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  قواعد النشر وطريقة التوثيق يف جملة التجديد
  .شر فيها بناًء على توصية حمكَّمني اثنني على األقل من أصحاب االختصاصالتجديد جملة حمكمة يتم قرار الن      

  :شروط النشر
وإذا حصل ذلك يغرم الكاتب (أن يكون البحث أصيالً مل يسبق إرساله للنشر يف جملة أو جزءاً من كتاب  .1

 ).قيمة املكافأة املدفوعة للمحكمني
 كلمة 250-200ىل مستخلص للبحث يف حدود كلمة، باإلضافة إ 7000إىل  5000أن يكون حجمه بني  .2

مراجعة ). صفحة مبا يف ذلك املراجع واهلوامش 30 صفحة، وال يزيد عن 15ال يقل عن (باللغتني العربية واإلجنليزية 
  .كلمة 2500 و1000كلمة؛ تقارير الندوات واملؤمترات ما بني  4000و 1500ما بني : كتاب

 .16وبنط  Traditional Arabicوخبط  wordأن يقدم البحث مكتوبا على نظام  .3
 .أن يكون توثيق البحث حسب الطريقة املعتمدة يف الة .4

  :طريقة التوثيق
  :عند ذكر املرجع للمرة األوىل .5

، )الناشر، عدد الطبعة إن وجد، تاريخ النشر: مكان النشر (غليظخبط اسم املؤلف، عنوان الكتاب : الكتب
  .ج، ص

دار : بريوت(، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم الربهان يف علوم القرآند بن عبد اهللا، الزركشي، بدر الدين حمم
  .214، ص2، ج)ت. ، د2املعرفة للطباعة والنشر، ط

  .، السنة، العدد، الصفحةغليظخبط ، اسم الة "بني فاصلتني مزدوجتني"اسم املؤلف، عنوان املقال : املقاالت
، السنة الثامنة، العدد السادس عشر، التجديد، "صطلح بني النظرية والتطبيقإشكالية امل"لوشن، نور اهلدى، 

  .159ص
  .املرجع نفسه، ج، ص:  عند تكرار املرجع يف اهلامش التايل مباشرة تتبع الطريقة اآلتية.6
أو املقال /)خبط غليظ( عند تكرار املرجع يف موضع آخر من البحث، اسم الشهرة للمؤلف، عنوان الكتاب .7
  .تصراً، ج، صخم
  ).25: البقرة: (خترج اآليات يف منت البحث وليس يف اهلوامش، ويكون التخريج كاآليت: طريقة ختريج اآليات .8
، 3دار إحياء التراث العريب، ط: بريوت (اجلامع الصحيحالبخاري، حممد بن إمساعيل، :  طريقة ختريج احلديث.9

  .أما رقم احلديث فذكره اختياري. 85، ص2 صدقته، جهل يشتري: ، كتاب الزكاة، باب)م1988/ه1404
  .وليس يف اية صفحات البحث صفحة، كل حاشية يف اهلوامش وضع على الة تعتمد:  موضع اهلوامش.10
 ملدير التحرير وهيئة التحرير احلق يف إعادة املادة املقبولة للنشر إىل صاحبها إلجراء أية تعديالت يروا ضرورية .11

  ظ على املستوى العلمي للمجلةللحفا
 tajdidiium@iium.edu.my  :وإرساله إىل هذا العنوان Rich Text Format (RTF) يرجى حفظ املقال يف ملف. 12
   



 

  

  ودراسات
  
  
  
 

  كلمة التحرير
  

  
 من أجل احلرية ليس العرب استثناًء، فهم يستطيعون أن يناضلوا ببسالة"

ويف الواقع إن االستثناء احلقيقي للعرب هو ... والعدالة مهما كان الثمن
السرعة اليت استطاعت ا املظاهرات السلمية يف سبيل الدميوقراطية أن 

وهكذا عاد العرب إىل واجهة األخبار يف العامل . جترف أنظمةَ احلكم
اإلرهاب أو مها معا، أمجع، ولكن هذه املرة ليس من خالل احلرب أو 

وإمنا بسبب النهوض اجلماهريي التزاما واحتفاًء باحلرية، وذلك أيضا يف 
  ." حد ذاته ثورة بأمت معىن الكلمة

  ." إن التاريخ بصدد التشكل، وإن النهضة العربية قد بدأت فعال"
ذه اجلملة ختم أستاذٌ فرنسي لدراسات الشرق األوسط كتابا أنشأه حبثًا عن 

