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 كلمة العدد 

 وبــعـــــــد ..

 

 



 ,,,,واهلل املوفق 

 نادية مخيس احلناوي.د/ أ

 عميد الكلية ورئيس حترير اجمللة



 رؤية اجمللة :

 رسالة اجمللة : 

 أهداف اجمللة : 

  



 تشكيل جملس اإلدارة

 ورئــيس جملــس اإلدارة   عميــد الكليــة       ناديةةةي  ةةةاو ا  ةةةا            ا.د/ 

جملس اإلدارةنائب رئيس و    وكيل الكلية العبةد كمال الساد أمحةد  ا.د/ 

 ممـثال  لخصصـا الخفسـع وعلـوم القـر        حممةةد حممةةد النةة  ان   ا.د/ 

 العطفةةة      رجةةة  ا.د/ ي سةةة  
 

ــ    ممـــــثال   لخصصـــــا اهـــــدي  وعلومـــ

 ممــــثال   لخصصــــا العقيــــدة والفلســــفة      علةةة  عياعاةةة  ا ةةةد   ا.د/ 
 

ــد        حممةةةةد حممةةةةد سةةةة م  / ما. ــثال   لخصصــــــــا األد  والنقــــــ  ممــــــ
 

 حممةةةد السةةةاد الطبةةةا  ا.د/ 
 

ــد   ــة والنقـــ ــا البال ـــ ــثال   لخصصـــ  ممـــ
 

  شةةفيفي ايةةادب البيةةداد   / ما.
 

ــثال   لخصصـــــــــــا الل ويـــــــــــات    ممـــــــــ

 حمم د كمال أبة  العة     ا.م/
 

 ممــــــــثال  لخصصــــــــا أصــــــــو  الل ــــــــة
 

      جن ء عبد ا  اد صه ان/ ما.
 

 ممـــــــثال  لخصصـــــــا الفقـــــــ  العــــــــام   
 

 جاهةةةان صةةة   حممةةةد / ما.
 

 ممـــــــثال  لخصصـــــــا الفقـــــــ  ا قـــــــار 
 

      عبةةةةةةةةفابان النةةةةةةةةفبا  د/ 
 

ــ     ــو  الفقـــــ ــا أصـــــ ــثال  لخصصـــــ  ممـــــ
 

      رأفةةةةةةةةةةة  محةةةةةةةةةةةادا.د/ 
 

 ممــــثال  لخصصــــا الشــــريعة والقــــانو  
 

 

 
 

 



 هيئـــة الخحـــرير

               ناديي  او ا  ا  ا.د/ 
 الخحرير  هيئة رئيس                                          عميد الكلية

 كمال الساد أمحد العبدا.د/ 
 الخحرير  هيئة نائب رئيس                       لشئو  الخعليم والطال وكيل الكلية

  نظري حممد ال ظري عاادا.د/ 
  مشرفا  عاما        عضًوا وأمني عام جممع البحوث اإلسالمية

 حسن عبد امل عن عفب دا.د/ 
  مدير الخحرير                                                     عضوا  

      أمحد حممد ج د/ 
 مشرفا  تنفيذيا                                             عضًوا

      عادل الصا   حمم د الصا  ا.د/ 
 ا تنفيذيمنسقا                           عضًوا

 ا/ ببي ساد عبد الي ى 
  و مالي مسئو  إداري                                    عضًوا

  



 ق ائن التحكان باجمللي
 -: قسم التفسير وعلوم القرآن

  حممــــــد حممــــــد الشـــــــنواني  أ.د/ 
    

 أستتتتتتتتتتر و لور ستتتتتتتتتتلي    تتتتتتتتتت   لو تتتتتتتتتتي     و  لتتتتتتتتتتت 
 

 حممــــــــــد ســــــــــعيد عــــــــــرام أ.د/ 
 

لور ستتتتلي    تتتت   لو تتتتي      لتتتت  أ تتتت   لوتتتت ل  أستتتتر و 
   وزق زلق

ــال  أ.د/  ــامي هـــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــ
 

 أسر و لور سلي       لو ي      ل  لو ي   لو يل   طنط 

  ســـــــــــــــــــــهع ياســـــــــــــــــــــنيأ.د/ 
 

 أسر و لور سلي    ل  لو يلس ت لإلسالمل    إلس ن يل 

 -: قسم الحديث وعلومه
 عبـــــــــد اي أبـــــــــو العيـــــــــو أ.د/

 

