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 اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية

 جملة علنية عاملية حمكنة
 

 
 زــزيــُ التخــرئًط ًٍئ

 القرالةياشني أمحد أ. د. 
 

 

 ُــًٍئُ حتزيز اجملل

 )مرتبة هجائيًا(
 

 

ُ   . َأ.د  أحالو حمنـىد علـٌ ملالقـ

 

ــى  ** ــُ ال مــــــــــــ  جامعــــــــــــ
 

ــلًناأ.د.  ــد ىرصـــ ــد الـــ  ٌ حمنـــ
 

 األردىًــــــــــــــُامعــــــــــــــُ اجل 
 

ٌ   . َأ.د  مجًلُ عبـد القـادر الزعـاع
 

 األردىًــــــــــــــُامعــــــــــــــُ اجل 
 

  . عنــاد عبــد الكــزيه  صــاوىُأ.د
 

 آل البًـــــــــــــــتجامعـــــــــــــــُ  
 

َ أ.د.   حمنــد أ ــد عــىاد الزوا ــد
 

 جامعـــــــــــــــــُ مؤتـــــــــــــــــُ 
 

ٌ . َأ.د  ٍيــاء حمنــد ٍــالل ا يًلــ
 

ــُ   ُ جامعــــ ــالمً ــىو اإلصــــ  العلــــ
 

  ـــىرٍحمنـــد عـــىدَ أ ـــد اأ.د. 
 

ــى   ــُ ال مــــــــــــ  جامعــــــــــــ
 

ــا   ــد آ  ــىق فــً  اد حمن  أ.د.  ل
 

   ُ ــالمً ــىو اإلصــــ ــُ العلــــ  جامعــــ
 

 
 

 

 اهلًئُ االصتشاريُ للنجلُ

 )مرتبة هجائيًا(
 

 حمنــــــىد علــــــٌ الضــــــز اوٍ/ األردٌ   أ.د. 
 

ــزاق     ** ــٌ/ الع ــىاٌ ا شرج ــعاٌ حمــٌ عل  أ.د. مش
 

  حمنـــــــد أ ـــــــد ا لًـــــــ / األردٌأ.د. 
 

ــى/    ــد اد حضــــً دمفــ  الضــــعىديُ أ.د. عبــ
 

  ٌ  أ.د. عبــد اد مصـــلفِ ليــ  الفـــىاس/ األرد
 

 أ.د. أ ـــــــــــد  ـــــــــــايف/ امل ـــــــــــز    
 

ٌ   أ.د.   وائــحم حمنــد عبــد اد عزبًــات/ األرد
 

     َ  أ.د.  شَ امللًبـارٍ/ اإلمـارات العزبًـُ املتخـد
 

ٌ  أ.د.   حمنـد أ ــد عبـد القــادر امللكــاوٍ/ األرد
 

ــىريا   ــاو/ صـــــــــ ــديو اللخـــــــــ  أ.د. بـــــــــ
 

ــىد  ــ  ــدىاٌ حمن ــا / األردٌأ.د. ع  زايزٍ العض
 

 أ.د. عبــــــد املقصــــــىد حامــــــد/ مصــــــز    
 

  ٌ  أ.د. مس َ عبد اد صـلًناٌ الزعـاعٌ/ األرد
 

 أ.د. عبد الز ً بً معافُ الشَزٍ/ الضعىديُ 
 

 ٌ ــد يىصــــ   ــــكزٍ/ األرد ــد  الــ  أ.د. أ ــ
 

ــز   ــيً / اجلشائــــ ــديً  شــــ ــش الــــ  أ.د. عــــ
 

 
 

 

 
 

 
 

 لل ُ  اإلجنلًشيُاحملزر الل ىٍ/ ا ................................................................ لل ُ  العزبًُاحملزر الل ىٍ/ ا

 ُـت ا با يـد. بَجأ.       . ولًد إبزاًٍه ا اجد

  أمني صــز اجمللــُ 

    ا ىالدَ أ د يىص  

   

  تيضًق وإ ــزاج 

  هبــــــه علــــي السعبــــي 





 :أٍدا  اجمللُ

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

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

 .الاضاري في المجاالت العممية والعممية
  .اإلسهاـ في الماافظة  م  هوية األمة العرةية واإلسالمية وايمها وترسيخها واال تزاز ةها .4