وبني البدء  .لدروس املستقاة من الثورة العربية، وبتلك الفقرة ختم الفصلَ األول منها
واملختتم، سعى الكاتب لتحليل األحداث والوقائع اليت تتابعت يف سياق ما بات 
يعرف بالربيع العريب، والبحث عن مجلة اخليوط الناظمة هلا، مركزا يف ذلك على 

وشرق الكاتب وغرب، وقدر وقرب يف . واليمنتونس ومصر، ومعرجا على ليبيا 
وصف القوى الفاعلة فيها، وتتبع األسباب املؤدية إليها، والكشف عن الدوافع احلافزة 

                                                
 انظر :Jean-Pierre Filiu, The Arab Revolution: Ten Lessons from the Democratic 

Uprising, London: 2011. 
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    تقديم
 لقد. عشر اخلامس جملدها أكملت قد التجديد جملة تكون احلايل العدد بصدور

 ه1417 عام رمضان شهر يف األول العدد صدور منذ حتريرها وهيئة الة إدراة حرصت
 الزمن ألمهية ذلك يف مراعاةً عدد للك احملدد الصدور مبوعد االلتزام على) م1997 يناير(

 كانتا ذلك وفوق. الة يف والقراء الكتاب ثقة دعم احترامها شأن من أساسية قيمة حبسبانه
ا أشدلة إىل يرد ملا العلمي التحكيم مبعايري االلتزام على حرصوعدم ومقاالت حبوث من ا 
 الفكرية والرصانة العلمية لكتابةا شروط من األدىن احلد استوىف إذا إال حبث أي نشر

 اثنني خارجيين مقومين مالحظات على بناًء وذلك اللغوية، والسالمة املنهجي واالتساق
 األبواب يف مادة من ينشر فيما التنوع مراعاة على واهليئة اإلدارة حرصت كما. األقل على

 الكتاب حيث من أو املادة، لكت تتناوهلا اليت املوضوعات حيث من سواء للمجلة، الرئيسة
 يقتصر بأن ناهيك الة تصدر اليت للمؤسسة ينتمون ملن الغلبة تكون فال فيها، املسهمون

 صبغتها وترسيخ للمجلة العلمية املصداقية تأكيد ذلك كل من الغاية كانت ولقد. عليهم

                                                
علوم اإلنسانية، اجلامعة قسم الفقه وأصوله بكلية معارف الوحي وال يف مقاصد الشريعةجمال طالب دكتوراه يف  *

  muntaha_26@yahoo.com: اإلسالمية العاملية مباليزيا
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  .العاملية وجهتها وتوطيد املهنية
 األول عددها منذ الة يف نشر ملا الشامل شافالك هذا الكرام القراء بني نضع وإذ

 والباحيثن للقراء خدمة تقدمي -  أوالً -  هو نتوخاه الذى الغرض فإن الثالثني، العدد حىت
 خمتلفة موضوعات تتناول وتقارير ومراجعات ومقاالت حبوث من فيها نشر مبا بتعريفهم

 اليت السمات تلك بعض إبراز إىل الكشاف هذا فيهدف ثانيا أما. متنوعة جماالت يف تندرج
 فإن وأخريا، ثالثًا وأما. الة شخصية يف ترسيخها على حتريرها وهيئة الة إدارة حرصت

 التحليل منهجية تعتمد الة حملتويات موضوعية لدراسة منطلقًا يكون أن ميكن الكشاف هذا
 الزمان لعاملي تبعا احملتويات لكت توزيع حسب أي (الزمكانية واملقارنة الكمي والقياس النصي

 خدمة يف الة إسهام ملدى املوضوعي التقومي عملية ييسر أن ذلك شأن من وإن). واملكان
 النقدي النظر وترسيخ املعريف التكامل منهجية توطيد يف العاملية اإلسالمية اجلامعة رسالة

  . الفكري االجتهاد وتعميق
 املنشورة املوضوعات ترتيب يف األول يتمثل: ثننيا حنوين على الكشاف بناء مت وقد

 ندوات "،"كتب مراجعات "،"وأراء نقد "،"ودراسات حبوث ("للمجلة الرئيسة األبواب يف
 كل بوضع أتبع مث متسلسالً، ترقيما وترقيمها ألفبائيا ترتيبا عناوينها حسب") ومؤمترات
 اليت والصفحات النشر، وسنة العدد،و الد، أو السنة وعدد الكاتب، اسم بذكر موضوع
 النحو أما. أعمدة ستة من الكشاف من األول الشق هذا تكون وبذلك. املوضوع استغرقها

