
 جامع٘ األشٍس

 نلٔ٘ الدزاضات اإلضالمٔ٘ ّ العسبٔ٘

 ( بهفس الػٔخ) بيات ـ  

 

 دلـــــــل٘

 نلٔ٘ الدزاضات اإلضالمٔ٘ ّ العسبٔ٘ للبيات 

 بهفس الػٔخ

 علمية حمكمة دورية 

 

 

  اخلامظاجمللد - الثالثالعدد 

 و 2019لعــــاو 

 

 حكْم الطبع ذلفْظ٘ 

 بهفس الػٔخللبيات ّالعسبٔ٘ لهلٔ٘ الدزاضات اإلضالمٔ٘ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 كل٘ٔ الذراسات اإلساله٘ٔ ٍ العرب٘ٔ هجـــــــلٔ
 رجاهعٔ األزّ– للبٌات بكفر الش٘خ

 

 هجلٔ علو٘ٔ هحكؤ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

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 
آلددد    سددديهلل   محمدددهلل   نلندددا 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 

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

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

 ي ب الم  ورو . ، ضم م يلا ثخنا ه  عً س ار الًنب
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 
 بم ا و من العلا ثن بمأمن من الًبنو نالِلر ر   عهعا هللث  ا  س ن م ع ثن ناهلل ًن ن .

  وي  ايوفيق    ووف ا  واا  ايصد   ) واهلل

 عمق  ايكلقة

 حمم  اط وع ادطفى .د/ أ

 



  



 جملض اإلدارة وٍيئة التحرير
 

 أ.د/  مصطفٙ ذلند مطاّع 

 

 أضتاذ األدب ّاليكد

 ّعنٔد الهلٔ٘ ّزٜٔظ دللظ اإلدازٗ

  

 األدب ّاليكدأضتاذ  إمساعٔل العبد امليػاّٖأ.د/ 

 لتخسٓسا ّمدٓس 

  

 إبسأٍه الطعٔد خلٔلأ.د/  

 

 احلدٓث ّعلْمُأضتاذ 

 

 البالغ٘ ّاليكد املطاعد أضتاذ   مدحت حطني لٔنْى٘أ.د/ 

  

  أصْل اللػ٘مدزع  ضعدٗ عبد الفتاح ذلند أبْ حطنبد/  

  

 ضهستري التخسٓس أ/ ذلند ذلنْد الفكٕ

 

  



