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زئٔظ ٍٔئــ٘ التخــسٓــس

أ .د .أمحد ياسني القرالة

ٍٔئ٘ حتسٓس اجمللــ٘
(مرتبة هجائياً)

أ.دٗ .أحالو حمنـْد علـٕ ملالقـ٘ ** جامعــــــــــــــ٘ ال مــــــــــــــْ
جامعـــــــــــــــ٘ آل البٔـــــــــــــــت
أ.د .بَجت عبد الـسشاق ابباشـي٘
جامعـــــــــــــــ٘ آل البٔـــــــــــــــت
أ.د .جــابس اعاعٔــج ابجاحجــ٘
اجلامعــــــــــــــ٘ األزدىٔــــــــــــــ٘
أ.دٗ .مجٔل٘ عبـد القـادز السعـاعٕ
جامعـــــــــــــــــ٘ مؤتـــــــــــــــــ٘
أ.د .حمنــد أ ــد عــْاد السّاشــدٗ
جامعــــــــــــــ٘ ال مــــــــــــــْ
أ.د .حمنــد عبــد الــس ً ْالبــ٘
اجلامعــــــــــــــ٘ األزدىٔــــــــــــــ٘
أ.د .ضـــــلٔناٌ حمنـــــد الـــــد ْز

اهلٔئ٘ االضتشازٓ٘ للنجل٘
(مرتبة هجائياً)
** أ.د .عصمـــــــٕ ـــــــُ الطـــــــٔد /األزدٌ
أ.د .أ ـــ ـد بـــــصّٖ الضـــــاّٖ /املغـــــس
ــــداٌ /أملاىٔــــا
أ.د .عنــــس ْٓضــــ
أ.د .أ ـــــــد ا نلــــــــٔشٕ /املغـــــــس
أ.د .عّٔــــــام الطــــــلنٕ /الطــــــعْدٓ٘
أ.د .ذّ الكفلــٕ حمنــد ْٓضــ  /مالٔصٓــا
أ.د .خلاٌ عبد الس ً الـدّزٖ /العـساق
أ.د .عبــــد الطــــالو داّد العبــــادٖ /األزدٌ
أ.د حمنـــــد علـــــٕ الـــــاليف /تـــــْىظ
أ.د .عبد الياصس مْض ٙأبْ البصـج /األزدٌ
أ.د .حمنـــــــد ىعـــــٔه ٓاضـــــني /األزدٌ
أ.د .عبد اهلل حمند حطً دمغْ /الطعْدٓ٘
أ.د .حمنــــــــْد الصــــــــاّٖ /مصــــــــس
أ.د .عجٔـــج جاضـــه اليشـــنٕ /الكْٓـــت
أ.دٓ .ـْضـــــ الصـــــدٓـقـٕ /لس

احملسز اللغْٖ /اللغ٘ العسبٔ٘  ................................................................احملسز اللغْٖ /اللغ٘ اإلجنلٔصٓ٘
أ.د .بَجـت ابباشيـ٘
دّ .لٔد ابسأٍه اباج
أمني ضــس اجمللــ٘
ْٓض أ د ا ْالدٗ
تيطٔق ّاخــساج
هبــــــه علــــي الزعبــــي

أٍداف اجملل٘:
 .1اإلسهاـ في نشر المعرفة العممية األصيمة وتقدمها في مجاؿ الدراسات اإلسالمية.

 .2المعالجة العممية لقضايا العصر ومشكالته مف منظور إسػالمي انالالاػام مػف روح اإلسػالـ الوسػالية السػماة ومقاصػد
اإلنسانية الشاممة.

 .3اإلسػػهاـ فػػي رف ػ درجػػة ال ػوعي العممػػي  -مػػف منظػػور إسػػالمي -لػػدا العممػػال والمتعممػػيف اااجػػة األمػػة إل ػ اإلنجػػاز
الاضاري في المجاالت العممية والعممية.