 ترتيبا مرتبة الكتاب أمساء على يشتمل األول: عمودين منة فيتكون الكشاف بين الذي الثاين
 الثاين العمود يشتمل بينما الكاتب، اسم من األخري اجلزء أو الشهرة لقب حسب ألفبائيا
 املذكور املوضوعات كشاف يف جاءت كما الكتاب إلسهامات املتسلسلة األرقام على

 يف املنشورة للمادة موضوعي تصنيف على الكشاف يشتمل أن ميكن كان وقد. سابقًا
 املادة تلك تصنيف ميكن كان كما فيها، تنضوي اليت والفكرية العلمية ااالت وفق الة،

 هذا يف اقتصرنا ولكنا. االعتبارات من ذلك غري أو الكتاب، إليها ينتمي اليت البلدان حسب
 ذلك يكون ال وحىت الة يف املتاح للحيز مراعاة ذكرمها السابق االعتبارين على الكشاف

  . املختلفة أبواا يف الكتاب إسهامات حساب على



  261    )1432/2011( 30 العدد حىت )1417/1997( 1من العدد " التجديد"جملة   كشاف -  منتهى أرتاليم   

 

 علمية؛ مادة 335 ويشمل الة؛ يف كتب ما مجيع على احتوى قد احلايل والكشاف
 قسم أما. واملؤمترات الندوات وتقارير الكتب ومراجعات واملقاالت البحوث بني تتوزع

" وآراء نقد "باب اشتمل بينما مادة، 175 فيه املنشورة املادة فبلغت" ودراسات حبوث"
 باب احتوى حني يف مادة، 63 على الكتب مراجعات "باب واشتمل مادة، 48 على

  . وعاملية وإقليمية حملية ندوات حول تقريرا 49 على التقارير
     

 والدراسات قائمة: أوال
   النشر سنة

  رقم
  

 البحث عنوان
  

 البحث كاتب
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
 132- 109 2002 1422 11 6 مصطفى تاج الدين اُأل سس القرآنية لنشأة البالغة العربية 1

بعاد حضارية وضرورات حاضرة يف تعليم أ 2
 اللغة العربية

 إبراهيم الفارسي
 

5 9 1421 2001 147 -180 

االجتاهات اإلصالحية يف اإلسـالم  3
 واليهودية واملسيحية

 76ـ  51 2004 1425 15 8 عالء الدين رحال

 162- 133 2002 1422 11 6 عوض إبراهيم عوض دراسةٌ تارخيية : االتصال اخلطايب عند املسلمني 4

 101-128 2005 1426 18 9 أمحد شيخ عبد السالم آثار العوملة يف تعليم العربية وتعلمها يف ماليزيا 5

 112- 79 2008 1429 24 12 عبد الرزاق السعدي أثَر البالغةِ العربيةِ يف الكشفِ عن مقاصدِ الشريعة 6

أثر القرض االستهالكي يف الودائع  7
 ية واالستثمارية والثابتةاالدخار

    حممد فالق-
حممد صربي بن  -

 هارون

13 25 1430 2009 123 -156 

األحكام الفقهية للتعامل باإلنترنت يف  8
 املصارف اإلسالمية

 58- 39 2003 1423 13 7 حممد داود بكر

االختبار اجلينـي والوقاية من األمراض  9
 الوراثية من منظور إسالمي

 138ـ121 1999 1419 5 3 رفعارف علي عا

 120- 89 2001 1421 9 5 روسين بن سامة األدب اإلسالمي املاليزي من النظرية إىل اإلبداع 10

 84- 59 2003 1423 13 7 حممد خري البقاعي رحلةُ كورتلمون إىل مكَّة املُكرمة: أدب الرحالت 11

رؤية : استثمار اخلطأ يف التوجيه التربوي 12
 مقاصدية

 202- 181 2009 1430 25 13 مجال أمحد بادي

ـ 143 2011 1432 29 15 عبد الباري أوانج استثمار أموال الزكاة وتطبيقاته يف بيت املال مباليزيا 13  170  

 

ـاف 14 ـ 11 2011 1432 29 15 فتحي أمحد دراسة مفاهيمية قرآنية : االستخف  49 
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   النشر سنة

