات، دار 

االسههالم، البيهه ت العتيهه ق، اسهه واق العرب،مواسهها العههرب، اول وفهه د اعالمهه ي للمسههلمين خهه ار  ال ايهه رة، رسههل 

المعه را ، المسه  د. االذان ،الصهلوات، صهالة ال معهة، الن اشي، باسالم ه واسالم قومه الى الرسول، االسه راء و

م الس الرسول صلى الله ه عليهه وسهلا. مصهلى العيهد، الوفهود الداخليهة، صهلص الحديبيهة، رسهوله وبعو،هه ووالتهه، 

وكت ب، بعض  كتب ه صلى الل ه عليه وسلا(، كتابه الى  رقل عظيا الروم، كتاب الرسول الهى المنه ر بهن سهاول، 

ول الى ملكي عمان. عمرة القضاء، فتص مكة،  خ ابي بكر رضي الل ه عنهه بالنهاس، الوفهود والبحهو  كت اب الرس

 بعد فتص مكة،   ة الوداع.

الوصل ال الد: مراكا االعالم في صدر االسالم) المدينة المنهورة، مكهة المكرمهة، الكوفهة، البصهرة، الوهام، مصهر 

 سان، الر لة في طلب العلا وا،ر ا في االتصال(.،المغرب واالندلس، اليمن، جرجان، قاوين، خرا

 الباب ال اني: االعالم والوضع

الوصههل االول: رههها رة الوضههع واسهههبابها، تمهيهههدالتعريف بالوضههع، ابتهههداء الوضهههع، اسههباب الوضهههع، اال هههااب 

نصريه ة السياسية) ا،ر الوي عة وخصومها في وضع الحديد، الخوار  ووضع الحديد،اعداء االسالم، التورقهة الع

والتعص ب للقبيل ة والبل د واالم ام، القصاصون، الريبة في الخير مع ال هل بالدين، الخالفات الم  بية والكالمية، 

 التقرب من الحكام واسباب اخر (،  كا الوضع، و كا رواية الموضوع.

مهي، تتبههع الكه  بة، بيههان الوصهل ال هاني: جهههود العلمهاء قههي مقاومهة الوضههع) التهاام االسههناد، مضهاعوة النوههاط العل 

 ا وال ال رواة، وضع قواعد لمعرفة الموضوع من الحديد(.

 الوصل ال الد: تونيد بعض الوبهات وتصحيص بعض الموا يا 

بين يدل الوصل، بين التبوير والدعوة او الدعاية، لا يكهن االسهالم ،هورة بهالمعنى السهارد،  هل اسهتغلت الدولهة فهي  

ل في دعايتهاالسياسيةع،  ل اشتر  اولهو االمهر ضهمارر الوقههاء واسهتعبدو اع:) صهلة صدر االسالم الحديد النبو

الا رل باالمويين، استحالة ما ادعاه اليعقوبي وجولدتسهير تاريخيا، صدر االسالم، وبينه وبين  من بعضها نحو 

، مواقههف العلمههاء قههرنين مههن الامههان(. القصاصههون بههين الواقههع والخيال) قيقههة القصاصههين، الغلههو فههي القصاصههين

واولي االمر من القصاا، خالصة الق ول في القصهاا، شهتان بهين القه اا وو يه ر العهدل واالعهالم،  هل اسهند 

القضاء والقصك الى ا د في االسالمع  ل لبس القصهك علهى المسهلمين امهر ديهنها وشهوه تهاريخيهاع( الخاتمهة، 

 فهرس المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات.

 السالمي : اال داا والورارف : سيد محمد ساداتي الونقيطي. االعالم ا8

 1411الريا  : دار عالا الكتب 

 مقدمة،تمهيد : الوصل االول : ا داا االعالم االسالمي.

الوصههل ال ههاني: الورههارف:الخبر لغههة )االخبههار عههن الغيههب، االخبههار عههن الحاضههر(، الوريوههة التعليميههة والت قيويههة، 

 النقد القويا، الدعوة الى و دة االمة وتعاونه، الوريوة االنسانية، الخاتمة، فهرس الكتاب.الوريوة االجتماعية، 

 . اإلعالم اإلسالمي، ببليوجرافيا الكتب والرسارل والبحو  ال امعية : محمد خير يوسف9

 (.1414)الريا : دار طويق للنور والتو يع

اريخ الكتابههة فههي اإلعههالم اإلسههالمي، توضههيحات  ههول اإلعههالم اإلسههالمي: تعريوههه، ا دافههه، يايتههه، خصارصههه، تهه

الههدليل، القسهها األول: الكتههب، القسهها ال ههاني: الرسههارل والبحههو  ال امعيههة، الكوههاا اله ههاري لموضههوعات الههدليل 

 "رؤوس الموضوعات"، كواا السالسل، كواا الم لوين.

 . االعالم االسالمي التحديات والمواجهة ماجي الحلواني.10



 (1411ة مصباح )جدة مكتب

مقدمة،  الوصل االول: التضامن االسهالمي مهن خهالل االقمهار الصهناعية، بدايهة فكهرة التضهامن االسهالمي، مي هاق 

المهه تمر االسههالمي، مرتكههاات السياسههة االعالميههة فههي الم ههال الههديني  اذاعههة القههران الكههريا ب مهوريههة مصههر 

 ية، ا مية تواجد اذاعة دينية مو دة.العربية، االذاعة الدينية بالمملكة العربية السعود

الوصل ال اني : ا ميهة االتصهاالت الوضهارية ودور ها فهي التوجهه للمنهاطق المسهتهدفة مهن العهالا االسهالمي، ا ميهة 

االتصاالت الوضارية، المناطق المستهدفة من القمهر الصهناعي االسهالمي،العالا العربهي، دول اسهالمية ييهر ناطقهة 

قليههههههههات المسههههههههلمة فههههههههي الههههههههدول ييههههههههر االسههههههههالمية، دول ييراسههههههههالمية، الصههههههههورة باللغهههههههة العربيههههههههة، اال

ال  نية)النمطية(،المعال ةالموههو ة لقضههايا العههالا االسههالمي، تعههدد الرسههارل الدعاريههة الدوليههة الموجهههة الههى العلهها 

يات الدعايههة االسههالمي، تصههدير المههادة الدعاريههة االجنبيههة الههى العههالا االسههالمي تحههديات الدعايههة الصهههيونية، تحههد

 التنصيرية للعالا االسالمي، التعتيا على الدور االسالمي في النظام الدولي.

الوصل ال الد :  ال ما ير المستهدفة، المهراة، الطوهل، نظهرة االسهالم علهى الطوهل، دور االسهرة فهي تربيهة الطوهل، 

 سالم.تنوؤة الطول االجتماعية،  قوق الطول في االسالم، ا داا تربية الطول في اال

الوصل الرابع: اللغات المسهتخدمة مهن خهالل القمهر الصهناعي اللغهة العربيهة المقتهرح اسهتخدامها، اللغهات الموجههة 

 لقارة اسيا، اللغات الموجهة لقارة افريقيا، اللغات الموجهة لقارة اوربا، اللغات الموجهة لألمريكيتين، الخاتمة.

 اإلسالمية:مرعي مدكور . اإلعالم اإلسالمي الطباعي في الدول يير11

 (.1985)القا رة: دار المعارا 

 مقدمة، الباب االول: اإلعالم اإلسالمي الطباعي: التطور واال داا والمنهخ

الوصههل االول: اإلعههالم اإلسههالمي الطبههاعي وتطههوره، تطهههور اإلعههالم اإلسههالمي الطبههاعي، اإلعههالم اإلسهههالمي 

 الطباعي في البالد يير اإلسالمية.

 اني: ا داا اإلعالم اإلسالمي ومنه ه في الدعوة، عالمية الدعوة اإلسالمية، ا داا اإلعالم اإلسهالمي، الوصل ال

 منهخ اإلعالم اإلسالمي في الدعوة، الباب ال اني: تحديات اإلعالم اإلسالمي في البالد يير اإلسالمية في افريقيا.

اال تكهار فهي م هال اإلعهالم الهدولي، التعهدد اللغهول الوصل ال الد: معوقات االتصال وصعوبة تغيير االت ا هات، 

 وصعوبة تغيير االت ا ات.

الوصل الرابع: ال وع وتغيير االت ا ات في افريقيها، ال هوع فهي افريقيها، ال ههود الموهبو ة لتغييهر االت ا هات فهي 

 افريقيا.

م ب شاعة التصورات ييهر الوصل الخامس: الغاو الوكرل والتصورات يير الصحيحة عن اإلسالم، مقاومة اإلسال

 الصحيحة عنه ، التبوير ودعاو  االستوراق، الباب ال الد: االتصال في م ال اإلعالم اإلسالمي في الخار .

الوصل السادس: القارا باالتصال في م ال اإلعهالم اإلسهالمي الطبهاعي، القهام باالتصهال ودوره فهي م هال اإلعهالم 

 د يير اإلسالمية.اإلسالمي، االتصال اإلسالمي في البال

الوصههل السههابع: االتصههال فههي إطههار المنظمههات وال امعههات اإلسههالمية ، االتصههال فههي إطههار المنظمههات والهيؤههات 

اإلسالمية، ال امعات اإلسالمية ودور ا في اإلعالم اإلسالمي في البالد ييهر اإلسهالمية، االتصهال اإلسهالمي بهين 

 اإلعالم والمواركة.

 تطبيقية  ول اإلعالم اإلسالمي في ا،يوبيا.الباب الرابع: دراسة  

الوصل ال امن: االتصال اإلسالمي بأ،يوبيا عبر التهاريخ، مهدخل إلهى افريقيها، االتصهال اإلسهالمي بأ،يوبيها، اإلسهالم 

 في الحبة من  العهد اإلسالمي االول.

ع االجنهاس، اللغهات فهي ا،يوبيها الوصل التاسع: اإلسالم في ا،يوبيا في الوقت الحاضر، المسلمون في ا،يوبيا وصهرا

وأ،ر ا في توكيل السهكان، اريتيريها والكوهاح المسهلص مهن اجهل االسهتقالل، الوصهل العاشهر: اإلعهالم اإلسهالمي فهي 

 ا،يوبيا، اإلعالم اإلسالمي الطباعي المعاصر في ا،يوبيا، اإلعالم اإلسالمي الطباعي في ارتيريا، الخاتمة.

 التطبيق : أ.د محمد منير   اب -النظرية -ادل.  االعالم االسالمي :المب12

 2003القا رة الطبعة ال انية   -دار الو ر للنور والتو يع

 مقدمة:القسا االول:

مبههادل االعههالم االسههالمي: فاتحة، ههدود االعههالم االسههالمي وخصارصههه،مبادل االعههالم االسههالمي،تمهيد، المبههدأ 

ل اني: االي ابية البنارية،المبدأ ال الد:التوا ن االعالمهي، المبهدأ الرابهع: االول: الطاقات والقدرات االساسية، المبدأ ا

المقهههدرة االختياريهههة، المبهههدأ الخهههامس: المسهههؤولية ال اتية،المبهههدأ السهههادس: الصهههدق ال اتي،المبهههدأ السهههابع: ال اتيهههة 

ة بهالظرا االتصهالي، المبههدأ االعالميهة، المبهدأ ال امن:و هدة االرسههال واالسهتقبال االعالمي،المبهدأ التاسهع: اال اطهه

العاشر: التكامل الوجداني ، المبهدأ الحهادل عوهر: البعهد الغيبهي، المبهدا ال هاني عوهر: الهدعوة بالم هل، المبهدأ ال الهد 

عور: الو دة الموضهوعية، المبهدأ الرابهع عوهر: الت رد،المبهدأ الخهامس عوهر: الرؤيهة المسهتقبلية، المبهدأ السهادس 

، المبهدأ السهابع عوهر: الحركهة الوجدانيهة، المبهدأ ال هامن عوهر: المواجههة الوكريهة، المبهدأ عور: المنطلق االخالقهي

التاسع عور الوالء القلبي، المبهدأ العوهرون: التاكيهة النوسهية، المبهدأالحادل والعوهرون: الحريهة االعالميهة، المبهدأ 



النوسهية، المبهدأ الرابهع والعوهرون: المقهدرة ال اني والعورون: النظرة الوهمولية، المبهدأ ال الهد والعوهرون: التهيؤهة 

 االنتقادية، المبدأ الخامس والعورون: ال اتية السالمية، خاتمة،المراجع

 القسا ال اني:

 االعالم االسالمي. نماذجه ونظرياته، تمهيد

صهطال ي، الباب االول: التعريف باالتصال االسالمي. الهدعوة االسهالمية، التعريهف اللغهول للهدعوة، التعريهف اال

تعريف جامع للدعوة، مستويات الدعوة، الدعوة واالنوطة االتصالية االخهر ، لوهرق بهين الهدعوة والتعلهيا، الوهرق 

بين العالقات العامة واالعالن والدعوة، ا مية الهدعوة وا هدافها ووراروهها، خصهارك االعهالم االسهالمي، مراجهع 

 الباب االول.

االتصههال، محههوالت علمههاء المسههلمين لتحليههل عمليههة االتصههال، نمههوذ  البههاب ال ههاني: عههر  سههريع أل هها نمههاذ  

ال ويههل وتعههديالن نمههوذ  شههانون وويوههر، نمههوذ  شههرام، نمههوذ  برلههو، النمههاذ  االجتماعيههة والنوسههية لالتصههال، 

 مراجع الباب ال اني.

 الباب ال الد: النموذ  االول لالتصال االسالمي، عناصر النموذ ، مراجع الباب ال الد.

البهاب الرابههع: نمههوذ  االتصهال الهه اتي االسههالمي، عناصهر نمههوذ  االتصههال ال اتياالسهالمي، المنبهههات وانواعههها، 

المنبهههات الداخليههة، المنبهههات الداخليههة، المنبهههات الطبيعيههة، المنبهههات االجتماعيههة، المنبهههات التنظيميههة، المنبهههات 

 ر، االست ابة وردع الصد ، مراجع الباب الرابع.المعنوية، اجهاة استقبال المنبهات، االدراك، التوكي

 الباب الخامس: النموذ  ال الد لالتصال االسالمي، نموذ  االتصال بين فردين، طبيعة النموذ  وعناصره.

الوصههل االول: الداعيههة وا دافههه: تعريههف الداعيههة، ا ههداا الداعيههة، معنههى اال ههداا، تحديههد االولويههات، اعتبههارات 

  داااساسية، تحديد اال

الوصل ال اني: المركا االجتمهاعي للداعيهة: ا ميهة المركها االجتمهاعي، المكانهة االجتماعيهة، اسهباب تهأ،ير المركها 

 االجتماعي، مركا القارا باالتصال في النظرية االعالمية االسالمية

االت ههاه نحههو  الوصههل ال الههد: ات ا ههات الداعيههة: معنههى االت ههاه، االت ههاه نحههو الههنوس، االت ههاه نحههو الموضههوع،

 ال مهور.

الوصل الرابع : مستو  معرفة الداعية و،قافته العامة: مستو  معرفهة الداعيهة عهن نوسهه، مسهتو  معرفهة الداعيهة 

عن الموضوع، مسهتو  معرفهة الداعيهة عهن ال مههور، مسهتو  معرفهة الداعيهة عهن الظهروا المحيطهة، مسهتو  

ة، ال قافة االسهالمية، ال قافهة التاريخيهة، ال قافهة االدبيهة واللغويهة، معرفة الداعية عن الظرا االتصالي، ،قافة الداعي

 ال قافة االنسانية، ال قافة االعالمية، ال قافة العلمية، ال قافة الميدانية العملية.

الوصل الخامس: صوات القارا باالتصال''الداعية'': ا مية البنهاء االخالقهي، نظريهة القهدوة الحسهنة، نظريهة الطاقهات 

لقههدرات االساسهههية، الصهههوات االقناعيهههة، الصهههوات الخارجية''البدنيههة''،  الصهههوات النوسهههية، الصهههوات ال ماعيهههة، وا

 الصوات التنظيمية

الوصههل السههادس: الداعيههة واالنتقههاء االعالمي'' ههارس البوبههة'': معنههى  ههارس البوابههة، االسههس العلميههة لالنتقههاء 

 االعالمي في النظرية االعالمية االسالمية.

 قسا ال الد:العروة الو،قى: دراسة لمقومات ن اح الصحافة االعالمية، العروة الو،قى، تمهيد.ال

 الوصل االول: رروا العصر: نوأة العروة الو،قى، ا دافها، ا داا الدراسة.

الوصهل ال هاني: دراسهة تحليليهة لمضهمون العهروة الهو،قى: مقاومهة االسهتعمار الغربهي، الهدعوة الهى ال ههاد، اسهباب 

 خلف المسلمين، الو دة السياسية.ت

الوصل ال الد: مقومات ن اح العروة الو،قى: وضوح الهدا، مركا االفغهاني، ات ا هت االفغهاني، ،قافهة االفغهاني، 

 صوات االفغاني، مقدرة االفغاني على االتصال بال مهور، العروة الو،قى والصحف االخر .

 ة.الوصل الرابع : مقومات ن اح الصحافة االسالمي

 . االعالم االسالمي المر لة الووهية : ابرا يا إمام13

 (1980)القا رة: مكتبة االن لو المصرية  

 مقدمة، الوصل االول: االعالم االسالمي فريضة

االعههالم فريضههة اسههالمية، االسههالم ديههن اعالمههي، ال هههاد و ريههة االعههالم، االعههالم بههين القوميههة والعالميههة، امههة 

 ،االعالم فر  عين وفر  كواية.االسالم امة االعالم

 الوصل ال اني: نظرية االعالم االسالمي

الدعايهههة واالسهههالم، موههههوم االعهههالم، االتصهههال الههه اتي، االتصهههال الوخصهههي، االتصهههال االعالمهههي، االتصهههال 

 ال ما يرل، االعالم االسالمي، االتصال الحضارل، االتصال االنساني، نظرية االعالم االسالمي.

 د: االتصال الووهي وتنظيماته.الوصل ال ال

االتصههال الوخصههي فههي االعههالم االسههالمي، مميههاات االتصههال الوخصههي، االقنههاع وجمهها ير االعههالم االسههالمي، 

االعالم الوهوهي تهرا  إسهالمي، القهراء طليعهة االعهالم االسهالمي، تنظيمهات االعهالم العباسهي، تنظيمهات االعهالم 

 ر الت ار في االعالم االسالمي، االتصال ال معي في االسالم.الواطمي، الدور االعالمي للمس د، دو



 الوصل الرابع: االعالم الوعرل

االسهههالم والوهههعر، الحهههرب النوسهههية والوهههعر، شهههعراء الابيهههريين، شهههعراء الخهههوار ، شهههعراءالم ا ب االخهههر ، 

 شعراءالويعة، شعراءاالمويين، شعراءالعباسيين، االعالم الوعرل.

 م الخطابيالوصل الخامس: االعال

القران والخطابة، من الخطابة الى المناررة، خطباء الخوار  والويعة، خطبهاء االمهويين، خطبهاء المنهابر، خطبهاء 

 المحافل، الخطابة والبالية، البالية واالعالم، نظرية ال ا   في االعالم، تقاليد الخطابة.

 الوصل السادس: االعالم القصصي.

ي، رواد القصهههك، االخبهههاريون، القصهههك ال هههدلي، االعهههالم القصصهههي، القصهههك العربهههي، القصهههك االسهههالم

 القصك الديني، العلماء والقصك، قصك العامة، القصاا الم كرون، القصك الصوفي، القصك الوعظي.

 . اإلعالم االسالمي بين النظرية والتطبيق، دراسة إعالمية دينية سياسية: محمد علي العويني14

 (.1403 -)ابو ربي:

 مقدمة: تصميا البحدتصدير،

 الباب االول: الوضعية السياسية والتنموية اللتي يعكسها االعالم االسالمي الدولي

الوصههل االول: دور العههالا االسههالمي فههي النظههام العههالمي، العههالا االسههالمي فههي اطههار السههوابق التاريخيههة، النظههام 

 الدولي! الدولي بعد الحرب العالمية ال انية، العالا االسالمي والنظام

الوصهل ال ههاني: دور وسهارل االعههالم فهي تنميههة العهالا االسههالمي، التنميهة الوههاملة فهي دور العههالا االسهالمي، العههالا 

 االسالمي في مواجهة وسارل االعالم، دور وسارل االعالم في تنمية العالا االسالمي.

 الباب ال اني: الدعاية الدولية المضادة لالسالم

 مرات الدولية ضد االسالمالوصل االول: الم ا

الوصل ال اني: الدعاية التبويرية الدولية المضهادة لالسهالم، المه امرات التبوهيرية ضهد االسهالم، الدعايهة التبوهيرية 

 الدولية المضادة لالسالم.

الوصل ال الد: الصور النمطية االسالمية في الخهار ،  هوة اعالميهة بهين المسهلمين والغهرب، صهورة االسهالم فهي 

 خار .ال

 الوصل الرابع: المرتكاات الدعارية المضادة لالسالم

 الباب ال الد: االعالم االسالمي الدولي بين القوة ال اتية والقوة التي يعكسها

 الوصل االول: االسالم في الدول الويوعية.

 الوصل ال اني: االسالم في آسيا يير العربية

 الوصل ال الد: االسالم في شرق اوربا

 ابع: االسالم في يرب اورباالوصل الر

 الوصل الخامس: االسالم في العالا ال ديد

 الوصل السادس: االسالم في افريقيا

 الباب الرابع: دراسة لحاالت من االعالم االسالمي

 الوصل االول: النظام االعالمي الدولي في مواجهة العالا االسالمي

 الوصل ال اني: االعالم االسالمي بين القول والعمل

 لوصل ال الد: االعالم ال اتي االسالميا

 الوصل الرابع:االعالم الدبلوماسي االسالمي

 الوصل الخامس: الصحافة االسالمية في مواجهة التكنيكات الال اخالقية

 الوصل السادس: المس د كوسيلة اعالم اسالمي

 الباب الخامس: االبعاد النظرية للعملية الدولية

 وة والدعايةالوصل االول: االعالم والدع

 الوصل ال اني: القارا باالتصال

 الوصل ال الد: المضمون

 الوصل الرابع: وسارل االتصال

 الوصل الخامس: المستقبل

 الوصل السادس: الواعلية

 الباب السادس: دراسة تطبيقية للعملية االعالمية االسالمية الدولية

 يالوصل االول: القارا باالتصال في االعالم االسالمي الدول

الوصههل ال ههاني: مضههمون الرسههالة االعالميههة االسههالمية الدوليههة، االع هها  فههي النصههوا القرآنيههة، التنههاقض فههي 

 النصوا يير القرآنية



القرآن في مواجهة الدعاية المضادة، صهحة النصهوا القرآنيهة، االع ها  االعالمهي للقهرآن، االسهالم فهي مواجههة 

هة، المرتكاات االعالمية االسالمية، اي ابيات االسهالم وا تياجهات البوهرية، االلحاد، هللا الوا د.. ام ال الو .. افل

 انسانية االسالم

 الوصل ال الد: وسارل االتصال في االعالم االسالمي الدولي

 الوصل الرابع: مستقبل الرسالة االعالمية االسالمية الدولية، الهندوسية، ال ينية، البوذية

 االعالمية االسالمية الدولية الوصل الخامس: فاعلية الرسالة

 الوصل السادس: وسارل االعالم االسالمي والم تمع

 الباب السابع: تخطي  وتنوي  ومتابعة البرامخ االعالمية االسالمية الدولية

 الوصل االول: االطار النظرل للتخطي 

 ليةالوصل ال اني: تخطي  البرامخ االعالمية االسالمية الدولية، عناصر الخطة التوصي

 الوصل ال الد: تنوي  البرامخ االعالمية االسالمية الدولية

 الوصل الرابع: متابعة البرامخ االعالمية االسالمية الدولية

 بحو  قياس الرأل العام واالت اه نحو الراديو، بحو  تحليل المضمون

 الباب ال امن: االعالم الاسالمي في االطار الدولي

 ي في اطار السياسة الخارجية االسالميةالوصل االول: االعالم االسالم

الوصههل ال ههاني: االعههالم االسههالمي الههدولي فههي اطههار التنظههيا الههدولي االسههالمي، رابطههة العههالا االسههالمي، االمانههة 

العامههة للم لههس االعلههى العههالمي للمسههاجد، م لههس الم مهههع الوقهههي االسههالمي، ل نههة التنسههيق العليهها للمنظمهههات 

الم هالس االسهالمية، المه تمرات االسهالمية التهي عقهدت فهي اطهار الرابطهة، الوصهل ال الهد: االسالمية في العهالا و

 االعالم االسالمي الدولي في اطار التوا ا الدولي، خاتمة، المراجع.

 . اإلعالم اإلسالمي والرأل العام : محمد محمود متولي15

 (.1987)القا رة: شركة سعيد رأفت 

 واالتصال بال ما ير مقدمة، الباب االول: اإلعالم

الوصههل االول: االتصههال بال مهها ير، ا ميههة االتصههال بال مهها ير ووسههارله وتعريوههه، ا ميههة  هه ه المقارنههة، قدمههه 

وصعوبته، وسارل االتصال بال ما ير، ا مية االتصال بال ما ير، تعريف ورارف االتصهال بال مها ير، نظريهات 

، نظريهههة االنمهههاط ال امهههدة، نظريهههة االتصهههال الحدي هههة، نظريهههة االتصهههال الحدي ةنظريهههةو التهههأ،ير علهههى مهههر لتين

ستيونسههون، نظههرة االسههالم الههى االتصههال بال مهها ير وعلومههه ونظرياتههه وا ميههة االتصههال بال مهها ير فههي الكتههاب 

والسنة والغر  منه، ايرا  اإلعالم اإلسالمي، ا مية التبليغ إسالميا ،  كا تبليغ الدعوة وعمومه،  كها مهن لها 

ه الدعوة، شمول البالغ واالتصال، عناصر عملية االتصهال بال مها ير ودوره فهي دعها االت ا هات وتغيير ها، تبلغ

اشهكال االتصههال، موقههف االسهالميين، واخيههرا  نههاك مهن الصههوات الضههرورية، دور االتصهل فههي دعهها االت ا ههات 

 اوتغيير ا، واجبات االتصال بال ما ير، خاتمة.

م الحدي ة، تعريف اإلعالم والدعوة والدعايهة لغهة، تعريهف اإلعهالم والهدعوة والدعايهة الوصل ال اني: وسارل اإلعال

اصههطال ا ، عناصههر الرسههالة اإلعالميههة،اختيار الوسههيلة المناسههبة للههدعوة، مواقههف المسههلمين مههن وسههارل اإلعههالم، 

م العربهي، االصهوات فهي ال انب االجتمهاعي وا،هره االعالمهي، االنتقهاء، اخطهار وسهارل اإلعهالم، وقوهة مهع االعهال

الغههرب تنههادل ب صههالح وسههارل اإلعههالم، توجيههه اإلعههالم العربههي لخدمههة ايهها  يربيههة، اسههتقاللية اإلعههالم مههن 

من المسر يات واالفهالم، اال هداا، نتهارخ التغاضهي عهن المنكهر، وسهارل اإلعهالم  1977استقاللية الدولة،  صاد 

كتهاب االسهتاذ  يهاد ابهي ينيمهة، فهي بريطانيها، فرنسها، فهي الهنهد،  في يد اعداء االسالم: الصهيونية، مقتطوهات مهن

الواليات المتحدة، في استراليا،  ود الرأل العهام، التلوايهون واالذاعهة، سهتخدام االستوهراق والتبوهير واالسهتعمار 

 لوسارل اإلعالم

 االستعمار واستخدامه لوسارل اإلعالم

 تمهيد: ا مية الرأل العام .الباب ال اني: اإلعالم وتكوين الرأل العام،

الوصل االول: وسارل اإلعالم في تكوين الرأل العام، اما من جهة االخبار، كيف اسهتعان االسهتعمار بهاإلعالم فهي  

 التا،ير في الرأل العام، النتي ة اذن مأساة، قدم الرأل العام.

لهرأل العهام واالت هاه العهام والسهخ  العهام، الوصل ال اني: تعريف الرأل العام والوانه، تعريوات اربع، الوهرق بهين ا

 التوكيم في فاعلية الرأل العام، انواع الرأل العام.

الوصههل ال الههد: عوامههل تكههوين الههرأل العههام، العوامههل الدينيههة، ا توههاء اإلسههالم بههالرأل العههام، تهيؤههة اإلسههالم ال ههو 

التربية والتعليا: عوامهل واسهباب االنحهراا، لتكوين الرأل العام، الوور ، اإلعالم والدعاية، الترا  الحضارل، 

الوقارع والموكالت، الاعماء السياسيون، الهمس والوارعات، االوضاع القارمة، طرق التعبيهر عهن الهرأل العهام او 

السخ  العام، فأما التبريهر، وامها اإلبهدال فههو، وامها التعهويض، وامها االنسهالل، قيهاس الهرأل العهام: ومنهها طريقهة 

 المسص.



باب ال الد: ورارف اإلعالم الديني، تمهيد، ورارف اإلعالم العام، التدبير ي ب ان يصبص شيؤا  شخصيا ، ورهارف ال

 اإلعالم الديني.

الوصل االول: الوريوة االولى لإلعهالم اإلسهالمي،  هل يحاللعلها محهل العقيهدة: قضهية المصهادفة، ايقهار العواطهف 

السههالمي، واإلعههالم اإلسههالمي مسهه ول عههن: اي ههاد الههوعي فههي االمههة الغافيههة عنههد المسههلمين مسهه ولية اإلعههالم ا

اإلسههالمية، ايقههار العواطههف الغافيههة و،مههاره، ال بههات امههام المطههامع والوهههوات، االنوههة وكبههر الههنوس، االسههتهانة 

ة بالاخههارا والمظهها ر ال وفههاء، الوهه اعة النههادرة واالسههتهانة بالحيههاة، مههن االنانيههة الههى العبوديههة، دور الصههوو

 المسلمة في ايقار عواطف المسلمين، تعريف المسلا بمكانه في االر .

الوصل ال اني: دور اإلعالم اإلسالمي فهي المحافظهة علهى اللغهة العربيهة وبنهاء االدب العربهي، تمهيهد، الهدعوة الهى 

م فهي الوهن مهن العامية نواتها وا دافها، دور اإلعالم فهي بنهاء ادب عربهي اسهالمي، خطهورة ميهدان االدب، االلتهاا

الموههوم االسهالمي،  كها رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلموي الوهعر،  مهل االديهب لهمهوم امتهه، نمهاذ  مهن  مهل 

 االديب لهموم امته.

الوصههل ال الههد: انصههراا المسههلمين عههن االدب العربههي ومدلولههه، االنصههراا عههن االدب العربههي وعالجههه، دور 

 القرآن والسنة في بعد االدب االسالمي.

الوصل الرابع: دور اإلعالم الديني في ترقية الونون اإلسالمية، ساعة وسهاعة، الرسهول اإلنسهان، القلهوب تملمهمهة 

اإلعالم االسالمي في ترقية الونون اإلسالمية، االسهاس ال الهد الوهمول والتكامهل، كيهف عال هت الونهون االسهالمية 

قهول االسهتاذ انهور ال نهدل، تقهول البروتوكهوالت، موضوع الحب وال نس،  ب الكون،  ب البورية، وفي ذلهم ي

م االت الون اإلسالمي، ما يتعلق بالكون، مايتعلق باالنسان، عالقة االنسان بالويطان، فهي ارتبهاط الهدنيا بهافخرة، 

عالقة االنسان بالقهدر، لوهت نظهر االنسهان الهى النظهام اله ل يحكها،  الكهون والحيهاة واإلنسهان، تتبهع ال مهال، رأ ل 

سههالم فههي الغنههاء والموسههيقى، فأمهها دخههول السههينما او صههناعتها، البههاب الرابههع: الصههحافة واالذاعههة والتلوايههون اإل

 كنماذ  لوسارل اإلعالم.

الوصههل االول: الصههحافة ومهها ينبغههي ان نكههون عليههه، التخطههي  اإلعالمههي واالتصههال بال مهها ير، قههوة الصههحافة 

الصهحافة، دور الصهحافة فهي  مايهة الوكهر والخلهق والهدين،  وخطورتها، واجبهات الصهحافة وايراضهها، ايهرا 

ماايا الكتابهة الصهحوية، ال هدة، اال تمهام بهالقول المباشهر، اال تمهام بالسهرعة، اال تمهام بهالتنوع، الصهحافة كميهدان 

 ل هاد الكلمة، المالمص العامة للصحافة االسالمية، ويتلخك تصورل للصهحافة اإلسهالمية افتهي، رجهال الصهحافة

اإلسالمية، ولكن  ل يمكن ان تقوم  ه ه الصهحافة، مقارنهة بهين الصهحافة اإلسهالمية ويير ها، النقهد اله اتي،  مهوم 

الصحافة اإلسالمية، وسارل النهو  بالصحافة اإلسالمية، تحرير المواد الدينية في الصحافة، موضوعات صوحة 

 الدين وكيف تحرر، إخرا  صوحة الدين.

ون واإلذاعة وا ميتها، خصارك االداء اإلذاعي، ما يطلبه المسهتمعون، التصهور اإلسهالمي، الوصل ال اني: التلواي

اإلذاعة اإلسالمية وأقسامها، قسا المعلومات، قسا التعريف باإلسالم، قسا الون واالدب، التلوايون ماله وما عليهه: 

 ير، رأل االطباء في موا د العنهف، دور التلوايون داخل االسرة، و ناك رأل آخر منافع التلوايون، اصوات التح

 اال،ر على الكبار، ورارف التلوايون اإلسالمي.

