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 إلسالميةاجمللة األردنية يف الدراسات ا

 جملة علنية عاملية حمكنة
 

 
 ســسٓــ٘ التخــزئٔظ ٍٔئ

 القرالةياسني أمحد أ. د. 
 

 

 ٘ــٍٔئ٘ حتسٓس اجملل

 )مرتبة هجائيًا(
 

 

٘   . ٗأ.د  أحالو حمنـْد علـٕ ملالقـ

 

ــْ  ** ــ٘ ال مــــــــــــ  جامعــــــــــــ
 

٘  أ.د.   بَجت عبد الـسشاق اببانـي
 

 آل البٔـــــــــــــــتجامعـــــــــــــــ٘  
 

٘ أ.د.  ــ ــج ابجاحج  جــابس اعاعٔ
 

 آل البٔـــــــــــــــت جامعـــــــــــــــ٘ 
 

ٕ   . ٗأ.د  مجٔل٘ عبـد القـادز السعـاع
 

 اجلامعــــــــــــــ٘ األزدىٔــــــــــــــ٘ 
 

ٗ أ.د.   حمنــد أ ــد عــْاد السّانــد
 

 جامعـــــــــــــــــ٘ مؤتـــــــــــــــــ٘ 
 

٘  أ.د.   حمند  د حمنـْد الرسآبـ
 

ــ٘   ٘  جامع ــ ــالمٔ٘ العاملٔ ــْو اإلض  العل
 

٘ أ.د.  ــ ــد الــس ً  ْالب  حمنــد عب
 

ــْ   ــ٘ ال مــــــــــــ  جامعــــــــــــ
 

ــد ْز أ.د.  ــد الـــ ــلٔناٌ حمنـــ  ضـــ
 

 زدىٔــــــــــــــ٘اجلامعــــــــــــــ٘ األ 
 

 
 

 اهلٔئ٘ االضتشازٓ٘ للنجل٘

 )مرتبة هجائيًا(
 

 / املرـــــس أ ـــــد بـــــصّٖ الضـــــاّٖأ.د. 
 

 / األزدٌأ.د. عصمـــــــٕ  ـــــــُ الطـــــــٔد **
 

 / املرـــــــس أ ـــــــد ا نلــــــــٔشٕأ.د. 
 

   ٌ ــدا ــس ْٓضــــ   ــ  / أملاىٔــــاأ.د. عنــ
 

 / مالٔصٓــاأ.د. ذّ الكفلــٕ حمنــد ْٓضــ   
 

  ٕ ــلن ــام الطــــ ّٔــــ ــعْدٓ٘أ.د. ع  / الطــــ
 

 / األزدٌو داّد العبــــادٖعبــــد الطــــالأ.د. 
 

ٖ  أ.د.   / العـساق  خلاٌ عبد الس ً الـدّز
 

 / األزدٌعبد الياصس مْضٙ أبْ البصـج أ.د. 
 

 / تـــــْىظحمنـــــد علـــــٕ الـــــاليف  .دأ 
 

 / الطعْدٓ٘أ.د. عبد اهلل حمند حطً دمرْ
 

ـــأ.د. حمن  ــني  دــــ ــٔه ٓاضـــ / األزدٌىعـــ  
 

  ٕ ــن ــه اليشـ ــج جاضـ ــتأ.د. عجٔـ  / الكْٓـ
 

  ّ ــا ــْد الصــــــ ــسٖأ.د. حمنــــــ  / مصــــــ
 

 /  لسدٓـقـٕـــــــ  الصــأ.د. ٓـْضـ

 
 
 

 
 

 
 

 للر٘  اإلجنلٔصٓ٘احملسز اللرْٖ/ ا ................................................................ للر٘  العسبٔ٘احملسز اللرْٖ/ ا

 ٘ـت اببانيـد. بَجأ.       . ّلٔد ابسأٍه اباجد

  أمني ضــس اجمللــ٘ 

    ا ْالدٗ أ د ْٓض  

   

  تيطٔق ّاخــساج 

  هبــــــه علــــي الزعبــــي 





 :أٍداف اجملل٘

 اإلسهاـ في نشر المعرفة العممية األصيمة وتقدمها في مجاؿ الدراسات اإلسالمية. .1
ية السػمةة ومقاصػد  المعالجة العممية لقضايا العصر ومشكالته مف منظور إسػالمي  انالالاػام مػف روح اإلسػالـ الوسػال .2