  رقم
  

 البحث عنوان
  

 البحث كاتب
  

 السنة
  

 م ه عددال
 أرقام

 الصفحات
 124- 89 1997 1417 1 1 عبد ايد النجار االستخالف يف فقه التحضر اإلسالمي 15

 178ـ  149 2004 1425 15 8 عبد القادر السعدي استعمال أمساء املوضوعات النحويـة 16

 38- 11 2006 1427 20 10 نعمان جغيم االستقراء عند األصوليني 17

 80- 51 1999 1420 6 3 عبد ايد حممد السوسوة دراسة أصولية: األسس العامة لفهم النص الشرعي 18

 64- 41 1997 1417 1 1 حممد كمال حسن اإلسالم يف عامل املاليا 19

 54- 31 2002 1423 12 6 سعاد يلديرمي اسم الرمحن يف القرآن الكرمي وشبهات املستشرقني 20

 11-34 2006 1427 19 10 عبد الرمحن حللي دراسة مفاهيمية قرآنية: ء والكلماتاألمسا 21

 164- 145 2004 1425 16 8 نور اهلدى لوشن إشكالية املصطلح بني النظرية والتطبيق 22

 116ـ  77 2004 1425 15 8 يونس صـواحلي إشكالية اليـقني يف الفكـر اُألصـويل 23

 64- 35 2001 1421 9 5 صاحل قادر الزنكي  النص والعلةإشكالية ثبوب احلكم بني 24

ـ 133 2001 1422 10 5 عمر سباهتش بداية مرحلة جديدة... اعتزال واصل بن عطاء 25  162 

 198- 163 2002 1422 11 6 بن عيسى بطاهر اإلعجاز البياينّ يف تفسري ابن عاشور 26

 145- 125 1997 1417 1 1 عبد الرمحن عزي اإلعالم والبعد الثقايف من القيمي إىل املرئي 27

اإلمام النورسي وظهور القوميات بني  28
 األصالة والتحدي

ـ 11 2001 1422 10 5 ليث سعود جاسم  54 

 187- 165 2008 1248 23 12 جماهد مصطفى جت اإلمام عبد القادر اجليالين وشعره من منظور إسالمي 29

 35-70 2006 1427 19 10 جاسر عودة اإناطة األحكام الشرعية مبقاصده 30

 52- 11 2000 1420 7 4 مصطفى عشوي دراسة نقدية: اإلنسان الكامل يف الفكر الصويف 31

 50- 11 1999 1420 6 3 ياسني الشني برامج اإلذاعة املرئية وإدراك الطفل للواقع االجتماعي 32

 76- 49 1998 1419 4 2 زياد خليل الداغامني البعد الواقعي يف العمل التفسريي 33

 108- 87 2002 1422 11 6 حسن أمحد إبراهيم  بالد السودان يف املصادر اإلسالمية 34

عبد : البالغة القرآنية املعجزة بني ناقدين 35
 القاهر اجلرجاين وسيد قطب

ـ 101 2010 1431 28 14 عبد امللك بومنجل  141 

 يالبنك اإلسالمي للتنمية والتبادل التجار 36
 بني الدول اإلسالمية

  أمحد حممد السعد -
 إبراهيم عبد احلليم عبادة - 

9 17 1426 2005 175-200 

 131 - 119 1997 1418 2 1 عبد احلميد أبو سليمان البنوك اإلسالمية وسيلة للتنمية 37

تأثري أسلوب دوكسيادس يف ختطيط  38
  املدينة اإلسالمية

عقيل نوري املال 
 حويش

10 20 1427 2006 163 -181 

 88- 65 2001 1421 9 5 عبد الغين بن يعقوب )م1511- 1377(التاريخ السياسي اإلسالمي ملالقا  39

نظرية : تاريخ الفقه اإلسالمي يف مرآة املستشرقني 40
 تأثري القانون الروماين يف الفقه اإلسالمي منوذجا

 81- 45 2007 1428 21 11 أنكو إميان بوزنيتة
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   النشر سنة

  رقم
  

 بحثال عنوان
  

 البحث كاتب
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
 77- 49 2008 1248 23 12 أختر زييت عبد العزيز تأصيل فقه الذرائع سدا وفتحا 41

 45-9 1998 1418 3 2 حممد أكرم سعد الدين 21تأمالت يف علم اللغة العربية وتعليمها ىف القرن  42