 . اإلعالم اإلسالمي والعالقات اإلنسانية: النظرية والتطبيق: اللقاء ال الد للندوة العالمية للوباب اإلسالمي16
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الطبعهة ال انيهة، كلمهة صها ب السهمو االميهر عبهد هللا بهن عبهد العايها، كلمهة االمهين العهام  قارمة المحتويات، مقدمة

للنههدوة العالميههة للوههباب اإلسههالمي، كلمههة الوفههود القا هها التي ههاني ابههو جههديرل، ورقههة عمههل )أمههين عههام النههدوة(، 

ب النظهرل، مقدمهة عامهة فهي المحاضرات، األبحا ، الندوات، الل ان، لمواركة، تكاليف البحد، مدخل عام لل ان

اإلعالم،* )محمد رمضان الوند(، س ال يتردد في عقول القهادة، القهوة ال انيهة قهوة الواقعيهة، الظها رة الواقعيهة فهي 

القرآن، القوة ال ال ة قوة الحق، المدخل الى العمليات النوسية اإلعالمية، لمعاصرة* )محمد الهوارل(عمليهة تحويهل 

م، اطوال مسلمون في رعاية بيوتات نصهرانية فهي المه هر، ومهيالد اتحهاد الطلبهة المسهلمين االت ا ات والرأل العا

في اوربا، المتغيرات االساسية في ت اوب المدعو للدعوة، * )محمد  امد سليا(، مقدمة، محددات سلوك المدعو، 

ات السياسهية، العالقهات الوخصية وتتكون من، درجات النمو النوسي وتوتمل على، اإلطهار النظهرل للوهرد، الحاجه

االجتماعية، العمليات االساسية، االتصاالت، التواعهل، الهدوافع، التكييهف والتركيبهة، اإلدراك التصهورل، التوافهق، 

اسههتخالا وتوصههيات، العالقهههات اإلنسههانية، نحهههن والغههرب، * )اسهههماعيل راجههي الوهههاروقي(، فلسههوة العالقهههات 

ية، الويوعية، النتارخ، اإلسالم والعالقات اإلنسانية، نحهو مهدخل إسهالمي، اإلنسانية في الغرب، الووضوية، الليبرال

* )محي الدين عبد الوكور(، مقدمة، عقبات على الطريق، دراسة ل ال،ة موا يا رريسة، إخضاع الموا يا الولسهوية 

ية وتطههوير الههنظا، اإلنسههانية للنظههرة اإلسههالمية، النمههاذ  اإلسههالمية فههي التخطههي  للتههدريب علههى العالقههات اإلنسههان

مقتر ات، خاتمة، االسهس النظريهة لإلعهالم اإلسهالمي، الحركهة اإلسهالمية و اجتهها الهى اإلعهالم: مهدخل لدراسهة 

النظا، * )كليا صديقي(، مقدمة، الحركة اإلسالمية نظام ،ابت، نظام سلوكي، بيؤهة النظهام، عقبهات علهى الطريهق، 

اإلسههالمي، * )بقلهها محمههد قطههب(، السياسههة اإلعالميههة فههي القههرآن بههين الخطههة والتنويهه ، النمههو والمعرفههة، اإلعههالم 

التهاريخ والمعاصهرة، السياسههة اإلعالميهة، * )محمهد رمضههان الونهد(، اإلع هها  المهادل ومنطهق العقههل، مايهد مههن 



حاكمهة اإلع ا  التعليمي، الكوف ال اتي اوال ، محاكمات مع عامة الناس، عودة الى المع اة المادية، عودة الى الم

 العقلية، نموذ  آخر من التوعية، صحف ابرا يا، مورق طريق.

الوصل ال اني: خالصهة وتوضهيص، قواعهد البيهت، لمهاذا  ه ا االختيهار، ال ايهرة نقطهة ارتكها ، ال صهدفة الحضهارة 

 والخصة  لبورية، وادل مكة، عودة الى افياتالكريمهة، توضهيص، م هل مهن الوهمال االفريقهي، إبهرا يا يتحهد  عهن

 وادل مكة، مهمة دون امتيا ، خالصة.

 الوصل ال الد:

عودة الى االست ابة النبوية السابقة، قضية مكهابرة، لمهاذا المع هاات الماديهة وانواعهها، البوهر االولهون مختلوهون، 

ابعهاد الههدعوات االولهى، انههواع الهدعوات االولههى، الطريقههة اإلبرا يميهة، انههواع الحهوار، تلخههيك مها سههبق، االبعههاد 

 لمستقبلية للدعوة االبرا يمية، رماية التصرفات.ا

الوصههل الرابههع: الوقههرة اإلسههالمية، تمهيههد، قسههمات الههدعوة اإلسههالمية، الحههوار والمعاصههرة، مقومههات المعاصههرة 

القرآنية، اإلعالم اإلسالمي في العهد المكي، * )عمر عبد الوتهاح التلسهاني(، االسهلوب االعالمهي فهي بهدء الهدعوة، 

ول من بيؤة العرب االجتماعية، وضوح الهدا، صوات الداعية، القرآن واالسلوب اإلعالمهي للهدعوة، موقف الرس

خاتمة، النظرية اإلسالمية فهي اإلعهالم والعالقهات اإلنسهانية، * )محمهد الغاالهي(، النظريهة اإلسهالمية فهي اإلعهالم 

مضمن الكلي، خصارك النظريهة.. توصهيال ، والعالقات اإلنسانية، * ) ين العابدين الركابي(.سطور في المنهخ، ال

الوسيلة، المهدخل، االتصهال، الظههور اإلعالمهي ا هد االركهان ال ال،هة للدعايهة، إذاعهة الحقيقهة فهي إبانهها، ابعهد مهن 

 الواقع الورصة الموتو ة، االستخدام االرقى للوساراللمتقدمة، العلقات لغنسانية.

ي م ال اإلعالم*، )التهامي نقرة(دعارا ال قافهة اإلسهالمية، وامها الوطهرة، صيغة التطبيق، ال قافة اإلسالمية والون ف

سمات ال قافة اإلسالمية، معالا الم تمع اإلسالمي، الون في التصور اإلسالمي، العداء بين اإلسالم والوهن، افتهراء 

إلسالمي، استخدام تكنولوجيها على اإلسالم، الوقاية من التيارات الهدامة، دور اإلعالم، ال وانب التطبيقية إلعالم ا

وسههارل اإلعههالم واالتصههال ال مهها يرل فههي إ ههدا  تغييههر، اجتمههاعي علههى اسههاس إسههالمي، * )إبههرا يا علههي(، 

التخطههي  ضههرورة، التعلههيا والتغييههر االجتمههاعي، دور وسههارل اإلعههالم فههي التغييههر االجتمههاعي، التعبؤههة مههن اجههل 

ميههة للكبههار فههي العههالا اإلسههالمي، * )ابههو بكههر باقههادر(، عناصههر التغييههر، ملخههك نقههاط البحههد، البههرامخ اإلعال

التصميا، دور اإلعالم اإلسالمي في االعداد للقوة، * )عبد الم يد العبد(، جوانهب مهن دور الغعهالم اإلسهالمي فهي 

 إعههداد الوههرد لم تمههع القههوة، جوانههب مههن دور اإلعههالم فههي تمسههم الم تمههع بقههيا اإلسههالم و دايتههه، طبههع اإلعههالم

اإلسالمي، تعبؤة الخبرات وتنميتها، كيف نبني م سسات اإلعالم على اسس إسالمية، * )محمد عبهد هللا السهمان(، 

مها ي وسههارل اإلعههالمع، مهها ي االسههس اإلسههالمية التههي ي ههب ان يقههوم عليههها بنههاء الم سسههات اإلعالميههةع، مهها ي 

رة اليهاع، كيف نهوفر ال قافهة والتهرويص فهي إطهار اساليب تدعيا العقيدة والخلق عن طريق   ه االسس السابق االشا

االسس اإلسالمية، كيف نبني م سسات اإلعالم على اسس إسالميةع، * )طه عبد الوتهاح مقلهد(، )مقدمهة(، الهداخل 

والخار  الهدا، القارا باالتصهال ، المصهدر ، التخطهي  والمتابعهة والنسهيق، ال قافهة، التهرويص، اإلعهالم اإلسهالمي 

يره وإصال ه، * )فيصل  سون(،مصهطلص اإلعهالم ال ديهد، اإلعهالم لهيس جديهدا  علينها، كهل دعهوة لهها وسبل تطو

إعهالم، عالقهة اإلسهالم بهاإلعالم، إعهالم عقيهدة ييهر محهدودة، سهلبيات اإلعهالم اإلسهالمي، مسه وليات االعالميهين 

ل اإلعالمهي، إعالمنها ينهي ولههيس اإلسهالميين، مهمهة اإلعالمهي اإلسهالمي،مراكا الهدعوة اإلسههالمية، منهها  العمه

فقيرا ، تطوير اإلعالم ال خلقه، وقوة عند المس د، دعوة لم تمر عهالمي، واجبهات مه تمر الهو راء والخبراءمركها 

الههدعوة والوكههر، دار نوههر إسههالمية، المكتبههة اإلسههالمية الكبههر ، م مههع مو ههد للبحههو  اإلسههالمية، تههدريس مههادة 

ية، قمر صناعي إسالمي، صحف ومطبوعات إسالمية، صحف في العواصا يير اإلعالم، منظمة الدعوة اإلسالم

اإلسالمية، إذاعة صوت،  اإلسالم، الموسيقى والونيهون، تم يهل اإلسهالم فهي المه تمرات، خطهوات تعهاون اخهر ، 

اإلعهالم العربهي المعاصههر وا،هره فهي ضههياع ال يهل و ايمهة االمههة، * )يوسهف العظها(، تعريههف اإلعالميهة، واقههع 

إلعالم من العهالا العربهي  اإلسهالمي، اال هرام ومنطلقاتهها فهي عهالا الصهحافة، نمهاذ  مهن اخبهار العهدد االول مهن ا

اإل رام، اال رام في خطالمسالمة والتضليل، دار اخر  للتضليل، دار الهالل تقسا الكتاب الى فؤهات، افكهار ضهالة 

لهالل، التابعي وبصماته على الصهحافة والصهحافيين، دعت اليها دار الهالل في صحوها، فارسان من فرسان دار ا

 المقطا دعا مكووا اال تالل، صحف اخر  في موكب التاوير.

جيل مسخة اإلعالم، من  صاد اإلعالم اإلسالمي في ر لة الضياع، مستقبل نور الكتاب اإلسالمي، )محهي الهدين 

 ، اإلدارة، اإلعههالم، مسهه ولية االنتهها  الونههي عطيههة محمههد(، مههدخل، الهههدا، التنسههيق، التههأليف، التو يههع، اإلخههرا

اإلسههالمي بههين لحكومههات، والهيؤههات، والهيؤههات واالفههراد، * )ا ههالم  سههن ا مههد(، مقدمههة، تمهيههد، العوامههل التههي 

 تحدمن اإلعالم الديني في البالد اإلسالمية.

مي، االنتا  الوني اإلسالمي ومحهو الورد واالستيعاب الوكرل بين االمس واليوم، محاور ،ال،ة لالنتا  الوني اإلسال

االمية بين المقهروء والمسهموع والمررهي ا ميهة االنتها  الونهي المررهي، االنتها  الونهي اإلسهالمي والتمويهل، المعهالا 

األساسية لإلعالم الوني اإلسالمي المستو  الداخلي االقليمي لإلنتا  الوني اإلسهالمي التغلهب علهى موهاكل التمويهل 

وني اإلسالمي الوضع اإلدارل والتنظيمي لالنتا  الوني اإلسهالمي، انهواع المسه ولية الونيهة والتنوي يهة في اإلنتا  ال

لإلنتا  الوني اإلسالمي وا دافها االساسية،ل إلطار الدولي لالنتا  الوني اإلسالمي، نتي ة البحد، التخطهي  إلنوهاء 



دراسهههة عامهههة ودبلهههوم ودكتهههوراه خاصهههة  تخصصهههات إسهههالمية فهههي معا هههد الونهههون، * )إكهههرام  سهههن(، )بهههرامخ

بالتخصيصات اإلسالمية الونية(، دور الموكر المسهلا فهي العوهرين سهنة القادمهة، )نهدوة اشهترك فيهها م موعهة مهن 

الموكههرين(، الوههباب اإلسههالمي  اضههره ومسههتقبله، )نههدوة اشههترك فيههها م موعههة مههن الموكههرين(، توصههيات اللقههاء 

 ال الوباب، في م ال التنظيا الداخلي للندوة، الملحهق االول: اإلسهالم والحضهارة ال الد، في م ال اإلعالم، في م

ودور الوههاب المسههلا: ورقههة العمههل الخاصههة بالموضههوع الوكههرل للقههاء الرابههع القههادم للنههدوة العالميههة اإلسههالمي 

 محتويات الكتاب!

 . اإلعالم االسالمي وتطبيقاته العملية : محي الدين عبد الحليا17

 (.1979 رة: مكتبة الخان ي بمصر )القا

مقدمة، الوصل االول: مدخل الى اإلعالم، االعالم قديا قدم االنسهان، موههوم االعهالم وا دافهه، وريوهة االعهالم فهي 

 الم تمع، عملية اإلعالم، رجال االعالم، الرسالة االعالمية، وسارل اإلعالم، مستقبل ا،ر العمل اإلعالمي.

ل االخههر ، اإلعههالم والدعايههة، اإلعههالم واإلعههالن، اإلعههالم والعالقههات العامههة، اإلعههالم اإلعههالم واسههاليب االتصهها

 والتعليا، صعوبة التورقة بين مختلف وسارل اإلتصال.

الوصل ال اني:مدخل الى الرأل العام، ما ية الرأل العامع، الرأل العام والحكومات، تطور رها رة الهرأل العهام فهي 

م فهي مصهر، تعريهف الهرأل العهام، انهواع الهرأل العهام وتصهنيواته، عوامهل تكهوين الهرأل العالا، تطهور الهرأل العها

 العام، ا مية قياس الرأل العام.

الوصهل ال الهد: االسههس العلميهة لإلعههالم الهديني، ا ميهة الههدين فهي  يههاة الم تمهع البوهرل، موهههوم اإلعهالم الههديني، 

 في االسالمتعريف اإلعالم الديني )اإلسالمي(. مكانة االعالم 

الحيههاة االعالميههة التههي عاشههها الرسههول، )الوسههارل فههي العصههر ال هها لي(: القصههيدة الوههعرية، الخطابههة، المنههاداة 

االسهههواق، )الوسهههارل فهههي العصهههر اإلسهههالمي(: خطبهههة ال معهههة، دروس الهههوع ، االذان وإقامهههة الصهههالة، المكتبهههة 

مكانهة القهرآن الكهريا والحهديد الوهريف فهي اإلعهالم االسالمية، االتصهال الوخصهي فهي االسهالم، القهدوة الحسهنة، 

اإلسهالمي، موقهف اإلعهالم اإلسهالمي مهن ال ههاد، رجهل االعهالم الهديني او دعهاة االسهالم، القصهك ييهر القرآنهي 

واالعالم االسالمي، الت معات والعوارر اإلسالمية م ال  يول لإلعالم االسالمي. موقهف الهدعوة اإلسهالمية مهن 

 )فؤات الرأل العام: القادة، العامة، المنافقون، العصاة(.الرأل العام، 

الوصههل الرابههع: اإلعههالم الههديني فههي مصراإلسههالمية، انتوههار االسههالم فههي مصههر، اإلعههالم الههديني فههي العصههرين 

 الطولوني واإلخويدل، االعالم الديني في العصر الواطمي

لهديني فهي العصهر االيهوبي، اإلعهالم الهديني فهي العصهر ما ية الهدعوة الواطميهة. نظهام اإلعهالم الوهاطمي، اإلعهالم ا

 المملوكي، اإلعالم الديني في العصر الع ماني، اإلعالم الديني في عهد الحملة الورنسية!.

الوصههل الخههامس: اجهههاة اإلعههالم الههديني فههي مصههر، اجهههاة اإلعههالم الههديني فههي مصههر، اجهههاة اإلعههالم الدينيههة  

بو ارة االوقاا، جها  الوع  واالرشاد بال امع اال  ر، محطة القهرآن الكهريا  المتخصصة، جها  الدعوة الدينية

باالذاعة، الم لس االعلى للو ون االسالمية، ال معيها الدينيهة فهي و ارة الوه ون االجتماعيهة. االجههاة اإلعالميهة 

 العامة التي تعالخ القضايا الدينية اإلذاعة، التلوايون، الصحافة.

اإلعالم الديني على الرأل العام: دراسة ميدانية، إجراءات الدراسهة الميدانيهة، نتهارخ الدراسهة،  الوصل السادس: ا،ر

تقييا لهدور وسهارل اإلعهالم العامهة فهي  قهل اإلعهالم الهديني، موقهف الهرأل العهام مهن وسهارل اإلعهالم الهديني، دور 

فههي تصههحيص المعتقههدات الخاطؤههة، دور خطبههة ال معههة، اإلعههالم الههديني والقضههايا العصههرية، دور اإلعههالم الههديني 

 اإلعالم الديني في إقناع الرأل العام باداء فرارض اإلسالم. الخاتمة والتوصيات، مصادر البحد.

 .اإلعالم اإلس  المي ومس  ولية االمة: عبدالهادل محمود الايدل18

ة المسههلا نحههو إعالمه،االرمههة التمهيد،األمههة اإلسههالمية ومسهه وليتها اإلعالمية،مسهه ولي 2003دار الو ههر، بغههداد 

 والدعاة مس ولية إعالمية كبيرة،االينياء وفرا جديدة لالست مار،االعالمي المسلا والدور المطلوب.

 .اإلعالم في العصر الحديد ودوره في تبلغ الدعوة االسالمية : محمد محمود متولي19

 (.1406)الكويت: مكتبة ابن تيمية 

لغة، تعريهف اإلعهالم والهدعوة والدعايهة اصهطال ا، عناصهر الرسهالة االعالميهة،  مقدمة، تعريف اإلعالم والدعوة

اختيار الوسيلة المناسبة للدعوة، اخطار وسهارل االعهالم، وقوهة مهع اإلعهالم العربهي، وسهارل االعهالم فهي يهد اعهداء 

سهارل اإلعهالم، االسهتعمار االسالم، اليهود، فرنسا، الواليات المتحدة، استخدام االستوراق والتبوير واالسهتعمار لو

 واستخدامه لوسارل اإلعالم.

 الباب االول: اإلعالم وتكوين الرأل العام، تمهيد: ا مية الرأل العام

الوصل االول: دور وسارل اإلعالم في تكوين الرأل العام، كيف اسهتعان االسهتعمار بهاإلعالم فهي تهأ،يره فهي الهرأل 

 العام، قدم الرأل العام.

تعريهف الههرأل العهام والوانههه، الوهرق بههين الهرأل العههام واالت هاه العههام والسهخ  العههام، التوهكيم فههي الوصهل ال ههاني: 

 فعالية الرأل العام ، انواع الرأل العام.



الوصههل ال الههد: عوامههل تكههوين الههرأل العههام، ا توههاء االسههالم بههالرأل العههام، تهيؤههة االسههالم ال ههو لتكههوين الههرأل 

را  الحضههارل، التربيههة والتعلههيا، عوامههل واسههباب االنحههراا عههن االسههالم، الوقههارع العههام،اإلعالم والدعايههة، التهه

والموهكالت، الاعمهاء السياسهيين والمصهلحين االجتمهاعيين، الهمههس والوهارعات، االوضهاع القارمهة للدولهة، طههرق 

 رارف اإلعالم العام،التعبير عن الرأل العام، قياس الرأل العام، الباب ال اني: ورارف االت اه الديني، تمهيد، و

الوصل االول:الوريوة االولهى لإلعهالم االسهالمي: يهرس الربانيهة، بعهض محهاوالت االسهتدالل العلمهي بوجهود هللا 

 وو دانيته، قضية المصادفة.

ايقار العواطف الغافية عند المسهلمين مسه ولية اإلعهالم اإلسهالمي، إيقهار العواطهف الغافيهة و،مهاره، دور الصهووة 

 ي ايقار عواطف المسلمين، تعريف المسلا بمكانه في االر .المسلمة ف

الوصل ال اني: دور اإلعالم اإلسالمي فهي المحافظهة علهى اللغهة العربيهة وبنهاء االدب العربهي، تمهيهد، الهدعوة الهى 

العاميههة، نوههأتها وا ههدافها، دور اإلعههالم فههي بنههاء ادب عربههي إسههالمي، خطههورة ميههدان االدب، االلتههاام فههي الوههن 

واالدب في الموهوم اإلسالمي،  كا رسول هللا )صلى هللا عليه وسلا( في الوعر،  مل االديب لهموم امته، نمهاذ  

مههن  مههل االديههب لهمههوم امتههه، انصههراا المسههلمين عههن االدب العربههي ومدلولههه، االنصههراا عههن االدب العربههي 

 وعالجه، دور القرآن والسنة في بعد ترقية الونون االسالمية.

ال الههد: دور اإلعههالم الههديني فههي ترقيههة الونههون اإلسههالمية، مهمههة اإلعههالم االسههالمي فههي ترقيههة الونههون  الوصههل

االسههالمية، )اسههس الوههن االسههالمي(، كيههف عال ههت الونههون االسههالمية موضههوع الحههب وال ههنسع، م ههاالت الوههن 

دنيا بهافخرة، عالقهة االنسهان بالقهدر، اإلسالمي، مايتعلق بالكون، باالنسان، عالقة اإلنسان بالويطان، في ارتباط ال

لوت نظهر االنسهان الهى النظهام اله ل يحكها الكهون، تتبهع ال مهال، رأل االسهالم فهي الغنهاء والموسهيقى، فأمها دخهول 

 السينما ودخولها، )نموذ  للقصة االسالمية(، )نموذ  لمسر ية اسالمية صغيرة(.

 الباب ال الد: نماذ  من وسارل اإلعالم اإلسالمي. 

الوصههل االول: الصههحافة ومهها ينبغههي ان تكههون عليههها، التخطههي  اإلعالمههي واالتصههال بال مهها ير، قههوة الصههحافة 

وخطورتها، واجبات الصحافة وايراضها، دور الصحافة في  ماية الوكر والخلق والدين، ماايا الكتابة الصهحوية، 

ة، رجههال الصههحافة اإلسههالمية، مقارنههة بههين الصههحافة كميههدان ل هههاد الكلمههة، المالمههص العامههة للصههحافة االسههالمي

الصههحافة اإلسههالمية ويير هها، النقههد الهه اتي،  مههوم الصههحافة اإلسههالمية، وسههارل النهههو  بالصههحافة اإلسههالمية، 

 تحرير المواد الدينية في الصحافة، إخرا  الصوحة الدينية.

ايطلبهه المسهتمعون، التصهور اإلسهالمي الوصل ال اني: التلوايون واإلذاعة وا ميتهها، خصهارك االداء االذاعهي، م

لالذاعة، اإلذاعة اإلسالمية، التلوايون ماله وما عليه، دور التلوايون داخل االسرة، اصوات التحه ير مهن العهرب، 

 رأل االطباء في موا د العنف، اال،ر على الكبار، ورارف التلوايون اإلسالمي،  النتارخ، المراجع.
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 (.1406 -)مكة المكرمة: 

المقدمة، الوصهل االول: القهرآن الكهريا اسهاس االعهالم االسهالمي، تعريهف القهرآن الكهريا، شهمول القهرآن الكهريا،  

يهد اركهان تأصيل القران الكريا لالعالم االسالمي، الموا يا االعالمية، االذان، البالغ، االعهالن، الخبهر، النبهأ، تحد

 العملية االعالمية ،  امل الرسالة، الرسالة، ال مهور المتلقي، اال،ر.

الوصل ال اني: السياسة االعالمية في القرآن الكريا، ا داا االعالم االسالمي، نور دين هللا تعهالى، اي هاد االنسهان 

اال تمهام بال ديهد المهد ر، تعمهيا  الصالص، اسعاد الم تمع باالسالم، ال وانب الونية في  ركهة االعهالم االسهالمي،

االلههاام فههي التوجيههه، عههدم مصههادمة المتلقههي، التههدر  واليسههر، الخصههارك العامههة لالعههالم االسههالمي، الربانيههة، 

 المس ولية الورعية، العالمية، تكريا االنسان، التمسم بمكارم االخالق!

صال، تعريهف االعهالم، صهلة االعهالم باالتصهال، الوصل ال الد: االتصال واالعالم في القرآن الكريا، تعريف االت

 االتصال ال اتي، االتصال الوخصي، االتصال ال معي، االتصال ال ما يرل، ال انواع االتصال  و االعالمع

ا تمام القرآن الكريا باالتصال واالعالم، القرآن واالتصال ال اتي، القرآن واالتصال الوخصي، القهرآن واالتصهال 

 واالتصال ال ما يرل. ال معي، القرآن

الوصههل الرابههع: اطههراا العمليههة االعالميههة، المرسههل، الوههرق بههين رجههل االعههالم والداعيههة، خصههارك المرسههل، 

 الرسالة، وسارل االعالم

 ال مهور المتلقي، الخصارك االولية، الخصارك الوخصية، الخصارك االجتماعية.

لمالمهص العامهة السهاليب االعهالم فهي القهرآن الكهريا، القصهة الوصل الخامس: اسهاليب االعهالم فهي القهرآن الكهريا، ا

القرآنية تعريوها، القصة اسلوب اعالمي، الم ل القرآني، تعريوهه، الم هل اسهلوب اعالمهي، القسها القرآنهي، تعريوهه، 

 القسهها اسههلوب اعالمههي، ال ههدل القرآنههي تعريوههه، ال ههدل اسههلوب اعالمههي، االسههتوهام القرآنههي، تعريوههه، االسههتوهام

 اسلوب اعالمي، الخاتمة، الوهرس
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   ( 1405)القا رة:   

 تصدير،تقديا،تمهيد



ال اء االول: االعالم في القران الكريا) نظرية االعالم و،ورة االتصال بال ما ير، االنسهان واالعالم،الههدا مهن 

العهالم، الوكهرة االعالميهة، نوعيهة الوكهرة، شهروط الوكهرة االعالميهة، نظرية االتصال االعالمي) شخصهية رجهل ا

المرسهههههههههههل اليهههههههههههه، التههههههههههها،ير واالسهههههههههههت ابة، السهههههههههههلوك ورد الوعهههههههههههل(، الهههههههههههرال العهههههههههههام) تعريوهههههههههههه، 

وريوته،انواعه،تكوينه،خصارصه،انواعه بالنسبة لموكلة ما(.الحياة على شبه ال ايرة العربية قبهل نهاول القهران ) 

 ن والحضارة،مكة،اللغة العربية،الونون االدبية(.شبه ال ايرة،السكا

االعههالم قبههل نههاول القههران الكريا:)العقارههد،نظرة عامههة علههى العقارههد فههي العههالا،القران يصههور الحالههة الدينيههة فههي  

 العالا( الحالة السياسية واالجتماعية في العالا قبل ناول القران.

 والغاية ال اء ال اني: القران الكريا،الموضوع والوسيلة

القران الكريا)قبيل التنايل،تنايهل القران،اال،هار العظيمهة التهي ا هد،ها علهى المسهتو  العهالمي، ذيوعهه وانتوهاره،  

 القران لا يورط في شيء،االدلة على ان القران من عند هللا تعالى، مدة ناول القران(،

، االخهاء، الحريهة والتحرر،السهالم،)اجراءات مها القران واالسالم)فكرة االسهالم،القيا فهي االسالم:االيمان،المسهاواة

 قبل الحرب(، مبررات الحرب في االسالم.

 عالمية وشمول دعوة القران)قدر هللا، اوامر هللا،التوكل على هللا، خوية هللا، الخلق،  القران، االسالم(.

 ال اء ال الد: الرسول صلى هللا عليه وسلا 

ان يتههوفر للههداعي مههن صههوات، الرسههول صههلى هللا عليههه وسههلا، شخصههية  الرسههل والرسههاالت السههماوية، مهها ينبغههي

 الرسول صلى هللا عليه وسلا وصواته، شخصية الرسول ورسالته في القران، االخالق.

 ال اء الرابع: القران واالعالم 

اطه ب كهل مها ا مية االعالم في الدعوة،اساليب االعالم في القران الكريا ) االسلوب القراني في تصنيف الناس،يخ

فههي االنسان،ضههه رب االم ههال، ايمهههان وعمهههل،ال ااء بعههد االن ار،االسهههؤلة،التهديد واالن ار،و ههدة ديهههن هللا،مكانهههة 

الوهههههههههههور  فهههههههههههي االسالم،الوهههههههههههعور باالمن،القصهههههههههههك،االم لة مهههههههههههن القصهههههههههههك،التكرار،التدر ،الوعد 

يع كهل مها يه ،ر علهى االنسهان وبيهان مها بال واب،المحاورة،والم ابرة لالقناع، اي ار السلا والسالم على الحرب،ت م

فيههامن  ههق او ضالل،التح ير،شههرح   ههخ العههدو والههرد عليها،الحريهة فههي االعههالم القرانههي، العبههرة واالم لههة فههي 

الدعوة،الههدعوة الههى فعههل الخيههر وت نههب الوههر،الحد علههى الوهه اعة فههي الههدعوة الههى ديههن الحههق والعههالء كلمههة 

لوك والمعامالت،التربيههههههههة والموعظههههههههة،ال واب وال ااء،الحههههههههب هللا،اعطههههههههاء القههههههههدوة الحسههههههههنة فههههههههي السهههههههه

والكرا ية،التعاون،البعد عن الخوا والعمل على خلق االمل والرجاء،توريغ الطاقة،اشغال االنسان بما ينوع،العهادة 

 وته يبها،االيحاء،االستعانة بمنطق اال دا  في الدعوة(.

 ال اء الخامس:االنسان في القران الكريا

سان،تنوع اسهاليب مخاطبهة القهران الكهريا للنهاس، اسهتمرار الهدعوة للهدين مها اسهتمرت الحيهاة، المسه ولية عقل االن

االعالميههة فههي القههران الكههريا واسههتمرار ا، جههها  االعههالم االسههالمي، مسههتقبل االعههالم االسههالمي،علا المسههتقبل: 

عاة ،االعالم االسالمي، تنظيا جهها  االعهالم التخطي  المستقبلي لالعالم االسالمي، الدعوة االسالمية وتدريب الد

 االسالمي،المراجع،الم لف.
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 (. 1404)الريا : مكتبة الخري ي 

 ، والوريعة.تقديا الكتاب، مقدمة للم لف ..)منهخ البحد(، مهيد: موهوم االرتمان في اللغة واالقتصاد الوضعي

 الباب االول: دراسة االرتمان 

 الوصل االول: موضع االرتمان في البناء االقتصادل

 الوصل ال اني: انواع االرتمان وتقسيماته.

 الوصل ال الد: اجهاة االرتمان ووسارله الباب ال اني: االرتمان ال ا لي.

تمهان ال ها لي، الوصهل االول: االرتمهان فهي العههد تمهيد: معنى كلمة ال ا لي، امتداد العصر ال ا لي، موههوم االر 

 القديا.

 الوصل ال اني: االرتمان في ال ايرة العربية قبل رهور االسالم وفي صدره. 

 الوصل ال الد: االرتمان ال ا لي المعاصر في الحضارة الغربية. 

 الباب ال الد: االرتمان االسالمي. 

 سالمي.الوصل االول: االسس العلمية لالرتمان اال 

 الوصل ال اني: صور من االرتمان االسالمي. 

مالمص االرتمان االسالمي في الوديعة، مالمص االرتمهان االسهالمي فهي االقهرا  والتهداين، معنهى السهلف والقهر  

والدين، االرتمان الماكى وموهوم القر  الحسن، االرتمان من بيهت مهال المسهلمين  تحهريا الربها) ربها الهديون ...، 

تحريا الربا في االسا بين التدر  التوهريعي واالعالمهي، م شهرات الته در  االعالمهي المدخه ل االعالمهي  مرا ل

الع اصف، العوامهل المسهاعدة لتحقيهق نتهارخ الحملهة االعالميهة، المنا ضهة للربها، ا،ه ر الهنهخ االعالمهي للقهران فهي 

 منا ضة الربا على السنة(..



قههررة فههي الوههريعة االسههالمية لحمايههة االرتمههان ) اعههالن الههدين  مايههة اعالميههة المالمههص االعالميههة فههي التههدابير الم

لالرتمان و د المسلمين على ابراء ذمتها ( ، )الموهد االعالمي الم ،ر لل نا ة،  هد المسهلمين علهى قضهاء ديهن 

ر علهى المهدين الميت،  د المسلمين على س داد ديهونها. الهتحو  علهى المديه ن واموالهه واشههار اجراءتهه(، )الح ه

واالعههالم عنههه، ... وقسههمة الغرمههاء،  ههبس المههدين والتنديههد بههه، منههع الههدين مههن السههور، سههداد الههديون قبههل تو يههع 

 االر (.

 الوصل ال الد: تحليل ال وانب االعالمية لالرتمان االسالمي. 

ماني بمقاصد الوريعة)مقاصهد وريوة االعالم االرتماني االسالمي في تحقيق مقاصد الوريعة، ارتباط االعالم االرت 

الوههريعة بههين  ريههة الوههرد ومسههؤوليته االجتماعيههة، قاعههدة العههدل والقسهه  وارتباطههه بههاالعالم، االعههالم االرتمههاني 

 والدعوة(.