 .الشاممة ةاإلنساني
لػػدا العممػػال والمتعممػػيف اةاجػػة األمػػة إلػػ  اإلنجػػاز  -مػػف منظػػور إسػػالمي -اإلسػػهاـ فػػي رفػػ  درجػػة الػػو ي العممػػي  .3

 .الةضاري في المجاالت العممية والعممية
  .ااإلسهاـ في المةافظة  م  هوية األمة العراية واإلسالمية وايمها وترسيخها واال تزاز اه .4

 :دائسٗ اٍتناو اجملل٘
 .نشر الاةوث والدراسات العممية األصيمة في ةقوؿ الدراسات اإلسالمية .1

 .نشر الاةوث والدراسات العممية المتعمقة االقضايا والمشكالت المعاصرة  القائمة أو المستجدة في المجتم  .2

 .كر اإلسالمينشر الاةوث والدراسات العممية المقارنة في ةقوؿ العمـو اإلسالمية والف .3

 .نشر الاةوث والدراسات العممية النقدية الهادفة إل  تقدـ المعرفة العممية ااإلسالـ وةقيقة رسالته الشمولية واإلنسانية .4
 .نشر المراجعات النقدية والتعميقات  م  األةكاـ القضائية وتقارير المؤتمرات والندوات العممية وةمقات الاةث .5

 :لر٘ اليشس
اإلنجميزيػة. ويجػوز نشػػر الاةػوث المقدمػة إليهػػا ا يػة للػػة  ةأو الملػػ / الاةػوث المقدمػة إليهػػا االملػة العرايػة و مررةتنشرر المج      

 )وفي جمي  األةواؿ يجب أف يقدـ ممخص لماةث االملة العراية ااإلضافة إل  ممخص املة الاةث(.  تقامها هيئة التةرير.

 : نسّط اليشس

  .و م  الااةث أف يقدـ تعهدام خاليام اذلؾ .لمتةكيـ أو نشر  في مجمة ُأخرا أف ال يكوف الاةث اد ساؽ تقديمه -1
إذا كاف الاةث مد ومام مف جهة ما  فعم  الااةث اياف ذلؾ وتقديـ وثيقة مةررة مف الجهة الدا مة موجهة إل  رئػيس  -2

 .تةرير المجمة تفيد  دـ ممانعتها نشر الاةث
 المجمة اعد مرور  اإجرالات التةكيـ السري المعتمدة لدا المجمة. تقرر هيئة التةرير ااوؿ الاةث لمنشر في -3
 إذا أراد الااةث نشر اةثه في مكاف آخر اعد نشر  في المجمة فعميه الةصوؿ  م  موافقة خالية مف رئيس التةرير.  -4
زل منػه يجػب أف يوافؽ الااةث  م  نقؿ ةقوؽ النشر إل  المجمة  وفي ةالة رغاة المجمة في إ ادة نشر الاةػث أو جػ -5

 ةصوؿ المجمة  م  موافقة الااةث.
 تقدـ المجمة لمااةث نسخة مف  دد المجمة المنشور اةثه فيه. -6

 تقـو المجمة اإاالغ الااةث/ الااةثة ةاؿ وصوؿ الاةث وةاؿ ااوله أو  دـ ااوله لمنشر. -7

 : سٓق٘ التْثٔق
 [.: آؿ  مراف 46]: اعد نهاية اآلية  يوض  راـ اآلية واسـ السورة ايف اوسيف. مثاؿ: اآليات القرآنية (1

توثؽ االرجوع إل  كتب الةديث األصمية وذلؾ ااياف الكتاب والااب وراػـ الةػديث إف أمكػف.  األحاديث النبوية الشريفة: (2
ف اػؿ" مسػمـ   ا مػاؿ إلػ  اهلل تعػال  أدومهػ: "أةب األ-صم  اهلل  ميه وسمـ-مثاؿ:  ف  ائشة االت: ااؿ رسوؿ اهلل  وا 

 .(218صةيح مسمـ  كتاب صالة المسافريف واصرها  ااب فضيمة العمؿ الدائـ مف اياـ الميؿ وغير   ةديث راـ )
 في نهاية الاةث  م  النةو اآلتي:  ة: توثؽ االاتااسات النصية أو الم خوذة اتصرؼ مشارام إليها ا رااـ متسمسمالكتب (3