 46- 11 2005 1426 18 9 صاحل قادر الزنكي لة التخصيص األصويلجتديد النظر يف مسأ 43

حبث يف : التجديد من النص إىل اخلطاب 44
 تارخيية املفهوم

 126- 99 1999 1420 6 3 عبد الرمحن احلاج 

عرض تارخيي : جتربة الوقف يف ماليزيا 45
 ورؤية نقدية

 127-146 2006 1427 19 10 سامي الصالحات

ـر فلسط 46 ـري يبحت ـزو الصلـي  32ـ  11 2004 1425 15 8 حمسن صاحل   ني من الغ

 116- 95 2003 1424 14 7  مجيل هاشم وسليمان إبراهيم تارخيه وانتشاره ومفاهيمه: التصوف يف ماليزيا 47

 35- 11 2011 1432 30 15 عبد الرمحن حللي دراسة يف املفهوم: التفسري والتأويل يف علوم القرآن 48

 146- 121 2001 1421 9 5 الفاتح عبد السالم معوقاته ومستقبله: تكامل االقتصادي العريبال 49

التمويل اإلسالمي املعاصر بني شكلية  50
 العقود ومقاصد الشريعة

 105- 79 2008 1248 23 12 عبد العظيم أبوزيد

متويل املشاريع الصغرية واملتناهية الصغر  51
 يف االقتصاد اإلسالمي

 152- 113 2009 1430 26 13 محيشعبداحلق 

تويل املرأة منصب القضاء بني تراثنا الفقهي  52
 والواقع املعاصر

 118 -  83 1997 1418 2 1 عارف علي عارف

ثالثية الفقر واملرأة والطفولة كما يصورها  53
 معروف الرصايف

 176- 143 2007 1428 21 11 منجد مصطفى جت

يات الدين جدل السياسة والثقافة ونظر 54
 والدولة لدى برهان غليون ومسري أمني 

 179- 163 1997 1417 1 1 قيس خزعل جواد العزاوي

 176- 141 1998 1419 4 2 حمسن صاحل احلاج أمني احلسيين وإسهامه يف اإلصالح والتجديد 55

  احلج ومكة املكرمة يف كتابات املكيني 56
 

   أبو بكر أمحد باقادر - 
 فقيه حسني حممد با- 

6 12 1423 2002 11 -30 

 38 - 11 2003 1423 13 7 أمحد باسل الرفاعي حقوق اإلنسان يف الفلسفة الفرنسية  57

احللول البديلة القتراض املصارف اإلسالمية  58
 من البنوك املركزية

 105- 81 2011 1432 29 15 إبراهيم علي الشال

 27-9 1997 1418 2 1 اب املسرييعبد الوه احللولية والتوحيد والعلمنة الشاملة 59

 152 - 133 1997 1418 2 1 قيس خزعل جواد العزاوي حوا مع برهان غليون 60

حوار األديان بني بناء جسور التفاهم  61
 وحفظ اهلوية

ـ 133 2010 1431 27 14 أنيس مالك طه  163 
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   النشر سنة

  رقم
  

 البحث عنوان
  

 البحث كاتب
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام
 تالصفحا

 50- 11 2000 1421 8 4 عماد الدين خليل حول عوامل تدهور احلضارة اإلسالمية 62

خطاب التجديد والبحث عن منوذج  63
 معريف خمتلف 

 32- 11 2003 1424 14 7 عبد الرمحن احلاج

64 قصري العمليظري والتور النعوة بني القُص114- 79 2002 1423 12 6 عبد العزيز برغوث الد 

 164- 141 2008 1248 23 12 حسن مظفر الرزو دعوة إلعادة تشكيل ج قراءتنا خلطاب اآلخر 65

ه 66 ـنتقدـي وحـي ضد م ـاع عـن اـل  148ـ  117 2004 1425 15 8 حممد اء الدين حسني دف

 146- 115 2002 1423 12 6 احلاج ساملحممد البشري دليل الذريعة يف احليل واملخارج                           67

 92- 75 2000 1421 8 4 عوض اهللا الدارويت الرافعي مفكرا إسالميا وأديبا 68

الرؤية اإلسالمية للعامل ومسارات تفعيلها  69
دراسة حتليلية مع : يف التعليم املعاصر

 التركيز على التجربة املاليزية

  25 13 أبو بكر حممد أمحد إبراهيم

 

1430 2009 11 -48 

 156- 127 2003 1423 13 7 عارف علي عارف رؤية إسالمية: زواج املسيار 70

 94- 71 2006 1427 20 10 حممد أبو الليث اخلريآبادي  السنة وموقف العصرانيني والعقالنيني منها 71

