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 ع.ـــمة المراجـــــقائ

  قائمة المراجع باللغة العربية. أوال: 

 الكتب 

التنمية في عالم متغير: دراسة في مفهـوم التنميـة  :إبراهيم العيسوي .1
    .، دار الشروق، القاهرة1001ية، ، الطبعة الثاناومؤشراته

لدراسـات و البحـو  ل عـي تناقضات الحداثة في مصـر،  :أحمد زايد .1
 .1002القاهرة، االجتماعية، 

مسارات العولمـة و  رؤية نقدية فيإدريس هاني: المفارقة و المعانقة،  .3
 .1001المركز الثقافي العربي ،حوار الحضارات

؛ ترجمة منهجية عناصر: االتصال في البح : برنارد فالي، أال  الرامي .4
 جامعـة. االتصال اجتماع علم مخبر منشورات رابح كعباش و آخرو . 

 .1004.الجزائر قسنطينة،
 ؛ ترجمـةعالم جامح :كيف تعيد العولمة تشكيل حياتنـا :أنطوني جيدنز .2

 .1003.المغرب ،قافي العربيثعباس كاظم و حس  كاظم. المركز ال
ة العربيـة للترجمـة، بيـروت، علم االجتماع، المنظمـ :وني جيدنزأنط .6

1002  . 

ــة و  :ونيفــاسباســكال ب .7 إدارة العجــز ، نهايــة الطموحــات العالمي
 .  1991االستراتيجية، منشورات جامعة قا  يونس، بنغازي 

. بيـروت. 1:" مجتمع النخبة". معهد اإلنمـا  العربـي،طبرها  غليو  .1
1916  . 

 .  1990 الجزائر، صاد، موفم سلسلة. العقل اغتيال :غليو  برها     .9
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لم: م  سقوط جدار بـرلي  إلـ  ابرها  غليو : العرب و تحوالت الع .10
 .1007سقوط بغداد. المركز الثقافي العربي، المغرب، 

 دار. الثقافـة عولمـة و العولمـة ثقافة: أمي  سمير :غليو  برها   .11
   .1001 دمشق ،1 ط المعاصر، الفكر

مقاربات سوسيولوجية في الثقافة والتنمية والمجتمع،  :البشير العربي .11
 .  1991دار سحر للنشر، تونس، 

اقي، بيروت، العربية في عصر العولمة، دار الس الثقافة : تركي الحمد .13
1001. 

 .1001م  هنا يبدأ التغير، دار الساقي، بيروت،  :مدالح تركي .14

منشورات كليـة ادداب، الربـاط، : التقليد و التجديد في الفكر العلمي .12
 .  1003المغرب، 

عمـر اييـوبي، دار الكتـاب  ةترجم العالم مسطح؛ :توماس فريدما  .16
 .1002العربي، بيروت،

للبنانيـة، نحـو ثقافـة مغـايرة، الـدار المصـرية ا :جابر عصفور .17
   .1001القاهــــــــرة، 

الهيئـة المصـرية  ،حامد عمار: مواجهة العولمة في التعليم و الثقافة .11
 .  1006العامة للكتاب، القاهرة،

عمار: نحو تجديد تربوي ثقافي، مكتبة الدار العربيـة للكتـاب،  حامد .19
 .  1991القاهرة 

 اللبنانيـة، المصرية الدار العربي، الطفل ثقافة مستقبل: شحاتة حس   .10
 .  1001 القاهرة،

حس  يوسف، وآخرو ، رؤيتنـا اإلنمائيـة اإلنسـانية المسـتقبلية،  .11
 .1912منشورات ندوة الدراسات اإلنمائية، بيروت، 
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اعي المجتمع العربي المعاصر: بح  اسـتطععي اجتمـحليم بركات : .11
 .1912، بيروت ،1مركز دراسات الوحدة العربية، ط 

 اسة و الثقافة في زم  العمباالة؛راسل جاكوبي: نهاية اليوتوبيا: السي .13
 الـوطني المجلس ،169عدد ترجمة فاروق عبد القادر، سلسلة المعرفة،

 .1001الكويت،  ،ادداب و الفنو  و للثقافة
   1007 رية، مصر،المكتبة العصانهيار العولمة، : رضا عبد السعم .14
رضوا  جودت زيادة: صدى الحداثة، ما بعد الحداثة في زمنها القادم،  .12

 .1003المركز الثقافي العربي، المغرب، 
مركـز النقـد الثقـافي، سا  آغا: بي  السياسة و الثقافة، رياض نع .16

 .1001،دمشق
وليمز: الكلمات المفاتيح، المركز الثقافي العربـي، المغـرب، ريموند  .17

1007. 
زكي الميعد: اإلسعم و التجديد: كيف يتجدد الفكر اإلسعمي، المركـز  .11

 .1001الثقافي العربي، المغرب 
   .1002زكي الميعد: المسألة الثقافية، المركز الثقافي العربي، المغرب  .19

و السياسة، أفكار عـ  عـالم  تقي الدي : تحوالت المجتمع سليما   .30
 .1991 ،دار الحداثة، بيروتجديد، 

 بيـروت، ،1 ط الفـارابي، دار للثقافـة، نظريـة نحو :أمي  سمير   .31
1003. 