 التحليه جلاٌ

 ( قصه التفصري وعلوو القرآٌ :1)
 تْفٔل الدٓبأ.د/ إبسأٍه  - 1

 علٕ مصطفٙ عبد الساشم جابسأ.د/ - 2

 خريٖ أمحد الفكٕ.د/ أ - 3

 .د/ إمساعٔل مصطفٙ محادأ - 4

 علٙ حطً الطٔد زضْاٌأ.د/  – 5

 أ.د/ ىاجح غاشٖ ذلند زشم – 6

 قصه احلديث وعلومه : ( 2) 
 أ.د/ جالل الدًٓ إمساعٔل حطً عحِْ - 1

 أ.د/ إمساعٔل عبد الْاحد رللْف - 2

 أ.د / ذلند ذلنْد أمحد ٍاغه - 3

  أ.د / مْضٙ فسحات ذلند الصٓين -4

 قصه العقيدة والفلصفة : ( 3)
 أ.د / أمحد علٙ علٙ عحٔب٘ - 1

 أ.د/  ذلند غليب إبسأٍه غتْٖٔ    -2

 أ.د / ميٙ إبسأٍه إمساعٔل أبْ غادٖ   -3

 أ.د / عبد العصٓص عبد اللطٔف عبد العصٓص  -4

 صطفٙ الػياّٖذلند مأ.د/     -5



  قصه الفقه : (4)
  علْٖ أمني خلٔلأ.د/  - 1

 أ.د/ مسٓه أمحد ذلند ضٔد الدغطتاىٕ  -2

 أ.د/ محدٖ عبد امليعه ذلند غليب -3

 أ.د / عبد اهلادٖ ذلند عبد اهلادٖ شازع -4

 أ.د / حامد عبدِ الفكٕ -5

 قصه الفقه املقارٌ : ( 5) 
 أ.د/ ضٔف زجب قصامل -1

 ذلنْد ٍصاعأ.د/ ماجدٗ  -2

 ذلند فتح اهلل اليػازأ.د/  -3

 أ.د / محدٖ زجب عبد الػين حطً -4

 مجال عبد الٍْاب اهللفٕأ.د /  -5

 قصه أصول الفقه : (6)
 أ.د/ عبد احلٕ عصب عبد العال -1

 أ.د/ علٕ مجعُ ذلنْد عبد الٍْاب -2

 أ.د/ ذلند إبسأٍه احلفياّٖ -3

 أ.د / مصطفٙ فسج ذلند فٔاض -4

 / إبسأٍه عطُٔ ذلنْد قيدٓلأ.د  -5

  



 قصه اللغويات : ( 7  )

 أ.د / ضَري عطُٔ ٍاغه  -5

 أ.د / صالح عبد العصٓص علٕ الطٔد -6

  قصه أصول اللغة : (8)
 أ.د/ املْايف السفاعٕ البٔلٕ املْايف -1

 أ.د/ عبد امليعه عبد اهلل حطً إبسأٍه -2

 أ.د/ عبد الفتاح أبْ الفتْح إبسأٍه حطً  -3

 ّحٔد عبد املكصْد شآدأ.د /  -4

 عادل ذلند إبسأٍه حطًأ.د /  -5

 قصه البالغة واليقد : ( 9  ) 
 أ.د/ الْصٔف ٍالل الْصٔف -1

 عبد اجملٔد ٍيداّٖ جعفسأ.د/ عبد اجملٔد  -2

 أ.د/ إبسأٍه صالح الطٔد ضلٔناٌ اهلدٍد  -3

 اليهالّٖذلند بدّٖ أ.د / فسٓد  -4

 أ.د / أمحد الطٔد طلخُ داّد -5

 

 أ.د/ ضعد ميصْز العصب عسفُ  -1

 أ.د/ عبد املعطٕ جاب اهلل ضامل -2

 أ.د/ ضَري ذلند خلٔفُ علٕ -3

 أ.د / علٕ ذلند علٕ فاخس -4



 قصه األدب واليقد  : (10)

 أ.د / أمال ننال ضساز ذلند -5

 أ.د/ ذلند حطني محاد – 6

 

 : اإلشالميةقصه الدعوة والثقافة  ( 11)
 أ.د/ ذلند أبْ شٓد الفكٕ -1

 .د/ ذلنْد ذلند زضالٌأ-2

 .د/ ذلند أمحد مجعُ عبد اهللأ-4

 .د/ عبد امليعه صبخٕ أبْ غعٔػعأ -3

 الْاحد ذلند غلتْت.د / ذلند عبد أ-5

 أ.د/ حطني دلد ضعد خطاب - 6

 

 
  

 أ.د/ غْاديف أمحد الطٔد عالو - 1

 أ.د/ إمساعٔل العبد امليػاّٖ -2

 أ.د/ الطٔد أمحد عنازِ -3

 / شنسٓا حامد عبد الفتاح غاشٖ أ.د -4



 ضوابط و شروط النشر فى اجمللة :

 

 

 

 

( 16(  ملنت لبحث  و)14وحجم اخلط    ) اخلط )

 ( 25×  17.5)   اس ( للعناوين الفرعية. وأن تكون الكتابة على ورق مق14للعناوين الرئيسية و )

.(سم من مجيع اجلوانب3واهلوامش 

 

 

  



1 

 ًقذٗٔ لكتابات آهٌٔ ٍدٍد رؤٗٔالٌسَٗٔ ٍالقرآى 

 املراكيب أشامة عبدالرمحًد.
 نلٔ٘ البيات األشٍسٓ٘ بالعاغس مً زمضاٌ قطه التفطري ّعلْو الكسآٌ