 لو يلستتتتتتت ت   إلستتتتتتت ن يل أستتتتتتتر و لولتتتتتتت ل     لتتتتتتت  
 

 حمـــــــــــــــــرو  ر ـــــــــــــــــوا أ.د/ 
 

 أستتتتتتتر و لولتتتتتتت ل     لتتتتتتت  لو يلستتتتتتت ت   إلستتتتتتت ن يل 
 

 -: قسم العقيدة والفلسفة
 حممــــــــد حممــــــــد اخلــــــــوليأ.د / 

 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتتر و لول لتتتتتتتتتتتتتتتتت    لو  ستتتتتتتتتتتتتتتتت     و  لتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 حممـــــد مصـــــطف  الشـــــنوانيأ.د/ 
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتر و لول لتتتتتتتتتتتتتتتتتت    لو  ستتتتتتتتتتتتتتتتتت      لتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 لو يلس ت    ي لوشلخ

 اهصـــــــــــــري إبـــــــــــــراهيم أ.د/   
 

 أستتتر و لول لتتت    لو  ستتت      لتتت  أ تتت   لوتتت ل   طنطتتت 
 

 -: قسم الفقه
ــر أ.د/  ــد بــــــــــــــــــــ  أمحــــــــــــــــــــ

 

 أسر و لو  ه    ل  لوشيلل   لو  ن     منه ي

 إمساعيـــــــــــــــــل عشـــــــــــــــــبأ.د/ 
 

 أسر و لو  ه    ل  لوشيلل   لو  ن     منه ي

 عاد  الصاوي حممـود الصـاوي  أ.د/ 
 

 –أسر و لو  ه لومس       ل  لول ت   لإل ليلت   لإلنست نل  
 لومم    لولي ل  لوسل  ل  –  ل ت  يل   

   -: قسم الفقه المقارن

 مجـــا  عبـــد الوهـــا  ا لفـــيأ.د/ 
 

 أسر و لو  ه لوم  ي     ل  لو يلس ت   س ق

 ســــــــــيل رجــــــــــب  زامــــــــــلأ.د/ 
 

 طنطتتت  أستتر و لو  تته لوم تت ي     لتت  لوشتتيلل   لو تت ن   
   ض  لو جن  لول مل  لو لئم 

 أسر و لو  ه لوم  ي     ل  لوشيلل   لو  ن    ر هن  لألشيلف السيد حافظ خليل السصاويأ.د/ 



  -: قسم أصول الفقه
ــا أ.د/ ــو دنيــــــــــ ــاروق أبــــــــــ  فــــــــــ

 

 أستتر و أ تت   لو  تته    لتت  لوشتتيلل   لو تت ن    تت منه ي
 

ــي  أ.د/  ــا  الد يســـ ــد الفخـــ  عبـــ
 

    لتتت  لوشتتتيلل   لو تتت ن    طنطتتت أستتتر و أ تتت   لو  تتته 
 

 أ.د/ حممـــــــد إبـــــــراهيم  نـــــــديل
 

 أستتر و أ تت   لو  تته    لتت  لوشتتيلل   لو تت ن    تت منه ي
 

  -: قسم اللغويات
 حممــــــد حســــــ  ا رصــــــاويأ.د/ 

 

 أستتر و لو ي لتت ت    لتت  لو يتت  لولي لتت   يئتتل  لوج ملتت 
 

 ســـــــــعد منصـــــــــور عرفــــــــــة  أ.د/ 
 

 لإلستالمل    إلست ن يل أسر و لو ي ل ت    لت  لو يلست ت 
 

  حممـــــــــد حممـــــــــد ســـــــــعيد  أ.د/ 
 

 أستتتتتتر و لو ي لتتتتتت ت    لتتتتتت  لو يتتتتتت  لولي لتتتتتت    و تتتتتت  ي 
 

 أ.د/ صــــــــبا  صــــــــابر حســــــــيي
 

 أستتتتر و لو ي لتتتت ت    لتتتت  لو نتتتت ت ج ملتتتت   تتتتل  شتتتتم 
 

ــا     ــد ديـــ ــي حممـــ ــايز مكـــ  أ.د/ فـــ
 

 أستتتر و لو ي لتتت ت    لتتت  لو يتتت  لولي لتتت  ج ملتتت  لألز تتتي
 

  -: قسم أصول اللغة
ــرت  أ.د/  ــوا  األكــــــ ــد الخــــــ    عبــــــ

 