إشكالية ايلفيـة الجديـدة، المركـز  :اتجاهات العولمةالسيد ولد أباه  .31
 .1001الثقافي العربي، المغرب. 

الحوار الحضاري في عصر العولمة، الهيئة المصـرية : السيد ياسي   .33
 .  1002العامة للكتاب، القاهرة، 
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الهيئـة  ،إعادة اختراع السياسة م  الحداثة إل  العولمة :السيد ياسي  .34
 .  1006المصرية للكتاب،

 : الحق اإلسعمي فـي االخـتعف الفكـري، المركـز طه عبد الرحم .32
   .1002الثقافي العربي، المغرب 

برغو : مدخل إل  سن  الصيرورة االستخعفية علـ  ضـو  الطيب  .36
نظرية التدافع و التجديد، مركـز الرايـة للتنميـة الفكريـة، دمشـق، 

 .1006،سوريا
محورية البعـد الثقـافي فـي إسـتراتيجية التجديـد  :الطيب برغو  .37

الحضاري عند مالك ب  نبي، مركز الرايـة للتنميـة الفكريـة، دمشـق 
1006  . 

 المعلومـات مصـادر اسـتخدام و العلمـي البح  : يلجقندي عامر   .31
 .  1001،عما  اليازوري، اإللكترونية، و التقليدية

عربـي متجـدد  وعي نحو، لثقافة اكانت  عبد اإلله بلقزيز: في البد  .39
 .  1991،بالمسألة الثقافية، أفريقيا، الشرق، المغرب

عبد اإلله بلقزيز: نهايـة الداعيـة: الممكـ  و الممتنـع فـي أدوار  .40
 .  1000المثقفي ، المركز الثقافي العربي، المغرب،

 ،المكتبـة العصـرية ،سوسـيولوجيا المجتمـع :عبد الرزاق أمقرا  .41
 .1009،مصر

المفاهيم و اإلشـكاليات مـ   ،ني عماد: سوسيولوجيا الثقافةعبد الغ .41
 .1006 ،كز دراسات الوحدة العربية، بيروتمر ،الحداثة إل  العولمة

المؤسسـة  ،: الثقافة العربية و المرجعيات المستعارةعبد اهلل إبراهيم .43
 .  1004،العربية للدراسات و النشر، بيروت
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 دار العربي، الوط  في اإلنسا  تنمية و التربية: الدائم عبد اهلل عبد    .44
 .1991،بيروت ،1 ط للمعيي ، العلم

: العلمانية و الحداثـة و العولمـة، دار الفكـر، المسيريعبد الوهاب  .42
 .1009،دمشق

عبيد ب  عبد اهلل العمري، عبد القادر عبد اهلل عرابي: إشكالية المنهج  .46
في العلوم االجتماعية العربية المعاصرة، مؤسسة اليمامـة الصـحفية، 

  .  1001الرياض، السعودية،
 ايول، الجـز  الميـداني، االجتمـاعي البحـ : مسلم أحمد عدنا    .47

 .1999،دمشق جامعة منشورات

 ،العربـي الـوط  فـي العلمي البح : آخرو  و قمر توفيق عصام   .41
 االسـكندرية، الحـدي ، الجـامعي المكتب ،للمواجهة آليات و اشكاليات

 .  1001 مصر
 و ايسـس المسـتقبلية، الدراسـات:  يجلبـ الـرزاق عبد علي   .49

 .  1002،مصر ،االسكندرية الجامعية، المعرفة دار ،االستراتيجيات
: العرب و أمريكا بي  التطوير و التطبيـع، علي غربي، إسماعيل قيرة .20

منشورات  مخبر علم اجتماع االتصال، جامعـة قسـنطينة، الجزائـر، 
1004.   

