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 الرحيمبسم اهلل الرحمن 
 

الحمددهلل هلل الددعو الددا النسدد ن ل ددنان ل ددا ا  سدد ن  
دد   نالصدد و نالسدد م لنددا مددن ًدد ن رسددن،ى عددً الددهللين   نلنمى

دددددددد م مى    عددددددددً عددددددددً الب تددددددددا   نهللسدددددددد نرىا عددددددددً السي سددددددددا  نا 
  سددديهلل   محمدددهلل   نلندددا  لددد  ال شدددري    ند ادددهللىا عدددً الحدددر 

نصحب    نمن   فدا ثردر م نا  دهلله بهدهلليهم يلدا يدنم الدهللين 
 نبلهلل... 

د  عدً بحدنر الملرعدا نث ه ر د  بحرىد  لدن  –عدً ادن ر   –يلهلل البحث اللنمدً  تنصى
رتدددم  لدددهللهلل المصدددد هللر  –آللدددأل ااعًددد ر نثصدددهللاعه    نسددديوا المصدددهللر الدددنردً لنملرعدددا 

الصددهلليا اانعددا لًددا ب حددث نددد ر    ن ً سدد  الددهللنري ا ب لددهللهلل م   نهدد   –ا لً رن يددا 
   م  نلا اازا ير نالرمراا .نا ا    ه  لب ى  خ صى  يالنه  ري ضى 

مددن رددم ًدد ن حرصدد   لنددا ثن يًددنن لًنيددا الهللراسدد ا ا سدد ميا ناللربيددا لنب ددد ا 
بًفدددر الشددديت حنلي هددد  ال دددً  ضدددم صدددحيا الفًدددر نايددد هلل اابحددد ث   ااصدددنليا نالشدددرليا 
نالنغنيدددا نااهللبيدددا نالفًريدددا الم  نلدددا اللعددد  اا نا بدددهللال ا   نت ي  ددد  ثن  ًدددنن دمي دددا 

  ، ضم م يلا ثخنا ه  عً س ار الًني ا الم  ورو .ب
دا ثن يًدنن ًمد  ي عند  ال د ر  ادن رىا  نان  عا اللدهللهلل  دن بًدر ثلدهللاهلل     عن د   أم 
نموهرىا   م  ييم     بأ   مهم  بعا ا  س ن من اهدهلل نمهمد   ًبدهلل مدن ل د    عندن يًدنن 

 ا  س ن م ع ثن ناهلل ًن ن . بم ا و من العلا ثن بمأمن من الًبنو نالِلر ر   عهعا هللث 

 ) واهلل ولي التوفيق ، وهو ما وراء القصد (

 عميد الكلية

 حممد مطاوع مصطفى .د/ أ

 



  



 جملس اإلدارة وٍيئة التحرير
 

 أ.د/  َصطف٢ حمُد َطاٚع 

 

 أشتاذ األدب ٚايٓكد

 ٚعُٝد ايه١ًٝ ٚرئٝض جمًض اإلدار٠

  

 ايًػ١أشتاذ أصٍٛ  أ.د/ عادٍ حمُد إبراِٖٝ حصٔ

 يتخرٜرا َٚدٜر 

  

 أ.د/  ْعري حمُد ايٓعري عٝاد

 

 أشتاذ ايعكٝد٠ ٚايفًصف١

 ايطالب ايتعًِٝ ٚٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يعئٕٛ 

 ايبالغ١ ٚايٓكد املصاعد بايه١ًٝأشتاذ  أ.د/ أمحد حمُٛد اجلبايٞ 

  

 بايه١ًٝ َدرط األدب ٚايٓكد د/  عادٍ حمُد عبد احلُٝد ٌْٝ

  

 شهرتري ايتخرٜر ايفكٞأ/ حمُد حمُٛد 

 

  