 41- 11 2008 1429 24 12 إبراهيم شوقـار سنن اهلُدى يف القرآن الكرمي وأثرها يف حياة اإلنسان 72

 74- 37 2011 1432 30 15 حممد أبو الليث اخلري آبادي تأسيس وتطبيق: شرح األحاديث النبوية 73

 166- 147 2002 1423 12 6 أشرف بن حممد هاشم رؤيةٌ معاصرة: شروط احلرز 74

 129-160 2005 1426 18 9 حصة السويدي الشعارات احلربية يف السنة النبوية 75

ـ 91 2001 1422 10 5 خالد إمساعيل احلمداين  التارخيية وتطبيقاا العمليةجذورها: الشورى 76  132 

الشيخ السوركيت رائد حركة اإلصالح  77
 واإلرشاد يف إندونيسيا

  أمحد إبراهيم أبو شوك
 

4 8 1421 2000 117 -146 

أعماله  : الشيخ املكاشفي السوداين 78
 وإسهامه يف اإلصالح

ـ 165 2010 1431 27 14 سعد الدين منصور حممد  186 

الصوت والصورة ومدى االعتداد ما يف  79
 اإلثبات اجلنائي

 112- 73 2004 1425 16 8 عارف علي عارف

صور من التعاليم واملمارسات الدينية  80
 املنحرفة يف والية جوهر مباليزيا

 70- 47 2005 1426 18 9 إمساعيل عبد اهللا

 146- 111 2011 1432 30 15 جودة مربوك حممد النحوي التفكري نهجيةوم التركييب التالزم ظاهرة 81

ظاهرة احلذف يف ضوء نظرية النحو التوليدي  82
  دراسة حتليلية يف القرآن الكرمي: التحويلي

  عبدالوهاب زكريا
 أمحد جمدي مت صاحل

11 22 1428 2007 131 -168 

دراسة مقارنة  : فن املفاخرات يف العصر العثماين     83
 لفنون األدبية األخرىاب

 180- 147 2011 1432 30 15 زينب بريه جكلي
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   النشر سنة

  رقم
  

 البحث عنوان
  

 البحث كاتب
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
 74-39 2005 1426 17 9 عمر بن عمر الظروف وأثرها يف الفتوى الشرعية 84

 163- 147 2000 1421 8 4 محد احلسن مسساعةأ الظواهر اللغوية والنحوية يف القرآن الكرمي 85

النشأة : عرض احلديث على القرآن 86
 واملسار والتحوالت

 78- 43 2008 1429 24 12 معتز اخلطيب

 100-75 2005 1426 17 9 بلقاسم الغايل عصر العوملة واالنفتاح احلضاري لإلسالم 87

عقد االستصناع وتطبيقاته يف  التمويل  88
  املصارف اإلسالميةواالستثمار يف

 140- 107 2008 1248 23 12 أمحد ذياب شويدح

 78- 55 2002 1423 12 6 حممد أمزيان العقد السياسي وضوابطُ املمارسة السياسية   89

العالقات بني الصني والشرق اإلسالمي  90
 )م618-960(

 74- 51 2000 1421 8 4 جعفر كرار أمحد

 71- 46 1998 1418 3 2 أمحد حممد السعد المية والبنك املركزيالعالقة بني البنوك اإلس 91

 38-11 2005 1426 17 9 تورال حاج حسن العلم واإلميان يف سنن اهللا الكونية 92

 186- 165 2004 1425 16 8 فؤاد حممد رواش عناصر تعليم العربية للناطقني بغريها 93

عوامل التغري الداليل يف اللغة العربية بني  94
 لقدمي واحلديثا

حممد باخري احلاج عبد 
 اهللا

ـ 171 2011 1432 29 15  202 

العوامل الذاتية مليالد الفكر الريادي اخللدوين  95
 يف ضوء علم اإلبداع احلديث

 88- 65 1997 1417 1 1 حممود الذوادي

 98- 81 1999 1420 6 3 ناصر جبنون عوامل جناح االقتصاد املاليزي وتعثره 96

 168- 141 2003 1424 14 7 إبراهيم شوقار  ة والعاملية يف ضوء سنن اهللا الكونيةالعومل 97