 .4اإلسهاـ في الماافظة عم هوية األمة العراية واإلسالمية وايمها وترسيخها واالعتزاز اها.

دائسٗ اٍتناو اجملل٘:

 .1نشر الااوث والدراسات العممية األصيمة في اقوؿ الدراسات اإلسالمية.

 .2نشر الااوث والدراسات العممية المتعمقة االقضايا والمشكالت المعاصرة القائمة أو المستجدة في المجتم .
 .3نشر الااوث والدراسات العممية المقارنة في اقوؿ العموـ اإلسالمية والفكر اإلسالمي.

 .4نشر الااوث والدراسات العممية النقدية الهادفة إل تقدـ المعرفة العممية ااإلسالـ واقيقة رسالته الشمولية واإلنسانية.
 .5نشر المراجعات النقدية والتعميقات عم األاكاـ القضائية وتقارير المؤتمرات والندوات العممية وامقات الااث.

لغ٘ اليشس:

تنشرر المجمررة الااػوث المقدمػة إليهػػا االملػة العرايػة و  /أو الملػة اإلنجميزيػة .ويجػوز نشػػر الااػوث المقدمػة إليهػػا ا يػة للػػة

تقامها هيئة التارير( .وفي جمي األاواؿ يجب أف يقدـ ممخص لمااث االملة العراية ااإلضافة إل ممخص املة الااث).

شسّط اليشس:

 -1أف ال يكوف الااث اد ساؽ تقديمه لمتاكيـ أو نشر في مجمة أُخرا .وعم الاااث أف يقدـ تعهدام خاليام اذلؾ.

 -2إذا كاف الااث مدعومام مف جهة ما فعم الاااث اياف ذلؾ وتقديـ وثيقة ماررة مف الجهة الداعمة موجهة إل رئػيس
تارير المجمة تفيد عدـ ممانعتها نشر الااث.

 -3تقرر هيئة التارير ااوؿ الااث لمنشر في المجمة اعد مرور اإجرالات التاكيـ السري المعتمدة لدا المجمة.

 -4إذا أراد الاااث نشر ااثه في مكاف آخر اعد نشر في المجمة فعميه الاصوؿ عم موافقة خالية مف رئيس التارير.

 -5أف يوافؽ الاااث عم نقؿ اقوؽ النشر إل المجمة وفي االة رغاة المجمة في إعادة نشر الااػث أو جػزل منػه يجػب
اصوؿ المجمة عم موافقة الاااث.

 -6تقدـ المجمة لماااث نسخة مف عدد المجمة المنشور ااثه فيه.

 -7تقوـ المجمة اإاالغ الاااث /الاااثة ااؿ وصوؿ الااث وااؿ ااوله أو عدـ ااوله لمنشر.

سٓق٘ التْثٔق:

 )1اآليات القرآنية :اعد نهاية اآلية يوض راـ اآلية واسـ السورة ايف اوسيف .مثاؿ : 46[ :آؿ عمراف].
 )2األحاديث النبوية الشريفة :توثؽ االرجوع إل كتب الاديث األصمية وذلؾ ااياف الكتاب والااب وراػـ الاػديث إف أمكػف.
مثاؿ :عف عائشة االت :ااؿ رسوؿ اهلل -صم اهلل عميه وسمـ" :-أاب األعمػاؿ إلػ اهلل تعػال أدومهػا لواف اػؿ" مسػمـ

صايح مسمـ كتاب صالة المسافريف واصرها ااب فضيمة العمؿ الدائـ مف اياـ الميؿ وغير اديث راـ (.)218

 )3الكتب :توثؽ االاتااسات النصية أو الم خوذة اتصرؼ مشا امر إليها ا رااـ متسمسمة في نهاية الااث عم الناو اآلتي:

اسػػـ المؤلػػؼ كػػامالم وتػػاريه وفاتػػه هجري ػام وميالدي ػام اػػيف اوسػػيف متاوع ػام افاصػػمة ثػػـ اسػػـ الكتػػاب (مالاوع ػام اخػػال غػػامؽ