 التحكيه جلاٌ

 ( قسه التفسري وعلوو القرآٌ :1)
 أ.د/ إبراِٖٝ تٛفٝل ايدٜب - 1

 عًٞ َصطف٢ عبد ايرازم جابرأ.د/ - 2

 خريٟ أمحد ايفكٞ.د/ أ - 3

 .د/ إمساعٌٝ َصطف٢ محادأ - 4

 ع٢ً حصٔ ايصٝد رضٛإأ.د/  – 5

 أ.د/ ْاجح غازٟ حمُد رزم – 6

 قسه احلديث وعلومُ : ( 2) 
 أ.د/ جالٍ ايدٜٔ إمساعٌٝ حصٔ عحٛٙ - 1

 أ.د/ إمساعٌٝ عبد ايٛاحد خمًٛف - 2

 أ.د / حمُد حمُٛد أمحد ٖاظِ - 3

  أ.د / َٛش٢ فرحات حمُد ايسٜين -4

 قسه العقيدة والفلسفة : ( 3)
 أ.د / أمحد ع٢ً ع٢ً عحٝب١ - 1

 أ.د/  حمُد ظًيب إبراِٖٝ ظتٟٝٛ    -2

 أ.د / ٢َٓ إبراِٖٝ إمساعٌٝ أبٛ ظادٟ   -3

 أ.د / عبد ايعسٜس عبد ايًطٝف عبد ايعسٜس  -4

 حمُد َصطف٢ ايعٓاٟٚأ.د/     -5



  قسه الفقُ : (4)
  عًٟٛ أَني خًٌٝأ.د/  - 1

 أ.د/ َرِٜ أمحد حمُد شٝد ايدغصتاْٞ  -2

 أ.د/ محدٟ عبد املٓعِ حمُد ظًيب -3

 ٟ زارعأ.د / عبد اهلادٟ حمُد عبد اهلاد -4

 أ.د / حاَد عبدٙ ايفكٞ -5

 قسه الفقُ املقارٌ : ( 5) 
 أ.د/ شٝف رجب قساٌَ -1

 أ.د/ َاجد٠ حمُٛد ٖساع -2

 حمُد فتح اهلل ايٓعارأ.د/  -3

 أ.د / محدٟ رجب عبد ايػين حصٔ -4

 مجاٍ عبد ايٖٛاب اهلًفٞأ.د /  -5

 قسه أصول الفقُ : (6)
 أ.د/ عبد احلٞ عسب عبد ايعاٍ -1

 أ.د/ عًٞ مجع٘ حمُٛد عبد ايٖٛاب -2

 أ.د/ حمُد إبراِٖٝ احلفٓاٟٚ -3

 أ.د / َصطف٢ فرج حمُد فٝاض -4

 أ.د / إبراِٖٝ عطٝ٘ حمُٛد قٓدٌٜ -5

  



 قسه اللغويات : ( 7  )

 أ.د / شٗري عطٝ٘ ٖاظِ  -5

 أ.د / صالح عبد ايعسٜس عًٞ ايصٝد -6

  قسه أصول اللغة : (8)
 أ.د/ املٛايف ايرفاعٞ ايبًٝٞ املٛايف -1

 أ.د/ عبد املٓعِ عبد اهلل حصٔ إبراِٖٝ -2

 أ.د/ عبد ايفتاح أبٛ ايفتٛح إبراِٖٝ حصٔ  -3

 ٚحٝد عبد املكصٛد زاٜدأ.د /  -4

 عادٍ حمُد إبراِٖٝ حصٔأ.د /  -5

 قسه البالغة واليقد : ( 9  ) 
 أ.د/ ايٛصٝف ٖالٍ ايٛصٝف -1

 أ.د/ عبد اجملٝد عبد اجملٝد ٖٓداٟٚ جعفر -2

 أ.د/ إبراِٖٝ صالح ايصٝد شًُٝإ اهلدٖد  -3

 ايٓهالٟٚحمُد بدٟٚ أ.د / فرٜد  -4

 أ.د / أمحد ايصٝد طًخ٘ داٚد -5

 

 أ.د/ شعد َٓصٛر ايعسب عرف٘  -1

 أ.د/ عبد املعطٞ جاب اهلل شامل -2

 أ.د/ شٗري حمُد خًٝف٘ عًٞ -3

 عًٞ فاخر أ.د / عًٞ حمُد -4



 قسه األدب واليقد  : (10)

 أ.د / أَاٍ نُاٍ ضرار حمُد -5

 أ.د/ حمُد حصني محاد – 6

 

 : اإلسالميةقسه الدعوة والثقافة  ( 11)
 أ.د/ حمُد أبٛ زٜد ايفكٞ -1

 رشالٕ .د/ حمُٛد حمُدأ-2

 .د/ حمُد أمحد مجع٘ عبد اهللأ-4

 .د/ عبد املٓعِ صبخٞ أبٛ ظعٝععأ -3

 .د / حمُد عبد ايٛاحد حمُد ظًتٛتأ-5

 أ.د/ حصني جمد شعد خطاب - 6

 

 
  

