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  املقدمةاملقدمة
 

ولجنا في بوابة  اةا ة تاباب ة  الب ةوف الة ونة  ون ة لاا ووقنةا  ةور ةلةف ا رفة  بةاصةنقواه واةل ادةاف لة   الاةا ة 
بالة ةله ف ة  وةال عاقنةا فةي لة   األول: تاباب ة  الب ةوفاه والنةاني: تن ة  الب ةوفاه ولة ا اةا وجة نا   هنظور أنوا عقف   نل

 الاا ة بالةصل ال رادي األول انصبًا عقف تاباب   الب وفا. 
 

ول ةل اةةل الطبن ةي أل نببةةا ر ةلةةف األ لةال البدةةاقل عةةل الطرن ة  الابب ةة  فةي اباب ةة  الب ةةوف  فال ةال  ن ةة  نوانةةًا 
والجاا ةةاا والا الةة  والنةة واا والاةةقباراا بةةف ا األب ةةاف فةةي البقةةا الاجةةا اه والاقددةةاا ال قانةة  اللاصةة  وال ااةة ه 

و ور الن ر والاواقع ا لوبروننة  الالبقةة  بن ةر نوانةًا اةل الب ةوف والردةا ل اةا   ن صةفه فوةال بببةع الب ةوف الة ونة  اةل 
 باناب  اللوض في ب ر   دا ل له! بننوا

 
ا اباب ةة  الب ةةوف الة ونةة  اةةل ولطةة  عاةةل نةةب  عقةةف أدادةةو هولنةةا بظوةةر ال اجةة  الاادةة  لوجةةو  قاعةة ة انطةة ر

لةة لم اةة  بةةولف ب رندةةهه  نةةف طقةة  ااةةل دةةب ونا اةةل طةة   وطالبةةاا  - ةظةةه اه-اصةةا رلاه فوةةال بةطةةل أدةةبا  الا ةةرر 
 صر الب وف الة ون  البي جا ولا في ج ول تو ااا وبوننر اصا ر ل   الب وف في ب ارنره فوةال  صةا  دةبع دةنواا 

ا ب ف ف ويه ادب صًف ااا ن ار  02.222ف الا صورة اا نربو عقف تو نف بقغ ع   الب   -بةضل اه -جّاًا غزنرًا 
اةةقباراا ونةة واا عقانةة ه  52و ةةافًا لقردةةا ل ال قانةة ه واةةل أونةةر اةةل  51اجقةة  و ولنةة ه واةةل فوةةارد اةةا نزنةة  عقةةف  512

 اوق ًا الوبروننًا. 50 ار ن ره و 02وقراب  
 

ب صر ادب ًاه ا برنا ال أنل نب أه ف   وج نا الجو  الدابر اوّزعةًا اةا بةنل  ف نل جاء  ورنا لبببع ب وف ف ون  ل 
ه ولوةةةل  ف ةةة  ب رنةةةر نلبقةةةا فةةةي أدةةةقوبه وا قواابةةةه وطرن ةةة  بربنبةةةه واب القةةة  وابوةةةررة وأوعنةةة  الن ةةةر اب نةةةرة هدةةةب   ب ةةةارنر

ضاع  وقاه فةالزال ج ه  ول بوراروب دناهه وعقننا الب ء ال  نف انبَووا ب نف نوال الن ص ونضنا الادب بالندةب  لنةا  وا 
ا  و  وعاقنا جااعي ندب عي ب دناه وبنظناه بنننا. فوال ال الضروري اراج   جانةع الب ةارنر ل بةةار عقةف لطة  عاةل 

 ل ب  نا ب نف   ن باجول  دب راء جانع الب ارنر الداب  .نلرج بوا الب رنر  ااً  وافنًا ن ببر قاع ة وأدادًا ننطقر انه اَ 
 

 فكانت خطوات عملنا كاآلتي:
ه وا  راجوةا - ول بوةرار-  صر جانع ا بوناا أوعن  الب وف الة ون  ال الب ةارنر الدةب   الدةاب   ااصة ار -5

 ب ا دب  أوعن  لي: 
 الوعاء األول: الاج ا ال قان  وال ولناا.

 الالبقة . والاراوز لوقناا والا ال ا الا  ة في الجاا اا والردا ل ال قان  تااجدبنر و وبورا الوعاء الناني: ا
 الوعاء النالف: الاقباراا والن واا الة ون .

 الوعاء الرابع:  ور الن ر  ول ال ال .
 وبرونن .لالوعاء اللااد: الاواقع ا 

 الوعاء الدا د: اصا ر ابنوع : ال د دل واطبوعاا و راداا بببع لجواا البقة .
 
زلةا ب دة  البقة ال والارببة  نًا ب ة  فر ال قان  وال ولنااا بربنبًا لجا  تالاج ابربن  ا بوناا الوعاء األول  -0

 أنضًا. لجا ناً 
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عطةةاء نبةة ة عنةةه قةة ر اااوةةال اةةل  -3 الب رنةةا بوةةل ا بةةول فةةي الوعةةاء األول تالاجةة ا ال قانةة  وال ولنةةااا وا 
 به ال قان  األلرلا.ل اا -زال ةص ار  -اوضوعه -نوعه -بارنخ ةص ار  -جو  ةص ار  - نف: ترابطه
 
 صر واباب   اا ب  ادب راق  في الب ارنر الداب   اةل ب ةوف ادةبلرج  اةل الوعةاء األول تالاجة ا ال قانة   -4

نباا اا ادبج  فنوا. وطرن بنا في  لم وانا واا نقي:  وال ورناااه ود  النغرااه وا 
ةةَ ا فنةةهب ةة   صةةر األوعنةة  اةةل جانةةع الب ةةارنر بولةةا ة ةة انا الب رنةةر األو  -  هله فوضةة ا لوةةل اجقةة  و ولنةة  ويج 

فةةي -ا َ ةنلاا ةًا نبةنل األعة ا  البةةي  صةرا اةل لةة   الاجقة  فةي لةة ا الب رنةر وبالبةالي فب ونةةه قة  أ رجةا فةةي الو ةاا. ووَ 
اةةا وببةةه لةة ا الب رنةةر تاألولا اةةل ا قواةةاا  ةةول لةة   الاجقةة  أو ال ولنةة ه وةةل  لةةم فةةي دةةطر ادةةب ل بوةة ا  -الوةةااأ أنضةةاً 

 ا.-5-ر في الوااأ أطقر عقنه اداف تالب رنر الب رن
نةة  أردةةل لةة ا ال صةةر لزانقةة  ألةةرل لببنةةي عقنةةهه فببةةولف بوننةةر ا قواةةاا وةةل اجقةة  فةةي الب رنةةر النةةاني فةةي  -

ا الا قواةةاا البةةي أضةةافوا اه فةة ل وجةة ا اجقةة  دةةبر  ورلةةا فةةي الب رنةةر األوله  وَنةة-0-الوةةااأ أنضةةًا بادةةاف تالب رنةةر 
 ي دطر ادب ل عل ا قوااا الب رنر األول. ولو ا  والنم... في الب رنر النالف ةلف الدابع.الب رنر الناني ف
 فوال أل جيا  ا بةاصنل جانع الاج ا الا صورة ال الب ارنر الدب   في ب رنر وا  . -
  .اجق 42قانا ب    لم بب دن  ا بوناا وعاء الاج ا فناا بنننا ب نف  صقا ول وا  ة عقف اا ن ار   -
بولةةا وةةل وا ةة ة اباب ةة  الب ةةوف اةةل اج بوةةاه ب نةةف بنظةةر فةةي لةةااأ الاجقةة  توالةة ي  صةةر اةةل الب ةةارنر  -

 به.بهه واا ص ر ال ج ن  أضافَ بهه واا ن ص انوا أواقَ الدب  ا فاا وال ال أع ا  دبر  صرلا بروَ 
  عقةةف غةةرار جةة ول بجاةةع وةةل وا ةة ة انةةا ا قواةةاا الب ةةوف البةةي وقةةةا عقنوةةا اةةل الاجةة ا فةةي جةة ول ا دةة -

وقةة  بقةةغ اجاةةو  عةة    ه فةةي الو ةةاا ابا ةةرة ب ةة   لةةم.ة لاليةة 2 عقةةف اطةةور البرنةةاا و ةةاا الب ةةوف الة ونةة ه ب نةةف ندةةول
 ا ب نًا ف ونًا.5230الب وف البي  صرنالا في عاقنا ل ا ت

 ةةول الاجقةة  فةةي  -غالبةةاً -صةةناغ  الاةةبل والوةةااأ فةةي الب رنةةر اجةة  ًا با جبوةةا  فةةي وضةةع الا قواةةاا الناببةة   -
الابله ووضةع الا قواةاا الابغنةرة والابجة  ة فةي الوةااأ فاةنً : الب رنةا بالاجقة  اةل  نةف رابةط اوق وةاه وجوة  ةصة ارلا 
وبارنلهه ونوعوا ول اابوا في الابل. وأاا ع   الاجق اا واألع ا  الصا رة واا ب   صر  انوا واةا لة  ندةبطع وةل  لةم فةي 

نا البنةةاء عقةةف لةة ا الب رنةةر األدادةةيه ةاةةا ب ضةةاف  ا قواةةاا ندةةنرة فةةي الاةةبل أو بغننةةر فةةي الوةةااأ  لندةةول عقةةف اةةل ب ةة 
 الوااأه ف  ني باج اعا ة صناغ  جانع الب رنر ارة ألرل.

 
 بربن  ا بوناا باقي األوعن  األلرل تغنر الاج ا وال ولنااا بربنبًا أبج نًا. -2
 

وب ةةةض  -وال ولنةةةاا دةةةول الاجةةة ا- دةةةب راء األوعنةةة  األلةةةرل نا جةةة ر اا ةةةارة ةلةةةف أل الوقةةةا لةةة  ندةةة ولنةةةا ب
و  رنة  فةي ببةابع صة ور أعة ا  ب ة   لةمه بةل و  زالةا لنةام  ف   ادبغرر بربنبوا واباب بوا فصةً  وةااً ه الردا ل ال قان ه

وف ألةرل وننةرة لة  ندةبر الوننر ال الاج ا وال ولناا البي ل  ب وره واا أل في األوعن  األلرل اجاً  ر بًا اضةاف  ب ة
  صرلا.

 
 ولنام ب ض اا نو  البنونه عنه:

 رصةةنا عقةةف ةنةةرا  الاجةة ا بكدةةاا وا واةةا لةةي  ول أ نةةف بصةةرا فنوةةاه  لةةم أل ب ةةض الاجةة ا بب ةةابه فةةي  -
 األدااء والةارر بننوا  راه وب ضوا نبةر في الاداف ونلبقا في جو  ااص ار.

                                                 
 عطا اه فر ال ال نزي. الابرا : -جزا  اه لنراً -عاقه ل ا  ابطّو  فيال 2
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ابةةط ابا ةةر نوصةةل ةلةةف الاجقةة ه فةة ل لةة  نوةةل فودةةنطه واةةا برونةةا   ول عقةةف ة راج ر  -قةة ر الدةةبطا - رصةةنا  -
 رابط فألنا اجبو نا غان  ود نا ول  نصل ةلنوا.

ب ض الروابط   بنبا عقف  ال  فونام اا ندلنا  أنناء  صرنا لب وف الاجق  قبل بض   أ ةوره فقاةا أر نةا  -
بةط ا طةل ة  ونبونةا عقةف  لةم    باةال أنةه نةةبًه لصوصةًا وأل اراج به وج نا  ق  بغنر أو ب ّطله لوننا ل  ني ل عقةف را

 ب ضوا ق  وب   القوا: تقن  ااع ا ا أو تالاوقع ب ا اان اءا ون و  لم.
 

 ل ا وق  ب  ةص ار ل ا الب رنر عقف نوعنل:
  بةصنً    ةظةًا األول: ب رنر بةصنقيه ون نا في لاا ه جانع اا ور  في الب ارنر الداب   اندوبًا ول عال لب رنر 

 ول ا النو  لو اا دن رضه في ل ا الب رنر. لقجوو  الاب ول .
اةع ةغةةال اا ةارة  ا اةوجزةه البةصن ا الا رجة  بالوةااأ فةي عبةارا ل ص  الناني: ب رنر ةجااليه جا نا فنه

 ودن رض ل ا النو  في الادبن  اآللر.ةلف الب ارنر الداب  . 
 
 

 وألنرًا:
ه والجوة  الب ةري عرضة  لق صةور واللقةله -  دةناا الة ةه-ج ال اةل بطرن ة  بلة   طة   ال قة  اجبو نا في ةلةرا

 أل نغةر لنا اللطكه ونو ننا لقصوا ه و  ن رانا وال ار نل األجر والنوا . ندكل اه 
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الدذ   لوصف هذا العمل، والهددف -بإيجاز-ينا من المناسب التطرق أوعية بحوث الكشاف الفقهي رأ نثرقبل 
 أعد ألجله.
 

 أواًل: التعريف بكشاف البحوث الفقهية:
 ول ال ةةال  با قواابوةةا اةةل  نةةف:  ب ةةض جةة ول بةصةةنقي نجاةةع الب ةةوف الة ونةة  والردةةا ل الجاا نةة  الصةةا رة فةةي

اةةاا تعنةوال الب ةفه وادةة  اقلةةهه والوعةاء الةة ي ن ةر فنةةهه ودةن  الن ةره ورقةة  ال ة  ه وبقةة  الن ةره وبنةال وونةةه ا واةًا. ووق
 اةبا ن  لقب فا.

 
 ثانيًا: الهدف من الكشاف:

 جاع ا قوااا الب وف الة ون  في اوال وا   لقاداع ة في الوصول ةلنوا بكندر طرنر وأدرعه.
 

 ثالثًا: طريقة البحث في الكشاف:
 قوصول ةلف ا قوااا بب قر بب ف ف وي ان ور: عن  ال اج  ل

ةل -ل ال نةةوال فةةي اللانةة  الا ةة ة لق نةةواله فنظوةةر الب ةةف با قواابةةه ةل وةةال عنوانةةه ا قواةةًا ادةةب ًاه نةةب  ة لةةا -
 .-وج 

ةل وةةال الاقلةةا ا قواةةًا ادةةب ًاه نةةب  ة لةةال ادةة  الاقلةةا فةةي اللانةة  الا ةة ة لقاقلةةاه فبظوةةر الب ةةوف الان ةةورة  -
 والا صورة في الو اا لو ا الاقلا. ولو ا..

ه ناوةل ة لةال -ض النظر عل عنوال الب ةف واقلةةهبغ-في  ال  الب ف عل ب وف ف ون  في اوضو  ا نل  -
اةر ة بب قر بالاوضو  في لان  تالاوضو اه فبظور الب وف البي  صرا في ل ا الاوضةو ه فة ل لة  بظوةر فقبية َلل وقاة  

 غنرلا بب قر بالاوضو  ولو ا..
ف  بر لةةي اةةا دةةنا نوضةةع فنوةةا دةةو  الاق ةةعقاةةًا بكنةةه   ناوةةل الب ةةف فةةي لةةانبنل ا ةةًا فةةي  ل وا ةة ه بةةل اةة -

 الو اا عل ا قواابوا ف طه ول ل ل ا ااا ندب رم عقف الو اا ونيَطّور به.
عن  وضةع اةةر ة  -واا أل الو اا   نوال الةرور في وباب  الوقااا بنل الوازاا ون ولاه ف قف البا ف فنه  -

الاةةر اا    باةال  صةول لطةك ةا  ةي اراعاة وونوا ااةا   نلطةا النةاد فةي وباببةه عةا ةه أو أل ننةّو  فةي البنةار  -اا
 في وقا  عن  ة لال عنوال  ااه فنج   عن  ب نه باةر ة ألرل.

 
 رابعًا: التعريف بالتقرير:

لو  لنل عا  لاصا ر الب وف الة ون  الاوجو ة في و اا الب وف والردا ل الة ويه وبنال لقطرن ة  البةي بة  اةل 
 ل لوا جاع الب وف الة ون .

 
 هدف من إعداد هذا التقرير:خامسًا: ال

بوفنر وقا وجو  ال دن  بنا بجا نا الجوو  الاب ول  فةي الب ةارنر الدةب   الدةاب   اةصةق  ارببة  واندةوب  أللقوةا 
 في اوال وا  ه نطقع ال ل له البا ف عقف أوعن  الب وف الة ون  الالبقة .

 
 سادسًا: الغاية من إعداد هذا التقرير:

قاع ة أدادن ه نب  بناء اا ب    ال الب ارنر عقنه بادب رام اا فاا ونةّ ه و صةر اةا صة ر  نرجو أل نوول باناب 
 وادبجّ .
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  أوعية حبوث الكشاف الفقهيأوعية حبوث الكشاف الفقهي
 
 

  : اجملالت العلمية واحلوليات:: اجملالت العلمية واحلوليات:الوعاء األولالوعاء األول
 

 -انوعوةة -بةةارنخ ةصةة ارلا -جوةة  ةصةة ارلا -اجبوةة نا فةةي أل ن ةةوي الب رنةةا بوةةل اجقةة  البنةةو  البالنةة : ترابطوةةا
لة ااا الاجقة ا. واةا برونةا  اةل لة   البنةو   فة لم ألنةا بة لنا جوة نا  -الا اروول في ةصة ارلا -زال ةص ارلا -اوضوعوا

 في ا دب صاء والب ف لقوصول ةلف ا قوا  بلصه ول  نج .
 

  األردن:األردن:
 مجددددددلددة أبحاث اليرمدددددوك: (3

 http://journals.yu.edu.jo/ayhss/AYHSSIssues.html  رابطوا:
 األر ل. -ةرب  هال راداا ال قنا بجاا   النراومالب ف ال قاي و بص ر عل عاا ة  جو  ةص ارلا:
 ه  دباا وج نا في الو اا.5421ص ر ال    األول انوا عا   بارنخ ةص ارلا:

 .ا وا  اجق  عقان  نوعوا:
 .دقدق  ال قو  ااندانن  وا جبااعن بص ر ضال  اوضوعوا:

 قن . فص زال ةص ارلا:
ه لوةل الاوجةو  وناول بصةً الاجقة  وب انقوةا بن ر ب ونًا بالقغبنل ال ربن  واانجقنزن ه ل ااا الاجق :

واةةا قبقةةه غنةةر ابةةوفره فق قوةةا ل  ةةَ اوا لةة  بوةةل اوبوبةة  بطرن ةة   . 0222ا عةةا  4ا ال ةة   ت00بةةالاوقع اةةل الاجقةة  ت
 3 .بداً بب انقوا

 
 مجلة إربد للبحوث والدراسات: (2

 http://www.inu.edu.jo/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=323 رابطوا:
 .األر ل -بص ر عل عاا ة الب ف ال قاي في جاا   ةرب  األلقن  جو  ةص ارلا:
  .5111دن   ول انواال    األص ر  بارنخ ةص ارلا:

 .اجق  عقان  ا ّوا  ابلصص  نوعوا:
فةةةةي عقةةةةو  ال ةةةةرن   وال ةةةةانول وال قةةةةو  ااندةةةةانن   لب ةةةةوف ال قانةةةة  األصةةةةنق بن ةةةةر الاجقةةةة  ا اوضةةةةوعوا:

وا جبااعنةة  والبربونةة  وا قبصةةا ن  واا ارنةة . وبن ةةر الاراج ةةاا ال قانةة  والب  ن ةةاا والا ةةا ا ال قانةة  الالبصةةرة 
 في بقم الاجا ا.

                                                 
 ا.4 -5ا ال ال    ت0الب رنر ت 3

  والاجقة ه0 ة   ال 01  ه والاجقة4  ة  ال 01قة  ه والاج0ه 5 ال ة  ال 04 ه والاجقة 4 ال ة   03 اه لوةل الاجقة 01 –03ا اةل الاجقة  ت3ت الب رنةر
 وج  بوا ب وف ف ون .با   3ل    ا 01  ه والاجق0ع   01
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 .روبيْص ري الاجق  اجق ًا وا  ًا دنوّنًا نض  ع  نل أو أون زال ةص ارلا:
 4.ه و  اباب   أع ا لا ال اوق واه ة  با  برام فنوا ناول بصةً الاجق   ل ااا الاجق :

 
   المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية: (1

 http://web0abu.edu.jo/Islamic/index.jsp?menu_id=.a55&site_no=522222&col_id=12&dept_id=22رابطوا: 
 األر ل. -الاةرر -جاا    ل البنا جو  ةص ارلا:

ه فةةالاوجو  عقةةف الاوقةةع رقةةة     دةةباا جةة نا فةةي الو ةةاا0221صةة ر ال ةة   األول انوةةا عةةا  بةةارنخ ةصةة ارلا: 
 الاجق  وال   ه ف ط  ول دن  ااص ار.

 اجق  عقان  عالان  ا وا .  نوعوا:
  .اوضوعوا: ال راداا ااد ان

 زال ةص ارلا: بص ر أرب   أع ا  دنونًا. 
الا ةةاروول فةةي ةصةة ارلا: بةة ع  صةةن ور الب ةةف ال قاةةي فةةي وزارة الب قةةن  ال ةةالي والب ةةف ال قاةةيه وفةةي ر ةةا  

 جاا    ل البنا.
  5الب وف وبصة وا.ل ااا الاجق : الاجق  ابا   عقف الاوقعه وناول ب انل 

 
 مجلة البلقاء للبحوث والدراسات: (3

 http://www.ammanu.edu.jo/AR/GraduateStudy/Pages/AlBalqa.aspx رابطوا:
 .األر ل -بص ر عل جاا   عاال األلقن  جو  ةص ارلا:
  . 5115 -لة5450ص ر ال    األول ال الاجق  األول في صةر  بارنخ ةص ارلا:

 .ا وا اجق  عقان   نوعوا:
فةةي البقةةا اجةةا ا ال قةةو  األدادةةن  والبطبن نةة   بن ةةر الب ةةوف ال قانةة  األصةةقن  الاببوةةرة اوضةةوعوا:

 .ااندانن  والبجرن ن  الب ب 
 .نصا دنون  بص ر بواقع ع  نل في الدن  زال ةص ارلا:
 6.وناول ب انل فوارد أع ا  الاجق  هاانجقنزن بالقغبنل ال ربن  و  ل ااا الاجق :

                                                 
 ا.0 -5ا ال   ال ت2الب رنر ت 4

 ا األع ا  غنر ابوفرة.3الب رنر ت
 ا. 3ا ال    ت3ت ا الاجق 1الب رنر ت 5

 ا.0ه 5ا ال    ت2اه والاجق  ت4ه 3ا ال    ت1ا الاجق  ت1الب رنر ت
ا األعة ا  0ا والاجقة  ت5ا ال ة   ت5ا اجق اا ول انوا ن وي أرب   أعة ا ه لونوةا غنةر وااقة  فةالاوجو  لةو: الاجقة  ت3ا نوج  عقف الاوقع ت3الب رنر ت

ا والاجقة  3 -5ا األع ا  ال ت2ا والاجق  ت4 -5ا األع ا  ال ت1ا والاجق  ت4ه 3ه 5ا األع ا  ت4  تا والاجق0ه 5ا ال    ت3ا والاجق  ت4 -5ال ت
ا لونوةةا فارغةة  فق قوةةا بدةةب رم    ةةًا. وقةة  5ا ال ةة   ت3اه والاجقةة  ت3ا ال ةة   ت2اه وقةة  وضةةع رابةةط لقاجقةة  ت5ا ال ةة   ت3ا والاجقةة  ت3ه 5ا ال ةة   ت1ت

ا لونوا ل  ب ور في الب ةارنر 0ه 5ا ال    ت1اه والاجق  ت0ه 5ا ال    ت3اه والاجق  ت4ه 3ه 5ا ال    ت0الاجق  ت ويج ا ب وف ف ون  في الو اا ال
ا ال    3ا والاجق  ت4ه 3ا ال    ت0اه والاجق  ت5ا ال    ت5الداب  . وق  ب   صر الب وف الة ون  البي ل  ب ور جان ًا ووانا فناا نقي: ال الاجق  ت

 ا.3ه 5ا ال    ت1ا والاجق  ت0ه 5ا ال    ت2ا والاجق  ت3ه 0ه 5ا ال    ت1ا والاجق  ت4ه 3ه 5ا ال    ت4ت ا والاجق 0ت
 ا. 5ا ال    ت1الب رنر ت 6

 ها55اه ت52ت ا والاجقةةة 0ا ال ةةة   ت1اه ت3ا والاجقةةة  ت5ا ال ةةة   ت1ه والاجقةةة  تا2اه ت1اه ت4ا والاجقةةة  ت5ال ةةة   تا 3ه تا0ا الاجقةةة اا ت3الب رنةةةر ت
ا 53ه والاجقة  تا0ا ال ة   ت55ا والاجقة  ت5ل ة   تا ا1ه عة ا الاجقة  تبوجة  فنوةا أب ةاف ف ونة  ب  ادب راقلا جان ًا   ا.0ا ال    ت54ت اه53اه ت50ت

 .ا0ال    ت

http://web2.aabu.edu.jo/Islamic/index.jsp?menu_id=11&site_no=100060&col_id=90&dept_id=60
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 األردن:  –جرش جامعة من الصادرة والدراسات للبحوث جرش ةمجل (5

 رابطوا: ل  ن ا عقف رابط ابا ر أو ودنط نوصل ةلنوا.
 جو  ةص ارلا: بص ر ال جاا   جرأ باألر ل.

 .7ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لب انقوا أو بصة وا
 
 مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية: (6

 8ّاال.بص ر عل الجاا   األر نن  ب 
 
 مجلة دراسات:  (7

 http://journals.ju.edu.jo/index/indexرابطوا ال ا : 
 األر ل. -جو  ةص ارلا: الجاا   األ رنن 

  .0224بارنخ ةص ارلا: ل  ن ور عقف الاوقعه لول نظور أنه قبل عا  
وف ةةةا ألعقةةةف الا ةةةاننر اةةةل قبةةةل ال قاةةةاء  فنوةةةا بةةةب  اراج ةةة  الاةةةوا  الا  اةةة ا واةةة . نوعوةةةا: اجقةةة  عقانةةة  عالانةةة  

 الابلصصنل في اجا ا عاقو .
: ال قةةةةو  اا ارنةةةة ه ال قةةةةو  ااندةةةةانن  انوةةةةا  ةةةةول  عةةةة ة ابلصصةةةة  و لةةةةم فةةةةي د دةةةةل فةةةةي بصةةةة راوضةةةةوعوا: 

زراعنةة ه وال قةةو  الطبنةة  ال قةةو  الون دةةن ه ال قةةو  ال وا جبااعنةة ه ال قةةو  البربونةة ه عقةةو  ال ةةرن   وال ةةانوله ال قةةو  األدادةةن ه
ل  الةةل الجاا ةة  األر ننةة  ن ةةر اجقةة   رادةةاا الب ةةوف ال قانةة  األصةةنق  لقبةةا ننل فةةي لةة   البلصصةةاا وافةة ه اةةبو  .غنرلةةاو 

  .ولارجوا
 زال ةص ارلا: نلبقا ب د  البلصصه فانوا اا نص ر اربنل دنونًاه وانوا اا نص ر ن ف اراا دنونًا.

 .ر نن الجاا   األب ب ف ال قايبص ر عل عاا ة ال الا اروول في ةص ارلا:
وناوةةل ب انةةل الب ةةوف  pdfوبوجةة  عقةةف الاوقةةع بصةةنغ   ربنةة  أو اانجقنزنةة .اوبوبةة  بالقغةة  ال لةة ااا الاجقةة : 

 وبصة وا.
لقاجقةة ه وادةةَ   ودةةاع نا فةةي الوصةةول ةلةةف الاجةة ا بنيدةةر اوقةةع  . دةة و  ال نةةزي  نةةف قةة  وضةةع رابطةةًا ابا ةةراً 

 ادبل   ووقاَ  ارور  لنباول البا ف ال الوصول ةلف أع ا  الاج ا ال ل لوا. ول ا رابطه: 
a.com/vb/showthread.php?-saud-http://www.dr31222%E-3%CC%E5%C1%CF%D-5%C1%D3%C1%%CA%D-.-CA1%CF%D5%DA%E-4%DA%E-3%C1%CF%C1-

%C1%E5%C3%%C-CD%CB1%E5%DA%E5%E3%%C-ED1%E5%CC%C1%E3%DA%C1%C-1%E5%C1%D5%CF%E4%ED%C1 

 وج نا الب وف الة ون  في قد  عقو  ال رن   وال انوله وقد  ال قو  ااندانن  وا جبااعن :وق  
   أواًل: دراسات: علوم الشريعة والقانون:

 http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/indexرابطوا اللاص: 

                                                                                                                                            
 .اه واألع ا  غنر ابوفرة54ص ر ةلف ال    تا 3الب رنر ت

 ا.0ه 5ا ال   ال ت0الب رنر ت 7
ا وقانا ببببع الو اا ول  نج  أي أنر لو   0-5ا أنه ب   صر ال   الت0ابط لقاجق  لاباب   أع ا لا. وق   ور في الب رنرتا ل  ن ا عقف ر 3ت الب رنر

 الاجق  عقنه و  ألب انوا!!
اجقة ا. ولة   00 -عاال -الجاا   األر نن  -ا في ا رض ب  ا  الاج ا الا ّوا  اا نصه: تاجق   راداا في ال قو  ااندانن 0ور  في الب رنر ت 8

ا ب نةًا 54نر   ورلا اج  ًا في الب ارنر األلرله ول  ندبطع الوصول ةلف اص رلا أو ا قوااا  ولوا عقف اانبرنا. وقة  ب ننةا فةي الو ةاا فوجة نا ت
ا فة  ن قة  ع قبوةا باجقة  02ه 3 ه4ه 3ه 0ه 5األر ل وأرقةا  أعة ا لا والبةالي: ت -ف ونةًا ف ةط اةل الاجقة  الادةااة باجقة   رادةاا فةي ال قةو  ااندةانن 

  راداا في ال قو  ااندانن  وا جبااعن  الا وورة لنا. ول قه وال اداف ق ناًا لقاجق  ن  طرأا عقنوا بغننراا وبطوراا.

http://journals.ju.edu.jo/index/index
http://www.dr-saud-a.com/vb/showthread.php?39060-%E3%CC%E1%C9-%CF%D1%C7%D3%C7%CA-.-%CA%D5%CF%D1-%DA%E4-%DA%E3%C7%CF%C9-%C7%E1%C8%CD%CB-%C7%E1%DA%E1%E3%ED-%C7%E1%CC%C7%E3%DA%C9-%C7%E1%C7%D1%CF%E4%ED%C9
http://www.dr-saud-a.com/vb/showthread.php?39060-%E3%CC%E1%C9-%CF%D1%C7%D3%C7%CA-.-%CA%D5%CF%D1-%DA%E4-%DA%E3%C7%CF%C9-%C7%E1%C8%CD%CB-%C7%E1%DA%E1%E3%ED-%C7%E1%CC%C7%E3%DA%C9-%C7%E1%C7%D1%CF%E4%ED%C9
http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/index
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 9.نل دنوناً ا ب وي ع  بن ر اجق ا
   ثانيًا: دراسات: العلوم اإلنسانية واالجتماعية:

 http://journals.ju.edu.jo/DirasatHumرابطوا اللاص: 
 10بن ر اجق اا ب وي ن ن  أع ا  دنونًا.

 
 :رقاء للبحوث والدراسات اإلنسانيةمجلة الز  (8
  http://zujournal.org/ar :بطوارا

 .ال قناه جاا   الزرقاءه األر ل: عاا ة الب ف ال قاي وال راداا جو  ةص ارلا
   .0221ه وبلصصا في ال قو  ااندانن  عا   5111بارنخ ةص ارلا: ص را عا  
 .نوعوا: اجق  عقان  ا وا 

 .ل راداا ااندانن لب وف وا: ااوضوعوا
 .زال ةص ارلا: نصا دنون ه بص ر بواقع ع  نل في الدن 

ه بدةةب بل الب ةةوف ال قانةة  اةةل  ةةبف بقةة ال ردةة  وابلصصةة  فةةي ال قةةو  ااندةةانن : اةولةة ااا الاجقةة 
ه ونب  ب ون  األب اف ال قبل ا وانل ابلصصنله الاجقة  ابا ة  عقةف   ل القغبنل ال ربن  واانجقنزن ال ال  ب 

 .قع ه وناول ب انل الب وف وبصة واالاو 
11 

 
 مؤتة للبحوث والدراسات )سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية(:مجلة  (9

  /http://www.mutah.edu.jo/dar/arرابطوا: 
 األر ل. جو  ةص ارلا: عاا ة الب ف ال قاي بجاا   اقب  با افظ  الوَرم في

  .5112بارنخ ةص ارلا: ل  ن ا عقف بارنخ ص ور ال    األول ال ل   الاجق ه ونظور أنه قبل عا  
 اجق  عقان  ا وا  واةورد . نوعوا:

 بص ر عل طرنر اجق اا دنون  ب وي أع ا ًا بصل اا بنل الدب  ةلف الناانن . زال ةص ارلا:

                                                 
 ا.0ا ال    ت32ا الاجق  ت1الب رنر ت 9

ا ف ة  صة ر 31ا ن ةوي وةل انوةا عة  نله عة ا األلنةر ت0250ا عةا  ت31ا ةلةف الاجقة  ت0221ا عةا  ت30ا وج  عقةف الاوقةع اةل الاجقة  ت3الب رنر ت
ا 32ا اةل الاجقةة  ت0ال ة   األول انةه ف ةط. وبة  ادةةب راء الب ةوف الة ونة  اةل لة   الاجقةة اا جان ةًا بكعة ا لا وادةب رونا وة لم ن نةة  ب ةوف فةي ال ة   ت

ا وبة  ادةةب راء 0ا ال ة   ت32وةل ويجة  فةي الاوقةع الةاردةي الاجقة  تا عقةف اوقةع الاجقة ه ل30الة ي  صةر ادةب ًا. ولة  بنةزل الاجقة اا الدةاب   لقاجقة  ت
وقةةة  وجةةة ا ب ةةةض ب ةةةوف لةةة ا ال ةةة    http://www.noormags.com/view/fa/magazine/115الب ةةةوف الة ونةةة  اةةةل فوردةةةه. ورابةةةط الاوقةةةع: 

 ل  نر  في الب ارنر الداب   فرباا د ط  ور  انو  دووًا.ا صورة في الو اا لونه 
اه بواقةةع ن نةة  أعةة ا  لوةةل اجقةة  انوةةاه عةة ا الاجقةة  0250ا عةةا  ت31ا ةلةةف الاجقةة  ت0221ا عةةا  ت30ا وجةة  عقةةف الاوقةةع اةةل الاجقةة  ت3الب رنةةر ت 10
اه والاجقةة  0ا ال ةة   ت30نةةا بن نةة  ب ةةوف ف ةةطه ولةةي اةةل الاجقةة  تا فقةة  نصةة ر ال ةة   النالةةف ب ةة . وبةة  ادةةب راء الب ةةوف الة ونةة  انوةةا جان ةةًا فلرج31ت
 ا.5ا ال    ت32اه والاجق  ت5ا ال    ت34ت

اجقة ا. ولة   00 -عاةال -الجاا ة  األر ننة  -ا في ا رض ب  ا  الاجة ا الا ّواة  اةا نصةه: تاجقة   رادةاا فةي ال قةو  ااندةانن 0ور  في الب رنر ت
ا ب نةةًا ف ونةةًا ف ةةط اةةل 54األلةةرله ولةة  ندةةبطع الوصةةول ةلةةف اصةة رلا عقةةف اانبرنةةا. وقةة  ب ننةةا فةةي الو ةةاا فوجةة نا ت نةةر   ورلةةا اجةة  ًا فةةي الب ةةارنر

ا فةة  ن قةة  ع قبوةةا باجقةة   رادةةاا فةةي 02ه 3ه 4ه 3ه 0ه 5األر ل وأرقةةا  أعةة ا لا والبةةالي: ت -الاجقةة  الادةةااة باجقةة   رادةةاا فةةي ال قةةو  ااندةةانن 
 ا.3جبااعن  الا وورة في الب رنر تال قو  ااندانن  وا 

 ا.0ه 5ت ا ال   ال0الب رنر ت 11
  .ا52 – 2تاه وال الاجق  0ا ال    ت5تا الاجق  2الب رنر ت
 .ا نب  ر فب وا1 -3ت اا الا الاجق 3الب رنر ت

http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum
http://zujournal.org/ar
http://www.mutah.edu.jo/dar/ar/
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/991
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 12ا  واقلصابوا ف ط  ول واال النصه و  ناول ب انقوا.ل ااا الاجق : ناول ا ط   عقف فوارد األع 

  
  اإلمارات:اإلمارات:

   :مجلة آفاق التراث والثقافة بمركز جمعة الماجد (31
 http://www.almajidcenter.org/ar/publications.phpرابطوا: 

 ااااراا ال ربن  الاب  ة. - بي -ااج  لقن اف  والبرافجو  ةص ارلا: اروز جا   ال
  .5113نوننو  -لة5454بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا في ا ر  عا  

 نوعوا: اجق  فصقن  ن افن  برانن  اوببن . 
ابلصصةةة  فةةةي الاوببةةةاا والبةةةراف ال ربةةةي واادةةة اي واةةةا ننةةةب  عنواةةةا اةةةل ن افةةة  وادةةة  ه فالباةةةا اوضةةوعوا: 

أللبةةار الن افنةة  الادةةبج ةه وببضةةال ألبةةار الاروةةز وأعاةةال البةةا ننل والاةةقلةنل والا   ةةنل وطةة   ال رادةةاا ال قنةةاه واةةا با
نجةةري اةةل ن ةةاطاا ن افنةة  فةةي  ولةة  اااةةارااه وعنةةاونل اةةا نصةة ر  ةة ننًا اةةل وبةة  و ورنةةااه والب رنةةا بةةب ض األعةة   

انةةًا ة ةة ل الالطوطةةاا ال ناةة  ا رفةةاً بوةةا ب رنةةةاي عقانةةًاه ووةة لم ب ةةض ابضةةانًا أعاالةةه الالطوطةة  والاطبوعةة ه ونبنةةاول أ ن
الوبةة  النةةا رة والةة ورناا الان ط ةة ه واةةا ن ةةرا بالاقددةةاا الن افنةة  ال الانةة  الوااةة  الابانةةزةه اةةع ب ةةض الا ةةا ا والب ةةوف 

 ال نا .
 ةلف أرب   أع ا . زال ةص ارلا: غنر اضطر ة في زال ةص ارلا فنص ر في الدن  الوا  ة اا بنل ع  

الا ةةاروول فةةي ةصةة ارلا: وانةةا بصةة ر عةةل ة ارة الب ةةف ال قاةةي والن ةةاط الن ةةافيه وأصةةب ا بصةة ر عةةل قدةة  
 والن ر وال قول اللارجن  بالاروز نةده.  ال راداا

لة ااا الاجقة : لة   الاجقة  ناوةل ب انقوةا وبصةة واه واةةا ندةبطنع ال ةارم ارادةق  الاوقةع والبدةجنل فنةه لبصةةل 
 13برن   ا لوبروني ةص اراا الاجق  اجانًا. ةلف

 
 مجلة األحمدية: (33

أعةة ا لا تاوقةةةع  اجاوعةة  اةةل لةة  ن ةةا عقةةف رابةةط ابا ةةر نلصةةواه لوةةل لوةةةا رابطةةا ودةةنطًا  اقةةا فنةةه
 الا واةا:

 http://www.almeshkat.net/books/open.php?book=3035&cat=49 
 ان  وا  ناء البراف ب بي.ااد   ار الب وف لق راداا جو  ةص ارلا: بص ر عل

 لة.5451ص ر ال    األول عا   بارنخ ةص ارلا:
 .ولي اجق  عقان  ا وا  نوعوا:

                                                 
ه 5اه ال ة   ت5112ا اةل عةا  ت5   تاه ال ة5111ا اةل عةا  ت5اه ال ة   ت5113ا اةل عةا  ت4اه ال ة   ت5112ا اةل عةا  ت4ا ال    ت5الب رنر ت 12
 ا.0222ا ال عا  ت3اه ت5اه ال    ت5111ا ال عا  ت3ه 5اه ال    ت5113ا ال عا  ت3ه 1ه 4ه 0اه ال    ت5111ا ال عا  ت3

 ا.1 -5ا األع ا  ال ت3الب رنر ت
ا. وقة  وجة  فةي الو ةاا ب ةوف 0223ا عا  ت03ت ا ةلف الاجق 0225ا عا  ت52ا بوفر عقف اوقع الاجق  اقلصاا الب وف ال الاجق  ت3الب رنر ت

ا ووجة  فنةه 0223ا عةا  ت03ا وق  ب   صر اا ص ر ب    ولي دب  أع ا  ال الاجق  ت0221ا عا  ت00ا ال الاجق  ت2ف ون  ا صورة ةلف ال    ت
 ب ف وا  .