 )Boldمتاوعام افاصػمة ثػـ اسػـ الماقػؽ أو المتػرجـ إف وجػد متاوعػام افاصػمة ثػـ مكػاف النشػر متاوعػام افاصػمة ثػـ اسػـ

الناشػػر متاوع ػام افاصػػمة ثػػـ تػػاريه النشػػر مػ ايػػاف الالاعػػة اػػيف اوسػػيف ثػػـ راػػـ الجػػزل إف وجػػد متاوعػام افاصػػمة ثػػـ راػػـ

الصفاة .مثاؿ:

مامد اف عاد الكريـ الشهرستاني (توفي 548ه1153/ـ) الممل والنحل تاقيؽ :أمير عمي مهنػا وعمػي اسػف فػاعور
ايػروت دار المعرفػػة 1998ـ (ال )7ج 1ص .118لواذا ذكػػر هػذا الكتػػاب مػرة أُخػرا ُيوثػػؽ مختصػ امر :الشهرسػػتاني
الممل والنحل ج 1ص .341وال ترفؽ اائمة االمصادر والمراج في نهاية الااث.

 )4الدوريات العممية :يتـ التوثيؽ عم الناو اآلتي:

اسػػـ صػػااب الااػػث كػػامالم متاوعػػا افاصػػمة ثػػـ عن ػواف الااػػث متاوعػػا افاصػػمة ثػػـ اسػػـ الدوريػػة (مالاوع ػام اخػػال غػػامؽ

 )Boldومكاف صدورها متاوعػا افاصػمة ثػـ راػـ المجمػد وراػـ العػدد متاوعػام افاصػمة ثػـ تػاريه العػدد متاوعػا افاصػمة ثػـ
راػػـ الصػػفاة .مثػػاؿ  :عزمػػي الػػه السػػيد أامػػد المقصػػداف العممػػي واألخالاػػي لمعػػاني أسػػمال اهلل الاسػػن عنػػد الل ازلػػي
مجمة المنارة لمبحوث والدراسات جامعة آؿ الايت المجمد ( )11العدد(1994 )1ـ ص45.
 )5المخطوطات :يتـ التوثيؽ عم الناو اآلتي:

اسػػـ المؤلػػؼ كػػامالم متاوعػػا افاصػػمة ثػػـ عنػواف المخالػػوال كػػامالم (مالاوعػام اخػػال غػػامؽ  )Boldمتاوعػام افاصػػمة ثػػـ راػػـ
المخالػػوال متاوع ػام افاصػػمة ثػػـ مكػػاف المخالػػوال ثػػـ راػػـ الصػػفاة (أو الوراػػة) م ػ ايػػاف الوجػػه أو الظهػػر الم ػ خوذ منػػه
االاتااس ااستخداـ الرمزيف (و) و(ظ) عم التوالي.

مثاؿ :ااف اجر العسقالني (تػوفي 852ه1449/ـ) ذيرل الردرر الكامنرة مخالػوال راػـ  649المكتاػة التيموريػة وراػة

( 54وجه).

مْاصفات البخح املقدو لليشس:

 -1أف ال يزيد عدد صفاات الااث عف ( )35صفاة اما في ذلؾ األشكاؿ و الرسوـ و الجداوؿ أو اوالي ( )9111كممة.
 -2أف يكوف الممخصاف المرفقاف االااث في ادود ( )151كممة لكؿ منهما وفي صفاة واادة.

العمميػة موضػاا فيهػا مكػاف عممػه ورتاتػه األكاديميػة وتخصصػه الػدايؽ وأهػـ
 -3أف يرفؽ الاااث م ااثه السيرة الذاتيػة و ة
أاااثه.

