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 يف الدراسات اإلسالمية اجمللة األردنية

 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
 

ــد ْز أ.د.  ــد الـــ ــلٔناٌ حمنـــ  ضـــ
 

 األزدىٔــــــــــــــ٘امعــــــــــــــ٘ اجل 
 

ٕ مجٔل٘ عبـد القـادز ا  . ٗأ.د  لسفـاع
 

 األزدىٔــــــــــــــ٘امعــــــــــــــ٘ اجل 
 

  . عنــاد عبــد اللــسٓه  صــاّى٘أ.د
 

 آل البٔـــــــــــــــتجامعـــــــــــــــ٘  
 

ٗ أ.د.   حمنــد أ ــد عــْاد السّا ــد
 

 جامعـــــــــــــــــ٘ مؤتـــــــــــــــــ٘ 
 

ٕ . ٗأ.د  ٍيــاء حمنــد ٍــالل ا ئلــ
 

ــ٘   ٘ جامعــــ ــالمٔ ــْو اإلضــــ  العلــــ
 

 حمنـــد عـــْدٗ أ ـــد ا ـــْزٖأ.د. 
 

ــْ   ــ٘ ال مــــــــــــ  جامعــــــــــــ
 

ــا   ــد آ  ــْق فــٔ  اد حمن  أ.د.  ل
 

ــ٘  ٘  جامعــــ ــالمٔ ــْو اإلضــــ  العلــــ
 

 
 

 

 اهلٔئ٘ االضتشازٓ٘ للنجل٘

 )مرتبة هجائيًا(
 

 / املغـــــس أ ـــــد بـــــصّٖ الضـــــاّٖأ.د. 
 

 / األزدٌأ.د. عصمـــــــٕ دـــــــُ الطـــــــٔد **
 

 / املغـــــــس أ ـــــــد ا نلــــــــٔشٕأ.د. 
 

   ٌ ــدا ــس ْٓضــــ   ــ  / أملاىٔــــاأ.د. عنــ
 

 / مالٔصٓــاأ.د. ذّ اللفلــٕ حمنــد ْٓضــ   
 

  ٕ ــلن ــام الطــــ ّٔــــ ــعْدٓ٘أ.د. ع  / الطــــ
 

 / األزدٌعبــــد الطــــالو داّد العبــــادٖ.د. أ
 

ٖ  أ.د.   / العـساق  خلاٌ عبد الس ً الـدّز
 

 / األزدٌعبد الياصس مْضٙ أبْ البصـ  أ.د. 
 

 / تـــــْىظحمنـــــد علـــــٕ الـــــاليف  .دأ 
 

 / الطعْدٓ٘أ.د. عبد اد حمند حطً دمغْ
 

ـــأ.د. حمن  ــني  دــــ ــٔه ٓاضـــ / األزدٌىعـــ  
 

  ٕ ــن ــه اليشـ ــ  جاضـ ــتأ.د. عجٔـ  / اللْٓـ
 

ٖ أ.د  ــاّ ــْد الصــــــ ــس. حمنــــــ  / مصــــــ
 

 /  لسدٓـقـٕـــــــ  الصــأ.د. ٓـْضـ

 
 

 

 
 

 
 

 للغ٘  اإلجنلٔصٓ٘احملسز اللغْٖ/ ا ................................................................ للغ٘  العسبٔ٘احملسز اللغْٖ/ ا

 ٘ـت ا با يـد. بَجأ.       . ّلٔد إبسأٍه ا اجد

  ــس اجمللــ٘أمني ض 

    ا ْالدٗ أ د ْٓض  

   

  تيطٔق ّإ ــساج 

  هبــــــه علــــي الزعبــــي 





 :أٍداف اجملل٘

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

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

 .الوضاري في المجاالت العممية والعممية
  .واال تزاز اها اإلسهاـ في الموافظة  م  هوية األمة العراية واإلسالمية وايمها وترسيخها .4

 :دائسٗ اٍتناو اجملل٘
 .نشر الاووث والدراسات العممية األصيمة في وقوؿ الدراسات اإلسالمية .1

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

 .إلسالمية والفكر اإلسالمينشر الاووث والدراسات العممية المقارنة في وقوؿ العمـو ا .3

 .نشر الاووث والدراسات العممية النقدية الهادفة إل  تقدـ المعرفة العممية ااإلسالـ ووقيقة رسالته الشمولية واإلنسانية .4
 .نشر المراجعات النقدية والتعميقات  م  األوكاـ القضائية وتقارير المؤتمرات والندوات العممية وومقات الاوث .5

 :لغ٘ اليشس

اإلنجميزيػة. ويجػوز نشػػر الاوػوث المقدمػة إليهػػا ا يػة للػػة  ةأو الملػػ / الاوػوث المقدمػة إليهػػا االملػة العرايػة و تنشرر المجمررة      
 )وفي جمي  األوواؿ يجب أف يقدـ ممخص لماوث االملة العراية ااإلضافة إل  ممخص املة الاوث(.  تقامها هيئة التورير.