 ا. 53 -5ا األع ا  ال ت 2الب رنر ت 13
 ها.5435-5453ا ال عا  ت15 -51ا األع ا  ت1الب رنر ت
  .0250ا دن  11ا ةلف ال    ت10ا ب   صر اا ص ر ال ب وف ف ون  ال ال    ت3الب رنر ت

http://www.almajidcenter.org/ar/publications.php
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 وب ونوا نا رة وقنا . هوالجااع  فنوا ب وف ل قااء ألل الدن   اوضوعوا:
  رغةة  رنا بوةةةا وبةر لةةا فةةةي ة  أنوةةةا ب ةةا ضةةةغوط ا ننةة  بوقةةةا الاجقةةة .نصةةةا دةةنون  زاةةل ةصةة ارلا:

 اجالوا.
 14.ال الرابط الودنطبصةً أع ا لا و  ب انقوا ناول ل ااا الاجق :

 
 :مجلة األمن والقانون (32

 http://www.dubaipolice.gov.ae/academy_prod/showpagepreview.jsp?obj  ectID=1328 :رابطوا
 .ااااراا ال ربن  الاب  ة–جو  ةص ارلا: بص رلا أوا نان   رط   بي 

 .  ننانر5113ص را عا   خ ةص ارلا:بارن
 .نوعوا: اجق  عقان  ا وا 

وا نانةةة  ه واةةةا أل لألنةةة  واألاننةةة  والة ونةةة  وال انوننةةة اوضةةةوعوا: ابلصصةةة  فةةةي ال قةةةو  ال ةةةرطن  والب ن
 .ةص اراا لاص  بوا
 .نولنوا -: نصا دنون  تننانرلازال ةص ار 

 15 .عقف اوقع الاجق ناول قراءة الب وف   ل ااا الاجق : 
 

 مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية: (31
 رابط اجق  جاا   ال ارق  لق قو  ااندانن  وا جبااعن :

http://www.sharjah.ac.ae/ar/about/agc/publications/HumanitiesSocialSciences/Pages/default.aspx  
 :رابط اجق  جاا   ال ارق  لق قو  ال رعن  وال انونن 

http://www.sharjah.ac.ae/ar/about/agc/publications/ShariaLawSciences/Pages/default.aspx  

-a.com/vb/showthread.php?-saud-http://www.dr45333%CC%E-3%%C-ED%DA3%DA%CF%C1%%E-CF3%CC%E5%C1%CC%C-1%E3%DA%C1رابةةةةط ودةةةةنط تاوقةةةةع  .دةةةة و  ال نةةةةزيا: 

%C1%E5%D4%C1%D5%DE%C1%E-5%E5%DA%E5%E2%E3%C-1%E5%C1%E4%D3%C1%E4%ED%C1%E-2%C1%E5%C1%CC%CA%E3%C1%DA%ED%C1-. 
 نص رلا اروز الب وف وال راداا بجاا   ال ارق  بااااراا ال ربن  الاب  ة. جو  ةص ارلا:

 نوعوا: عقان  ا وا . 
اوضةةوعوا: براةةي ةلةةف اادةةوا  فةةي بطةةونر الا رفةة  ون ةةرلا و لةةم بن ةةر الب ةةوف ال قانةة  األصةةنق ه والاراج ةةاا 

 ال قان  في اجا ا الب وف وال راداا ال رعن  وااندانن .
  ورن . و  ن را ب  ن ًا أزان  ةص ارلا. ال ةص ارلا:ز 

لةة ااا الاجقةة : بن ةةر ب ونوةةا بةةالقغبنل ال ربنةة  واانجقنزنةة  و  ناوةةل بصةةةً الاجقةة  أو ب انةةل أعةة ا لا ة  اةةل 
 16ع  ًا. 02الرابط الودنط الا وور أع   وق  وج  فنه 

                                                 
 ا.52 -5ا ال ال    ت5الب رنر ت 14

 ا.51ه 52ه 54ه 53ه 50ا األع ا  ت0الب رنر ت
 ا.03-53ت ا وال51ه 55ت ا األع ا 3ت الب رنر

 .ا ب ف ف ويانوج  بوا   02ه 53ت ال ال  و ه ا02 -52ت ال ا األع ا 3الب رنر ت

 ا. 0ا ال    ت1الب رنر ت 15
بوصقنا لا رف   لم ال ل ل  ل  ن ور  لم في الب ارنر الداب  ه وق ه و  0223 - 5113ا ببب نا األع ا  الداب   فوج نالا  صرا ال عا  3الب رنرت

 .ا 0250 - 0221وال ن   صرنا األع ا  ت اعرض الاوضوعا
  ا ل  ن ور ع  .1الب رنر ت 16

http://www.dubaipolice.gov.ae/academy_prod/showpagepreview.jsp?obj%20%20ectID=1328
http://www.dubaipolice.gov.ae/academy_prod/showpagepreview.jsp?obj%20%20ectID=1328
http://www.sharjah.ac.ae/ar/about/agc/publications/HumanitiesSocialSciences/Pages/default.aspx
http://www.sharjah.ac.ae/ar/about/agc/publications/HumanitiesSocialSciences/Pages/default.aspx
http://www.sharjah.ac.ae/ar/about/agc/publications/ShariaLawSciences/Pages/default.aspx
http://www.sharjah.ac.ae/ar/about/agc/publications/ShariaLawSciences/Pages/default.aspx
http://www.dr-saud-a.com/vb/showthread.php?41883-%CC%E3%ED%DA-%C3%DA%CF%C7%CF-%E3%CC%E1%C9-%CC%C7%E3%DA%C9-%C7%E1%D4%C7%D1%DE%C9-%E1%E1%DA%E1%E6%E3-%C7%E1%C5%E4%D3%C7%E4%ED%C9-%E6%C7%E1%C5%CC%CA%E3%C7%DA%ED%C9-
http://www.dr-saud-a.com/vb/showthread.php?41883-%CC%E3%ED%DA-%C3%DA%CF%C7%CF-%E3%CC%E1%C9-%CC%C7%E3%DA%C9-%C7%E1%D4%C7%D1%DE%C9-%E1%E1%DA%E1%E6%E3-%C7%E1%C5%E4%D3%C7%E4%ED%C9-%E6%C7%E1%C5%CC%CA%E3%C7%DA%ED%C9-
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 :مجلة الحق (33

 .نا ةلنواودنط نوصق رابط ابا ر أو : ل  ن ا عقفرابطوا
 : بص ر عل جا ن  ال  وقننل بال ارق .جو  ةص ارلا

 .نوعوا:  ورن  عقان  ا وا 
 17 .نف بال راداا ال رعن  وال انونن : ب اوضوعوا

 
 18مجلة شبكة عجمان للعلوم والتكنولوجيا: (35

 
 مجلة الشريعة والقانون باإلمارات:  (36

 http://sljournal.uaeu.ac.ae/objectives.asp  رابطوا:
 .وقن  ال رن   وال انول بجاا   ااااراا ال ربن  الاب  ة و  ةص ارلا:ج

  .5131لة الاوافر اانو 5421عا   -ص ر ال    األول انوا في راضال بارنخ ةص ارلا:
 .اجّق  ايَ وََّا  ايبلصص  نوعوا:

  الاب ّق ةةة  بوةةة ا ةلةةةف ن ةةةر الب ةةةوف الاببوةةةرة واّلبةةةي ن ةةةّ لا البةةةا نول فةةةي الاجةةةا ا ال قاّنةةة اوضةةةوعوا:
ْنَدةان نَّ   بال ضانا ال رعّن  وال انونّن  ال أجل ةنراء وبنانة  الب ةف ال قاةي فةي لة   الاجةا ا ه وا الجة  ال ضةانا َاا 
الا اصرة في ةطار ال ةرن   وال ةانول وال رادةاا اادة ان ه واباب ة  ابجالةاا ال روة  ال قانة  فةي نطةار ال ةرن   

  عةل طرنةر الب رنةا بالوبةة  والبرجاةاا ال  ننة ه والردةا ل الجاا نة  والب ةوف البةةي وال ةانول وال رادةاا اادة ان
 .بي ّ   في الاقبارااه والن واا ال قان 

 .ص ر ول ن ن  أ ورب زال ةص ارلا:
 19.ناول بصةً الاجق  وب انقوا ل ااا الاجق :

                                                                                                                                            
اه وفةةي الو ةةاا وةة لم ولةة  ن ةةا عقةةف رابةةط ابا ةةر لقاجقةة  بوةة ا ا دةة  غنةةر أل ب ةةض الاواقةةع قااةةا 1ا ور ا بوةة ا الادةةاف فةةي الب رنةةر ت3الب رنةةر ت

 قةو  ال بب انل ب ض األع ا  ووانا الاجق  بو ا الاداف أنضًا. وق  وجة نا فةي اوقةع جاا ة  ال ةارق  قا اة  لقان ةوراا فوانةا لنةام اجقبةال ة ة الاا:
قةة  قااةةا ااندةةانن  وا جبااعنةة ه واأللةةرل: ال قةةو  ال ةةرعن  وال انوننةة ه وقةة  ويجةة ا فةةي الو ةةاا ب ةةوف اةةل لةةابنل الاجقبةةنل. فغالةة  الظةةل أل الجاا ةة  

ا في اوقع  .دة و  اقلرًا ببغننر اداف الاجق ه وبةصنقه ةلف الاجقبنل الا ووربنله و  ناول ب انل األع ا  أو بصة وا ال اوقع الاجق ه ولول وج ن
ا ع  ًا ال اجق  ال قو  ااندانن  وا جبااعن  عقنهه بااضاف  ةلف ةفرا  فوارد أع ا لا في ج اوله ب  ال ل لوا ادب راء 02ال نزي رابطًا ب  ب انل ت

saud-http://www.dr-الب ةةةةةةةةةةةةةةةوف انوةةةةةةةةةةةةةةةا فقةةةةةةةةةةةةةةة  ن ةةةةةةةةةةةةةةةا عقةةةةةةةةةةةةةةةف ب ةةةةةةةةةةةةةةةوف ف ونةةةةةةةةةةةةةةة  فنوةةةةةةةةةةةةةةةا. ولةةةةةةةةةةةةةةة ا رابةةةةةةةةةةةةةةةط اوقةةةةةةةةةةةةةةةع  .دةةةةةةةةةةةةةةة و  ال نةةةةةةةةةةةةةةةزي: 
a.com/vb/showthread.php?45333%CC%E-3%%C-ED%DA3%DA%CF%C1%%E-CF3%CC%E5%C1-

%CC%C1%E3%DA%C1%C-1%E5%D4%C1%D5%DE%C1%E-5%E5%DA%E5%E2%E3-
%C1%E5%C1%E4%D3%C1%E4%ED%C1%E-2%C1%E5%C1%CC%CA%E3%C1%DA%ED%C1-. 

 أل عنوال الرابط لاجق  ال ارق .ن  البربن  الصا رة عل جاا   ااااراا ال ربن  الاب  ةه اع قووكل الروابط  وا ب وف اجق  ألرل لي اجق  و
 نوج  ج ن .   ا3ت ه الب رنرا 0224ب   صر اوضو  وا   عا  ت 17
 ا.5401ا ال    األول ت52ا الاجق  ت1الب رنر ت 18

. لونه ل   http://www.ajman.ac.ae/ar.htmlا وقةنا عقف اوقع الجاا   البي بص ر الاجق  ولي: جاا   عجاال لق قو  والبونولوجنا 3الب رنر ت
 ن و رابطًا لقاجق  الصا رة ال الجاا   ول  نج  أي روابط ألرل  اقا فنوا أع ا  الاجق  لن صر ب ونًا ف ون .

 ا.53ه 52ع ا ال   نل ت 5405عا   ا54 -5ا ال ال    ت5الب رنر ت 19
 .ا03ه 05ه 02ت  اا اا ع01 -51ت ا ال ال   3ت الب رنر

 ا.11ه 12ا ال   ال ت1الب رنر ت

http://www.dr-saud-a.com/vb/showthread.php?41883-%CC%E3%ED%DA-%C3%DA%CF%C7%CF-%E3%CC%E1%C9-%CC%C7%E3%DA%C9-%C7%E1%D4%C7%D1%DE%C9-%E1%E1%DA%E1%E6%E3-%C7%E1%C5%E4%D3%C7%E4%ED%C9-%E6%C7%E1%C5%CC%CA%E3%C7%DA%ED%C9-
http://www.dr-saud-a.com/vb/showthread.php?41883-%CC%E3%ED%DA-%C3%DA%CF%C7%CF-%E3%CC%E1%C9-%CC%C7%E3%DA%C9-%C7%E1%D4%C7%D1%DE%C9-%E1%E1%DA%E1%E6%E3-%C7%E1%C5%E4%D3%C7%E4%ED%C9-%E6%C7%E1%C5%CC%CA%E3%C7%DA%ED%C9-
http://www.dr-saud-a.com/vb/showthread.php?41883-%CC%E3%ED%DA-%C3%DA%CF%C7%CF-%E3%CC%E1%C9-%CC%C7%E3%DA%C9-%C7%E1%D4%C7%D1%DE%C9-%E1%E1%DA%E1%E6%E3-%C7%E1%C5%E4%D3%C7%E4%ED%C9-%E6%C7%E1%C5%CC%CA%E3%C7%DA%ED%C9-
http://www.dr-saud-a.com/vb/showthread.php?41883-%CC%E3%ED%DA-%C3%DA%CF%C7%CF-%E3%CC%E1%C9-%CC%C7%E3%DA%C9-%C7%E1%D4%C7%D1%DE%C9-%E1%E1%DA%E1%E6%E3-%C7%E1%C5%E4%D3%C7%E4%ED%C9-%E6%C7%E1%C5%CC%CA%E3%C7%DA%ED%C9-
http://www.dr-saud-a.com/vb/showthread.php?41883-%CC%E3%ED%DA-%C3%DA%CF%C7%CF-%E3%CC%E1%C9-%CC%C7%E3%DA%C9-%C7%E1%D4%C7%D1%DE%C9-%E1%E1%DA%E1%E6%E3-%C7%E1%C5%E4%D3%C7%E4%ED%C9-%E6%C7%E1%C5%CC%CA%E3%C7%DA%ED%C9-
http://www.ajman.ac.ae/ar.html
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 والبحوث:  للدراسات عجمان مجلة (37

 http://www.rsh-award.org.ae/Majalat%20Ajman/Almokadema_w_alahdaf.html  ا:رابطو
 بااااراا ال ربن  الاب  ة. بص ر عل جا زة را   بل  ان  لقن اف  وال قو  جو  ةص ارلا:
  .0220ص ر ال    األول انوا عا   بارنخ ةص ارلا:

 . ورن  ا وا  نوعوا:
 .ب نف بال راداا ااندانن  وال قان  اوضوعوا:

 .ون نصا دن زال ةص ارلا:
 20 .ب رض اقلصاا ف ط ل ااا الاجق :

 
 )دبي(: مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية (38

 college.ae/magazine.html-http://www.islamicرابطوا: 
  http://www.wadod.org/vb/showthread.php?t=1142رابط ودنط تاوقع و و ا: 

 جو  ةص ارلا: وقن  ال راداا ااد ان  وال ربن  ب بي بااااراا ال ربن  الاب  ة.
  .5112 -لة5452ص ر ال    األول انوا عا   بارنخ ةص ارلا:
 ا وا .  ةد ان  فورن  ن افن  نوعوا: اجق 
بن ر الب وف ال قان  في   ل ال راداا ااد ان  وال ربن  بالبقا فروعه وبلصصةابهه وناوةل أل  اوضوعوا:

نوول الب ف ب  ن ًا لالطوط أو بكلنةًا في اوضو ه عقف أل بوول أصنق  اببورة ببصا بالاوضوعن  وال ةاول وال اةره و  
 لن   الب رنر  د  األصول ال قان  الابب  . بب ارض اع ال ن  ااد ان ه و لم ب   عرضوا عقف ا وانل ال لارج

 زال ةص ارلا: نصا دنون . 
  ناوةةةل ب انةةةل الاجقةةة  أو بصةةةة وا اةةةل رابطوةةةا لقغبنل ال ربنةةة  واانجقنزنةةة ه و لةةة ااا الاجقةةة : بن ةةةر ب نوةةةا بةةةا

 21الابا ره لول  اقا ب ض أع الا ال الرابط الودنط الا وور أع  .

  
  أمريكا:أمريكا:

                                                                                                                                            
 .ا43 -5ت ال  اع ا األ2الب رنر ت
 ا. 42ا ال    ت1الب رنر ت
 ا   نوج  بوا ب وف ف ون .41 ه43اه واألع ا  ت41 –41ت ال ا األع ا 3ت الب رنر

 .ا0 -5ت ال ا األع ا 2ت الب رنر 20
 . ط ن بوي عقف ب ف ف ويا ف55ال    تو ه ا55 -3ا ال الاجق  ت3الب رنر ت

 ا.02ه 53ه 52ه 55ه 1ه 3ا ع ا ت01 -5ا ال ال    ت5الب رنر ت 21
 ا.02ه 53ه 52ه 55ه 1ه 3 (ا األع ا 0الب رنر ت
 ا. 30-02ا ال ال    ت3الب رنر ت
 ا.33ا ال    ت4الب رنر ت
 ا.5401ا عا  ت32ه 31ا ال   ال ت1الب رنر ت
ا لوةةل لةة  نةةباول اةةل الوقةةوا عقةف األعةة ا  اةةل رابةةط اوقةةع الاجقةة  أو اةةل غنةةر ه و  ن قةة  طرن ةة  بوّصةةل 40  تا صةة ر اةةل الاجقةة  ةلةةف ال ةة 3الب رنةر ت

ا ولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو: 35 -5الب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارنر الدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب   ةلنوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ولوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل نوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف اوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع و و  رابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط  اقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا فنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه أعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  الاجقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ت
adod.org/vb/showthread.php?t=http://www.w1142  

http://www.islamic-college.ae/magazine.html
http://www.wadod.org/vb/showthread.php?t=5540
http://www.wadod.org/vb/showthread.php?t=5540
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 مجلة المسلم المعاصر: (39
 /http://almuslimalmuaser.orgرابطوا: 

 جو  ةص ارلا: صا رة ال أارنوا.
  .5114بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    ا فببا ي لوا في ننانر  

 نوعوا: اجق  أوا نان  ا وا .
اوضوعوا: ب ال  قضانا ا جبوا  الا اصر في ضوء األصال  ااد ان ه وبوةب  الاجقة  أنضةًا با الجة  

 ا اصرة في ضوء ال رن   ااد ان ه ف ضنبوا األدادن  لي تالا اصرةا. قول ال ناة ال
 زال ةص ارلا: لي اجق  فصقن .

 .22ل ااا الاجق : ل   الاجق    ناول بصة وا و  ب انقوا

  
  إيرلندا:إيرلندا:

 :-ايرلندا –لإلفتاء األوربي للمجلس العلمية لةلمجا (21
 http://www.e-cfr.org/ar/index.php?cat_id=335 رابطوا:

  بقل. -الجاوورن  األنرلن ن ب بص ر عل الاجقد األوروبي لإلفباء والب وف جو  ةص ارلا:
لةةةة  و ال  ةةة ةه ولةةةو بةةةارنخ ال ةةة   5403  الاوافةةةر 0223 -0220صةةة را قبةةةل عةةةا   بةةةارنخ ةصةةة ارلا:

 النانيه  نف ل  ن ا عقف ال    األول.
 اجق  ا وا . نوعوا:

ه البةةةي ب ةةةال  األاةةةور الادةةةبج ة عقةةةف الدةةةا   رادةةةاا ال ةةةرعن الاجقةةة  الب ةةةوف وال ر صةةة   بي  اوضةةةوعوا:
بر ةن  الادةقانل فةي أوروبةا عااةً  و ةبا  الصة وة لاصةً ه و  ها ن  ر ا اصة  ال ةر  واصةالً اللقةراألوروبن  با

 ألصقن  والةباول ال رعن  ال ونا .و لم عل طرنر ن ر الاةالن  ااد ان  ا
 بص ر ول دب  أ ور. زال ةص ارلا:

 pdf.23بصنغ   الاجق  ب وفناول ب انل  الاجق : ل ااا

  
  باكستان:باكستان:

 حولية الجامعة اإلسالمية العالمية:  (23
 رابطوا: ل  ن ا عقف رابط ابا ر لق ولن  أو رابط ودنط لقوصول ةلنوا.

                                                 
ه 11ه 14ه 13ه 10ه 15ه 12ه 41ه 44ه 43ه 40ه 45ه 31-32ه 01ه 01ه 02ه 01ه 04ه 00ه 02ه 51ه 51ا األعةةةةةةةةةةة ا : ت0الب رنةةةةةةةةةةةر ت 22
 ا.521ه 520ه 525ه 522ه 10ه 12ه 33ه 35ه 12ه 21

 ا.50ا + ال    ت5401ا عا  ت554ا ال    ت1الب رنر ت
 ا.542ه 533-533ه 535ه 502- 552ا أاا ا ع ا  البالن  ف  ب بال عقف أب اف ف ون : ت545-551ال   تا ال 3الب رنر ت

 ا.1 -0ا ال ال    ت0الب رنر ت 23
 ا.0221ا عا  ت1ه 2ا ال   ال ت1الب رنر ت
 ا.51 -3ا ال ال    ت2الب رنر ت
 .ا غنر ابوفر5ال    تو اه 51 -0ا ال ال    ت3الب رنر ت
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 باودبال.-ةد    با –جو  ةص ارلا: بص ر عل بص ر عل الجاا   ااد ان  ال الان  
 رابط لبصة وا أو ب انقوا.ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف 

 
 :  يضاحمجلة اإل (22

رابطوةةا: لةة  ن ةةةا عقةةف رابةةط ابا ةةةر أو ودةةنط نوصةةل ةلنوةةةاه وقةة   وةةر فةةةي الب رنةةر النالةةف أل الطةةة   
 وج ولا في اوبب  الاقم عب  اه بجاا   أ  ال رل.

 جو  ةص ارلا: بص ر عل اروز ال نخ زان  بجاا   بن اور بباودبال.
واةا -ه5454هه ألل ال    الناني انوةا صة ر عةا 5454أنوا ص را قبل عا  بارنخ ةص ارلا: نظور 

 . - ور في الو اا
 .24ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لب انقوا أو بصة وا

 
 :مجلة الفاروق الدولية (21

 .ل  ن ا عقف رابط لقاجق  رابطوا:
 .وراب ي –جو  ةص ارلا: باودبال 

 . دن  01ص را ان   :بارنخ ةص ارلا
  والة ونةةةة  وااصةةةة  ن ه بانِّةةةةل لةةةة ااا الجاا ةةةة  الةاروقنةةةة  الب قنانةةةة  والبربونةةةة ه وااب غنةةةة وا:اوضةةةةوع

 .د  وال عوةوعل الجوو  الجّبارة ل قااء ل   الب   البي قااوا بوا في انا نل الدنا هواللنرن 
 . دن 01   الةاروقن  بباودبال ال ال الجاا بص ر ول ن ن  أ ور فصقن ه زال ةص رالا :

بيصةة رلا ر ادةة  الجاا ةة  لن ةةر ال ربنةة  ول اةة  اادةة   فةةي باودةةبال ولةةارج  الا ةةاروول فةةي ةصةة ارلا:
 باودبال.

لوا انزاا ع ن ة ال بنل الاج ا ال ربن  البي بص ر اةل باودةبال وغنرلةا اةل الة ول ل ااا الاجق : 
 ه فقةة ا قةةااوا لن ةةر القغةة  ال ربنةة  بن ةةاطاا ور ةةند ب رنرلةةا اعبنةةاء بةةا  بالقغةة  ال ربنةة لا ةةرفوا ال ةةا اآلدةةنون ه فةة ل 

 25 والبوالي.جا ة وعاقناا ناو جن  ال الب ان   بف اآلل بالبواصل 

  
  البحرين:البحرين:

 مجلة الحقوق التابعة لكلية الحقوق بجامعة البحرين: (23
 http://www.uob.edu.bh/pages.aspx?module=pages&id=1569&SID=433 رابطوا:

 جاا   الب رنلب بص رلا وقن  ال  ور جو  ةص ارلا:
  .0224ص ر ال    األول انوا في ننانر  بارنخ ةص ارلا:

 .عقان  ابلصص  ا وا  نوعوا:
                                                 

 ا.0ه 5ا ال   ال ت3تا الب رنر 24
 ا ل  ن ا عقف رابط لاباب   أع ا لا.3الب رنرت

 ا.35 -5ا  صر األع ا  الداب   ال ال    ت0دبر في الب رنر ت 25
 ا لند لوا اوقع عقف اانبرنا.3الب رنر ت

http://www.uob.edu.bh/pages.aspx?module=pages&id=1569&SID=433
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 .نصا دنون  اجق   ورن  زال ةص ارلا:
وناوةل ا طة   عقةف فوةارد الاجقة   ول بصةةً  ندةل  لوةل عة  ه 5222نطبع انوا  ل ااا الاجق :

 26 أب انوا.

  
  بريطانيا:بريطانيا:

 اإلسالمي:  لالقتصاد الدولية الجمعية –اإلسالمي االقتصاد بحوث مجلة (25
 اً رابطوا: ل  ن نر عقف رابط ابا ر نوصل ةلنوا. وق  وض ا الاجق  البوندن  ل قبصةا  اادة اي رابطة

 الرابط ال ي وضع لو   الاجق : لواه لول ل  نباول ال فب هه ول ا لو 
http://astecis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=274&lang=ar  

ولة  ندةبطع الوقةوا عقةف ا رلةاه لوةل  ل قبصةا  اادة اي. جو  ةص ارلا: بص ر عل الجا ن  ال ولن 
  foundation.org.uk-www.islamicوج نا في الرابط البالي اجق  بنةد الاداف بص ر ال برنطاننا: 

أل أول ةصة ار لوةا وةال عةا  -ال لة ل بببةع ال ة   األول فةي و ةاا الب ةوف-بارنخ ةص ارلا: نظور 
 لة.5424

 .نوعوا: اجق  عقان 
 وضوعوا: ال ل ل عنوانوا نظور أنوا ب نف بكب اف ا قبصا  ااد اي.ا 

 27.ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لبصةً أب انوا أو ب انقوا
 

   مجلة بحوث االقتصاد اإلسالمي: (26
 و  ن ري لل لي نةد الاجق  الداب   أ   . رابطوا: ل  ن ا عقف رابط نوصل ةلنوا.

  ة تبرنطانناا.جو  ةص ارلا: الااقو  الاب 
 لة.5451بارنخ ةص ارلا: نظور أنه قبل عا  

 28نوعوا: ا وا .
 

 مجلة البيان:  (27
  http://albayan.co.uk/Default.aspx رابطوا:

 .بقن ل ااد اي الانب ل   عل بص ر جو  ةص ارلا:
 .لة5422أن  ا عا   بارنخ ةص ارلا:

                                                 
 ا.53 -5ا األع ا  ت1الب رنر ت 26

 ا.53 -5ت ال ألع ا ا   نوج  بالاوقع األصقي والاواقع  اا الصق  ة  ل   ا3الب رنر ت
 ا.0ه 5ا ال ال    ت0الب رنر ت 27

 ا ل  ن ا عقف رابط لاباب   أع ا لا. وق  ب  جاةع لة   الا قواةاا البدةنط  عةل الاجقة  اةل اوقةع الاجقة  البوندةن  ل قبصةا  اادة ان ه وقة 3الب رنرت
جقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة : وضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وا لوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا رابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط لوننةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباول اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل فب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهه ولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرابط الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي وضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع لوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   الا

http://astecis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=274&lang=ar 
 ا ل  ن ور ع  .4الب رنر ت 28

أاا باقي الب وف فباداف تاجقة  ب ةوف ا قصةا ي اادة ايا و   .لة5451ا عا  0ا ال    ت3الاجق  ت وا   ال اً وج نا في الو اا ب نا 3الب رنر ت
 .http://www.iaie.net/pages/Issuesه لونه ل  نةبً: باداواقةنا عقف رابط وو  لل لي نةد الاجق  الداب   أ   ؟ن ري 

http://astecis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=274&lang=ar
http://astecis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=274&lang=ar
http://www.iaie.net/pages/Issues.aspx


  اإلصدار الثامناإلصدار الثامن    تقرير كشاف البحوث الفقهية )التفصيلي(تقرير كشاف البحوث الفقهية )التفصيلي(

 0707  

 .جاا  اجق  ةد ان  عالان   نوعوا:
عقةةةةةف ا ةةةةةا ا فةةةةةي ال  نةةةةة ة وال ةةةةةرن   وقضةةةةةانا  عونةةةةة  وقضةةةةةانا بربونةةةةة  وارصةةةةة  ب ةةةةةبال  اوضةةةةةوعوا:

وبوجنوهه وب رنم ال قو  وبرقن واه و ف الوا   بلاط  نلب  الان ةنل وال عاةه وبد ف لبر ن  ال ال لأل  اف...
ال ةرعي  ق ةًا اةل البكصةنلوانط ه  نة ة الصة ن    لنوةول واعنةًا واق ةهف ال   لاه وب رص عقف بنةاء الادةق  عقةو 

الدن  والجااع  ب بر عل انوجو ه وب عو ةلف أصولو ه وب ور بطرن بو  الدقنا   ه انبر ال انابر أللفي اوقةه
 .وا ن رااه ولي  لندا انبرًا ل ز ه و   عوة ةلف طا ةن ه و  ةلف ةققنان  ال الغقو

  ورن . زال ةص ارلا:
  ب  ال البدجنل أو  فةي اوقةع الاجقة ه بوبابة  ناول ب انل الا ا ا وبصة واه لول  ل ااا الاجق :

 29.اد  الادبل   ووقا  الارور   بف نبدنف لم ال لول ةلف األع ا 
 

 :مجلة الحكمة (28
 http://www.alhikma59.com/R1.htm: رابطوا

 .برنطاننا –اان دبر :جو  ةص ارلا
 ه.5402ه وأصب ا اجق  ا وا  عا  ه 5454 را الاجق  عا  رلا: أصابارنخ ةص 

 .نوعوا: اجق  عقان  ا وا 
 .اوضوعوا:  رعن  ن افن 

 .زال ةص ارلا: نص ر ول أرب   أ ور ع   انوا
  ر ةةةند الاجقةة  وقةةة   ةةج ه عقنوةةةا ال ةةنخ ا اةةة  بةةل صةةةالً و ار وانةةا فوةةةرة بةةالا ةةاروول فةةي ةصةةة ارلا: 

ور لةة   الاجقةة  ه ووةةال أول اةةل دةةاع   فةةي صةة لوةةوا ر الةننةة  والاالنةة  وال قانةة اولنةةك لوةةا  -ر اةةه اه-ال نناةةنل 
 .أبو بور البغ ا ي هال نخ رع  الن ناي

 30 .أع ا لاه وناول بصةً الاجق  وب انل ل ااا الاجق : الاجق  ابا   عقف الاوقع

                                                 
  ور األع ا .نا ل  3ت الب رنر 29

 ا.  543اه ت541اه ت555ا األع ا  ت1الب رنر ت
 ا.  010اه ع ا ت035 -5ا األع ا  ت2ت الب رنر

 .ا015 -033 -031 -033ا والبي بوا اواضنع ت015 -030ت ال  اع ا األ1الب رنر ت
ا فةة  ب ةةبال عقةةف ا ةةا ا 324ه 320ه 322ه 011ه 012ا ولةةو  لةةر عةة   نةةزل عقةةف الاوقةةعه أاةةا األعةة ا  ت321 -010ا األعةة ا  اةةل ت3الب رنةةر ت
 ف ون .