االسههالم بطبيعتههه رسههالة اعههالم: ) المرسههل، المرسههل اليههه، الرسههول، المضههمون، واجههب اداء الههبالغ المبههين، امههة 

م بالحكمهههة والموعظهههة الحسهههنة، مسهههؤولية الهههدعاة، االعهههالم االسهههالمي وعالميهههة االداء االسهههالم  هههي امهههة االعهههال

 االعالمي(.

منهخ االعالم االرتمهاني فهي ايهة الهدين: )الوسهيلة االعالميهة، الكتابهة واالشههاد، الموههد االعالمهي لم لهس المداينهة 

، الوهداء،الموهها د االعالميههة ال انبيههة، واطرافههه، طرفهها المداينههة، كاتههب العههدل ووريوتههه االعالميههة، ولههي المههدين

ع ا التوقيهت(، مالمههص االع هها  فههي المهنهخ االسههالمي لالعههالم االرتمههاني: )المضهمون الكلههي لالعههالم االرتمههاني، 

المدخ ل، االتص ال والتحكا والمو ا د االعالمية، الظهور االعالمي، االع ا  التوقيتي واذاعة الحقيقة فهي ابانهها، 

 م ودالالته االعالمية، التدر  االعالمي، اع ا  توقيت االعالم االرتمان(.تن يا االعال

 الورصة الموتو ة موهوم الورصة الموتو ة، ضرورة الورصة الموتو  ة،الورصة الموتو ة في االعالم االرتماني.

 الباب الرابع: خدمة الدعوة لالرتمان االسالمي اعالميا

 مان االسالمي.الوصل االول: ا داا الدعوة لالرت  

تقههديا المضههمون االسههالمي لالرتمههان. خصههارك المضمهه ون االعالمههي لالرتمههان، االرتمههان االسههالمي جههاء مههن 

العقيدة، عالمية الهدعوة لالرتمهان االسهالمي، االعهالم   هر الااويهة، اسهلوب خدمهة المضهمون، ميهدان الهدعوة الهى 

 الرال وته يب القيا والقواعد.المضمون االسالمي لالرتمان، تنمية االت ا ات وترشيد 

 الوصل ال اني: ورارف االعالم في الم ال االرتماني.

ترسيخ االيمان باالسس العقدية وتنمية ال قة، الت قيف والتعليا والتنوهؤة االجتماعيهة فهي الم هال االرتمهاني، تصهحيص 

 السلوك االرتماني لالفراد وال ماعات على مقتضيات العقيدة.

 وريف االساليب االعالمية في الدعوة لالرتمان االسالمي.الوصل ال الد: ت

اساليب االعالم االخبارل في الم ال االرتماني)الخبر، التعليهق، التحقيهق الصهحوي(، اسهاليب االعهالم الت قيوهي فهي  

االعهالن الم ال االرتماني)الكتاب، الدوريات، المقهال(، االعهالم التهوجيهي فهي الم هال االرتماني)النوهرات الماليهة، 

في الم ال االرتماني، الموا د االعالمية(، الخاتمة، ،بت المراجع، توسهير القهران الكهريا، الحهديد والسهيرة، علهوم 

القههران الكههريا، مراجههع وكتههب االعههالم، م لوههات الوقههه القديمههة، دوارههر المعههارا والموسههوعات، م لوههات الوقههه 

اريخ ودراسهات تاريخيهة وسهير، نهدوات اعالميهة، م هالت المعاصرة واالقتصاد االسالمي، االقتصاد الوضهعي، ته

 وصحف، كتب متنوعة، فهرس الموضوعات.
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 1970 ماة القا رة: دار الوكر العربي 

فههي تقهديا بقلها عبهد الحلههيا محمهود، اال هداء، مقدمهة،  هه ا الكتهاب، اقتهراح، صهور االتصههال واالعهالم عنهد العهرب 

ال ا لية وصدر االسالم، االتصال بال ما ير: بعض صوره في ال ا لية، فأما االعالم) القصيدة الوعرية، الخطبة 

 والخطباء، المناداة، االعياد، االسواق، الندوة، اشعال النيران، المناداة(.

 الباب االول: اشهر صور االعالم في صدر االسالم، تمهيد، اسلوب العالقات الودية.

 وصل االول: القران اكبر وسارل االعالم في االسالم.ال 

 الوصل ال اني: اال اديد النبوية وقوتها الدعارية. 

الوصل ال الد: القدوة الحسنة، القدوة الحسنة وصا ب الدعوة، محمد الم ل االعلى في الصبر على الحهرب البهاردة 

 بينه وبين المنافقين بالمدينة.

خصي وال معي وا،ره في نور الدين وجمع كلمهة المسهلمين)لقاء الرسهول برجهال مهن الوصل الرابع: االتصال الو 

 الخار  في البيعة االول(.

 الوصل الخامس: القصك يير القراني.

 الوصل السادس: مواسا الحخ من اعظا وسارل الدعوة.

 الوصل السابع: العالقات االنسانية.

  ها تمهيد الدعوة واالعالم والدعاية في االسالم.الباب ال اني: الدعوة في عهد الرسول واساليب ن ا

 الوصل االول: المر لة السرية. 



 الوصل ال اني: المر لة العلنية. 

 الوصل ال الد: مر لة االضطهاد الديني. 

 الوصل الرابع: مر لة اله رة) مر لة اله رة، اله رة الى الحبوة(. 

، اقامههة العالقههات الوديههة مههع اليهههود، مههع القبارههل الم ههاورة، الوصههل الخههامس: مر لههة االسههتقرار بالمدينههة) االذان

 اال تياطات االعالمية والحرب، بع ات الرسول الى االم راء والملوك، استقبال الرس ول للوفود،  ركة الهمس(.

الوصل السادس: بعض الغاوات النبوية من الااوية االعالمية) يهاوة بهدر، ا هد، اال هااب "الخنهدق"، فهتص مكهة، 

 عركة  نين(.م

الوصل السابع: الخطبة النبوية)الم االت العامة للخطب التي ا،هرت عهن النبهي، م هال االخهالق) خطبتهه فهي معنهى 

 االخالا، النبي ي ني على اصحابه،   ة الوداع(.

 الوصل ال امن: الدعاية الوعرية في عهد الرسول. 

 نالباب ال الد: الدعاية واالعالم في عهد الخلواء الراشدي 

تمهيههد ) الحكومههة الديمقراطيههة، ومنههها الحكومههة االوتوقراطيههة، ومنههها الحكومههة ال يوقراطيههة، ومنههها الحكومههة  

 االولي ارشية(.

الوصل االول: االعالم فهي عههد ابهي بكهر) يهوم السهقيوة،  هرب الهردة، بع هة اسهامة بهن  يهد، البعهو  الهى العهراق  

 والوام، جمع القران الكرل(.

االعالم في عهد الخليوة ال اني: الواروق عمر بن الخطاب) عم ر والسياسة االعالمية: فهي الوتهوح،  الوصل ال اني: 

 مع كبار الصحابة، الرسارل)  يارات عمر االمصار واالقاليا، القدوة الحسنة(.

 الوصل ال الد:الدعاية واالعالم في عهد الخليوة ال الد 

ن الااوية االعالمية، الحركة االنتخابية،  كا ع مان، الوتهوح فهي صورة السلطان في رال ع مان، خالفة ع مان م

 عهد ع مان، تولية ع مان اقرباءه على االمصار.

الوصل الرابع: الدعاية واالعهالم فهي عههد علهي،  موقهف علهي مهن الوتنهة، ال هورة تبهايع عليمها،  ابهان متعارضهان، 

 ي، الخاتمة بقلا ابرا يا امام، الوهرس.الدعاية واالعالم في عهد علي، خطب علي، الدعاية ضد عل

 . اإلعالم في ضوء اإلسالم: عمارة ن يب 24

 (.1400)الريا : مكتبة المعارا 

مقدمة، تمهيد، اإلعالم صورة من صور الدعوة والتبليغ، التبليغ واإلبالغ، اإلعالم والتعليا، الدعوة شاملة، موههوم 

لإلعالم واستقراره كعلا فن اإلعالم وعلها اإلعهالم، الوهكل البهداري لوهن  اإلعالم والمراد منه، الباب األول، التاريخ

اإلعهالم، تطهور فههن اإلعهالم، الصهحف، طبيعههة التطهور وصهورته، مر لههة جديهدة مهن مرا ههل التطهور، المطبعههة، 

اإلعهالم  الوسارل الحدي ة، الم ،رات التاريخ الوريوي لإلعالم، العلا يخدم التطور الوني اإلعالمي، مال ظات، علا

اوعلا االتصال، علا اإلعالم في عرا اإلسالم!، النظريات اإلعالمية، فلسهوة النظريهة اإلعالميهة، فلسهوة النظريهة 

الوههيوعية، صههلة  هه ه الولسههوة، بالمبههادلء الصهههيونية، فلسههوة النظريههة المسههماة بالتحريريههة، التطههور االوروبههي، 

ة التحهول فهي اوربها، ا،هر الصههيونية فهي فكهرة التحهرر، فلسهوة فالسوة الم  ب الحر، دور اإلسالم فهي إ يهاء فلسهو

نظرية السلطة، دور اليهود في وجود   ه النظرية، فلسوة نظرية المس ولية االجتماعية "الغربية"، مناقوة نظريهة 

سهوة المس ولية لنظرية التحرر، اسس نظريهة المسه وليةاالجتماعية وواجباتهها، كلمهة عهن العقالنيهة واالخالقيهة، فل

النظريات اإلعالمية في ضوء اإلسهالم، نظريهة الووضهى الحيوانيهة، نظريهة العبوديهة واالسهترقاق، النظريهة افليهة 

والميكانيكية، نظرية المد ال ار او النظرية المطاطهة، اإلسهالم وم  هه فهي اإلعهالم، مقدمهة تنظيهر النظريهات ومها 

ابحها  اإلعهالم، الم هال اإلصهال ي، الم هال التهاريخي، يسمى بعلا االتصال، االت ا ات والم االت االخر  مهن 

الم ال الصحوي، الم ال ال ل يهدرس فلسهوة اللغهة والمعهاني، امهر الفهت للنظهر، نتهارخ ييهاب اإلسهالم عهن ابحها  

اإلعالم، مرجع تقسيا النظريات الى اربع وموقف اإلسالم منه، مرجع فلسوة كل نظرية علهى  هدة: مسهتند نظريهة 

ند نظرية الحرية، مستند نظرية المس ولية االجتماعية، مستند النظرية السوفيتية، موقف اإلسهالم مهن السلطة، مست

الدراسهات والبحهو  فهي  ه ا الميهدان، )ال انهب المهادل(، ال انهب المعنهول، المرفوضهات، تطبيهق اسهاليب البحهد 

انها وشروط تكاملها، تمهيد، اركان العمليهة الحدي ة في مصر والبالد العربية، الباب ال اني، العملية االتصالية: ارك

 اإلعالمية، شروط العملية اإلعالمية.

المصههدر او المرسههل او القههارا باالتصههال، الدراسههات والبحههو ، نتههارخ الدراسههات والبحههو ، المصههدر فههي ضههوء 

، التعلهيا، العمهر، اإلسالم، لمتلقي او ال مهور، الم  ب او العقيدة، البحو  والدراسات، نتارخ البحو  والدراسهات

ال نس، خصارك الوخصية، تحديد خصارك التقبهل والمقاومهة الوخصهية، تحديهد سهمات الوخصهية، المعلومهات 

واساليب الحصول عليها.المتلقي في ضوء اإلعالم اإلسالمي، الحرا علهى نعمهة العقهل اإلنسهاني، كيهف تسهتخدم 

، توجيهه المتلقهي الهى البحهد فهي الكهون، العقهل اإلسهالمي نعمة العقلع إجابة على اسؤلة الوطهرة فيمها وراء الطبيعهة

المهه بوح، فوارههد المحافظههة علههى العقههل اإلسههالمي وتنوههيطه، التوههريعات اإلسههالمية ال قافيههة وتكههوين الوخصههية 

اإلسهالمية، قواعههد التعلههيا، قواعههد توجيهه اإلنسههان، اإلسههالم  ههو الحهل، الحقههوق والواجبههات، الوخصههية االوروبيههة 

الرسهههالة او مضههمون وسهههارل اإلعههالم، الدراسهههات والبحههو  نتهههارخ الدراسههات والبحهههو ، الوضهههوح: والضههياع، 



والتضههمين او الرمايههة، تقههديا البههرا ين واالدلههة، عههر  جانههب او جههانبي الموضههوع، ترتيههب الح ههخ اإلعالميههة، 

يض، تصههور المتلقههي اسههتخدام االت ا ههات الموجههودة وتههأ،ير رأل االيلبيههة التكههرار بتنويههع وتههأ،ير تههراكا التعههو

للمصدر، المضمون اإلسالمي ومميااته عناصر المضمون اإلسالمي ومكوناه، منهخ العلا الت ريبي، االيمان باهلل 

وبو يهه، اسهلوب تقههديا المضهمون اإلسههالمي، لغهة الههداعي ورجهل اإلعهالم فههي الهدعوة الههى المضهمون اإلسههالمي، 

النتي ة، البرا ين واالدلة، ابو بكهر، عمهر، اسهتمالة النهاس عقليها   الامن في صالص الدعوة اإلسالمية، منهخ الباطل،

وعاطويها ، تحقيهق االنسهان ل اتهه المكرمهة مهن خاللهها، سههولة تناولهها والعمهل بهها، االطمؤهان الهى نتار هها فهي دينها 

بحهههو  الواقههع، قههدرتها علههى تغييههر الطبهههاع، وسههارل االتصههال واجهههاة اإلعهههالم، البحههو  والدراسههات، نتههارخ ال

والدراسات، وسارل االتصال في ضوء اإلسالم، فعالية العملية اإلعالمية كورط عامنتارخ البحو  والدراسات عن 

التأ،ير وا داا اإلعالم، ا ا التغيرات التي تحد،ها وسارل اإلعالم تدعيا االت اه القارا، مقدرة وسارل اإلعهالم علهى 

مقههدرة وسههارل اإلعههالم علههى انوههاء اراء عههن الموضههوعات  يههارة معلومههات االفههراد عههن مختلههف الموضههوعات، 

ال ديدة، العمل على تغيير االت ا ات، بنهاء االنسهان و هدا اإلعهالم، لإلسهالم كلمتهه الحاسهمة، إجهراءات اإلسهالم 

العلمية لسالمة العملية االعالمية بوكل عام، الباب ال الهد: ورهارف اإلعهالم، ورهارف اإلعهالم علهى وجهه العمهوم، 

سههان األول، تقيههيا فنههون اإلعههالم المختلوههة وورههارف كههل فههن، اإلعههالم اإلخبههارل ووراروههه، ملخههك المهههام اإلن

والورارف التي تقوم بها االخبار تلبية ال تمامات الناس، المهام االي ابية لالخبار، المهام السلبية، ورهارف االخبهار 

 في نظر الورع االسالمي، درس  اد  اإلفم

التحقيق او الحديد الصحوي، التحقيهق او الحهديد الصهحوي،المقال اإلسهالمي ، اإلعهالم ال قهافي: التعليق ووراروه، 

 موهوم ال قافة

موهوم ال قافة اإلسالمية ووراروها، ورارف القصة في القرآن: موهوم القصة والمراد منهها، قصهة آدم عليهه السهالم، 

المية وتميا ها قصهة داود عليهه السهالم، االم هال قصة ولدل آدم، قصة يوسف عليه السالم، وضو الوخصهية اإلسه

من القرآن، م ل القرية التي كورت بأنعا هللا، م ل صا ب ال نة وم اوره، قصك القرآن وقضايا االنسهان، مهنهخ 

علمههههههي، تعلههههههيا وتربيههههههة، اخطههههههاء وقعههههههت بههههههالخرو  علههههههى  هههههه ا المههههههنهخ، االسههههههراريليات ودرس اليهههههههود، 

ع االنسهان المع بهة،  التخطهي  الخوهي، الواقهع و نها االمهر، التخطهي  الخوهي خالصة:اإلعالموادوات الحرب ووقهار

واإلر اب اإلعالمي، عالقة اليهود بالوعوب ودور   ه العالقة في السيطرة اإلعالمية، مخطه  اختيهار النظريهات 

يهدرب النهاس  اإلعالمية، اسرار التناقض في بعض الم تمعات، اإلسالم يرقى ا تمامات الناس، اإلعالم اإلسالمي

 على  ب الخير، ويحدد معنى الحرية ويحققها، خاتمة، الوهرست.

 . االعالم في العالا االسالمي )الواقع،المستقبل( : سهيلة  ين الدين  ماد25

 م مكتبة العبيكان   الريا 2003  /1424الطبعة االولى، 

 مقدمة

 الوصل االول:االعالم االسالمي تعريوه.... خصارصه !

اعهالم عقارهدل،  -1لغة، التعريف العام لالعالم، تعريف االعالم االسالمي، خصارك االعالم االسهالمي: االعالم 

 اعالم بال اكراه -5اعالم عام علني،  -4فر  كواية،  -3 ق لكل مسلا ومسلمة،  -2

 الوصل ال اني:التحديات التي تواجه االمة االسالمية!

ا : تحهديات تواجهه اللغهة العربيهة، رابعها : تحهديات سهيادة االعهالم المضهلل علهى اوال : العولمة، ،انيها : التنصهير، ،ال ه 

 السا ة الدولية

 الوصل ال الد:االعالم االسالمي واقعه. مستقبله

 واقع االعالم االسالمي، مستقبل االعالم االسالمي، ،بت المصادر والمراجع. 

 (1965رة:دار الوكر العربي . االعالم له تاريخه وم ا به: عبد اللطيف  ماة )القا 26

 التعريف به وبوسارله -مقدمة  القسا االول: االعالم 

 الوصل االول: االعالم را رة فنية  دي ة 

االعههالم فههي صههورته القديمههة، ال ههورة االعالميههة االولههى او رهههور المطبعههة، ال ههورة ال انيههة او رهههور وكههاالت 

 ميةالحدي ة.االنباء،ال ورة ال ال ة او رهور الوسارل االعال

الوصههل ال هههاني: تحليهههل وسهههارل االعهههالم مهها  هههي وسهههارل االعهههالم بوجهههه عههام، الخطبهههة، النهههدوة، الكتهههاب الراديهههو 

 والتلوايون، السينما والمسرح.

الوصل ال الد: االعالم والعلهوم والولسهوات التهي بنهى عليهها، العلهوم المتصهلة بهاالعالم ، الولسهوات التهي بنهي عليهها 

 ط االعالم.االعالم، انما

 الوصل الرابع: الورق بين االعالم والدعاية والتعليا والدعاية والتعليا.

 القسا ال اني: صور من االعالم في تاريخ االسالم.

 الوصل الخامس: نظرة في تاريخ بعض الدول االسالمية من  اوية اعالمية.

الهة،   مها نتهارخ  ه ا االخهتالا فهي طبيعهة االعالم وم ا ب ا ل السهنة، االعهالم ومه ا ب الوهيعة، االعهالم والمعت

 المعرفة



الوصل السادس: االعالم والدعايهة الم  بيهة فهي الدولهة الواطميهة، ديهوان االنوهاء، عقيهدة الوهاطميين، علها البهاطن،  

عصهههمة االمهههام، نظهههام الدعايهههة الواطميهههة، درجهههات الهههدعاة، ورهههارف الهههدعاة، معا هههد التا يهههل المههه  بي لل دع ههه وة 

 ، م لس من م الس الحكمة في القصر الواطمي، ودار العلا والحكمة.االسالمية

 الوصل السابع : الخطة االعالمية في الحروب الصليبية. 

 الوصل ال امن: االعالم في  رب السويس

 فما  ي الخطة االعالمية التي اتبعت في  رب السويس) الصحافة، االذاعة، مصلحة االستعالمات(. 

 ت االعالم وم ا به.القسا ال الد: نظريا

 الوصل التاسع: لماذا كان لالعالم م ا ب ونظريات. 

الوصل العاشر: النظرية االولى: نظرية السلطة )كيف مارس الحكام خطتها االعالمية في رل   ا النظهام، القيهود  

ة، طريهق االمهوال الت ي فرضتها السلطة على وسارل االعالم: قيد التهراخيك، قيهد الرقابه ة، قيه د المحاكمهات العامه

 السرية، قيد الضرارب(.

الوصل الحادل عور : الصحافة المصرية ونظرية السلطة)الصحافة المصرية ونظرية السهلطة، التوهريع الع مهاني 

 (.  1910، قانون سنة 1881، توريع سنة  1857الصادر في سنة 

ر، فالسهوة      المه  ب الحهر واالفكهار نظريهة الحريهة: تطهور المه  ب الحه -الوصل ال اني عوهر: النظريهة ال انيهة 

التي وراء   ا الم  ب :)جون ملتون، جون رسكين، جون ستيورات مل، جورسون. المه  ب الحه ر، والصهحافة، 

 مد  ما تتقيد به الصحافة الحرة(.

الوصهل ال الههد عوههر: الصهحافة المصههرية ونظريههة الحريهة   كيههف قاومههت الحكومهات المصههرية  ريههة الصههحافة) 

 كار والولسوات التي وراء نظرية الحرية في مصر، جمال الدين االفغاني، مد لطوي السيد(.االف

 الوصل الرابع عور: النظرية ال ال ة) نظرية المسؤولية االجتماعية،  دود   ه النظرية(.

 الوصل الخامس عور: الصحافة المصرية والمسؤولية االجتماعية.

 ية االجتماعية في المي اقالوصل السادس عور: االعالم والمسؤول 

الوصل السابع عور: النظرية الرابعة "النظرية السهوفيتية فهي االعهالم" االفكهار الته ي وراء  ه ه النظريهة، السهلطة 

والقانون فهي نظهر مهاركس، التنظهيا االجتمهاعي فهي، نظه ر مه اركس، الدسه تور السه وفيتي والتنظيه ا االجتمه اعي، 

التههي بنيههت عليههها نظريههة مههاركس، الحريههة والنظريهه ةالسوفيتية، بههين الصههحافة  الح هه ابالويوعي الوا ههد، االسههس

السوفيتية وصحافة العالا الحهر، الصهحافة واالعه الم فهي الم تمهع السهوفيتي، انهواع الصهحف السهوفيتية، الصهحافة 

 والتاميا في العالا السوفيتي.

لدعاية الصهيونية، الوكالة اليهودية، الهستدروت، خاتمة في االعالم التطبيقي والموروعات االعالمية، االعالم وا

كيههف نقههاوم الدعايههة الصهههيونيةع،   موههروعات ن يههد ا تحققههت واخههر  يههراد لههها التحقيههق) الموههروعات التههي 

 ن يد ا،لموروعات التي نقتر ها(.

 . االعالم موقف:  محمود بن سور27

 (1402جدة:تهامة ) 

ومعنهى، النظريههات االعالميههة المعاصهرة)نظرية السههلطة او التسههل ،  تطهور االعههالم فههي سهطور، االعههالم. موهههوم

نظريهة الحريههة، نظريههة المسههؤولية االجتماعيهة، النظريههة الوههيوعية لالعههالم، نظريهة المسههؤولية العالميههة(، االعههالم 

الحهههديد بهههين النظريهههة والتطبيهههق، منطلقهههات االعهههالم مهههن منظهههور اسهههالمي، االعهههالم فهههي العهههالا العربهههي نظهههرة 

اقعية)التوكيم في القيا والمبادل االسالمية،  دم اللغة العربية ومعاناة التعريب،  دم ال قهة فهي وسهارل االعهالم(، و

ياية االعالم في الم تمع العربي المسلا الوريوة االجتماعيهة لالعهالم العربهي ومنه هه، فلسهوتنا وكيهف نحققهها فهي 

 ستقبل.االعالم العربيع االعالم العربي بين الحاضر والم

الضه يخ والسهحر فهي االعهالم العربهي، االعهالم .. موقف،وبعهد، مي هاق الوهرا االعالمهي االسهالمي، ا صهاءات 

،قافية)قطاع االذاعة والتلوايون، الصحف اليومية، الدوريات، الكتهب الم لوهة والمترجمهة ودور النوهر، المكتبهات، 

 المتا ف(، بليوجرافيا، المراجع االجنبية.

 وأ،ره في نور القيا اإلسالمية و مايتها، محمد إبرا يا نصر. اإلعالم 28

 (.1398)الريا : دار اللواء للنور والتو يع  

تمهيد، االعالم بالدعوة ضرورل، المآخ  التي ت خ  على وسارل اإلعالم، واجب اإلعالم اإلسالمي، سهمات رجهل 

الحقيقههة، قههوة الح ههة، الغربيههة ووسههارل  اإلعههالم اإلسههالمي، ملتههام بتطبيههق المههنهخ اإلسههالمي، الصههدق، تحههرل

 اإلعالم، النهخ ال ديد لإلعالم اإلسالمي، خاتمة، مراجع البحد، فهرس

 . اال داا اإلعالمية في القصة القرآنية : محمد ناجي مورح29

   (1412)جدة: دار الم تمع 

عنههى التربيههة اإلسههالمية، الهههدا المقدمههة، اال ههداا اإلعالميههة فههي القصههة القرآنيههة، تمهيههد، اال ههداا التربويههة، م

التههدعيمي، اال ههداا التربويههة التعميميههة، اال ههداا التعليميههة، قيمههة العلماال ههداا التعليميههة، التدعيميههة، اال ههداا 

 التعليمية التعميمية، اال داا اإلخبارية.الخاتمة، الخاتمة والنتارخ، قارمة بأسماء المراجع، الوهرس.



 قام : د.ناصر بن سليمان العمر. البد المباشر  قارق وار30

    دار الوطن للنور   الريا  المقدمة تمهيد1412 1ط

 البد المباشر: تعريوه، كيف يتا البد المباشر، اقمار البد المباشر، ال ديد في البد المباشر.

، رابعهها:اال،راالمني، ا،ههار البههد المباشههر: اوال: اال،ههر العقههدل، ،انيهها: اال،ههر ال قههافي والعلمههي، ،ال هها: اال،ارالسياسههية

 خامسا:اال،ر الخالقي، سادسا:اال،ر االجتماعي، سابعا : ا،ار اخر .

الوقايهة: اوال : لمههاذا مواقونها دفاعيههةع، ،انيها: التوههوير علهى االقمههار، ،ال ها: منههع االجههاة، رابعهها: تطهوير البههرامخ، 

 لخاتمة.خامسا: البد المضاد، سادسا: مواقف الدول، سابعا: العال  الممكن، ا

 . بحو  في اإلعالم االسالمي :محمد فريد محمود عات31

 (.1403)جدة: دار الوروق 

المقدمة البحد االول: توجيهات اسالمية لمقاومهة الوهارعات )مسهتمدة مهن القهرآن والسهيرة النبويهة( مقدمهة،تعريف 

مهههاجرل، الحبوههة، فههي عمههره  الوههارعة، انواعههها، نمههاذ  منههها، انههواع الوههارعات، شههارعات اال ههالم واالمههاني بههين

القضاء. شهارعات الكرا يهة، ضهد رسهول هللا، بهين االوس والخهار ، بعهد يهاوة بنهي المصهطلق، شهارعات اإلفهم، 

  ول تو يع ينارا  و ان. شارعات الخوا، توجيهات اسالمية لمقاومة الوارعات.

 البحد ال اني: توجيهات اسالمية لنور اخبار ال ريمة في الصحافة

نب ة عن ال ريمهة وتعريوهها ومسه ولية الصهحافة عهن انتوهار ا، آراء الم يهدين والمعارضهين لنوهر اخبهار  مقدمة،

ال ريمههة فههي الصههحف،معالا قرآنيههة  ههول نظههرة السههالم الههى ال ريمههة وتوجيهههات ربانيههة لمحاربتههها، قواعههد نوههر 

 اخبار ال ريمة في الصحافة النظيوة، الخاتمة، مصادر البحد

 توجيهات اسالمية لنور اخبار ال نس في الصحافةالبحد ال الد: 

مقدمة، مواعر ال نس بين الواقعية الصهادقة الهادفهة والواقعيهة المنحرفهة الهابطهة، نظهرة االسهالم لل هنس وموقهف 

الصحافة )النظيوة( على ضورها من نور قصك، ال نس االخبارية، توجيهات قرآنية لكيويهة نوهر قصهك ال هنس 

 مصادر البحد، محتويات الكتاب. االخبارية،الخاتمة،

 . التخطي  االعالمي في ضوء االسالم :  محمود كرم سليمان32

( مقدمههة عامههة .) ههول مههنهخ البحههد(، تمهيههد: المههراد بههالتخطي ، االعههالم رهها رة 1409)المنصههورة:دار الوفههاء

، نظريههة المسهههؤولية اجتماعيههة، موهههوم التخطهههي  وموهههوم االعههالم، التخطهههي  ونظريههات االعالم)نظريههة الحريهههة

االجتماعيهههة، نظريهههة السهههلطة، النظريةالسهههوفتية االشهههتراكية(، مسهههتويات تخطهههي  االعهههالم، خطهههوات تخطهههي  

االعالم)اعداد البح و  وجمع البيان ات التخطيطيهة، تحديه د اال هداا االعالميهة، رسه ا السياسهة االعالميهة، اعهداد 

 عة تنوي الخطة االعالمية، تقويا الخط  االعالمية(.الخطة االعالمية، تنوي  الخطة االعالمية، متاب

 الباب االول: ا داا تخطي  االعالم االسالمي وسياسته

 الوصل االول: المراد بتخطي  االعالم االسالمي

المههراد بههاالعالم االسههالمي، تعريههف مختههار لالعههالم االسههالمي، موهههوم التخطههي  فههي االسههالم، تعريههف تخطههي  

 االعالم االسالمي.

لوصل ال اني: ا داا تخطي  االعالم االسالمي  الهدا العام، اال داا الورعية، بنهاء نظريهة لالعهالم االسهالمي، ا

 تحديد يايات م لى للخط  االعالمية، رسا سياسات اعالمية فعالة، اعداد خط  اعالمية م لى وتنوي  ا.

 الوصل ال الد: سياسات تخطي  االعالم االسالمي

طههي  االعههالم االسههالمي، اسههلوب رسهها السياسههات االعالميههة االسههالمية، السياسههات العامههة المههراد بسياسههات تخ

للتخطههي  االعالمههي االسههالمي)االلتاام بههالوكر االسههالمي، االستمسههاك بههالنهخ االم ههل، االسههتعانة بالعههام االصههلص، 

 استخدام الوسيلة، الم االت العامة للتخطي  االعالمي االسالمي(.

 ظرية االعالم االسالميالباب ال اني: ن

 الوصل االول: المراد بنظرية االعالم االسالمي.

 ا مية البحد العلمي في م ال االعالم االسالمي، تعريف نظرية االعالم االسالمي.

 الوصل ال اني: اطارالبحد لبناء نظرية االعالم االسالمي 

و  العقديهة واالجتماعيهةالم ،رة علهى العنصر االول: المرسل) قوق وسلطات ومسهؤوليات وصهوات المرسهل، القه

 المرسل، الضغوط المهنية التي ت ،ر على المرسل(!.

العنصر ال اني: الرسالة االعالمية االسالمية)مضمون الرسهالة، اسهاليب معال تهها، وسهارل التعبيهر عهن الرسهالة ،  

وسارل االعالم االسهالمي ، الوسهارل  العنصر ال الد: الوسيلة االعالمية ) اجة االنسان الى وسارل االعالم ، اقسام

 التي استخدمها االسالم ومقدرتها االقناعية ،  كا اإلسالم في استخدام وسارل االعالم المستخدمة(.

العنصر الرابع : المستقبل : ) قوق المستقبل و اجاته وريباته ، القو  ال اتية واالجتماعيهة المه ،رة علهى متلقهي  

 ستقبلين ، الرال العام االسالمي(.الرسالة ، اقسام جمهور الم

 الباب ال الد : الخط  االعالمية.

 الوصل االول : الخط  العامة لالعالم االسالم : اال داا العامة، سياسات الخطة العامة، البرامخ والموروعات. 



اسات االعهالم الوصل ال اني : خطة االعالم االخبارل، اال داا والسياسات) ا داا خطة االعالم االخبارل ، سي 

 االخبارل(، البرامخ والموروعات.

الوصل ال الد : خطة االعالم برسالة االسالم وترا،ه: اال داا والسياسات)ا داا خطة االعالم برسالة االسهالم ، 

 سياسات خطة االعالم برسالة االسالم البرامخ والموروعات.

ة التهرويص فهي االعهالم االسهالمي)ا داا خطههة الوصهل الرابهع: خطهة التهرويص فهي االعهالم االسهالمي: ا هداا خطه

 الترويص في االعالم االسالمي ، سياسات الترويص في االعالم االسالمي البرامخ والموروعات(، الخاتمة.