 الجامعيـة، الرسـائل كتابـة فـي المنهجيـة أبجديات: علي غربي   .21
 .1009،قسنطينة جامعة ،االتصال اجتماع علم مخبر منشورات

عمر كوش: أقلمة المفاهيم: تحوالت المفهوم فـي ترحالـه، المركـز  .21
 .1001الثقافي العربي، المغرب، 

تفاحــة الفــردوس، المركــز الثقــافي العربــي،  :عيســ  مخلــوف .23
 .  1006المغرب،
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 منظور: المستقبلية الدراسات: زكي الفتاح عبد أحمد فلية، عبد فاروق .24
 .1003،عما  ،المسيرة دار تربوي،

،  1: مرتكزات السيطرة الغربيـة، دار الحداثـة، ط فريديريك معتوق .22
 .1001 ،بيروت، لبنا 

عـادل العـوا، منشـورات دار  ترجمـة ؛الفكر العربي :محمد أركو  .26
 .  1912، 3عويدات، بيروت، باريس ط 

م  فيصل التفرقة إل  فصل المقال: أيـ  هـو الفكـر  :محمد أركو  .27
دار الساقي، بيـروت  ،ترجمة و تعليق هاشم صالح ؛اإلسعمي المعاصر

 .1992 ،لبنا 
الثقافة بي  تأصيل الرؤية اإلسعمية و اغتراب منظور  :محمد الذوادي .21

 .  1006العلوم االجتماعية، الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 
 مركـز المعاصـر، العربـي الفكـر اشكاليات: الجابري عابد محمد   .29

 .1000 ،بيروت ،4ط العربية، الوحدة دراسات
 دراسـات مركـز المعاصـر، العربي الخطاب: الجابري عابد محمد   .60

 .1999، بيروت ،6ط. العربية الوحدة
الجابري: المسألة الثقافية فـي الـوط  العربـي، مركـز  محمد عابد .61

 .1999دراسات الوحدة العربية، 
لحاضـر و غمـوض و  اجالعرب و العولمة، شـ :محمد علي حوات .61

 .  1001ولي، القاهرة، مكتبة مدبالمستقبل، 
محمد عمارة: معركة المصطلحات بي  الغرب و اإلسعم، نهضة مصر  .63

   .1004للطباعة و النشر، 
الحضور و المثاقفـة: المثقـف العربـي و تحـديات  :محمد محفوظ .64

 .  1000العولمة، المركز الثقافي العربي، المغرب،
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الثقافي العربي، مصطف  محس : الخطاب اإلصعحي التربوي، المركز  .62
 .  1999 المغرب،

: العولمة: دراسة في المفهـوم و الظـاهرة و ممدوح محمود منصور .66
 .1007،المكتب الجامعي الحدي  ،ايبعاد

المركـز الثقـافي العربـي،  ،4ط، : قيمـة القـيمالمهدي المنجـرة .67
 .1004المغرب،

 عالم سلسة خرفا ، الدي  سعد ترجمة ؛مستقبلية رؤى: كاكو ميتشيو  .61
 ادداب، و الفنـو  و للثقافـة الـوطني المجلـس ،170 عدد ،المعرفة
 .  1001 الكويت،

الثقافة العربية وعصر المعلومات: رؤية لمستقبل الخطاب  : نبيل علي .69
، المجلـس الـوطني 126الثقافي العربي، سلسلة عالم المعرفة، عـدد 

 .1001للثقافة والفنو  وادداب، الكويت، 
ة: دراسـة لسـيرة المدنيـ ،الثقافـة ،الحضارة عارف: نصر محمد  .70

للكتاب اإلسـعمي، الريـاض،  المصطلح و داللة المفهوم، الدار العالمية
1992  .    

هادي نعما  الهيتي: إشكالية المستقبل في الـوعي العربـي، مركـز  .71
    .1000راسات الوحدة العربية، بيروت، د

 و للنشر الفرقا  دار ،العربي الوط  في التربية: نشوا  حسي  يعقوب .71
 .  1002 عما ، التوزيع،

 

 ،إلكترونية مواقع و تقارير مقاالت . 
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 عدد الديمقراطية، مجلة للتنمية، كمدخل الثقافية البنية تحدي  :زايد أحمد .1
  .القاهرة ايهرام، مؤسسة ،(1001 جويلية) ،31

 الوط  في المثقف و الثقافة: في .العربي المثقف أمية: حجازي مجدي أحمد .1
 .1001 ،بيروت ،1ط العربية، الوحدة دراسات مركز ،العربي

 االجتماعية العلوم في البح  وضع و الباح  معضلة في:  لونغنس إليزابي   .3
 و ناظرا العربي: ادخر صورة: " في الفرنسية، الجامعة في العربي العالم حول

/ 231 ص ص ،1999 ،1 ط ،بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز ،"إليه منظورا
244 . 