 ا.01ه 51ه 53 -2ه 3ا األع ا  ت5الب رنر ت 30
 ا.53ه 51ه 4ه 5ا األع ا  ت0الب رنر ت
 ا.03ه 05ت ا ال   ال3ت الب رنر

اه لوةل نوجة  بوةا 03 -5. واألعة ا  البةي  وةرا اةل قبةل اةل تلةة5435ا ولةو  لةر عة   صة ر فةي ا ةر  42 -5ا ب   صةر األعة ا  اةل ت1الب رنر ت
ا 00ه 02 صةرلا جان ةًا وبدةجنل اةا ب ةوي اةل أب ةاف. ال ة  ال ت اه وبة 01ه 02ه 00ه 02ه 53ه 51ه 1ه 2ه 3أع ا  داقط  ل  ب صةره ولةي: ت

ا. وب  ةباا  األع ا  البي ل  ب صر ال قبل ولي ال 01ه 02ه 53ه 51ه 1ه 2ه 3  ن ونال أب انًا ف ون . األع ا  البي ادبلرج انوا ب وف ف ون  ت
 ا. عن  ةع ا  الب رنر اللااد.42 -01ت

  ا.40 - 45ا ال    ت2الب رنر ت
 .ا   نوج  ج ن 3لب رنر تا
ببةةارنخ  رانوةا ون ةوي اوقةع الاجقة  عقةف دقدة  ةصةة اراا عبةارة عةل وبة  ادةب ق  عةةل الاجقة  ولةند لوةا أي ع قة  بب ةةوف الاجقة  صة ر أول ةصة ا 

وانوةا اةا نلةبص  هبع الاودةوعن  ه وانوا اا نكل  طاال راداا ال قان فانوا اا نكل  طابع هص اراا وببانز ببنوعوا ال قاين  بب به باقي اا هلة5402

http://www.alhikma59.com/R1.htm
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  تركيا:تركيا:

 حراء:  مجلة (29
 http://www.hiramagazine.com/archives/detail/21 رابطوا:

 ادطنبول. - ببرونا جو  ةص ارلا:
  .0221 ندابر عا   -ص ر ال    األول انوا في اوبوبر بارنخ ةص ارلا:

 غنر ا وا . اجق  عقان  ن افن  فورن  نوعوا:
وب ةةاور أدةةرار الةةنةد الب ةةرن  و فةةار الوةةول  هب نةةف بةةال قو  الطبن نةة  وااندةةانن  وا جبااعنةة  اوضةةوعوا:

ه بجاع بنل األصال  والا اصرة وب با  الودطن  في فو  ااد   وفوة  الواقةعه  اد   بالانظور ال ر ني ااناانيال
اع الب   عل اافراط والبةرنطه بةّضل الب وف والا ا ا البي بّبد  بالروح اانجابن  وال ال اانجابيه والبةي بننةر 

قةف ادةبول الةةر  واألدةرة ه ب اةل عقةف بردةنخ وصةنان  ال ةن  األل قنة  ع ق  والرغب  في الب ف لة ل ال ةارمح الرو 
 والاجباع.

 .بص ر ول  ورنل زال ةص ارلا:
 31ل ااا الاجق : ناول بصةً الاجق  وب انل األع ا .

  
  تونس:تونس:

 :مجلة الزيتونة (11
   http://www.azeytouna.netرابطوا:  

 .جو  ةص ارلا: بوند
 .ه5401بارنخ ةص ارلا:  بكددا عا  

 .اجق  عقان  ا وا  بن نةن  :نوعوا
ه وبدة ف الاجقة   ةاف الةورنة  اةل وجوة  نظةر ةدة ان ه واألباوضوعوا: ب نف بن ةر ال رادةاا ال ةرعن 

و  ال ةةرعن  والن افةة  اادةة ان ه وفدةةً الاجةةال ةلةةف وصةةل اةةا ان طةةع اةةل ردةةال  جةةااع الزنبونةة  الا اةةور بن ةةر ال قةة
لقوّبا  بن ر أب انو  و رادابو  البي ب نف با الج  الواقةع الا ةنأ و ةبف ال ضةانا الةورنة  وا جبااعنة  والدنادةن  

ل البقةا ا البو  ه وب   ا طرا ر فواو  ال رعي.  وغنر  لم وفر الرقن  ااد ان  ه وا 
ناا بدر  فنوا األب اف وأ نانًا نوضع بةارنخ فةي نوانة  ب ةض نخ ا نلةص ارلا: غنر اربب  ببار زال  ه وا 

     .األب اف
: الادةةالا  برقةةي فةةي وعةةي األاةة  اادةة ان  ب ااةة  وال ةةةاظ عقةةف لةةونبو  اةةل الب رنةةا لةة ااا الاجقةة 

 32 والضنا .
                                                                                                                                            

اراا صة لة   الدقدةق  اةل اافةي ال قة   اوق  روعن ه وانوا ردا ل ااجدبنر أو  وبورا ها فوارد الو اا لقردا ل الجاا ن وانو بب  نر الالطوطااه
 .ه وناول ال صول عقنوا عبر البرن والابصةً لوا دنببنل له  لم

 .ا02 - 52ا ال    ت2الب رنر ت 31
 ف ون . اً   ب وي ب ون ا30ه 32 -01ه 1 -1ه 4 -3اه األع ا  ت30 -5ا ال    ت3ر تالب رن 

http://www.hiramagazine.com/archives/detail/21
http://www.azeytouna.net/
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 :سانيةإن علوم مجلة (13

 رابطوا: ل  ن ا عقف رابط ابا ر أو ودنط نوصل ةلنوا.
 .-ول  ن ا عقف جوبوا- لا: بص ر ببوندجو  ةص ار 

 .33ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لبصة وا أو ب انقوا

  
  اجلزائر:اجلزائر:

 واإلنسانية:  االجتماعية للدراسات األكاديمية المجلة (12
 http://www.univ-chlef.dz/ratsh/RATSH_AR/publication.h رابطوا:

 .ا الجزا رن بوعقي بال ق بل بص رلا جاا    دنب  جو  ةص ارلا:
  .0223ب أا ةص ارلا عا   بارنخ ةص ارلا:

 .اجق   ورن   ولن  ا وا  نوعوا:
ااندةةةانن  ا فةةةي اجةةةا ا ال قةةةو  ا جبااعنةةة  و ال رادةةةابوةةةب  الاجقةةة  بن ةةةر جانةةةع الب ةةةوف و  اوضةةةوعوا:

اة  جدةور البواصةل اةي و لراان  ةلةف رفةع الاةر و  ال قال قان  افالاجق  ب  و د بطق اا الجاا   وبوجوابيوا الةورن  و 
 .بنل البا ننل

 .نصا دنون  زال ةص ارلا:
 34.ناول بصةً أع ا  الاجق  وااق  ل ااا الاجق :

 
 الجزائرية: الباحث مجلة (11

 http://rcweb.luedld.net/index.html  رابطوا:
  ر.بالجزا ورقق  ارباح قاص ي بجاا   ا قبصا ن  والبجارن  ال قو  وقن  بص ر عل جو  ةص ارلا:
  .0220عا   بارنخ ةص ارلا:

وا باة ة لة ل ال  نة  اةل الاقددةاا الوطننة  وال ولنة   نةف  ا واة  عقانة   ولنة  أوا نان اجق   نوعوا:
 أنوا ا بول  في البرقناا ال قان  وفي لجال اللبرة.

 .والبجارن  ا قبصا ن  بال قو  الاب ق   البطبن ن  األب اف بن ر الاجق  ل   بوب  اوضوعوا:
 .دنون   ورن  اجق  زال ةص ارلا:

 ب انقوةاه ناوةلبن ةر األب ةاف فنوةا بالقغةاا الةن ف: ال ربنة  واانجقنزنة  والةرندةن ه  لة ااا الاجقة :
 35بالواال. الب وف وقراءة

                                                                                                                                            
   .ها5315  -5311عا  ت ا األع ا  ال0الب رنر ت 32

 .ه5434األب اف الة ون   بف عا   اا  صر 3الب رنر ت
 ا 3-3ا ال ال    ت2الب رنر ت 33

 ا ل  ن ا عقف رابط لقاجق  لاباب   أع ا لا.3الب رنرت
  .ا4 -5ا ال ال    ت2 رنر تبال 34

 .ا   نوج  به ب ف ف وي3ال    تو ه ا3 -5ا ال ال    ت3الب رنر ت
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 الجزائر(: -مجلة البحوث والدراسات اإلسالمية )جامعة الواد  (13

 http://facdroit39.com/portal  رابطوا:
 .بص ر عل الاروز الجاا ي بالوا ي الجزا ر :جو  ةص ارلا

  .0224بكددا عا   بارنخ ةص ارلا:
  ولن  أوا نان  ا وا  اجق  نوعوا:

 .اجق   ورن  نصا دنون  زال ةص ارلا:
 36 .ناول بصةً الاجق  ل ااا الاجق :

 
 :مجلة التواصل (15

رنةةر النالةةف أل الطةةة   رابطوةةا: لةة  ن ةةةا عقةةف رابةةط ابا ةةةر أو ودةةنط نوصةةل ةلنوةةةاه وقةة   وةةر فةةةي الب 
 وج ولا في اوبب  الاقم عب  اه بجاا   أ  ال رل.

 جو  ةص ارلا: بص ر عل جاا   عناب  بالجزا ر. 
 .37انقوا أو بصة وا ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لب

 
 :ةمير عبد القادر للعلوم اإلسالميمجلة جامعة األ (16

 http://www.univ-emir.dz/indexrevue.php رابطوا:
 .الجزا ر -قدنطنن -بص رلا جاا   األانر عب  ال ا ر لق قو  ااد ان   جو  ةص ارلا:
 ل  ن ا عقنه. بارنخ ةص ارلا:

 .اجق  عقان  ا وا  نوعوا:
 .بدو  بن ر األب اف وال راداا األصقن  البي ب  ر أل افوا وفر ضوابط الن ر الا با ة اوضوعوا:

 زال ةص ارلا: ل  ن ا عقنه.
 38الاجق :   ناول بصةً الاجق ه لول ناول ب انل فوارد ب ض األع ا  الابا  . ل ااا

 
 مجلة حوليات التراث:  (17

 mosta.dz/index.php/arabic.html-http://annales.univرابطوا: 
 .راجاا   ادبغان  تالجزا جو  ةص ارلا: 
  .0224اجق   ولناا البراف في دن  بكددا بارنخ ةص ارلا: 

                                                                                                                                            
  .ا4 -5ا ال ال    ت2ب رنر تال 35

 .ا   نوج  به ب ف ف وي3ال    تو ه ا3 -5ا ال ال    ت3الب رنر ت
 .ا50 -5ت ال ا األع ا 1ت الب رنر 36

 ا.54 -53ت الا ال   3الب رنر ت

 ا.0ت ا ال   3ت الب رنر 37
 ا ل  ن ا عقف رابط لاباب   أع ا لا.3ت الب رنر

 .ا04ه 05ا ع ا ال    ت01 -5تا ال    2الب رنر ت 38
 .ا غنر ابوفرة04ه 05األع ا  تو ا 03ال    ت  صر ا3الب رنر ت

http://annales.univ-mosta.dz/index.php/arabic.html
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  .اجق  عقان  ا وا  نوعوا:
 بالبقا انا نل البراف: األ   والقدانناا وال نل والةقدة  والةل. ب نفاوضوعوا: 

 زال ةص ارلا: بص ر ارة وا  ة في الدن . وفي ب ض الدنواا ص ر ع  ال.
 .رو  البا ننل الجاا ننل في اآل ا  والقغاا وال قو  ااندانن بص ر با ا الا اروول في ةص ارلا:

ه نبرنةاعقةف  ةبو  اا بن ةرو  بطب بنل ورق  والوبروننة ه بص ر بال ربن  والةرندن  هاز وج  القغ ل ااا الاجق : 
ا عنة  ب انةل النصةوص بوةل  رنة   ةرنط   وةر اصة رل ناوةلو . pdfالابةوفرة اصةورة بصةنغ   وةاا ا بووةل  هاجانن  ولي

 39ادب االوا.
 

 :مجلة الدراسات اإلسالمية (18
رابطوا: ل  ن ةا عقةف رابةط ابا ةر أو ودةنط نوصةل ةلنوةاه وقة   وةر فةي الب رنةر النالةف أنوةا وجة ا فةي 

 اوبب  الاقم عب  اه بجاا   أ  ال رل.
اار نقجي جو  ةص ارلا: بص ر ال قد  ال قو  ااد ان  بوقن  ال قو  ااندانن  وا جبااعن  بجاا   ع

 .-الجاوورن  الجزا رن -باألغواط 
- ا 0221   ألل ال    الدا د انوةا صة ر عةا ت0221نوا ص را قبل عا  أبارنخ ةص ارلا: نظور 

 .-ر في الو ااوواا  
 نوعوا: اجق  عقان  ا وا .

  اوضةةوعوا: ب نةةف بةةالب وف وال رادةةاا اادةة ان  فةةي انةةا ي الة ةةه واألصةةول والبةدةةنر وال ةة نف والقغةة
وال رادةةاا ال ر ننةة  وا قبصةةا  اادةة ايه وبوةةل اةةا نةة لل فةةي ةطةةار بلصصةةواه ولةةي بةة عو جانةةع البةةا ننل اةةل 
الجاا اا الجزا رن  وجاا اا الوطل ال ربي واادة اي لقادةالا  فنوةا باةا نردةقونه اةل ب ةوف و رادةاا ودةوا 

 ب و  عقاناًّ وبن ر. 
 .40نقوال ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لبصة وا وب ا

 
   مجلة دراسات وأبحاث: (19

 /drassat.org-http://revueرابطوا: 
 زنال عا ور بالجقة  بالجاوورن  الجزا رن  ال نا راطن  ال  بن . جو  ةص ارلا: جاا  

  .0221بارنخ ةص ارلا: نظور أنه ال عا  
 . وا اجق   ولن  عقان  ابلصص  ا نوعوا:

  وال رادةةةاا ااندةةةانن   نلدنادةةةن  وال ةةةر ب نةةةف لةةة   الاجقةةة  بن ةةةر الب ةةةوف و ال رادةةةاا ال انوننةةة  وااوضةةةوعوا: 
واأل بنةة  وال رادةةاا ا قبصةةا ن  وعةةرض الوبةة  والردةةا ل الجاا نةة  والب ةةارنر ال قانةة  عةةل النةة واا والاةةقباراا وا جبااعنةة  

بن ةةةر اجقةةة   رادةةةاا وأب ةةةاف الب ةةةوف ال قانةةة   .ضةةةا ن  وب  نةةةر الالطوطةةةاااأل وةةةا  ال الب قنةةةر عقةةةف ال ةةةواننل و و  ال قانةةة 
 .األصنق  لقبا ننل في ل   البلصصاا واف  ال  الل الجاا اا الجزا رن  وال لارج الجزا ر

 ه با  ل ع  نل في الدن  ب رنبًا.ص ر  ورنازال ةص ارلا: ب

                                                 
 في ال    النالف انوا.ا ع  ًاه ب  ادب راقلا جان ًاه ول  نوج  ال الب وف الة ون  دول وا   50ا ص ر انوا ت3الب رنر ت 39
 ا.2ا ال  ت3ا الب رنرت40

ا ور ا ل   الاجق  في الو اا ب ا اداف تاجق   راداا. جاا   عاار نقجةيا. ولة  ن ةا عقةف رابطوةا لاباب ة  أعة ا لا. وقة  قانةا بوبابة  3الب رنرت
 ا. http://www.laghouat.net/vb/showthread.php?t=76214نب ة عل الاجق  ال اوقع تانب ل األغواط نا: 

http://revue-drassat.org/
http://www.laghouat.net/vb/showthread.php?t=76214
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 ل ولن ةة  عقانةة  ادب ةةارن  ا ةةوق  اةةل نلبةة  اةةلب  ةةراا لن ةة  ب رنةةر اةةل أدةةاب ة بةةا ننالا ةةاروول فةةي ةصةة ارلا: 
 البا ننل ال  الل ولارج الوطل ولن   ب ون  بب ول  ورنا في ول ع  .

اوبوبةة  بالقغةة  ال ربنةة  أو اانجقنزنةة  أو  .: ندةةل  ورقنةة  و ندةةل  ةلوبروننةة عقةةف ندةةلبنلبصةة ر  لةة ااا الاجقةة :
 41. وناول ب انل أع ا لا وبصة وا.الةرندن 

 
 :المقارنة اإلسالمية والدراسات للبحوث الصراط مجلة (31

 .رابطوا: ل  ن ا عقف رابط لقاجق 
 42 .وقن  ال قو  ااد ان  بالجزا ر عل : بص رجو  ةص ارلا

 
 :لمجلس اإلسالمي األعلى بالجزائرمجلة ا (33

 رابطوا: ل  ن نر عقف رابط ابا ر أو ودنط نوصل ةلنوا.
 ف بالجزا ر.جو  ةص ارلا: بص ر عل الاجقد ااد اي األعق

 43.لة ألل ل ا ال ا  لو بارنخ ةص ار ال    الناني انوا5451بارنخ ةص ارلا: نظور أنه قبل عا  
 

   :مجلة الموافقات (32
 رابطوا: ل  ن ا عقف رابط نوصل ةلنوا.

 بالجزا ر. -اولو  قاد  نانا بق اد –جو  ةص ارلا: الا و  الوطني ال الي ألصول ال نل 
لةة   نةف 5453عقف ال    األول انوا لا رف  بارنخ ص ورلاه ولول نظور أنه قبل عةا   بارنخ ةص ارلا: ل  ن ا

 لة.5453ور  في ة  ل الاواقع أل ال    الدا د انوا ص ر ببارنخ 
 نوعوا: اجق  عقان  أوا نان  ا وا . 

 اوضوعوا: ب نف بالب وف وال راداا ااد ان . 
 زال ةص ارلا: بص ر  ورنًا.

 44ل  نج  رابطًا نوصل ةلنوا.ل ااا الاجق : 

  
  السعودية:السعودية:

 سلسلة دعوة الحق: (31

                                                 
 لةا.5435ا ل ا  ت4ه 3ا ال   ال ت1الب رنر ت 41

 ا ص ر ال ل   الاجق  ةلف اآلل دب   أع ا  ابوفرة عقف اوقع الاجق  ع ا ال    األول انوا ف  نوجة  دةول فوةرد لب ونةهه وقة  بة  ادةب راء3الب رنر ت
 ا.1ه 2ه 1ه 5األع ا  جان ًاه فويج ا الب وف الة ون  في ال    ت

  .ا3 -5ت  صر ال    الا 0دبر في الب رنر ت 42
 ا. 53اه ت 52 -1ا ال ال    ت2الب رنر ت
 .ل  ن ا عقف اوقع لوا في اانبرناا 3الب رنرت

 ا.0ه 5ا ال   ال ت5الب رنر ت 43
 ب   أع ا لا.ا ل  ن نر عقف رابط لقاجق  لابا3الب رنرت

 ا ور  اداوا ف ط  ول  ور لألع ا  الا صورة.4الب رنر ت 44
ناا وقةنا عقف ل ا الب رنا الاوجز عنوا ف ط3الب رنر ت  .ا ل  ن ا عقف اوقع الاجق  أو روابط ألع ا لاه ول  نج  في الو اا ب نًا ا صورًا انوا. وا 
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 رابطوا:
http://www.themwl.com/Publications/default.aspx?ct=1&cid=1&l=AR&pg=2 

اي ولةةي انظاةة  ةدةة ان   ةة بن  عالانةة  جاا ةة  ا رلةةا بصةة ر عةةل رابطةة  ال ةةال  اادةة  جوةة  ةصةة ارلا:
 .او  الاورا  بالااقو  ال ربن  الد و ن 

أن ة ا باوجة  قةرار صة ر عةل الاةقبار اادة اي ال ةا  الة ي ع ةة  باوة  الاوراة  فةي  بارنخ ةص ارلا:
 . 5120ال اانو  53الاوافر  لةه5335 ال  ي ال جة  54

 .وبا   وري ا و  نوعوا:
 وب  ب ضانا الادقانله ون ببر ول ع   ةضاف  عقان   افق  بالةور والرقن  الابانزةب اوضوعوا:

 .ص ر ب ول  وريب زال ةص ارلا:
 .ال قبل أداب ة ابلصصنلب و   الا اروول في ةص ارلا:

 45 .ناول بصةً الدقدق و ه عقف اوقع رابط  ال ال  ااد اي اوجو ة ل ااا الاجق :
 
 مجلة األصول والنوازل: (33
 /http://www.nwazel.com  بطوا:را

 .بص ر بالد و ن  او  الاورا  جو  ةص ارلا:
 لة.5401ص ر أول ع   انوا في صةر عا   بارنخ ةص ارلا:

 .اجق  عقان  ا وا  نوعوا:
 .ب نف بن ر ال ضانا الا اصرة والنوازل اوضوعوا:

 .بص ر ول دب  أ ور اققباً  زال ةص ارلا:
 46.وضوعابواه واا ناول ب انل األع ا  ب   البدجنل في اوقع الاجق ناول بصةً ا ل ااا الاجق :

 
 مجلة أضواء الشريعة: (35

 ع أع ا لا.جاَ  ل  ن ا عقف رابط   رابطوا:
 وقن  ال رن   بجاا   اااا  ا ا  بل د و  ااد ان  بالرناض. جو  ةص ارلا:

لةةةه 5331/5312ر أنةةه عةةا  اجقةة  ق ناةة ه لةة  ن ةةا عقةةف ال ةة   األول انوةةا لوةةل نظوةة بةةارنخ ةصةة ارلا:
 لة.5312/5315 نف وج نا صورة لغ ا ال    الناني بارنله 

 47وانا  ورن  وق  بوقةا عل الص ور. :زال ةص ارلا
                                                 

 ا.اً ع   512ا ت0الب رنر ت 45
   .ا511ه 513ا األع ا  ت3الب رنرت
 .ه5401 عا  ا األع ا  األلنرة4ت الب رنر
 .نوج  بوا ب ف ف وي ا  043ه 045ه 032 -034األع ا  تو ه ا044 -033ا األع ا  ال ت3ت الب رنر

 .ا5ال    ت ا4الب رنر ت 46
 ف ون . ا. وق  ب   صر اا فنوا ال ب وف5432اه والناني في رج  ت5432ع  ال: األول في ا ر  ت ا ص ر انه1الب رنر ت
  .ا4 –3ت الا ال   2الب رنر ت
 .ا1  -1ت ال  اع ا األ3الب رنر ت

 ا. 51 -5ا ال ال    ت5الب رنر ت 47

http://www.themwl.com/Publications/default.aspx?ct=1&cid=1&l=AR&pg=2
http://www.themwl.com/Publications/default.aspx?ct=1&cid=1&l=AR&pg=2
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 مجلة البحث العلمي والتراث اإلسالمي )جامعة أم القرى(: (36

 ل  ن ا عل رابط نوصل ةلنوا. رابطوا:
 48او  الاورا . -بجاا   أ  ال رل اروز الب ف ال قاي وب  نر البراف جو  ةص ارلا:

 
 مجلة البحوث اإلسالمية: (37

 http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?MenuID=0&View=tree&NodeID=1&Pag رابطوا:

 -الرناض-واار ا   الب وف ال قان  واافباء وال عوة بص ر عل الر اد  ال اا  ا اراا جو  ةص ارلا:
 لد و ن .الااقو  ال ربن  ا

 لة.5312 -5311ص را ان   وال دن   بارنخ ةص ارلا:
ب وي البقا الاوضوعاا البي بو  الادقانل ال عبةا اا وا ةاا ا و  ا  وأصةول الة ةه  اوضوعوا:

 وال  ا   والبةدنر وعقو  ال ر ل واصطقً ال  نف والدنرة والبصوا والقغ  وال عوة وال ضانا الا اصرة.
 .رن اجق   و  زال ةص ارلا:
 49 .ناول بصةً الب وف ل ااا الاجق :

 
 :مجلة البحوث األمنية (38

  http://srm.kfsc.edu.sa: رابطوا
  الاقةةةم فوةةة  األاننةةة  عةةةل اروةةةز الب ةةةوف وال رادةةةاا فةةةي الا نرنةةة  ال ااةةة  لوقنةةة : بصةةة ررلااجوةةة  ةصةةة 

 بالرناض. 
 .ه5452- 5112   عا   ص ور أول ع وال رلا:بارنخ ةص ا

 . نوعوا:  ورن  عقان  ا وا 
ي اجةةا ا األاةةل باةوواةةه ال ةةاال تالجنةةامه الصةةناعيه بوةة ا ةلةةف ن ةةر اانبةةاج ال قاةةي فةةاوضةةوعوا: 

قبصا يه البن يه أال الا قوااا والونا ره ة ارة األزاااه ة ارة جبااعيه ا الاا يه الةوريه الن افيه ا  هالغ ا ي
 ...الووارف

                                                                                                                                            
  .ا15-51ت ال  اع ا األ1الب رنر ت
 .ا ل  ن ا عقف الاجق  في النا3الب رنر ت

 ا جانع األع ا  الدب .5الب رنر ت 48
 ا .30 -01ا األع ا  ال ت0الب رنر ت
 .ن ا عقنوا بالنا ا ل 3الب رنر ت

 ا.23 -12ا ال ال    ت5الب رنر ت 49
 ا.11-13اه ت03 -51ه 51ه 51 -1ا األع ا  ت3ت الب رنر

 ا.31 -12ا ال ال    ت4الب رنر ت
 ا.35ه 32ه 10ه 12ه 11ه 13ه 12ه 41ه 42ه 01ه 54ه 50ا األع ا  ت1الب رنر ت
 ا. 32ا ال    ت2الب رنر ت
 ا.13 -31ت ال ا األع ا 1ت الب رنر

 .ا11 -5ت الا األع ا  3الب رنر ت

http://srm.kfsc.edu.sa/
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  .: بص ر ول ن ن  أ ورل ةص ارلازا
 برببط الاجق  با نر عا  وقن  الاقم فو  األانن  باعببار  ا رفًا عااًا.الا اروول في ةص ارلا: 

ه اراج ةاا الوبة  نقةي: األب ةاف ال قانة ه ب ةارنر الق ةاءاا ال قانة  : نن ةر فةي الاجقة  اةاالاجق ل ااا 
نظا  والونةا ر الردةان ه الاجقة  ابا ة  عقةف الاوقةعه وناوةل بصةة وا دا ل الجاا ن  وال راداا الالبص ه األوالر 

 50 .وب انل أع ا لا
 

 مجلة البحوث الشرعية )جامعة القصيم(: (39
اجق  جاا   ال صن  بداف تاجق  ال قو  ال رعن اه وق  بة  الب رنةا بوةا فةي لة ا الب رنةر. وبلبقةا عةل 

 ةص اراا تو  ة الب وف ال رعن ا.
 
 ية المعاصرة )النفيسة(:مجلة البحوث الفقه (51

 http://www.alfiqhia.com/index.php/2011-09-29-14-43-49/1431-1432?layout=edit&id=263 :الابا ر رابطوا

 .الد و ن  بص ر في الااقو  ال ربن  جو  ةص ارلا:
لةةة  نةف وجةة نا فةي رابةةط الب رنةا باألدةةبا  5452لة  ن ةةا عقنةهه ونظوةةر أنةه قبةةل عةا   بةارنخ ةصةة ارلا:

ال وبور عب  الولا  أبو دقناال في اوقع تونونبن نااه ة ارة لب ف له ان ور في ل   الاجق  ال    الرابع بارنله: 
 لة.5452

 د اي.ابلصص  في الة ه اا عقان  ا وا اجق   نوعوا:
وبصةورل  لاةا ن ةع  ال فبةاول ف وةاء الدةقاه ه ووننرًا وادا قهبيْ َنف بالة ه ااد اي وا البه اوضوعوا:

ال النوازله بااضاف  ةلف ااص اراا ال ورن  لقاجق  ص ر عنوا ع ة ةصة اراا انةصةق   ةول عة   اةل ال ضةانا 
 . والنوازل البي بواجه األا

 .ن بوا ا دب ارن  ال قان  ال أ   ع ر عضًوا ال وبار الة واءببوول ل الا اروول في ةص ارلا:
الاجقة  ولةند جان وةا  بص ر بةالقغبنل ال ربنة  واانجقنزنة ه وناوةل بصةةً ب ةض أعة ا  ل ااا الاجق :

 51 ال الرابط الابا ر.
 

                                                 
 ا.03 -5ا ال ال    ت0الب رنر ت 50

 ا.31-01ا ال ال    ت3ت الب رنر
 ا.42ا ال    ت1الب رنر ت
 ا.42 -42ا ال ال    ت2الب رنر ت
 ا.41-41ا ال    ت1الب رنر ت
 .  ا نب  ر فب وا13 -15ت ال األع ا  ا ع ا12ه 31ه 33ا األع ا  ت3الب رنر ت

 ا.13 -5ا ال ال    ت5ب رنر تال 51
 ا.24ه 23ه 20ه 25ه 22ه 11ا األع ا  ت0الب رنر ت
 ا.12ت ا بادبنناء ال   12 -21ا ال ال    ت3الب رنر ت
 ا.  5432ا عا  ت30ا + ت5401ا عا  ت35ا ال    ت1الب رنر ت
 ا. 31 -33ت ال  اع ا األ2الب رنر ت
 ا.33ت ال    ا عقفا ول  نوقَ 12ه 31ت الا ال   1الب رنر ت
 ا.15ه 33ت الا ال   3الب رنر ت

http://www.alfiqhia.com/index.php/2011-09-29-14-43-49/1431-1432?layout=edit&id=263
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 مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة. (53
 http://docportal.iu.edu.sa/iumag/home.aspxرابطوا: 

 .-الااقو  ال ربن  الد و ن –  ةص ارلا: الجاا   ااد ان  بالا نن  الانورة جو
 لة.5333عا  بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األّول انوا في  ور ربنع األّول ال 

 نوعوا: اجّق  عقاّن  ا ّوا .
الاونّ ةة   اوضةةوعوا: بنّوعةةا اةةواّ  الاجقّةة  فةةي دةةنوابوا األولةةف فبضةةّانا ةلةةف جانةة  الب ةةوف والّ رادةةاا

ألبةةةار الجاا ةةة  وأن ةةةطبوا الالبقةةةة ه وا بطةةةةاا اةةةل ه و والّطّبّنةةة ه وال صةةةا   الّ ةةة رّن  الةبةةةاوله والا ةةةا ا األ بّنةةة ه
 واقّلصةةاا لةب ض الاةواّ  بالّقغة  اانجقنزّنة . نةّ  بلقّةا اجقّة  الجاا ة  عةل صةةبوا الّصة ا والاجةّ ا والوبة ه

عقةف ن ةر الب ةوف ال قاّنة   لةة واّبجوةا ةلةف ا قبصةار5424ا عا  23/24النّ افّن  الّ اولّن   اع ص ور ع  لا ت
الاوّ ة ة لقب ةف ال قاةّي  الاونّ ة ه وب ة  صة ور الّنظةا  الاوّ ة  لقاجةّ ا الجاا ّنة  فةي الااقوة ه نةّ  صة ور الّ   ة 

عة  وأدةد انّظاة ه و  لقّب وةن  ال قاةّي الةّ قنر  وفةر قوا في الجاا اا أل ا الاجّق  بيلضةع الب ةوف الةوار ة ةلنوةا
 الّب ون . وق  نالا الاجّق  عنان  اوفورة ال الادقولنل بالجاا  ه وبطّورا بةضل اه نة ّ  بن ر ةّ  اا نيجنز  لبراء

باّنةزًا عقاّنةًا واضة ًاه وببةّوأا اوانة   بةضةل الادةبول ال قاةّي الّرفنةع لوّبابوةاه ولق ةا انل عقةف ب رنرلةا  بّةف باّنةزا
نةز ا  ة وقبةًا ب ة  وقةا ة بزانة ًا اق وظةًاه فصةارا بيطبةةع ة فةي ب ةض  رابوةاه وأصةبً الّطقة  عقنوةااراوقة  بةنل نظن
ال قاّنة  فةي البقةا    ا ندل   بوّز  اّجانًا عقف طقب  ال ق  وال قااءه وعقةف الون ةاا والاراوةز دنّنوا ة في دب  

  .ب ا  ال ال 
 اّراا في ال ا . زال ةص ارلا: بص ر أربع

 52.لاجق : ناول بصةً الاجق  وب انقوال ااا ا
 

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية. (52
 https://uqu.edu.sa/page/ar/967رابطوا: 

 جو  ةص ارلا: بص ر ال جاا   أ  ال رل باو  الاورا .
  .5421بارنخ ةص ارلا: ب أ ةص ار ال    األول ال اجق  جاا   أ  ال رل في عا  
 عوا: اجق  عقان  ا وا .نو 

 اوضوعوا: ب نف بال قو  ال رعن  وال راداا ااد ان .
زال ةص ارلا: وانا الاجق  بص ر أرب   أع ا  في ال ا  الوا    نف وانا بيَ د  الاجق  ةلف اجق ااه 

 .-الجزء األول والجزء الناني-ا قداا ةلف أجزاء14ت ول اجق  ن وي أرب   أع ا  ة  أنه في ال   
 .53ل ااا الاجق : ناول بصة وا وب انقوا

                                                 
اه 541ا ةلةف ال ة  ت5ل  ب ور ل   الاجق  في الب ارنر الداب   لول ببببع و اا الب وف الة ون  وج نا أنه بة   صةر األب ةاف الة ونة  اةل ال ة   ت  52

 ا.543ا قانا ب صر األب اف الة ون  في ال   ت3وفي الب رنرت
 ا.03-5تا ال ال    5الب رنر ت 53

 ا.43-33ا األع ا ت3الب رنرت
 ا. 42-44ا األع ا  ال ت1الب رنر ت
ا فوةي غنةر اوجةو ة عقةف 41/  43/  41ا بادةبنناء األعة ا  ت14ا ةلةف ال ة  ت05ا: ال ة  ت53ا األع ا  الاوجو ة عقف الاوقع: اةل الاجقة  ت3الب رنرت

 ا.14-10اه و صرنا ا ع ا  ال ت15-41وج نا أنه ب   صر األع ا  ال ت الاوقع. وق  قانا في ل ا الب رنر ببببع و اا الب وف الة ون 
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 مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.   (51

   http://www.imamu.edu.sa/magazine/Pages/default.aspxرابطوا:  
الااقوةةةة  ال ربنةةةة  –و  اادةةةة ان  بالرنةةةةاضجوةةةة  ةصةةةة ارلا: بصةةةة ر اةةةةل جاا ةةةة  اااةةةةا  ا اةةةة  بةةةةل دةةةة 

 .-الد و ن 
 لة.5421بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا عا  

 نوعوا: اجق  عقان  ا وا . 
 اوضوعوا: ن نف بالب وف ااد ان .