 -4أف يكػػوف الااػػث مالاوع ػام عمػ الااسػػوب اخػػال  Simplified Arabicاجػػـ ( Normal )14وذلػػؾ لػػنص المػػتف

واالخال نفسػه اجػـ ( )12لمهػوامش الموضػوعة فػي نهايػة الااػث مرتاػة تسمسػميام اسػب ورودهػا فػي المػتف مػ مسػافة

مفردة ايف السالور.

 -6تقدـ نسخة إلكترونية اواسالة ايميؿ المجمة.

املسعقات املللْب٘:

 -1رسػالة موجهػة إلػ رئػيس تاريػر المجمػػة متضػمنة رغاػة الاااػث نشػر ااثػه فػػي المجمػة عمػ أف تتضػمف هػذ الرسػػالة
تاديد التخصص الدايؽ لمااث.

 -2السيرة الذاتية لماااث (موجزة) وتاتوي عم اإليميؿ وراـ الهاتؼ.

 -4تعهد خالي مف الاااث لممجمة ا ف الااػث الموسػوـ اػػ" "..........هػو عمػؿ أصػيؿ لػي لػـ يسػاؽ نشػر أو تقديمػه لمنشػر فػي
مجمة أخرا وأنه ليس جزلام مف رسالة ماجستير أو دكتو ار أو كتاب منشور.

حمتْٓات العــدد
(بـاللغــــ٘ العسبٔــــ٘)

الباحح /الباحجون
 -د .بسـ ـ ـ ــاك عب ـ ـ ــ الل ـ ـ ــ

ا ـ ـ ـ ــو

د .أجمـ ـ ـ ـ ـ اـ ـ ـ ـ ـ ود ال الـ ـ ـ ـ ـ
 -د .بسـ ـ ـ ـ ــاك عب ـ ـ ـ ـ ـ الل ـ ـ ـ ـ ـ

ضوابط األم بامل حف حالنَّوي عن املنل

ا ـ ـ ـ ـ ــو

777 - 762

(اؤا ال مل  -احلسب )
ال م ي ل نص الش عي - :دتاا

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

أ.د .مجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعي
 -د .هااـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

حتوُّالت السؤا يف خطاب الف ى احلنفي

759 - 747

(اجلس حح وهى أمنوذجاً)

أ .حليـ ـ عبـ ـ ال ــادت الـ ـ يبات
 -السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .

عن ـ ـ ــوان البحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح

الصفحات

وي أصولي -

أهل ال م يف ى السياا الش عي

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الط امنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

798 - 772

226 - 799

 عصم ال ك حاملا أمنوذجا- -د.

م إب اهي أبـو ج بـان

اآلثات الش عي ألحلاك اجل ال أح الوع باجلائز يف

242 - 227

اجملاالت السيااي
 -أ.د .ل بي

م بـو عبـ ا

د  .اطمـ ـ ـ الزهـ ـ ـ ا ع ـ ــواطي

ال الالت ال غو حأث ها يف ت جيح م ا ي غ ب احل ح
عن

264 - 242

م الطاه ابن عاشوت من خال كتابى:
(كشف املغطّى)

 أ.د .صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي -أ.د.

مـ ـ ـ ـ ــود ع ـ ـ ـ ـ ــي الس ـ ـ ـ ـ ـ طاح

د .أمحـ ـ ـ ــ

مـ ـ ـ ـ ـ حسـ ـ ـ ـ ـ

 -د  .ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزحق

ت جيل الزكا حتأخ ها يف الف ى اإلاالمي
الت ض ل مشرت حضما ات ع ك الت ض  -دتاا م ات

282 - 265
407 - 285

ب الف ى اإلاالمي حال ا ون امل ي األتد ي-
املالمح اإلعالمي يف اوت ال ص

428 - 402

 دتاا اات ائي حت ي ي - -د .أاـ ـ ــام ع ـ ــ ان الغنمـ ـ ــي

دالل مصط ح االات ال عن األصولي
حتطبي اتى الف ويّ

424 - 429