 . التلوايون اإلسالمي ودوره في التنمية : يحيى بسيوني مصطوى وعادل الصيرفي33

 ( 1405)الريا : عالا الكتب 

االتصههال ووسههارله فهي الم تمعههات الناميههة، تعريهف بعلهها االتصههال، تحديهد عناصههر العمليههة  تقهديا، مقدمههة، ا ميهة،

االتصالية، تعدد رسارل االتصال، التلوايون اإلسهالمي، ما يهة التلوايهون اإلسهالمي، سهمات التلوايهون اإلسهالمي، 

ام اإلسالمي، تكوين الهرأل العهام، شروط إقامة التلوايون في الم تمع اإلسالمي، التاام التلوايون بقواعد الرأل الع

تعريههف الههرأل العههام عمومهها، الههرال العههام الواضههل عناصههره، التنميههة وبنههاء االنسههان، االسههالم والمههنهخ التنمههول 

لالنسههان والم تمههع، موهههوم التنميههة، اسههس التنميههة، نحههو موهههوم إسههالمي متميهها للتنميههة، ا ههداا التنميههة فههي نظههر 

التنميههة فههي التلوايههون االسههالمي، االت ا ههات التطبيقيههة لتحقيههق التنميههة، االنمههاط التلوايههون االسههالمي، عناصههر 

والنمههاذ  التطبيقيههة، اليههوم التههالي.. يههها امريكهها، التلوايههون بههين االسههتمالة واإلقنههاع، م ههال محههو االميههة والبههرامخ 

لبهرامخ الطبيهة المبسهطة، م هال التعليمية ، م ال ترسهيخ القهيا والبهرامخ الدينيهة البناريهة، م هال الهوعي الصهحي وا

التوعية االقتصادية وبرامخ المرأة، م ال التوعية الاراعية وبرامخ تحسين المحاصيل وتطهوير ال هروة الحيوانيهة، 

تخطههي  البههرامخ للتلوايههون اإلسههالمي، اإلعههداد تههوفر المعلومههات العلميههة، تصههميا البههرامخ، مراعههاة الخصههارك 

رامخ والنصوا، بعض المصهطلحات التلوايونيهة، المنوعهات واالخبهار والبهرامخ السيكولوجية لل مهور، كتابةالب

التس يلية، برامخ المنوعات، االخبار والبرامخ اإلخبارية، البرامخ واالفالم التس يلية، البرامخ ال قافيهة، مهاذا تعنهي 

كال البهرامخ ال قافيهة، بهرامخ الاراعهة البرامخ ال قافيةع، الورق بين البرامخ ال قافية والبرامخ العلمية والتعليمية، اشه

والصههناعة، االسههس التههي تحكهها وضههع الخطههة، العناصههر والمكونههات، البههرامخ المسههتوردة واخطار هها، البههرامخ 

المستوردة، الخطر العقارهدل، البهرامخ المسهتوردة والتطلهع والتقليهد، البهرامخ المسهتوردة وتيهارات الغهاو الوكهرل، 

مخ االطوال، البرامخ التروي ية، البرامخ الرياضية، ا،هر الهدراما التلوايونيهة، اإلخهرا ، برامخ المرأة واالسرة، برا

التلوايون اإلسالمي والوسارل المعنيهة، المه يع مقهدم البهرامخ، االسهتوديو، اإلضهاءة، الهديكور، الصهوت، المكيها ، 

العربيهة السهعودية، لقطهة عهن المكتبهة  الم ،رات المررية والصوتية، قارمة المال ق، السياسة اإلعالمية في المملكة

 الناطقة )نموذ  سيناريو(،  كوف توريغ متطلبات العمل )ديكور(، قارمة المراجع، محتويات الكتاب.

 . ال انب االعالمي في خطب الرسول)صلى هللا عليه وسلا( : محمد ابرا يا محمد ابرا يا34

 (.1406)بيروت: المكتب االسالمي 

، التمهيد، مقدمة )  هول مهنهخ البحهد(، تعهاريف االعهالم، نظريهات االعهالم، نظريهة السهلطة، كلمة البا د، تقديا

 نظرية الحرية، نظرية المسؤولية االجتماعية، النظرية السوفتية، االعالم الصهيون.

 الباب االول: الخطب الدورية

 الوصل االول: خطبة ال معة

ها االعالمية ، فرضيتها، على من ت ب، وقتها، ا تمام االسهالم بهها تعريوها، مكانتها في االسالم، ا كامها ودالاللت

، الغسل يوم ال معة، من اداب ال  اب الى ال معة، ما كان يوعله الرسهول علهى المنبهر، الخطبهة علهى المنبهر و هو 

 قارا التوك  على قوس او عصهى، ،هواب التبكيهر، مواجههة النهاس بوجههه صهلى هللا عليهه وسهلا، رفهع الصهوت فهي

الخطبة، السالم علهى النهاس مهن فهوق المنبهر، الهرد علهى اسهؤلة النهاس، مها تميهات بهه خطبهة ال معهة، الخطبهة بعهد 

االذان، الخطبة قصدا، الخطبة على المنبر، خطبة ال معة خطبتان بينهما جلسة، بداية الخطبة بالحمد ،ا الموعظة، 

 القراءة من كتاب هللا، من اداب  ضور الخطبة.

ل فههي اول جمعههة جمعههها بالمدينة)تمهيههد سههند الخطبههة، مههتن الخطبههة، تحليههل الخطبههة) التركيهها علههى خطبههة الرسههو

مضمون الخطبة، خطب: ضرورة تحيهة المسه د يهوم ال معهة، االيتسهال لل معهة، ال معهة عيهد المسهلمين(، ع ها 

الخطهب: الموضهوع،  الناس عن عمل كل مها يه مروا بهه، سهاعة االسهت ابة يهوم ال معهة، ) القاعهدة فهي تنهاول  ه ه

 التعقيب، ال انب االعالمي(.

 الوصل ال اني : خطبة عيد الوطر

تعريوها ، المظا ر االعالمية المصا بة للعيهد) اعتنهاء المسهلمين بمظههر ا، اله  اب الهى العيهد ماشهيا، التكبيهر فهي 

ول الهى المصهلى(، الطريق الى العيد ورفع الصوت، صالة العيد وخطبة العيد في المصلى، خهرو   وجهات الرسه

 خصارك خطبة العيد) الخطبة سنة ال ي ب  ضور ا، الخطبة في العيد خطبتان واالك ار من التكبي(.

 الوصل ال الد: خطبة يوم عيد االضحى المبارك

الهدا منها، الخطبة، ال انب االعالمي، خطبة فر  الحخ مرة في العمر، بماذا توترك الصالة والخطبة في عيد 

لصالة والخطبة في عيد الوطر)الصالة في المصلى، لهبس افخهر ال يهاب، االيتسهال، الخهرو  ماشهيا، االضحى مع ا



التكبير، الصالة بدون اذان، عدد الركعات، الخطبة عقب الصالة، الخطبة بدون منبر، مخالوة الطريق فهي العهودة، 

د االضهحى عهن عيهد الوطر)الحكمهة الترخيك بعدم ال لوس للخطبة، اذا اجتمهع العيهد وال معهة(، بمهاذا يختلهف عيه

مههن موههروعية االضههحية، تعقيههب، موههروعية االضههحية، تحههريا اللحههوم الضههارة، جعههل االضهها ي فههي متنههاول 

 المحتاجين(.

 الوصل الرابع: خطب المناسم في الحخ

ق خطبة يوم عرفة)تقديا، ما تميات به، نك الخطبة، نك اخر لخطبة الوداع، ما يستواد من خطبة عرفات،  قهو

الاوجة و قوق الاو ، العالقة بهين الوهرد و جماعتهه، الكبهر  مهن االمهة، تنبيهه السهامعين الهى مها قهره القهران فهي 

الميرا ، إرساء قواعد مهمة في شرعية االبناء، تعقيب(، خطبة يوم النحر ال اني  في منى ما اختصت به خطبتهي 

مهن باليهة الرسهول، سهنة الرسهول فهي خطبتهه مكهان  المناسم او اول ايام التوريق)ما تكوف عنه الخطب الدورية

الخطبة، ما كان يطرا عليهه و هو يخطهب، افتتا خطبهه بحمهد هللا(، مها تنوهرد بهه الخطهب الدوريهة) خطبهة ال معهة، 

 خطبة عيد الوطر، خطبة عيد االضحى في المدينة، خطب المناسم في الحخ(.

 الباب ال اني:الخطب النبوية الطاررة.

 الخطب النبوية الطاررة.الوصل االول: 

خطب(، وان ر عويرتم االقربين: تعقيب، ال انب االعالمي. )وبقية الخطهب علهى نسهقها  4خطب تتعلق بالعقيدة )

خطههب(، خطههب تتعلههق  3خطههب(، خطههب تتعلههق بالحههدود  4تقريبهها الههى نهايههة الوصههل(، خطههب تتعلههق بالعبههادات )

لرشهوة تحهريا  هدايا العمهال)تعريف الهديهة لغهة، اصهطال ا، خطهب( )م هال بهار ( : ا 10ببعض اال كام الوقهيهة )

متى تقبل الهدية، متى تحرم، عهن  هدايا القضهاة، اسهترداد مها أخه ه مهن  هدايا بغيهر  هق، صهور اخهر  مهن صهور 

الهدايا ا،ر الرشوة في الم تمع، كيف عالخ الرسول داء الرشوة، ما يسهتواد مهن الخطبهة(، خطهب تتعلهق بهالغاوات 

 خطب(. 3خطب(، خطب في موضوعات متورقة ) 8خبار ا ) وادابها وا

 الوصل ال اني: الخطب النبوية العامة.

خطهب( ،  4خطب(،  خطب تتعلهق بالعبهادات ) 3تعريوها، تصنيف الخطب النبوية العامة، خطب تتعلق بالتو يد )

 5تتعلهق بهالوتن ) خطهب( ، خطهب تتعلهق بمناقهب الصهحابة ) خطبتهان(، خطهب 4خطب  تتعلق بالحالل والحهرام )

 خطبب( 10خطب( ، نبوءات الرسول صلى هللا عليه وسلا )خطبتان( ، خطب في موضوعات متورقة )

 الباب ال الد: خصارك الخطب النبوية وال وانب االعالمية.  

الوصل االول: خصهارك الخطهب النبويهة، الخصهارك العامة)خصهارك اعالميهة، خصهارك االسهلوب الخطهابي، 

 سلوب الرسول البياني. وصف ال ا   أل

 الخصارك الخاصة للخطب النبوية.

 خصارك الخطب االسبوعية، الخطب السنوية، الخطب الطاررة، الخطب العامة، )خصارك عامة، وباليية(.

 الوصل ال اني: ال وانب االعالمية المستنبطة من الخطب النبوية. 

ا يوضل في خطبة ال معة، خطبة ال معة ورسهالة تمهيد:) المس د مركا اعالمي وتربول، اسس خطبة ال معة، م

المس د، ال وانب االعالمية في شعار الصالة، مكتبات المساجد ودور ا االعالمي، دور المسه د فهي نوهر اصهرة 

 االخوة والمحبة بين المسلمي(.

، خطبهة الخصارك االعالمية لخطبة ال معة:)خاصية التكرار، الخطبة وسيلة سمعية بصرية، االي ها  والوضهوح

ال معة بم ابة جها  اعالمي يستود منهه االعهالم الصههيوني، المظها ر االعالميهة لخطبهة ال معهة، اال،هر االعالمهي 

 لمواقيت الصالة(.

ال وانههب االعالميههة المسههتنبطة مههن خطبههة عيههد الوطههر ومهها يصهها بها مههن مظهها ر اعالميههة، ال وانههب االعالميههة 

 االعالمية المستنبطة من خطبة عرفات. المستنبطة من خطبة عيد االضحى، ال وانب

ال وانب االعالمية المستنبطة من خطبتي يهوم النحهر االول وال هاني فهي منى:)تحليهل الموههد االعالمهي فهي الحهخ: 

الحود على عرفة، لباس الح يخ، وسارل االتصال، الرمل في الطواا، التلبية، اللقاءات ال ماعية للمسهلمين م هال 

 مي(.رجل االعالمي االسال

ال وانههب االعالميههة المسههتنبطة مههن الخطههب النبويههة الطاررههة، ال وانههب االعالميههة المسههتنبطة مههن الخطههب النبويههة 

 العامة.

 نتارخ البحد، لخاتمة، مراجع البحد، فهرس الرسالة

 1984. الخبر الصحوي وضوابطه االسالمية : كرم شلبي القا رة :  35

 العالمية .مدخل : نحو تاصيل اسالمي للدراسات ا

الباب االول : الوصل االول : موههوم الخبهر، نظريهة السهلطة وموههوم الخبر)المدرسهة الحرفيهة او المهنيهة، مدرسهة 

اال،ههارة الصههحوية(، نظريههة المسههؤولية االجتماعيههة وموهههوم الخبههر، موهههوم الخبههر فههي النظريههة السوفيتية)مدرسههة 

 التوجيه العقاردل او الم  بي(.

 الخبر كما ورد ذكره في القران النبا والخبر.الوصل ال اني :  

 الباب ال اني:  الوصل االول : مصادر الخبر)مصادر خاصة او ذاتية ، عامة او خارجية(. 



الوصههل ال ههاني : المصههادر الخاصههة او ال اتيههة. المنههدوب الصههحوي او منههدوب االخبار)ا ميههة المنههدوب ، انههواع 

موقههع العمههل االخبههارل ، كيويههة الحصههول علههى االخبههار(، المراسههل  المنههدوب ، مصههادر المنههدوب ، المنههدوب فههي

 الصحوي، مراسل المهمات الخاصة)عمل المراسل ، مصادر المراسل وصواته(.

 

 الوصل ال الد : المصادر العامة او الخارجية 

اصهحاب المصهلحة وكاالت االنباء ، الراديو والتلوايون ،الصحف المحلية واالجنبية، الو،ارق، النوهرات والكتهب،  

 الخاصة في نور اخبار ا ،الوكاالت الصحوية الخاصة.

 الوصل الرابع : الضواب  االسالمية لعمل المندوب والمراسل

التيقن مهن صهدق الخبهر، االلتهاام بالصهدق فهي نقهل الخبهر ،مراعهاة مصهالص المسهلمين،   هب أل خبهر فيهه اشهاعة 

 ، الحصول على االخبار بالوسارل الموروعة. للوا وة، االلتاام بحو  ما ي تا عليه من اسرار

 الباب ال الد : انواع االخبار واالعتبارات التي تتحكا في اختيار ا

الوصهل االول : انهواع الخبهر: االخبهار وفقها العتبهار المكهان، انهواع الخبهر وفقها العتبهار الهامن، انهواع الخبهر وفقهها 

 القارل، انواع الخبر وفقا العتبارات مهنية، بالونات الخبر. العتبار الموضوع، انواع الخبر على اساس ما يقدمه

 الوصل ال اني : االعتبارات التي تتحكا في اختيار الخبر:  عناصر الخبر، االعتبارات السياسية والمهنية.

 الباب الرابع : ورارف الخبر

 الوصل االول : تطور ورارف الخبر)الخبر في عصر الدوارر االلكترونية 

  اني :ورارف الخبر في منهخ االعالم االسالمي: الخبر والوارعةالوصل ال

 الباب الخامس : الطرق الونية لتحرير االخبار

الوصل االول : طرق وقوالب صهياية الخبر)نمهوذ  للخبهر البسهي  ، نمهوذ  للخبهر المركهب، القوالهب او االشهكال 

 قالب الهرم المعتدلالونيةللخبر، الهرم المقلوب ،قالب الهرم المقلوب المتدر  ، 

 الوصل ال اني : تحرير المقدمة والعنوان: تحرير المقدمة ، تحرير العنوان .

 الوصل ال الد : لغة الخبر وقواعد صيايته : المصادر والمراجع، المحتو ، الوهرس.

 . الخطاب االعالمي في الصحافة االسالمية العراقية :محمد  مود  سن36

 م2004جامعة بغداد  

 ة، الباب االول: الوصل االولالمقدم

اوال، ا ميهههة البحد،،انيههها، موهههكلة البحهههد، ،ال ههها، الدراسهههات السهههابقة، رابعههها، فهههرو  لبحهههد، خامسههها، مهههنهخ 

 البحد،سادسا، الموا يا المعتمدة في البحد.

 الوصل ال اني الخطاب االعالمي والخطاب االسالمي

 عالم، ،انيا، الخطاب، ،ال ا، الخطاب االعالمي.المبحد االول: االعالم والخطاب االعالمي، اوال،اال

 المبحد ال اني: الخطاب االعالمي والخطاب االعالمي االسالمي

 اوال، الخطاب الدعول االسالمي، ،انيا، عناصر االتصال في الخطاب الدعول االسالمي.

 المبحد ال الد: الخطاب االعالمي االسالمي المعاصر

 ا، موهوم االعالم االسالمي، ،ال ا، خصارك وسمات الخطاب االعالمي االسالمي.اوال، االعالم واالسالم، ،اني

 الوصل ال الد

 الخطاب االعالمي في الصحافة االسالمية

المبحههد االول: الصههحافة االسههالمية، اوال، التعريههف، ،انيهها، الصههحافة المتخصصههة والصههحافة االسههالمية، ،ال هها، 

رف الصهههحافة االسهههالمية، خامسههها، الضهههواب  المهنيهههة لعمهههل الصهههحافة تهههاريخ الصهههحافة االسهههالمية، رابعههها، ورههها

 االسالمية، سادسا، مصادر الصحافة االسالمية.

المبحههد ال ههاني: السياسههة االعالميههة والصههحافة االسههالمية، اوال، الصههحافة االسههالمية والحريههة، ،انيهها، الخطههاب 

 االعالمي والسياسة االعالمية في العراق.

 راسة الميدانيةالباب ال اني الد

 الوصل الرابع اجراءات البحد وادواته ،اجراءات تحليل المضمون

 الوصل الخامس توسير نتارخ ال داول.

 الوؤات الصحوية في الخطاب االعالمي لم لة الوتو  والصوحة االسالمية ل ريدة العراق.

 المبحد االول: الوؤات الصحوية في الخطاب االعالمي لم لة الوتو .

 ال اني: الوؤات الصحوية في الخطاب االعالمي للصوحة االسالمية في جريدة العراقالمبحد 

 الوصل السادس.

 الوؤات الصحوية الرريسية في الخطاب االعالمي للصحافة االسالمية العراقية.

 المبحد االول: تم يل الوؤات الصحوية في الخطاب االعالمي لكافة موردات عينة البحد الخاضعة للتحليل.



لمبحد ال اني: تم ل الوؤات الرريسهية للنهوع الصهحوي ومهد  اعتماد ها علهى الوؤهات الرريسهية للموضهوع الصهحوي ا

 لكافة موردات عينة البحد الخاضعة للتحليل.

 الوصل السابع النتارخ والتوصيات

 . دراسات اعالمية في فكر ابن تيمية :د.سيد محمد ساداتي الونقيطي37

 الريا  -م دار الوضيلة2001-  1422الطبعة ال انية

 مقدمة، ابن تيميةفي سطور

 الوصل االول: قضايا االعالم في فكر ابن تيمية:

 اوال:االعالم وا ميته

 تعريف االعالم ،تعريف االعالم عند ابن تيمية

 ا تمام ابن تيمية  باالعالم،بيان ابن تيمية لحكا الورع في االعالم

 ،انيا: ما ية االعالم عند ابن تيمية:

 محاور ما ية االعالم عندابن تيمية

 المحوراالول:تركيا شيخ االسالم على اشاعة معاني االيمان

 المحورال اني:  را شيخ االسالم على الكوف عن  قيقة االشخاا

 المحورال الد: محور اال دا 

 ،ال ا: مصادر االعالم االسالمي

 ممياات االعالم االسالمي ،ممياات اصول االعالم االسالمي

 االساس االول لالعالم  و االيمان باهلل تعالى ،انب اق االعالم من عقيدة

 رابعا: الهدا من االعالم االسالمي

 ياية االعالم عند ابن تيمية

يايات االعالم  داية الخلق الى الحق ،اصالح دين الخلق،البيان والتعريهف والبالغ،تحقيهق االعتبهار واالتعار،قيهام 

 عن المنكراالمر بالمعروا والنهي 

  بيان ا،ر الغايات على النوهاط االعالمهي   موههوم البواعهد عنهد ابهن تيميهة   شهدة الحاجهة الهى االعهالم االسهالمي 

 خامسا : ورارف االعالم االسالمي ،المقصود بورارف االعالم

 ارية والمعيارية .ورارف االعالم االسالمي : الورارف البنارية ، الورارف المعيارية ، العالقة بين الورارف البن

 ورارف االعالم في فكر ابن تيمية

رد شهيخ االسهالم علهى مهن يخالغهه فهي الهرأل ، موقهف  د شيخ االسالم على مخالوة الكافرين وعدم التوبه بها ، 

شيخ االسالم من الكافرين ، دعوة ابن تيمية الى اصالح الحياة االجتماعية مهن خهالل االعهالم ، التحه ير مهن البهدع 

وبيان خطورتها على الم تمع ، فكر شيخ االسالم فيما يتعلق بورهارف االعهالم المعياريهة تقسهيا المعهايير عنهد ابهن 

ة : المعايير العقلية والوطرية ، استخالا الضواب  عند ابهن تيميهة فهي وريوهة التسهرية ، ا تمهام الوهيخ بالبعهد تيمي

 السياسي واالجتماعي ، نتارخ المعايير الخلقية للوضارل والرذارل عند ابن تيمية .

ل االعالم االسالمية ان تعتنهي سادسا : االدلة االعالمية : استعرا  لوكر الويخ في االدلة االعالمية، ينبغي لوسار

 باستخدام االدلة،  اجة البورية الى ك رة االدلة وتنوعها، ضواب  االدلة عند ابن تيمية.

سابعا: مقومات ال قة في االخبار: مقومات ال قة في االخبار من وجههة نظهر االعهالم المعاصهر، مقومهات ال قهة فهي 

 ييا بين االخبار الكاذبة والصادقة.االخبار عند ابن تيمية، ا مية الخبرة في التم

 ،امنا: االتصال االعالمي االسالمي.

 . دراسات في فن التحرير الصحوي:في ضوء معالا قرآنية : محمد فريد عات38

 (.1404)جدة: دار الوروق 

 مقدمة، الباب االول: موا يا صحوية في ضوء معالا قرآنية

واخبههار، معههالا قرآنيههة للخبههر واالخبههار، معههالا قرآنيههة للنبههأ، معههالا  الوصههل االول: النبههأ والخبههر ، نبههأ وانبههاء، خبههر

 قرآنية لالنباء، معالا قرآنية لموتقات )نبأ(، القصة والنبأ والخبر.

 الوصل ال اني: النبأ اليقين ، التأكد من صحة االنباء

 ع بين االنسان والطبيعة.الوصل ال الد:  ول الصراع ، الصراع النوسي، الصراع بين االنسان واالنسان، الصرا

 الوصل الرابع: الحرية والرقابة. 

 الوصل الخامس: التوقيت المناسب.

 الوصل السادس: التكرار وا ميته الباب ال اني: الكتابة الصحوية في ضوء معالا قرآنية.

(  مقدمة )لماذاع( الوصل االول: االستوهامات الستة مقدمة )منع( ، مقدمة )ماذاع( ، مقدمة )متىع( ، مقدمة )اينع 

 ، مقدمة )كيفع(  مقدمات استوهامية اخر 



الوصل ال اني: مقدمات االخبار الطويلة ، مقدمة التباين ، مقدمة الس ال ، مقدمة الوصف ، مقدمة الحالة او ال و ، 

مهة السهاخرة ، المقدمة المعبرة او الم ،رة ، المقدمة المتو هرة )الم يهرة( ، مقدمهة الملخهك ، مقدمهة الحهوار ، المقد

 مقدمة التوجيه المباشر ، مقدمة الغرابة ، مقدمة الم ا  .

 الوصل ال الد: المدخل الم ير لالنتباه ،  روا اله اء، االستوتاح بالنداء، االستوتاح بالورط، استهالل فريد

 الها والموكلة، اال ساس بال مال، الحسن والسرور.

 الوصل الرابع: الخاتمة ال ديدة.

 خامس: عالقة المقدمة بالخاتمة.الوصل ال

الوصل السادس:  ول الحوار ،  وار مهع اله ات، الحهوار االعظها،  هوار مهع صها ب الملهم ،  هوار بهين موسهى 

 وفرعون، بين الرسل واقوامها، موسى و ارون وبني اسراريل،  وار قصير موصل، من السرد الى الحوار.

رآن وعناوينهها، اسهماء سهور توهتمل علهى مضهمون او ملخصهات الوصل السابع: العنهوان ال يهد ، اسهماء سهور القه

 السور التي تحمل اسمها، اسماء سور توتمل على الحقيقة ال و رية في تلم السور

اسهماء سهور تبههر  ا ها عنصهر فيههها باعتبهاره نهادرا  او مسههتغربا ، نمهاذ  لعنهاوين مههن افيهات او اجاارهها، عنههاوين 

افيات القرآنية، عناوين عبارة عن نصوا فيات كاملهة، عنهاوين عبهارة نورت بالصحف والم الت مستمدة من 

 عن اجااء من آيات قرآنية، عناوين استخدم في صيايتها جاء من آية مع جاء آخر من اسلوب الكاتب.

 عناوين تا استقاء فكرتها من آية وتا صيايتها باسلوب الكاتب.

ه، الوليههد بههن المغيههرة، صههور قههادة الوههرك، العههادات والتقاليههد، الوصههل ال ههامن: الكاريكههاتور البنههاء!ابو لهههب و وجهه

سخرية بآلهة الموهركين،  الهة الكهافرين ومهآلها الضهارع، كاريكهاتور للمنهافقين، اإلصهالح الهداخلي، البهاب ال الهد: 

 الموضوع الصحوي في ضوء معالا قرآنية!

 الخاتمة الوصل االول: الموضوع على ضوء القرآن بكامله، المقدمة، الصلب، 

الوصههل ال ههاني: الموضههوع علههى ضههوء سههور مههن القههرآن ،سههورة البقههرة، سههورة الم منههون، سههورة النههور، الوصههل 

 ال الد: الموضوع على قصك قرآنية قصيرة ومتوسطة

 موسى والعبد الصالص، اصحاب الكهف، مريا عند مولد عيسى، بقرة بني اسراريل، قصة نوح عليه السالم.

 وع على ضوء قصك قرآنية طويلة، قصة يوسف عليه السالم، قصة موسى عليه السالم.الوصل الرابع: الموض

 الباب الرابع: من صوات الصحوي وواجباته في ضوء معالا قرآنية 

الوصل االول: االخالا والتقو  والصدق والصبر، االخالا في العمل، مراقبهة هللا تعهالى، تقهو  هللا، الصهدق، 

 الصبر

 بالمعروا والنهي عن المنكر الوصل ال اني: االمر

 الوصل ال الد: التوكير والحاسة السادسة

الوصل الرابع: تنمية المصادر الصحوية،  سن الخلق، الوفهاء بالعههد، طالقهة الوجهه عنهد اللقهاء، خاتمهة، بقهرة بنهي 

 اسراريل، مراجع الكتاب.

 جا ان . دور االعالم االسالمي في بناء االنسان الم الي :محمد كامل الخ ا39

 (.1404نادل جا ان االدبي ) 

 مقدمة، الصحافة، الكتاب، االذاعة والتلوايون، السينما والمسرح والوديوتيب.

 . دور اإلعالم الديني : في تغيير بعض قيا االسرة الريوية والحضارية :نوال عمر40

 (.1984)القا رة: مكتبة نهضة الورق 

 يني ووسارله، االدعوة االسالمية ودور ا االعالمي، دعوة ابن تيميةالمقدمة : الوصل االول: تطور اإلعالم الد

دعوة ابن القيا، الحركة الو ابية، الدعوة السنوسهية، جمهال الهدين االفغهاني، االمهام محمهد عبهدة، التطهور التهاريخي 

 اديههد النبويههة، لإلعههالم الههديني، المسههاجد كمراكهها اعالميههة لنوههر الههدعوة االسههالمية، االذان، القههرآن الكههريا، اال

 الدعاة، مواسا الحخ.

 الوصل ال اني: وسارل االعالم الحدي ة ودور ا في الم تمع، االذاعة، السينما، التلوايون، الصحافة

الوصل ال الد: االعالم الديني في العصهر الحهديد، اال  هر الوهريف كم سسهة دينيهة، وسهارل االعهالم الحدي هة فهي 

لهديني، االذاعة،السهينما واالفهالم الدينيهة، التلوايهون، الصهحافة الدينيهة، االعهالم العصر الحديد وصهلتها بهاالعالم ا

الديني ودوره في االقناع والتا،ير على ال مهور، اساليب االقناع، السمات الواجب توافر ا فهي المتحهد ، اخهتالا 

يا، االت ههاه الولسههوي، االت ههاه االقنههاع بههاختالا المتحههد  الههيها، الوصههل الرابههع: الموهههوم العلمههي للقههيا، موهههوم القهه

النوسي، االت اه االجتماعي، االت هاه والقيمهة، المعهايير والقهيا، تطهوير وتغييهر القهيا االجتماعيهة، صهراع القهيا بهين 

افباء واالبناء، التعريوات المختلوة للقيا، خصارك القيا،انواع القيا، تصنيف القيا وفقا لم االت الحياة، القهيا التهي 

 ى درجة االلتاام.ترتكا عل

الوصل الخامس: المداخل المختلوة لدراسة القيا، المدخل الوريوي لدراسة القهيا، نظريهة بارسهنا فهي القهيا، نظريهة  

دوركايا في القيا، نظرية روبرت في القيا، نظرية ميكرجي في القيا، المدخل المادل لدراسهة القهيا، نظريهة كهارل 

يا والتغييهر االجتمهاعي، علقهة القهيا االجتماعيهة باالت ا هات، الوصهل السهادس: ماركس، عالقهة القهيا بالمعهايير، القه



القههيا فههي الم تمعههها الريويههة والحضههرية، انهههواع الم تمعههات وخصارصههها، الم تمهههع المحلههي، الم تمههع الريوهههي، 

خصارك الم تمع الريوي، الم تمع الحضرل، تقسيا سوروكن لخصارك الم تمع الريوهي والحضهرل، القهيا فهي 

االسرة الريوية، تعريوات االسرة، القيا في االسرة الريوية، القيا االساسهية، القهيا الورعيهة او السهلوكية، تغييهر القهيا 

فههي الم تمههع الريوههي، القههيا فههي االسههرة الحضههرية، دور االعههالم فههي يههرس القههيا عنههد االطوههال، قههيا الوههباب فههي 

  ياة الم تمع الحضرلالم تمع الحضرل، ا مية الدور ال ل تلعبه القيا في 

الوصل السابع: مكانة الدراسة من الدراسا ت السابقة، دراسة محي الدين عبد الحلهيا عهن: دور االعهالم الهديني فهي 

قياس الرأل العام، دراسة سنية شمس الدين الصبا ي: بعض القيا االجتماعية لالسرة الريويهة والحضهرية، دراسهة 

برنهامخ االذاعهي الهديني وا،هره فهي التوجيهه، دراسهة عبهد الباسه  محمهد عبهد عبد الخالق محمد عبد الو هاب عهن: ال

 المعطي عن: صراع القيا وآ،اره في بناء االسرة ووراروها

دراسة فو ية دياب عن: القيا والعادات االجتماعية مع بحد ميداني، دراسة فتحي محمود ابو العينين عن: االداب 

ندر وآخهرون عهن: قيمنها االجتماعيهة وا،ر ها فهي تكهوين الوخصهية، دراسهة والقيا االجتماعية القروية، ن يهب اسهك

ابهرا يا كههارا عههن: القههيا السههاردة بههين الوههباب، دراسههة عبهد الم يههد شههكارة عههن: صههراع القههيا الحضههارية: دراسههة 

 بقة.ان روبولوجية على سكان ضا ية ال ورة، نظرية مقارنة للدراسات، مكانة دراسة البا  ة بين الدراسات السا

 الوصل ال امن: إطار الدراسة الميدانية واجراءتها المنه ية، موكلة البحد 

الغر  من الدراسة، ا مية الدراسة، فرو  لدراسة، منهخ الدراسة، صدق واداة ال بات، وسهارل جمهع البيانهات، 

 م االت الدراسة

 الصعاب التي واجهت البا  ة.

اسهة، وصهف عهام لمنهاطق البحهد، البيانهات االساسهية وتوهمل سهمات الوصل التاسع: السمات االساسية لعينهة الدر 

 عينة الدراسات

الوصههل العاشههر: دور االعههالم الههديني فههي ترسههيخ قههيا االسههرة الريويههة والحضههرية، التغيههرات التههي تطههرأ علههى قههيا 

 االسرة في كل بيت من الريف والحضر

والتعهاون واالت هاه نحهو التعلهيا، انتوهار االعهالم  الوصل الحادل عور: دور االعهالم الهديني فهي ترسهيخ قهيا العمهل

 الديني ي دل الى ترسيخ قيا العمل والتعاون والتعليا

الوصل ال اني عور: االعالم الديني والوها الصحيص لبعض قضهايا العصهر فهي الم تمهع المصهرل، االعهالم الهديني 

ني وقضهية عمهل المهرأة، االعهالم الهديني وقضية التسامص والتعصب في الم تمع المصرل المعاصر، االعهالم الهدي

وقضية تعليا البنت، االعالم الديني وقضية محو االمية، االعالم الديني وقضية ترشيد االسهتهالك، االعهالم الهديني 

 وقضية تنظيا االسرة.

ي يه دل الوصل ال الد عور: دور االعالم الديني في محاربة الخرافهات وتغييهر المعتقهدات الخاطؤهة، االعهالم الهدين

 الى محاربة الخرافات وتغيير المعتقدات الخاطؤة.

الوصههل الرابههع عوههر: دور االعههالم الههديني فههي انتوههار ال معيههات الدينيههة والتمسههم بههالقيا الدينيههة، نوههأة ال معيههات 

 الدينية، ال معيات الدينية وتمسم افراد ا بالقيا.