 :اإلنمائي المتحدة ايمم برنامج  :1009تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  .4
 . للنشر كويكي شركة العربية، للدول اإلقليمي المكتب

 محمد مؤسسة منتج، معرفي تواصل نحو: 1009 للعام العربي المعرفة تقرير .2
 . اإلنمائي المتحدة ايمم برنامج مكتوم، آل راشد

 .11/11/1001 عدد السفير، العربي، الشارع: سماحة جوزف .6

 جوا  10 عدد اليومي، الشروق الجزائر، في الخوف سلطا : زهار حسا  .7
1002 . 

 أعمال. التهميش و التمكي  جدلية: المرأة مواطنة :جمعة شعراوي سلوى .1
 الديمقراطية، مستقبل و المصرية المواطنة. اإلنسانية للعلوم عشر السابع المؤتمر

 .الثاني المجلد الدولية، الشروق مكتبة القاهرة،، 1003ديسمبر  13/ 11

 م  السياسة اختراع إعادة العربي، الحضاري المشروع مشكعت: ياسي  السيد. 09
 .116/ 116 ص ،1006 القاهرة للكتاب، المصرية الهيئة العولمة، إل  الحداثة
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 المصرية، ايهرام جريدة العالمي، الفكري التجديد و العولمة: ياسي  السيد .10
 .1001 أفريل 03 عدد

 المفاهيم، بنا في:  .''التجديد مفهوم'': إسماعيل الفتاح عبد الدي  سيف .11
 اإلسعمي، للفكر العالمي المعهد ايول، الجز  تطبيقية، نماذج و معرفية دراسة
 .مصر القاهرة،

  www.Aljazeera.net: في. المفاهيم و القيم عولمة: العتريسي طعل .11

 االنمائية رؤيتنا: في. التكنولوجية  العلمية الثروة طبيعة: الدائم عبد اهلل عبد .13
 .1912 بيروت، اإلنمائية، الدراسات ندوة منشورات ،المستقبلية اإلنسانية

 مجلة التصور، و الواقع بي  العربي الثقافي ايم  مفهوم: مزيا  المجيد عبد .14
 . الجزائر. 1913 أوت/ جويلية عدد الثقافة،

 الهيمنة بي  المنازعة: مفتوح عالم في المصرية المواطنة :الشوبكي عمر .12
 المواطنة اإلنسانية، للعلوم عشر السابع المؤتمر أعمال. العولمة و ايمريكية
 الشروق مكتبة ،1003ديسمبر  11/13 القاهرة، الديمقراطية، مستقبل و المصرية
 . الثاني المجلد الدولية،

 عدد الحياة، صحيفة العربية؟ مجتمعاتنا الخوف ثقافة توحد هل: كوش عمر  .16
 . 1006 مارس 30

 المجتمع، و الترا  مجلة الشعبية، الثقافة في العولمة صورة :جابر فراس .17
 . فلسطي  اهلل، رام ايسرة، إنعاش جمعية

 .11/11/1001 عدد السفير، تصهل، ال التي خيولنا: هويدي فهمي .11
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 الثقافي، الغزو مفهوم في أولية معحظات: الثقافي التجديد: اللطيف عبد كمال .19
 . 1911 العربي، المستقبل مجلة

 القومي المجلس الوحدة، مجلة المصير، و الذات جدلية: صبحي الدي  محي .10
 . 1914 ،03 عدد باريس، العربية، للثقافة

 مارس 13 عدد العربي، القدس  ،المدنسة الحرية: الخضراوي أحمد محمد .11
1006 . 

. العربية الثقافة عل  تأثيرها و الرأسمالية الثقافة تطور: العجاتي أحمد محمد .11
 العربية، الوحدة دراسات مركز ،المستقبل و التطور أسئلة: العربية الثقافة: في

 . 1003 لبنا ، بيروت،

، في:  فضائياته و العربي العام الفضا  نكبة: الحداد محمد .13
.www.Aswat.com،  14/06/1010  . 

في:  .العربي الخليج أقطار في مستقبلها و الثقافة واقع: الرميحي محمد .14
 بيروت ،1ط العربية، الوحدة دراسات مركز ،العربي الوط  في المثقف و الثقافة
1001 . 

 المأمول، و الواقع في قرا ة: الثقافي التجديد: الدحيم صالح ب  محمد .12
www.nawafidh.com  12/06/1010  . 

 في:  .الحاجات و المفهوم: الثقافي التجديد :محفوظ محمد .16
www.anabaa.org 19/06/1010 . 

 المجلس ،الفكر عالم مجلة ،الشباب لسوسيولوجيا مقدمات: الزايدي المنجي .17
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