انةة   لةة ااا الاجقةة : ب ةة  اجقةة  جاا ةة  اااةةا  ا اةة  اةةل الاجةة ا الرا ةة ة البةةي ضةةاا ب ونةةًا رصةةنن 
الاجق  والبي ببقغ اا ن ةر   لةه ورغب  ال ال اا ة في ةفا ة البا ننل ال األب اف البي  وبوا5421ةص ارلا عا  

االوبروننةة   لبنةنةة  ا ةةرو  الاجقةة  با روةةاا ب ةةف  ب ةةف ف ةة  قااةةا الجاا ةة  ب ةةراو  اةةع  ةةرو   ةةرا 122اةةل 
الالبقةة  تاة لل ال ة  /أو  فب اوةال البا ةف أل نقة  لاةرا   عبةر ا روةاا الب ةف عالن  ال ق ه وغنر ادبور ةلنواه

الةةنص/ أو الب ةةف الة وةةي/ الب ةةف الاوضةةوعي/ أو الب ةةف الاب ةة   ...ا وناوةةل بصةةةً أب انوةةا  ول  ا دةة / أو
 .  54ب انقوا

 
 مجلة جامعة الطائف:  (53

 http://web.tu.edu.sa/tu/ar/university-publications/journal-of-university/0221-52-35-23-22-54.html رابطوا:
 جاا   الطا ا لآل ا  والبربن . جو  ةص ارلا:
 لة.0221 -5432ص ر ال    األول انوا ال الاجق  األول عا   بارنخ ةص ارلا:

 اجق  عقان  ا وا . نوعوا:
الا رفةةةي فةةةي اجةةةا ا عقةةةو  ال ةةةرن  ه والقغةةة  ال ربنةةة  و  ابوةةةاه وعقةةةو  بوةةةب  بةةة نراء الب ةةةف  اوضةةةوعوا:

 .ان  بن   الب ف ال قايه وبو ا الاجق  ةلف بنالبربن 
 .نصا دنون  زال ةص ارلا:
 55.ناول ب انل ا بونابوا وبصة ه ل ااا الاجق :

 
 مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والعربية واإلنسانية:   (55

 http://www1.kku.edu.sa/KKUMagazine/Issues/MagIssues.aspx?TID=2 رابطوا:

 .-الااقو  ال ربن  الد و ن - بواجاا    الاقم لال  بك جو  ةص ارلا:
 ه.5404 أول ع   لوا وال في عا  بارنخ ةص ارلا:

 .عقان  ابلصص  ا وا  اجق  نوعوا:
بو ا ةلف ن ر نباج البا ننل فةي جانةع البلصصةاا اةل  الةل الجاا ة  ولارجوةاه وب نةي  اوضوعوا:

 .بالب وف األصنق  البي ل  ندبر ن رلا

                                                 
 ا ولو  لر ع   ص ر لقاجق  عقف الاوقع.11ا ببببع و اا الب وف الة ون  وج  أنه ب   صر األب اف الة ون  ةلف ال   ت3الب رنرت 54
   نوج  بوا ب وف ف ون . ا1ه 4تاألع ا  و ه ا2 -5ت ال ا األع ا 3الب رنر ت 55

http://www.imamu.edu.sa/magazine/Pages/default.aspx


  اإلصدار الثامناإلصدار الثامن    تقرير كشاف البحوث الفقهية )التفصيلي(تقرير كشاف البحوث الفقهية )التفصيلي(

 2828  

 اجق   ورن . زال ةص ارلا:
از وجةةة  القغةةة ه فوةةةي بن ةةةر األب ةةةاف بةةةالقغبنل ال ربنةةة  واانجقنزنةةة .   ناوةةةل بصةةةةً  ااا الاجقةةة :لةةة 

ناةةا ب ةةرض الاجقةة  عقةةف الاوقةةع اقلصةةاا لألب ةةافه ولب انةةل األب ةةاف  بةة  اةةل ب ب ةة   األب ةةاف و  ب انقوةةاه وا 
 56.ناو ج طق 
 
 والدراسات اإلسالمية:  مجلة جامعة الملك سعود العلوم التربوية (56

 http://education.ksu.edu.sa/Archive ابطوا:ر 
 .د و  في الرناض الاقم بجاا   ال قاي والاطابع الن ر ة ارة ال بص ر جو  ةص ارلا:
 ل  ندبطع الوقوا عقنه. بارنخ ةص ارلا:

 اجق  عقان  ا وا . نوعوا:
 فصقن . زال ةص ارلا:
 57اجق  وب انقوا.وب  في الرابط: ناول ا ط   عقف ب وف ال ل ااا الاجق :

 
 مجلة جامعة الملك عبد العزيز: (57

 http://www.kau.edu.sa/content.aspx?Site_ID=320&lng=AR&cid=2732رابطوا: 
 ونن رلا اروز الن ر ال قاي.- و ن الااقو  ال ربن  الد–جو  ةص ارلا: جاا   الاقم عب  ال زنز بج ة 

بارنخ ةص ارلا: ل  أج  عقف الاوقع بارنخ ةص ار لواه لول ل   الاجق  بض  اجاوعة  عنةاونل فرعنة ه  
وقةةةة  وجةةةة ا األب ةةةةاف الة ونةةةة  فةةةةي ال نةةةةاونل البالنةةةة : تاآل ا  وال قةةةةو  ااندةةةةانن ا وقةةةة  صةةةة ر الاجقةةةة  األول انوةةةةا 

لةةةا. وتال قةةو  البربونةة ا وقةة  5421وقةة  صةة ر الاجقةة  األول انوةةا عةةا  ت لةةةاه وتا قبصةةا  اادةة ايا5423عةةا ت
 لةا. 5423ص ر ال    األول عا ت

 نوعوا: لي اجق  عقان  ا وا .
اوضةةةوعوا: ب نةةةف اجقةةة  جاا ةةة  الاقةةةم عبةةة  ال زنةةةز بةةةالب وف وال رادةةةاا ال قانةةة  الجةةةا ة  اا الاةةةنو   

ب قنانة  والبربونة  والدةقوون  باةا ن  ةر ناةوًا فورنةًا وعقانةًا فةي الرصنل والبي بب ف فةي بطةونر ال اقنةاا الب ننة  وال
الااقو  ال ربن  الد و ن  والوطل ال ربي وال ال  بكدر . واا بدب بل ول اا نر  ةلنوا ال اوضةوعاا أو أطرو ةاا 

قةة  ع ةةرة اةل الاوباةةنل ب ضةةانا الب ةةف ال قاةةي والا رفةة  بك ةةوالوا وأنواعوةةا الالبقةةة  فةةي وةةل اوةةال ولةة ا بضةة  الاج
عناونل فرعن  لي اآل ا  وال قو  ااندانن   ا قبصا  واا ارة  وال قو   وال قو  الطبن   والون د   وعقو  األرض  

 وعقو  الب ار  وبصاان  البن    وعقو  األرصا  والبن   وزراع  الاناطر الجاف   وا قبصا  ااد اي.
                                                 

 ا.3ه 0ه 5ا األع ا  ت0الب رنر ت 56
 ا.1 -4ت ال ا األع ا 3الب رنر ت
 ا.5401ا عا  ت3ا ال    ت1الب رنر ت
 . ب وف ف ون  عقف ب بوي ف ط ا1 -5ت ال األع ا اه و 55 -5ت ال  اع ا األ2الب رنر ت
 ا   ب بال عقف أب اف ف ون .54 -2ن  تا ل  ب صر أب اف ج ن ة . وقانا ببببع أع ا  الاجق  ووج نا األع ا  البال3الب رنر ت

 -1ه 3 -5ا ف   دبر  صر . اع اا ارة ةلف أل الاجق اا ت3أاا الاجق  ت 5401ا عا  02 -5ا ب   صر جانع األع ا  ال الاجق  ت1الب رنر ت 57
 ا   ب وي ب ونًا ف ون .55ه 52ه 3

 .ا00 -05ال    ت ال ا2الب رنر ت
 .رةا األع ا  غنر ابوف3الب رنر ت

http://www.kau.edu.sa/content.aspx?Site_ID=320&lng=AR&cid=2732
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 .-ن  الب رنا بالاجق واا  ور عقف الاوقع ع-زال ةص ارلا: اجق   ورن 
 الا اروول في ةص ارلا: بص ر عل اروز الن ر ال قاي في نةد الجاا  .

ل ااا الاجق : بن ر الاجق  األب اف وادبلقصابوا بالقغبنل ال ربنة  واانجقنزنة .  رجةا الاجقة  وة لم 
 .58عقف ةص ار أع ا  لاص  بونن ًا لقانادباا الوطنن 

 
 ة. مجلة الجمعية الفقهية السعودي (58

 /http://www.alfiqhia.org.saرابطوا: 
جوةة  ةصةة ارلا: بصةة ر اجقةة  الجا نةة  الة ونةة  الدةة و ن  اةةل جاا ةة  اااةةا  ا اةة  بةةل دةة و  اادةة ان  

 .-الااقو  ال ربن  الد و ن -بالرناض
ال ةةة   األول انوةةةا فةةةي  ةةةور جاةةةا ل هه وصةةة ر 5403بةةةارنخ ةصةةة ارلا: أن ةةة ا لةةة   الاجقةةة  فةةةي عةةةا  

   .لة5401األولف عا  
 دة   نوعوةا: لةي اجقة  عقانة  ا واة . وبلضةع الب ةوف البةي بن ةر فةي الاجقة  لب وةن  عقاةي  قنةر

فنوا ة  ب ف بةوفرا فنةه ضةوابط  الا اننر ال قان  الاب ارا عقنوا في الاج ا ال قان  الا وا ه ب نف   نن ر
 .قبل فا صنل انننل عقف األقل ا   ةه وب   ب وناه ال

وعناوننوةا واجا بوةا دةواء فةي  اادة اي وأصةولهه وببنةو  اوضةوعابوا اوضوعوا: ابلصص  في الة ه
ال بةةا اا والا ةةاا ا وأ وةةا  األدةةرة والجنانةةاا  ه اةةلالنةةوازل ال صةةرن  أو الاوضةةوعاا الة ونةة  ال نونةة  األلةةرل

 لاصةا ر الر ندة  لقب ةوف ال قانة  البةي ببنةاول الادةبج اا والنةوازلوالدنادة  ال ةرعن  وغنرلةاه ب ة  الاجقة  اةل ا
ةضةاف  ةلةف ا  ةر ببضةال  ا أب ةاف ا واة ه1ن وي ول عة   انوةا فةي الابودةط ت  .وال ضانا الة ون  الا اصرة

ردةةةةال  عقانةةةة ه ورصةةةةً ا آللةةةةر الاطبوعةةةةاا وبقلنصةةةةًا لل ةةةةاء اةةةةع  لصةةةةن  أنةةةةرا ال رادةةةةاا الة ونةةةة  الا اصةةةةرةه 
 بكلبار الجا ن  في عق  الة ه وأصولهه ةضاف  ةلف اوجزالابلصص  

 زال ةص ارلا: بص رلا الجا ن  ب ول فصقي با  ل ن ن  أع ا  في الدن .
   59.ل ااا الاجق : ناول بصة وا وب انقوا

 
 مجلة حولية البركة:  (59

                                                 
 ور ا اجق  جاا   الاقم عب  ال زنز في الب ارنر الداب   ب ا ن ن  عناونل ولي واآلبي:  58

. 5402-5451ا اةةةل عةةةا  53ه 50ه 55ه 52ا وقةةة   صةةةرا األعةةة ا  ت0اجقةةة  جاا ةةة  الاقةةةم عبةةة  ال زنةةةز تعقةةةو  ةندةةةانن ا  وةةةرا فةةةي:  الب رنةةةر ت
ا ف   قانا ببببع الو اا وج نا أنه ب   صر األب ةاف الة ونة  فةي 3ا[.َ أاا في الب رنرت3ه 3ل تا ال   ا1ا. والب رنر ت51-53ا ال الاجق  ت2والب رنرت

اه وقانةا ب صةر 55ه 52ه 1ه 3ه 1ه 2ه 1ه 4ه 0ا بادبنناء الاجقة اا البالنة  فوةي   ب ةبال عقةف أب ةاف ف ونة  ت53اجق  عقو  ةندانن  ةلف ال    ت
 اه ولو  لر ع   وج  عقف الاوقع.51ال   ت

ا اةةل 1ا. َوالب رنةةر ت51ا ال ةة   ت0ا. َوالب رنةةر ت52-52ا اةةل ال ةة   ت5اجقةة  جاا ةة  الاقةةم عبةة  ال زنةةز تا قبصةةا  اادةة ايا:  وةةرا فةةي  الب رنةةر ت
ا 3ب رنةرتال ة   األولا[. ال 04-03ا ال ة  ال ت1ا. َوالب رنةر ت00-5ا اةل ال ة  ت2ا. َوالب رنةرت5452ا عةا  ت3ا ةلةف الاجقة  ت5421ا عا  ت5الاجق  ت

 لة ال    الناني.5430ا ل ا 04ت قانا ب صر األب اف الة ون  في ال   
ا لةة  نةةب  3ا[. الب رنةةر ت52ه 51ا ال ةة  ال ت1ا. َوالب رنةةرت1ه 4ه 3ا ال ةة   ت5اجقةة  جاا ةة  الاقةةم عبةة  ال زنةةز تال قةةو  البربونةة ا:  وةةرا فةةي  الب رنةةرت

 ا.52 صر أب اف ألل  لر ع   عقف الاوقعت
 ا.4- 0ا األع ا  ت2تالب رنر 59

ا وجانةع األعة ا  ب ةبال عقةف أب ةاف 53-1ا ع  ًاه وقة  بة   صةر األب ةاف الة ونة  فةي األعة ا  اةل ت53ا نزل انوا عقف الاوقع ةلف اآلل ت3الب رنرت
 ف ون  وأصولن .

http://www.alfiqhia.org.sa/
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 http://www.dallah.com/ar/Home/Indexرابطوةةا: وجةةة نا لةة   الاجقةةة  عقةةةف اوقةةع  لةةةه البروةةة  
 ب ا قد  تالاروز ااع ايا لوننا ل  نباول ال فب ه لاباب   األب اف.

 .-ج ة–جو  ةص ارلا: بص ر عل األاان  ال اا  لقون   ال رعن  لاجاوع   له البرو  
الو ةةاا وجةة نا أل ال ةة     ه ألنةةه اةةل لةة ل بببةةع0222بةةارنخ ةصةة ارلا: نظوةةر انوةةا صةة را قبةةل عةةا 

  .0222 الناني انوا ص ر عا 
 نوعوا: اجق  عقان .

 اوضوعوا: ابلصص  بة ه الا اا ا وال ال الاصرفي ااد اي.
 .60ل ااا الاجق : ل  نباول ال فبً الرابط لبصة وا وب انقوا

 
 إسالمية:   دراسات مجلة (61

 http://uspr.moia.gov.sa/News/Pages/StudyDetails.aspx رابطوا:
 .واألوقاا بالرناض ااد ان  ال قول بوزارة ااد ان  الب وف اروز عل بص ر جو  ةص ارلا:
 ل  ندبطع الوقوا عقنه. بارنخ ةص ارلا:

 .اجق  عقان   ورن  ا وا  نوعوا:
ب نةةةف بن ةةةر الب ةةةوف وال رادةةةاا والب ةةةارنر واراج ةةةاا الوبةةة  الابانةةةزة فةةةي اجةةةا ا عاةةةل  اوضةةةوعوا:

 .الاروز
ه والرابط الا وور أع   لو رابط ابا ر لاص بالاجق ه لونه     ناول بصةً الاجق   ااا الاجق :ل

 61.ن وي أي ع   انوا
 
 إسالمية: اقتصادية دراسات مجلة (63

 رابطوا: ل  ن ا عقف رابط نوصقنا ةلنوا.
بنانةةة ه با ننةةة  جةةة ة جوةةة  ةصةةة ارلا: بصةةة ر عةةةل الا وةةة  اادةةة اي لقب ةةةوف والبةةة رن  البةةةابع لقبنةةةم اادةةة اي لق

 بالد و ن .
 زال ةص ارلا: نصا دنون  بص ر في  وري ا ر  ورج .

 62ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لاباب   أع ا لا.
 

 :مجلة الدراسات القرآنية (62
                                                 

 ا.5403-5402ا عا  ت4-5ا ال ال    ت5الب رنر ت 60
 ا.2ه 1ا ال ال    ت0الب رنر ت
 ا.1  تا ال  3الب رنر ت
 ا.4ا ع ا ال    ت55-0ا األع ا  ال ت1الب رنر ت
 ا ل  نباول ال فبً الرابط لاباب   أع ا لا.3ت الب رنر

 .ا1 -0ت ال  اع ا األ2ا و ت5الب رنر ت 61
 ا األع ا  غنر ابوفرة.3الب رنر ت

 ا.0ه 5ا ال   ال ت5الب رنر ت 62
 ا.24 -11ا األع ا  ال ت0الب رنر ت
 عقف رابط نوصقنا ةلف الاجق .  ا ل  ن ا3الب رنر ت

http://www.dallah.com/ar/Home/Index
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 http://www.alquran.org.sa/index.phpرابطوا: 
الااقوةة  ال ربنةة  -بصةة ر عةةل الجا نةة  ال قانةة  الدةة و ن  لق ةةر ل الوةةرن  وعقواةةه بالرنةةاض جوةة  ةصةة ارلا:

 .-الد و ن 
 ه.5403بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول عا 

 نوعوا: اجق  عقان  ا وا .
 اوضوعوا: وبي نف بالب وف ال قان .

 زال ةص ارلا:  ورن .
 .63 ل ااا الاجق : الاجق    ناول بصة وا و  ب انقوا

 
 مجلة الدرعية: (61

  /http://www.addiriyah.orgرابطوا: 
 الااقو  ال ربن  الد و ن . -جو  ةص ارلا: الرناض

 لة.5451بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا في ا ر  
 نوعوا: اجق  ا وا .

 وبراف ال ر  و ن  والجزنرة ال ربن  ربن  الد ب نف ببارنخ الااقو  الاوضوعوا: 
 .بص ر ول ن ن  أ ور زال ةص ارلا: فصقن ه

نبةةةكلا الجوةةةاز اا اري وال قاةةةي لقاجقةةة  اةةةل نلبةةة  اةةةل أعضةةةاء لن ةةة  البةةة رند فةةةي  الا ةةةاروول فةةةي ةصةةة ارلا:
 .الد و ن  وال أ باء واةوري الب   الد و ن  الجاا اا

 64اجق   ول ب انل الب وف و  بصة وا.ل ااا الاجق : وناول ا ط   عقف فورد ال
 

 :مجلة العدل (63
 http://adl.moj.gov.sa :طواراب

 : بص ر عل وزارة ال  ل بالااقو  ال ربن  الد و ن .جو  ةص ارلا
 . ه ا ر 5402بارنخ ةص ارلا: ص ر أول ع   

 .نوعوا: اجق  عقان  ا وا 
 اء.ضقول الة ه وال : ب نف ب اوضوعوا

 .زال ةص ارلا: اجق  فصقن 
 65 .اول بصة وا وب انل أع ا لان  ابا   عقف الاوقعه و : الاجقل ااا الاجق 

                                                 
 ا.5ا ال   ت3الب رنرت 63

ا فة  ب ةبال 4ه 0ا أاةا ال ة  ال ت2ه 1ه 3ه 5ا نزل انوا عقف الاوقع ةلف اآلل دب  أع ا  ببببع الو اا وج  أنه ب   صر األعة ا  البالنة  ت3الب رنرت
 عقف أب اف ف ون .

. واألعة ا  البةي 5432ا صة ر فةي ربنةع األول 41ه وال ة   ت5451ا صة ر فةي ا ةر  5تاه ال    41 -5ا ص ر ال ل   الاجق  ال ت1الب رنر ت 64
 ا.45ه 33 -32ه 33ه 30ه 03 -02ه 03ه 54ه 1 -3ب وي ب ونًا ف ون  لي: ت

 نًا ف ون .ا. ول  نج  فنوا ب و 0252ا ننانر ت5432ا  و ال ج  ت50ا الدن  ت43ا ب  وضع رابط ابا ر لقاجق ه وق  ص ر ةلف ال    ت3الب رنر ت
 ا.51 -5ا ال ال    ت5الب رنر ت 65

 ا.42 -43ا األع ا  ال ت1ا. الب رنر ت31-53ا ال ال    ت3الب رنر ت
 .ا11 -14ا ال    ت3ا. الب رنر ت13 -41تال  ا األع ا 1ر تنالب ر  ا.43 - 33ا األع ا  ال ت2الب رنر ت

http://www.alquran.org.sa/index.php
http://www.addiriyah.org/
http://adl.moj.gov.sa/
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 المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب: (65

. الاجقةةةةةةة  اوجةةةةةةةو ة فةةةةةةةي قدةةةةةةة    http://www.nauss.edu.sa/ar/Pages/Home.aspxرابطوةةةةةةةا: 
 تالاوبب  االوبرونن ا.

الااقوةة  ال ربنةة  -جوةة  ةصةة ارلا: بصةة ر لةة   الاجقةة  عةةل جاا ةة  نةةانا ال ربنةة  لق قةةو  األاننةة  بالرنةةاض
 . ووانا بص ر الاجق  ق ناا عل الاروز ال ربي لق راداا األانن  والب رن ه ن  عل أوا نان  نانا.-الد و ن 

 ه.5421ارلا: ص ر ال    األول عا  بارنخ ةص 
 نوعوا: اجق  عقان  ا ّوا .

اوضةةوعوا: ب نةةف بكب ةةاف ال  الةة  الجنا نةة  وال قةةو  ا جبااعنةة  وال ةةرطن ه أددةةوا الةة وبور فةةارور عبةة  
 الر ال ارا .

 زال ةص ارلا: لي اجق   ورن .
وةةل اجقةة ه ولةة   الاجقةة   لةة ااا الاجقةة : بصةة ر الاجقةة  أب انوةةا فةةي اجقةة ااه وببةةةاوا األعةة ا   الةةل

 .66ناول بصة وا وب انقوا
 

 :  العلوم اإلنسانية واإلدارية -جامعة الملك فيصل -المجلة العلمية (66
 http://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/Sjournal/Pages/home.aspx رابطوا:

 جو  ةص ارلا: جاا   الاقم فنصل باأل داء في الانط   ال رقن  ال الااقو  ال ربن  الد و ن . 
  .0222 -لة5402بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول ال الاجق  األول عا  

  .اجق  عقان  ا وا نوعوا: 
صنل لاا ةص ار ال قةو  بو ا الاجق  ةلي ةبا   الةرص  لقبا ننل لن ر ب ونو  في ةص ارنل ابلصاوضوعوا: 

ص ار ال قو  ااندانن  واا ارن .  .في ةص ار ال قو  ااندانن  واا ارن  اوجو ة ة ون الب وف وال األدادن  والبطبن ن  وا 
  .نصا دنون زال ةص ارلا: 

 ب ا ة راا الاجقد ال قاي لقجاا  . الا اروول في ةص ارلا: بص ر 
وبصةة ر . (SCOPUS)و دةةووبد  (CABI)عةة  الن ةةر ال الانةة  وةةابي الاجقةة  اةوردةة  فةةي قوالةة ااا الاجقةة : 

 67وناول ب انقوا وبصة وا.  pdfابوفرة بصنغ   عقف لن   اجق اا دنون  ول انوا ن وي ع  نله
 

 مجلة العلوم الشرعية )جامعة القصيم(: (67
   /u.edu.sa/sitehttp://publications.qرابطوا: 

                                                 
 ا.44-02ه 5ا األع ا  الا صورة:ت 3الب رنر ت 66

 ا. 43ه 33ال   ال تا 1الب رنرت
ا و صةةر اةةا فنوةةا اةةل 13ه 10ه 15ه 12ه 41ه 4ه 3ه 0ا عةة  ه وقةة  قانةةا ببببةةع األعةة ا  البالنةة  ت13ا صةة ر انوةةا ةلةةف اآلل عقةةف الاوقةةع ت3الب رنةةرت
 أب اف.

 ا ور  اد  الاجق   ول  ور أع ا .1الب رنر ت 67
ه 5ا ن وي ول اجق  انوةا عة  نله عة ا الاجقة اا ت0252 -5435ةلف عا  تا 0222 -5402ا اجق ًا ال عا  ت55ا ص ر عقف الاوقع ت3الب رنر ت

ا 0جقة  تا ف   وج  عقف الاوقع ال    األول ف ط انوا. وق  ب  ادب راقلا جان ًا و صر اا فنوا ال ب وف الة ون ه ولي في الاجقة اا البالنة : الا3ه 0
اه الاجقةة  0ه 5ا ال ةة   ت52اه الاجقةة  ت0ه 5ا ال ةة   ت1اه الاجقةة  ت0ا ال ةة   ت3لاجقةة  تاه ا0ا ال ةة   ت1اه الاجقةة  ت5ا ال ةة   ت3اه الاجقةة  ت5ال ةة   ت

 ا ال    األول.55ت

http://www.nauss.edu.sa/ar/Pages/Home.aspx
http://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/Sjournal/Pages/home.aspx
http://publications.qu.edu.sa/site/
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 بص رلا جاا   ال صن  بالااقو  ال ربن  الد و ن . جو  ةص ارلا:
  .0223ننانر  -لة5401بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا ا ر  

 نوعوا: اجق  عقان   ورن  ا وا .
ا نب قر بال ق  بببنف جاا   ال صن  ةص ار دقدق  ال الاج ا ال قان  الا وا  بةنول ع ن ة أولوا ا اوضوعوا:

 واةا نبصةل بةه اةل ال رادةاا ال ر ننة ه وبدةن  ردةول اه  ال رعي تاانً  بو   الاجق ا. ول   الاجق  ب بني بوبا  اه 
واةةا نبصةةل بوةةا اةةل عقةةو ه وب  نةة ة البو نةة ه واةةا نةةرببط بوةةا اةةل  رادةةااه و  ةةض ال ةةبه والاةبرنةةااه وبنةةال الةةةرر الضةةال  

 ال  نا  انوا وال  نن .
 زال ةص ارلا: نصا دنون  بص ر أع ا لا في  وَري ا ر  ورج  ال ول دن .

 68ل ااا الاجق : ناول ب انل ب ونوا وبصة وا.
 

 )القصيم(: مجلة كلية الشريعة (68
 رابطوا: ل  نج  رابطًا نوصقنا ةلف أع ا  الاجق .

 د ان  بالرناض.جو  ةص ارلا: وقن  ال رن   بال صن ه الباب   لجاا   اااا  ا ا  بل د و  اا
لةا. ونبة و أنوةا بغنةرا عةل ادةاالا بب ةًا لقبغنةراا 5422 -5311بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا عا  ت

 البي طرأا عقف الوقن .
 زال ةص ارلا: نظور أنوا دنون .

 69ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط نوصقنا ةلنوا لبصةً ب ونوا أو ب انقوا.
 

 الرياض(:) مجلة كلية الشريعة (69
 رابطوا: ل  ن ا عقف رابط نوصقنا ةلف أع ا لا.

 الرناض. -جو  ةص ارلا: وقن  ال رن   جاا   اااا  ا ا  بل د و  ااد ان 
 لةا. ونب و أنوا بغنرا عل اداالا.5420 -5425بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا عا  ت

                                                 
 ا.0ه 5ا ال   ال ت2الب رنر ت 68

 ا.5435ا ةلف الدا د ت5432ا ال ال    النالف ت1الب رنر ت
ةلةةف أل الجاا ةة  بضةة  و ةة ة بدةةاف تو ةة ة الب ةةوف ال ةةرعن ا  اه وبجةة ر اا ةةارة1ا ور ا بادةةاف: تاجقةة  الب ةةوف ال ةةرعن ا فةةي الب رنةةر ت3الب رنةةر ت

وي بص ر عنوا ةص اراا  رعن  ألرل البقة . وأاا الاجق  فاداالا تاجق  ال قو  ال رعن اه ص ر ال الاجق   بف اآلل لاد  اجق اا ول انوا ن 
ا ب ةا الةرق  0ا ال ة   ت5ا والبةي اةل الاجقة  ت5 ةا الةرق  تا قة  وضة ا ب5ا ال ة   ت5ع  نله ورأننا أل الب وف الا صورة في الو اا ال الاجقة  ت

ا ولو ا.. بالبدقدله وق  ض نا الةرابط الابا ةر لاوقةع الاجقة ه وفنةه أر ةنا األعة ا ه ولوةل فوةرد 3ا ب ا الرق  ت5ا ال    ت0ا والبي ال الاجق  ت0ت
القغ  ال ربن  ة  بب انل الب ف وااً  ن  فب ه لا رف  اقلةه وعنوانةه ولوة اه الب وف واقلةنوا اوبو  بالقغ  اانجقنزن  ف طه ف  ناول ا ط   عقنوا ب

ألل ال ة نف  وق  قا  ب ض االوة بوضع ب رنا بالاجق  ون ر فواردوا ال الاجق  األول ةلف الرابع باألع ا  الناانن  بكدااء البا ننل في اوقع اقب ف
. وبةة   صةةر ب نةةنل ف ونةةنل انوةةا لةة  ندةةبر  صةةرلاه http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=512035عقةةف لةة ا الةةرابط: 

 ا ال اوقع الاجق . 1وو لم  صر اا ور  في ع َ ي الاجق  ت
 ا.5420 -5425ا ل ا  ت0ا + ال    ت5422 -5311ا ل ا  ت5ا ال    ت5الب رنر ت 69

نبغنةةر ادةةاف الوقنةة . ف ةة  وجةة نا فةةي رابةةط وقنةة  ال ةةرن   بجاا ةة  ال صةةن  ب رنةةةًا  ا لةة  نجةة  رابطةةًا  اقةةا فنةةه ب ةةوف الاجقةة  وأعةة ا لا قبةةل أل3الب رنةةر ت
أن  ا الوقن  باداف توقن  ال رن   والقغ  ال ربنة  بال صةن ا ووانةا باب ة  لجاا ة  اااةا   5311 -5312بالوقن  ون كبواه ور  فنه: أنه في اطقع عا  

قنبةةنل لاةةا: وقنةة  ال ةةرن   وأصةةول الةة نله ووقنةة  ال قةةو  ال ربنةة  وا جبااعنةة .  بةةف صةة ر فصةةقا ةلةةف و 5425ا اةة  بةةل دةة و  اادةة ان ه وفةةي عةةا  
لة ب ا  فرعي جاا   اااا  ا ا  بل دة و  اادة ان  وجاا ة  الاقةم دة و  بال صةن  ب ةا ظة ل جاا ة  وا ة ة لةي جاا ة  5404اردو  اقوي عا  

غنر اداالا ةلف وقن  ال رن   وال رادةاا اادة ان  وبضة   5432الجاا  ه وفي عا   ال صن  فكصب ا وقن  ال رن   وأصول ال نل ة  ل وقناا ل  
 ةرن  ا قدانل: ال رن   وأصول ال نل. وبص ر عةل الجاا ة   النةًا تاجقة  ال قةو  ال ةرعن ا والبةي بة   صةر ب ونوةا الة ونة  ادةب ق  عةل تاجقة  وقنة  ال

 الا صو ة.
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 زال ةص ارلا: نظور أنوا دنون .
 70ا عقف رابط نوصقنا ةلنوا لبصةً ب ونوا أو ب انقوا.ل اا الاجق : ل  ن 

 
أم  -والدراسددات اإلسددالمية )بجامعددة الملددك عبددد العزيددز سددابقاً  مجلددة كليددة الشددريعة (71

 القرى حاليًا(:
 رابطوا: ل  ن ا عقف رابط نوصقنا ةلف أع ا  الاجق .

ه وقةة  الاقةةم عبةة  ال زنةةز دةةاب اً  وقنةة  ال ةةرن   وال رادةةاا اادةة ان  بةةةر  جاا ةة  صةة را عةةل :نبةة ة عةةل الاجقةة 
 71بطورا الوقن ه وطرأا عقف الاجق  بغننرااه فق  نص ر انوا بو ا الاداف  ن ام دول دب  أع ا .

 
 مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )األحساء(: (73

 72ل  ن ا عقف رابط نوصل ةلنوا.
 

 مجمع الفقه اإلسالمي الدولي: مجلة  (72
  /http://www.fiqhacademy.org.saرابطوا: 

جوةة  ةصةة ارلا: لانظاةة  الاةةقبار اادةة اي بجةة ة بالااقوةة  ال ربنةة  الدةة و ن ه والبةةي أطقةةر عقنوةةا اةةقلرًا انظاةة  
 الب اول ااد اي.

  .5132بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا عا  
 ن  أو ول دنبنله وول ع   ن وي اا بل جزء ةلف أرب   أجزاء.زال ةص ارلا: نص ر ال    ول د

 73ل ااا الاجق :   ناول بصةً الاجق  و  فواردوا و  ب انل أع ا لا.
 

 :(مي )رابطة العالم اإلسالميمجلة المجمع الفقهي اإلسال (71
 http://www.themwl.org/publications/default.aspx?ct=1&cid=14&l=ar رابطوا:

 ارلا: نص رلا الاجاع الة وي برابط  ال ال  ااد اي باو  الاورا .جو  ةص 
  .5131-لة5421بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول عا   

 نوعوا: اجق  عقان  ف ون  ا وا .

                                                 
ا لوةل لة  ن ة   اةل 54 -55اه واوجةو  بةالب رنر األعة ا  اةل ت5423 -5420ا ل ةا  ت0ا + ال ة   ت5420ه 5425ا ل ةا  ت5ا ال    ت5الب رنر ت 70

 أي عا .
 ا ل  ن ا عقف رابط لقاجق  لاباب   أع ا لا.3الب رنر ت

 ا جانع األع ا  الدب .5الب رنر ت 71
   ن  دول اا  صر ادب ًا.ا وق  طرأ عقف الوقن  بغننراا وبطوراا فق  نص ر ال الوقن  باداالا ال3الب رنر ت

 ا.3ا ال    ت1الب رنر ت 72
ا لةةةةة  ن ةةةةةا عقةةةةةف رابةةةةةط لقاجقةةةةة  أو اوقةةةةةع ابا ةةةةةر لقوقنةةةةة ه ولةةةةةي فةةةةةر  بةةةةةابع لجاا ةةةةة  اااةةةةةا  ا اةةةةة  بةةةةةل دةةةةة و  اادةةةةة ان  والبةةةةةي رابطوةةةةةا: 3الب رنةةةةةر ت

ww.imamu.edu.sa/univ_branch/ahsaa/Pages/branches.aspxhttp://w . 
 ا.3ه 0ا ال   ال ت0الب رنر ت 73

ا الةةرابط الاةة وور أعةة   ناوةةل اةةل ل لةةه ارادةةق  اوقةةع الاجقةة  لطقبوةةا  ة    نبةةوفر عقةةف الاوقةةع دةةول أرقةةا  األعةة ا  ودةةنواا ااصةة ار وقةة  3الب رنةةر ت
ا ع  ا ال الاجق  لقاوبب  ال ااق ه ول  نباول ال فب ه 53وج  في اوقع اقب ف ألل ال  نف رابط لب انل تا و 0221ا ع  ًا ةلف عا  ت52ص ر فنه ت
ابط: ه واةةةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةةة  بوضةةةةةةةةةةةةةةةنً  لةةةةةةةةةةةةةةةم عقةةةةةةةةةةةةةةةف لةةةةةةةةةةةةةةة ا الةةةةةةةةةةةةةةةر  http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=221215ولةةةةةةةةةةةةةةةو: 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=510313 . 

http://www.fiqhacademy.org.sa/
http://www.imamu.edu.sa/univ_branch/ahsaa/Pages/branches.aspx
http://www.imamu.edu.sa/univ_branch/ahsaa/Pages/branches.aspx
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=667651
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=172853
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اوضوعوا: بوب  بال ضانا الة ون  الا اصرة في ال رن   ا د ان  فةي ضةوء الوبةا  والدةن  اةل لة ل  
لةل ا لبصةاص فةي الة ةه ا دةة اي واةا بوةب  بن ةر قةراراا اجقةد الاجاةع الة وةي البةةابع ن ةر أب ةاف ال قاةاء وأ

 لقرابط .
 زال ةص ارلا:  ورن . 

 74ل ااا الاجق : ل   الاجق  ناول ب انقوا وبصة وا.
 

 :كز بحوث ودراسات المدينة المنورةمجلة مر  (73
 http://www.al-madinah.org/magazine/arabic/tareef.php: طواراب

 .وز ب وف و راداا الا نن  الانورة: بص ر عل ار جو  ةص ارلا
 .نوعوا: اجق  عقان  ا وا 

 .رلا: اجق  فصقن ازال ةص 
اةةةةةةةل الاوقةةةةةةةعه لوةةةةةةةل فةةةةةةةي الةةةةةةةرابط البةةةةةةةالي:  ناوةةةةةةةل بصةةةةةةةةً أعةةةةةةة  الا وب انقوةةةةةةةا   لةةةةةةة ااا الاجقةةةةةةة :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=51332   اوقةةةع ألةةةل ال ةةة نف الةةةب
 75بب انل ب ض أع ا لا.