 :  سّط اليشس

  .و م  الااوث أف يقدـ تعهدام خاليام اذلؾ .اد ساؽ تقديمه لمتوكيـ أو نشر  في مجمة ُأخراأف ال يكوف الاوث  -1
إذا كاف الاوث مد ومام مف جهة ما  فعم  الااوث اياف ذلؾ وتقديـ وثيقة موررة مف الجهة الدا مة موجهة إل  رئػيس  -2

 .تورير المجمة تفيد  دـ ممانعتها نشر الاوث
 لاوث لمنشر في المجمة اعد مرور  اإجرالات التوكيـ السري المعتمدة لدا المجمة.تقرر هيئة التورير ااوؿ ا -3
 إذا أراد الااوث نشر اوثه في مكاف آخر اعد نشر  في المجمة فعميه الوصوؿ  م  موافقة خالية مف رئيس التورير.  -4
شر الاوػث أو جػزل منػه يجػب أف يوافؽ الااوث  م  نقؿ وقوؽ النشر إل  المجمة  وفي والة رغاة المجمة في إ ادة ن -5

 وصوؿ المجمة  م  موافقة الااوث.
 تقدـ المجمة لمااوث نسخة مف  دد المجمة المنشور اوثه فيه. -6

 تقـو المجمة اإاالغ الااوث/ الااوثة واؿ وصوؿ الاوث وواؿ ااوله أو  دـ ااوله لمنشر. -7

 .في آف واودواود مقدـ لمنشر أف ال يكوف لمااوث أكثر مف اوث  -8

 يسمح لمااوث انشر اوثيف "فقال" خالؿ العاـ في المجمة. -9

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

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

 .(218صويح مسمـ  كتاب صالة المسافريف واصرها  ااب فضيمة العمؿ الدائـ مف اياـ الميؿ وغير   وديث راـ )
 في نهاية الاوث  م  النوو 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 الموقػؽ 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
 الصفوة. مثاؿ:

  توقيؽ: أمير  مي مهنػا و مػي وسػف فػا ور  الممل والنحل  (ـ1153/ه548مومد 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 الاوث .341ص  1  جالممل والنحل

 يتـ التوثيؽ  م  النوو اآلتي:  :الدوريات العممية (4
اسػػـ صػػاوب الاوػػث كػػامالم متاو ػػا افاصػػمة  ثػػـ  نػػواف الاوػػث 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 أومػػد  المقصػػداف العممػػي واألخالاػػي لمعػػاني أسػػمال اهلل الوسػػن   نػػد اللزالػػي   راػػـ الصػػفوة. مثػػاؿ :

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

 : يتـ التوثيؽ  م  النوو 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 الصػػفوة )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 وجر العسقالني )تػوفي  مثاؿ:
 )وجه(. 54

 :مْاصفات البخح املقدو لليشس

 ( كممة.9111لؾ األشكاؿ و الرسـو و الجداوؿ أو ووالي )( صفوة  اما في ذ35أف ال يزيد  دد صفوات الاوث  ف )   -1
 ( كممة لكؿ منهما  وفي صفوة واودة.151أف يكوف الممخصاف المرفقاف االاوث في ودود )   -2
أف يرفؽ الااوث م  اوثه السيرة الذاتيػة والعمميةػة موضػوا فيهػا مكػاف  ممػه ورتاتػه األكاديميػة وتخصصػه الػدايؽ وأهػـ    -3

 أاواثه.
  وذلػػؾ لػػنص المػػتف  Normal( 14وجػػـ ) Simplified Arabicأف يكػػوف الاوػػث مالاو ػػام  مػػ  الواسػػوب اخػػال    -4

مفػردة   مػ  مسػافة ( لمهوامش الموضو ة في نهاية الاوث مرتاة تسمسميام وسب ورودها في المػتف12واالخال نفسه وجـ )
 ايف السالور.