 48- 11 1998 1419 4 2 أبو يعرب املرزوقي العوملة والكونية  98

 150- 127 1999 1420 6 3 عبد الصمد عبد اهللا فجر اإلسالم يف غرب إفريقية 99

الس : فقه األقليات بني الترخيص والتأسيس 100
 األورويب لإلفتاء والبحوث أمنوذجا

ـ 39 2010 1431 28 14 عبد ايد النجار  76 

101  ة: فكر ابن تيمية اإلصالحي47- 11 2002 1422 11 6 أبو يعرب املرزوقي  أبعاده الفلسفي 

إشكاليات : الفلسفةُ العربية يف مائة عام 102
 ومناهج وآفاق

 126- 85 2003 1423 13 7 أبو يعرب املرزوقي

دراسة ألوجه التشابه يف جتربيت : يف مهب احلداثة 103
 اليهودية اإلصالحية بأملانيا والتيار التغرييب يف مصر

 50- 11 2009 1430 26 13 نور أمايل بن حممد داود

قانون التأويل عند الغزايل وابن العريب  104
 عرض وتقومي: وابن رشد احلفيد

  1248 23 12 سعيد بوهراوة

 

2008  

 

11 -47 

 96 - 72 1998 1418 3 2 حسن الترايب قراءة أصولية يف الفقه السياسي اإلسالمي 105
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   النشر سنة

  رقم
  

 البحث عنوان
  

 البحث كاتب
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
سطور "قراءة داللية للبنية النصية يف قصيدة  106

 "مفقودة من رسالة املتنيب إىل جدته
 34- 11 2004 1425 16 8 يعلوي اهلامش

 92- 55 2007 1428 22 11 حسن إبراهيم اهلنداوي قراءة يف الفكر األصويل البن حزم 107

 70- 39 2006 1427 20 10 هناء حممود شهاب  القرائن الداللية يف احلديث النبوي الشريف 108

دراسة : القرينة وعالقتها باملعىن واملراد 109
 بالغية أصولية

   عليد يونسحممد حمم
 بن عيسى بطاهر

8 16 1425 2004 35 -72 

: قضايا األقليات يف املنظور اإلسالمي 110
  رؤية مقاصدية

ـ 11 2010 1431 28 14  كمال السعيد حبيب  38 

ـ 107 2011 1432 29 15 بن عيسى بطاهر قضايا نقدية وأدبية يف كتابات الشيخ حممد الغزايل 111  142 

 134-101 2005 1426 17 9 أبو سعيد عبد ايد الفاعل يف القرآن واللغةقضية إعمال اسم  112

قضية إعمال املصدر يف القرآن الكرمي  113
  واللغة العربية

 140- 117 2003 1424 14 7 أبو سعيد عبد ايد

ـ 163 2001 1422 10 5 أبو سعيد عبد ايد قضية ضمري الفصل بني القرآن الكرمي واللغة العربية 114  184 

 182- 157 2003 1423 13 7 روسين بن سامه القيم اإلسالمية يف األدب املاليوي القدمي 115

 44- 11 2007 1428 21 11 عبد الرمحن حللي دراسة مفاهيمية قرآنية: الكتاب 116

كيفية تقومي املخزون السلعى لغرض  117
  حماسبة الزكاة

 105-126 2006 1427 19 10 عزنان حسن

 140- 105 1998 1419 4 2 صبحي حممد مجيل مباحث الشرط عند األصوليني 118

حماوالت االستعمار الفرنسي جتزئة سورية على  119
  أسس طائفية وأثر املستشرقني فيها

 112- 79 2009 1430 26 13 علي أكرب ضيائي

 128- 97 1998 1418 3 2 نزار العاين نظرة مضافة: حمددات أولية ألسلمة املعرفة 120

  وان صربي وان يوسف  مداخالت بني ظالل القرآن وتفسري األزهر 121
 إبراهيم حممد زين

11 22 1428 2007  

 

11 -54 

 174-135 2005 1426 17 9 زينب جكلي املديح النبوي يف العصر العثماين 122

 53 -  29 1997 1418 2 1 عرفان عبد احلميد فتاح املرتكزات األساسية اليت حفظت لألمة وحدا 123

مرتكزات املستشرقني يف دراسة علم  124
 احلديث والسنة النبوية

 128- 95 2006 1427 20 10  فتح الدين بيانوين

مرتكزات الوحدة الثقافية بني املسلمني يف  125
 فكر حممد الغزايل

 157- 125 2000 1420 7 4 إبراهيم نويري

مرجعيات القصص الديين يف شعر أمية بن  126
  الصلت الثقفيأيب

 202- 169 2007 1428 22 11 ختام سعيد  سلمان
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   النشر سنة