 
 76مجلة معهد اإلدارة العامة: (75

  
  السودان:السودان:

  مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية السودان: (76
 http://www.quran-unv.edu.sd/#mag/magID=1&magIssue=20&action=viewTopics  رابطوا:

 .بص رلا جاا   ال ر ل الورن  في الدو ال جو  ةص ارلا:
 .اجق  عقان  ا وا  نوعوا:

 77 .ألع ا ا ب ض ناول ب انل ل ااا الاجق :
                                                 

 ا5404ا ال عا  ت52ا ةلف ت5423ا ال عا  ت5ا ال ال    ت5الب رنر ت 74
 ا.53ه 51ا ال   ال ت0الب رنر ت
 ا.00-51ا األع ا : ت3الب رنر ت
 ا.5401ا عا  ت04ا ال    ت1الب رنر ت
 ا01- 03ا ال    ت2الب رنر ت
 لة.5430ا ل ا  02ا ال   ت1الب رنرت
 ا وق  ب   صر  داب ًا.02ا ل  نب   صر أب اف ج ن ة  ألل  لر ع   عقف الاوقعت3الب رنر ت

 .ا32ه 03ه 01ه 01ه 03ه 51ه 52ه 52ه 1ه 1 -0دبر في الب ارنر  صر األع ا  ت 75
 ا.5403ا ال    النالف في رج  ت41اه والاجق  ت5402ا ال    النالف في رج  ت41ا وانوا: الاجق  ت1ب رنر تال 76

ا ع  ًا ةلف اآلل وق  وج  في أر نا 525ا ل  نج  رابطًا لقاجق  بو ا الاداف. غنر أل لا و  اا ارة ال اا  اجق  البنان ه وق  ص ر انوا ت3الب رنر ت
 ول  نج  فنوا ب ونًا ف ون . idaria.ipa.edu.sa/Arcive.aspx-http://www.tanmiaا. ول ا رابطوا الابا ر: 522 -11الاجق  ال ال    ت

  .ا51 -1ا ال ال    ت2الب رنر ت 77
 .ابوفرة ا غنر3 -5ت ال اه األع ا 04 -02ت ال  اع ا األ3الب رنر ت

http://www.al-madinah.org/magazine/arabic/tareef.php
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Arcive.aspx


  اإلصدار الثامناإلصدار الثامن    تقرير كشاف البحوث الفقهية )التفصيلي(تقرير كشاف البحوث الفقهية )التفصيلي(

 3636  

 
   مجلة كلية أصول الدين جامعة أم درمان: (77

 رابطوا: ل  ن ا عقف رابط نوصقنا بو   الاجق .
 بالدو ال. -ن ل جاا   أ   راال ااد ابص ر ا جو  ةص ارلا:
 نة  هجاا ة لظروا وانا بار بوا ال  لونوا بوقةا في نةد ال ا و  ه 5134 عا  ب أا الص ور  بارنخ ةص ارلا:

 .عااًا ال البوقا 03  ب   0221 عا عاو ا الص ور 
 .عقان  ا وا  نوعوا:

 .فصقن  زال ةص ارلا:
 اجةةا ا البصاصةةوا اةةل البةةا ننل وأدةةاب ةن ةةو  اجقةةد الب رنةةر بادةةب   الب ةةوف فةةي  الا ةةاروول فةةي ةصةة ارلا:

الجاا اا وال قااء ال البقا ب ا  األرضه  نف بلضع ب    لم لقب ون ه وق  جةاءا فوةرة ا ةاو ة الاجقة  الصة وره فةب  
روا  بةةف لرجةةا الاجقةة  بصةةورة بوةةونل اجقةةد ة ارة واجقةةد ب رنةةر وبا ةةر الاجقدةةال عاةةً  جةةا ًا بالب ةةاول اةةع  ار  ةة

 ا رف 
 78.  ناول ب انل األب اف أو بصة واق : ل ااا الاج

 
 والقانون: الشريعة كلية مجلة (78

 http://www.irss.oiu.edu.sd/show_page.php?page_id=23رابطوا: 
 .الدو ال–أ   راال  ابنجن  بجاا  : بص ر عل ا و  الب وف وال راداا اادبر جو  ةص ارلا

 .نوعوا: اجق  عقان  ا وا 
 79 وقع.نب  ر فبً الاجق  في الا ل ااا الاجق :

 
 بالسودان: اإلسالمي فيصل مصرف يصدرها واالقتصاد المال مجلة (79

  http://www.fibsudan.com/ar2/?bg=almal رابطوا:
 ال.ااد اي الدو اني بالدو  بص ر ال بنم فنصل لا:جو  ةص ار 

 ل  ن ا عقف ال    األول انوا. بارنخ ةص ارلا:
 اجق  غنر ا وا . نوعوا:

ابنوعةةةةة  األبةةةةةوا  ادةةةةةجق  بةةةةةالاجقد ا ب ةةةةةا ي لقاصةةةةةنةاا األ بنةةةةة  والةننةةةةة  بةةةةةرق  اانةةةةة ا   اوضةةةةةوعوا:
نةةةي ت ال قاةةةي واألوةةةا ناي ا بال ضةةةانا الاالنةةة  وبوةةة ا ةلةةةف بزونةةة  ال طةةةا  ا قبصةةةا ي والاةةةالي والب  0250/342

 .وا قبصا ن  في  ول اوضوعاا وا ا ا
 .اجق   ورن  فصقن  زال ةص ارلا:
 80 .ناول بصةً الاجق  وب انقوا ل ااا الاجق :

                                                 
 ا و صر اا فنواا ال ب وف ف ون .0ه 5ا ور  فنه الب رنا بوا واا ارة ةلنواه وأنه ص ر انوا ال   ال ت1الب رنر ت 78

ا فق  ندبطع الوقوا عقنوا بو ا الادافه أو الوصول ةلف اوقع ادب ل لوا ع ا أل لجاا   أ   راةال اادة ان  اجقة  لونوةا   بةةبً 3أاا في الب رنر ت
  http://www.oiu.edu.sd/show_page.php?page_id=03ا رابطوا: ول 
  .ا0 -5ت ا األع ا 2الب رنر ت 79

 ا   نوج  ج ن .3الب رنر ت
 ا.23 -13ا. ت50-55ا األع ا  ت2الب رنر ت 80

http://www.irss.oiu.edu.sd/show_page.php?page_id=23
http://www.fibsudan.com/ar2/?bg=almal
http://www.oiu.edu.sd/show_page.php?page_id=23
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  سوريا:سوريا:

 والقانونية:  االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة (81
 /http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/lawرابطوا: 

 جو  ةص ارلا: بص ر عل جاا    ا ر بدورنا.
  .5111بارنخ ةص ارلا: ل  ن ور عقف الاوقعه لول نظور انه قبل عا   

 نوعوا: اجق  عقان  ا وا .
اوضةةوعوا: ب نةةف بةةالب وف ا قبصةةا ن  وال انوننةة  والة ونةة . وبةة أا ب ةةرض الاجقةة  بةةنل صةةة ابوا اةةل  

  ا ب وف ااجدبنر و وبورا ا.0221عا ت
ا ال ة   51. وب أا الاجق  في بزنل األب اف ال الاجقة  ت-واا  ور عقف الاوقع-زال ةص ارلا:  ورن 

 ا  ةةول وةةل اجقةة  0252 ا ةلةةف عةا ت0222 ه وببةةةاوا األعةة ا   الةل وةةل اجقةة ه فاةل عةةا ت5111األول ل ةا  ت
  ا ص ر أرب   أع ا .0255ا  ول ع   وا  ه وفي عا ت0222عقف ع  نل بادبنناء عا ت

 .81ه وناول بصة وا وب انقواPDFل ااا الاجق : بوج  األب اف عقف الاوقع بصنغ  

  
  العراق:العراق:

 العراقية:  ديالي مجلة (83
 http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq/default.aspxرابطوا: 

ادةاف: تاجقة  الةةبً اةل جاا ة   نةالي ال راقنة ا وبوة ا ا دة   وةرا فةي والاجق  اوجةو ة عقةف الاوقةع ب
 الو اا. 

الجاا ة  الادبنصةرن ه وب ة  بكدةند جاا ة   نةالف دةن   –جو  ةص ارلا: وانا بصة رلا وقنة  الا قاةنل 
 أصب ا اجق  الةبً بص ر ال وقن  الا قانل / جاا    نالف. 5111

  .5111  بارنخ ةص ارلا: بكددا اجق  الةبً في دن
ا وقة  صة ر لة ا 00   ألل أول عة   وجة  عقةف الاوقةع لةوت0221نوعوا: نظور أنوا ص را قبل عا  

  ا.0221ال    عا ت
اوضةةةوعوا: ووانةةةا ب نةةةف بن ةةةر الب ةةةوف ال قانةةة  وااندةةةانن  والبربونةةة ه وقةةة  أصةةةب ا اجقةةة  الةةةةبً انةةة  

بةةا ننل وطقبةة  ال رادةةاا ال قنةةا ةلةةف نوانةةا لةة ا بكدندةةوا اصةة ر وبنةةر لقا قواةةاا ال قن ةة  البةةي وةةال ندةةبةن  انوةةا ال
و لم بدةب   واة  ال ةا انل عقةف ةصة ارلا ورصةانبو  ال قانة  هوقة  بنةاو  عقةف ر ادة  ب رنةر اجقة  الةةبً وووبة  
ال األداب ة ال ظا  وعاةل فنوةا اجاوعة  اةل الاةوظةنل الابة عنل ه وقة  بوقةةا اجقة  الةةبً عةل ةصة ار أعة ا لا 
                                                                                                                                            

 .ا غنر ابوفرة11 -53ه 52 -5األع ا  تو اه 23 -13اه ت50-55الاواقع  اا الصق  ة  ل   األع ا  تا   نوج  بالاوقع األصقي و 3الب رنر ت

  ا. 0223ا ل ا ت51-5ا ال    ت0الب رنر ت 81
 ا ل  ن ور ع  . 4الب رنر ت
ا ال ةة   األول 03ال صةر اةةل الاجقة  ت ا بةة 3 اه وفةةي الب رنةرت0222ا ل ةا  ت00ا ببببةةع الو ةاا وجةة نا أنةه بةة  األب ةاف الة ونةة  ةلةف الاجقةة ت3الب رنةرت
  ا ولو  لر ع   اوجو  عقف الاوقع.0255 ا ةلف ال    الرابع ل ا  ت0221ل ا  ت

http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq/default.aspx
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و لةم بدةب  الظةروا األاننة  البةي اةرا بوةا الا افظة  ةضةاف  ةلةف ادب ةوا  دةوربنر  0221-0222بنل عااي 
 ب رنر الاجق  في  لم الوقا تال وبور  دل ا ا  اواوأا ر اه اه.

وب   ادةبببا  األاةل فةي ا افظة   نةالف وعةو ة ال نةاة الطبن نة  ةلةف ربةو  الا افظة  عةا ا اجقة  الةةبً 
ا وعا ا اجقة  الةةبً issnولاص  ب   أل  صقا الاجق  عقف البرقن  ال ولي تب ص ار أع ا لا وب قبوا الج ن ة 

و دةة  بوجنوةةاا الةةوزارة أصةةب ا اجقةة   0223لرفةة  الادةةنرة ال قانةة  بةةالب وف البربونةة  والنةدةةن  ال ناةة  فةةةي دةةن  
 الةبً البص  بن ر الب وف البربون  والنةدن  ف ط.

 .-في الدن  أي أرب   أع ا -زال ةص ارلا: بص ر ب ول فصقي
 .82ل ااا الاجق : الاجق  ناول بصة وا وب انقوا

 
 جامعة ديالي. –مجلة ديالي للبحوث اإلنسانية تصدرها كلية التربية )األصمعي(  (82

 http://www.humanmag.uodiyala.edu.iq/default.aspxرابطوا:  
 .-بال رار–ص ارلا: بص ر عل وقن  البربن تاألصا يا بجاا    نالي جو  ة

عنةة اا وانةةا وقنةةة  البربنةة   نةةةالي باب ةة  ةلةةةف  5111بةةارنخ ةصةة ارلا: أددةةةا لةة   الاجقةةة  ال قانةة  عةةةا  
 .الجاا   الادبنصرن 

 نوعوا: اجق  عقان  ا وا .
  والبربونةة ا ووانةةا بن ةةر بوةةا اوضةةوعوا: وانةةا بدةةاف فةةي ب انةة  بكدندةةوا باجقةة ت نالي لقب ةةوف ال قانةة

ه وقةةة  دةةةانا الاجقةةة  بادةةةاوا  5113الب ةةةوف ااندةةةانن  وال قانةةة  وقةةة  ن ةةةر بوةةةا أول اةةةقبار عقانةةةي لقوقنةةة  عةةةا  
ةلف وقنبنل لي البربن  األصا ي  0223ال اليتاجق   نالي لقب وف ااندانن ا ب   أل ب   طر وقن  البربن  عا  

البربةة  األصةةا ي بوةة ا ال  ةةل اةةةل  -البةةي بصةة رلا– نةةالي لق ةةو  ااندةةةانن   ه والبربنةة  الةةرازي  نةةف عننةةا اجقةة 
الا رف  لب في الب الل بنل البلصصاا ه وب  نر الرصان  ال قنا   نف ضاا الوقن  دب  أقدا  بنضوي ب ةا 

ندانن  .   بلصصاا لغون  وبربون  وا 
ا   ناوةةةةل بصةةةةة ه و  44تلةةةة ااا الاجقةةةة : لةةةة   الاجقةةةة  ناوةةةةل بصةةةةة وا وب انقوةةةةا بادةةةةبنناء ال ةةةة   

 .83ب انقه
 

 تكريت:  جامعة في الشريعة بكلية اإلسالمية العلوم مجلة (81
  :الودنط تاوقع ال راقن  لقاج ا األوا نان  ال قان ا رابطوا

 http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=208&uiLanguage=ar 
 .بص ر ال جاا   بورنا بال رار جو  ةص ارلا:

                                                 
 ا. 45 – 30ا ال ال    ت2الب رنر ت 82

 01بادةبنناء ال ة   ت .0250ا ل ةا 12ةلةف الاجقة  النةاال تال ة    0221ا ل ةا 00ا األع ا  الاوجو ة عقف الاوقع: ال الاجق  األول تال ع  3الب رنرت
 01/ 02/  04ا أاةا األعة ا  ت43/ 35/ 32/ 03/ 00ا قانةا بادةب راء األب ةاف الة ونة  فةي األعة ا  ت3ا غنر اوجو  عقةف الاوقةعه وفةي الب رنةرت03/
 ا ف  ب بال عقف أب اف ف ون .12/ 41/ 43/ 41/ 42/ 41/ 44/ 03/01/

ا ل ةةا  41ةلةف ال ة  ت 0221ا ل ةا  01. واألعة ا  الاوجةو ة عقةف الاوقةةع اةل ال ة  ت-ب ةارنر الدةاب  لة  بة ور فةةي ال-ا لة   الاجقة  ج نة ة3الب رنةرت  83
ا ف  بوج  بوةا أب ةاف ف ونة . وأاةا األعة ا  01ه 01ا بادبنناء ال   ال ت41-01ا  صر األب اف الة ون  ال ال    ت3. وق  ب  في ل ا الب رنرت0255
 ر اوجو  أب انوا عقف الاوقع.ا فغن42ه 41ا وت40ال   ت ا ةلف03ال ت

http://www.humanmag.uodiyala.edu.iq/default.aspx
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  .0221وج نا بارنخ ال    األول دن   ارلا:بارنخ ةص 
 .ا وا  عقان  اجق  نوعوا:

اوضةةوعوا: نةةب  اةةل ل لوةةا ن ةةر الب ةةوف ال قانةة  البةةي بلةةص الاواضةةنع اادةة ان  والقغةة  ال ربنةة  واةةا 
 فنوا ال أاور ب رن ن .
 أع ا . 4 -3فصقن  بص ر في الدن  اا بنل  زال ةص ارلا:

ناوةةةل بصةةةةً و ه ااجقةةة  جاا ةةة  بورنةةةا لق قةةةو  اادةةة ان بظوةةةر بادةةة  تأعةةة ا  الاجقةةة   لةةة ااا الاجقةةة :
 84الب وف وااق .

 
   جامعة بغداد: -مجلة كلية اآلداب (83

  http://www.coart.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=55رابطوا: 
  http://www.noormags.com/view/fa/magazine/222لاوقع الةارديا: رابط ودنط تا

 رابط ودنط تال راقن  الاج ا األوا نان  ال قان ا:
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=32&uiLanguage=ar 

 اآل ا  جاا   بغ ا . جو  ةص ارلا: بص ر عل وقن 
وفةي اوقةع ال راقنة   .واةا جةاء فةي رابطوةا الابا ةر  5111بارنخ ةص ارلا: بكددةا اجقة  وقنة  اآل ا  فةي   ار 

  .5111وب  أنوا بكددا عا  
 .عقان  ا وا  نوعوا: اجق  ةندانن 

 .ا ه  نف ق  نص ر في الدن  الوا  ة أرب   أع زال ةص ارلا: ب و  بن ر الب وف ب ول فصقي
لة ااا الاجقةة : بصةة ر بالقغة  ال ربنةة  واةةا ب ةةوي ب ونةًا باانجقنزنةة  والةاردةةن . وناوةل بصةةةً أعةة ا لا وب انقوةةا 

 85ال رابط الاوقع الةاردي واوقع ال راقن .
 

   مجلة كلية اإلمام األعظم )القديمة(: (85
 رابطوا: لند لوا اوقع أو رابط ابا ر.

 http://www.noormags.com/view/fa/magazine/122تالاوقع الةارديا:  5رابط ودنط 
 http://almaktabah.net/vb/showthread.php?t=22243تاوقع اوبببنا ال ربن ا:  0رابط ودنط 
 رلا: وقن  اااا  األعظ  ببغ ا .جو  ةص ا

  .5110 -لة5310بارنخ ةص ارلا: نظور أنوا ب أا عا  
                                                 

 ا. 5ا ال    ت 2الب رنر ت 84
 .ا   نوج  به ب ف ف وي1اه ال    ت55  -0ت ال ا األع ا 3الب رنر ت  

اه ودب  عة    صةر األعة ا  الباقنة  لةو 34 -5ا أع ا  ابةرق  ال ت52ا ور  فنه اا نقي: تاجق  وقن  اآل ا  بغ ا : ب  داب ا  صر ت1الب رنر ت 85
ا . ولنةام أعة ا  ألةرل لة  نجة  بوةا 01   وجو لا با نبرناه أو ع   وجو  أب ةاف ف ونة  فةي ب ةض األعة ا . وقة   صةر فةي لة ا الب رنةر ال ة   تةاا ع

 أب انا ف ون  فبرونالا. وناول ب انل األع ا  الابوفرة في ا نبرنا وبصة واا.
جاا   بغة ا / اجقة  وقنة  اآل ا  بغة ا ا. والاوقةع اللةاص  -ق  وقن  اآل ا / اآل ا ا ور ا ل   الاجق  باداناا البقة  في الو اا: تاج3الب رنر ت

ناةا اعبنةف 52الا وور أعة   ألة ا انةه النبة ة عةل الاجقة ه لونةه لة  ن ةبل بب انةل الاجة ا فنةهه بةل وضةع عقةف صةة به ت ا أعة ا    ناوةل فب وةاه وا 
ا ةلةف 5111ا عةا  ت5بب انقوا وبربن  أعة ا لاه فن ةر اةل ال ة   ت http://www.noormags.com/view/fa/magazine/222الاوقع الةاردي: 

ه 53ا. واألعة ا  البةي  صةرا انوةا ب ةوف ف ونة  ادةب ًا لةي: ت01ه 01ه 50ه 4ا اةع دة وط ب ةض األعة ا  ل لوةا ولةي: ت5112ا عا  ت31ال    ت
ا. واا ناول بصةً الاجقة  وب انقوةا 33ه 02ه 04ه 02ه 53ه 52ا . وق  ادب روا ب وف ل  ب صر ال األع ا  البالن : ت02ه 05ه 52ه 51ه 54

 ا ع  ا ابةرقًا انوا.05عقنه توبوفر   http://archive.org/details/MajatKoliatAladabال اوقع أر نا ورابطوا: 

http://www.coart.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=11
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/666
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/706
http://almaktabah.net/vb/showthread.php?t=66648
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/666
http://archive.org/details/MajatKoliatAladab
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 ل  نوب  أنوا ا وا . نوعوا: اجق  عقان 
 .الالبقة  نرن  بالاوضوعاا في ال قو  ااد ان  اوضوعوا:

 ا  ف ةطه  لرلةازال ةص ارلا: وانا بص ر ول دنبنله ونب و أنوا ق نا  وبوقةةاه  نةف لة  نجة  دةول أرب ة  أعة 
 لة.5313عا  

 الا اروول في ةص ارلا: عاا ة الوقن / ب  راا وزارة الب قن  ال الي والب ف ال قاي.
لة ااا الاجقةة : ناوةل بصةةةً الاجقة  وب انقوةةا اةل الةةروابط الودةةنط  الاة وورة  نةةف لة  ن ةةا عقةف اوقةةع ابا ةةر 

 86لوا.
 

   مجلة كلية اإلمام األعظم )الجديدة(: (86
  /http://www.imamaladham.edu.iq: رابطوا الابا ر

 رابط ودنط تاوقع ال راقن  لقاج ا األوا نان  ال قان ا:
Id=http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&is0112&uiLanguage=ar   

 جو  ةص ارلا: وقن  اااا  األعظ  بال رار.
 وق  وانا بص ر داب ًا باد  تاجق  اللطن ا. .0221بارنخ ةص ارلا: ص ر أول ع   لقاجق  دن  

 نوعوا: اجق  عقان  ةندانن  ا وا .
 .اوضوعوا: ابلصص  بن ر ال قو  ال ربن  وااد ان  وبالبلصصاا ال اا  وال قن  

 نصا دنون . زال ةص ارلا:
 الا اروول في ةص ارلا: بلضع لب قنااا وزارة الب قن  ال الي والب ف ال قاي و اصق  عقف رق   ولي.

ل ااا الاجق : ناوةل بصةةً فوةارد الاجقة  اةل رابطوةا الابا ةره وناوةل بصةةً الةوةارد وب انةل الب ةوف اةل 
 87 قان ا الا وور أع  .الاج ا األوا نان  ال -الرابط الودنط تال راقن 

 
 88مجلة كلية الدراسات اإلسالمية ببغداد: (87

 
 جامعة بغداد: -مجلة كلية العلوم اإلسالمية (88

                                                 
ا  ور فنه ف ط: تأنه ب   صةر الب ةوف اةل األعة ا  األرب ة  األولةفا. ولوةل ويجة ا ب ةوف فةي نةةد األعة ا  وة لم لوةل لة  نةب   صةرلا 5الب رنر ت 86

اه 5314ل ةةاني ببغةة ا  عةةا  تا الاطبةةو  فةةي اطبةةع ا0اه ه وال ةة   ت5310ا الاطبةةو  فةةي اطب ةة  دةةقاال األعظاةةي ببغةة ا  عةةا  ت5ولةةي فةةي األعةة ا : ت
اه وأاوةةل البوصةةةل ةلنوةةا وب انقوةةةا اةةل اوقةةةع اوبببنةةةا 5313ا طب ةة  اار ةةةا  ببغةة ا  عةةةا  ت4اه وال ةةة   ت5312ا طب ةةة  ال ةةاني ببغةةة ا  عةةا  ت3وال ةة   ت

ووةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لم اةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الاوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع الةاردةةةةةةةةةةةةةةةةةةيه ورابطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه:  http://almaktabah.net/vb/showthread.php?t=22243ال ربنةةةةةةةةةةةةةةةةةة ه ورابطةةةةةةةةةةةةةةةةةةه:  
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/122 . 

ع  ًا ولي ج ن ة لة  ندةبر  54وق  ص ر انوا ةلف اآلل  ا ب  الب رنا بالاجق  ال اوقع الوقن  واوقع ال راقن  الاوضو  رابطواا أع  .3الب رنر ت 87
 .-ب ا  اه ال جانع األع ا – صر ب ونوا في الو اا وق  ب   صرلا في ل ا الب رنر 

 ا ل  ن ور ع  .1الب رنر ت 88
قةف رابةط لقاجقة  أو اوقةع لةة. ف ةط. ولة  ن ةا ع5312ا عةا  3لةة وال ة   ت5333ا عةا  0ا ب وف في الو اا ال ال    ت52ا دبر  صر ت3الب رنر ت

  صة ر نظةا  ببكدةند وقنة  فةي بغة ا  5121لقوقن  بو ا الادافه ولول وج نا اوق ًا لوقن  ال قو  ااد ان  ببغ ا  نبنل ن كة الوقنة ه وفنةه أنةه فةي عةا  
  ودانا وقن  ال رن   ب ً  ال وقنة  اااةا  5111 باد  وقن  اااا  األعظ  لق راداا ااد ان ه وأل  ا الوقن  بوزارة الب قن  ال الي جاا   بغ ا  عا 

 ه فكصةةةبً فةةةي وقنةةة  ال ةةةرن   قدةةةاال لاةةةا: قدةةة  الةةة نل وقدةةة  ال رادةةةاا 5130األعظةةة ه وأل ةةةر بوةةةا قدةةة  الةةة نل اةةةل وقنةةة  اآل ا  بجاا ةةة  بغةةة ا  عةةةا  
قاي فنوةا وبة  بغننةر قدة  الة نل ةلةف قدة  أصةول     ف ب  نل عقف انواج الوقن  باا نل   رفع الادبول ال 5112 -لة 5455ااد ان ه وفي صنا 

  وأصةول الة نل ال نله وقد  ال راداا ااد ان  ةلف قد  ال رن  ه وب  بغننر ادة  الوقنة  ةلةف وقنة  ال قةو  اادة ان ه وبضة  اآلل ن نة  أقدةا : ال ةرن 
 اد ان  بوعاء ادب ل.ب فرا  اجق  وقن  ال قو  ا -ب  ل اه–والقغ  ال ربن . ودن و  في ل ا الب رنر 

http://www.imamaladham.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=2796&uiLanguage=ar
http://almaktabah.net/vb/showthread.php?t=66648
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/706
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   http://cois.uobaghdad.edu.iq/Publications.aspxرابطوا: 
 ف ال قاي.بص رلا وقن  ال قو  ااد ان  بجاا   بغ ا  بال رار ب  راا وزارة الب قن  ال الي والب  جو  ةص ارلا:

  .5112بارنخ ةص ارلا: نظور أنه ال عا  
 نوعوا: اجق  فورن  ا وا .

 اوضوعوا: ب وي أب انًا قنا  في البقا ال قو  ااد ان .
 زال ةص ارلا: اجق  فصقن . 

 89ل ااا الاجق : ناول بصةً الاجق  عقف الاوقعه وا ط   عقف فواردوا وب انل ب ونوا.

  
  فلسطني:فلسطني:

 القاسمي(:  مجلة )أكاديمية (89
                                                                                                                                              http://www.qsm.ac.il/mrakez/asdarat/defaultLab.asp?LabId=196&did=115رابطوا: 

ولةي ا ننة  عربنة  ب ةع فةي لةواء  نةةا  ا جو  ةص ارلا: بصة ر عةل وقنة  أوا نانة  البربنة  تباقة  الغربنة ا
 ه و صةقا عقةف ا عبةراا األوةا ناي اةل جاا ة  5131وقة  بكددةا لة   األوا نانة  عةا   هفي فقدطنل الا بق 

  5111األزلر عا  
  .5111لة/5453بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا عا   

 ISSN:(1565- 8090) نوعوا: اجق  عقان  ا وا   اا بصننا  ولي
 اوضوعوا: بجاع أب اف ةد ان ه بربون ه أ بن ه وعقان . 

 زنل األب اف ال ال    الرابع.ن. وب أا الاجق  في ب-واا  ور عقف الاوقع-زال ةص ارلا:  ورن  
 .90ه وناول بصةً أب انوا وب انقواPDFل ااا الاجق : بوج  األب اف عقف الاوقع بصنغ  

 
 مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة . (91

 /http://research.iugaza.edu.psرابطوا: 
 .-فقدطنل–جو  ةص ارلا: الجاا   ااد ان  بغزة 

  .5113بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول ال الاجق  األول عا  
 عوا: اجق  عقان  ا وا .نو 

اوضوعوا: ب و  بن ر الب وف ال قان  األصنق  في اجا ا ال قو  الالبقة  بالقغبنل ال ربن  واانجقنزنة  
 د  البلصصاا البالن : ال راداا ااد ان ه ول راداا الطبن ن  والون دةن ه وال رادةاا ا قبصةا ن  واا ارنة ه 

  وف ااندانن . وال راداا البربون  والنةدن ه والب
 زال ةص ارلا: نصا دنون   أي بص ر اربنل في ول عا .

                                                 
 ه فق قوةة  َدةةَووا عةةل 5113ا لةة  نةةر  ادةةاف لةة   الاجقةة  فةةي الب ةةارنر الدةةاب  ه لوةةل وجةة  فةةي الو ةةاا ب ةةف وا ةة  دةةبر  صةةر  اةةل عةةا  3الب رنةةر ت 89

 الة ون  ال ل   األع ا .ا ف ط. وق  قانا ب صر الب وف 35 -02ا ع  ًا انواه والاوجو  عقف الاوقع ال ال    ت35اا ارة ل لم. وص ر ةلف اآلل ت
 ا ف  نوج  بوا أب اف ف ون .1-4ا. أاا ال   الت54-2ا األع ا  ت1الب رنرت 90

 ا   نوج  به أب اف ف ون .51 ا. لول ال   ت0255ا األع ا  الاوجو ة عقف الاوقع: ال ال    الرابع ةلف ال    اللااد ع رت3الب رنرت

http://www.qsm.ac.il/mrakez/asdarat/defaultLab.asp?LabId=196&did=115
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غةةةزةه وب اةةةل الةةةرق  -الا ةةةاروول فةةةي ةصةةة ارلا: بصةةة رلا  ةةة ول الب ةةةف ال قاةةةي بالجاا ةةة  اادةةة ان  
 .اISSN:1726-6807ت ال ولي

لةةة ااا الاجقةةة : بصةةة ر عقةةةف لن ةةة  اجقةةة  وا ةةة  وةةةل دةةةن ه ووةةةل اجقةةة  ن ةةةوي عةةة  نله وبن ةةةر الاجقةةة  
 .91ه وناول بصة وا وب انقواpdfب اف واقلصابوا بصنغ  األ

 
 :مجلة جامعة األقصى (93

 http://www.alaqsa.edu.ps/ar/default.asp?folder_id=50&pageid=1079&class_id=2 :رابطوا

 .في جاا   األقصف بةقدطنل : بص ر عل عاا ة ال راداا ال قنا والب ف ال قاياجو  ةص ارل
 . 5111ال اجق  جاا   األقصف عا   : ب  ةص ار الاجق  األولبارنخ ةص ارلا

 .نوعوا: اجق  عقان  ا وا 
: ال قةةةو    فةةةرو  الا ةةةارا وال قةةةو  الالبقةةةة ن ةةةبال وةةةل عةةة   عقةةةف دقدةةةق  وا ةةة ة بضةةة -5: اوضةةةوعوا

 0224ب  بطونر اجق  جاا   األقصف ابب اًء ال عةا   -0ن  وال قو  البطبن ن  والطبن ن  وال قو  البربون . ااندان
تالاجقةة  النةةاالا ب نةةف ن ةةبال وةةل عةة   عقةةف دقدةةقبنل: دقدةةق  ال قةةو  ااندةةانن  البةةي بوةةب  بن ةةر األب ةةاف البةةي 

الطبن نة  وبوةب  بن ةر األب ةاف البةي بب قةر باجةا ا  بب قر بالاجا ا ااندانن  واأل بن  والبربون ه ودقدق  ال قو 
 ال قو  الطبن ن  والبطبن ن  .

 .دنونًاه ع   ننانر وع   نوننو الاجق  بواقع ع  نل : بص رزال ةص ارلا
 92 ه وناول بصة وا وب انل أع ا لا .الاجق  ابا   في الاوقع: ل ااا الاجق 

 
 مجلة جامعة القدس المفتوحة بفلسطين:  (92

   http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=225ا: رابطو
 جو  ةص ارلا: بص ر ال عاا ة الب ف ال قاي وال راداا ال قنا لجاا   ال  د الاةبو   في فقدطنل. 

  .0220ا  بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا في ب رنل أول / ع
 نوعوا: لي اجق  عقان  ا وا . 

اوضةةةوعوا: بن ةةةر الاجقةةة  الب ةةةوف وال رادةةةاا األصةةةقن  الارببطةةة  بالبلصصةةةاا ال قانةةة  ألعضةةةاء     
الون   الب رندن  والبا ننل في جاا   ال  د الاةبو   وغنرلا ال الجاا اا الا قنة  وال ربنة  وال ولنة ه اةع الباةا  

قن  الاةبوحه وب بةل أنضةا األب ةاف الا  اة  ةلةف اةقباراا عقانة  ا واة  والاراج ةاا لاص بالب وف الاب ق   بالب 
 والب ارنر ال قان  وبرجااا الب وف.

 زال ةص ارلا: بص ر ول أرب   أ ور.
 . 93ل ااا الاجق : ل   الاجق  ناول بصة وا وب انقوا

                                                 
 ا. 53-5ا الاجق  ت2الب رنر ت 91

 ا.0ه 5ا ال    ت51ا الاجق  ت1ت الب رنر
  . 0250ا ل ا  02ا اجق ًاه وق  ب  ادب راء أب اف الاجق  ت02ا ص ر انوا ةلف اآلل ت3الب رنر ت

 .ا بوج  فنوا ب وف ف ون 50ه 1ال   ال تو ه ا54 -3 صر األب اف ال الاجق  تا 2الب رنر ت دبر في 92
 بصة ه وب انقه. ا نب  ر51ا ال    ت3الب رنر ت

 ا.2-ا األع ا  ال تا2الب رنرت 93

http://www.alaqsa.edu.ps/ar/default.asp?folder_id=50&pageid=1079&class_id=2
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=225
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  قطر:قطر:
 :  شريعة والدراسات اإلسالميةحولية كلية ال (91

 رابط ابا ر لق ولن  أو رابط ودنط لقوصول ةلنوا. رابطوا: ل  ن ا عقف
 جو  ةص ارلا: بص ر عل وقن  ال رن   وال راداا ااد ان  بجاا   قطر.

 .94ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لبصة وا أو ب انقوا

  
  الكويت:الكويت:

 مجلة أوقاف: (93
 http://www.awqaf.org/awqafjournal/portal.aspx :الابا ر رابطوا

 .بص رلا وزارة األوقاا وال قول ااد ان  بالوونا لا:جو  ةص ار 
  .0225نوفابر  -لة5400ص ر ال    األول انوا في   بال  بارنخ ةص ارلا:

 .ا وا اجق  عقان   نوعوا:
 .ب نف ب قول الوقا وال ال اللنري اوضوعوا:

 اجق  فصقن . زال ةص ارلا:
 95وبصة وا. ب انل الاجق  الةرندن ه ناولنوقنزن  و ب با  الن ر بالقغاا ال ربن  وا  ل ااا الاجق :

 
 :مجلة الحقوق (95

  www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/jol/homear.aspx?id=1&Root=yes:  رابطوا
                                                                           : اجقد الن ر ال قاي بجاا   الوونا.  جو  ةص ارلا

ةلةةف الادةةاف ال ةةالي ه و لةةا ال ةةرن     بادةة  اجقةة  ال  ةةور و 5111بةةارنخ ةصةة ارلا : بكددةةا فةةي عةةا  
 .اا ااد ان  وبلصنص اجق  باداواب   ةن اء وقن  ال رن   وال راد ه 5130ان  عا  

 عقان  ا وا . فصقن  : اجق نوعوا

                                                                                                                                            
 ها.5430-5435ا ال عا  ت03- 51ا ال    ت1الب رنر ت
ا. وببببع و اا الب وف الة ونة  وجة  أنةه  صةرا األب ةاف اةل ال ة   تالنالةفا ةلةف ال ة   تالنالةف وال  ةرولا. -الجزء األول– 01ا ال    ت3الب رنر ت

ا. أاةا ال ة   الرابةع فوةو غنةر 03ه -الاجقة  النةاني-01ه 02ه 01ه 04ه 00ه 02ه 51ه 54ه 0ه 5تأاا األع ا  البالنة  فة  ب ةبال عقةف ب ةاف ف ونة :
 اوجو  عقف الاوقع.

 ا.54ه 52ه 3ه 5ا ع  األع ا  ت5453ا عا  ت51ةلف ال    ت 5420ا عا  0ا ال ال    ت5الب رنر ت 94
 ا.55ه 1ه 2ه 4-5ا األع ا  ت1الب رنر ت
 اباب   أع ا لا.ا ل  ن ا عقف رابط ل3الب رنرت

 ا.2 -5ا ال ال    ت0الب رنر ت 95
 ا.50 -1ت ا  ال ال   3الب رنرت
 اه وب   صر اا فنوا ال أب اف ف ون .5432ا  لر ع   ص ر عا  ت52 -53ا األع ا  ال ت1الب رنر ت

 ا.53 -51ا ال ال    ت3ب رنر تال

http://www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/jol/homear.aspx?id=1&Root=yes
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لقا ةةةبغقنل فةةةي   ةةةل ال ةةةانول اةةةل   ه ولةةةي اوجوةةةبن ةةةر ال رادةةةاا والب ةةةوف ال انوننةةة : ب نةةةي ضةةةوعوااو 
 . ارأوا ناننل وقضاة وا اانل وصنا  قر 

وف ه ةضةةةاف  ةلةةةف اق  ةةةنل دةةةنوننل لضةةةاال الب ةةةاةةةراا فةةةي الدةةةن  4زاةةةل ةصةةة ارلا: وبصةةة ر الاجقةةة  
 وال راداا  اا الطبن   اللاص . 