 :دائزَ اٍتناو اجمللُ
 .نشر الةاوث والدراسات العممية األصيمة في اقوؿ الدراسات اإلسالمية .1

 .اوث والدراسات العممية المتعمقة ةالقضايا والمشكالت المعاصرة  القائمة أو المستجدة في المجتم نشر الة .2

 .نشر الةاوث والدراسات العممية المقارنة في اقوؿ العمـو اإلسالمية والفكر اإلسالمي .3

 .ة رسالته الشمولية واإلنسانيةنشر الةاوث والدراسات العممية النقدية الهادفة إل  تقدـ المعرفة العممية ةاإلسالـ واقيق .4
 .نشر المراجعات النقدية والتعميقات  م  األاكاـ القضائية وتقارير المؤتمرات والندوات العممية وامقات الةاث .5

 :ل ُ اليشز
يػة للػػة اإلنجميزيػة. ويجػوز نشػػر الةاػوث المقدمػة إليهػػا ة  ةأو الملػػ / الةاػوث المقدمػة إليهػػا ةالملػة العرةيػة و تنشرر المجمررة      

 )وفي جمي  األاواؿ يجب أف يقدـ ممخص لمةاث ةالملة العرةية ةاإلضافة إل  ممخص ةملة الةاث(.  تقةمها هيئة التارير.

 :  زوط اليشز

  .و م  الةااث أف يقدـ تعهدام خاليام ةذلؾ .أف ال يكوف الةاث اد سةؽ تقديمه لمتاكيـ أو نشر  في مجمة ُأخرا -1
جهة ما  فعم  الةااث ةياف ذلؾ وتقديـ وثيقة ماررة مف الجهة الدا مة موجهة إل  رئػيس إذا كاف الةاث مد ومام مف  -2

 .تارير المجمة تفيد  دـ ممانعتها نشر الةاث
 تقرر هيئة التارير اةوؿ الةاث لمنشر في المجمة ةعد مرور  ةإجراوات التاكيـ السري المعتمدة لدا المجمة. -3
 ر ةعد نشر  في المجمة فعميه الاصوؿ  م  موافقة خالية مف رئيس التارير. إذا أراد الةااث نشر ةاثه في مكاف آخ -4
أف يوافؽ الةااث  م  نقؿ اقوؽ النشر إل  المجمة  وفي االة رغةة المجمة في إ ادة نشر الةاػث أو جػزو منػه يجػب  -5

 اصوؿ المجمة  م  موافقة الةااث.
 تقدـ المجمة لمةااث نسخة مف  دد المجمة المنشور ةاثه فيه. -6

 تقـو المجمة ةإةالغ الةااث/ الةااثة ااؿ وصوؿ الةاث وااؿ اةوله أو  دـ اةوله لمنشر. -7

 أف ال يكوف لمةااث أكثر مف ةاث وااد مقدـ لمنشر في آف وااد. -8

 يسمح لمةااث ةنشر ةاثيف "فقال" خالؿ العاـ في المجمة. -9

 : زيقُ التىثًق
 [.: آؿ  مراف 46]ة واسـ السورة ةيف اوسيف. مثاؿ: : ةعد نهاية اآلية  يوض  راـ اآلياآليات القرآنية (1

توثؽ ةالرجوع إل  كتب الاديث األصمية وذلؾ ةةياف الكتاب والةاب وراػـ الاػديث إف أمكػف.  األحاديث النبوية الشريفة: (2
ف اػ ا: "أاب األ مػاؿ إلػ  اهلل تعػال  أدومهػ-صم  اهلل  ميه وسمـ-مثاؿ:  ف  ائشة االت: ااؿ رسوؿ اهلل  ؿ" مسػمـ  وا 

 .(218صايح مسمـ  كتاب صالة المسافريف واصرها  ةاب فضيمة العمؿ الدائـ مف اياـ الميؿ وغير   اديث راـ )
 في نهاية الةاث  م  الناو اآلتي:  ة: توثؽ االاتةاسات النصية أو الم خوذة ةتصرؼ مشارام إليها ة رااـ متسمسمالكتب (3