المؤلػػؼ كػػامالم وتػػاريه وفاتػػه هجريػػام وميالديػػام اػػيف اوسػػيف متاو ػػام افاصػػمة  ثػػـ اسػػـ الكتػػاب )مالاو ػػام اخػػال غػػامؽ اسػػـ 
Bold متاو ام افاصػمة  ثػـ اسػـ المةقػؽ أو المتػرجـ إف وجػد متاو ػام افاصػمة  ثػـ مكػاف النشػر متاو ػام افاصػمة  ثػـ اسػـ )



لالاعػػة اػػيف اوسػػيف  ثػػـ راػػـ الجػػزل إف وجػػد متاو ػػام افاصػػمة  ثػػـ راػػـ الناشػػر متاو ػػام افاصػػمة  ثػػـ تػػاريه النشػػر مػػ  ايػػاف ا
 الصفةة. مثاؿ:

  تةقيؽ: أمير  مي مهنػا و مػي ةسػف فػا ور  الممل والنحل  (ـ1153/ه548مةمد اف  اد الكريـ الشهرستاني )توفي 
ذا ذكػػر هػػذ118  ص1 (  ج7 )ال 1998ايػروت  دار المعرفػػة   صػػرام: الشهرسػػتاني  الكتػػاب مػػرة ُأخػػرا ُيوثػػؽ مخت ا. وا 

 .وال ترفؽ اائمة االمصادر والمراج  في نهاية الاةث .341ص  1  جالممل والنحل

 يتـ التوثيؽ  م  النةو اآلتي:  :الدوريات العممية (4
اسػػـ صػػاةب الاةػػث كػػامالم متاو ػػا افاصػػمة  ثػػـ  نػػواف الاةػػث متاو ػػا افاصػػمة  ثػػـ اسػػـ الدوريػػة )مالاو ػػام اخػػال غػػامؽ 

Bold) ورها متاو ػا افاصػمة ثػـ راػـ المجمػد وراػـ العػدد متاو ػام افاصػمة  ثػـ تػاريه العػدد متاو ػا افاصػمة  ثػـ ومكاف صد
 زمػػي الػػه السػػيد أةمػػد  المقصػػداف العممػػي واألخالاػػي لمعػػاني أسػػمال اهلل الةسػػن   نػػد اللزالػػي   راػػـ الصػػفةة. مثػػاؿ :

 .45  صـ1994  (1)لعدد( ا11  جامعة آؿ الايت  المجمد )مجمة المنارة لمبحوث والدراسات

 : يتـ التوثيؽ  م  النةو اآلتي:المخطوطات (5
( متاو ػػام افاصػػمة  ثػػـ راػػـ Boldاسػػـ المؤلػػؼ كػػامالم متاو ػػا افاصػػمة  ثػػـ  نػػواف المخالػػوال كػػامالم )مالاو ػػام اخػػال غػػامؽ 

ر المػػ خوذ منػػه المخالػػوال متاو ػػام افاصػػمة  ثػػـ مكػػاف المخالػػوال  ثػػـ راػػـ الصػػفةة )أو الوراػػة( مػػ  ايػػاف الوجػػه أو الظهػػ
 االاتااس ااستخداـ الرمزيف )و( و)ظ(  م  التوالي. 

   المكتاػة التيموريػة  وراػة 649مخالػوال راػـ ذيرل الردرر الكامنرة  ـ(  1449/ه852ااف ةجر العسقالني )تػوفي  مثاؿ:
 )وجه(. 54

 :مْاصفات البخث املقدو لليشس
 ( كممة.9111لؾ األشكاؿ و الرسـو و الجداوؿ أو ةوالي )( صفةة  اما في ذ35أف ال يزيد  دد صفةات الاةث  ف )   -1
 ( كممة لكؿ منهما  وفي صفةة واةدة.151أف يكوف الممخصاف المرفقاف االاةث في ةدود )   -2
أف يرفؽ الااةث م  اةثه السيرة الذاتيػة والعمميةػة موضػةا فيهػا مكػاف  ممػه ورتاتػه األكاديميػة وتخصصػه الػدايؽ وأهػـ    -3

 أاةاثه.
  وذلػػؾ لػػنص المػػتف  Normal( 14ةجػػـ ) Simplified Arabicأف يكػػوف الاةػػث مالاو ػػام  مػػ  الةاسػػوب اخػػال    -4

مفػردة   مػ  مسػافة ( لمهوامش الموضو ة في نهاية الاةث مرتاة تسمسميام ةسب ورودها في المػتف12واالخال نفسه ةجـ )
 ايف السالور.