جقةةةة  : الاجقةةةة  ابا ةةةة  فةةةةي الاوقةةةةع ه وناوةةةةل بصةةةةةً فوةةةةارد الاجقةةةة  ف ةةةةط وااطةةةة   عقةةةةف لةةةة ااا الا
 96 ناول ب انل األع ا . اقلصاا لألب اف و 

 
 :مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية (96

   kuniv.edu.kw/JGAPS/homear.aspx?id=http://pubcouncil.5&Root=yesرابطوا: 
 . ةةةةةر ال قاي بجاا   الوونةةةابص ر عل اجقد النجو  ةص ارلا: 
 . 5111  األول انوا في ننانر عا     نف ص ر ال  5114بكدةدا عا   بارنخ ةص ارلا:

 .ا وا  اجق  عقان  نوعوا:
ب  ول انط ة  اللقةن  والجزنةرة ال ربنة  فةي البقةا الاجةا ا بن ر الب وف وال راداا الاب ق    ب نف اوضوعوا:

بةةا  عةةرض الوبةة   :اةةل أبوابوةةا الناببةة و  الةةخه ..انوننةةة  وااع انةة  والبن نةة الدنادةةن  وا قبصةةا ن  وا جبااعنةة  والبربونةة  وال 
الاقلةةةاا فةةي بةةا   ةةر أ ةة ف ه واةةا بناصةة  بةةالاقباراا والنةة واا ال  ننةة ةضةةاف  ةلةةي بةةا  الب ةةارنر الل هالاببوةةرة واراج بوةةا

ه  نةف دبن ةر اةل ل لةه ولةو بةا  اقلصةاا الردةا ل الجاا نة ه ولنةام بةا  ادةب  ف البنبقوجرافنا تبال ربنة  واانجقنزنة ا
براعةي الاجقة  فةي الن ةر  .ا ال أع ا  الاجق 523ال ال    ت أ  ف اا باا اناق به ال ردا ل الااجدبنر وال وبورا  ب ان 

بوةة ا  .ل فةةي جانةةع اجةةا ا الب ةةف وال رادةة ه والاب ق ةة  بففةةار الادةةب برادةةاا البةةي ب ةةال  الوضةةةع الةةرالل البةةوازل بةةنل ال
 صةقا الاجقة   .ء انط ة  اللقةن  والجزنةرة ال ربنة الاجق  ةلي ب عن   رو  الب ف والن ر ال قاي والن افي وبكصنقوا بنل أبنا

ي جا زة ب    ألفضل ب ف ان ور في اجقة  وونبنة  ا واة  اربةال ه ولر ال اقدد  الوونا لقب    ال قايعقف جا زة النا 
   .ا501في اجال ااندانناا ال    ت 0221ا وعا  11    تفي اجال ااندانناا ال 5111في عا  

 زال ةص ارلا: اجق  فصقن ه بص ر أرب   أع ا  ول دن  وبجاع في اجق .
ه عقانةا عالانةا بةوةرد الاجقة  فةي اننةي ع ةر فوردةاو زنة ه بةالقغبنل ال ربنة  واانجقنل ااا الاجق : ب وي ب ونةًا 

ن ةاء قاعة ة بنانةاا لقاجقة  عقةف  ةبو  ا نبرنةا ب بةوي ةبة  و .  اع ة البناناا ال قانة  ال الانة واا ب رج في أونر ال  بو  ل
  عقةةف وااةةل لوةةل   ناوةةل ا طةة  بةةالقغبنل ال ربنةة  وا نجقنزنةة عقةةف اقلصةةاا لجانةةع األعةة ا  البةةي صةة را عةةل الاجقةة  

 97.النص أو ب انقه
 

 :مية بالكويتمجلة الشريعة والدراسات اإلسال (97
 http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jsis/homear.aspx?id=1&root=yesرابطوا:  

 جو  ةص ارلا: بص ر ل   الاجق  عل اجقد الن ر ال قاي بجاا   الوونا.

                                                 
 ا عقف ضوء فورد الاجق .5404 -5451ا + األع ا  في الدنواا ت5111نوننو  -5111ا جانع األع ا  في الدنواا ال تننانر 5الب رنر ت 96

 .اً ع   ا ل  ن ور4ه الب رنر تا3ت ا بااضاف  لق   4 -5ت ا ال ال   3ت ه الب رنر ا0224 -0222ا ال ت0الب رنر ت
 .ا33 -5ه الاجق  ت ا0252 –  0220ا ال عا  ت2ت الب رنر

 غنر اوجو ة ضال األع ا .فا 31 -34تل نالاجق  ه ع اا32ت ا الاجق 3الب رنر ت
 ا ل  ن ور ع  .4الب رنر ت 97

ا ع  ًاه بن ر فنوا الب وف الة ون . وق  دبر  صر ب ف وا ة  انوةا فةي الو ةاا. وبة  ادةب راء األعة ا  جان ةًا 541ا ص ر انوا ةلف اآلل ت3الب رنر ت
 ول  نج  دول ب ننل ف وننل.

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/JGAPS/homear.aspx?id=1&Root=yes
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  .5134أبرنل - لة5424بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا في رج  
 نوعوا: اجق  عقان  ا وا .

اوضةةةوعوا: بوةةةة ا ةلةةةةف ا الجةةةة  الا ةةةةو ا الا اصةةةةرة وال ضةةةةانا الادةةةةبج ة اةةةةل وجوةةةة  نظةةةةر ال ةةةةرن   
اادة ان  ه ب ةال اوضةوعابوا ا ظة  عقةو  ال ةرن   اادة ان  : اةل بةدةنر و ة نف ه وف ةه ه واقبصةا  ه وبربنةة  

اقباراا ه واراج   وب   رعن  ا اصةرة ه وفبةاول  ةرعن  ه وب قن ةاا ةد ان  ه ةلف غنر  لم ال ب ارنر عل ال
عقةةف قضةةةانا عقانةة  ه بنةةةو  البةةةا نول فنوةةا ه فوةةةانوا اةةل أعضةةةاء لن ةةة  البةة رند فةةةي البقةةا الجاا ةةةاا والوقنةةةاا 
ااد ان  عقف رق ة  ال ةالانل : ال ربةي واادة اي ه بلضةع الب ةوف الا  اة  لقاجقة  ةلةف عاقنة  ف ةص وب وةن  

الضةةوابط البةةي البزاةةا بوةةا الاجقةة  ه ون ةةو  بوةةا وبةةار ال قاةةاء والالبصةةنل فةةي ال ةةرن   اادةة ان  بوةة ا   دةة 
 ا رب اء بالب ف ال قاي ااد اي ال ي نل   األا  ه ون ال عقف رف    كنوا .

زاةةةل ةصةةة ارلا: ببةةةةاوا الاجقةةة  فةةةي صةةة ورلا  فاةةةنً : وانةةةا الاجقةةة  فةةةي الدةةةنواا الةةةن ف األولةةةف اةةةل 
ه وفي األعوا  البي بقنوا ول اجق   ةول ن نة  أعة ا ه -با نف أل ول اجق   ول ع  نل–لا نصا دنون  ص ور 

أصبً ول اجق  -ا 01أي ال الاجق  رق ت- ا 0250ةلف عا  ت-ا 51أي ال الاجق  رق ت- ا 0222وال عا  ت
 ن بوي عقف أرب   أع ا .

 قاي بجاا   الوونا.الا اروول في ةص ارلا: بص ر ب ا ة راا اجقد الن ر ال 
ناا الاوجو  عقف الاوقع اقلصاا ف ط  . 98ل ااا الاجق :   ناول بصةً األع ا  و  ب انقواه وا 

 
 :مجلة الفرقان الكويتية (98

 http://www.al-forqan.net/issues رابطوا:
 .ااد اي بالوونا   ة ناء البراف: بص ر عل جا نجو  ةص ارلا

 .نوعوا: اجق  عقان  أدبوعن 
 .اوضوعوا: ةد ان  ن افن 

قةةاءاا و ةةوارااه أب ةةاف  هضةةانا ةدةة ان ق هعقةةف ألبةةار عااةة ه ا ةةا ا: ب بةةوي الاجقةة  لةة ااا الاجقةة 
-word بصةةة وا بصةةنغ  تاةةا ناوةةل ب انةةل أعةة ا  الاجقةة  و و هفبةةاول. الاجقةة  ابا ةة  عقةةف الاوقةةع هو رادةةاا

pdf99.ا 
 

                                                 
 ا.5403-5451ا جانع األع ا  ال عا  ت5الب رنر ت 98
 ا.11-31ا األع ا  ال ت0الب رنر ت 

 ا. 12-22ا ال ال   ت3الب رنر ت
 ا.11-5ا ال ال    ت4الب رنر ت
 ا.5423ا عا  ت52ا + ال    ت5422ا عا  ت1ا + ال    ت5421ا عا  ت3ا ال    ت1الب رنر ت
 ا.35- 12ا ال    ت2الب رنر ت
 ا.32-30ا األع ا  ت1الب رنرت
  . 0250ا ل ا  15ا ال    ت01  ةلف الاجق ت0255ا ل ا  31ا ال    ت02الاجق تا: ال 3ت الب رنر

 ا عقف ضوء فورد الاجق .5404 -5451ا + األع ا  في الدنواا ت5111نوننو  -5111ا جانع األع ا  في الدنواا ال تننانر 5الب رنر ت 99
 .اً ع   ا ل  ن ور4ه الب رنر تا3ت اف  لق   ا بااض4 -5ت ا ال ال   3ت ه الب رنر ا0224 -0222ا ال ت0الب رنر ت
 .ا33 -5ه الاجق  ت ا0252 –  0220ا ال عا  ت2ت الب رنر

 غنر اوجو ة ضال األع ا .فا 31 -34ل تنالاجق  ه ع اا32ت ا الاجق 3الب رنر ت

http://www.al-forqan.net/issues
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 مجلة المحامي الكويتية:  (99
 رابطوا: ل  ن نر عقف رابط ابا ر أو ودنط نوصل ةلنوا.

 جو  ةص ارلا: بص رلا جا ن  الا اانل الوونبن ه الجا ن  عضو في اب ا  الا اانل ال ر .
 بارنخ ةص ارلا: ل  ن ا عقنه.
 نوعوا: اجق  قانونن  ا وا .

نة  الابضةان  ألة  ال ةواننل وال ةراراا الابصةق  ب اةل اوضوعوا: بص ر الجا ن  دقدق  الب رن اا الوونب
 الا ااي. 

 .100ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لبصةً الاجق  أو ب انقوا
 

 مجلة الوعي اإلسالمي:  (311
 http://www.al-waie.org/download.php  رابطوا:

 .الوونا ب ول  األوقاا وزارة عل بص ر جو  ةص ارلا:
  .5131لة الاوافر 5421األول انوا في  وال عا  ص ر ال     بارنخ ةص ارلا:

 عقان  جاا ن  فورن  ن افن . اجق  نوعوا:
 . ورن  زال ةص ارلا:
  101.نر ال ا ا بوا   ب ور لوا اقلاه وونناول بصةً ب ض األع ا  وب انقوا ل ااا الاجق :

  
  لبنان:لبنان:
 :ةمجلة إسالمية المعرف (313

 http://eiiit.org/resources/eiiit.aspرابطوا: 
 .لبنال -جو  ةص ارلا: بص ر عل الا و  ال الاي لقةور ااد اي ال جاا   بنروا ااد ان 

  .0223ل قه عا   بارنخ ةص ارلا:
 نوعوا: عقان  ا وا .
 .اوضوعوا: اجق  فورن 
 زال ةص ارلا: فصقن .

 .102 وا وب انقوا أنضاً ل ااا الاجق : ناول بصة
                                                 

 ا أع ا  ابةرق .5الب رنر ت 100
 ا ل  ن ا عقف رابط لقاجق  لاباب   أع ا لا.3الب رنرت

  .ا130 -433ا ال    ت2الب رنر ت 101
 .اه5425 -5331ت ه ال عا ا022 -5ت ال  اع ا األ1الب رنر ت

ه 022 –023ه 014ه 015 -042ه 031ه 003ه 051 -053ه 053 -052ه 022 -025األعةةةةةةةةةةةة ا  تو  ها350 -025  تاعةةةةةةةةةةةة ا األ3الب رنةةةةةةةةةةةةر ت
 ا   نوج  بوا ا ال ف وي.015ه 012ه 031ه 032ه 003ه 012 ه032ه 001ا غنر ابوفرةه واألع ا  ت322 –013ه 011 –021

 ا.12-5ا ال ال   ت3الب رنرت 102
ه 23اه 11-15ا. وأاةا األعة ا :  ت23-15ا عة  ه وقة  بة   صةر األب ةاف فةي األعة ا  البالنة  اةل ت23ا نزل انوةا عقةف الاوقةع ةلةف اآلل ت3ت الب رنر

 [   ب بال عقف أب اف ف ون . 23ه 22ه 21

http://eiiit.org/resources/eiiit.asp
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 البخار  لبنان:  اإلمام بمعهد العلمي البحث مجلة (312

ولو ن وي رابطًا ابا رًا لقاجقة  لونةه  /http://www.boukhary.net/ws :رابط ا و  اااا  البلاري
 ا عقف رابط ودنط تاوقع األلوو ا ولو:51 -5قن  ااع ا . لونوا ا اق  ال ال    ت

http://majles.alukah.net/showthread.php?52102-%D1%31%D3%AC%D1%34%D3%A1-%D3%B1%D1%34%D1%31%D1%3A%D3%A1-%D1%30%D1%3A%D1%31%D3%A1-
%D1%31%D3%AC%D1%34%D3%A1-%D3%A1%D1%34%D3%A3%D3%AD%D3%AB-%D3%A1%D1%34%D3%B1%D1%34%D1%31%D1%3A-
%D3%A1%D1%34%D3%A1%D3%B3%D1%34%D3%A1%D1%31%D1%3A-%D1%31%D3%B1%D1%31%D3%AF-%D3%A1%D1%34%D3%A1%D1%31%D3%A1%D1%31-
%D3%A1%D1%34%D3%A3%D3%AE%D3%A1%D3%B5%D1%3A-Pdf#.UVMXtRw2zcw 

 ا لقاجقةة  تاوقةةع بنةةا الة ةةها ا ةةبال عقةةف بدةة   ع ةةر ب نةةًا اةةل ال ةة   األول ل ةةا 0ت ولةة ا رابةةط ودةةنط
 www.alfeqh.com/montda/topic/26791 :لةا5430لةا ةلف ال    البادع ع ر ل ا  ت5401ت

 ا:50-3اقب ف ألل ال  نف  ورا فنه األع ا  ال ت ا عقف اوقع3ت ول ا أنضًا رابط ودنط
  http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=122523  

ل ه ب  ةةراا الة وبور دةة   الةة نل بةةلبنةةال ةاال  -عوةةار -البلةةاري بصةة ر با وة  اااةةا  جوة  ةصةة ارلا:
 ا ا  الوبي.

 لة.5401عا   -ص ر ال    األول انوا في راضال بارنخ ةص ارلا:
 .ا وا  قنا  اجق  ةد ان  عقان  نوعوا:

 .ب نف  بالب وف و ال راداا ااد ان  اوضوعوا:
اال ة  أنةه اةل ال ة   النةه بصة ر وةل ن نة  أ ةور اققبةاً  وواناه واا عقانا اجق   ورن  زال ةص ارلا:

 بص ر ول دب  أ ور. ع ر أصب ا
 103.ل ااا الاجق : ناول بصة وا وب انقوا

 
 :مجلة الذخائر (311

ناةا وجة نالا فةي الاوببة  الوقةنة  ب ةا قدة   رابطوا: ل  ن ا عقف رابةط ابا ةر أو ودةنط نوصةل ةلنوةاه وا 
لدةن  ا–  ةلف ال    الدابع ع ر والناال ع ر 0222لة /5402ل ا  -الدن  األولف –ال ورنااه ال ال    األول 

  .0224لة/5404-اللااد  
 .-ول  ن ا عقف الجو  الباب   لوا-ه لصا بوا واال دقاال الجبوريجو  ةص ارلا: بص ر بقبنال

  .0222لة /5402بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا عا  
 نوعوا: اجق  عقان  ا وا .

 اوضوعوا: ب نف باآلنار والبراف والالطوطاا والونا ر. 
 : ناول بصة وا وب انوا واألب اف ان ورة عقف اوقع الاوبب  الوقةن ه قد  ال ورناا ال ل ااا الاجق

 .pdf  104ا ف ط عقف لن   53ا ةلف ال   ت5ال   ت

                                                 
 ا.1ه 1ت ا ع ا األع ا 53 -3ت ا األع ا 3ت الب رنر 103

 .ا51 -51ت ها1ت ها1ا ال    ت2الب رنر ت
لةةةا 5435لةةةا ةلةةف ال ةة   البادةةع ع ةةر ل ةةا  ت5402ا ببببةةع و ةةاا الب ةةوف الة ونةة  وجةة  أنةةه قةة  بةة   صةةر األب ةةاف اةةل ال ةة   النالةةف ل ةةا  ت3الب رنةةرت

 ا.02 54ه 0ه 5الن  تاألع ا  البا ب   صر األب اف في 3ت اه وفي الب رنر54بادبنناء ال    ت

 ا ف  نوج  بوا أب اف ف ون .53ه 51ه 54ه 53ه 52-5اه أاا األع ا  البالن  تال54ه 53ا ع ا ال    ت52-55ا ال ال   ت3الب رنرت 104
 ا ل  ن ا عقف رابط لاباب   أع ا لا.3الب رنرت

http://www.alfeqh.com/montda/topic/26791
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=122523
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  ليبيا:ليبيا:
 مجلة الجامعة األسمرية : (313
    http://www.asmarya.edu.ly: رابطوا

 .دارّن  لق قو  ااد اّن  بقنبناالجاا   األ: بص ر عل جو  ةص ارلا
 .ه5404بارنخ ةص ارلا: ص را عا  

 .نوعوا:  ورن  عقان  جاا   ا وا 
: ب ال عقف ن ر ب وف أعضةاء لن ة  البّة رند الجةاا ّي ون ةاطابو  ال قانةّ ه وبكلة  بكدةبا  اوضوعوا

ا ةاا األلةرله طرنةر اةّ  جدةور اةل النّ افة  الّنووض بالب ف ال قاةّيه وبدة ف ةلةف ربةط الجاا ة  بغنرلةا اةل الجا
 .ل الاج اه وبلاص  الجاا ن  انواوالا رف ه ولقر ن اط الب اء لقب اول فناا بننواه وبنل نظا رلا ا

 .ةص ارلا: نظور أنوا نصا دنون  زال
ا لا ع  اب انل أع  ه لول   ناول بصةً فوارد الاجق  و ل ااا الاجق : الاجق  ابا   عقف الاوقع

 105 .ال    األلنر انوا
 

   مجلة كلية الدعوة )ليبيا(: (315
 رابطوا: لند لوا رابط ابا ر.
 http://www.mltzm.com/vb/archive/index.php/t34342.html-رابط ودنط تاوقع الاقبز ا: 
 لنبنا.  -ااد ان  بطرابقد جو  ةص ارلا: وقن  ال عوة

  .5134 -ه5313ص ر ال    األول في الدن  األولف عا  بارنخ ةص ارلا: 
 نوعوا: اجق  ةد ان  ن افن  جاا   ا ّوا .

اوضةةةةوعوا: بن ةةةةر اوضةةةةوعاا الةةةة عوة اادةةةة ان ه وبو ةةةةا الةةةة عواا الالالةةةةة ه والب ةةةةوف الجةةةةا ة فةةةةي الن افةةةة  
براز ال وة وااب ا  فنهه وو لم  اضر ال ال  ااد اي.ااد ان ه و راد  البراف ال ربي   ااد اي وا 

 زال ةص ارلا: ص را دنونًا اققبًا.
لة ااا الاجقةة : ب ةةوي ب ونةًا بةةالقغبنل ال ربنةة  واانجقنزنةة ه   نوجة  لقاجقةة  اوقةةع أو رابةط ناوةةل اباب ةة  الب ةةوف 

ف ةةا ا ناوةةل ب انةةل الب ةةوف 03 -5عقنةةه أعةة ا  الاجقةة  اةةل ت وب انقوةةا انةةهه غنةةر أل تاوقةةع الاقبةةز ا الاةة وور أعةة  ه ري
 106وبصة وا انه.

 

                                                 
ا ناوةل فب ةه وااطة   عقةف فواردةهه 51ت ه عة ا ال ة  صةة واب اه لوةل جانةع األعة ا  نب ة ر فب وةا أو 51 -5ب  في الب ارنر  صةر األعة ا  ت 105

عقف  لةم بة   وبناءً هه الدن  الباد   لقاجق ه 5433ا  نف ور  في ال    ص ور  عا  51ت ن وي بارنخ ةص ارلا ة  عل طرنر ال    واوقع الاجق   
 ا رف  بارنخ ص ور أول ع    نف أل الاجق  بص ر بواقع ع  نل في الدن .

 ا.53ه 54ا ع ا ت51 -5ا ال ال    ت0 رنر تالب 106
 ا.05-51ا األع ا  ال ت3الب رنر ت
ا ولةة ا رابةةط الاوقةةع: 03 -5ا لةة  ن ةةا عقةةف رابةةط ابا ةةر لقوقنةة  أو الاجقةة . ولوةةل وجةة ا فةةي اوقةةع الاقبةةز   روابةةط لب انةةل األعةة ا  اةةل ت3الب رنةةر ت

-http://www.mltzm.com/vb/archive/index.php/t34342.html ه 00وب ض الروابط   ب ال. وب   صر الب ةوف الة ونة  اةل ال ة  نل ت
 ا ول  نج  فنواا ب ونًا ف ون .53ه 54ا واراج   ال   نل ت03

http://www.asmarya.edu.ly/
http://www.mltzm.com/vb/archive/index.php/t-34340.html
http://www.mltzm.com/vb/archive/index.php/t-34340.html
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  ماليزيا:ماليزيا:
 مجلة إسرا الدولية للمالية اإلسالمية: (316
 ل ا رابط لق    األول عقف اوق وا:  رابطوا:

http://www.isra.my/publications/journal-arabic/current-issues/volume-5-june-0255.html 
 ا:الاوقع ال الاي ل قبصا  ااد ايعل طرنر: توناول الوصول ةلنوا 

http://www.ipublication.isra.my/product-608628.html 
ا ةدراووقا  ت .بص رلا األوا نان  ال الان  لقب وف ال رعن  في الاالن  ااد ان  االنزنا جو  ةص ارلا:

 .البصار ل روا ل   األوا نان 
  .0255ص ر ال    األول انوا عا   بارنخ ةص ارلا:

 .ا وا اجق   نوعوا:
ب نف بن ر الب وف األصنق  وا ببواراا واألفوار الج نة ة فةي اجةال الاالنة  اادة ان ه باةا  اوضوعوا:

 ونر ل   الصناع  ون زز ال ق ربوا.ندو  في بط
 نون .نصا د زال ةص ارلا:
 107.بوج  لوا اقلصاا ف ط   ناول بصةً الاجق  بل ل ااا الاجق :

 
 مجلة التجديد:  (317
  /#http://www.iium.edu.my/at-tajdid رابطوا:

 .االنزنا -د ان  ال الان بص رلا الجاا   اا جو  ةص ارلا:
  .5111الاوافر ننانر  5451انوا في راضال  ص ر األّول بارنخ ةص ارلا:

 .اجق  فورّن  ا ّوا  نوعوا:
 .ب نف ب ضانا البج ن  الةورّن  والبواال الا رفي اوضوعوا:

 .بص ر بانبظا  في نوننو و ندابر ال ول دن  هنصا دنوّن  زال ةص ارلا:
نةو   ةرقي  دةناه و  ناوةل  ربّنة  فةي انط ة  جلةي أّول اجقّة  ا ّواة  بصة ر بالقغة  ال ل ااا الاجقة :

 108.بصةً األع ا ه بل ناول ب انل ب ض اقلصابوا

  
  مصر:مصر:
 :  (المنوفية)إلسالمية حولية كلية أصول الدين والدعوة ا (318

                                                 
 ا.5ا ال    ت1الب رنر ت 107

 ا.0ال    تا 3الب رنر ت
 ا.53ه 50ه 1ه 0ه 5 ا  تا األع5ت الب رنر 108

 ا.51ه 51ه 54ه 50ه 55ه 52ه 1ه 3 ه1ه 2ه 4ا األع ا  ت0الب رنر ت
 ا.51ا + ت53 -55تال  األع ا ا 3ت الب رنر

 .ا5402ا عا  ت51ا ال    ت1الب رنر ت
 غنر ابوفرة.فه أاا األع ا  الداب   ا01ال     51ا تالاجق  3الب رنر ت 

http://www.ipublication.isra.my/product-608628.html
http://www.ipublication.isra.my/product-608628.html
http://www.iium.edu.my/at-tajdid/
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 رابطوا: ل  ن ا عقف رابط ابا ر لق ولن  أو رابط ودنط لقوصول ةلنوا.
 بجاا   األزلر.جو  ةص ارلا: بص ر عل وقن  أصول ال نل وال عوة ااد ان  بالانوفن  

 .109ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لبصة وا أو ب انقوا
 

 حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين بالقاهرة )فرع جامعة األزهر(:  (319
 رابطوا: ل  ن ا عقف رابط ابا ر لق ولن  أو رابط ودنط لقوصول ةلنوا.

 .-فر  جاا   األزلر- ربن  لقبننل بال الرةجو  ةص ارلا: بص ر عل وقن  ال راداا ااد ان  وال
 .110ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لبصة وا أو ب انقوا

 
   :مجلة البحوث الفقهية والقانونية (331

لةة  ن ةةا عقةةف رابةةط نوصةةقنا ةلةةف ه و انول بةة انوور تفةةر  جاا ةة  األزلةةرابوقنةة  ال ةةرن   وال ةةبصةة ر عةةل 
 111أع ا  الاجق  وب ونوا.

 
 مصر:   -واالقتصادية يةالقانون البحوث مجلة (333
 http://lawfac.mans.edu.eg/arabic/megala/megala.htm  رابطوا:

 اصر.- بص ر عل وقن  ال  ور جاا   الانصورة جو  ةص ارلا:
  .5132بكددا في عا   بارنخ ةص ارلا:
بصةة ر الاجقةة  اةةربنل دةةنونًا فةةي  ةةوري ابرنةةل وأوبةةوبر بااضةةاف  ةلةةف اةةا نصةة ر عةةل  زاةةل ةصةة ارلا:

 .الاجق  ال دقدق  لقب وف ال انونن  وا قبصا ن 
لقاجق  قاع ة انب ةار وادة   فةي تانجقنزيه فرندياه و  ال ربن  واألجنبن  أب انوا بالقغبنل ل ااا الاجق :

أودةةاط ال ةةانونننل وا قبصةةا ننل اةةل لةة ل نظةةا  ا  ةةبرام الدةةنوي لا ةةبرونوا واةةل لةة ل بوزن وةةا  الةةل ولةةارج 
 112.و  ناول بصةً الب وفه رض الوب  البي ب ارم فنوا الاجق بن  وأنضًا ال ل ل ا اجاوورن  اصر ال ر 

 
 عربية:  اقتصادية بحوث مجلة (332
 http://www.caus.org.lb/Home/magazines_list.php?CategoryID=40 رابطوا:

                                                 
 ا.55ه 2ا ال    ت3الب رنر ت 109

 ا ل  ن ا عقف رابط لاباب   أع ا لا.3الب رنرت
 ا.3ا + ال    ت1-5ا ال ال    ت5الب رنر ت 110

 ا.53ه 3ه 1ا. واألع ا  ت0223ه 0222ا ل ااي ت05ه 53ا ال   ال ت1الب رنر ت
 ا ل  ن ا عقف رابط لاباب   أع ا لا.3الب رنرت

 ا.55ه 1ه 3ا األع ا  ت5الب رنر ت 111
 ا.53 -5ت ا ال ال   3ت الب رنر

 ا.55ه 1 -3ا ال ال    ت2الب رنر ت
 ا الاجق  غنر ابوفرة.3الب رنر ت

 ا.02ا ة  الاجق  ت43 -5ا ال الاجق  ت2الب رنر ت 112
 ا   نوج  بواا ب ف ف وي.15ه 41اغنر ابوفرة عقف الاوقعه وال   ال ت43 -44اه واألع ا  ال ت15 -44ا ال ال    ت3الب رنر ت
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  راداا زارو بالب اول اع ا قبصا ن  لقب وف ال ربن  الجا ن  عل الاجق  ل   بص ر جو  ةص ارلا:
 .ال ربن  بال الرة الو  ة

 ل  ن ا عقف بارنخ ةص ار ال    األول. بارنخ ةص ارلا:
 .ا وّا  عقان  اجق  نوعوا:

 زال ةص ارلا: فصقّن .
ً  لقب وف.  ول وب انل الةوارده ف ط ال ناونل عقف   ا ط   ل ااا الاجق : ناول  113بصة

 
 مجلة دار اإلفتاء المصرية:  (331

   http://www.dar-alifta.org/Magazine.aspxرابطوا: 
 جو  ةص ارلا: بص ر عل  ار اافباء الاصرن .

  0221نولنو -لة5432بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا في رج  عا   
 نوعوا: لي عقان  ا وا . 
وب ةةةوف البرقنةةة  ألعضةةةاء لن ةةة  البةةة رند فةةةي اجةةةال الة ةةةه  اوضةةةوعوا: ب نةةةي بن ةةةر الب ةةةوف ال قانةةة ه 

 وأصول الة ه.
-لول وج  انه ص ر انوا ع  ال في الدن  األولف-واا  ور عقف اوق وا-زال ةص ارلا: اجق  فصقن 

 ه ن  أصب ا بص ر أرب   أع ا  في األعوا  البالن .- 0221
 الا اروول في ةص ارلا:

 ه ونق ةر بوةا قدة  لاقلصةاا الب ةوف بالقغة  اانجقنزنة ه   ناوةل ل ااا الاجق : بصة ر بالقغة  ال ربنة
ناا ب رض القص لقب وف ف ط  .114ب انقوا و  بصة وا وا 

 
 اإلسالمية: التجارية الدراسات مجلة (333

 :رابطوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
http://www.biblioislam.net/Elibrary/arabic/library/periodicDetails.asp?id=187                                           

 .قبصا  ااد اي بال الرةجو  ةص ارلا: بص ر عل اروز صالً واال ل 
 : نصا دنون  .رلاازال ةص 

 115 .ل ااا الاجق : الاجق  غنر ابا   عقف الاوقعه ولي ابوقة   الناً 
 

 :مجلة روح القانون (335

                                                 
 .ن بوي عقف ب ف ف وي لو ال ي ا15ال    تو  ها ف ط 15 –33ت ال  ا األع ا2الب رنر ت 113
 ابوفرة.ر ا غن31 -5األع ا  تو ه ا   نوج  بوا ب ف ف وي13 -13األع ا  تو  ها13 -10ا األع ا  ت3الب رنر ت  

 ا.3-5ا ال    ت1الب رنر ت 114
 ا لونه   نوج  به ب وف ف ون .1ا ال   ت3الب رنرت

 ا. 3ه 0ا  صر ال   ال ت0  الب رنر تفي الب ارنر الداب  115
 ا. 3 - 4ا ال   ال ت2الب رنر ت
 ا الاجق  ابوقة .3الب رنر ت

http://www.dar-alifta.org/Magazine.aspx
http://www.biblioislam.net/Elibrary/arabic/library/periodicDetails.asp?id=187
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ًا تانبة ل وقنة  ال  ةور بجاا ة  الانصةورةا ودةنط اً رابطةرابطوا: ل  ن ا عقف رابةط ابا ةر بوةاه لوةل لوةا 
 لو:

http://www.f-law.net/law/showthread.php?12891-% 
 . ره طنطاه اصرجو  ةص ارلا: وقن  ال  و 

  .5131بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول 
 نوعوا: اجق  عقان  ا وا .

 .  الب رند بجاا   طنطا: بص ر ال أعضاء لن زال ةص ارلا
  عقةف فواردةوا فةي الةرابط : الاجق  نب  ر بصة وا أو ب انل أع  الا لول ناول ااط ل ااا الاجق 

 116لودنط.ا
 

 117ية الشريعة والقانون بالقاهرة:مجلة الشريعة والقانون: كل (336
 

 المجلة العلمية لكلية التجارة: (337
 .نال  ن ا عقف اوقع لوا في اانبر  :رابطوا

 118-اصر- جو  ةص ارلا: جاا   األزلر
 

   :واالقتصاد، كلية الحقوق القانون مجلة (338
 . http://193.227.11.162:8080/dspace/handle/123456789/208رابطوا: 

 باصر.-جاا   ال الرة-جو  ةص ارلا: وقن  ال  ور
لة واةا  وةر عقةف 5341  بال دن  -  5135بارنخ ةص ارلا: نظور ال أول ع   ص ر في ننانر دن 

 غ ا ال    األول.
 نوعوا: ل  نببنل لنا لل لي ا وا  أ   .

 لب ف في ال قول ال انونن  وا قبصا ن  ال الوجو  الاصرن .اوضوعوا: ب بني با
 .119الا اروول في ةص ارلا: نص رلا أداب ة وقن  ال  ور

                                                 
  . 0221 - 5131ا ال عا  34 -5ت ال األع ا  ا   صر2دبر في الب رنر ت 116

 . ا   نوج  ج ن 3الب رنر ت
 أنه بغنر اد  الاجق .  ق قه لطك في الب رنره أوف اروح ال واننلت برنا بادافوق  وج ا الاجق  في اان اروح ال انولبةةتور  في الب ارنر بدان  الاجق  و 

 ا ل  ن ور ع  .1الب رنر ت 117
 ا.41 -04اه ت00 -51اه ت51 -1اه ت3ا األع ا  ت2الب رنر ت
 ع لقوقن  الا وورة.ا ب وف في الو اا ال أع ا  البقة . ول  أقا عقف رابط نوصقني ةلف الاجق  و  عقف اوق4ا دبر  صر ت3الب رنر ت

  .ا ب وف ف ون 4اه ن بوي عقف ت0222ا عا  ت35ا ال    ت1الب رنر ت 118
 .ا لند لوا اوقع3ت الب رنر
 ا.1ه 1ه 0ه 5ا األع ا  ت0الب رنر ت 119

  الاقةم فةقا  األوله نة  ا. أعن ا ارة ألرل في الب رنر بو   البةصن ا: تبص رلا وقن  ال  ور البةي ب ولةا ةلةف جاا ة32ه 11ا األع ا  ت1الب رنر ت
ووةال لنةام ادب را ب ا اداف جاا   ال الرةه وق   صر انوا االوة الزا ء الداب ول دب   أع ا  ة  أنو  ل  ندةبوفوا عنةاونل بقةم األعة ا  وااقة ه 

ل ةةانوله وقةة  قاةةا ب  صةةاء الناننةة  وادةةبب ا  لقةةط فةةي ن نةة  أاةةور: األول: بةةنل الاواضةةنع ال انوننةة  الب بةة ه والاواضةةنع البةةي فنوةةا ا ارنةة  بةةنل ال ةةرن   وا
دب   أع ا   األولف في بقم األع ا  الدب  ه وجانع أع ا  الاجق  األلرل. الناني: بنل دن  ااص ار وال      نف بصل األع ا  في الدن  الوا  ة ةلف

ي األعة ا  األلنةرة. النالةف: ب ةون  الاجقة  ببجز ة  الب ةف فةي ن  بناقصا األع ا  ةلف دب  ن  ةلف لادة ه نة  ةلةف أرب ة ه نة  ةلةف عة   وا ة  فةي الدةن  فة

http://www.f-law.net/law/showthread.php?12891-%25
http://www.f-law.net/law/showthread.php?12891-%25
http://193.227.11.162:8080/dspace/handle/123456789/208
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 120:(قنا)مجلة كلية اآلداب  (339

 
 )المنصورة(: مجلة كلية اآلداب (321

نةةاا وال نةةاة األوا نانةة ا نةة  توقنةة  واةةل نةة  الةة لول عقةةف تالوق /http://www.mans.edu.egرابطوةةا: 
 اآل ا ا.

 جو  ةص ارلا: بص ر عل وقن  اآل ا  بجاا   الانصورة في اصر.
 . وق  جاء في افببا ن  ال    أل الاجق  5111بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول ال الاجق  في عا   

ا ةةال  الوقنةة  وانبةةر اةةل انابرلةةا انوةةا لةةي بةةاوورة الن ةةاط ال قاةةي لوقنةة  اآل ا  جاا ةة  الانصةةورةه ولةةي ا قةة  اةةل 
 نبطقع ال ارم عقف اا نجرل فنوا ال ب    عقاي.