وميالديػػام ةػػيف اوسػػيف متةو ػػام ةفاصػػمة  ثػػـ اسػػـ الكتػػاب )مالةو ػػام ةخػػال غػػامؽ  اسػػـ المؤلػػؼ كػػامالم وتػػاريه وفاتػػه هجريػػام 
Bold متةو ام ةفاصػمة  ثػـ اسػـ الماقػؽ أو المتػرجـ إف وجػد متةو ػام ةفاصػمة  ثػـ مكػاف النشػر متةو ػام ةفاصػمة  ثػـ اسػـ )

وجػػد متةو ػػام ةفاصػػمة  ثػػـ راػػـ  الناشػػر متةو ػػام ةفاصػػمة  ثػػـ تػػاريه النشػػر مػػ  ةيػػاف الالةعػػة ةػػيف اوسػػيف  ثػػـ راػػـ الجػػزو إف
 الصفاة. مثاؿ:

  تاقيؽ: أمير  مي مهنػا و مػي اسػف فػا ور  الممل والنحل  (ـ1153/ه548مامد ةف  ةد الكريـ الشهرستاني )توفي 
ذا ذكػػر هػػذ118  ص1 (  ج7 )ال 1998ةيػروت  دار المعرفػػة   الكتػػاب مػػرة ُأخػػرا ُيوثػػؽ مختصػػرام: الشهرسػػتاني   ا. وا 

 .وال ترفؽ اائمة ةالمصادر والمراج  في نهاية الةاث .341ص  1ج  الممل والنحل

 يتـ التوثيؽ  م  الناو اآلتي:  :الدوريات العممية (4
اسػػـ صػػااب الةاػػث كػػامالم متةو ػػا ةفاصػػمة  ثػػـ  نػػواف الةاػػث متةو ػػا ةفاصػػمة  ثػػـ اسػػـ الدوريػػة )مالةو ػػام ةخػػال غػػامؽ 

Bold) وراػـ العػدد متةو ػام ةفاصػمة  ثػـ تػاريه العػدد متةو ػا ةفاصػمة  ثػـ  ومكاف صدورها متةو ػا ةفاصػمة ثػـ راػـ المجمػد
 زمػػي الػػه السػػيد أامػػد  المقصػػداف العممػػي واألخالاػػي لمعػػاني أسػػماو اهلل الاسػػن   نػػد اللزالػػي   راػػـ الصػػفاة. مثػػاؿ :

 .45  صـ1994  (1)( العدد11  جامعة آؿ الةيت  المجمد )مجمة المنارة لمبحوث والدراسات

 : يتـ التوثيؽ  م  الناو اآلتي:تالمخطوطا (5
( متةو ػػام ةفاصػػمة  ثػػـ راػػـ Boldاسػػـ المؤلػػؼ كػػامالم متةو ػػا ةفاصػػمة  ثػػـ  نػػواف المخالػػوال كػػامالم )مالةو ػػام ةخػػال غػػامؽ 

المخالػػوال متةو ػػام ةفاصػػمة  ثػػـ مكػػاف المخالػػوال  ثػػـ راػػـ الصػػفاة )أو الوراػػة( مػػ  ةيػػاف الوجػػه أو الظهػػر المػػ خوذ منػػه 
 الرمزيف )و( و)ظ(  م  التوالي. االاتةاس ةاستخداـ 

   المكتةػة التيموريػة  وراػة 649مخالػوال راػـ ذيرل الردرر الكامنرة  ـ(  1449/ه852اةف اجر العسقالني )تػوفي  مثاؿ:
 )وجه(. 54

 :مىاصفات البخح املقدو لليشز
 ( كممة.9111اوالي ) ( صفاة  ةما في ذلؾ األشكاؿ و الرسـو و الجداوؿ أو35أف ال يزيد  دد صفاات الةاث  ف )   -1
 ( كممة لكؿ منهما  وفي صفاة واادة.151أف يكوف الممخصاف المرفقاف ةالةاث في ادود )   -2
أف يرفؽ الةااث م  ةاثه السيرة الذاتيػة والعمميةػة موضػاا فيهػا مكػاف  ممػه ورتةتػه األكاديميػة وتخصصػه الػدايؽ وأهػـ    -3

 أةااثه.
  وذلػػؾ لػػنص المػػتف  Normal( 14اجػػـ ) Simplified Arabicوب ةخػػال أف يكػػوف الةاػػث مالةو ػػام  مػػ  الااسػػ   -4

مفػردة   مػ  مسػافة ( لمهوامش الموضو ة في نهاية الةاث مرتةة تسمسميام اسب ورودها في المػتف12وةالخال نفسه اجـ )
 ةيف السالور.