 والتوصيات.الوصل الخامس عور: النتارخ االجمالية للدراسة، الخاتمة 

 . الرقابة في االعالم االسالمي ، دراسة مقارنة: محمد ا يدب عمر41

 (.1412)الريا : دار عالا الكتب للطباعة والنور والتو يع 

المقدمة، تمهيد: الحرية االعالمية واختالفها من نظام الى نظام، نظا الرقابة في اإلعالم الرأسمالي، موهوم الحريهة 

ي، ضواب  الراقبة في اإلعهالم الرأسهمالي، واقهع الرقابهة فهي اإلعهالم الرأسهمالي. آ،هار الرقابهة في اإلعالم الرأسمال

في الورد والم تمع، نظا الرقابة في اإلعالم الويوعي، موههوم الحريهة فهي اإلعهالم الوهيوعي. ضهواب  الرقابهة فهي 

ميهة الوهيوعية فهي الوهرد والم تمهع، نظها اإلعالم الويوعي، واقع الرقابة في اإلعالم الويوعي، آ،ار الرقابهة االعال

الرقابة في اإلعالم االسالمي، موهوم الحرية في االسالم، ضواب  الرقابة في اإلعهالم االسهالمي، تطبيقهات الرقابهة 

فههي اإلعههالم االسههالمي فههي الماضههي والحاضههر، آ،ههار الرقابههة االعالميههة فههي الوههرد والم تمههع االسههالمي، الخاتمههة، 

 لموضوعات.المراجع، فهرس ا

 . السيرة النبوية واالعالم االسالمي : امينة الصاول وعبد العايا شرا ومحمد عبد المنعا الخواجي42

 (1986)القا رة: مكتبة مصر 

 تصدير، المقدمة

 القسا االول: ما ية االعالم االسالم.

مدلوالتههه(، )التوسههير االعالمههي البههاب االول: ما يههة االعالمع،)العمليههة االتصههالية(، )كلمههة التوسههير(، )الت ديههد و 

 للدعوة(، )التوسير الحضارل لالعالم والحضارة االسالمية(.

الباب ال اني: القران الكريا واالع ا  االعالمي)انواع االتصال في"االعالم االسهالمي"(، )ا،هر االعهالم االسهالمي 

موضوعات سور القهران، جمعهه وكتابتهه،  على اللغة العربية(، ا،ر االسالم في  ياة العرب االدبية، ناول القران،



قراءات القران، نظا القران واسلوبه، بالية االتصال في القران الكريا، اع ا  القران، الصور االدبيهة فهي القهران 

 الكريا.

 القسا ال اني: التوسير االعالمي للبع ة النبوية الوريوة 

 الباب ال الد: التوسير االعالمي للبع ة النبوية الوريوة

مر لة الهدعوة السهرية، مر لهة الهدعوة العلنيهة، مر لهة االضهطهاد الهديني فهي مكهة، اسهالم  مهاة عها رسهول هللا، 

 مر لة اله رة، االسراء والمعرا .

الباب الرابع: االتصال الوخصي في الدعوة االسالمية، الم اخاة بين المسلمين في مكة، اسالم عمر بن الخطهاب،  

 بارل، نور على الطريق، بيعة العقبة االولى، بيعة العقبة ال انية او الكبر .عر  الرسول نوسه على الق

البههاب الخههامس: االتصههال االسههالمي بههين دعهها االت ا ههات وتغيير هها، انتوههاء التعههر  واالدراك والتهه كر، دور   

 طالب وخدي ةال ماعات ومعايير ا، ما بعد نقض الصحيوة، مواصلة ال هاد في سبيل هللا والرسالة، وفاة ابي 

الباب السادس: االساليب االعالمية في الدعوة االسالمية في المدينة بناء المس د النبول بعد قدوم الرسول المدينة، 

اول خطبة للرسهول بالمدينهة، خطبهة ،انيهة موادعهة رسهول هللا لليههود، الم اخهاة بهين المههاجرين واالنصها، االذان، 

يهل القبلهة، دعهوة رسهول هللا الملهوك واالمهراء الهى االسهالم، وفهد ،قيهف الهى اليهود يظههرون العهداوة لالسهالم، تحو

رسول هللا صلى هللا عليه وسهلا،  هخ ابهي بكهر بالنهاس سهنة تسهع، االنصهار وجههاد ا فهي سهبيل هللا، سهنة الوفهود، 

 العرب يدخلون في الدين افواجا.

 القسا ال الد: االعالم االسالمي والحضارات االتصالية.

لسههابع: االعههالم االسههالمي فههي الحضههارة السمعية)فصهها ة الرسههول صههلى هللا عليههه وسههلا(، مضههمون  هه ه البههاب ا

الخطبة النبوية الوريوة، بالية الرسول واالتصهال الوخصهي، الخطابهة االسهالمية واالتصهال ال معهي: ) ايهرا  

نههك الخطبههة، موضههوع  الخطابههة، خصههارك الخطابههة االسههالمية، اشهههر الخطبههاء، خطههب النبههي ايههام التوههريق، 

الخطبههههة، فحوا هههها ومنه ههههها، االسههههلوب االعالمههههي، تا،ر هههها بههههالقران، المضههههمون االعالمههههي، الههههنك تحليههههل، 

النك،الصهور االعالميههة فههي الههنك، نهههخ الباليهة لالمههام علههي، باليههة علههي وخصهارك خطابتههه ، علههي بههن ابههي 

ا، موضههوع الخطبههة، اسههلوبها(، االعههالم طالههب والوههعر، خطبههة االمههام علههي: تمهيههد ، الخطبههة، فحوا هها ومنه ههه

الوههعرل، موقههف االسههالم مههن الوههعر، االيههرا  االعالميههة للوههعر فههي صههدر االسههالم ، معههاني الوههعر واسههاليبه 

 والواره، شعر المدر والوبر، عناية الخلواء بالوعر، الوعر والحرب النوسية، المدارص النبوية في التوسير االعالمي.

 م االسالمي و ضارة التدوين.الباب ال امن: االعال 

السيرة النبوية و ضارة التدوين، السيرة النبويهة والحضهارات االعالميهة، طوولهة رسهول هللا، الرسهول فهي شهبابه، 

الرسهول فهي رجولتههه،   هة الوداع)العارههد العظهيا، مههر  رسهول هللا،  يهادة المههر  علهى رسههول هللا، بعهد وفههاة 

ول هللا ودفنهه، المسهلمون بعهد رسهول هللا،الوهعراء يبكهون رسهول هللا فاطمهة رسول هللا،  هديد ال قويهة، جهها  رسه

تبكي ابا ا، وابن عباس يحد ، روايات  في يوم وفاة رسول هللا،  واد  دبهرت اليتيهال رسهول هللا، ملهم يسهان 

 يكيد لالسالم.

 لباب التاسع: االعالم االسالمي والحضارة الطباعية.

اعيههة، كتههاب الغههرب والسههيرة، الكتههاب المسههلمون والسههيرة النبويههة فههي الحضههارة ا يههاء التههرا  والحضههارة الطب 

 الطباعية، قضية التبوير في الصحافة المصرية،  يكل والسيرة النبوية، طه  سين والسيرة العطرة.

العطهرة، الباب العاشر: االعالم االسالمي والحضارة السمعية والمررية السينما والسيرة العطرة ، االذاعة والسيرة 

مسرح الحكيا و يهاة محمهد، التليوايهون والسهيرة النبويهة،  السهحار واالعهالم االسهالمي، امينهة الصهاول واالعهالم 

 االسالمي، فرسان هللا واالعالم االسالمي.

 . الوخصية االسالمية م سسة اعالمية43

 االعالم االسالمي: موا يا وت ارب :   ير االعرجي

 (.1402بوعات )بيروت: دار التعارا للمط

مقدمة، ) المقصود باالعالم( ، متانة الوكر االسالمي) مصادر الوكر االسالمي( قوة الوخصهية االسهالمية، دراسهة 

نوسية في الم تمع المراد تنويره باالسالم)دراسة التيارات الوكريهة المعاصهرة واسهتخالا عصهارتها الوكريهة فهي 

 ة(.سبيل إعداد دراسات نقدية كاملة وباقالم كو 

دراسة موقع االسالم من التيارات المعاصرة ووضع تقييا موضهوعي لوضهع االسهالم الحاضهر، دراسهة االسهلوب 

االفضل لإلعالم االسالمي الحهديد، ) السلسهلة االعالميهة االسهالمية( رجهل االعهالم االسهالمي، الوكهرة االسهالمية 

 و رد الوعل.وسيلة االتصال،  المرسل اليه، التا،ير ، الم ،رات، السلوك ا

)االعالم االسهالمي ولهد مهع والدة االسهالم(، ) اسهس االعهالم االسهالمي( ، الوخصهية االسهالمية، مقدمهة، قضهية  

الوخصية ، العوامل التكوينية، ال كاء والقهدرات، االنوعهاالت والعواطهف، العوامهل االجتماعيهة وال قافيهة، ال سهد ، 

 التقو  ، خاتمة، موضوعات الكتاب.

 افة في ضوء االسالم:  مصطوى الدميرل مكة المكرمة. الصح44

 (1408مكتبة الطالب ال امعي ) 



 المقدمة : الوصل االول: االتصال وانواعه.

االتصههال وانواعه)االتصههال الهه اتي، االتصههال الوخصههي، االتصههال ال معههي، االتصههال ال مهها يرل(، االسههالم   

العهالم لغهة، االعههالم اصهطال ا، االعههالم االسهالمي(، العمليههة وانهواع االتصهال، االعههالم واالعهالم االسههالمي)   ا

 االعالمية ووسارل االعالم، ا ا وسارل االعالم.

 الوصل ال اني: موهوم الصحافة 

موهوم الصحافة االسالمية، موهوم الصحافة االسالمية، نواة الصحافة فهي العهالا، نوهاة الصهحافة فهي بعهض الهبالد 

 العربية.

 لصحيوة والم لة والكتاب.الوصل ال الد: ا 

ال ريهدة اليومية)الصحه ف الصبا يه ة، الصحه ف المسه ارية، الصحه ف االقليميه ة، الصحه ف الصهوراء، العمهل فههي  

 ال ريدة اليومية(، الم لة، الكتاب. 

:) الوصل الرابع: اشكال الكتابة الصهحوية، االخبهار وتوسهير ا والتعليهق عليهها، الخبهر االسهالمي، التقريهر الصهحوي

خصارصه، انواعه، التقرير االسالمي التحقيهق الصهحوي: تعريوهه، والوهرق بينهه وبهين االشهكال االخهر ، وراروهه، 

مصادره،  انواعه، اعهداده، التحقيهق الصهحوي االسهالمي(، الحهديد الصهحوي: انواعهه، اشهكاله، الحهديد الصهحوي 

قههال الصههحوي االسههالمي( الحملههة الصههحوية:) االسههالمي: )المقههال الصههحوي: تعريوههه، وراروههه، لغتههه، انواعههه، الم

 تعريوه، وراروه، انواعه، الحملة االسالمية(.

 الوصل الخامس: ورارف الصحافة االسالمية 

ورههارف تقليديههة عامههة، وريوههة المحافظههة علههى العقيههدة االسههالمية، وريوههة المحافظههة علههى اللغههة العربيههة، الوكههرة  

 ة العربية، انحراا الصحافة بوراروها.الامنية في اللغة العربية، مرونة اللغ

الوصل السادس: ا ا واجبهات الصهحافة االسهالمية ، مميهاات الصهحافة، ا ميهة الصهحافة، عوامهل ن هاح الصهحافة 

 االسالمية.

الوصل السابع: ا ا واجبات الصحافة االسالمية : الدعوة الى االسهالم، نتهارخ ارسهال الرسهارل النبويهة الهى الملهوك  

 التربية االسالمية، تقديا االخبار والحلول االسالمية واالمراء،

 الوصل ال امن: خصارك الصحافة االسالمية: الربانية، العالمية، الومول. 

 الوصل التاسع: موكالت الصحافة االسالمية: ندرة الصحويين الم  لين، قلة االموال، القيود الحكومية.

المسلا، صوات الصهحوي المسهلا: )االخهالا، الصهدق، الصهبر(، الوصل العاشر: الصحوي المسلا: ،قافة الصحوي 

 واجبات الصحوي المسلا.

 الوصل الحادل عور: جمهور الصحافة االسالمية 

موهوم جمهور الصحافة االسالمية،  قوق جمهور الصحافة االسالمية، من واجبات جمهور الصهحافة االسهالمية، 

المستضهعوون، المنهافقون) عالمهات النوهاق فهي الكتهاب والسهنة(، اصناا جمهور الصحافة االسالمية   المترفهون، 

 العصاة، موقف الصحوي المسلا من جما ير الصحافة االسالمية، الوهرس، المراجع.

. صوات مقدمي البرامخ اإلسالمية، في اإلذاعة والتلوايهون، محمهد خيهر رمضهان يوسهف، )الريها : الم لهف 45

 (.1406نوسه 

، خطهوات البحهد، مهدخل الهى صهوات مقهدمي البهرامخ اإلسهالمية، صهوات رجهل اإلعهالم ، المقدمة، ا مية البحد 

تقديا البرامخ، بين صوات الداعية وصوات مقدم البرامخ اإلسالمية، المصهدر فهي ضهوء اإلسهالم، الصهوات العامهة 

ق، الههههوعي لمقهههدم البههههرامخ اإلسهههالمية، اإليمههههان العميهههق والحمههههاس للتبليههههغ، اإلخهههالا، الصههههدق، الوهههها الههههدقي

والبصيرة،معرفة الغاية ووضوح الهدا ، االلتاام، ال رأة في قول الحق، الحكمة، ال مهع بهين االصهالة والت ديهد، 

السههمعة الحسههنة، قههوة الح ههة، المخاطبههة علههى قههدر العقههول ، البسههاطة وعههدم التكلههف، الرفههق والر مههة، التبوههير 

مقدم البرامخ اإلسالمية ، اليقظهة واله كاء، الباليهة، صهوات واإلن ار، التوويق، عدم اإلطالة،  الصوات الوخصية ل

ضهرورية للمقهدم لن هاح مضهمون رسهالته، االسهتوادة مهن خبهرات افخهرين، المخالطهة ومعرفهة الموهكالت والبيؤههة 

وال مهههور ورجههع الصههد ، التخطههي ، المعال ههة العلميههة والواقعيههة للمواضههيع، الصههوات الونيههة، الخبههرة بوسههيلة 

سن األداء اإلذاعي،  سن التكيف مع تنوع البرامخ، الصوت الحسن، صوات خاصة بالتلوها ، الحركهة االتصال،  

 وعدم ال مود.

 م.1979. ضواب  االعالم في الوريعة االسالمية: يوسف محمد قاسا الريا ، 46

 . العالقات العامة واإلعالم في اإلسالم : محمود يوسف مصطوى47

 (1409)مكتبة مصباح اطبعة االولى 

 مقدمة الم لف، ال اء االول: موكلة البحد ومنه ه

ال اء ال اني:البهاب االول: بيؤهة الهدعوة اإلسهالمية، مهدخل، المقصهود بالعصهر ال ها لي: الوصهل االول: "اال هوال 

 االقتصادية لبيؤة الدعوة اإلسالمية"، تو يع سكان شبه ال ايرة العربية بين البدو والحضر، الوان النوهاط البوهرل

 للسكان، اسواق العرب في ال ا لية



الوصل ال اني: اال وال السياسية لبيؤة الدعوة االسالمية، النظام القبلي في البيؤهة ال ا ليهة، التكوينهات السياسهية فهي 

 شبه ال ايرة العربية قبل االسالم.

ة العربيهة قبهل االسهالم، العهادات الوصل ال الد: اال وال االجتماعية لبيؤة الدعوة االسالمية، النظام الطبقي في البيؤ

االجتماعية الم مومة في البيؤة ال ا لية، الوضارل االجتماعيهة فهي البيؤهة ال ا ليهة، الهاوا  والطهالق فهي ال ا ليهة، 

 ال انب االدبي من الحياة االجتماعية

 دية، المسيحية، ديانات.الوصل الرابع: الديانات الوارعة في بيؤة الدعوة االسالمية، المو ودون، الو،نيون، اليهو

ال هاء ال الهد: نتههارخ الدراسهة التحليليههة، البهاب ال هاني: عمليههة البحهد وجمههع المعلومهات ودور ها فههي نوهر الههدعوة 

 االسالمية مدخل.

الوصهل الخهامس: )دراسههة البيؤهات التههي انتقلهت اليههها الهدعوة واسههتوادة الهدعوة مههن معلومهات ا ههل العلها والخبههرة(، 

 يؤة الحبوية، دراسة ا وال المدينة، االستوادة من معلومات ا ل العلا والخبرة.مدخل، دراسة الب

الوصل السادس: )ا تمهام الهدعوة اإلسهالمية بظها رة الهرأل العهام(، مهدخل، تعريهف الهرأل العهام، االسهس النظريهة 

 ال تمام اإلسالم بالرأل العام،ا تداء الدعاة لتقسيمات الرأل العام .

ود العمليهة للهدعوة اإلسهالمية فهي م هال التعهرا علهى ات ا هات الهرأل العهام(، مهدخل، جههود الوصل السهابع: )جهه

الدعوة اإلسالمية للتعرا على ات ا ات الرأل العام، دراسة نوسهيات االفهراد، عمليهة االسهتماع وا،ر ها فهي تحقيهق 

 موهوم االتصال ذل االت ا ين، الباب ال الد: التخطي  للدعوة اإلسالمية، مدخل.

الوصل ال امن: )موهوم التخطي  في الدعوة اإلسالمية وخطة الدعوة في المر لة السرية(، مدخل، موهوم التخطهي  

 في الدعوة اإلسالمية، خطة الدعوة في المر لة السرية.

الوصل التاسع: )خطة ال هر بالدعوة اإلسالمية(، مهدخل، خطهة ال ههر بالهدعوة فهي مكهة، خطهة الهدعوةفي المدينهة 

 ص الحديبية. تى صل

الوصل العاشر: )خطة االنطالق بالدعوة نحو العالمية(، مدخل، االجراءات السابقة لصلص الحديبية، شهروط صهلص  

الحديبيهة، خطههة عالميههة الههدعوة والمترتبههة علههى صههلص الحديبيهة، تنويهه  الخطههة، النتههارخ المترتبههة علههى النويهه ، البههاب 

 ة. الرابع: عملية االتصال في الدعوة اإلسالمي

 الوصل الحادل عور: )ا داا عملية االتصال في الدعوة اإلسالمية(.

 الوصل ال اني عور: )ال ما ير المستهدفة ب هود االتصال في الدعوة اإلسالمية(.

 الوصل ال الد عور: )وسارل االتصال في الدعوة اإلسالمية(.

 الوصل الرابع عور: )رسالة االتصال في الدعوة اإلسالمية. 

 لخامس عور: )القارا باالتصال في الدعوة اإلسالمية(.الوصل ا

الوصههل السههادس عوههر: )دراسههة ا،ههر ال هههود االتصههالية فههي الههدعوة وتقههويا جهههود الههدعاة واخالقيههات االتصههال 

 اإلسالمي(، مراجع الكتاب

 . فقه الدعوة واإلعالم : عمارة ن يب48

 (1986)القا رة: مكتبة سعيد رأفت 

اسباب المر ، التغييهر للهنظا، تمهيهد، التعريهف بوقهه الهدعوة، موههوم الهدعوة.. فهي ضهوء مقدمة، توخيك الداء، 

 اإلسالم، االصطالح اإلسالمي للدعوة، التعليا، الدعاية، اإلعالم، البالغ والتبليغ،  الكلمة الطيبة، القوة.

اعي، بعهض المميهاات الوصل االول: اركان الدعوة وشروطها، )اركان الهدعوة(، الهداعي شهروط تكامهل ركهن الهد

 العامة للداعي المسلا.

 االدارة والوسيلة،  رية االداة من  رية الدعوة.

الوصهل ال هاني: اسهاليب الهدعوة اإلسههالمية، شهمول الحكمهة للقهوة، الحكمهة، الموعظههة الحسهنة، الم ادلهة بهالتي  ههي 

 ا سن، الدعوة باسلوب القوة، مصادر القوة عند المسلمين.

ليب الدعوات المضادة ، بين الحق والباطل، اإلكهراه والقسرالتوهوير، توهخيك الهداء، الوهعور الوصل ال الد: اسا

بالحاجة الى الوكرة او المعلومة او الحل االجنبي، الوعور بالدونية، اعداء اإلسهالم وتنميهة  ه ه الموهاعر، الوهعور 

القهدرة الوه ة، اسهلوب التعلهيا اإلسهالمي، بال قة في مصادر المعرفهة وال قافهة اإلسهالمية، ام لهة للوهمول اإلسهالمي و

اإلعالم، االساليب  ي التي تختلف،  هل تنطلهق الكلمهة او تقيهدع اوربها والكلمهة، موقهف اإلسهالم، علها اإلعهالم فهي 

ضوء اإلسالم، اإلعالم واالستقالل، علا اإلعالم ينوصل عن الدعوة، وسارل االتصال الحدي ة واإلعالم اإلسالمي، 

ات عاة الم منين واسبابها، اسباب تهأخر المسهلمين وتعرضهها للغهاو المهادل والوكهرل، القهرآن يعهد النتي ة، مكون

بالوههرا والقيههادة، الطاقههات واإلمكانههات، الههدعوة لالسههتوادة مههن نعهها اللهوههي الكههون، تطبيههق مههنهخ اإلسههالم الوههامل 

نظهام االجتمهاعي والمسه ولية العامههة، لالسهتوادة مهن نعمهة الوهرع، كرا يهة اإلسهالم للوقههر، الوهعور بالمسه ولية، ال

 الغاو الوكرل في  ياة المسلمين، معارا يير معارا اإلسالم، المنا خ الضالة، التعليا واإلعالم االجنبيين.

الوصل الرابع: وسارل الدعوة واإلعالم، تمهيد، اإلنسان ووسارل االتصهال، مكانهة االتصهال الوخصهي بهين وسهارل 

لوخصي، تاريخ االتصهال الوخصهي، مميهاات االتصهال الوخصهي، مميهاات االتصهال االتصال، معنى االتصال ا

الوخصههي فههي اإلسههالم، قيههاس ا ميههة كههل وسههيلة بمههد  قربههها مههن االتصههال الوخصههي، التعههاون بههين الوسههارل 



 الموههروعة، الوههرق بههين التههأ،ير والواعليههة مههن جهههة وبههين اإلقبههال واال تمههام والتههأ،ير، السههلبي مههن جهههة، اسههتعمال

األعهههداء لالتصهههال الوخصهههي، اخطهههار اعتمهههاد المسهههلمين علهههى وسهههارل االتصهههال ال ما يريهههة وإ مهههال االتصهههال 

الوخصي، االتصهال الوخصهي وسهيلة اإلسهالم األساسهية، الموهروع مهن وسهارل اإلعهالم وييهر الموهروع، تهاريخ 

واقهع يحكها بوسهاد الوسهارل التهي المسرح يدل على منافاة التم يل للعاة، الغنهاء والهرقك والموسهيقى والتصهوير، ال

تركهها الرسههول والتهي نهههى عهن اسههتعمالها، اإلسههالم يغطهي االر  باالتصههال الوخصهي، ،مامههة بهين أ،هها الحنوههي، 

الرسارل والرسل،  املو الرسارل صورة من صور االتصال الوخصي، الوفود، الوسارل المبا هة تعهاون االتصهال 

لألنبيهاء فهي اتصهالها، كتهب الوكهر اإلسهالمي كتهب اإلسهالم تنوهيء آراء الوخصي، الكتاب، الكتاب وسيلة معاونة 

جديدة، المقصود بالتعاون، المنافقون والواسقون والمم لون، الصحافة واالذاعة، يير ما، التخلهف فهي ميهدان العلها 

الدبابههة  الت ريبهي، موقههف الهدول اإلسههالمية، صهناعات لهها نصهنعها فلنحسههن اسهتخدامها، اسههتغالل يولهة المسههلمين،

 والمدفع، محتويات الكتاب.

 . مبادل االعالم االسالمي: منير   اب49

 (1982)االسكندرية: المطبعة العصرية 

 لا اجد الكتاب ووجدت اقتباسات منه في كحيل

 . مدخل الى االعالم: سيد محمد ساداتي الونقيطي الريا  50

 1411دار عالا الكتب 

تعريف االعالم اصطال ا، تعريف االعالم في لسان الورع مرا ل التبليهغ،  ايضاح، المقدمة)تعريف االعالم لغة،

الحاجههة الههى االعههالم(، مصههطلحات اعالميههة،  رؤيههة اسههالمية لالعههالم ، فكههرة مههوجاة عههن االعههالم فههي المملكههة 

 العربية السعودية.

 . مدخل الى االعالم االسالمي:  سعيد اسماعيل صيني51

 1411عالم القا رة: دار الحقيقة واال 

 المقدمة، منطلقات عامة للتاصيل النظرل، المنهخ العام للكتاب،  واشي المقدمة.   

الوصل االول: تعريف االعالم االسالمي: مقدمة، موكلة الدراسهة، مهنهخ الدراسهة، نتهارخ الدراسهة، كلمهة االعهالم، 

اصهر االعالميهة وكلمهة اسهالمي، السهمات الممارسات او المواد االعالمية، االبحا  االعالمية، كلمة اسالمي، العن

 العامة للوتاو ، العناصر المقتر ة للتاصيل، التاصيل النظرل لالعالم، التاصيل التطبيقي لالعالم .

الوصل ال اني:  ل  ناك اعالم اسالمي: مقدمة، موكلة الدراسة، منهخ الدراسة، نتارخ الدراسهة، الكتابهات النظريهة 

 مصادر المادة العلمية، القران الكريا واالعالم، المداخل المتمياة.ال هود المبكرة، المنهخ و

الممارسهههات التطبيقيهههة)المواد االعالميهههة المطبوعهههة، المهههواد االعالميهههة المسهههموعة، المهههواد االعالميهههة المرريهههة 

المسههموعة، مال ظههات علههى االعههالم التطبيقههي، ضههرورة االعههالم االسالمي(،اسههباب الوضههع الرا ن)االسههباب 

 خارجية، االسباب الداخلية(ال

الوصهههل ال الهههد: نمهههوذ  العمليهههة االتصهههالية: ال ههههود السهههابقة، الااويهههة االتصهههالية العامهههة، الكتابهههات االعالميهههة  

االسالمية، موكلة الدراسة، السمات العامة للمنهخ، النموذ  المقتهرح، العالقهة بهين المصهدر والمسهتقبل، المصهادر 

 تقبل الرسالةوانواعه، انواع الرسارل، مس

 الوصل الرابع: المصدر

مقدمههة، موههكلة الدراسههة، مههنهخ الدراسههة، نتههارخ الدراسههة، ملخههك انههواع المصههادر، مصههادر الرسههارل المنقولههة، 

مصادر الرسارل المكتسهبة، العلهوم البوهرية، المصهادر المعنويهة، المصهادر الماديهة، اال هداا الرريسهية للمصهادر، 

 الورارف الرريسية للمصادر.

الوصل الخامس: تو،يق المصدر: مقدمة، ال هود القديمهة، ال ههود المقننهة، المنظهور االسهالمي، موهكلة الدراسهة،  

مههنهخ الدراسههة، نتهههارخ الدراسههة، الكتابهههات الدعويههة، الكتابههات التعلميهههة، روايههة اال اديهههد، المصههدر والعناصهههر 

 ، الخالصة.االخر )المصدر والوسيلة، المصدر والرسالة، المصدر وال مهور(

 الوصل السادس: منوا اللغة: 

مقدمة،النظريهة التطورية،النظريههة الدينية،موهكلة الدراسههة، مهنهخ الدراسههة، نتهارخ الدراسههة، اصهل االنسههان، اصههل 

 اللغة، الخالصة.

 الوصل السابع: المنظور االسالمي لالخبار: 

التعريف، قواعد التحقيق )رد الخبهر هلل ورسهوله،  مقدمة، موكلة الدراسة، المعالا الرريسية للمنهخ، نتارخ الدراسة،

اقرار المعني باالمر،الوهود، السمة البار ة، رهروا، الحاد،هة وتطوراتهها، المبالغهة والطبيعهة البوهرية(، الموقهف 

 العام من النور،  االت نور االخبار) ا داا نور االخبار، ورارف نور االخبار(، الموضوعية.

 االقناع في القران الكريا:الوصل ال امن: اساليب  

مقدمة، موكلة الدراسة، منهخ الدراسة، نتارخ الدراسة االساليب العقلية، العقليهة القوليهة، العقليهة العمليهة، االسهاليب 

 العاطوية، العاطوة القولية، العاطوة العملية، االساليب الوريدة، فريدة عقلية، فريدة عاطوية، تعقيبات.



الرسالة: مقدمة، ال هود المبكرة، المنظور االسالمي، موكلة البحد، منهخ الدراسة، نتهارخ الوصل التاسع: مستقبل 

الدراسهههة اصهههناا المسهههتقبلين للرسهههالة، السهههمات ال ابتهههة، السهههمات العقليهههة والنوسهههية، السهههمات العقديهههة، السهههمات 

فههي بهد الرسههالة، صههياية االتصهالية، ا،ههر سهمات المسههتقبلين للرسهالة، صههوات المصههدر، توقيهت الرسههالة، التهدر  

 الرسالة، اختيار البرا ين، ردود فعل المتلقين،  قارمة المصادر العربية، قارمة المصادر االجنبية.

 . مدخل الى االعالم وال هاد من المنظورين االسالمي والوضعي : نور الحق ابرا يا52

 (1409) المدينة المنورة: مكتبة االيمان 

 عالم وال هاد والعالقة بينهماالمقدمة، الوصل االول: اال 

 تعريف االعالم، تعريف ال هاد، العالقة بين االعالم االسالمي وال هاد.

 الوصل ال اني: موقف االعالم من ال هاد

 االعالم االسالمي وموقوه من ال هاد، مادة ال هاد في االعالم القراني، موقف صارم ومنطقي

عالمههي عاجههل، االعهالم الوضههعي وموقوهه مههن ال ههاد، خههوا  قيقههي الواقهع المريههر العالمنها المعاصههر، مطلهب ا

 وتح ير جاد

وصهمة االر هاب واخواتهها، نمهاذ  اخهر  مهن التوهويه، نمهوذ  فرنسهي م يهر، موقهف قهديا ، لمهاذا  ه ا الموقههفع 

 وكيفع

 الوصل ال الد: مقومات االعالم ودور ا في ابرا  الموقف االعالمي من ال هاد.

 سارل االعالم، الرسالة االعالمية ، جمهور وسارل االعالم ، التا،ير االعالمي، خاتمة، الوهرسالقارا باالتصال، و

 . مسؤولية االعالم االسالمي في رل النظام العالمي ال ديد: دكتور رشدل شحاتة ابو  يد53

 القا رة -م  دار الوكر العربي  1999-   1419الطبعة االولى

 باالعالم ومسؤوليته في رل النظام العالمي ال ديدالمقدمة،الوصل االول: التعريف 

المبحد االول: التعريف باالعالم االسالمي'تعريف االعالم في اللغة واالصطالح، تعريهف الدعوة،انظمهة االعهالم 

االسهالمي، عههر  الرسههول نوسهه علههى القبارههل، اقامههة العالقهات الوديههة مههع الرسهول،بع ات الرسههول الههى االمههراء 

 س د،الوقف.والملوك، الم

المبحد ال اني: التعريهف بالمسهؤولية فهي الوقهه االسهالمي، اقسهام المسهؤولية وبيهان ا ميتهها، تعريهف االمانهة، اقسهام 

 االمانة:

االمر بالمعروا والنهي عن المنكر،معنى االمر والنهي عن المنكر وما يوبهها من الوار،  كها االمهر بهالمعروا 

 .والنهي عن المنكر، مراتب االنكار

المبحههد ال الههد: موهههوم النظههام العههالمي ال ديد))العولمههة(( وموقههف الوقههه االسههالمي منههه، تعريههف النظههام العههالمي 

ال ديههد، موقههف الوقههه االسههالمي مههن النظههام العههالمي ال ديههد، التعريههف بالههدين االسههالمي، اللغههة المسههتخدمة فههي 

د، الصههال ية، الههدالرل العلميههة علههى صههال ية الوههريعة النظههامين، العالميههة، عالميههة االسههالم، عالميههة النظههام ال ديهه

االسالمية للتطبيق في كل  مان ومكان، اسلوب القران في بيان اال كام، السنة النبوية، االجمهاع، قهول الصهحابي، 

المصالص المرسلة، االستحسان، سد ال رارع، العرا، شرع مهن قبلنها، تطبيهق الوهريعة االسهالمية فهي معظها بلهدان 

العربية واالسالمية ويير العربية م ل))ماليايا(( و))اندونيسيا((،سبق الويعة االسهالمية با هدا  النظريهات  العالا

القانونية، المبادل الدالة على صال ية السريعة االسالمية لكل  مان ومكان، الومول، عريف الوريعة االسهالمية، 

الوقهه االسهالمي، الوهرق بهين العبهادات والمعهامالت، اال كهام التهي توهملها الوهريعة االسهالمية، تقسهيا موضهوعات 

العالقههة بههين الوههريعة والوقههه، تنظههيا االسههالم للم تمههع، تنظههيا االسههالم لعالقههات الحههرب والسههلا، نظههام الدولههة فههي 

االسهالم، موههوم االقتصهاد فهي االسههالم، االسهس العامهة للتوهريع االسهالمي، رعايههة مصهالص النهاس جميعها، تحقيههق 

 ين الناس جميعا، رفع الحر  وقلة التكاليف، التعقيب والموا نة.العدالة ب

 الوصل ال اني: الصورة ال  نية للسالم والمسلمين عند الغربين والرد عليها.