 نوعوا: اجق  عقان  ا وا . 
اوضوعوا: بلبص بن ةر األب ةاف فةي اجةال اآل ا ه وب ةو  دنادة  الاجقة  عقةف ن ةر الا ةا ا الجنة ة 

 وبانل فور النا رنل لنر باننل.
 لدن  تع   ننانر ة وع   أغدطدا.زال ةص ارلا: بص ر الاجق  اربنل في ا

 .121ل ااا الاجق :   ناول بصةً أب انوا و  ب انقوا
   

 :  ةواالقتصادي القانونية للبحوث الحقوق كلية مجلة (323
 http://dar.bibalex.org/webpages/searchresults.jsf  :الودنط تادبو   األصول الرقان ا رابطوا

 .بص رلا وقن  ال  ور بجاا   اادون رن  جو  ةص ارلا:
ارة بصةرنً وز    عقةف5140ه  نف  صقا الوقن  في أوا ةل نةوفابر  5143ال فبرانر  بارنخ ةص ارلا:

 ال القن  ب ص ار اجق  باد  تاجق  ال  ورا.
 .بص ر أربع اراا دنونا زال ةص ارلا:
اةل الاجقة  ف ةطه % 1وج نا أع ا  الاجق  في ادبو   األصول الرقان  و  ب رض ة   :ل ااا الاجق 

   وةةةر لقاةةةقلةنل فةةةي وفةةةي ب ةةةض األ نةةةال ب ةةةرض عنةةةاونل لب ةةةوف بةةةاه : تالغةةة ا و البصةةة نر بةةة  بةصةةةنلأي
 122.الاجق  أول صة   ال أول ب ف ف طه وق  ب رض البص نر نةده

                                                                                                                                            
ب   صر الاجق   ع ة أع ا ه فق  ن   االوة الداب ول ب صر بقم األجزاء الاننورة في ال  ا  الباقن ه ف اا بجاع  بابوا في بقم الدنواا واألع ا . وق 

ه 12ه 10ه 41ه 42ه 40ه 45ه 33ه 01ه 02ه 51ه 52ة  األعةة ا  ت 0220 الاوافةر 5403ةلةف دةةنبوا الناننة  والدةةب نل  5341اةل دةنبوا األولةةف 
 ا فق  نج  فنوا عناونل انادب ا. 15ه 21ه 20ه 25ه 22

ناةةا الاوجةةو  عقةةف الةةرابط غةة ا ال ةة   األول ف ةةطه وانةةه بةة  بةة ونل البنانةةاا عةةل الاجقةة ه وقةة  وجةة نا 3الب رنةةرت ا لةة  نبوصةةل ةلةةف أعةة ا  لةة   الاجقةة ه وا 
pdf ا. 24ال ال    األول ةلف ال   ت بو  ال نوبوبن  فنه أب اف لو   الاجق عقف ال 
 ا ل  ن ور ال   .1الب رنر ت 120

 ا.0223ا دن  ت00ا ل  نج  رابطًا نوصل ةلف أع ا لاه وق   صر في الو اا ادب ًا انوا ب ف وا   ال ال    ت3الب رنر ت
 ا.03ا ال   ت3الب رنرت 121

اقا عقةف اجاوعة  اةل األب ةاف فةي أقدةا  ابنوعة  و دة  تااعة   / الةقدةة / عقة  الةنةد/ ا جباةا / القغة  ال ربنة / القغة  ا ل   الاجق  ا ب3الب رنر ت
. واألعة ا  الةرندن / ال رن   وال انول....ا. ول  ب بال ة  عقف ب ننل ف ونةنل فةي قدة  ال ةرن   وال ةانوله وقة  بة   صةرلاا فةي و ةاا الب ةوف الة ونة 

 ف الاوقع: ال تال    األولا ةلف ال    تالوا   واألرب ولا الجزء األول.الاوجو ة عق
 .ا4 -5ت ال  اع ا األ2الب رنر ت 122

http://www.mans.edu.eg/
http://dar.bibalex.org/webpages/searchresults.jsf
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 (:المنصورة)بية للبنات مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعر  (322

 123فر  جاا   األزلر. وقن  ال راداا ااد ان  وال ربن  لقبناا بالانصورة نب ة عل الاجق : بص ر عل
 

 )سوهاج(:مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  (321
 124لر.دولاج فر  جاا   األز د ان  وال ربن  لقبناا بوقن  ال راداا اا نب ة عل الاجق : بص ر عل

 
 :  )طنطا( والقانون الشريعة كلية مجلة (323

 .ودنط لقاجق   ا عقف رابط ابا ر و نرابطوا: ل  
 .اصر –جو  ةص ارلا: بص ر ال طنطا 

 لةا.5452بارنخ ةص ارلا: وج نا في الو اا بارنخ ال    األول ت
 .اجق  عقان  ا وا  :نوعوا

ةوةةر واألدةةاب ة الابلصصةةنل اةةل أبنةةاء جاا ةة  : ةجةةراء الب ةةوف ال ةةرعن  وال انوننةة  ألعةة   الاوضةةوعوا
فةةف األزلةةر وغنرلةةا اةةل الجاا ةةاا واراوةةز الب ةةوف األلةةرل فةةف الةة الل واللةةارج  بةةف نجةة  ال ةةارم بغنبةةه ال قانةة  

 .النا نبنل ال رعن  وال انونن 
 .زال ةص ارلا: اجق  دنون 

 125 .غنر ابا   عقف اوقع في اانبرنا : الاجق ل ااا الاجق 
 

 جامعة األزهر: –دقهلية  (تفهنا األشرافالشريعة والقانون ) مجلة كلية (325
  qanon.com/magazine.html-http://www.shareaaرابطوا: 

 فر  جاا   األزلر باصر. - قوقن  -جو  ةص ارلا: وقن  ال رن   وال انول ببةوا األ راا
  .0225 -لة5400ةص ارلا: ب أ ةص ارلا عا  بارنخ 
 اجق  عقان  ا وا . نوعوا:

 بن ر الب وف البي ببانز باألصال  والا اصرة واللبرة في اجال ال راداا ااد ان  وال انونن  اوضوعوا:
 زال ةص ارلا: دنون .

  أجةزاء فةي ال ة   الوا ة ه ل ااا الاجق : بص ر عقف لن   أعة ا  ب ةوي أجةزاًء ببةةاوا اةا بةنل جةز نل ةلةف أرب ة
وناوةةل بصةةةً فوةةارد الاجقةة  ف ةةط  ول ا طةة   عقةةف ب ونوةةا أو ب انقوةةا. ووجةة ا اقلصةةاا لةةب ض الب ةةوف اةةل ال ةة   

 126ا واا ب   ه ناول ا ط   عقنوا.0ا الجزء ت55ت

                                                                                                                                            
 ل  ن رص ع    لر.ا 3الب رنر ت

 ا.3ه 3ه 5ا األع ا  ت5الب رنر ت 123
 ا.4ا ال    ت0الب رنر ت
 قف رابط  لر نوصقنا ةلنوا.ا ل  نباول ال الوصول ةلف الاجق   ألل رابطوا ا طله ول  ن ا ع3الب رنر ت

 ا.2 -3ا األع ا  ال ت5الب رنر ت 124
 ا ل  نباول ال الوصول ةلف الاجق   ألل رابطوا ا طله ول  ن ا عقف رابط  لر نوصقنا ةلنوا.3الب رنر ت

  .ا00 -5ت ا األع ا 2الب رنر ت 125
 .ا غنر ابا   عقف الاوقع3الب رنر ت

http://www.shareaa-qanon.com/magazine.html
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 :مجلة مجمع البحوث اإلسالمية (326

 .  ا عقف رابط لقاجقنرابطوا: ل  
 .ال رنا باصرجو  ةص ارلا: نص رلا األزلر 

 لة.5423لةه وبوقةا عا  5333بارنخ ةص ارلا: ب أا الص ور عا  
 عننا ل   الاجق  باباب   الاقباراا البي ع  ا في األزلر ال رنا.اوضوعوا: 

 وراا وةل عةا  الةان  ا  الاقباره  نةف وةال ن  ة  فةي ب ةض  ب د وال ص ور الاجق  زال ةص ارلا: 
 وفي اآللر ول لاد أعوا  ارة.ارةه وفي ب ضوا ول عاانل ارةه 

 127 .ل ااا الاجق : الاجق  غنر ابا   عقف اوقع
 

 اإلسالمي: لالقتصاد كامل صالح مركز مجلة (327
 الابا ر:  رابطوا

http://www.skcie.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%
A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html 

 .وز صالً واال ل قبصا  ااد اي بجاا   األزلر باصرنص رلا ار  جو  ةص ارلا:
صة را فةي أول األاةر بادة   ه. ٧٩٩١ -لةة5453 عا  الص ور في الاجق  ل   ب أا بارنخ ةص ارلا:

تاجق  ال راداا البجارن  ااد ان ا وص ر انوا دب   أع ا ه ن  ع ل اد  الاجق  ةلف تاجق  الا اا ا الاالنة  
  عةةة ل ادةةة  الاجقةةة  ةلةةةف تاجقةةة  اروةةةز صةةةالً وااةةةل 5111وةةةا دةةةب  أعةةة ا ه نةةة  فةةةي عةةةا  اادةةة ان ا وصةةة ر ان
 ل قبصا  ااد ايا.

 .اجق  عقان  ا وا  نوعوا:
 انبظا . غنر ولونواه  ورن  زال ةص ارلا:
 128.ناول ب انل فوارد الاجق  وا ط   عقنه ال اوق وا ل ااا الاجق :

 
 :مجلة المعامالت اإلسالمية (328
 http://www.biblioislam.net/Elibrary/arabic/library/periodicDetails.asp?id=194: رابطوا

 .قبصا  ااد اي بجاا   األزلرجو  ةص ارلا: بص ر عل اروز صالً واال ل 

                                                                                                                                            
عة  ًا وةل عة   ن ةوي اةا بةنل جةزءنل ةلةف  54لب ةارنر الدةاب  ه لونوةا زالةرة بةالب وف الة ونة ه وقة  صة ر انوةا ا لة  بةر  لة   الاجقة  فةي ا3الب رنر ت 126

 أرب   أجزاء. وق  ب   صر ب ونوا جان ًا ال ال    األول ةلف الجزء الرابع ال ال    الرابع ع ر.
 .اقباراً  55ا ا وبضان5423ا ةلف عا  ت5333ا  صرا الاجق  ال ب انبوا عا  ت1الب رنر ت 127
 .نوج  لوا اوقع ا  3ت الب رنر

 .ا4ا ال    ت1الب رنر ت 51
 ا.4ا ال    ت2لب رنر تا

 .ا الاجق  ابوقة 3الب رنر ت
 .ا01 -51ت ال  اع ا األ2الب رنر ت 128

ا   53ه 55ه 1  تاعةة األا لةة  بدةةب رض الب ةةوف فةةي البصةة نره و 03ه 54ه 53ه 50ه 52 ه4ه 3ه 5  تاعةة األو ه ا33 -5ت اةةل  اعةة ا األ3ت الب رنةةر
 .نوج  بوا ب ف ف وي

http://www.biblioislam.net/Elibrary/arabic/library/periodicDetails.asp?id=194
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 .  ربع دنون نوعوا: اجق
قبصةةةةةا  اوقةةةةةع ال ةةةةةالاي ل  نةةةةةةبً اةةةةةل لقاجقةةةةة    اً :  النةةةةةًا ابوقةةةةةة  وقةةةةة  وجةةةةة نا رابطةةةةةلةةةةة ااا الاجقةةةةة 

 .129ااد اي

  
  املغرب:املغرب:

 مجلة اإلحياء المغربية:  (329
 http://www.alihyaa.ma/Default.aspx رابطوا:

 .بص ر عل الرابط  الا ا ن  لق قااء بالاغر  جو  ةص ارلا:
ع  ًا ب ق  ق نا ه نة  بة أا ب صة ار  04 . فص ر 5135 ر ال    األول انوا دن  ص بارنخ ةص ارلا:

  .0221 -لة5403األع ا  في  ق  ج ن ة ان  عا  
 .اجق  عقان  ا وا  نوعوا:

 .ب نف بال كل ال رعي والةوري اوضوعوا:
 فصقن . زال ةص ارلا:
 130الاجق . ب وف   ناول بصةً ل ااا الاجق :

 
 مملكة المغربية: أكاديمية ال مجلة (311
 الودنط تادبو   األصول الرقان اه فق  ن ا عقف رابط ابا ر لوا: رابطوا

 http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:178712&q 
 أوا نان  الااقو  الاغربن . جو  ةص ارلا:
 5421ا ووةال 3ال ة   ت لةه  نف وقةنا عقةف بةارنخ5421نظور أنوا ص را قبل عا   بارنخ ةص ارلا:

  .5132نوفابر  -ربنع األول
 .اجق  عقان  ا وا  نوعوا:

ه والب ةةةار  بةةةنل األفةةةرا  وال ةةة و  لةةة فوا البةةةكلر بةةةالةوره هافبب ةةةا الاجقةةة  فةةةي ا ننةةة  فةةةاد اوضةةةوعوا:
 لبةال  الاةضي ةلف د ا ة ااندال.وا

  131.والبص نرا هالغ ا% ف ط ال الاجق  أي ت1الرابط الودنط ن رض  ل ااا الاجق :
 

                                                 
  .ا ف ط4 صر ال    ت 129

 ا ل  ن ا عقف أع ا  ألرل.3الب رنر ت
 ا ل  ن ور ع  .1الب رنر ت 130

 ا. 30 –02ت ال ا األع ا 2الب رنر ت
 ا.31ه 34ا ال   ال  ت1الب رنر ت
 ا.32ا ال    ت3الب رنر ت

  .ا01اه ت04 -03اه ت02 -52اه ت53 -1اه ت5ا ال    ت2الب رنر ت 131
ا غنةةر 02ه 01ه 00ا لةة  بدةةب رض الب ةةوفه  األعةة ا  ت51 -54ف ونةة ه األعةة ا  ت اً ب ةةوي ب ونةة   ا05ه 0اه األعةة ا  ت01 -5ا ال ةة   ت3الب رنةةر ت

 .ةابوفر 
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 :-المغرب-مجلة اإللماع  (313
 رابطوا: ل  ن ا عقف رابط ابا ر أو ودنط نوصل ةلنوا.

 الاغر . -اراوأ -جو  ةص ارلا: بص ر عل جا ن  ال افظ ابل عب  البر لقب رنا بالبراف ااد اي
 لة.5405بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا عا  

 نوعوا: اجق  عقان  ابلصص .
 132 ارلا: فصقن .زال ةص

 
   :مجلة التاريخ العربي (312

 alarabi.ma/index.html-http://www.attarikhرابطوا: 
 الاغر . -بص رلا جا ن  الاقرلنل الاغارب  جو  ةص ارلا:

  .5112بر نوفا -لة5451بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا في لرنا 
 نوعوا: اجق  عقان  ا وا .

 ب نف بالبارنخ ال ربي والةور ااد اي. اوضوعوا:
 زال ةص ارلا: فصقن  تربن ًا و باًء وصنةًا ولرنةًاا.

 الا اروول في ةص ارلا: بص ر بادالا  ال اقدد  زان  بل دقطال  ل نونال لألعاال اللنرن  وااندانن .
 133قف فوارد األع ا  وقراءة نصوص اوضوعابوا وااق .ل ااا الاجق : ناول ا ط   ع

 
 :اإلسالمية الحضارة مجلة (311

 .رابطوا: ل  ن ا عقف رابط لقاجق 
  134 .جو  ةص ارلا: بص ر ال الاغر 

 
   مجلة دار الحديث الحسنية: (313

: اوجةةةةةةةةةةةةةو ة عقةةةةةةةةةةةةةف الاوقةةةةةةةةةةةةةع الةاردةةةةةةةةةةةةةي لقةصةةةةةةةةةةةةةقناا رابطوةةةةةةةةةةةةةا: لةةةةةةةةةةةةةند لوةةةةةةةةةةةةةا رابةةةةةةةةةةةةةط ابا ةةةةةةةةةةةةةره ولونوةةةةةةةةةةةةةا
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/642 

 اوقع األلوو  ول ا رابطوا: وق   اقوا أ   االوة عقف
http://majles.alukah.net/showthread.php?14114%D-3%AD%D1%31%D1%34%D-3%A1%D1%34%D3%A0%D1%32%D-1%31%D3%AC%D1%34%D3%A1-

%D3%AF%D3%A1%D3%B5%D-3%A1%D1%34%D3%AD%D3%AF%D1%3A%D3%%D-AB3%A1%D1%34%D3%AD%D3%B3%D1%32%D1%3A%D3%A1pdf- 

 جو  ةص ارلا:  ار ال  نف ال دنن  بالاغر . 

                                                 
 ا.5404ا  بف عا  ت3ه 0ه 5ا األع ا  ت5الب رنر ت 132

 ا.4ا ال    ت0الب رنر ت
 ا.4ا ال    ت1الب رنر ت
 .ا ل  ن ا عقف الاجق  في النا3ت  الب رنر

 ا ور  فنه أنه ب  الوصول ةلنوا بوادط  الاوبب  ال ااق  تةص ار ج ن ا وق   صر انوا في الو اا أرب   ب وف. 4الب رنر ت 133
ا ف   ل  ال دن  41    تا ع  ًا. وق  ب   صر الب وف الة ون  انواه بكرقا  األع ا  ودنواا الن ر ع ا اا ص ر ب   ال22ا ص ر انوا ت3الب رنر ت
 الن ر.
 ا.0ا ال ال    ت0الب رنر ت 134
وقة   وةر  هالصةا رة اةل الجزا ةر ااجق   ضارة ااد  ت :ظورا نبنج  الب ففا لند لوا اوقع عقف ا نبرناه وق  ب ننا عقف اوقع لقاجق  3ر تالب رن

   ب   ع رنل عااًا ال ال طاء. 5135بكنوا بوقةا عل الص ور عا  

http://www.attarikh-alarabi.ma/index.html
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/642
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/642
http://majles.alukah.net/showthread.php?74774-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9-pdf
http://majles.alukah.net/showthread.php?74774-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9-pdf
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لةةةه بنناةةا 5425لةةة.  نةةف ةنوةا دةةنون  وال ةة   النةاني انوةةا صةة ر عةا  5422بةارنخ ةصةة ارلا: نظوةر أنةةه اةةل عةا  
 ال    األول ل  ن ا عقنه.

  ه غنر ا وا .نوعوا: اجق  عقان 
اوضوعوا: ب نةف ب ةقول الةوةر اادة اي.  نةف ب ةةل بةالب وف ال ناة  وال رادةاا الجةا ة فةي البقةا ال رادةاا 

 ااد ان .
 زال ةص ارلا: دنون . 

  135ال الروابط الودنط  الا ار ةلنوا  نةًا  فقند لوا رابط ابا ر. ناول ب انقوا وبصة وال ااا الاجق : 
 

 دعوة الحق: مجلة (315
  ال ر- عوة-/علalhaq-http://habous.net/daouatابطوا: ر 

 جو  ةص ارلا: بص رلا وزارة األوقاا وال قول ااد ان  بالااقو  الاغربن 
  .5111 أددا دن بارنخ ةص ارلا: 

 زال ةص ارلا: اجق   ورن .
ولصوصةةًا ااصةة ح الةة ننيه واةةا ب ةةال  البقةةا  ب ةةقول الن افةة  والةوةةر رادةةاا اادةة ان  و ب نةةف بال اوضةةوعوا:

 ال قول ا جبااعن  والن افن .
ل ااا الاجق : وقةنا عقف أر نا ألع ا لا ال ال    األول لول فنه ب ض ال  وا ن  في البدقدل وبن صه وننر 

ه والب وف الة ون  عاواةًا نةا رة الوجةو  وناوةل ا طة   وا   ناوله واا أل ب ض الا ا ا ناول قراءبوا وب ضال األع ا 
 136.عقنوا  ول ب انقوا

 

 :مجلة الفقه والقانون (316
 http://www.majalah.new.ma :رابطوا

 .رلا: الاغر اجو  ةص 
 . 0221اجق  ص ح ال نل  و ام ان  د الأد :ةص ارلا نخبار 
 .عوا: اجق  ةلوبرونن نو 

 .اوضوعوا: لي انبر لاص ب ضانا وألبار وب وف ون واا ال ر  وال انول
ناةا بصة ر الاوضةوعاا ب دة  ضةال اة ة ا ننة  ه أو بصة رزال ةص ارلا: غنر اربب  عقف أع ا  ه وا 

 ه ودنب  قرنبًا بربنبوا عقف أع ا .نخالبار 
 137  وا وب انل أع  الا.ه وناول بصةالاجق  ابا   في الاوقع ل ااا الاجق :

                                                 
 ا.51ه 54ه 53ه 52ه 1ه 1ه 4ه 0ا األع ا  ت0ب رنر تال 135

ا لوةةل ال ةة   األول غنةةر اوجةةو ه وب ةةض أغقةةة  األعةة ا  دةةاقط  فقةة  5451ا ةلةةف ت5425ا عةة  ًاه اةةل دةةن  ت51ا صةة ر اةةل لةة   الاجقةة  ت3الب رنةةر ت
ناا ني قا ال الاوقع الةاردي. وق  ادب رأنا فورد ال    األول الاة  اه والب ف في ل   الاجق  ارلر  نف ةل 55و  ال ال    تنب  ر ال دن  الن ر وا 

 ب ض ل   األع ا  بطقبا انا ادب راء وااً  لد وط صة اا الةورد انوا.
وبة   وق  دبر  صر ب ض الب وف الة ون  ال أع ا  ل   الاجق  في الب ارنر الداب   غنر أل ال صر ل  نول  ااً  ف   بروةا ب ةض الب ةوف الة ونة 

ا أاةا 51ه 54ه 53ه 50ه 55ه 1ه 3ه 1ه 2ه 1ه 4ه 3ه 0ه 5لم فةي لة ا الب رنةر األلنةر. واةا بة  ادةب راوه اةل ب ةوف وةال فةي األعة ا  تادب رام  
 ا ف    صرا ب ونه ادب ًا.52ال    ت

 ا.313 -5ا ال ال    ت0الب رنر ت 136
ا وب ةض األعة ا  425 -311. وقة  بة  ادةب راء األعة ا  اةل ت0255نولنةو  -5430ا عة  ًا ةلةف  ةور  ة بال 425ا صة ر انوةا ةلةف اآلل ت3الب رنر ت

 ا.331ا واآللر ال ال    ت321داقط  بننواه فق  نج  دول ب ننل أ  لاا ال ال    ت

http://habous.net/daouat-alhaq/عن-دعوة-الحق
http://www.majalah.new.ma/
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 :واالقتصاد القانون مجلة (317
 ل  ن ا عقف رابط نوصل ةلف أع ا لا. رابطوا:

 -فةاد-ال انوننة  وا قبصةا ن   ال قةو  بوقنة  اه عبة  بل ا ا  دن ي جاا   عل بص ر جو  ةص ارلا:
 الاغر .

 138  ناول بصةً الاجق . ل ااا الاجق :
 

   ن:القرويي مجلة (318
 عقف رابط ابا ر أو ودنط لقاجق .رابطوا: ل  ن نر 

 جاا   ال روننل بالاغر .  ر اد  جو  ةص ارلا: بص ر عل
 اوضوعوا: ب نف بال راداا ااد ان  والة ون  وال انونن  وا جبااعن  والا ارن . 

 .139زال ةص ارلا: اجق   ورن 
 

 المغرب(:  -)أغادير مجلة كلية الشريعة (319
 و ودنط نوصقنا ةلنوا.رابطوا: ل  ن ا عقف رابط ابا ر أ

  الاغر . -جو  ةص ارلا: وقن  ال رن   بكغا نر تأوا نرا
 140ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط ابا ر أو ودنط نوصقنا ةلف الاجق  لبصةً األع ا  أو ب انقوا.

 
 المغرب(: -فاس -)جامعة القرويين مجلة كلية الشريعة (331

 ةلنوا.رابطوا: ل  ن ا عقف رابط ابا ر أو ودنط نوصل 
 الاغر . -فاد -جو  ةص ارلا: وقن  ال رن   بجاا   ال روننل
 لة.5312بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا عا  

 زال ةص ارلا: نظور أنوا غنر اضطر ة فب ض الدنواا ص ر فنوا ع  ال وب ضوا وا  .
 141ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لبصةً الاجق  أو ب انقوا.

 

                                                                                                                                            
 .  اً ع ا ل  ن ور 1الب رنر ت 137

 الا ا ا الة ون  البي ل  ب صر. اا  صر 3الب رنر ت
 .ا   ب بوي عقف ب وف ف ون 52ه 55ت الوال    .ا03 -05اه ت52اه ت55  تاع ا األ2الب رنر ت 138

 ا األع ا  غنر ابوفرة.3الب رنر ت

 ا.5ا ال    ت0الب رنر ت 139
 ا ل  ن نر عقةف رابةط نوصةل لوة   الاجقة  لبببةع أب انوةاه وقة   ونةا الا قواةاا عنوةا اةل اوببة  البةابطنل الاروزنة  لق ة ر ال ربةيه و وةرا لة  3الب رنرت

 داف تاجق  وقن  ال رن   بةاد الاغر  جاا   ال روننلا الاجق  في و اا الب وف ب ا ا
 ا.5ا ال    ت5الب رنر ت 140

 ا ل  ن ا عقف رابط لقاجق  لاباب   أع ا لا.3الب رنر ت
اه + 5423ا اةل عةا  ت50ا + ال ة   ت5422ا اةل عةا  ت2ا + ال ة   ت5311ا اةل عةا  ت0ا + ال ة   ت5312ا ال عةا  ت5ا ال    ت5الب رنر ت 141

 ا.5421ا ال عا  ت51ه 52اه وال   ال ت5424ا ال عا  ت51ه 54ه 53  تواألع ا
 ا ل  ن ا عقف رابط لقاجق  لاباب   أع ا لا.3الب رنر ت
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 راث:مرآة التمجلة  (333
  http://www.almarkaz.ma/Revue.aspx?C=1245&N=1232رابطوا: 

 اروز ال راداا واألب اف وا  ناء البراف بالرابط  الا ا ن  لق قااء بالاغر . جو  ةص ارلا:
  .0255 بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا في نولنو

 نوعوا: اجق  عقان  برانن  ا وا .
عةة ة أبةةوا  البنةةرا لب ةةنط بوافةة  جوانةة  اوضةةوعوا: ب نةةف بةةالبراف ال ربةةي اادةة اي وقضةةانا  الاب ةة ب ه بضةة  

وردا ل جاا ن ه ج نة  اللزانة  البراننة ه ج نة  الاجة ا البراننة ه ببقنوغرافنةاا.  الا رف  البرانن : ن واا وا اضرااه أطارنً
 . عل الب وف وال راداا البرانن  الابلصص  ض ً ف ل ا

 زال ةص ارلا: بص ر اربنل في الدن .
 142ل ااا الاجق : ناول ا ط   عقف اقلصاا  رادابوا وأب انواه لول   ناول بصة وا و  ب انقوا.

 
 :المجلة الواضحة (332

 http://www.edhh.org/alwadiha/index.phpرابطوا:  
 .اغر جو  ةص ارلا: بص ر عل  ار ال  نف ال دننن  بال

 .نوعوا: اجق  عقان  ا وا 
بةارنخ األ نةاله  ه ع نة ةهعقف ا ا ا فةي  ةبف ال قةو  تبةدةنره ف ةهه أصةول: وب بوي الاجق  اوضوعوا

 اه لةة  نةةكا البنةةار ا دةة  لقاجقةة ا ةةوارا دةةنرة نبونةة ه فوةةر وفقدةةة  ادةة ان ه بصةةواه عقةةو  قةةر له أ   وب غةة ه
ناا ةضاف  ةلف  لم ا لاجر  ا اواة ابل  بن  في واض به ا بصاا بالوضوح في أ اء ردالبوا ا برة لا روف ه وا 

 .ل ر ل وال  نف والة ه وأصولهعل اقدد  جاا ن  لق راداا ااد ان  ال قنا في عقو  ا
قةع  ول بنةال دةن  ااصة اره لوةل وجة نا فةي الو ةاا أل رقاةا أعة ا  الاجقة  عقةف الاو  :زال ةصة ارلا

  .0223ال    األول انوا ص ر عا  
 143 .الاجق  :الاجق  ابا   في الاوقعه وناول بصةً وب انل ب ض أع ا لا ل ااا

  
  النيجر:النيجر:

 :  حوليات الجامعة اإلسالمية (331
لةةةو رابةةةط الجاا ةةة   رابطوةةةا: لةةة  ن ةةةا عقةةةف رابةةةط ابا ةةةر لق ولنةةة  أو رابةةةط ودةةةنط لقوصةةةول ةلنوةةةاه ولةةة ا

 ا.http://www.islam4africa.net/index.php/manarate/index/61/9ااد ان  بالننجر ت
 جو  ةص ارلا: بص ر عل الجاا   ااد ان  بالننجر.

                                                 
 ا.5ا ال    ت1الب رنر ت 142

ًا لول اا جاء فنوا ا ال الاجق  وب   صر الب وف الة ون  فنهه والرابط الا وور أع   لو رابط ابا ر لقاجق  ن وي اقلص0ا ص ر ال    ت3الب رنر ت
وانةةةةه ألةةةة ا عنةةةةاونل الب ةةةةوف الة ونةةةة . واةةةةا وجةةةة ا صةةةةورة لغةةةة ا الاجقةةةة  ن ةةةةوي دةةةةن  ااصةةةة ار فةةةةي اوقةةةةع اروةةةةز و و  لقالطوطةةةةااه ورابطةةةةه: 

http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1210  
   .ا4ا ال    ت1الب رنر ت 143

 ا. 0 -5ا ال    ت2الب رنر ت
 .أب اف ف ون  اابوج  بو  فا 1ه 1اه أاا ال   ال ت 2ه 3ال   ال ت ا3الب رنر ت

http://www.almarkaz.ma/Revue.aspx?C=5641&N=5636
http://www.edhh.org/alwadiha/index.php
http://www.islam4africa.net/index.php/manarate/index/16/9
http://wadod.org/vb/showthread.php?t=5652
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 .144ب انقوا ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لبصة وا أو

  
  اهلند:اهلند:
 :مجلة الداعي (333

 .لقاجق  نوصقنارابطوا: ل  ن ا عقف رابط 
الونةةة ه ولةةةي أوبةةةر جاا ةةة   –دةةة ان ه  ار ال قةةةو   نوبنةةة /نوبيعةةةل الجاا ةةة  اا بصةةة ر :جوةةة  ةصةةة ارلا

 .وبداف تأ  الا ارد ال ننن  أو أزلر الون ا ةد ان  لاص  بالادقانل في  به ال ارة الون ن 
 دن . 32ا: لوا قراب  بارنخ ةص ارل

اوضوعوا: ب بني ر ادبوا بن ر ال ضانا الوااة ه وبر ة  ادةقاي الونة  وباودةبال لاصة ه وببقّةغ اادة   
 ةلف أن اء ال ال .

 زال ةص ارلا:  ورن .
 145 .بص ر بالقغ  ال ربن ل ااا الاجق : 

 
 :الهند -بنارس في مجلة صوت األمة: تصدر عن دار التأليف والترجمة (335
    http://aljamiatussalafiah.org/?p=155&lang=arا: رابطو

بص ر عل  ار البكلنا والبرجا  في بنارد بالون . بالجاا   الدقةن ه والبي ار عقف بكدندةوا اةا  جو  ةص ارلا:
 عااًا. 44نزن  عل 

قبةل  لةمه لوةل  . ونظور أنوا وانا بص ر في ندخ ورقنة  0221بارنخ ةص ارلا: ب أ ن رلا الوبروننًا ان  نوفابر
 ل  ن ا عقف بارنخ أول ص ورلا.

 نوعوا: ةد ان  أ بن ه غنر ا وا .
اوضوعوا: ب وي الاجق  أقدااًا اب   ة: انوا ال  ن ة والة ه واأللة ر اادة ان ه و لصةناا ةدة ان ه وأصةول 

 ال  نف.
 اجق   ورن . زال ةص ارلا:
 146ا الابا ر.ناول بصةً الاجق  وب انقوا ال رابطو ل ااا الاجق :

  
  هولندا:هولندا:

                                                 
 ا.1-5ا األع ا  ت5الب رنر ت 144

 ا ل  ن ا عقف رابط لاباب   أع ا لا.3الب رنرت
 .ا الاجق  غنر ابا   عقف اوقع3ر تا. الب رن3ا  صر ال    ت1الب رنر ت 145
 ا ل  ن ور ع  .1نر تالب ر  146

لةةة. وقةة  وجةة نا 5451ا عةةا  50ه والنةةاني اةةل ال ةة   ت5421ا عةةا  3ا دةةبر  صةةر ب نةةنل فةةي الو ةةاا اةةل لةة   الاجقةة ه األول اةةل ال ةة   ت3الب رنةةر ت
نةةا ب صةةر الب ةةوف اه وقا0250ا ةلةةف ال ةة   البادةةع تدةةببابرا اةةل عةةا  ت0221رابطةةا ابا ةةرًا لقاجقةة ه ن ةةوي األعةة ا  الصةةا رة اةةل  ةةور نةةوفابر عةةا  ت

ا. ولة  نةةبً 0221ا ل  ن ةا عقنةهه ألنةه ويةّرر اوانةه ال ة   األول تننةانرا اةل عةا  ت45الة ون  انوا. اع ا  ظ  أل ال    الناني تفبرانرا ال الاجق  ت
ا لة  ن ةةا عقنةةهه ألنةةه ويةةّرر 43تا. وال ةة   ال ةا ي ع ةةر تنةةوفابرا اةةل الاجقةة  40ا: تننةةانره فبرانةةره أبرنةله اةةانوا فةةي الاجقةة  ت0252اةل أعةة ا  عةةا  ت

 ا.0255اوانه ال    ال ا ر تأوبوبرا ال نةد الاجق  عا  ت
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 مجلة المشكاة: (336
ولة  ن ةا عقةف رابةط نوصةل روبةر ا .  -لولنة ا-بص ر عل اروةز الا ةواة لقب ةوف وال رادةاا ال ةرعن  

 147ةلنوا.

 
  اليمن:اليمن:

 مجلة الباحث الجامعي:  (337
  .http://www.ibbunv.com.ye/54-mg-albaheth.htm عنرنا عقف رابط ابا ر لوا لونه   ن ال: رابطوا:
 .بص ر عل جاا   ة  بالنال ةص ارلا:جو  

 ل  ن ا عقف ال    األول لا رف  بارنخ ص ور . بارنخ ةص ارلا:
 اجق  عقان  ا وا . نوعوا:

 .ب بال عقف اواضنع ب نن  جا ة في اجا ا ال قو  وااندانناا اوضوعوا:
 148نصا دنون . زال ةص ارلا:

 
 مجلة بحوث جامعة تعز:  (338
 :الابا ر رابطوا

http://www.14october.com/news.aspx?newsno=95548 
 .بص رلا جاا   ب ز بالنال جو  ةص ارلا:
 ل  ن ا عقف بارنخ ص ور ال    األول. بارنخ ةص ارلا:

 .اجق  ا وا  نوعوا:
 نن .ضال دقدق  اآل ا  وال قو  ااندا ب ببر اوضوعوا:

 . ورن  زال ةص ارلا:
 149   ناول بصةً الاجق . ل ااا الاجق :

 
 مجلة البحوث القضائية: (339
ل  ن ا عقف رابط ابا ره لول في ل ا الرابط الودنط تاروز ال راداا ال ضا ن  البلصصةيا   رابطوا:

  اقا األع ا  الدب  األولف ال الاجق :
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?5132-%D1%31%D3%AC%D1%34%D3%A1-%D3%A1%D1%34%D3%A3%D3%AD%D1%33%D3%AB-

%D3%A1%D1%34%D1%30%D3%B2%D3%A1%D3%A2%D1%3A%D3%A1-(-%D1%31%D1%32-%D3%A1%D3%B1%D3%AF%D3%A1%D3%B5%D3%A1%D3%AA-
%D3%A1%D1%34%D1%31%D3%AD%D1%33%D1%31%D3%A1-%D3%A1%D1%34%D3%B1%D1%34%D1%3A%D3%A1-%D3%A1%D1%34%D1%3A%D1%31%D1%32%D1%3A%D3%A1-ا 

                                                 
 ا.0ا الجزء ت5ا الاجق  ت1الب رنر ت 147

 .لوا   عقف اوقع و  عقف روابط ل  ن نرو ه ب بف الطررا ب  الب ف عنوا 3الب رنر ت
 .ا53ه 52 ه1ه 3ت ا األع ا 3ت الب رنر 148

 ا غنر ابوفرة.50 -52ه 1 -1ه 3 -0األع ا  تو ه ا53  -5ت لا  اع ا األ3الب رنر ت
 ا.3ه 1ه 4ت ا األع ا 3ت الب رنر 149

 ا.55ه 1ه 3ه 5ت ا األع ا 2ت الب رنر
 

http://www.14october.com/news.aspx?newsno=95548
http://www.14october.com/news.aspx?newsno=95548
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 .ال ةص اراا الا وا  ال قنا النانن  جو  ةص ارلا:
  .0221 -ص ر ال    األول انوا نوننو بارنخ ةص ارلا:

 اجق  عقان  ابلصص . نوعوا:
 .ب نف بالب وف وال راداا ال ضا ن  وال انونن  اوضوعوا:

 .اجق  فصقن  زال ةص ارلا:
 150ول ب انقوا وبصة وا.نا ل ااا الاجق :

 
 :ةمجلة تهام (351

رابطوا: ل  ن ا عقف رابط ابا ر أو ودنط نوصل لقاجق ه ولول  ور في الب رنةر النالةف أنةه بة  ال نةور 
عقف ل   الاجق  في اوبب  الاقم عب  اه بجاا ة  صةن اء بةالنال بااضةاف  ةلةف اوببة  الاقةم عبة  اه بجاا ة  أ  

 ال رل.
 جاا   ال  ن ة بالنال. جو  ةص ارلا: بص ر عل

واةا  وةر - 0222   ألل ال ة   النةاني صة ر عةا  0222بارنخ ةص ارلا: نظور أنوا ص را قبل عةا  
 .-في الو اا

 .151ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لب انقوا أو بصة وا
 

 مجلة التواصل:  (353
 http://www.aden-univ.net/publish.aspx رابطوا:

 .جاا   ع لببص ر عل نناب  ال راداا ال قنا والب ف ال قاي  جو  ةص ارلا:
 ل  ندبطع الوقوا عقنه. بارنخ ةص ارلا:

 .اجق  عقان  ا وا  نوعوا:
 .ب نف ب ضانا األ   والن اف  والبرجا  اوضوعوا:

 .نصا دنون  زال ةص ارلا:
 152 الاجق .   ناول بصةً ل ااا الاجق :

 
 مجلة جامعة ذمار للدراسات والبحوث: (352

 http://www.thamar-uni.net  :رابط الجاا  
 .النالب جاا    ااربص ر في  جو  ةص ارلا:

                                                 
 ا.52 -5ا األع ا  ت1الب رنر ت 150

 ا.52 -5ا األع ا  ت3الب رنر ت

 ا.0ا ال  ت3الب رنرت 151
 ا.3-5ا ال    ت2الب رنر ت
 ط لاباب   أع ا لا.ا ل  ن ا عقف راب3ت الب رنر

 ا.52ت ا ال   3ت الب رنر 152
 ا األع ا  غنر ابوفرة.3الب رنر ت

http://www.aden-univ.net/publish.aspx
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    دباا ويج  في الو اا.0221ص ر ال    األول عا   بارنخ ةص ارلا:
 .اجق  عقان  ا وا  نوعوا:

 .ب نف بالا رف  ااندانن  اوضوعوا:
 .دنون  ارلا:زال ةص 

ه   نوجةة  بةةه ة  ال ةة   األول ف ةةط الاوقةةع اللةةاص بالاجقةة و  ه  ناوةةل بصةةةً الاجقةة  لةة ااا الاجقةة :
 153ابةرق  انل الاوقع االباري. ألرل بوج  األع ا  في اواقعو 

 
 مجلة جامعة صنعاء للعلوم االجتماعية واإلنسانية:  (351

   http://www.ust.edu/hss/branch_details1.php?id=334رابطوا: 
طرن   الوصةول ةلةف الاجقة : الة لول أوً  ةلةف تجاا ة  ال قةو  والبونولوجنةاا واةل نة  تالوقنةااا نة  توقنة  

جاا ة  ألقنة  فةي الةناله ال قو  ااندانن  وا جبااعن ا ن  تاجق  ال رادةاا ا جبااعنة ا. وب ة  جاا ة  ال قةو  أول 
وأول جاا ةة  ألقنةة  ناننةة   اصةةةق  عقةةف ال ضةةون  ال ااقةةة  فةةي اب ةةا  الجاا ةةاا ال ربنةةة ه وعضةةو اقدةةد لرابطةةة  

 الاقدداا ال ربن  اللاص  لقب قن  ال الي.
جوةة  ةصةة ارلا: بصةة ر عةةل وقنةة  ال قةةو  اا ارنةة  وااندةةانن  بجاا ةة  ال قةةو  والبونولوجنةةا الباب ةة  لجاا ةة  

 بالنال.صن اء 
واةا - 0220   ألل ال ة   النةاني انوةا صة ر عةا 0220بارنخ ةص ارلا: نظوةر أنوةا صة را قبةل عةا  

 .- ور في الو اا
 نوعوا: اجق  عقان  ا وا .