أسر و أ    لو يت     لت  لو يت  لولي لت    و ت  ي  ج ملت  
 لألز ي

 إبراهيم عبد اهميد أبو سكنيأ.د/ 
 

 أستتتتر و أ تتتت   لو يتتتت     لتتتت  لو يتتتت  لولي لتتتت    و تتتت  ي 
 

ــي    ــو الســعود أمحــد الفصران  أ.د/ أب
 

 أستتر و أ تت   لو يتت     لتت  لو يتت  لولي لتت   دلرتت   لو تت ي  
 

ــراهيم  ــي إبــــــ ــد فهمــــــ  أ.د/ خالــــــ
 

 أستتتتر و أ تتتت   لو يتتتت    لتتتت  لف ل  ج ملتتتت  لومن  لتتتت 
 

أ.د/ عبد الكريم حممد حس  حسـ   

 جبل

 أستتتتتر و أ تتتتت   لو يتتتتت     لتتتتت  لف ل  ج ملتتتتت  طنطتتتتت 
 

ــو      ــو الفخــ ــا  أبــ ــد الفخــ أ.د/ عبــ

 إبراهيم

 أسر و أ    لو يت     لت  لو يلست ت لإلستالمل    و ت  ي 
 

  -: قسم البالغة والنقد
 إبراهيم صال  السيد ا دهـد أ.د/ 

 

أسر و لو الغ   لون      ل  لو ي  لولي ل    و   ي   يئل  
 لوج مل  لألس ق  م يي لو جن  لول مل 

 عبــد اي عبــد ال ــي ســرحا   أ.د/ 
 

أسر و لو الغ     ل  لو يت  لولي لت    و ت  ي    ملت    لت  
 لو يلس ت لول ل  لوس  ق

ــد الســيد    الطبــا  أ.د/ حممــد حمم
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتر و لو الغتتتتتتتتتتتتتتتتتت   لون تتتتتتتتتتتتتتتتتت    و  لتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 أ.د/ فريــد حممــد بــدوي الــنكالوي   
 

 أستتتر و لو الغتتت   لون تتت     لتتت  لو يتتت  لولي لتتت    و تتت  ي 
 



 أ.د رفعــــــــس أمحــــــــد الســــــــوداني
 

  دلرت   لو ت ي  أسر و لو الغ   لون      لت  لو يت  لولي لت  
 

ــاجي    أ.د/ أمحــــــــــد ســــــــــعد نــــــــ
 

 لولي لت   دلرت   لو ت ي   أسر و لو الغ   لون      لت  لو يت 
 

 أ.د/ عــــزة حممــــد حممــــد جــــدو    
 

 أستتتتتتتر و لو الغتتتتتتت     لتتتتتتت  لف ل  ج ملتتتتتتت  لوستتتتتتت ل 
 

ــعبا   ــيد  ــــــ ــاء الســــــ  أ.د/ أمســــــ
 

أستتتتر و لو الغتتتت   لون تتتت     لتتتت  لو يلستتتت ت لإلستتتتالمل  
   إلس ن يل 

 

ــاري   ــريم اهيـــــ ــد الكـــــ  أ.د/ عبـــــ
 

  لتت  لف ل  لألي نلتت   مجمتتة لو يتت  لولي لتت  لألي نلتت  
 لومم    لألي نل  لوه شمل   م  

 

 أ.د/ حممـــــــــد األمـــــــــني ا ـــــــــ د 
 

  لتتت  لف ل  ج ملتتت    تتت  لوم وتتتل لوستتتل     لومم  تتت  
 لوميي ل 

  -: قسم األدب والنقد
  مـــــــــــا  كمـــــــــــا   ـــــــــــرارأ.د/ 

 

 أستتتتر و لأل    لون تتتت     لتتتت  لو يلستتتت ت   إلستتتتت ن يل 
 

ــعد  أ.د/  ــي ســـــــــ ــد علـــــــــ  حممـــــــــ
 

 لولي لتت   دلرتت   لو تت ي  أستتر و لأل    لون تت     لتت  لو يتت  
 

ــني    ــو حســـ ــوزي ابـــ ــزي فـــ  أ.د/ صـــ
 

 أسر و لأل    لون      ل  لو يلس ت لإلستالمل    وست  لت
 

ــا  أ.د/  ــ  عبــــــــ ــراد حســــــــ  مــــــــ
 

   لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لف ل  ج ملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن يل 
 

 أ.د/ حممــد كــاظم علــي ال ــواهري 
 

   لتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لو يتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لولي لتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ومن  لتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 -الدعوة والثقافة اإلسالمية :
ــد  ــا  أ.د/ جمـــــــ ــني خطـــــــ   حســـــــ

 