 تمهيد:

المبحد االول: الصورة ال  نية لالسالم والمسلمين لد  الغرب، الصهورة ال  نيهة لالسهالم والمسهلمين علهى شهبكة 

ات المايوة التي يستخدمها االعالم الغربي ، الصهورة ال  نيهة للمسهلمين فهي م هال الصهحافة االنترنيت والمصطلح

والمه تمرت الدوليهة، صههورة االسهالم فههي تصهور علمهاء وفالسههوة الغهرب والمستوههرقين.االبداع االدبهي المعاصههر 

 المنا ض لالسالم والمسلمين.

م والمسهلمين لهد  الغهربين، الهرد علهى الصهورة ال  نيهة المبحد ال اني: الرد على موردات الصورة ال  نية لالسهال

السلبية لالسالم والمسلمين على شبكة االنترنيت، نظرة االسالم للمرأة، الرد علىالمصطلحات التي يسهخدمها العهالا 

الغربههي، الههرد علههى الصههورة ال  نيههة السههلبية لالسههالم والمسههلمينوي م ههال الصههحافة الغربيههة، الههرد علههى الصههورة 

نيهة لالسهالم والمسهلمين فهي م هال المه تمرات، الهرد علهى تصهور علمهاء وفالسهوة الغهرب، الهرد علهى تصهور ال  

المستورقين لالسالم والمسلمين، الرد على االبداع االدبي الغربي المعاصر المنا ض لالسالم في م هال الروايهات 

 والقصك.

 ين في االعالم الغربي.الوصل ال الد: كيوية تحسين الصورة السلبية لالسالم والمسلم



المبحد االول: مقومات االعالم االسالمي، اختيار الكواءات االسالمية للعمل في م ال االعالم االسالمي، تهدريب 

الكواءات الصالحة للعمل في م ال االعالم االسالمي، استخدام تكنول يا االتصهاالت فهي خدمهة الهدعوة االسهالمية، 

ات الدراسهات المسهتمرة للهبالد المختلوهة للعمهل علهى تحقيهق و هدة المسهلمين، كوف  يهف االعهالم الغربهي، اجهراء

 اي اد عالقات بين المراكا االسالمية في لخار  والو رات والهيؤات المعنية بالدعوة االسالمية في الداخل.

والحوهار  المبحد ال اني: خصهارك االعهالم االسهالمي، انهه اعهالم اسهالمي مسهؤول، دور االعهالم فهي  مايهة القهيا

على االسالم، االعالم االسالمي ونقل الوارعة، موقهف االعهالم االسهالمي مهن مدرسهة اال،هارة، االعهالم االسهالمي 

وقول الاور، االعالم االسالمي ومصادر المعلومات، المقصود بوقه الموا نات، االعالم االسالمي  ق لكل مسهلا 

طريق نور الخبر الصهادق، انظمهة االعهالم االسهالمي، موقهف ومسلمة، توضيص وت بيت العقيدة، تبليغ الدعوة عن 

االسهالم مههن العنههف االجتمههاعي، النظههام التعليمههي، بيههان الحههق ودفههع الباطههل عههن طريههق االخههالا فههي النصههيحة، 

االعالم االسالمي يعتمهد علهى مخاطبهة العقهول واعمهال اله  ن، االعهالم االسهالمي يعمهل علهى اعهداد المسهلا علهى 

االعداد الرو ي، االعداد ال سمي، االعداد الوجداني، االعداد االجتماعي، االعداد المهني، دور وسهارل منهخ هللا، 

االعالم في اعداد الوخصية المسلمة، االعالم االسالمي عهام وعلنهي، كيويهة الخطهاب االسهالمي فهي رهل العولمهة، 

  كا ترجمة القران الكريا، النتارخ والتوصيات، المراجع، الوهرس.

 . المس ولية اإلعالمية في اإلسالم : محمد سيد محمد54

 (1403)القا رة: مكتبة الخان ي 

 مقدمة، تمهيد: المس ولية. 

الوصل االول: ما اإلعالم اإلسالميع، تعبير اإلعالم ما االعهالم ومها االتصهال، اركهان العمليهة اإلعالميهة، تعريهف 

االخبارية، وريوة التنميهة، الوريوهة التربويهة، وريوهة الوهور   علا اإلعالم، الورارف المعاصرة لإلعالم. الوريوة

او الوريوههة الديمقراطيههة، الوريوههة الترفيهيههة، الوريوههة التوههويقية او وريوههة اإلعالنههات، وريوههة الخههدمات العامههة، 

طهي  جهو ر تعريف اإلعالم اإلسالمي، الحضارة، العقيدة، الدعوة ، ال قافة، الوكر، اإلعهالم الهديني المعاصهر، التخ

 الموكلة، من ال ل يقوم بالتخطي  اإلعالمي.

الوصل ال اني: وسارل اإلعالم في عصهر النبهوة، طبيعهة وموههوم وسهارل اإلعهالم او وسهارل االتصهال ال مها يرل، 

وسههارل اإلعههالم فههي عصههر النبههوة بههين التحديههد والخلهه  بوسههارل االتصههال الحضههارل، الخطبههة، اللقههاء او النههدوة او 

المس د بعد المندوب اإلعالمي او المعلا، استقبال الوفود وإقامة الرايبين في تلقين الدعوة عند النبهي  المحاضرة،

)صههلى هللا عليههه وسههلا( المنههاررة والحههوار، الوسههارل ومسههيرة الههدعوة،  لقههات اإلعههالم بالههدعوة، الطههور العلنههي 

واة، الرسارل الى الملوك وسيلة إعالم دولهي، بيهان للدعوة، الوعل ورد الوعل، اإلعالميون الوهداء، إعالم الدولة الن

 الحقوق والواجبات في خطبة الوداع.

 الوصل ال الد: الدور اإلعالمي للوعر في عصر النبوة

العرب امة شاعرة.. كيفع، االختيار الصعب للوعر والوعراء، شعراء الدعوة في عصر النبي،  سهان بهن ،ابهت، 

كعههب بههن   يههر بههن ابههي سههلمى، عبههد هللا بههن الابعههرل، )قارمههة شههعراء  عبههد هللا بههن روا ههة، كعههب بههن مالههم،

 الموركين(، كعب بن االشرا، ابو عاة ، وخالصة القول في الدور اإلعالمي للوعر في عصر النبوة، ملخك.

 الوصل ال الد: اسواق العرب في ال ا لية.

النمهاذ  التاريخيهة، جنكيها خهان والحهرب  الوصل الرابع: الحرب النوسية في عصر النبوة، موهوم الحهرب النوسهية،

النوسهية ، فهي الحهرب العالميهة االولهى ،ها ال انيهة، قتهل الم ا هدين وتاويهر الخيانهة، الصههيونية والدعايهة السهوداء، 

اللغة العربية والحرب النوسية ، جها  كوف الك ب، الدعاية، الرأل العهام، معسهكر الحهرب النوسهية ضهد االسهالم، 

ساليب والوقارع، اساليب الحرب النوسية فهي عصهر النبوةالتكه يب، االتههام بالسهحر، السهب والوهتارا، المنافقون، اال

الغمهها واللمهها، إشههتعال الوتنههة، المنافسههة، اسههؤلة تع يايههة، المغالطههة،  مههالت التيؤههيس، تعليههق توسههيرات ل يههات، 

االخطهاء الورديهة، التوهوي والغهل، التوكيهر  محاولة رد المسلمين، الحسد والحقد، محاولة فتنة الرسول نوسهه، تعمهيا

فههي نوههر القبههور، بههد روح التخههاذل، محاولههة الغوايههة، محاولههة انصههاا الحلههول، توههويه الصههورة لههد  الم تمههع 

الخارجي، التوكيم في العقيدة، انتحال الع ر القبيص، الحصار االقتصادل، محاوالت االيتيال، الحهرب النوسهية فهي 

اعقابها، الوتنة بين االنصهار والمههاجرين،  هديد اإلفهم، مسه د الضهرار ادعهاء النبهوة،  ياوة بني المصطلق وفي

 الدروس المستوادة.

الوصهل الخهامس: فلسهوة االعههالم فهي اإلسهالم، مههاذا نقصهد بولسهوة اإلعهالمع، سياسههات اإلعهالم، نظريهات اإلعههالم، 

ريههة السههوفيتية، النظريههة الليبراليههة لإلعههالم، نظريههة السههلطة، نظريههة الحريههة، نظريههة المسهه ولية االجتماعيههة، النظ

النظريههة الوههمولية لإلعههالم، النظريههة المختلطههة لإلعههالم،  مهها  ههي فلسههوة اإلعههالم، )افيههات التههي تتنههاول العمليههة 

اإلعالمية(، )اال اديد التي تتناول العملية اإلعالمية(، )النظرية اإلعالمية اإلسهالمية(، اإلعهالم اإلسهالمي إعهالم 

 ردل،  ق لكل مسلا ومسلمة، فر  كواية، إعالم عام علني، إعالم بال إكراه.عقا

)عناصر العمل في رل الولسوة اإلعالمية اإلسالمية(، الورد، الم تمهع المحلهي والهدولي، القهارا بهاإلعالم، السهلطة، 

ارة، من التهرويص، المصادر المالية والم سسات، المحتو  او المضمون، موقف اإلعالم اإلسالمي من مدرسة اإل،

 موقف االسالم من نقل الوارعة، من السب والق ا، من ال دل والحوار والوصف ودقة النقل.



الوصههل السههادس: الم ههال الههدولي لإلعههالم اإلسههالمي، )اإل صههاريات الدوليههة عههن اإلعههالم فههي العههالا(، )تعريوههات 

الخهارجي واإلعهالم الهدولي(، منظمهات اإلعهالم  اإلعالم الدولي(، )وسارل اإلعالم الهدولي(، )الوهروق بهين اإلعهالم

الههدولي، )االمهها المتحههدة(، منظمههة الصههحويين العالميههة، معهههد الصههحافة الههدولي، ايههن يقههف اإلعههالم اإلسههالمي فههي 

خريطة اإلعالم الدوليع، رابطة العالا اإلسهالمي، منظمهة المه تمر اإلسهالمي، النهدوة العالميهة للوهباب اإلسهالمي، 

المركا ال قافي اإلسالمي بمس د لندن، منظمات اإلعالم الدولي اإلسالمي ومواكلها، وكالة االنبهاء مس د باريس، 

اإلسالمية الدولية، منظمة إذاعات الدول اإلسالمية، موهاكل منظمهات اإلعهالم اإلسهالمي،اإلمكانات اإلعالميهة فهي 

على السا ة الدولية، تصور الهيكل التنظيمهي الحخ، مركا عالمي لإلعالم باإلسالم، ماذا يواجه اإلعالم اإلسالمي 

للمركها الههدولي لإلعههالم اإلسهالمي، ملحههق الوصههل السهادس، قههرارات وتوصههيات المه تمر العههالمي االول لإلعههالم 

اإلسههالمي، مي ههاق جاكرتهها للغعههالم اإلسههالمي، دسههتور وكالههة االنبههاء اإلسههالمية الدوليههة النظههام االساسههي لمنظمههة 

 مية، خاتمة مي اق شرا إسالمي لإلعالم.إذاعات الدول اإلسال

 . موهوم المسرح اإلسالمي والمسرح الغربي، دراسة مقارنة: عدنان محمد و ان.55

 (1409الريا : جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية )

سالمي، االلتهاام تقديا )لمدير جامعة اإلمام الدكتور عبد هللا التركي(، تمهيد، العالقة بين الدين واالدب، االدب اإل 

فههي االدب اإلسههالمي، افتههراءات كاذبههة  ههول موقههف اإلسههالم مههن المسههرح، موهههوم فههن المسههرح اإلسههالمي مقارنهها 

بالمسرح الغربي، المسرح الغربي المسر يات االخالقية ، المسر يات اإلع ا ية .مسهر يات السهرار ، المسهرح 

 سالم، خاتمة.اإلسالمي فكرته وا دافه، لغة االدب المسر ي في اإل

 االلتاام بالمظهر اإلسالمي، الوكل المقبول، صوة خاصة بالراديو، القدرة على الوصف، خاتمة.

 . مقاالت في الدعوة االعالم االسالمي كتاب االمة56

 (1411)قطر: االمة شعبان  

االعهالم االسهالمي إضاءات  ول االعالم االسالمي، عبدالقادر طهاش، تمهيهد، لمهاذا االعهالم االسهالميع، مها  هو  

الهه ل نريههدع، كيههف نصههل الههى االعههالم االسههالميع، االعههالم العربههي المعاصههر بههين الواقههع واالمههل، واقههع االعههالم 

الههدولي المعاصههر، مظهها ر التبعيههة االعالميههة فههي العههالا العربههي، التحههرر مههن التبعيههة ضههرورة ومطلههب، االعههالم 

 ق أ داا التحرر االعالمي.العربي واالمل والمنوود، التعاون العربي لتحقي

خطبة ال معة في العالا االسالمي" مال ظات ال بد منها" محمد عماد محمهد، أ ميهة الكلمهة ودور خطبهة ال معهة، 

توريف خطبة ال معة في البناء الوكرل واالعالم االسالمي، نماذ  لخطهب قليلهة ال هدو ، الخطبهة فهن يحتها  الهى 

ينبغههي ان يت نبههها الخطبههاء) عههدم التههوا ن فههي طههرح المواضههيع، عههدم موا ههب خاصههة و،قافههة واسههعة، مال ظههات 

التناسق بين أنوعال الخطيب وموضوع الخطبة، االرت ال بال كواءة، عدم مراعاة جمهور الخطبة، االطالة، المنهخ 

 الموضههوعي فههي الطههرح اسههتهالك المنبههر فههي القضههايا الخالفيههة والحابيههة، عههدم مراعههاة الههرواد ال ههدد للخطبههة(،

اقترا ههات علههى الطريههق النههههو  شههعيرة االذان ودرس فههي االعههالم االسهههالمي، سههيد ر ق، الصههالة ودور ههها 

االعالمي، صورة االذان االسالمي قيمهة إعالميهة كبيهرة، كلمهات االذان ومها وراء ها مهن مهدلوالت، االذان سهمعة 

 الم تمع المسلا.

ولي، الغاو الوكرل، الكلمة الطيبة، رسهالة الصهحافة، دور الصحافة االسالمية في العصر الحديد، جمعة علي الخ

 تعتيا إعالمي ع يب، الصحافة التي نريد، أمانة الكلمة.

 . مقومات رجل االعالم االسالمي : تيسير مح وب الوتياني57

 (1408)عمان: دار عمار 

 إ المقدمة، الباب االول: بين الدعوة واالعالم، تمهيد.

م والوههرق بينهمهها، تمهيههد، التعريههف بالههدعوة: الههدعوة لغههة، الههدعوة اصههطال ا، نقههد الوصههل االول: الههدعوة واالعههال

 التعاريف، التعريف باالعالم: االعالم لغة، االعالم اصطال ا، تعريف االعالم االسالمي.

ايهرة الوصل ال اني: الدعوة واالعالم قديما و دي ا، تمهيد االعهالم قهديما،تطور االعهالم، م هاالت االعهالم فهي ال  

العربية، االعالم عند العرب انوسها، القصيدة الوعرية، الخطبة والخطباء، لمناداة، االعياد، االسواق: سهوق دومهة 

ال نههدل، سههوق الموههقر، سههوق   ههر، عكههار، اسههواق متورقههة. النههدوة، اشههعال النههار علههى رؤوس ال بههال، الكتههب 

وت العبههادة، القصههك، االم ههال،العالم بههين العههرب الدينيههة، العهههود والموا،يههق واال ههالا، الرسههارل الخاصههة، بيهه

ويير ا ، الت ارة، انوهاء المهدن واالمهارات الم هاورة للوهرس والهروم، اليهوديهة والنصهرانية، الغهاوات، اسهاليب 

االعالم في صدر االسالم ووسارله، القصيدة الوعرية، الخطبة، القهرآن الكهريا، الحهديد الوهريف، القهدوة الحسهنة، 

وخصههي وال معههي، المسهه د، له ههرات، البيعات،اسههاليب االعههالم فههي صههدر االسههالم، مههنهخ االعههالم االتصههال ال

بالههدعوة فههي عهههد الصههحابة، فههي العهههد االمههول، فههي العصههر لعباسههي، فههي العهههد الوههاطمي، االعههالم فههي العصههور 

 الوسطى.

سهية التهي تنب هق منهها موهروعية الوصل ال الهد: موهروعية االعهالم فهي االسهالم وا ميتهه، تمهيهد، المنطلقهات االسا

 االعالم في االسالم ،  كا الدعوة الى هللا واالعالم بدينه، الباب ال اني: مقومات رجل االعالم االسالمي.



الوصل االول: المقوم الرو ي، العقيدة، تعريف العقيدة، موهوم االيمان او العقيدة،  اجة رجل االعهالم الهى العقيهدة 

في  ياة رجهل االعهالم، العبهادة، معنهى العبهادة وموهومهها، ا،هر العبهادة علهى رجهل االعهالم، الصحيحة، ا،ر العقيدة 

االخالق، تعريف االخالق، بين العقيدة واالخالق، شمول االخالق، وسارل اكتسهاب االخهالق عنهد رجهل االعهالم ، 

لطان الدولهة االسهالمية، مهن التدريب العملي والرياضهة النوسهية، الغمهس فهي البيؤهات الصهالحة، القهدوة الحسهنة، سه

 اخالق رجل االعالم االسالمي،  ب الحق وإي اره، الصدق، االمانة، الصبر، الر مة،التواضع.

الوصههل ال ههاني: المقههوم المظهههرل او البههدني، نظافههة رجههل االعههالم، نظافههة المكههان، ا ميههة التربيههة المدنيههة لرجههل 

 التعني الكبر والع ب. االعالم االسالمي، رجل االعالم والقوة، المظهرية

الوصل ال الد: المقوم العلمي، منالهة العلها فهي االسهالم، الحهد علهى طلهب العلها، الهدين والعلها، الههدا مهن العلها، 

طرق تحصهيل المعهارا عنهد رجهل االعهالم االسهالمي، التربيهة العقليهة لرجهل االعهالم، تقهدير العقهل فهي االسهالم، 

فق رجل االعالم العلمي، العلا ال ل ينبغي ان يعرفه رجهل االعهالم االسهالمي، تربية االسالم لعقل رجل االعالم، ا

 علا الحياة، علا النوس، علا التاريخ، علا الولسوة.

 رجل االعالم واللغات، ،قافة رجل االعالم، العلا والعمل.

اعي، ال هادل، الهدعوة الهى الوصل الرابع: المقوم الوني، المو بة الوطرية واالستعداد، االستعداد االنضباطي، االبد

التخصيك الدقيق، سرعة البديهة، فنية االسلوب، ماذا نعنهي بونيهة االسهلوب،  اجهة رجهل االعهالم االسهالمي الهى 

االسلوب الوني، رجل االعالم االسالمي وااللتهاام بهالونون واالدب، العناصهر االساسهية لالسهلوب الونهي، مراعهات 

لوب الوني مع االلتاام بقواعد اللغة وضوابطها، وان يخلهو مهن التعقيهد المعنهول، الكالم لمقتضى الحال، اتقان االس

تكههوين رجههل االعههالم االسههالمي، التههدريب علههى الخطابههة، التههدريب علههى البحههد العلمههي، التههدريب علههى معرفههة 

والنتههارخ  اال ههداا، التههدريب علههى معرفههة الرسههالة، التههدريب علههى االسههتخدام االرقههى لوسههارل االعههالم ، الخاتمههة

 والتوصيات، المصادر، المراجع، الوهرس.

 . من خصارك اإلعالم اإلسالمي: محمد خير رمضان يوسف58

 (.1410)مكة المكرمة: رابطة العالا اإلسالمي 

مقدمة، من خصارك اإلعالم اإلسالمي، تعريف اإلعالم اإلسالمي، ا داا اإلعالم اإلسالمي، الغايهة مهن إلعهالم 

 اإلسالمي.

األول:عموميههة اإلعههالم اإلسههالمي، مههدخل، علههى نطههاق األمههة، او النطههاق العههام، اإلعههالم علههى النطههاق  الوصههل 

 ال معي، على النطاق الوردل، خاتمة.

الوصههل ال ههاني: اسههتقاللية اإلعههالم اإلسههالمي، مقدمههة، المصههدر الرريسههي للتوههريع، مصههدر خههاا بالمعلومههات 

 م المضل خاتمة الوصل.للمسلمبن، بين اإلعالم اإلسالمي، واإلعال

الوصل ال الد: ،بهات اإلعهالم اإلسهالمي ب بهات مصهدره، مقدمهة، تقسهيا األ كهام الوهرعية، ام لهة وادلهة علهى ،بهات 

 اإلعالم اإلسالمي، خاتمة الوصل.

الوصل الرابع: إي ابية اإلعالم اإلسالمي، مقدمة، المرونة والتكييف في اال كام، المحافظهة والمعاشهرة والخهدمات 

 االجتماعية، العناصر الحيوية في العلا والدعوة، خاتمة الوصل.

الوصل الخامس: دافع المس ولية في اإلعالم اإلسالمي مقدمة، االيمان بالغيب، ال ااء في اإلسالم، اإليمهان بهاليوم 

 فههي السههر االخههر،  اجههة االنسههان الههى عقيههدة اليههوم افخههر، آ،ههار اإليمههان بههاليوم افخههر إعالميهها وخلقيهها، خوههية هللا

والعلن،  ب البدأ والحماس للتبليغ، ام لة توضيحية عن الخوية من هللا وقول الحهق، الهوالء القلبهي خاتمهة الوصهل، 

 خاتمة الكتاب، ،بت المراجع، محتويات الكتاب.

 . من قضايا اإلعالم في القرآن: رمضان الوند59

 (1979)الكويت: 

رآن، لماذا اإلعالمع ما و الدور ال ل قام به اإلعالم في تاريخ البوهرية، مقدمة عامة  ول اإلعالم والمعرفة في الق

 اإلعالم علا ام فنع  ل الرساالت السماوية را رة اعالميةع خصوصية الرساالت السماوية او خصارصها.

م عليههه البهاب االول: الوصههل االول: آدم عليهه السههالم: النمهوذ  البوههرل البههاقي لإلعهالم السههماول، تمهيهد، قصههة آد

 السالم، استراتي ية إعالمية.

الوصهل ال ههاني: نمههاذ  بوههرية اخههر  وموارقههات، تمهيهد، النمههوذ  اليونههاني، النمههوذ  الرومههاني، النمههوذ  الغربههي 

الحديد، موارقات، مالمص تاريخية لإلعالم المايف، اإلعالم في مصر القديمة، اإلعالم عند شعوب قديمة اخهر ، 

 لباطنية في بعض العصور االسالمية، جمعيات سرية في تاريخ المسيحية.اإلعالم عند ال معيات ا

 الوصل ال الد: مدل الى سياسة اإلعالم السماول

 الوصل الرابع: السياسة االعالمية في القرآن

تمهيد، مع المنهخ العلمي، عودة الى نموذ  آدم عليهه السهالم، بهين ال وابهت والمتغيهرات، لمهاذا الرؤيهة االعالميهةع 

لقسا الموترك، لماذا جريمة قابيل، مع نوح عليه السالم، نوح والطوفهان، مع هاة الطوفهان، مع هاة النهار البهاردة ا

لماذا   ا التحهولع لمهاذا اسهتمرار العقوبهات الااجهرة، الصهورة االعالميهة  تهى ذلهم الوقهت خالصهة، رفهع قواعهد 



وبوهرية، مال ظهات اخهر ، اعهالن االسهالم دينها البيت، ال مصادفات، مركاية،  ال ايرة العربيهة، خامهة رو يهة 

 للبور، مهمة ال امتيا  لها، المع اات الكبر  بعد ابرا يا عليه السالم.

الوصل الخامس: المع اات قبل محمد، موسى عليهه السهالم: االنوهطة االعالميهة الموسهوية، عيسهى عليهه السهالم، 

 مع اة عامة، مع اة اإلسراء، خالصة.محمد عليه السالم ، قضية االسراء والمعرا ، تقييا ال

 الباب ال اني : الوصل االول: اإلعالم القرآني والحرية

 الوصل ال اني: اإلعالم القرآني وقول الحقيقة، ال تسوية وال مساومات

 الوصل ال الد: اإلعالم القرآني والخلوية ال قافية الموتركة

 الوصل الرابع: اإلعالم القرآني والحوار الموتوح

وصل الخامس: الواقعية في اإلعالم القرآني، يوم ابي لهب، يوم بدر، سهورة االنوهال،  هديد اإلفهم، ال ال،هة اله ين ال

 خلووا.

 الوصل السادس: اإلعالم القرآني والتصور االسالمي

 الوصل السابع: اإلعالم القرآني والتكرار

 الوصل ال امن: اإلعالم القرآني والقصة

لقرآني وال قة باالنسان، طبيعهة العصهر، االنوهطة االعالميهة المعاصهرة: الدعايهة، التعلهيا، الوصل التاسع: اإلعالم ا

اإلعالن، العالقات العامة، عودة الى اإلعالم القرآني، ال قة باالنسان، المصار ة مع النبي )صلى هللا عليه وسلا(، 

 المصار ة مع الم منين.

وضهمير االمهة، الوضهوح فهي االخهالق العامهة،  ساسهية الم هول الوصل العاشهر: اإلعهالم القرآنهي واالخالق،عمهر 

امام القيا الدينية، واقعة ابي عبيدة بن ال راح، واقعة سعد بن ابي وقهاا، عمهر ومعاويهة،  هوار طريهف، موقهف 

 علي بن ابي طالب.

 الوصل الحادل عور: اإلعالم القرآني وإعداد النخبة، يوم الحديبية، الصالة بات اه بيت المقدس

الوصل ال اني عوهر: اإلعهالم القرآنهي وال غرافيهة الطبيعيهة والبوهرية، ال غرافيهة البوهرية للصهحراء الحهراء ر ها 

 ولود، فهرس

 . منهخ االعالم االسالمي في صلص الحديبية: سليا عبد هللا   ا ل 60

 ( تقديا، مقدمة1406)جدة: دار المنارة 

 رؤيا الوتص الباب االول : االعداد للعمرة، الوصل االول:

 رؤيا النبي صلى هللا عليه وسلا في المنام، االعالن بالعمرة،الخبر، تداول الخبر وانتواره.    

الوصل ال اني: دعوة العرب للعمرة: تمهيد، دور المنافقين واليهود فهي ت بهي  الهمها، الصهووة المختهارة تسهت يب،   

 لر لة.المظا ر االعالمية في شعارر العمرة،قرير تتلقى نبا ا

الوصل ال الد: مهمة اعالمية، مهمة اعالميهة  امهة، طهرق جمهع االخبهار عنهد العهرب، تحه ير  هام مهن الرسهول   

 صلى هللا عليه وسلا الى قرير.

الوصل الرابع: خطة اعالمية  ادفة ، خطة تههدا الهى امهور  امهة، اال،هر االعالمهي النهاتخ عهن تغييهر خه  سهير   

 وضات والحرب النوسيةالر لة الباب ال اني: الموا

الوصهل االول: الوفههد االعالمههي االول يصههل الههى الحديبيههة، م ههيء الوفههد الههى رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلا ،   

 التحليل االعالمي لرسالة بديل الوووية،  التحليل االعالمي لرسالة بديل الوووية.

 الوصل ال اني: الوفد االعالمي ال اني برياسة الحليس بن  بان. 

 م يء الوفد ورجوعه الى قرير منكرا عليها اعتراضها للنبي وأصحابه، الوسيلة االعالمية.

الوصل ال الد: الحرب النوسية في مواوضات عهروة بهن مسهعود، عهروة يوهاو  النبهي ويعهود الهى قهرير معظمها  

 للنبي، الحرب النوسية،  ل ن حت الحرب النوسية امام العقيدة االسالمية.

ع: الوفود النبويهة الهى قهرير وا ميهة بيعهة الرضهوان، وفهود النبهي صهلى هللا عليهه وسهلا الهى قهرير، الوصل الراب 

 الوارعات وا ميتها االعالمية، اساليب مقاومة الوارعات، بيعة الرضوان.

الوصل الخامس: وفد الصلص القرشي برياسة سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو يواو  النبي صلى هللا عليه وسلا  

 الصلص، كتاب الصلص، سورة الوتص ت يع الحقيقة في وقتها .على 

 الباب ال الد: النتارخ واال،ار االعالمية لصلص الحديبية

 الوصل االول: االعالم الووهي 

تعريههف االتصههال) وسههارل االتصههال الوههوول التههي مارسههها االسههالم فههي اعقههاب صههلص الحديبيههة، القههران الكههريا،  

ار ، الحهديد الوهريف، القهدوة الحسهنة،الكلمة الطيبهة، الوهعر،  ركهة الهمهس، وسهارل االسلوب االعالمي في الحهو

 االتصال ال معي الميدانية: االذان(.

 الوصل ال اني:االعالم التحريرل. 

 االعالم الدولي التحريرل، نماذ  من الرسارل النبوية. 



الحههرب فههي االسههالم، الغههاوات والسههرايا،  الوصهل ال الههد : اال،ههر االعالمههي للغههاوات والسههرايا الحربيهة ، طبيعههة 

 عمرة القضاء وا،ر ا االعالمي، الدروس االعالمية المستوادة من صلص الحديبية، الخاتمة.المراجع

 . موا ين االعالم في القرآن الكريا: عاالدين بليق61

 (1403)بيروت:دار الوتص للطباعة والنور 

) ريهة التوكيهر 3)االسهالم يهأمر بهالعلا(، : 2)االسهالم ديهن العلها(:  1المقدمة مهوا ين االعهالم فهي القهرآن الكهريا: 

)النصههار  والكوههر(، 7)الههرد علههى ا ههل الكتههاب( : 6)أصههناا ال مهههور(، 5)الههرد علههى الملحههدين( 4والحههوار(: 

)االعهههالم 12)االعهههالم الصهههالص(،: 11)أسهههلوب الهههدعوة(: 10ايهههة فهههي الهههدعوة(، 1700)9)القهههرآن والمسهههيص(: 8

 )االعالم الواجر(،المحتويات13الموسد(:

 . الموقف من السينما االسالمية : محمد وليد جداع62

 (1907)المنصورة، مصر دار الوفاء 

 مقدمة م لة الصحوة اليمنية ،الوصل االول: االسالم والسينما.

 الوصل ال اني: الون االسالمي.. ما  وع،معاير السينما االسالمية.

 بالد العربيةالوصل ال الد: السينما في ال

نوههأة السههينما فههي الههبالد العربيههة، واليهههود أيضهها، أخطههار البعههد االسههتعمارل للسههينما، والسههينما العربيههة...  بيسههة  

 االستعمار، التخريب.. أنموذجات.. أنموذجات، التأ،يرات االجنبية... باالرقام،  ضور السينما في البالد العربية

 طة الدولة في التوجيه ال قافي(الوصل الرابع: السينما والسلطة )سل

 الرقابة: في مصر، وفي سوريا، التوجيه، صناعة االفالم، الحاجة الى سينما أسالمية،السينما والحالل والحرام 

 الوصل الخامس: في الطريق الى سينما اسالمية

مية. الحههالل مههن يصههنع السههينما االسههالميةع، موضههوعات السههينما االسههالمية، عقبههات فههي طريههق سههينما اسههال    

والحرام... معضلة المرأة، التنظير لسينما اسالمية، صناعة السينما  االسالمية، التوصيل.. الحريهة السياسهية، سهلا 

 االولويات.

اقترا ان عمليان. فلا ليلى واله راب، ذرهاب تهنهر فهي لحها العهرب، فلها المالركهة التسهكن االر ، فلها ال نهة، فلها  

ة العهرب، فلها عوهتار.. فلها يههاجا العهرب، فلها جهو رة النيهل .. العهرب: السهلف يم د ار  الورق ويوهوه صهور

 دكتاتورل والخلف أبله.

 الوصل السابع: أنموذ  لسينما اسالمية: فلا الح اء

 االسالم والمضمون، االسالم والوكل، مسارل اضافية مراجع البحد ،الوهرس

 ريوة. نحو اعالم اسالمي ، اعالمنا الى اينع : علي ال 63

 (1409)القا رة: مكتبة و بة 

 مقدمة

 الباب االول: باب تمهيدل

 الوصل االول: أمانة الكلمة، امانة الكلمة ومس ليتها

 الوصل ال اني: ،ورة االتصال.. عصر االعالم

 الوصل ال الد: سوط ع ب

 الباب ال اني: اعالم وضعي

وسههارل االعههالم الحدي هة: االعههالم، الدعايههة،  تقدمهة فههي الحهديد: رهههور المطبعههة، رههور وكههاالت االنبههاء، رههور

 التعليا

 الوصل االول: االعالم المعاصر

 فلسوة االعالم ونظرياته، النظرية الوردية في االعالم، النظرية ال ماعية في االعالم، نظرية وس  

 ورارف االعالم الخبر، الترفيه، الت قيف، تقديا بعض الخدمات، الوور  والتنمية

 ية االعالمية: المرسل، الرسالة او الوكرة، الوسيلة، المرسل اليهعناصر العمل

 وسارل االعالم الصحافة، االذاعة الصوتية، السينما، االقمار الصناعية

 الوصل ال اني: الرأل العام

 تعريف الرأل العام، خصارك الرأل العام، مكونات الرأل العام، أنواع الرأل العام

 ة نموذ  لصحيوة يومية، الكلمة المسموعة، السينما، والتلوا ، والوديو.الوصل ال الد، دراسة تطبيقي

 الباب ال الد: نحو أعالم اسالمي

تقدمههة : الوصههل االول: أصههول اعههالم اسههالمي، أ ههداا االعههالم االسههالمي ، تحقيههق الوههرعية االسههالمية، مواكبههة 

حريهة وقمتهه المسه ولية،  رمهات و قهوق مر لة الدعوة، درء المواسهد ، خصهارك االعهالم االسهالمي، قاعدتهه ال

ألتههاام األخههالق واالسههالم. مصههادر االعههالم االسههالمي : كتههاب هللا، السههنة النبويههة، الت ههارب والقصههك واالنتهها  

 البورل.