 .اواسالة ايميؿ المجمةتقدـ نسخة إلكترونية  -6

 :ات املللْب٘املسعق
رسػالة موجهػة إلػ  رئػيس تةريػر المجمػػة متضػمنة رغاػة الااةػث نشػر اةثػه فػػي المجمػة   مػ  أف تتضػمف هػذ  الرسػػالة   -1

 .تةديد التخصص الدايؽ لماةث
 وتةتوي  م  اإليميؿ وراـ الهاتؼ. )موجزة( السيرة الذاتية لمااةث  -2

فػي  اػػ".........." هػو  مػؿ أصػيؿ لػي   لـػ يسػاؽ نشػر  أو تقديمػه لمنشػرتعهد خالي مف الااةث لممجمة ا ف الاةػث الموسػـو   -4
 مجمة أخرا  وأنه ليس جزلام مف رسالة ماجستير أو دكتورا  أو كتاب منشور.



 

 ددــحمتْٓات الع
 

 (٘ــــ٘ العسبٔــــاللرـب)
 

 الصفحات عنـــــــىان البحــــــــــــــــــح  الباحح/ الباحجىن

 اء جاصـــــــــــــــ د. حممـــــــــــــــ   ـــــــــــــــف  -
 

 66 - > -دراصُ مىاسنُ - شزوط العمل خبرب اآلحاد 

 نضـــــــــــا  حضـــــــــــ  ا ـــــــــــىم  . د  -
 

 85 - 68 ا لشقات بني اجلزح والتع يل 

 وصــــــــــــــــا  ال ً ــــــــــــــــٌ. الضــــــــــــــــً   -
 

 تأصًط حمم  ب  إدريط الشافعٌ لعل  الكىاع   

 هالفكهًُ وجهىده فً

86 - :8 

ـٌـ الفكًــــــــــــــــــه  . َد  - ــفاء علــــــــــــــــ  شــــــــــــــــ
 

يف إبزاس مكانُ الصَّحابُ  دارٍ وُمضل (جهىد اإلمامني )الُب 

  منىذجًاأاخللفاء األربعُ  وفضائله  يف الصَّحًحني:

 - دراصُ حتلًلًُ -

:: - 407 

 

 خالــــــــــــــــــ   يف النًــــــــــــــــــ . د  -
 

 الضـــــــــًـ َ. خلــــــــــىد الكــــــــــ          
 

 الع قُ بني الضًىلُ والزحبًُ وا  ءَ يف  

 ا صارف اإلص مًُ

408 - 455 

 ٌحممـــــــــــــــــــ  الكـــــــــــــــــــىفح . د  -
 

يف الفكه اإلص مٌ وقانىن األحىا   نفكُ الشوجُ احملبىصُ 

 (دراصُ مكارنُ) الشدصًُ األردنٌ

456 - 476 

 أميـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــا  . د  -
 

 

ًُ لتحزي  التع ي ت علِ اجلًنى     تغًري اخللل" ِعّل

 - دراصُ نك يُ -

478 - 49; 

ــ  عبــــــــــ  ا   .أ.د  -  الصــــــــــا حممــــــــ
 

 ماجـــــــــ  خلًفــــــــُـ الضـــــــــعىدأ.      
 

 5;4 - >49 الفكهًُ وأحكامه ر ا ض هاد الىظًفٌ ى 

 حممـــــــــ  علـــــــــٌ العمـــــــــزٍ. د  -
 

 حك  أخذ األجزَ علِ الكفالُ ا صزفًُ  

 -دراصُ فكهًُ مكارنُ -

4;6 - 544 

ٍ  . د  - ــ   ــــــــزد ــ  ايمًــــــ  عبــــــ

      ٍ ــزد  أ.د. راجــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
 

 

  546 - 564اآلثار العك يُ للزوايُ اإلصزائًلًُ يف قصُ آد   

 
 



 