   لتتت  أ تتت   لوتتت ل   لوتتت      طنطتتت  ج ملتتت  لألز تتتي
 

 أ.د/ عبد ا نعم صـبحي أبـو  عيشـع   
 

   لتتت  أ تتت   لوتتت ل   لوتتت      طنطتتت  ج ملتتت  لألز تتتي
 

 أمحد حممـد الدسـو ي ا نـو    أ.د/ 
 

   لتتتت  لو يتتتت  لولي لتتتت   دلرتتتت   لو تتتت ي   ج ملتتتت  لألز تتتتي
 

ــا  بيـــــــــومي مهـــــــــرا     أ.د/ أمـــــــ
 

  منهتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي   لتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لوري لتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ج ملتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

ــادر    ــد القــ ــد عبــ ــد حممــ أ.د/ حممــ

 اخلطيب
 ج ملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي  -  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لف ل  

 

 أ.د/ ســـــحر عبـــــد العزيـــــز ســـــام
 

 ج ملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن يل  –  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لف ل  
 

  -: قسم القانون اإلداري
  الســــــــيد أمحــــــــد مرجــــــــا   أ.د/

  

   لتتتتت  لوشتتتتتيلل   لو تتتتت ن    تتتتت منه ي   ملتتتتت  لو  لتتتتت 
 

ــازي أ.د/  ــد اي م ـــــ ــد عبـــــ   حممـــــ
 

   لتتتت  لوشتتتتيلل   لو تتتت ن    تتتت منه ي ج ملتتتت  لألز تتتتي
 

   لتتتتتتتتتتتتتتت  لوشتتتتتتتتتتتتتتتيلل   لو تتتتتتتتتتتتتتت ن    تتتتتتتتتتتتتتت منه ي  ماجـــــــــد را ـــــــــب اهلـــــــــو  أ.د/  
 



 

   -: القانون الجنائيقسم 
ــالوة  أ.د/  ــا  حــ ــد الفخــ ــس عبــ  رأفــ

 

   لتتتت  لوشتتتتيلل   لو تتتت ن    تتتت منه ي ج ملتتتت  لألز تتتتي
 

 أمحـــــد حســـــي أمحـــــد  ـــــ أ.د/ 
 

   لتتتتتتتتتتتتتتت  لوشتتتتتتتتتتتتتتتيلل   لو تتتتتتتتتتتتتتت ن     و تتتتتتتتتتتتتتت  ي 
 

  -: القانون المدنيقسم 
  ال ـــــــني حممـــــــد ال ايـــــــاتيأ.د/ 

 

   لتتتتت  لوشتتتتتيلل   لو تتتتت ن    طنطتتتتت  ج ملتتتتت  لألز تتتتتي
 

ــد العرجــــاوي  ا.د/  ــطف  حممــ  مصــ
 

   لتتتتتتتتتتتتتتت  لوشتتتتتتتتتتتتتتتيلل   لو تتتتتتتتتتتتتتت ن    تتتتتتتتتتتتتتت منه ي 
 

 أمحـــــد ســـــعد أمحـــــد ســـــعد   ا.د/ 
 

   لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  لوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيلل   لو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن   
 

  -: المرافعاتقسم 
ــب أ.د/  ــو  الـــ ــد أبـــ  حامـــــد حممـــ

 

 لوشتتتتيلل   لو تتتت ن     و تتتت  ي  ج ملتتتت  لألز تتتتي  لتتتت  
 

ــي   أ.د/  ــد حشــــــ ــد حممــــــ  أمحــــــ
 

 أستتتتتتتر و لو تتتتتتت ن     لتتتتتتت  لول تتتتتتت ق ج ملتتتتتتت  طنطتتتتتتت 
 

 أ ــــــــــــــــــــرف جـــــــــــــــــــــابر أ.د/ 
 

 أستتتتتتتر و لو تتتتتتت ن     لتتتتتتت  لول تتتتتتت ق ج ملتتتتتتت  ل تتتتتتت ل 
 

  :ـ  سم القانو  الخجاري

 عبــد الــرمح  الســيد  زامـــل   أ.د/ 
 

 أستتتتر و لو تتتت ن      لتتتت  لوشتتتتيلل   لو تتتت ن     و تتتتت  ي 
 

ــراهيم   ــد إبـ ــد أ.د/ حممـ ــي حممـ  علـ
 

 أستتتتر و لو تتتت ن     ملتتتت    لتتتت  ل تتتت ق ج ملتتتت  طنطتتتت 
 

ــام أ.د/  ــد ســـــــــــــــــــ  حممـــــــــــــــــــ
 

 أستتتتتتر و لو تتتتتت ن      لتتتتتت  لول تتتتتت ق ج ملتتتتتت  لو تتتتتت  ي 
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 حمت يات العدد 
 العقيدة والفلسفة:  أوالُ