ورههههارف االعههههالم االسههههالمي: بيههههان الحههههق، دفههههع الباطههههل والواسههههد، تبليههههغ الههههدعوة، التربيههههة، تحقيههههق التعههههارا 

 لناس الى الم ل األعلى، الحوار على االوقات، التنمية، الترويص.والتعاونوالتآلف، رفع ا

 الوسارل واالساليب: الوسارل، االساليب.

 الوصل ال اني: الرأل العام االسالمي

خصارك الرأل العام االسالمي: رأل معصوم، رأل عام قارد ومستنير، رأل عام ير  بنور ربه، را ر علهى     

 الم والرأل العام في رل االسالم ، مر لة ما قبل التمكين، مر لة ما بعد التمكين.ييره يايته هللا.، بين االع

 الوصل ال الد: من يقف في طريق اعالم اسالمي

 اليهود: دعاة جهنا، جهل وتخلف وتورق

 خاتمة المال ق : محتويات الكتاب

 . نحو تاصيل للدراسات االتصالية: سيد محمد ساداتي الونقيطي64

   1415لا الكتب الريا :دارعا

مقدمة الكتاب، التحديات الوكرية والعلمية، التحديات الوكرية والمنه ية، المقدمهة، تها،ير وسهارل االعهالم، كلمهة فهي 

المصطلحات الدعوية، نحو تاصيل اعالمي متين، نقد النقد، موا يا اعالمية اسالمية في الميهاان، تعريهف االعهالم 

ي، الوسههيلة، الترفيههه واالعههالم االسههالمي، المصههادر، شههيء للنقههاش، االعههالم االسههالمي، ا ههداا االعههالن االسههالم

وسيلة لتحقيق ا داا العالقات العامة،  الة القلب وا،ر ا، وجهة نظر تاصيل دراسات االعالم، المراجع، االعالم 

 الوافد كيف نواجهه الخاتمة.

 ن إمام. النظرة االسالمية لإلعالم،محاولة منه ية: محمد كمال الدي65

 (.1980)الكويت: دار البحو  العلمية 

 مقدمة الطبعة ال انية: مقدمة الطبعة االولى

 تمهيد،االعالم والدعاية،االعالم وعلومه،االعالم االسالمي ومنهخ الدراسة.

 الباب االول: الظا رة االعالمية

 الوصل االول: الوكرة االعالمية

سهاس االعهالم، الكهالم وتطهور االعهالم( ، عناصهر العمليهة االعالميهة الوكرة االعالميهة: نوهأتها وتطور ها )اللغهة ا

 )مالمص االعالم الحديد،  ل االعالم  رع، العناصر االساسية العملية االعالمية، تأصيل العملية االعالمية(

 لسوفيتية(.النظريات الحدي ة في االعالم ) نظرية السلطة، نظرية الحرية، نظرية المسؤولية االجتماعية، النظرية ا

 الوصل ال اني: االداة االعالمية

وسههارل االعههالم فههي الم تمعههات القديمههة، االعهههالم البصرل:الصههحافة ) مههن البدايههة، التههاريخ الصههحافة العربيهههة 

االسههالمية( ، الكتههاب،)من البدايههة، الكتههاب فههي العههالا االسههالمي، دور الكتههب فههي العههالا االسههالمي(، التلوايههون:) 

 ، التلوايون في مصر(.رهور التلوايون

االعالم  السمعي: الخطابة) نظرية ارسطو في االتصال(، االذاعة) االذاعة والخدمات االذاعية في مصهر(، اذاعهة 

 القران الكريا .

 وكاالت االنباء: ) وكاالت االنباء في مصر، وكالة انباء مركاية في العالا االسالمي(.

 عالمالباب ال اني: النظرة االسالمية في اال

 تمهيد )عقيدة تتطلب االعالم، لغة تستوعب االعالم(.

 الوصل االول: مدخل الى االعالم االسالمي

الخصارك العامة لإلسالم: )الربانية، االنسانية، الومول، ال بات والمرونة(، مصادرة النظهرة االسهالمية لإلعهالم) 

 القران الكريا، السمنة(.

 عالم.الوصل ال اني: النظرة االسالمية لإل

 خصارك االعالم االسالمي)الصدق، الواقعية، المرونة، الوكولية(.

االعالم االسالمي: الوريوة واال داا، ورارف االعالم االسالمي )الوريوهة البناريهة، الوريوهة المعماريهة(، أ هداا 

ظمهة النهدوة العالميهة االعالم االسالمي )تدعيا االسالم، تعميا االسالم( مال ق الكتهاب، توصهيات اللقهاء ال الهد لمن

ال اء الخاا بهاالعالم )االسهاس العقارهدل والوكهرل، فهي  1967/9/24للوباب االسالمي بالريا  والصادر في 

م ال االعالم المقروء، في م ال االعالم المرري والمسموع، في م ال التا يل والتهدريب، توصهيات نهدوة معا هد 

امههههها المركهههها العربههههي للدراسههههات االعالميههههة بالقهههها رة مههههن الصههههحافة واالعههههالم فههههي العههههالا العربههههي والتههههي أق

، تو يد وتطوير المنا خ، التخطي  وتهدعيا إمكانيهات المعا هد، تهأمين الكهوادر التدريسهية، التعهاون 1976/11/23

 بين المعا د االعالمية، التنمية القومية، خطة تو يد المنا خ في المعا د االعالمية.المراجع، فهرس الكتاب.

 ظريات االعالم االسالمي: منير   اب. ن66

 (.1981)االسكندرية: الهيؤة المصرية العامة للكتاب  

 مقدمة القسا االول: االتصال االسالمي: نماذجه ونظرياته.



البههاب االول: التعريههف باالتصههال االسههالمي )الههدعوة االسههالمية(. تعريههف الههدعوة )التعريههف اللغههول، التعريههف 

للدعوة. مستويات الهدعوة، الهدعوة واالنوهطة االتصهالية االخهر ، الوهرق بهين الهدعوة  االصطال ي، تعريف جامع

والتعليا، الوهرق بهين العالقهات العامهة واالعهالن والهدعوة، ا ميهة الهدعوة وا هدافها ووراروهها(، خصهارك االعهالم 

 االسالمي، مراجع الباب االول.

ال ويهل وتعديالتهه، نمهوذ  شهانون وويور،نمهوذ  دفيهد الباب ال اني: عر  سريع ال ا نماذ  االتصهال، نمهوذ   

برلههو) وبالنسههبة للمصههدر ، المسههتقبل الهه ل يوههم كههود الرسههارل، الرسههالة، الوسههيلة،االبعاد االجتماعيههة والنوسههية 

 لالتصال( 

 مراجع الباب ال اني

ل االسالمي)المصههدر، البههاب ال الههد: االنمههوذ  االول لالتصههال االسههالمي، النمههوذ  االول لتحليههل عمليههة االتصهها

 الرسالة االعالمية، الوسيلة االعالمية، المستقبل، الهدا(، مراجع الباب ال الد.

الباب الرابع: النموذ  ال اني لالتصال االسالمي: نموذ  االتصال اله اتي، المنبههات، المنبههات الداخليهة، المنبههات 

بهات المعنوية. اجهاة اسهتقبال المنبههات )السهمع، البصهر، الطبيعية، المنبهات االجتماعية، المنبهات التنظيمية،المن

 اللمس، الوا، الت وق، البصيرة(، االدراك، التوكير، االست ابة ورجع الصد ، مراجع الباب الرابع.

 ال اء ال اني

 الباب الخامس: النموذ  ال الد لالتصال االسالمي: نموذ  االتصال بين فردين

 وا دافه )تعريف الداعية، ا داا الداعية(.الوصل االول: تعريف الداعية  

 الوصل ال اني: المركا االجتماعي للداعية

الوصهل ال الهد: ات ا هات الداعيهة)ات ا ات الداعيهة نحهو نوسهه، ات هاه الداعيهة نحهو الموضهوع، ات هاه الداعيهة نحههو 

 ال مهور(.

يههة عههن نوسههه، عههن الموضههوع، عههن الوصههل الرابههع: مسههتو  معرفههة الداعيههة و،قافتههه العامة)مسههتو  معرفههة الداع

ال مههههههههور، عهههههههن الظهههههههروا المحيطهههههههة،عن الظهههههههرا االتصهههههههالي المناسهههههههب، ،قافهههههههة الداعيهههههههة. ال قافهههههههة 

 االسالمية،التاريخية،االدبية واللغوية، االعالمية، العلمية، الخبرة الميدانية(.

،  سهههن التصهههرا، الوصهههل الخهههامس: صهههوات الداعيهههة   الصهههوات االقناعيهههة) العدالهههة فهههي الحكههها علهههى االشهههياء

الموضوعية، االتاان االنتماري، القدرة على الت كر، اال ساس بالحياة، الصدق فهي االقهوال واالفعهال، القهدرة علهى 

 االتصال باالخرين(.

الصوات الخارجية "البدنية":) النظافة، الصحة النوسهية والبدنيهة، البواشهة، الصهوات النوسهية، الصهوات ال ماعيهة،  

 ة(.الصوات التنظيمي

الوصل السادس: الداعية واالنتقاء اإلعالمي ) ارس البوابة(، مراجهع البهاب الخهامس، مصهادر البحهد ومراجعهه، 

 الوهرس، استدراك وتصويب

 . نظرية االعالم في الدعوة االسالمية: امينة الصاول وعبد العايا شرا67

 (.1985القا رة: مكتبة مصر ) 

 الصلالكتاب ليس به فهرس للمحتويات، في ا 

المقدمهة، المههدخل: االعهالم وعمليههة االتصهال ال مهها يرل، تعريهف االعههالم وكلمهة االتصههال والمصهدر، المصههدر  

 والرسالة والهدا، نموذ  شانون، نموذ  شرام

الوصهل االول : االعهالم فهي الم تمعهات القديمههة، االعهالم فهي مصهر القديمهة، االعههالم عنهد االيريهق، االعهالم فههي 

 العالم في الهند، االعالم في الصين، اتصال العربي بالحضارة القديمة ضارة الورس، ا

 الوصل ال اني : االعالم في الم تمع العربي القديا

الم الس واداب االعالم، )السالم، والمصافحة(، االعياد كوسيلة اعالمية، االسوار والر الت، دور الندوة، المهال، 

تصهههال، الوهههعر والحضهههارة السهههمعية، اسهههواق الوهههعر واالتصهههال البريهههد كوسهههيلة اتصهههال، الخطابهههة وباليهههة اال

 ال ما يرل، الحكا واالم ال، القصك، علا االنسان والتو،يق االعالمي.

الوصل ال الد :سيكولوجية االتصال الم تمع القديا، لبيؤة ال غرافيهة، البيؤهة االجتماعيهة، البيؤهة االقتصهادية، البيؤهة  

 الوكرية، البيؤة السياسية.

لوصل الرابع: القران الكهريا ونظريهة االعهالم االسهالمي( نهاول القهران الكهريا، العلها، معنهى الهو ي(، )التوسهير ا 

 االعالمي لواردة اناال القران من ما(.

الوصل الخامس: محمد عليه الصالة والسالم الداعية االعالمي االم ل: فضل عقل الرسول صهلى هللا عليهه وسهلا،  

 وصبره، تواضعه، وقاره، ور مته وصلة الر ا، ش اعته باليته وصمته،  لمه

الوصل السادس: االشكال االتصالية في الدعوة االسهالمية، االتصهال الوخصهي فهي االعهالم االسهالمي، اال اديهد  

النبويههة الوههريوة فههي االتصههال الوخصههي وال معههي الحضههارل، االتصههال الوخصههي بالقبارههل العربيههة، العوامههل 

الدعوة  االتصال ال معي، الخطب النبوية واالتصهال ال معهي، خطبهة الهوداع و قهوق االنسهان، الوسيطة ومقاومة 

 صالة العيدين واالتصال ال معي، الحخ واالتصال االعالمي، االتصال الحضارل في االعالم االسالمي.



وة االسالمية لا تنتصر الوصل السابع: الدعوة االسالمية وتطور االعالم االسالمي، منهخ االعالم االسالمي، الدع 

بالسههيف، الوتو ههات االسههالمية وانتصههار الههدعوة، االعههالم الههدولي واالتصههال التههدويني فههي عهههد الرسههول، ال هههاد 

 و رية االعالم االسالمي االعالم االسالمي في افريقية.

سهالمي فهي العصهر الوصل ال امن: االعالم االسالمي في  اضره تطور االعالم االسالمي في وسهارله، االعهالم اال

الحههديد، محمههد بههن عبههد الو ههاب ويقظههة االعههالم االسههالمي، النهضههة االعالميههة االسههالمية، االعههالم االسههالمي 

وال امعههة االسههالمية، جمههال الههدين األفغههاني وت ديههد اإلعههالم اإلسههالمي، العههروة الههو،قى والصههحافة. االسههالمية، 

م االسالمي، اقحام القومية والعنصرية على االسالم، اقبال يههاجا انطالقة جديدة لالعالم االسالمي، اقبال و االعال

القاديانيههة، محمههد عبههده يهههاجا االستوههراق،  مههالت االستوههراق الصههليبي، سههلبيات االعههالم المعاصههرة فههي االمههة 

ب االسالمية ، الصههيونية والخطهر الهدعاري واالعالمي)اشهاعة الووضهى الوهاملة، ا،هارة الوهتن والوقيعهة بهين شهعو

العالا،االر اب الوكرل وافساد الرال العام، اشاعة الووضهى والوسهاد فهي الم تمهع، افتعهال، اال مهات االقتصهادية، 

القضههاء علههى االديههان(،  محاربههة الصهههيونية لالسههالم، االعههالم العربههي مهمههة اسههالمية الوصههل التاسههع: االعههالم 

دولي، االعهههالم االسهههالمي والهههرال العهههام العهههالمي، االعهههالم االسهههالمي واالعهههالم الههه االنساني واالعالم الدولي

 االعالم االسالمي و قوق االنسان، االعالم االنساني في االسالم، االعالم االسالمي والم ا ب الوضعية.

الوصل العاشر: االسس االعالميهة للهدعوة االسهالمية االعهالم االسهالمي والوطهرة االنسهانية)كرمه هللا ور قهه ...،  

ن تقويا، نوخ هللا فيه من رو ه، استخلوه هللا في ارضه، مكنهه هللا تعهالى فهي االر ، مسه ول، فقيهر خلقه في ا س

الى هللا، خلق في كبد، مبتلى من هللا(، االسس االتصالية في االعالم االسالمي، مصدر االتصال، المبادل التي قهام 

 التواضع، التواصل(.عليها االعالم االسالمي)الصدق،الصبر وال بات، الر مة والعوو و

 . وسارل االتصال ال ما يرل في االسالم : اسامة يوسف شهاب68

 قطر: م لة االمة 

اشههارة تصههدير : تعريههف االتصههال، المقدمههة : صههلتي بالبحههد، وسههارل االتصههال وعلهها العمههران عنههد ابههن خلههدون  

هللا عها وجهل (، االداة : جبريهل ، االتصال االعالمي في االسالم، دراسة وتحليل، طبيعة المرسل :1406 -1332

عليهههه السهههالم (، الوسهههيلة : محمهههد صهههلى هللا عليهههه وسهههلا( ،الرسهههالة : الهههدين االسهههالمي(، خصهههارك الرسهههالة 

االسههالمية،)نموذ  للعمليههة االتصههالية(، المرسههل اليههه او المسههتقبل: التغ يههة العاكسههة، وسههارل االتصههال فههي دعههوة 

خ، الههدعاء، السههوارة االسههالمية ورسههارل الرسههول الههى الملههوك واالمههراء، االسههالم، مههدخل، االذان، الصههالة الحهه

الت ارة، البريد في االسالم، االتصال واللغة، وسارل االتصال في ضوء القران، السمع، البصهر، البصهيرة، الوه اد، 

االسههالمي، افههاق جديههدة فههي االعههالم االسههالمي،  مههوم االعههالم االسههالمي، كلمههة مههن المهه تمر االول فههي االعههالم 

م تمرات في االعالم االسالمي م تمر عملهي فهي االعهالم االسهالمي، نموذجهان تطبيقيهان فهي االعهالم االسهالمي، 

الصحافة االسالمية، السينما االسالمية، االعالم االسالمي ...اعالم ،ورل ... بين التغطية والواقع المعهالا ال ماليهة 

 اجعفي االعالم االسالمي، الخاتمة، ،بت المر

 . وسارل االعالم وا،ر ا في و دة االمة : محمد موفق الغالييني69

 (1405)جدة: دار المنارة 

قارمهة المحتويهات، المقدمهة، ا ميهة الموضهوع واسهباب اختيهاره، تمهيهد: الو هدة التهي يريهد ا االسهالم، الو هدة فهي 

  دة في القيا والموا ينالعقيدة، الو دة في النظام والتوريع، الو دة في االخالق والسلوك، الو

 الباب االول: كيف  قق االعالم االسالمي و دة االمةع

تمهيد، مصادر ووسارل االعالم قبل االسالم، تعريف االعالم االسالمي، االعالم لغة، االعالم اصطال ا، االعهالم 

 وليد البيؤة ، االعالم االسالمي.

 السالمية لالعالمالوصل االول: القرآن الكريا المصدر االول للنظرة ا

الطابع االعالمي للقرآن الكريا، الموا يا والقيا ال ديدة التهي جهاء بهها القهرآن الكهريا، االسهاليب االعالميهة القرآنيهة 

وا،ر ا فب تحقيق الو دة على صهعيد الوكهر والعقيهدة، فهي الم هال السياسهي، فهي م هال االخهالق والم هل  الباليهة 

 رح العقيدة، معال ة  موم الناس و ل مواكلها.القرآنية، التكامل الحيول في ط

الوصل ال اني: السنة النبوية المصهدر ال هاني للنظهرة االسهالمية لالعهالم، الحهديد النبهول، الباليهة التهي يتحلهى بهها 

 الحديد النبوية ، الخطبة النبوية ، الحديد النبول وا،ره في و دة المسلمين

ظهها وسههارل االعههالم االسههالمي تحقيقهها للو ههدة االسههالمية، تعريههف ال هههاد، الوصهل ال الههد: ال هههاد فههي سههبيل هللا اع

 مرا ل التوريع لل هاد

الباب ال اني: الوسارل االعالمية وا،ر ا في و دة االمة المقدمة: تعريف وسارل االعالم، وريوة وسارل االعالم في 

عهالم المسهلا، وسهارل االعهالم ومقومهات عملية التغيير، نصارص اعالمية في م ال عمليهة التغييهر، وريوهة رجهل اال

 الو دة االسالمية، تصنيف وسارل االعالم.

 الوصل االول: الوسارل الووهية، المس د، الخطابة، المحاضرة، الندوة، االتصال الوردل.

 الوصل ال اني: الوسارل السمعية البصرية 



لههة )السههينما(، نوههأة الخيالههة ومرا ههل المسههرح، كيههف يهه دل المسههرح مهمتههه، الو ههدة االسههالمية والمسههرح الخيا

تطور ا، تأ،ير ا على ال مهور، كيوية االفادة الخيالية في م ال الو دة االسالمية، الراري )التلوايهون(، المميهاات 

 االساسية للراري وكيوية االفادة منه

 القمار الصناعيةال قافة ال ما يرية واسهامها في قضية الو دة، سلبيات الراري وكيوية التغلي عليها، ا

الوصههل ال الههد : الوسههارل السههمعية، المهه ياع، المميههاات الهامههة للمهه ياع ، وكيويههة االفههادة منههها فههي م ههال الو ههدة 

 االسالمية، الوري  المسموع )الكاسيت(.

الوصل الرابع : الوسارل المقروءة، مقدمة، الصحيوة نوأت الصحافة ، ورارف الصهحافة وسهماتها الرريسهية، دور  

لصحافة في الدعوة للو هدة االسهالمية ، أشهكال التحريهر الصهحوية وكيويتهاالخبهار ،توسهير االخبهار، التعليهق علهى ا

االخبار ، الحديد الصحوي ، التحقيهق الصهحوي ، المقالهة الصهحوية، الم لهة، الورهارف والصهوات المميهاة للم لهة، 

ب، دور الكتاب في الو هدة االسهالمية البهاب ال الهد : الخصارك الواجب توافر ا في المواد المكتوبة للم لة، الكتا

 خطر االعالم المعاصر على و دة االمة، المقدمة

الوصل االول: الدعاية الغربية، الولسوة الليبرالية واالعالم، خطر وسارل االعالم الغربي على و دة االمة، التبوهير 

 يني والخلقي بنور المواد الهابطة.، الدراسات االستوراقية، الغاو ال قافي، اضعاا الوا ع الد

الوصههل ال ههاني : الدعايههة الويوعية،الولسههوة الوههيوعية، الولسههوة الوههيوعية واالعههالم، موقههف الوههيوعية مههن الههدين، 

اساليب الدعاية الويوعيةالسيطرة التامة على وسارل، الترويخ ، المبا اة ومقاومة االعهالم المعهادل. خطهر الدعايهة 

االمهة.ا الل الولسهوة الماديهة مكهان العقيهدة االسهالمية، تكهوين اال هااب الوهيوعية فهي البلهدان الويوعيةعلى و هدة 

 االسالمية، توويه دعوة التضامن االسالمي.

الوصههل ال الههد: الدعايههة اليهوديههة، جهه ور العههداء، بههد الدعايههة اليهوديههة عبههر التنظيمههات، الماسههونية، الصهههيونية، 

لمرتكاات الرريسية لدعاية اليهودية، اسراريل  قيقهة تاريخيهة ونبهوءة دينيهة، اسهراريل ا داا الدعاية االسراريلية، ا

 قيقة  ضارية مرتبطة بالغرب،، است داء العطف وادعاء الالسامية، اسهتالل الحهواد  والتصهريحات االمسهؤولة 

االذاعة، السهينما والمسهرح، في العالا الغربي، وسارل الدعاية اليهودية وا،ر ا في تمايق االمة، الصحافة، الكتب، 

 وكاالت االنباء.

الوصل الرابع: االعالم العربي، المنطلقات الوكرية لالنظمة العربية، نوأة االعالم العربي، اسهباب ضهعف االعهالم 

العربي، الواقع السياسي واالجتماعي، عدم التخطي ، اخواء الحقارق وعدم السهماح بحريهة الهرأل، االعهالم العربهي 

مة. على الصعيد الهداخلي )العهالا العربي(.العلمانيهة والتوهويه الوكهرل، خضهوع وسهارل االعهالم للدولهة، وو دة اال

تكههريس الورقههة بتعههدد الههوالء، ال نههاء المسههتمر علههى الحكههام، المبالغههة والكهه ب ورفههع الوههعارات البراقههة، اسههتخدام 

ا االسالمي(، تكريس الورقة مع المسهلمين، مهن العاطوة ويرياة القطيع، الون الهاب . على الصعيد الخارجي )العال

 يير العرب، التعتيا االعالمي الخاتمة.

النتارخ العامة، العمل العادة الو دة االسالمية فريضة اسالمية، الو دة االسالمية ضهرورة ملحهة النقهاذ البوهرية،  

 ههال االسههتوادة مههن طاقههة وسههارل االعههالم ا ههد الوسههارل الوعالههة للههدعوة للو ههدة االسههالمية، مقتر ههات عمليههة فههي م

االعالم لخدمة الو دة السالمية التخطي  السليا، العمل على اي اد االعالمهي المسهلا، ا يهاء مهمهة المسه د، العمهل 

على انواء شبكة تلوايونية وا دة للعالا العربي، العناية باالفالم التس يلية، انواء شركة لالنتها  السهينماري، العمهل 

اذاعية، ا ياء وكالة االنباء االسالمية، تدريس مادة الحاضر االسالمي، اصدار كتب او نوهرات  على انواء محطة

 تتوال ا الهيؤات االسالمية، فهرس المراجع، فهرس الموضوعات.

 . وسارل وأساليب االتصال االجتماعية والتربوية واالدارية واالعالمية:   يدان عبد الباقي70

 مقدمة الطبعة ال انية، مقدمة الطبعة االولى   1979صرية القا رة: مكتبة النهضة الم

 الوصل االول: في تحديد االتصال. 

 الوصل ال اني : االتصال را رة اجتماعية. 

 الوصل ال الد: نظريات وسارل االتصال. 

 الوصل الرابع : االتصال في الخدمة االجتماعية .

 الوصل الخامس: االتصال في م االت علا االجتماع.

 الوصل السادس: االتصال في الم االت التربوية. 

 الوصل السابع: االتصال في الم االت االدارية. 

 الوصل ال امن: االتصال االدارل.

 الوصل التاسع: االتصال والعالقات العامة. 

اة، الوصل العاشهر: االتصهال االتصهالي والرسهاالت السهماوية )مخططهة اعالميهة لرسهالة االسهالم(، المرسهل، االد 

الوسيلة، الرسالة، المرسل اليه او المستقبل، التغ ية العكسهية، رسهارل مهن الرسهارل، االسهاليب القرانيهة االتصهالية، 

اسههاليب القههران االتصههالية، اسههلوب القصههة، امههور واخبههار قرانيههة اعالميههة، الحههوار القرانههي االتصههالي الوههيعة 

الم تمههع االسههالمي  ريههة الههرأل فههي االسههالم، الههرأل العههام االسههماعيلية، الوههيعة اال،نههي عوههرية الههرأل العههام فههي 

 االسالمي، وريوة الرأل العام في االسالم، االشاعات في الم تمع االسالمي.



 الوصل الحادل عور: االتصال في الم االت االتصالية

 الوصل ال اني عور: الصحافة واالذاعة والتلوايون واالتصال اإلعالمي

 ل االتصال والرأل العامالوصل ال ا،ل عور: وسار

 الوصل الرابع عور: الوارعات

 الوصل الخامس عور: منها  البحد في االتصال بال ما ير ، الوهرس.

 . الورارف االعالمية في آفاق القصة القرآنية : محمد ناجي مورح71

   (1412)جدة: دار الم تمع 

ة الحسهنة، نقهل  يهاة السهابقين مهن خهالل قصهة يوسهف مقدمة، نقل  ياة السابقين،  ياة ابرا يا عليهه السهالم والقهدو

عليه السالم،  ياة ،مود الباذخة، التح ير واإلن ار، وريوة التح ير، مراقبة هللا عا وجهل، التعلهيا والوقهه فهي الهدين، 

ء، الطاعة الكاملة هلل ولرسوله )صلى هللا عليه سهلا(، االدب مهن النبهي )صهلى هللا عليهه وسهلا(، اليقظهة مهن االعهدا

اإلنه ار، اسههلوب التخويههف، التهه كير بمههن ا لكههه ال ههاه والسهلطان، التهه كير بمههن ا لكههه المههال، التر يههب مههن ا ههوال 

القيامهة وعه اب النهار، العظهة والعبهر، مها معنهى العظهة والعبهرة، العظهة وبعهض اسهاليب توصهيلها، اسهلوب تهه كير 

ل العقهل، العبهرة وبعهض االسهاليب الموصهلة اليهها، النوس برابطة االيمان، اسلوب العقاب، اسلوب التوكر واسهتعما

اسههلوب التخويههف مههن نتي ههة اإلعههرا ، التهه كير بآيههات هللا العظههام، التهه كير بههنعا هللا تعههالى ، التهه كير بمعيههة هللا 

 ونصره

 . وريوة االخبار في سورة االنعام: سيد محمد ساداتي الونقيطي72

  1410الريا : دار عالا الكتب للنور والتو يع 

تقديا، مقدمة )منهخ الرسالة(، باب تمهيدل، الوصل االول : تعريوات )تعريف الداللة لغة، الداللة في االصهطالح، 

 تعريف االعالم لغة، تعريف العالم اصطال ا.

 الوصل ال اني : نماذ  من دالالت االعالم في القران الكريا

 ية، اسلوب الس ال وال واب، البالغ.ما ية االعالم، في التوجه، االتصال، في الوريوة االساس

الوصهل ال الههد: مههدخل الههى الدراسههة، لمههاذا ورههارف االعهالم، معنههى الوريوههة لغههة، معنههى الوريوههة فههي االصههطالح 

 العام،معنى الوريوة في االصطالح االعالمي ، معنى الخبر لغة واصطال ا ،معنى النبأ لغة، معنى النبأ اصطال ا.

ن هللا سههبحانه وتعههالى : موضههوعاته واسههاليبه اسههس مههنهخ الحق)سههرد الم لههف افيههات البههاب األول: اإلخبههار عهه 

المتصلة بصوات هللا بالترتيب ال ل وردت به فهي السهورة واسهتخدم مهنهخ الموسهرين، أل التعليهق علهى كهل ايهة او 

 م موعة آيات...

 ، تعريف الغيب، اقسام الغيب.الباب ال اني : االخبار عن الغيب، ا مية االخبار عن الغيب في  ياة الناس

الوصل االول : االخبار عن الغيب في الحاضهر : موضهوعاته واسهاليبه وا،هاره  قيقهة الهو ي،  قيقهة النهوم،  قيقهة 

 االجل )العمر(، عن المالركة، عن ال ن،  قيقة الرسالة، سبب االعرا  عن الحق،ما تكن الصدور

 المستقبل موضوعاته واساليبه وا،اره.الوصل ال اني : االخبار عن الغيب الواقع في 

 ال االمة في المستقبل، ا تضار الكوار، النوخ في الصور، الحور، الوعد والوعيد، يوم القيامهة، مصهاير المكلوهين 

 وا والها في االخرة.

، الوصل ال الد: االخبار عن الغيب في الامن الماضي: موضوعاته وأساليبه وا،اره، توطؤة، اال دا ، االشهخاا

 المواقف واأل كام، عبر وعظات الباب ال الد : اإلخبار عن عالا الوهادة واقع الحياة.

الوصههل االول:اإلخبههار عههن االشههخاا: نمههاذجها ومكههانتها،من  يههد التهها،ير االعالمههي، االخبههار عههن رسههول هللا  

الموهركين، االخبهار عهن  صلى هللا عليه وسلا، االخبار عن الم منين، االخبار عن الموركين، االخبار عن  عمهاء

 ا ل الكتاب.

الوصل ال هاني : االخبهار عهن الحقهارق واالفكهار: صهنوفها واسهاليب عرضهها االخبهار عهن افكهار الموهركين )مهنهخ 

الموركين في التوكير، افكار الموركين  ول الحالل والحرام،تعليالت الموركين السباب انحهرافها(، االخبهار عهن 

 ل هللا صلى هللا عليه وسلا.الحقارق التي جاء بها رسو

الوصل ال الد : االخبار عن مظا ر الحيهاة ووقارعهها توطؤهة، االخبهار عهن مظها ر  يهاة الموهركين )االخبهار عهن  

عبادة الموركين، اعرا  الموركين عن الحق، جرارا و ماقات الموركين(، االخبار عن مظها ر  يهاة المسهلمين 

 اتمة.)عبادة المسلمين هلل جل جالله(  الخ

 . الوفود في العهد المكي وأ،ر ا االعالمي: علي رضوان ا مد االسطل73

 (.1404)الارقاء، االردن: مكتبة المنار 

 مقدمة ) منهخ البحد( الباب االول: وفود مكة الداخلية.

عمهارة الوصل االول: الوفود القرشية وفد قرير االول الى ابي طالب، وفد قرير لمنا لة ابي طالب، وفد قهرير ب 

بن الوليد، وفد قرير للرسول صلى هللا عليه وسلا، الرسالة المضادة، وفد التحدل والم ادلهة، الحهرب االعالميهة، 

 مطالب قرير، نتارخ المعركة االعالمية، التحدل وطالرع النصر، القرآن ومطالب قرير، بغيتها وفولها.



االعالمهي االول مهن  ملهة القهران، وفهد المسههاومة  اعهداد رجهل االعهالم وت هيهاه للبعهد والوفهادة،  قههرير والوفهد

 القتسام العبادة والاعامة، تأمالت في البيان.

 الوصل ال اني: اال،ار االعالمية للوفود الداخلية

مقدمة االتصال، أ داا االتصال االساسهية، االتصهال وانواعهه، بهين االتصهال الوخصهي، وال مها يرل، مميهاات 

والرسههالة البههدء فههي التو يههد الخههالك، التههاام الصههدق، اسههلوب الكوههف عههن واقههع  االعههالم االسههالمي فههي الههنم 

 الضالل، أسلوب الومول االعالمي، االلتاام بالح ة، تكوين الم تمع المحصن ضد الدعاية المضادة.

 الباب ال اني: وفود مكة الخارجية، الوصل االول: وفود مكة الى الخار .

المنورة، اله رة الى الحبوة ووفود ا)الوفد االعالمي االول، أسماء مهن  هاجر  وفد قرير من ا بار يهود بالمدينة

اله ههرة االولههى، خطههاب النبههي صههلى هللا عليههه وسههلا للن اشههي، وفههد قههرير االعالمههي للحبوههة، المهههاجرون امههام 

 الن اشي، خيبة وفد قرير، البيان الصادق، وفد بني مخاوم الى ي رب(.