 أ.د/ ظٛاديف أمحد ايصٝد عالّ - 1

 أ.د/ إمساعٌٝ ايعبد املٓعاٟٚ -2

 أ.د/ ايصٝد أمحد عُارٙ -3

 أ.د / زنرٜا حاَد عبد ايفتاح غازٟ -4



 ضوابط و شروط النشر فى اجمللة :

 

 

 

 

( 16لبحث  و) (  ملنت14وحجم اخلط    ) اخلط )

 ( 25×  17.5)   ( للعناوين الفرعية. وأن تكون الكتابة على ورق مقاس 14للعناوين الرئيسية و )

.(سم من مجيع اجلوانب3واهلوامش 

 

 

  



1 

لغربياعلى الفكر  أحر ابي رشذ 

د/أمحد حمند إبراٍيه الصاوي
َدرط ايعكٝد٠ ٚايفًصف١  به١ًٝ ايدراشات اإلشال١َٝ ٚايعرب١ٝ بدَٝاط اجلدٜد٠

13  :96 

2 

 ىث نث مث ُّ  :تفسير لَلِ تعالى  ٍّي رسالةٌ فيالْذاية بٌَر الَالية   
 اآليات  َّ ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 .(22ـ  25)احلج 
 تأليف 

  الشيخ هصطفى بي هحوَّذ بي أحوذ الَعرٍسي )الصَّغير(
 ه(  2121ه  ـــــ 2121)

 رحوِ اهلل تعالى
 دراسة وتحقيق 

 ىاصر بً ُمَحنَّد بً صاحل الصائغد. 
  ن١ًٝ ايعًّٛ ٚاآلداب بايرط األشتاذ املعارى ظاَع١ ايكصِٝ 

97  :152 

3 

 في الفمِ االسالهي أحكام جٌاية الوسلن على غير الوسلن

د . حييى حمند أمحد آل حيش
 جاَع١ املًو خايد أشتاذ ايفك٘ املصاعد يف ن١ًٝ ايعرٜع١ ٚأصٍٛ ايدٜٔ

153  :202 

4 

في الفمِ اإلسالهي  التغيرات في ليوة الٌمَد ٍأحرّا في سذاد الذيَى

الدكتور /حلني عبد احلكيه الفقي

 َدرط ايفك٘ به١ًٝ ايدراشات اإلشال١َٝ ٚايعرب١ٝ بٓني بايعرق١ٝ

203  :266 

5 

هع تحميك كتابِ فضل الشباىّـ (هي هالهح الفكر اللغَي عٌذ أبي بكر الصَلي)ت

دراش١ ٚحتكٝل ٚتعًٝل

 د / مصطفى على قرمد

267  :392 

 

 

6 

 ) التجذيذ في هجال التفسير ٍالذراسات المرآًية(لضية تجذيذ الخطاب الذيٌي
ستار هساعذ في اللغة العربية ألٌيل درجة  بحج همذم ضوي هجوَعة هي األبحاث العلوية

ٍالذراسات اإلسالهية

بـــد رجـــه أمحــــد إبراٍيــــالدكتور / حمن

فرع َطرٚح َدرط َٓتدب به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ األشهٓدر١ٜ

393  :456 



7 

 االتجاُ الحذاحي، ٍهَلفِ هي الوعجسات الحسية للٌبي هحوذ صلى اهلل عليِ ٍسلن
)دراسة تحليلية ًمذية(

د/ مسر عبد الفتاح حسب اهلل سيد أمحد
 يًبٓات باإلشهٓدر١ٜ َدرط ايعكٝد٠ ٚايفًصف١ به١ًٝ ايدراشات اإلشال١َٝ ٚايعرب١ٝ 

457  :512 

8 

 هَاضع اختالف الَلف ٍاالبتذاء باختالف لراءات المراء

 ُسَيل ُمحنَّد إقبال. د

 ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ اإلْصا١ْٝ بٝٓبع أشتاذ ايدراشات ايكرآ١ْٝ ظاَع١ طٝب١

513  :624 

 

 

 

 

 

 
 
 

 اآلراء ايٛارد٠ يف ايبخٛث ٚايدراشات ٚاملكاالت املٓعٛر٠ تعرب عٔ رأٟ ناتبٗا

 ٚال تعرب عٔ رأٟ اجمل١ً , ٚايباحث َصئٍٛ َصئٛي١ٝ نا١ًَ عٔ األَا١ْ ايع١ًُٝ 

 