 .ةواسالة ايميؿ المجمةتقدـ نسخة إلكترونية  -6

 :املزعقات املللىبُ
رئػيس تاريػر المجمػػة متضػمنة رغةػة الةااػث نشػر ةاثػه فػػي المجمػة   مػ  أف تتضػمف هػذ  الرسػػالة  رسػالة موجهػة إلػ   -1

 .تاديد التخصص الدايؽ لمةاث
 وتاتوي  م  اإليميؿ وراـ الهاتؼ. )موجزة( السيرة الذاتية لمةااث  -2

فػي  لـػ يسػةؽ نشػر  أو تقديمػه لمنشػرتعهد خالي مف الةااث لممجمة ة ف الةاػث الموسػـو ةػػ".........." هػو  مػؿ أصػيؿ لػي     -4
 مجمة أخرا  وأنه ليس جزوام مف رسالة ماجستير أو دكتورا  أو كتاب منشور.



 



 ددــحمتىيات الع
 

 (ُــــُ العزبًــــالل ـب)
 

 الصفخات عنـــــــٌان البخــــــــــــــــــح  الباحح/ الباحجٌن

 حــــــــــــــــا    ٌشــــــــــــــــٓأمحــــــــــــــــ  . د  -
 

 542 - 512 تنازل األخٌات عن الرتكْ يف الفقى اإلشال ُ 

  د. نــــــــــــــاٍ   ـــــــــــــــ عٌ  ا  ـــــــــــــــ    -
 

أثر برنا ج يف اإلرشاد ًالعالج النفصُ  ن  نظٌر إشال ُ  

يف خفض القلق ًحتقَق الصخْ النفصَْ ل ٔ طالبات 

 كلَْ ارب  اجلا عَْ

542 - 571 

ــعٌد اجلبـــــــــــــــــٌر    - ــادِ شـــــــــــــــ  د.  ـــــــــــــــ
 

دراشْ " للعا لني يف ز ن األًبئْ ًاجلٌائح حتقَق األ ان 

 "شرعَْ حتلَلَْ

572 - 592 

ــ   .ّد  - ــٌزان ا  ٍــــــــــــــــــــــ   رًان  ــــــــــــــــــــــ
 

 اقرتان لفظُ اللعب ًاللوٌ يف القرآن الكرٍم  

 )دراشْ داللَْ(

597 - 217 

ــٌد   .أ.د  - ــا    ــــ ــ  الف ــــ ــٓ عبــــ   املجنــــ
 

 229 - 219  -تأصَل ًتطبَق - تٌجَى القٌل ال فصريِ 

   ــــــــــــــ  ال ــــــــــــــر انلــــــــــــــ  خاد.   -
 

أحادٍح دالئل النبٌّ الصخَخْ امل علقْ ببَت املق  ،  

 ً ٌق  املصلم يف ال عا ل  عوا

241 - 223 

ج بٌشـــــــــــــــعَ   د.   -  شــــــــــــــل ان دعـــــــــــــَـ
 

 281 - 221 -دراشْ  قوَْ -الضرٍبْ االن قائَْ ً  ٔ   رًعَ وا:  

ــ  الـــــــرمحن   .ّد   - ــا  عبـــــ ــْ بصـــــ   ارٍـــــ
  

ِّ ً كانُ ى يف علم  ٌَارٍر  415 - 282 اجَلر  ًالّ ع ٍل الَق

ُ د.   - ــ ــ  ال  َ ــــــــــــ  ع ــــــــــــــاد   ــــــــــــ
 

 أشبابى ًآثاري: يف الفقى اجلنائُ اإلشال ُ العٌد اجلر ُ 

 "دراشْ  قارنْ  ع الفقى اجلنائُ الٌضعُ"

412 - 423 

ْ . د  -    ـــــــــــ    ـــــــــــٌد الطٌالبـــــــــــ
 

 422 - 421 "دراشْ تأصَلَْ تطبَقَْ" ًأثرها يف السكاّ ا َلٌلْ 

 
 