 مع فرعو    سورة الشعراء   -علي  السالم – دالئل الربوبية   حوار النيب موس  

  )دراسة عقدية حتليلية(
 د. عفاف بنت محمد بن إبراهيم الراشد الحميد

   
وعلوم القرآن التفسيرثانيًا : 

 العلميوالخفسع الخفسع الشرعي  األحداث الكونية   سورة الخكوير م  من ور 

 )دراسة مو وعية(
 سعيد أبو عرببن د/ هبة اهلل بنت صادق  

 
 "دراسة مو وعية"م  األمراض  منهج القر   الكريم   األ عمة وأثره   الو اية 

  د. هناء أحمد محمود محمد
 

 ا ودراسةعرً  دالالت الكرم   القر   الكريم
 عايدة أحمد مخلص د.

   
هالحديث وعلوما : ثالثً

   انة وإخوِتَكيزيد أبو ُر ق عبُد لَّ" ا :   –ر ي اي عنهما  - اب  عبا حدي  

 ..."دراسة حديثيَّة فقهيَّة انةَكُر أمَّ
 ياسر بن إبراهيم بن محمد القزالند. 

 
 عناية ا دثني با نهج االسخقرائي  )دراسة تأصيلية(

 عيسى محمد عيسى شحاتهد/ 
 

الدعوة والثقافة اإلسالمية:  ارابعً
 وارات سحرة فرعو : دراسة دعويةح

 د/ ماجد بن عبداهلل بن إبراهيم البصيص



دراسة وصفّية حتليلّية هاالت هرو  الفخيات  هرو  الفخيات والصورة الذهنّية 

 تويرت أمنومًجا هـ 4112 -هـ 4141السعودّيات اخلارجّية   عامي 
 معاذ بن عبد اهلل الربعي د.

  البصاري صحيح م  ا فرد األد  – النبويَّة السنة خال  م  االجخماعيَّة القيم

 ( حتليليَّة دراسة)  -أمنومجا 
 د. حمد بن عبداهلل بن حمد الصقعبي

 

الفقه أصول :  اخامسً
 اإللزام با ذهب   القضاء والفخيا والخعليم

د. محمد بن إبراهيم السعيدي
 

 َ ْو  ُ َز  دراسة تأصيلية    عارات ا صالفني اهادثة
 منصور خميس منصور رسالن

   مقاصد الشر حـق األمـ  الصحـي    وء

 وجهود ا ملكة العربية السعودية   رعايخ 

 د. تركية بنت عيد المالكي

 
الفقه العام:  اسادسً

  دراسة فقهيَّة تطبيقيَّة القضاءا علي  ا صالفة     روط العقد
 د. فيصل بن عبد الرحمن بن محمد السحيباني

  اخخالف العلماء بناء عل  االخخالف   تعيني العلةأثر 
 معاذ بن عبد المحسن بن محمد الحبيل

 
الفقه المقارنا : سابعً

 كخما  الرجعة وأثره   النكا 
 خالد بن سعد بن فهد الخشالند. 

 
 علة القبض   الطعام

 د. محمد فاضل أبوبكر حمادي. 
 



األدب والنقدا  : ثامنً
   ا سر  ا صري أثر مسرحية صدق اإلخاء إلمساعيل عاصم  "

 خليل مخلوفد/ آمال أحمد 

 
 منهج ُبروْكِلما    َتوثيق الشِّْعر اأُلموي

 )دراسٌة نقديٌَّة   كخاب : تاريخ األد  العربي(

 د. محمد شمس كامل عُقاب
 

اللغوياتا  : ـًتاسع
 (41اهقل الل وي  رض فعو  كورونا ا سخجد )كوفيد 

 دراسة    وء ظاهرتي ا سخهج  وا سخحس 

 ساعدي عليد. أشرف محمد 
 

 ) َ َذا الَعْرف   فّ  الصَّرف ( اخخيارات اَهَمالوي الصَّرحية   كخاب  : 
 . عبد اللّه بن محمَّد السليماني د

 
 

 

 اآلراء الواردة   البحوث والدراسات وا قاالت ا نشورة تعز ع  رأي كاتبها
 وال تعز ع  رأي اجمللة , والباح  مسئو  مسئولية كاملة ع  األمانة العلمية 

 

 





 

 

 

 

 : أوالً
 العقيدة والفلسفة

 

  



 