 جامع٘ األشٍس

13  :62 

2 

 ترجؤ اإلهام الخازى ٍهٌْجِ فٖ تفس٘رُ
 )لباب التأٍٗل فٖ هعاًٖ التٌسٗل(

بتول بيت صاحل بً عبدالعسيس الصديض

 نلٔ٘ الدعْٗ ّأصْل الدًٓ ّالطي٘ قطه الهتاب

جامع٘ أو الكسٚ

63  :94 

3 

الٌبَٕ فٖ دعن الصحٔ الٌفس٘ٔ لألبٌاء الوٌْج

 د. مصعب ىبيل إبراٍيه عبد الرازق
 أصْل الدًٓ جامع٘ اليَض٘ بالئحس

 احلدٓث ّعلْمُ

95  :136 

4 

 جَْد علواء الوسلو٘ي فٖ الرد على االثٌٖ عشرٗٔ

 .ٍالرابع الْجرٗ٘يخالل القرً٘ي الثالث 
 

 شامية بيت علي عيد العصيني

 نلٔ٘ الدعْٗ ّاصْل الدًٓ  قطه العكٔدٗ ّاملراٍب املعاصسٗ

 جامع٘ او الكسٚ

137  :196 

5 

َُ إال اهلُل  الَهالُو َعَلٙ َمِعَيٙ ال إَل

 ّٖ ًِ بً بػس الػَري باحلهٔه التِِّسِمِر ًِ احلط ِّ ب ًِ عل لإلماو أبٕ عبداهلل ُمَخنَِّد ب

 ٍــ٠٢٣املتْفٙ  ضي٘ 
صيتة حصني العجني

 مطاعد مدٓس مدزض٘ بإدازٗ الدزاضات اإلضالمٔ٘

 بْشازٗ األّقاف ّالػؤٌّ اإلضالمٔ٘ يف الهْٓت

197  :242 



6 

 الذعَٓ اإلساله٘ٔظاّرٓ تجرٗح العلواء ٍأثرّا على 

 د. أمحد املعداوي ملي العفيفي
 بهلٔ٘ أصْل الدًٓ ّالدعْٗ بامليصْزٗ  مدزع الدعْٗ ّالثكاف٘ اإلضالمٔ٘

243  :338 

7 

 ٍٍاجباتْن هي هٌظَر الفقِ اإلسالهٖ ىــَق الورضــحق
 د/ مجال توفيق عبد املقصود

مدزع الفكُ بهلٔ٘ الػسٓع٘ ّالكاىٌْ بالكاٍسٗ 

339  :410 

8 

 عَاهل ًشأٓ األضذاد فٖ اللغٔ العرب٘ٔ
دراسٔ تطب٘ق٘ٔ على األضذاد لألصوعٖ

 الصيد حصً يعبد الظاٍر الشياود. 
 األضتاذ املطاعد بكطه أصْل اللػ٘

بهلٔ٘ الدزاضات اإلضالمٔ٘ ّالعسبٔ٘ للبيني بدضْم

411  :472 

9 

 هخاطر الترك٘بات  ٍالٌفاٗات الك٘و٘ائ٘ٔ
 دراسٔ فقْ٘ٔ طب٘ٔ

 مصطفى حمند عسب موشىد/ 
 مدزع الفكُ العاو بهلٔ٘ الػسٓع٘ ّالكاىٌْ بدميَْز

473  :582 

10 

فٖ التصَر اإلسالهٖ  اإلًساًٖ ٍرعاٗتِ الجسن بٌاء

 د/ عطية الصيد عطية العادلي

 مدزع الدعْٗ ّالثكاف٘ اإلضالمٔ٘

 بهلٔ٘ أصْل الدًٓ ّالدعْٗ بامليصْزٗ

583  :696 

 

 

 
 
 

 اآلزاٛ الْازدٗ يف البخْث ّالدزاضات ّاملكاالت امليػْزٗ تعرب عً زأٖ ناتبَا

 ّال تعرب عً زأٖ اجملل٘ , ّالباحث مطْٝل مطْٝلٔ٘ نامل٘ عً األماى٘ العلنٔ٘ 

 


