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 قواعد النشر يف ايلة
 

  متخ  دني يف ادا  الاحدثخي و  در      -عل  األقدب -ختضع األعكا  املقدمة للتح يم م  ب كني اثنني
صا ب العكب بقاوله أو مبال ظات التح يمخي ككا  تم بيان أسااب رفد  الاحدث ألصدحاب األ دا  غد       

 املقاولة.
      تنشر الاحو  احمل كة بعد املوافقة م  قاب  ان التح يم املعتكدد  يف التخ  دات التاليدة: شالشدر عة

 اللغة العربية(. -الدعو  والثقافة اإلسالمية  -أصو  الد    -الشر عة اإلسالمية  -والقانون 

          تعرب املواد املقدمة للنشر ع  آراء مأل يهداخي و تحكدب املأل دون م دأولية صدحة املعلومدات واجسدتنتاجات
 ودقتهكا.

 .ضع ترتيب املواد عند النشر جعتاارات فنية ج عالقة هلا مب انة الاا ث أو قيكة العكب  
 ليز .واإلندج   العربرخي: نيامللخ  إىل إدار  ايلةخي متضكنة الاحث م ود  م  إل رتونية ن خة تقد م 

 ش م تا ية كلكاٌت :-ليز َّ واإلندج العربرَّ- امللخ ان  لرKeywords )غد  ش كلكدات  مخس ع  تز د ج 
 .الت شي  فدر لت تخدم الاحث؛  تناوهلا اليت اياجت ع  تعرب خي(الاحث عنوان فدر موجود 

  ت ون ال تابة عل  ورق مقاس B5  ميينًا و  ارًا  سم م  مجيع ا وانب 3(خي  رتك هامش  25.7×  18.2ش
سم خي بعدد تدرك هدوامش مناسداة مد        19×  11.5وأعل  وأس ب ال  حة خي امل ا ة امل توبة داخب ال  حة 

 مجيع ا وانب .

   تب عنوان الاحث واسم املأل  واملأس ة اليت  عكب بها عل  ص حة من  لة ثم   تب عنوان الاحث مر  
   حة األوىل م  الاحث.أخرى يف ال

  مجيع  قوق ال اع ب وظة للناشر شكلية الدراسات اجسالمية للانني بأسوان(خي وعند قاو  الاحث للنشر
   تم حتو ب مل ية النشر م  املأل  إىل ايلة.

 حو  عرب الرب د اإلل رتونر إىل:ترسب الا- 

 

magazine.islam.asw.b@azhar.edu.eg  



 

 

  



 كلمة رئيس التحرير

 ـج  م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

m 
 رئيس التحر ر كلكة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى  
 اهلل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

، ابع على مدار ثالث سنوات متواليةاإلصدار الربعون من اهلل ــ سبحانه ــ هذا هو 
وهو أغزرها نتاجاً، حيث بلغ عدد األبحاث المنشورة سبعة وثالثين بحثاً فى مختلف 

نصف فى تقييم ست درجات والتخصصات، وذلك بعد أن حصلت المجلة على 
المجلس األعلى للجامعات متفوقة فى ذلك على مجالت سبقتها بعشرات السنين فى 

 شاء.اإلن

وهكذا يتوالى العطاء، ويتبارى الباحثون فى كشف اللثام عن أنوار الشريعة الغراء، 
 .ءت سبل الهداية والرشاد لكل حائرالتى أضا

ود لو عاش تعايش أي ملة، وتو ،قبل جوار أي دينت التي يةاإلسالم الشريعةتلك 
فين، وسجالت آراء المخال على صادرتحب التعصب وال تال  ،في تفاهم وسالم اغيره

 بذلك. التاريخ وتجارب أربعة عشرة قرناً تشهد 

ــ  في طياتها، وأوضحته فيوهذا ما أظهرته هذه األبحاث  سياقها، فاهلل ــ سبحانه 
ميزان حسنات كل من ساهم فى إخراجه بهذه الصورة  أن يجعل هذا العمل فيأسأل 

الذين يبذلون كل الجهد  المشرقة المشرفة، من الباحثين وأعضاء مجلس إدارة المجلة
 ، ونسأله ــ سبحانه ــ دوام التوفيق والسداد.خدمة البحث العلميل

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 ورئيس التحرير رئيـس مجلـس اإلدارة
 بكود ب ر أمحد د/ .أ

 الكلية عميد



 كلمة نائب رئيس التحرير

 د  جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 رئيس التحرير كلمة نائر
 الحمد هلل .. والصالة والسالم على رسول اهلل ..  وآله وصحبه ومن وااله .. وبعد : 

فبفضل من اهلل تعالى وتوفيقه تتواصل المجلة العلمية لكلية الدراسات اإلسالمية 
يحمل فى تضاعيفه كثيراً من األبحاث  ي، الذإصدارها الرابعفى  فتخرج، نابنين بأسو

العلمية الجادة فى موضوعاتها القوية فى بحثها وتناولها، وهى أبحاث ترتبط بالدراسات 
حظى الشرعية المتنوعة، والتى يأمل القائمون على المجلة أن تنال استحسان القراء، وت

 بمباركهتم ..

وإن كان هناك من مالحظات فإن فريق عمل المجلة يسعد بعرضها؛ لبحثها 
والوقوف على جديتها، وإمكانية  تطبيقها؛ من أجل الوصول بالمجلة إلى األفضل دائماً، 
ورغبة فريق العمل فى التجويد والتجديد والتطوير ؛ حتى تحافظ المجلة على صورتها 

م بين المج الت العلمية التى تصدر عن كليات جامعة األزهر الُمْثلى، ومركزها المتقد ِّ
ل ويحرص عليه سعادة عميد الكلية وفريق العم .. وهذا االتجاه اإليجابى يتبناهالعريقة 

 المعاون له فى إصدار المجلة ..

 السبيل .. يواهلل من وراء القصد وهو يهد
 وصلى اهلل على البشير النذير

 ين.الحمد هلل رب العالم نوآخر دعوانا أ

 نائب رئيس تحرير المجلة
 .د/ نادى بكود     األزهر أ

 أستاذ ورئيس قسم التفسير بالكلية
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 دراسة فقهية معاصرة

 3355 .................................. هشام السيد عطية الجنايني د. 
 مقاصدية فقهية المعاصرة دراسة التحديات ظل في الصغيرة تزويج 

 مقارنة
 3417 .............................. خيري أحمد عبد الحفيظد. أحمد 

 دور الدولة المعاصرة في مواجهة االحتكار دراسة فقهية مقارنة 
 3513 .................................. صالح محمد على حماية. أ.م

  دراسة فقهية -لغة اإلشارة وأثرها في فقه األخرس 
 3681 ................................... الزاهر أحمد حفني الطاهر. د

  مدى مشروعية الوقف المؤقت دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية على
 ضوء النوازل المعاصرة 

 3755 ..................................  أبو الخير نشأت أحمد عطاد. 
 الفقه اإلسالميضوء في  نقل وزراعة األعضاء التناسلية 

 3879 ....................... محمود سعد محمود محمد عبد العالد. 
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