 اوضوعوا: ب نف بال راداا ا جبااعن  وااندانن .
 زال ةص ارلا: نصا دنون .

 .154ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لب انقوا أو بصة وا
 

 :اإلسالميةمجلة جامعة صنعاء للقانون والدراسات  (353
رابطوا: ل  ن ا عقف رابط ابا ر أو ودنط نوصل لقاجق ه ولول  ور في الب رنةر النالةف أنةه بة  ال نةور 

 عقف ل   الاجق  في اوبب  الاقم عب  اه بجاا   صن اء بالنال.
 ن  بالنال.جو  ةص ارلا: بص ر عل جاا   صن اء لق انول وال راداا ااد ا

  .0224بارنخ ةص ارلا: ص ر ال    األول انوا عا  
 .155ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لب انقوا أو بصة وا

                                                 
 ا.5ت ا ال   3ت الب رنر 153

ا نوجةة  بةةه 52ا   نوجةة  بوةةا ب ةةوف ف ونةة ه ف ةةط ال ةة   ت1 -3ه 3األعةة ا  تو ه ا غنةةر ابةةوفرة1 -4ه 0تواألعةة ا  اه 52 -5ت اةةل ا األعةة ا 3ت الب رنةةر
 . ف ف ويب

 ا.5ل   تا ا3الب رنر ت 154
 ا.1ه 4ه 0ا ال    ت2الب رنر ت
 ا ل  ن ا عقف رابط لاباب   أع ا لا.3الب رنرت

 ا.3ه 0ه 5ا األع ا  ت3الب رنرت 155
 ا.2-5ا ال  ت2البوررت

http://www.ust.edu/hss/branch_details1.php?id=334
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 :جتماعيةمجلة الدراسات اال (355
 http://www.ust.edu/ust_new/journal/cover_ar.php: ارابطو

 صن اء. –: بص ر عل جاا   ال قو  والبونولوجنا النانن  و  ةص ارلاج
 .نوعوا: اجق  عقان  ا وا 

 .اعن  وااندانن  باةوواوا الوادعجبااوضوعوا: بوب  بال راداا ا 
 : نصا دنون .زال ةص ارلا

 156 .ل ااا الاجق : الاجق  نب  ر بصةً أع ا لا أو ب انقوا
 

 :  اقتصادية دراسات مجلة (356
 157ول  ن ا عقف رابط نوصقنا ةلنوا. .بالنال ال ا  ال  بي الاقبار عل ربص 

 
 :  العصر مجلة شئون (357

 رابطوا الابا ر:
 http://www.ycfss.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=1 

لاروةةةز النانةةةي لق رادةةةاا بكدةةةد ا .ر عةةةل الاروةةةز النانةةةي لق رادةةةاا ا دةةةبرابنجن بصةةة  جوةةة  ةصةةة ارلا:
  وا ر  الر ند في صةن اءه ولةو اقددة  عقانة  لاصة  ببابةع ب لصةن  اعببارنة  01/0/5112اادبرابنجن  في 

ادةةب ق ه ب نةةف بةةالب وف وال رادةةاا ال قانةة  واادةةبرابنجن  وف ةةًا لانوجنةة  بقبةةز  بالاوضةةوعن  وال نةةا  ونوجةةه ن ةةاطه 
 ان  ول ا  ال ضانا ااندانن .د لل ا  ال ضانا النانن  وال ربن  واا

 ل  ن ا عقنه  نف ةل رابط ال    األول ا طو ه واا ب    ل  نظور فنه غ ا ال   . بارنخ ةص ارلا:
 غنر ا وا . نوعوا:

اجق  ب ني بن ر األب اف وال راداا األوا نانة  فةي البقةا ال ضةانا ا قبصةا ن  والدنادةن   اوضوعوا:
 .والن افن 

 .قن فص زال ةص ارلا:
  158.ً األع ا  ال  نا  ال الاجق  ف طناول بصة ل ااا الاجق :

 
 مجلة القانون: (358
 http://www.aden-univ.net/publish.aspx رابطوا:

                                                                                                                                            
 ا ل  ن ا عقف رابط لاباب   أع ا لا.3الب رنرت

 ا. 53ه 51ه 52ه 50ه 1ه 3تأع ا  ابةرق    ا  ب   صر3ت في الب رنر 156
  .ا   ناول بصة وا 03ه 51ه 51ه 53ألع ا  تا ا1الب رنر ت
 .ا نب  ر فبً الاوقع3الب رنر ت

 ا.02ت ها54 -50ت ها52 -1ت ها1ا ته5ا ال    ت2الب رنر ت 157
 ا الاجق  غنر ابوفرة.3الب رنر ت

 .ا31 -31 ه33ف ون  لي األع ا : ت اً البي ب وي ب ونو ا 33 -5ا ال    ت2الب رنر ت 158
 .ب وف ف ون  ا ف ط ن بوي عقف43ا غنر ابوفرةه ال    ت40 –42اه األع ا  ت43ه 31ا ال    ت3الب رنر ت

http://www.ust.edu/ust_new/journal/cover_ar.php
http://www.aden-univ.net/publish.aspx
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 .بص رلا وقن  ال  ور بجاا   ع ل جو  ةص ارلا:
 ل  ندبطع الوقوا عقنه. بارنخ ةص ارلا:

 .اجق  قانونن  ا وا  نوعوا:
 .بص ر دنونًا بصة  اققب  زال ةص ارلا:
 159.  ناول بصةً الاجق  ل ااا الاجق :

 
 :مجلة كلية اآلداب بجامعة صنعاء (359

ا أنةه بة  ال نةور عقةف 3رابطوا: ل  ن ا عقف رابط ابا ر أو ودنط نوصل ةلنواه ولول  ور في الب رنةرت
  بجاا   صن اء بالنال.ل   الاجق  في اوبب  الاقم عب  اه

 جو  ةص ارلا: بص ر عل وقن  اآل ا  بجاا   صن اء.
 .160ل ااا الاجق : ل  ن ا عقف رابط لوا لبصة وا أو ب انقوا

 
 

 

                                                 
 ا.50 ه55ت ا ال   ال3ت الب رنر 159

 ا األع ا  غنر ابوفرة.3الب رنر ت

 ا.03ه 00ا ال   ال ت3الب رنرت 160
 ا.30 – 32ه 01ه 03 – 00ه 02- 53ا ال    ت2الب رنر ت
  ا لا.ا ل  ن ا عقف رابط لاباب   أع3الب رنرت
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  الوعاء الثاني: الرسائل العلمية:الوعاء الثاني: الرسائل العلمية:

 
 161-الرياض -قسم الفقه -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-رسائل الدكتوراه بكلية الشريعة  .3
 -يمكن تصفحها على موقع الجامعة 162-اليمن -جامعة اإليمان- ل الماجستير بكلية الشريعةرسائ .2
 -ال يمكن تصفحها 163-ليبيا -الجامعة األسمرية- رسائل الماجستير بكلية الشريعة والقانون .1
 164-جامعة الكويت- هرسائل الماجستير والدكتورا .3

  http://library.kuniv.edu.kw/guides_a.htmرابطوا: 
   عقنوةا اةل الةرابط طةوا  عل طرنةر تانةة  بنانةاا األفةرا لردا ل الجاا ن قوا   ا ب انل: ناول ل ااا الرابط

 أع  ه لول  ول ب انل الردا ل أو قراءبوا.
البةي بغطةي البلصصةاا ال قانة  الالبقةة  اوزعة  ببضال قا ا  الردةا ل الجاا نة  ردةا ل الااجدةبنر والة وبورا  و 

ود ق    ال ا اة  ارببة  أبجة نا طب ةا لةر . لةتوالبةي  ةوا ردةا ل جاا ةاا البقةة  اةل  ول ال ةال ا بنل اوبباا جاا   الوونةا
 عقةةة  الةةةنةد... توالردةةةا ل الة ونةةة  اوجةةةو ة ضةةةال اوضةةةو : اادةةة  ا -الةقدةةةة  -: انوةةةا: الصةةة اف الاوضةةةوعاا الالبقةةةة 

  .الاقلا وال نوال عقف نوعنل: ل فواردوببضا
 165-ةالنبوي مدينةال -ةاإلسالمي جامعةال-ه والدكتورا الماجستير رسائل .5
 166-مكة المكرمة -جامعة أم القرى-رسائل الماجستير والدكتوراه بقسم الدراسات العليا الشرعية  .6
 جامعدة اإلمدام محمدد بدن سدعود- اءبقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقض هرسائل الماجستير والدكتورا .7

 :167-الرياض -اإلسالمية
 رابطوا: ل  ن ا عقف رابط ابا ره بل لوا رابط ودنط تاوقع الاقب ف الة ويا: 

http://www.feqhweb.com/vb/t3421.html  
ناةةا نيطََّقةةع عقةةف ادةة  الردةةال  والبا ةةف الا ةةرا وبةةارنخ لةة ااا الةةرابط:   ناوةةل بصةةةً الردةةا ل أو ب انق وةةاه وا 

 بدجنقوا ف ط.

                                                 
 ا. 5400 -5420ا دواء نوق ا أو دجقاه ووال اضاونوا اوضوعًا   ب  ن ًاه ال عا  ت5الب رنر ت 161
 ا.3ت الب رنر
 ا.1ت الب رنر 162
 ا.1اه ت2 ورا في الب رنر ت 163
  ا.0223 - 5111ا ال عا  ت4الب رنر ت 164

  ا.0252 -0221ا ال عا  ت2الب رنر ت
ا. 0250 -0255 ا. والنالنة : تاةل 0252 - 0221 ا. والناننة : تاةل 0222وور ن ن  قوا  : األولةف: تةلةف دةن  ا وج نا عقف الرابط الا 3الب رنر ت

اةل  32ص  وق  قانا بب انل ال ا ا  األولف ف صرنا جانع الب وف البي ل  بوج  في الو اا. واا  اقنا ال ا اة  الناننة  و صةرنا الب ةوف الة ونة  ةلةف
 ل ةوااله و   صر ال ا ا  النالن .الادبن  ف طه ول  نباول ا

 ا.5400 -5422ا ال عا  ت0الب رنر ت 165
 لةا.5403 -5401ا ردا ل انوع  ال عا  ت3الب رنر ت

 ا ع ا ردا ل ف ه األع  .5402ةلف نوان  الةصل األول عا   -5310ا ال عا  ت5الب رنر ت 166
 ا.5432 -5420ا ال عا  ت2الب رنر ت

 ا الباراا ال اوبب  الاقم فو  الوطنن .5453 -5331لردا ل ال عا  تا  لنل ب ض ا5الب رنر ت 167
 http://www.feqhweb.com/vb/t3421.htmlا. ال اوقع الاقب ف الة وي ورابطه: 5401 -5421ال عا  ت ب ض الردا ل ا3الب رنر ت
 ها.٧٠١٧ -٧٠٤١عا  ت ا ال2الب رنر ت

http://library.kuniv.edu.kw/guides_a.htm
http://www.feqhweb.com/vb/t3421.html
http://www.feqhweb.com/vb/t3421.html
http://www.feqhweb.com/vb/t3421.html
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 168-الجزائر -اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمير جامعة-رسائل الماجستير والدكتوراه  .8
 :169-سوريا -دمشق جامعة-رسائل الماجستير والدكتوراه  .9

  http://damasuniv.edu.sy/ce/srd/0262-62-61-64-26-49رابطوا: 
تقدة   ن  ال د  توقن  ال رن  ا : ناول الوصول ةلنوا عل طرنر ب ب   لاناا: نو  الب ف ن  الوقن ل ااا الرابط
و  ناوةةل بصةةة وا أو . الردةةا ل فةةي جةة ول  ول  وةةر بوارنلوةةا نةة  الضةةغط عقةةف تب ةةفا فبدةةر  الة ةةه اادةة اي وا البةةها
 ا ط   عقف اقلصابوا.

 170-القاهرة -سم الشريعة اإلسالميةق -كلية دار العلوم-ه رسائل الماجستير والدكتورا .31
 171-مصر -ةاإلسالمي والدراسات والقانون الشريعة من كليتي -راألزه جامعة-رسائل  .33
 172-لبنان -جامعة اإلمام األوزاعي-رسائل  .32
 173-ردناأل  -جامعة اليرموك-رسائل  .31
 174-السودان -جامعة أم درمان-رسائل  .33
 :175-الرياض -العربية للعلوم األمنية فيجامعة نا-رسائل  .35

 www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Pages/default.aspxرابطوا: 
جوةة  ةصةةة ارلا: جاا ةة  نةةةانا ال ربنةة  لق قةةةو  األاننةة  ولةةةي انظاةة  عربنةةة   اا  لصةةن  اعببارنةةة  ببابةةع بصةةةة  
 بقواادةةن ه وا رلةةا الرنةةاضه ولةةي الجوةةاز ال قاةةي لاجقةةد الةةوزراء ال القنةة  ال ةةر ه ب نةةف بةةالب قن  ال ةةالي والب ةةف ال قاةةي 

 ق .والب رن  في الاجا ا األانن  والانا نل  اا ال  
 -ت قدة  ال قةو  ال ةرطن  في البلصصاا البالن :  ا وبورا –ااجدبنرتعقف أطرو اا عقان   اوضوعوا: ب بوي

 .جبااعن اقد  ال قو  ا   –قد  ال قو  اا ارن  -قد  ال  ال  الجنا ن 
 ة.ل5403لةه وأول ردا ل لق وبورا  ال عا  5400ب   صر أول ردا ل لقااجدبنر ال عا  زال ةص ارلا: 

 .ناول بصة وا وااق  ولي اربب  عقف  د  بارنخ الن ره وا دا   د  البلصصااالرابط: ل ااا 
 فدي التأهيدل المعمقدة، العليدا دبلدوم الدراسدات العليدا، الدراسدات دبلدوم -يةالحسدن دار الحديث-رسائل دكتوراه  .36

 176-المغرب -العليا الدراسات

 

                                                 
 ا.2الب رنر ت 168
 ا.2الب رنر ت 169

 ا ب   صر جانع الردا ل ال قان  الة ون  الابوفرة عقف الرابط أع  ه لول ل  ن ور فنوا دن  ن ر.3الب رنر ت
  ا. 5111 - 5112ا ال عا  ت4الب رنر ت 170
 ا.2الب رنر ت 171
 ا.1الب رنر ت 172
 ا.1الب رنرت 173
 ا.1الب رنرت 174
 لةا. ردا ل الااجدبنر ف طه و  بوج  ردا ل  وبورا .5401 -5400ا ال عا  ت3الب رنر ت 175

 لةا.5433 -5403ا ردا ل الااجدبنر وال وبورا  ال عا  ت3الب رنر ت
  .١٤٤٩ عا  ةلف   ا2الب رنر ت 176

http://damasuniv.edu.sy/ce/srd/2010-10-18-14-01-49
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Pages/default.aspx
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  الوعاء الثالث: املؤمترات والندوات:الوعاء الثالث: املؤمترات والندوات:

 
 تمرات:المؤ 

 177- بي في ال ي ع   وال انوله ال رن   بنل االوبرونن  الاصرفن  األعاال اقبار .5
اقبار األوقاا األول في الااقو  ال ربن  الد و ن ه بنظاه جاا   أ  ال ةرل بالب ةاول اةع وزارة األوقةاا وال ةقول  .0

 178-ااد ان  وال عوة واار ا 
 179-ل ي أقن  ب اارة ال ارق الاقبار البادع ع ر لاجاع الة ه ااد اي ا .3
 180 -الب رنل في وال ي ع   ااد ان ه الاالن  لقاقدداا ال رعن  لقون اا ال ا ر الاقبار .4
 181-ال رل   أ  بجاا   ااد اي ل قبصا  النالف ال الاي الاقبار .1
 182 - بي- بار ال ال اللنري اللقنجي النالفاق  .2
 183-ي ب في ع   ال ي الدنويه ال ربي الاصرفي الاقبار .1
 184-ااد ان  د و  بل اااا  ا ا  جاا   ان وراا ال ا اصرةه الدجل ال قايه طبن  قضانا اقبار .3
 185-في ال الرة ع   ال ي ال صره وقضانا ااد ان  ال رن   ا اص  اقبار .1

 
 الندوات:

  186-في ج ة ع   ال ي ااد ايه ل قبصا  والن نول ال ا ن  البرو  ن وة .52
 187-اآللناا ال اقن  لبطونر ا -أبو ظبي ااد اي تالباونل بالا ارو  الن وة النالن  لاصرا .55
 188-او  الاورا - ن وة ال   الوبرل .50
 هلةة5435جاا ل األولةف  50ا نننل  نو  الا اا  هرةن وة الا اوض  عقف ال  ور وا لبزاااا وبطبن ابوا الا اص .53

 189-عقف اوقع الاقب ف الة وي ب ونوا ناول بصةًو  بالرناض:
 190-ال انول بجاا   ااااراا ال ربن الباب   لوقن  ال رن   و  الوقا ااد اي ن وة .54

                                                 
 ا.2الب رنر ت 177
 لة.5400ا عا  1الب رنر ت  178
 اه و  ناوةل بصةةً األب ةاف أو ب انقوةا اةل نةةد الاوقةع ه بةل 0221 / أبرنةل/32-02لةةا الاوافةر ت5432/ جاا  األول/ 1 -5ا ت1الب رنر ت 179

 ناول بصةً األب اف ال اوقع اقب ف ألل ال  نف وغنر .
 ال ا ر. و ا الاقبار الناال2الب رنر ت 180
 لة.5402ا عا  2الب رنر ت 181
 ا ل  ن ور ال   .1الب رنر ت 182
 ا.2الب رنر ت 183
 لة. 5432ا عا  2الب رنر ت  184
 ا.2ر تالب رن 185
 ا.2الب رنر ت 186
  ا وناول بصة وا عقف اوقع الة ه ااد اي.0250/ ننانر/ عا  02 -51ا األب اف ت1الب رنر ت 187
 .5432ه ط1/50/5401-3ا ال 1الب رنر ت 188
 ا وناول بصة وا في اوقع الاقب ف الة وي .5435/ جاا  األول/ عا  50ا األب اف ت1الب رنر ت 189
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 بانط ة  الصة ن  بال ةقول ال نننة  ة ارة البوعنة  أقاابوةا البةي الطبنة  الادةا ل عقةف   الة ونة  ال واعة  بطبنةر نة وة .51
 191-الرناض

 

                                                                                                                                            
 ا  ندابر.1 -2ي الةبرة تا األب اف ف1الب رنر ت 190
 ا.2الب رنر ت 191
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  الوعاء الرابع: دور النشر:الوعاء الرابع: دور النشر:

 
 192-ال اا -  ار ابل الجوزي .5
 193-ناللب-  ز  ابل  ار .0
 194-ج ة- د اللضراء ار األن ل .3
 195-بي  -ان ااد  لق راداا الب وف  ار .4
 196-ج ة-  ار الب نر لقن ر والبوزنع .1
 197-الرناض-  ار الر   لقن ر والبوزنع .2
 198-اصر -  ار الد   .1
 199-لبنال- الضناء  ار .3
 200األر ل -عّاال-  لقن ر والبوزنع ار الضناف .1

 201-الرناض-  ار ال اصا  لقن ر والبوزنع .52
 202-الرناض- ار ال صناي .55
 203-بنروا -  ار الغر  ااد اي .50
 204الرناض - ار الةضنق  .53
 205-دورنا -  ار الةور .54
 206 ار الةور الجاا ي .51
 207-الون – ار الوب  ال قان   .52
 208-اصر- ار الوب  ال انونن  .51

                                                 
 ا. 5404ا جانع ااص اراا الة ون  وف ًا ل ا ا  ان وراا  ار ابل الجوزي عا  ت5الب رنر ت 192

 ا دقد  الب وف ال قان  الا وا  ةص ار ج ن .4الب رنر ت
  .0252 –0221ا ال عا  2الب رنر ت 193
  رة ةص اراا ال ار.ا جانع ااص اراا الة ون  وف ًا لن5الب رنر ت 194
 ا.0الب رنر ت 195
 ا ال ةص ارابوا.5الب رنر ت 196
 ا.5404 -5405ا ااص اراا ال عا  ت5الب رنر ت 197
 ا.1الب رنر ت 198
 ا.2الب رنر ت 199
 ا ال ةص ارابوا.5الب رنر ت 200
 ا.5403 -5422ا الب وف الصا رة ال عا  ت5الب رنر ت 201
 لة.5404   لنل ال ار الاطبو  ل ا  ا  د5404ا ان ورابوا ةلف عا  ت5الب رنر ت 202
 ا جانع ااص اراا الة ون  وف ًا لن رة ا رض ج ة ال ولي لقوبا  والا قوااا.5الب رنر ت 203
 ا.5404ا ااص اراا الة ون  ال بكدند ال ار  بف عا  ت5الب رنر ت 204
 ا.1الب رنر ت 205
 ا.1الب رنر ت 206
 ها.5404اي في الون  تا ب وف ف ون  ال اجاع الة ه ااد 4الب رنر ت 207
  .0255 –  0224ا ال عا  2الب رنر ت 208

 ا ل  ن ور بارنخ.1الب رنر ت
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 209-األر ل-  ار النةا د .53
 210-دورنا-  ار النوا ر .51
 211 ار الوطل .02
 212-الوونا- الادم  اال  ار .05
 213والبوزنع  ار طنب  لقن ر .00
 214-الد و ن -  ار عال  الوب  .03
 215-بنروا- ال قنا وال راداا ااد اي لقةور ال الاي الا و  .04
 216-الوونا- األنر ألل اوبب  .01
 217-ا دون رن -ان كة الا ارا .02

 

                                                 
 ا.0الب رنر ت 209
 ا.1الب رنر ت 210
 ا.5404ا ةص ارابو   د  ال لنل الصا ر ال ال ار عا  ت5الب رنر ت 211
 ا.2الب رنر ت 212
 ا  د   صر اوقع ناراا الاطابع.5الب رنر ت 213
 ا.1الب رنر ت 214
  .0252 –  5114ا ال عا  2نر تالب ر  215
 ا.2الب رنر ت 216
 ا.1الب رنر ت 217
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  الوعاء اخلامس: املواقع االلكرتونية:الوعاء اخلامس: املواقع االلكرتونية:

 
 : ورابطه:موقع صيد الفوائد .3

http://www.saaid.net  
 ا البي ناول الب ف فنوا: ولنام نوعنل ال الاجا 

 .بادة   / نةال فةي الصة ة الةرول الغا ة ا طات :. وق   صرنا اةل ب ةفالاجال األول: الب وف ال قان < ب وف ف ون 
 .  . د   ال نل الوبيا /أ وا  الرضا  في ااد  ت :ا ةلف ب فعاار

 .ةبةرالن   /وضوابط ع وباا ال  و  والب ةازنر قواع ت :. وق   صرنا ال وبا الاجال الناني: الاوبب < الة ه ااد اي
وباةةا أل الب ةة نف  .اصةةطةف البرا عةةيا /ل الادةةبةنض ل وةة  صةةنا  أنةةا  البةةنضالبنةةات :ا ةلةةف وبةةا بةةل فوةة  الو عةةال

. والجانةةل فةةي الاوقةةع أنةةه ناوةةل ب انةةل وبصةةةً جانةةع ف اوانةةا  ةةاغرا اواةةال  صةةر اةةا فنةةهادةةبار فةةي الاوقةةع فنب ةة
 218 ي قا ا  الببقوجرافناا.وجو ة به ة  اا  وير فاألب اف والوب  الا

 219-. ورابطه:موقع موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي .2
/http://iefpedia.com/arab 

 : . ورابطهموقع جامع الكتب المصورة .1
b.com-http://www.kt/ 

اةةع الباةةا  وبنةةر باألب ةةاف  هوبالوبةة  النصةةن  ب ةةول عةةا  هلةةاصولةةو اوقةةع ةدةة اي ن نةةف بالوبةة  الاصةةورة ب ةةول 
ان  لقوبة  الاصةةورة ادةطو  122. وقة  رفةع الاوقةع اةا نزنةة  عةل ه والردةا ل الجاا نة ه والالطوطةةااال قانة ه وال رادةاا

ه لاوقةعاةل لة ا ا جاقة  اةل الوبة  والب ةوف والردةا ل الجاا نة  الة ونة ردال  عقانة ه وقة   صةرنا  52222وأونر ال 
وجانةةةةةةةع الوبةةةةةةة  والب ةةةةةةةوف بةةةةةةةالاوقع ناوةةةةةةةل ب انقوةةةةةةةا  ا41 ه52 ه1 ه2 ه4 ه3 ه0 ه5وب  نةةةةةةة ا اةةةةةةةل ا دةةةةةةةطوان : ت

   220وبصة وا.
 :. ورابطهموقع الفقه اإلسالمي .3

http://www.islamfeqh.com - 
. عقةف فبةاوال  نجنة ه ب ةل ا ةو بو  الة ونة ه و لو اوقع عقاي نوة ا ةلةف ادةاع ة الادةقانل فةي  ةبف ب ةا  األرض

  221الا ا ا الة ون .وله أل اا وننرة ال ألاوا: ب رنا ال ال  ااد اي بكوبر و ٍّ ااول  ال األب اف و 
  :. ورابطهموقع المشكاة .5

http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/ 
دةو ال و عابةهه ونن ةر ولو اوقع ةد اي نو ا ةلف ةبراز اادوا  ال عوي والن اط البربةوي وال طةاء الةوةري ل قاةاء ال

 222الب وف وال راداا الة ون .
  :. ورابطهموقع المكتبة الوقفية .6
/http://www.waqfeya.com/ 
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 223.اPDFبه ال  ن  ال الوب  الاصورة صنغ  ت ج ًاه ولو اوقع ةد اي  افل
 :. ورابطهموقع اإلسالم اليوم .7

http://islamtoday.net   
 224-ةل نخ ال وبور دقاال بل فو  ال و ولو اوقع ا

 : . ورابطهموقع مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية .8
http://www.kantakji.com/ 

 قبصةةةا  لةةة ا الاوقةةةع بانابةةة  اوببةةة  جا ةةةا بةةةنل  فبنوةةةا فنةةةول ال قةةة  الابلصصةةة  فةةةي ف ةةةه الا ةةةاا ا الاالنةةة ه وعقةةة  ا
اادةة ايه ن ةةرا عقنةةه الةة وبور: دةةاار قنط جةةيه ونبةةكلا الاوقةةع اةةل أبةةوا  بصةةننةن  ببضةةال ا قبصةةا ه واألدةةوار 
الاالن ه والا ادب ه والبكانله والب رنع الااليه والاصارا وغنرلا ه واا ن برح اواضنع لقب فه وقااود لقاصطق اا 

  225.ب اف وبصة وا ال نةد الاوقعل األالة ون ه ةضاف  ةلف ل ااا ألرل. ناول ب ان
  :. ورابطهموقع الشبيلي .9

http://www.shubily.com/home.php   
ولةو الاوقةةع الردةةاي لقة وبور ال ةةنخ: نودةةا ال ةبنقيه عضةةو لن ةة  البة رند بالا وةة  ال ةةالي لق ضةاء والابلصةةص فةةي 

  226  انقوا وبصة وا. وف في ل ا الاوقع ناول بالا اا ا الاالن . والب
  :. ورابطهموقع الربح الحالل .31

http://www.halal2.com/ 
 227 بصة وا ال ل ل الاوقع.ولو اوقع ابلصص في الا اا ا الاالن . وناول ب انل الب وف و 

 228-العمر ناصر.د.أ بإشراف :المسلم موقع .33
 229-الماجد سليمان الشيخ موقع .32
 230-الخثالن سعد ورالدكت الشيخ موقع .31
 231-الطيار عبداهلل.د.أ إشراف :اإلسالم منار موقع .33
 232-عفانة الدين حسام.د.أ إشراف :يسالونك موقع .35
 233-الفوزان عبدالعزيز الدكتور الشيخ إشراف م:اإلسال رسالة موقع .36
 234-الزايد عبداهلل الدكتور إشراف :الشريعة علماء موقع .37
  . ورابطها:تذة الفقه وأصوله (ومنشورات أسا موقع جامعة الشارقة )مؤلفات .38

http://www.sharjah.ac.ae  
. ونوجةة  بوةةا أدةةااء ع ةةرة اةةل ه فنجةة  الاقلةةةاا والان ةةوراااالب ةةف ال قاةةيت ب ةة  البنةةار قدةة  الة ةةه وأصةةولهه نلبةةار

بةة  ةنبةةاجو  ا . ونوجةة  أاةةا  وةةل الب ةةوف ال قانةة  –الوبةة  الا   ةة  –ل قاةةي  دةة  البربنةة  البةةالي: الوبةة األدةةاب ة قةة  ري
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ألب ةاف أو ب انقوةا اةل . و  ناوةل بصةةً ااء وال اجق  أو  ار ن ر أو غنرلةاب ف وعاء الن ر ال ي ب  ن ر  فنه دو 
  235 -وا ال اواقع ألرل ابةرق . بل ناول  لم لب ضنةد الاوقع

  . ورابطه:موقع موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي .39
 http://iefpedia.com/arab/ 

  ه الاداف:ولو اوقع ن بوي اودوع  بانل ارج ا عالانا ابلصصا في ا قبصا  ااد اي والصنرف  ااد ان 
ه  نةف نوةب  بوةل الادةبج اا عقةف الدةا   ال الانة  لوة ا ال قة ه اIslamic Economics and Finance Pediaت

 236-   ل ا البلصص الوا واا ن ال عقف جاع البراف ااد اي ال ي نل
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 12 ...................................................... عربن : اقبصا ن  ب وف اجق  ا550
 15 ........................................................ اجق   ار اافباء الاصرن : (113
 15 ................................................. ااد ان : البجارن  ال راداا اجق  ا554
 15 ................................................................. اجق  روح ال انول: ا551
 10 .............................. اجق  ال رن   وال انول: وقن  ال رن   وال انول بال الرة: ا552
 10 ....................................................... جارة:الاجق  ال قان  لوقن  الب ا551
 10 ............................................. وا قبصا ه وقن  ال  ور: ال انول اجق  (118
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 13 ........................................................... اجق  وقن  اآل ا  تقناا: ا551
 13 ..................................................... اجق  وقن  اآل ا  تالانصورةا: ا502
 13 ................................... وا قبصا ن : ال انونن  لقب وف ال  ور  وقن اجق  ا505
 14 ..........................اجق  وقن  ال راداا ااد ان  وال ربن  لقبناا تالانصورةا: ا500
 14 ............................ اجق  وقن  ال راداا ااد ان  وال ربن  لقبناا تدولاجا: ا503
 14 ............................................... وال انول تطنطاا: ال رن   وقن  اجق  ا504
 14 ................جاا   األزلر: –اجق  وقن  ال رن   وال انول تبةونا األ رااا  قوقن   ا501
 11 .................................................... اجق  اجاع الب وف ااد ان : ا502
 11 .......................................ااد اي: ل قبصا  واال صالً اروز اجق  ا501
 11 ........................................................ اجق  الا اا ا ااد ان : ا503
 12 .................................................................................................... الاغر :
 12 ............................................................ اجق  اا ناء الاغربن : ا501
 12 .................................................... قو  الاغربن :أوا نان  الاا اجق  (130
 11 .......................................................... :-الاغر -اجق  االاا   ا535
 11 .............................................................. اجق  البارنخ ال ربي: (132
 11 .......................................................... ااد ان : ال ضارة اجق  ا533
 11 ........................................................  :اجق   ار ال  نف ال دنن ا534
 13 ................................................................. اجق   عوة ال ر: (135
 13 ............................................................... اجق  الة ه وال انول: ا532
 11 ........................................................... وا قبصا : ال انول اجق  ا531
 11 .................................................................... ال روننل: اجق  (138
 11 ............................................. الاغر ا: -اجق  وقن  ال رن   تأغا نر ا531
 11 ............................. الاغر ا: -فاد -اجق  وقن  ال رن   تجاا   ال روننل ا542
 22 ................................................................. اجق  ار ة البراف: ا545
 22 .................................................................. الاجق  الواض  : ا540
 22 ..................................................................................................... الننجر:

 22 ........................................................  ولناا الجاا   ااد ان : (143
 25 ...................................................................................................... الون :

 25 ..................................................................... اجق  ال اعي: ا544
 25 ............. الون : -لنا والبرجا  في بنارداجق  صوا األا : بص ر عل  ار البك ا541
 25 ..................................................................................................... لولن ا:

 20 ..................................................................... اجق  الا واة: ا542
 20 ...................................................................................................... النال:

 20 ............................................................ اجق  البا ف الجاا ي: ا541
 20 .......................................................... اجق  ب وف جاا   ب ز: ا543
 20 ........................................................... اجق  الب وف ال ضا ن : ا541
 23 ....................................................................... اجق  بواا : (150
 23 .................................................................... اجق  البواصل: ا515
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 23 .............................................. ف:اجق  جاا    اار لق راداا والب و  ا510
 24 .................................. اجق  جاا   صن اء لق قو  ا جبااعن  وااندانن : (153
 24 .................................. اجق  جاا   صن اء لق انول وال راداا ااد ان : ا514
 21 ........................................................ اجق  ال راداا ا جبااعن : ا511
 21 ........................................................... اقبصا ن :  راداا اجق  (156
 21 ............................................................... ال صر: اجق    ول ا511
 21 ..................................................................... اجق  ال انول: ا513
 22 ................................................. اجق  وقن  اآل ا  بجاا   صن اء: (159
 21 .............................................................................. الناني: الردا ل ال قان :الوعاء 

 21 .......................................................................... الوعاء النالف: الاقباراا والن واا:
 15 ................................................................................... الوعاء الرابع:  ور الن ر:

 13 ......................................................................... الوعاء اللااد: الاواقع ا لوبرونن :
 12 ............................................................................ وعاء الدا د: اصا ر ابنوع :ال
 11 ............................................................................................................ الةورد

 

 
 
 
 