 .اواسالة ايميؿ المجمةتقدـ نسخة إلكترونية  -6

 :ات املللْب٘املسفق
رسػالة موجهػة إلػ  رئػيس توريػر المجمػػة متضػمنة رغاػة الااوػث نشػر اوثػه فػػي المجمػة   مػ  أف تتضػمف هػذ  الرسػػالة   -1

 .توديد التخصص الدايؽ لماوث
 وتوتوي  م  اإليميؿ وراـ الهاتؼ. )موجزة( السيرة الذاتية لمااوث  -2

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



 



 ددــحمتْٓات الع
 

 (٘ــــ٘ العسبٔــــاللغـب)
 

 الصفخات ــــــــــحعٍـــــــٕاُ البخــــــــ  الباحح/ الباحجُٕ

 عٕاطــــــــــــــــــــــــــ  ا ٍــــــــــــــــــــــــــٕ ٘. ٚد  -
 

 03 - 9 تعدٖن الطمٕك اخلاطئ وَ خاله الطمٕك الٍبٕٙ العىم٘ 

ُ  . د  - ــد ا  عــــــــــــال ٘ عبــــــــــ ــ  عمــــــــــ
 

تازٖخ وٍّجٗٛ التفطري املٕضٕع٘ لمىٕضٕع الكسآٌ٘:  ني  

 اإلمجاه ٔالتفصٗن

03 - 65 

٘ د.   - ــاشو  حمىــــــــــــــد عصٖــــــــــــــص العــــــــــــ
 

ت العكمٗٛ يف دزاضٛ احلدٖح وٕق  احملدثني وَ االحتىاال 

 الٍبٕٙ

65 - 75 

ــا  . د  - ــاا   ــــــــــــــــ  ٌــــــــــــــــــصاز ع ــــــــــــــــ

 حمىــــــــــــــد طــــــــــــــاِس عــــــــــــــصاً     
 

  وَ اآلٖات الكسآٌٗٛ املِٕىٛ لمتشبْٗ وٕق  املفطسَٖ 

 - ال ربٙ ٔالساشٙ أمنٕذجًا-

79 - 335 

ــريات . ٚد  - ــدٚ ٌصـــــــــــــــــــ  زائـــــــــــــــــــ
 

ــدٔز . ٚد      ــاُ  ـــــــــــــــــــــــــ  حٍـــــــــــــــــــــــــ
      

سٚ ل مبٛ قطي  ٍاء  سٌاوج تدزٖيب يف إعداد احملاض 

الدزاضات اإلضالوٗٛ يف جاوعٛ الريوٕك يف ضٕء وعاٖري 

"وطاق اإلزشاد  ( ٔأثسٓ يف تكدٖس الراتTOT سٌاوج )

 األضسٙ أمنٕذجًا"

335 - 305 

 فــــــــــــــــــــــــسا  الشــــــــــــــــــــــــاٖ . د  -
 

 353 - 309 جسميٛ االجتاز  البشس يف ضٕء أحلاً الشسٖعٛ اإلضالوٗٛ 

ـٜـ الك ـــــــــــــــــــــــاٚ . د  -  وٕضـــــــــــــــــــــ
 

 

طا ات االضتجىاز امل مكٛ يف البٍٕك مجعٗٛ أ خاب ح 

اإلضالوٗٛ )كأمنٕذج وكرتح لتىجٗمّي ٔممازضٛ حكٕقّي 

 (ٔمحاٖتّا

353 - 396 

ــٍ    - ــس أ ــــــــــــــــــــــــــٕ ضــــــــــــــــــــــــ  عىــــــــــــــــــــــــ
 

      ٙ ــ ٍأ ــا شـــــــــــــــــ  د. شكسٖـــــــــــــــــ
 

قاعدٚ العادٚ حملىٛ ٔت بٗكاتّا يف حطا ات املصازف  

 اإلضالوٗٛ

395 - 837 

ــ  د.    - ــسٖ  اخل ٗــــــــــــــــ  شــــــــــــــــ

 
 

 «إلْ إال ا ؛ دخن ا ٍٛال »وشلن حدٖح وَ قاه:  

 ٔالشبّات املعا سٚ حٕلْ: دزاضٛ عكدٖٛ

839 - 840 

 ضــــــــــــــــــــــــــــعٗد  ٕاعٍــــــــــــــــــــــــــــٛ  -
 

دٚ  ٍــــ  أمحــــد  ـــَـ  لــــس           زشـــٗـ
 

الكسائَ املطتٍب ٛ لتعمٗن حلي احلافظ املصٙ  اإلزضاه يف  

 كتا ْ "تّرٖ  اللىاه"

846 - 870 

 
 