الى مكة ، الوفادة االولى لنصار  ن ران، المحاد،ات بين الرسول صلى هللا عليه وسهلا الوصل ال اني: وفود قادمة 

 و  ا الوفد، وفد قرير ومسلمي ن ران، ما نال فيها من القران.

 وفادة  مدان االولى، نسب  مدان، اشخاا الوفد، سبب م ئ الوفد، محاد،ات اله رة،  قرير ووفود العرب.

 ذ اب الطويل الى بيت الرسول، االية التي جعلت له، تأمالت إعالمية.وفد قرير والطويل الدوسي، 

 الوصل ال الد: وفود ي رب االعالمية.

 تمهيد، مقدمة اعالمية: ابو الحيسر انس بن رافع واالسالم.

لعقبهة مهن البع هة  بيعهة ا 12من البع ة، وأشخاصها، وفد العقبة ال انية وبيعة النساء سنة  11وفد العقبة االولى سنة 

ال انية، أشخاا الوفد، الدور االعالمي له ا الوفد، وفادة مصعب بن عمير، وفد العقبهة ال ال هة وبيعهة الحهرب سهنة 

 من البع ة اعضاؤ ا، سبب  ضور ا، محاد،تها، العباس يتو،ق للنبي ، عهد الرسول على االنصار، النقباء. 13

 الوصل الرابع: اال،ار االعالمية للوفود الخارجية.

قههدرة االعههالم االسههالمي علههى ت لههو  اال مههات.، الامههان والمكههان المناسههبان له ههرة الكلمههة االسههالمية.، الدعايههة 

المضههادة وأسههاليبها، نتههارخ إعههالم الضههالل ، اسههاليب االعههالم االسههالمي ونتار ههه، اال،ههار االعالميههة لوفههود ي ههرب، 

ا فههي الههدعوة والصههدق مههع هللا سههبحانه، تحمههل )االيمههان الصههادق بالههدعوة، فنيههة االسههلوب االعالمههي، االخههال

 االخطار في سبيل االعالم بالدعوة، ال هاد في سبيل هللا، انواع ال هاد(.

 الباب ال الد: اعالم اسالمي في ضوء الوفود.

 الوصل االول: مصادر االعالم االسالمي.

 لت ارب.القران الكريا، السنة النبوية،  سيرة السلف الصالص، استنباط الوقهاء، ا

 الوصل ال اني: قواعد االعالم االسالمي ومميااته.

 قواعد االعالم االسالمي:

الوقهه فهي الهدين، االيمهان العميهق ، ،مهرات االيمههان، شهوا د السهلوك، تعميهق العقيهدة االسالمية،التواضهع واالخههاء، 

مة الرا، متابعة  دل النبهي ، التوكهل االعتاا  باهلل سبحانه على اعداره، ال هاد في سبيل هللا سبحانه، ال يخافون لو

الحكيا، ادراك  دا االعالمي االسالمي، اي اد وعي اسالمي مستنير، أم ل الطرق لعر  االسهالم، العمهل علهى 

 تكوين ات اه اسالمي دولي، تحرير ال امعات ومراكا البحد العلمي، االعالم الخارجي.

 ، الومول، ال بات(.ممياات االعالم االسالمي)و ي من عند هللا سبحانه

 الوصل ال الد: أساليب االعالم االسالمي.

استعمال الحكمة في نور الخبر، مظا ر الحكمة، التصدل لحمالت التوكيم، منهع التيهارات المعاكسهة لإلسهالم فهي 

قامة وسارل االعالم،  ود الطاقات االسالمية ، القدوة الحسنة، الموعظة الحسنة، الم ادلة بالتي  هي ا سهن، االسهت

 ووضوح الهدا.

 الوصل الرابع: وسارل االعالم االسالمي

 تمهيد ، االتصال الوخصي المواجه المباشر، ا مية االتصال الوخصي

 الوفود، طهارة وسارل االعالم، الخاتمة، المصادر والمراجع.، فهرس المواضيع.

 

 

 البحو  والمقاالت العلمية

 

 ي : ابو يوسف، ايناس. اجالل خليوة و وار  ول االعالم االسالم1

    1404/7/7المسلمون 

مقومات االعالم الديني، موكالت الم تمع االسهالمي ، تحهديات خارجيهة، االسهتعمار ال ديهد، وكيهف يمكهن اعهداد 

 رجل االعالم االسالمي، االعالم والتطرا، االعالم والمراة.

 .42 36ا  104لون اإلذاعي العدد . اإلذاعات اإلسالمية و مل لواء الدعوة اإلسالمية :محمد معو  ا2



 لماذا اإلذاعات اإلسالمية، ، تعليا اللغة العربية بالراديو، نحن المستمعين.

 . اإلذاعات الدينية في اإلذاعات الموجهة :محروس عبد الو اب3

 .69-52ا  104الون اإلذاعي العدد 

دينية في اإلذاعات الموجههة بهين اليهوم واالمهس، مقدمة، المقصود بالبرامخ الدينية في اإلذاعات الموجهة، المواد ال

لمههاذا تههأخر اال تمههام بههالبرامخ الدينيههة فههي االذاعههات الموجهههة، يايههات البههرامخ الدينيههة الموجهههة وا ههدافها، اشههكال 

 البرامخ الدينية، المواد الدينية بين المحاذير اإلدارية واإلرشادات الدينية.

 . اإلعالم : سين فو ل الن ار4

 2417الويصل، العدد اربعون ا م لة 

)الرسول يضع منها  الدعوة اإلسالمية واإلعالم(، اإلعالم قديما ، اإلعالم اإلسالمي و ضهارة العصهر، المبعهو  

 والمعلا والقدرة، منهخ اإلعالم اإلسالمي: إعالم الرسول.

ة والدراسهات االسهالمية باال سهاء  . االعالم االسالمي..اركانه وصواته:عبد الل ه محمد الرشيد م لة كلية الوهريع5

    1404-3العدد ال الد، السنة ال انية 

ا ميههة االعههالم واركانه)اركانههه:القارا باالتصههال، وسههيلة االتصههال، مضههمون االعههالم، المتلقههي(، صههوات االعههالم  

ص بهاب االمهل والبوهارة االسالمي)البداية الملوتة لالنتباه، الظههور والتميها، اذاعهة الحقيقهة فهي وقتعهها المناسهب، فهت

 امام الناس، استخدام ارقى وسارل االعالم تقدما، مو اركة الناس  مومها ومواكلها. 

 . اإلعالم اإلسالمي: رؤية معاصرة، مقدمة إعالمية: عو   اشا6

 .7  - 3ا  1980اكتوبر  89الون اإلذاعي العدد 

 معي )العملية اإلعالمية(، أنواع االتصال. االتصال الوخصي وال 

 . اإلعالم االسالمي في ضوء نظرية النظا : محمود سعيد عرفة7

 92-77كلية الت ارة، جامعة القا رة ا 

مقدمة : موهوم نظرية النظا، وا ميتها في دراسة نظام اإلعالم في االسالم، طبيعهة النظهام اإلسهالمي وفقها لنظريهة 

 الم االسالمي، خالصة وتوصيات.النظا  ، مقومات نظام اإلعالم االسالمي، ا داا نظام اإلع

مهها  14ا  1407جمهادل افخههرة  18. اإلعهالم اإلسالمي:قضههية و هوار: عبههد هللا الم لهي م لههة الهدعوة العههدد 8

(م لههة 2اإلعهالم اإلسههالميع اإلعههالم اإلسههالمي ضههرورة، اإلعههالم والههدعوة، اإلعههالم اإلسههالمي: قضههية و ههوار )

، ممارستنا اإلعالمية  ل  ي اسالميةع  ل ممارسات اإلعهالم 1419ا  1407جمادل افخرة  25الدعوة العدد 

 اإلسالمي ضعيوة ولماذاع،اإلعالم يبني الم تمع السليا، إعداد اإلعالمي المسلا.

 . االعالم االسالمي لماذاع ، نبيل ا مد9

    1405/2/28جريدة الندوة 

ة التهي تعبهر عهن الوضهع الهرا ن، وسهارل االعهالم )ضرورة االعالم االسالمي، يياب االقالم العربيهة او االسهالمي

 العالمية تستخدم االسماء الالمعة.

ذل  12، 11. االعالم االسالمي: منطلقات وا داا :محمد المنتصر الريسوني رابطة العهالا االسهالمي، العهدد 10

يهههود عليههها، تميهها المههنهخ الرباني)ا ميههة وسههارل االعههالم، سههيطرة ال 125-111ا  1400القعههدة وذل الح ههة 

وبعض الكتاب المته ا،رين بهالغرب، القهران والسهنة والمسه د، وسهارل اعالميهة، االطهر الولسهوية لالعهالم(، وسهارل 

اعالمية)االذاعههة االسهههالمية، التلوايههون االسهههالمي، السههينما االسهههالمية، الصههحافة االسهههالمية(، وسههارل اعالميهههة 

 ة للناش رين االسه الميين، مكتبه ات متنقله ة، مخيمهات اسهالمية اسالمية مساعدة)المسرح، اش رطة الكاس يت، رابط

لقههاءات اسههالمية، مكتبههة اسههالمية، جمعيههة اسههالمية لحقههوق التههاليف ، وكالههة اسههالمية للتو يههع، نههوادل اسههالمية،  

يهه ة، مهه دارس اسهه المية ليليهه ة،  دار طباعهه ة اسههالمية، توريهه ف الطههابع الهه بريدل، توريهه ف السهه كة النقديهه ة والورق

 وسارل االيضاح السمعية والبصرية( 

 .1/2002،  69ا 170. اإلعالم اإلسالمي وتحديات العولمة: جمال سلطان م لة البيان العدد11

 . االعالم االسالمي وج وره التاريخية :  محمد سعيد الوعوي12

وج ور، االعالم القرانهي،  االعالم : قديا قدم االنسانية ، معالا 23 - 19ا  1398م لة الويصل العدد رمضان  

 محمد :قدوة اعالمية، عندما تاتلف القلوب.

 . اإلعالم اإلسالمي وسبل تطويره : ناول عبد الهادل13

 212-209ا  1312م لة المنهل، شوال والقعدة 

 تمهيد، البحد، كل دعوة لها إعالم، عالقة اإلعالم باإلسالم، إعالم عقيدة يير محدودة، خاتمة البحد.

 العالم االسالمي والطباعي في الدول يير االسالمية:ا مد  ر ور. ا14

اال داا والورارف، تحديات االعالم االسالمي، االتصال فهي م هال  55-52  ،ا  1405م لة االمة ربيع اول 

 االعالم في الخار ، االسالم في ا،يوبيا فهي الوقهت الحاضهر، االعهالم االسهالمي الطبهاعي فهي ا،يوبيها. االعهالم فهي

 خدمة الدعوة لالرتمان االسالمي.

 . االعالم االسالمي وكيف ينبغي ان يكون: عبد الر اق ال اار15



 م.1982م لة دراسات عربية واسالمية، العدد ال اني ، بغداد 

 .االعالم االسالمي ووسارل دعمه وتطويره : عبد الوتاح سعيد16

االعالم االسالمي بين الماضي والحاضهر،   137-134ا  1400رابطة العالا االسالمي: ذو القعدة وذو الح ة  

 العناصر المقتر ة لتطوير االعالم االسالمي، م لة منار االسالم ودور ا في دعا االعالم االسالمي.

 . االعالم االسالمي يحارب..النه اسالمي: عبد الوا د القاضي17

 .8-2ا  1411ذو القعدة  23م لة الدعوة العدد 

دور  يول، البد من اعالم اسالمي، خطبة ال معة، دراسة اإلعالم االسالمي، خري وا اإلعهالم  قارمة المحتويات،

االسالمي، مأساة كبر ،  دا آخر، اعالم اسالمي، المتصدرون للعمهل االسهالمي، اليوجهد اعهالم م هرد، خطبهة 

 ال معة في دراسة اعالمية.

 سن علي. االعالم الدولي االسالمي عبر االقمار الصناعية:  18

 .39-34ا  1987يولية  114الون االذاعي العدد 

قارمهة المحتويهات: تعريوههات، فهي المصههباح المنيهر، فههي المحهي  ولسههان العهرب، االعههالم الهديني، امهها عهن االعههالم 

 االسالمي، االعالم االسالمي الدولي ضرورة، من مبادلء االعالم الدولي االسالمي، المبادلء العامة.

لعالمي والعمل على تحقيقه مهن خهالل وسهارل االعهالم، الهدعوة الهى صهيانة  قهوق االنسهان فهي العهالا تاييد السالم ا

 وتأكيد ا، محاربة التورقة العنصرية، المبادلء الخاصة بصياية الرسالة في االعالم االسالمي.

 1/3/1407(: عبد القادر طاش مرآة ال امعة  1. االعالم ال ل نريد )19

العالم المهتدلع، االعالم االسالمي مطلب منطقي، االعهالم االسهالمي ضهرورة منطقيهة، االعهالم لماذا نريد   ا ا

 االسالمي  اجة انسانية، ما االعالم االسالمي ال ل نريدع

    15/3/1407( عبد القادر طاش مرآة ال امعة، 2االعالم ال ل نريد )

يه. وتوجههه.. وتحركهه. كيهف نصهل الهى االعهالم االعالم االسالمي روح تسرل في النواط االعالمي كلهه، تصهو

 االسالميع ، ميدان االعداد والتا يل البورل، ميدان االنتا  العملي المتميا.

 . إعالم الصحوة والدور الموقود: بقلا: د . أ مد محمد20

 .6/1996،  74ا 100م لة البيان العدد

.اإلعالم في ضوء القرآن والسنة: عبد 21الصحوة  أك ر الوسارل تأ،يرا  في أوساط الصحوة ، من خصارك إعالم 

 اللطيف محمد موسى

 1510ا  1407م لة الضياء، العدد العورونربيع ال اني 

)دعوات الرسل اسمى اشكال اإلعالم، نماذ  مهن السهيرة(، اإلعهالم المنحهرا، اإلعهالم ال هدلي، إعهالم ال ريمهة، 

 إعالم الوهوة والوتنة، إعالم المدح وال م.

 االعالم من أخطر وسارل العصر تأ،يرا: بدر محمد بدر. 22

 26-22ا1402م لة االمة العدد ربيع االول 

كيهف نصههل الههى االعهالم االسههالمي،  ههرب إعالميههة ويهاو فكههرل، واقعنهها االعالمههي م سهف، السههخرية مههن لغههة 

يل الههى إعههالم إسههالمي القههران، االعههالم ال مهها يرل  ههو وجههه الم تمههع الحقيقههي، موهههوم االعههالم االسههالمي، السههب

 ملتام،  ماية الوباب المسلا ، أمل ورجاء.

 (:بقلا : أ مد  سن محمد.1.اإلعالم من المنطلق الغربي إلى التأصيل اإلسالمي )23

مههدخل: أ،هر الحضهارة الغربيهة فههي المسهيرة اإلعالميهة الحدي هة ،التههدفق  2/1997، 38ا 109م لهة البيهان العهدد 

 تمع اإلسالمي ،ات ا ات اإلعالم الغربهي وآ،هاره: التحهررل المنحهل ، وال قهافي الموجهه اإلعالمي الغربي نحو الم

 والمنظا.  الدعوة اإلسالمية واإلعالم: أ مية اإلعالم الدعول، اإلعالم اإلسالمي بين الواقع والواجب

 42ا 110لبيان العدد(:بقلا : أ مد  سن محمد، م لة ا2  اإلعالم من المنطلق الغربي إلى التأصيل اإلسالمي: )

 ،1997/3. 

 الطبيعة اإلعالمية للدعوة اإلسالمية،المنطلقات األساس لإلعالم اإلسالمي،  توصيات ومقتر ات.

 . اإلعالم وقضية المرأة : فاطمة بنت عبد هللا البطاح. 24

 .2000/6،  76ا 149م لة البيان العدد

ذ  نظرل لقسا اإلعالم اإلسالمي في ال امعة اإلسالمية : د. . أقسام اإلعالم في ال امعات اإلسالمية  بناء نمو25

  اشا أ مد نغيمر الاوبعي

 .2005م لة ال امعة اإلسالمية بغداد 

 المقدمة،الوصل االول:التعريف بالمصطلحات ،تعريف اإلعالم،تعريف االتصال،ما ية اإلعالم اإلسالمي.

أ مية اإلعهالم اإلسهالمي،أ داا أقسهام اإلعهالم اإلسههالمي، الوصهل ال اني:أقسهام اإلعهالم فهي ال امعهات اإلسههالمية،

بغهداد، فهرع  –فروع أقسام اإلعالم اإلسالمي، بناء نموذ  نظرل لقسا اإلعهالم اإلسهالمي فهي ال امعهة اإلسهالمية 

 اإلذاعة والتلوايون،فرع الصحافة،فرع العالقات العامة، الخاتمة والتوصيات.

 المعاصر والنظرية اإلسالمية في االعالم : محمد منير خ ا.. االنسان بين نظريات اإلعالم 26



 كلية اللغة العربية، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.

االنسهههان علهههى ضهههوء نظريهههات االعهههالم  720 - 705ا 1404 - 1403العهههددان ال الهههد عوهههر والرابهههع عوهههر 

ميههههههههة االسههههههههالمية مههههههههن المعاصههههههههر والنظريههههههههات االسههههههههالمية فههههههههي االعههههههههالم، موقههههههههف النظريههههههههة االعال

االنسان)المسهههؤولية،العلا،التكليف والعمل،الحريههههة( ،اسههههاليب التعامهههل)التكرار ، المبالغههههة، الههههتقمك او التم يههههل، 

 االرتباط الكاذب(.

 . بين يدل م تمر و راء االعالم  في العالا االسالمي.27

تطلعاتههاع الحهرب االعالميهة ضهد االعالم في الدولة االسالمية  هل يعكهس    19-14   ا 29/2/1409الدعوة  

 االسالم، التضامن االسالمي ودور االعالم.

 . تطوير وسارل االعالم االسالمي:   سين عاشور.28

ا مية العمل االعالمي وخطورته، ال ورة التكنولوجية، م تمع  28 - 24ا  100م لة المختار االسالمي العدد  

نه ية بين العمل اإلسالمي، ووسارل اإلعالم، مهنهخ العمهل االعالمهي االستهالك، االستعمار ال قافي، نحو عالقة م

بصوة عامة، منهخ العمل االسهالمي بصهوة خاصهة، مهن اجهل تقهدم عملنها االعالمهي، الكلمهة المقهروءة والصهحافة، 

 الكلمة المسموعة، السينما والتلوايون.

 (: عبد العايا شرا1. التوسير االعالمي للسيرة النبوية)29

 .34 - 17ا  1985االذاعي ، يناير الون  

مقدمة، الوخصية االسالمية في السيرة النبوية ، السيرة النبوية والنقل الحضارل، مر لة الدعوة السرية ، مر لة  

 الدعوة العلنية ، مر لة االضطهاد الديني في مكة.

 (:  عبد العايا شرا2  التوسير االعالمي للسيرة النبوية )

 20-3ا  1985ريل الون االذاعي ، اب

االتصال االسالمي بين دعا االت ا ات وتغيير ا ، انتقاء التعر  واالدراك والت كر ، الطابع العربي فهي السهيرة  

النبويههة ، جههوده عليههه الصههالة والسههالم ، الوههوقة والرافههة والر مههة ، صههدقه وامانتههه وعوتههه صههلى هللا عليههه وسههلا 

 ،العادل

العالقهة بهين  67 -65ا 1402د. محمد  ين الهادل م لهة االمهة عهدد ذو القعهدة  .  اجتنا الى اعالم اسالمي،30

االسههالم واالعههالم، اعالمنهها والبعههد عههن االصههالة !! االعههالم االسههالمي وتطبيههق الوههريعة، الصههدق والواقعيههة فههي 

 االعالم االسالمي، واجبات االعالم االسالمي.

 .  ول اإلعالم اإلسالمي،  ا م  اشا31 

، اإلعالم اإلسالمي، الحهرب ضهد اإلسهالم.. ودور اإلعهالم مهن 7774ا 1398لويصل العدد ربيع افخر م لة ا 

 التاريخ اإلسالمي، مواجهة االفتراءات.

 . دور اإلعالم االسالمي إ اء المقدسات والقضايا االسالمية ومناصرتها:  سين القوتلي.32

 .71-64ا  1400رابطة العالا االسالمي العدد ذل القعدة وذل الح ة 

قارمههة المحتويههات، )القضههاء علههى الدولههة الع مانيههة ونتههارخ ذلههم، الحههرب العالميههة ال انيههة والصههرع بههين الوههعوب، 

ومحاولههة االفههرنخ االسههتيالء علههى المدينههة المنههورة، ضههرورة و ههدة االراضههي المقدسههة وتحديههد  ويههة االعههداء، 

 مية والتعاليا االسالمية،محاور اإلعالم اإلسالمي(.ضرورة تو يد اإلعالم االسالمي  ول القضايا االسال

 . دور االعالم االسالمي في بناء الم تمع المعاصر : مصطوى التار ل33

قارمههة المحتويات)ا ميههة االعههالم  73ا  1400،ذل القعههدة وذل الح ههة  12، 11رابطههة العههالا االسههالمي العههدد 

 والتصدل لسلبياته(.

،  90ا 134ين اإلسالم والعلمانية في تركيا :د . مالم األ مد، م لة البيان العهدد. دور اإلعالم في الصراع ب34

1999/1. 

اإلعالم في تركيا: اإلعهالم اإلسهالمي فهي تركيها، بهدايات اإلعهالم اإلسهالمي  األنوهطة اإلعالميهة اإلسهالمية: أوال : 

 ارية اإلسالمية. الصحافة اليومية  ،انيا : الدوريات اإلسالمية   ،ال ا : القنوات الوض

   1407صور  5. الوبص ذو المخالب القصيرة: م لة اليمامة العدد 35

اإلعالم اإلسالمي موجود ويير موجود، ما و اإلعالم اإلسالمي، خمس منطلقهات اساسهية، واقهع مخيهب ل مهال، 

 الحلول ندوات وم تمرات، خاتمة.

 .2002/7،  110ا 176ان م لة البيان العدد. الصحافة اإلسالمية بين الغياب والتغييب :جمال سلط36

 . الصحافة االسالمية: المنهخ والتطبيق: مصطوى  سين كمال37

 .200 -177  ه سبيلي، المعهد العالي للدعوة االسالمية بالريا  العدد الخامس ا 

لمربههع، الوههكل مهنهخ الصههحافة االسهالمية، )العناصههر الوههكلية التهي تهه ،ر فههي المظههر العههام للصههحيوة(،  الوهكل ا 

 الداررل، الوكل المستطيل، موردات التكوين الوكلي، الخ ، النقطة، الملمس.

 . الصحافة االقتصادية اإلسالمية : د .  يد بن محمد الرماني38

 .2001/6،  135ا 162م لة البيان العدد



الصهحافة االقتصهادية  نوأة الصحافة االقتصادية اإلسهالمية: خصهارك الصهحافة االقتصهادية اإلسهالمية ، معوقهات

 اإلسالمية.

 . صور من اإلع ا  العلمي للقرآن في اإلعالم: محمد معو 39

 .18 -13ا  1987يولية  114الون اإلذاعي العدد 

بههين القههرآن واإلعههالم، اإلعههالم ما يتههه وا ميتههه، قنههوات التبليههغ واالتصههال الوسههارل السههمعية البصههرية، اإلع هها  

 عالم، آية وإع ا  التغير.العلمي للقرآن في م ال اإل

 (:  سن علي4. فن االتصال بال ما ير في القرآن والسنة )40

 .50-44ا  1985يناير  104الون االذاعي العدد 

قارمهة المحتويههات :االعهالم القرآنههي، المنطهق االعالمههي لغهة واصههطال ا، ال مها ير وقطاعاتههه فهي القههرآن الكههريا. 

 البداية، الناس في القرآن.

 ( :  سن علي5تصال بال ما ير في القرآن الكريا )  فن اال

 .9-3ا  1985اكتوبر  107الون االذاعي العدد 

قارمههة المحتويههات :عههود علههى بههدء، )المسههلمون، الموههركون والكههافرون، المنههافقون، ا ههل الكتههاب، عامههة النههاس(، 

 القطاع االول:الموركون والكافرون، بعض من صور  ياة ال ا لية.

 (: أ مد بن عبد الر من الصويان1طب ال ما يرع ). كيف نخا41

 ( أ مد بن عبد الر من الصويان.2  كيف نخاطب ال ما ير..ع ) 2000/1،  40ا 145م لة البيان العدد

 2000/2، 68ا 146م لة البيان العدد 

 . الم الت اإلسالمية والدعا الموقود : سعد العبد اللطيف42

 .1993/8،  159ا 66م لة البيان العدد

 . م لة الصحافة االسالمية.43

مهههادة االعهههالم االسهههالمي، رجههال االعهههالم االسهههالميون، الم هههالت   1407م لههة الرسهههالة االسهههالمية ربيههع اول  

 االسالمية، القيمون على االعالم االسالمي، بقيت كلمة نسوقها الى من يهمها االمر.

 عنيبسي. المدخل لدراسة اإلعالم االسالمي:  سن محمد علي ال44

 1721-1716ا  1403اال  ر، م مع البحو  االسالمية باال  ر ذل القعدة 

قارمة المحتويات: )استعرا  للكتاب الم كور لعمارة ن يب، ويتألف الكتاب من نب ة تاريخية، العمليهة االعالميهة، 

 ورارف االعالم(.

 . المر لة اإلعالمية والوري  اإلسالمي : خالد بن صالص السيف45

 .1991/3،  85ا 37البيان العدد م لة

 .17 – 16ا 1404رجب / 15.المسؤولية االخالقية لالعالم االسالمي :  محمد الوويعر م لة الدعوة العدد 46

 157. مستقبل الصراع مع اليهود ومس ولية اإلعالم العربهي واإلسهالمي : عبهد القهادر فه اد م لهة البيهان العهدد47

 .2000/12،  74ا

 ، مستقبل الصراع ، دور اإلعالم واإلعالميين.  قيقة الصراع 

الوههرق االوسهه  تسههال  4/1410/ 20فههي  4008. ملههف االعههالم االسههالمي:محمد الهاشههمي الحامههدل  العههدد 48

المختصهين عههن ما يهة االعههالم االسهالمي وموههكالته، عههادل  سهين: االلتههاام االسهالمي مههنهخ  يهاة شههرط الن ههاح 

منهها متخلههف ال يلههتحا بحيههاة النههاس وقضههايا ا)كيف الخههرو  مههن الدوامههة، رال االعالمههي، صههافينا  كههارا: اعال

صهافينا  كهارا ، اعهالم متخلهف ، رال  سهين عهادل ، اعههالم معاصهر، عبهد القهادر طهاش ، االطهار الولسهوي العههام 

 ع(.لالعالم االسالمي لا يكتمل نظريا وال تطبيقيا)اطار لا يكتمل ، االعالم والدين ، االعالم والم تم

 .1410/ 4/ 20بتاريخ  4010العدد  

محمهد طهالل: قنههوات االتصهال  ههي اسهلوب الحمهالت الصههليبية المعاصهرة، بههن كيهران: معركتنها مههع الغهرب ييههر 

متكافؤة وانواقنا قليل، الحوار وسماع الرال االخر، الخطر الخوي، موهكالت االعهالم االسهالمي، لهيس  نهاك وعهي 

 كاا.

سههاعد عرابههي الحههار،ي، االعههالم االسههالمي مصههطلص فههارغ المحتههو  موههبع  1410/ 4/ 23بتههاريخ  4011العههدد 

بالعاطوهة وال لههاوم لههه  اليهها، االعهالم المسههلا، الحههق والحقيقههة، لههدينا رسهالة للعههالا، المصههدر واال ههداا، بصههمات 

السههالمي مههن خههالل االسههتعمار باقيههة، القضههاء علههى اال دواجيههة، لههدينا رسههالة للعههالا، عبههد هللا التركههي، االعههالم ا

 السياسة االعالمية للمملكة العربية السعودية.

ا مهههد بهههن  امهههد، اقتهههرح مي هههاق شهههرا اعالمهههي مسهههتو ى مهههن القهههران  1410/ 4/  24بتهههاريخ  4012العهههدد 

والسنة)الترا  والعصر، تحقيقات عن االقليات، االنتواضة خالفاتنها تمتهد الهى االعهالم(، ينبغهي ان نوصهل رسهالتنا 

 ة الى اوربا وامريكا، محمد سليمان فر ، ينبغي ان نوصل رسالتنا االعالمية الى اوربا وامريكا.االعالمي



العسكرل : يياب القرار السياسي  و الموكلة، د. مدكور: الحل في قيهام النظهام  1410/  4/ 27في  4015العدد  

رال محمد خضهر عريهف، االعهالم االسالمي الكامل، رال العسكرل، رال الدكتور ا مد مدكور، رال الرفاعي، 

 االسالمي على مستو  العالا باسره.

االسالم والم تمع المدني)فهمي  ويدل : ت ربة الغرب ليست قدرا مقهدورا فهي  1989/ 12/  4في  4024العدد  

لص منا خ التقدم،  راشد الغنوشي : السلويون سطروا في س ل الت ديد ا ا صوحاته : الترا  في الصهالص وفيهه الطها

، االسالم يبني اروع صور الم تمع المدني االسالمي(، يحيى  اشا ، ومحمهد المههدل، رايهان مهن الخلهيخ، محمهد 

 بن ناصر االسمرل، االسالم سبق كل نظريات وسارل االعالم.

م سعيد اسهماعيل صهيني، كيهف نتعهرا علهى االعهالم االسهالميع، كلمهة االعهالم ،  1990 /5/1في  4025العدد  

اال تكار االجنبي لالعالم خطهر كبيهر، دور مطلهوب قيامهه، شهروط  6/12/1989في  4026المي. العدد كلمة اس

 التطور ، اساسيات الخطاب االسالمي.

 . المنهخ االسالمي للعمل اإلعالمي:  محي الدين عبد الحليا49

 .77-59ا  1983يناير  96الون اإلذاعي العدد 

بالهدعوة الهى هللا، الهدعوة الهادرههة بالكلمهة الطيبهة واسهتبعاد اإلكهراه فههي  مهنهخ االعهالم اإلسهالمي، كهل مسههلا مكلهف

الهدعوة واإلعهالم االسهالمي،  ريههة العقيهدة والتسهامص الههديني اسهاس لإلعهالم االسهالمي، االسههالم دعهوة الهى العقههل 

ر يهب فهي الهدعوة اساسها المنطق والبر ان، التكتيم المر لي والتوقيت الامنهي للهدعوة االسهالمية، الترييهب والت

 االسالمية، البساطة والوضوح في الدعوة االسالمية، العالقات العامة في الدعوة االسالمية.

 .12/1987،  39ا 9.  مهمة اإلعالم اإلسالمي:  بقلا : عبد الر من نموس م لة البيان العدد50

 .63-61ا  1400، ذو القعدة وذو الح ة 12، 11رابطة االعالم االسالمي، العدد 

قارمة المحتويات، االسالم واالعالم، القرآن الكريا اقو  وسارل االعالم، وسارل االعالم في صدر االسهالم، مهمهة 

الرسول اعالمية، االعالم مهمة كل مسهلا، االعهالم االسهالمي فهي  اجهة الهى اعالميهين مسهلمين، البهد مهن كهوادر 

تبع الحكومات، الوضل ما شههدت بهه االعهداء ، القصهك فنية، االعالم االسالمي في صد الغاو الوكرل، االعالم ي

 وسيلة اعالمية.

 .55-5ا 1402.  نحو قيام مسرح إسالمي:عبد الر يا محمد ابرا يا م لة االمة العدد ربيع االول 52

بموهوم القضهاء والقهدر، نظريهة االنهدما  ”  الدراما“ما  و المسرح، أ،ر المسرح في تغيير الم تمع، ارتباط فكرة 

في المسرح االشتراكي، المسارح العربية بين الرأسهمالية ” االيراب“ي المسرح الدرامي عند الراسمالية، نظرية ف

 والويوعية، المسرح االسالمي.

-88ا  1400.  ورقة عمل تطوير وسارل االعالم االسالمي دعوة الحق، الربهاط العهدد السهادس ذل الح هة 53

ال ههورة التكنولوجيههة، م تمههع االسههتهالك، االسههتعمار ال قافههة نحههو عالقههة ا ميههة العمههل االعالمههي وخطورتههه )  93

منه يهة(، بههين العمهل االسههالمي ووسههارل االعهالم: )مههنهخ العمههل االعالمهي بصههوة عامههة، مهنهخ العمههل االعالمههي 

 االسالمي بصوة خاصة، من اجل تقدم عملنا االعالمي(.

ا  1980المي، محمد عبدة يمهاني دعهوة الحهق اكتهوبر .  ورقة عمل من موروع مي اق شرا اإلعالم اإلس54 

 ، قارمة المحتويات، مقدمة، الصحوي المسلا، الصحيوة اإلسالمية.3433

 .  وسارل اإلعالم والدعوة اإلسالمية55

 .1987 /6 /14م لة الم تمع )جمعية اإلصالح االجتماعي، الكويت( العدد 

اإلعالم المعاصرة وصحة القول بأ،ر ها التغريهب وتغييهر الموها يا وسارل اإلعالم والدعوة اإلسالمية، دور وسارل 

 اإلسالمية،  كا تعلا علوم وفنون اإلعالم،  كا التم يل،  كا الموسيقى، )عناوين مستنت ة من اسؤلة الحوار(.


