1

جامعة األزهر
كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق

اجمللت العلوٍت

لكلٍت أصول الدٌي والدعوة ببلسقبزٌق

جملة علمية حمكمة
رئيس مجلس اإلدارة

األستبذ الدكتور  /حمود عبد الرحٍن حمود البٍوهً

عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
رئيس التحرير

األستبذ الدكتور  /وجٍه حمود زكرٌب عوراى

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية بالكمية ووكيل الكمية لمدراسات العميا
(والمشرف العام عمى المجمة)

العدد الثبًً والثالثوى

جملة فصلية (ربع سنوية ) (اإلصدار الرابع)
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بسم هللا الرحمن الرحيم

َ و َما أُو ِتي ُت ْم ِم َن ْال ِع ْل ِم إِ اَّل َقلِيلا
(سورة اإلسراء :من اآلية)56
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جملس إدارة اجمللت العلوٍت
وهٍئت التحرٌر

لكلية أصول الدين بالزقازيق
(هجلة علوية هحكوة)
أ.د /حمود عبد الرحٍن حمود البٍوهً

عويد الكلية وأستاذ العقيدة والفلسفة بالكلية (رئٍس جملس اإلدارة)
(رئٍس التحرٌر)
أ.د  /وجٍه حمود زكرٌب عوراى
أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالهية بالكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا
ً
(عضوا )
أ.د  /حمود سعٍد حمود عطٍت عرام
األستاذ الوتفرغ بقسن التفسير وعلوم القرآى بالكلية
ً
(عضوا)
أ.د  /أمحد حمود الشرقبوي
أستاذ بقسن التفسير وعلوم القرآى بالكلية
ً
(عضوا)
أ.د  /أمحد إبراهٍن عطٍت دهشبى
أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالهية بالكلية
ً
(عضوا)
أ.م /حمود شحبته إبراهٍن السٍد
رئيس قسن العقيدة والفلسفة بالكلية
ً
(عضوا)
أ.د  /إبراهٍن علً السٍد عٍسى
رئيس قسن الحديث وعلوهه بالكلية
ً
(عضوا)
أ.م  /عبد الببسط السٍد هرسً
أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالهية الوساعد بالكلية
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

هقدهت اجمللت العلوٍت
األستاذ الدكتور  :محمد عبد الرحيم البيومي
عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
جامعة األزهر

الحمد هلل عمى ما أنعم  ,والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وآلو وسمم
أما بعد
فيطيب لنا أن نيدي القارئ الكريم العدد الثاني والثالثين من المجمة
العممية لكمية أصول الدين والدعوة بالزقازيق – جامعة األزىر  ,نضعو
بين يدي القارئ مؤمنين بأن البحث العممي ىو مالذ الوطن األول
واألخير في سبيل تقدمو ورقيو  ,وموقنين بأن البحث العممي
الموضوعي ىو قمم اإلسالم المعبر عن حقائقو  ,المظير لسمو جوىره
 ,وبياء رونقو ,المقوم لحركة الفكر اإلسالمي الوسطي عمى امتداد
الزمان  ,العاصم من الشطط والضالل عمى مر األيام .
من أجل ذلك نوجو كتائب الشكر  ,ونسوق حمائل العرفان إلى السادة
الباحثين الذين أثروا ىذه المجمة ببحوثيم  ,واستودعوىا خالصة
أفكارىم  ,وعصارة أذىانيم سائمين اهلل ليم المثوبة والنفع بعموميم .
والشكر موصول لمسادة العمماء األساتذة من أعضاء المجان العممية
لترقية األساتذة بجامعة األزىر  ,بما بذلوه من جيد في تقويم بحوث
المجمة وتقييميا وتوجيييا الوجية السديدة  ,حتى خرجت عمى ىذا
النحو المشرف .
ونذكر بأن مجمتنا ىذه مجمة فصمية ( ربع سنوية ) تشرق في العام
أربع مرات وىي عمى الدوام ترحب بكل باحث جاد  ,وبحث مفيد .
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وختاماً نسأل اهلل – تعالى – أن ينفع بيذا العمل  ,وأن يجعل عاقبتو
كريمة في اآلخرة واألولى إنو ولي ذلك والقادر عميو .
عميد الكمية

أ2د /محمد عبدالرحيم محمد البيومي
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قواعد النشر في المجلة العلمية
بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق (جامعة األزهر)
-1

يتقدم الباحث بأصل وصورتين من البحث  (CD)+عمييا البحث كامالً مع

-2

ال تمتزم الكمية برد أصول البحث لصاحبو سواء قُبل أو لم ُيقبل النشر.
ال يجوز نشر بحث سبق نشره في أي مجمة أخرى.

-4

المادة العممية المنشورة في البحث مسئولية الباحث.

-5

ال يجوز الجمع بين بحثين لباحث واحد في العدد الواحد.

-6

يخضع كل بحث لمتحكيم العممي من قبل ىيئة المحكمين بالمجمة  ,وال

كتابة ممخص عن البحث بالمغة العربية وآخر بالمغة اإلنجميزية.

-3

ينشر إال بعد أن ينص المحكمين في تقريرىما عمى صالحية لمنشر.
-7

يرسل كل بحث إلى أثنين من المحكمين  ,واذا أبدى أحدىما عدم صالحيتو
لمنشر يرسل إلى محكم ثالث من أعضاء المجنة العممية الدائمة لترقية
السادة األساتذة واألساتذة المساعدين.

-8

يعاد البحث مرة ثانية إلى صاحبو إلجراء التعديالت المطموبة من المحكمين
وال ينشر إلى بعد عمل ىذه التعديالت واقرار المحكمين ليذا التعديل.

-9

يتم عمل التنسيقات لمبحث ضمن أبحاث المجمة بمعرفة المطبعة الموكل
إلييا الطباعة ,ومجمس إدارة المجمة ىو المنوط بو مراجعة ىذه التنسيقات
ومراجعة المطبعة في تعديميا.

-11

تنشر األبحاث العممية بالمجمة بعد تنسيقيا وطباعتيا عمى ورق مستورد
فاخر ( 52جرام) وتغمف بغالف  222جرام كوشيو  4لون وتسمم الكمية
لمباحث عدد ( )02مستمة مع نسخة واحدة من العدد المنشور فيو البحث.

-11

لممجمة ترقيم دولي ورقم إيداع بدار الكتب المصرية .مع إيداع كل عدد()12
نسخ بدار الكتب المصرية.

-12

تنشر المجمة جميع األبحاث العممية عمى موقع الكمية اإللكتروني.
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