  رقم
  

 البحث عنوان
  

 البحث كاتب
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
 74- 33 2003 1424 14 7 قطب مصطفى سانومسائل االجتهاد بني اإلقرار واإلنكار                   127

إلسالمي املسيحي  املستشرقون واجلدل ا 128
 مراجعات نقدية مع الدكتور غي مونو

 88- 49 2009 1430 25 13 عبد احلكيم فرحات

 204- 175 2008 1429 24 12 زينب بـريه جكلي دراسـة فنية": القضيـة"مـسرحيـة  129

مشروع أسلمة العلوم اللغوية العربية بني  130
 الواقع واملأمول

ـ 11 2010 1431 27 14  جمدي حاج إبراهيم  48 

ـ 55 2001 1422 10 5 يوسف الرياحي فرصة أم عائق للبنك اإلسالمي؟: املضاربة 131  90 

دراسة تطبيقية : املطلق والنسيب يف القرآن 132
 يف سورة التوبة

 78- 51 2009 1430 26 13 عبد الرمحن حللي

معامل الدعوة إىل العامية وتيسري النحو  133
  العريب عرض وحتليل

 147-180 2006 1427 19 10  شحادة عليعاصم

 166- 151 1999 1420 6 3 طارق العوسج املعاين اإلسالمية يف شعر التوبة عند أيب نواس 134

املعايري املتعلقة بقرار منح التسهيالت  135
 االئتمانية املباشرة يف املصارف الفلسطينية

 71-104 2006 1427 19 10 طارق احلاج

ـ 95 2010 1431 27 14 عبد الرمحن احلاج ا أداة لتحليل اخلطاب القرآيناملفردة بوصفه 136  131 

 186- 159 2000 1420 7 4 خطاب عمر بكر عند القدماء واحملدثني" باب الفعل"مفهوم  137

 74- 53 2000 1420 7 4 حممد شريف أمحد مفهوم احلكمة يف ضوء القواعد األصولية 138

 196- 177 1998 1419 4 2 نصر الدين إبراهيم يدةمفهوم الشعر يف ضوء العق 139

 176- 153 2009 1430 26 13 حممد احلباس مفهوم الفصاحة عند اللغويني العرب القدماء واحملدثني 140

مفهوم املقامات والفناء بني التصوف  141
 اإلسالمي والروحانية البوذية

  إمساعيل عبد اهللا
 سيوطي عبد املناس

12 24 1429 2008 149 -174 

مقومات األسلوب األديب بني عبد القاهر اجلرجاين  142
 دراسة حتليلية مقارنة: وحازم القرطاجيب

 142- 111 2007 1428 21 11 مجال حضري

مالمح اخلطاب االجتماعي يف القـصة       143
 املاليوية النسوية احلديثة

  جمدي حاج إبراهيم
 رمحة حاج عثمان

15 30 1432 2011 109-75 

 228-201 2005 1426 17 9 إحسان الربيعي س التربية اإلسالمية للشبابمن أس 144

من معامل التاريخ السياسي والعلمي  145
 اإلسالمي يف فطاين

 162- 129 2006 1427 20 10  عبد الغين يعقوب

ـ 171 2010 1431 28 14 أبو سعيد حممد عبد ايد مناهج تفسري القرآن الكرمي بني التقليد والتجديد 146  206 

املنظور الشرعي لالعتمادات املستندية يف  147
 املعامالت املصرفية املعاصرة

  نعمان جغيم 
 أحسن حلساسنة

13 25 1430 2009 157 -180 
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   النشر سنة

  رقم
  

 البحث عنوان
  

 البحث كاتب
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
املنهج التربوي اإلسالمي يف مواجهة  148

 العوملةحتديات 
نصر الدين إبراهيم 

 أمحد حسني
13 25 1430 2009 203 -234 

 32ـ11 1999 1419 5 3 عرفان عبد احلميد فتاح املنهج السلفي يف األديان وقواعد الفلسفة الدينية  149

 39- 15 1997 1417 1 1 عرفان عبد احلميد فتاح املنهج العلمي ومقارباته يف القرآن الكرمي 150

 130- 93 2007 1428 22 11 علي بن حسني حيىي موسى أهل السنة يف مدافعة الغلو يف الدينمنهج  151

املنهجية األصولية عند اإلمام أيب احلسن  152
 عرض وحتليل: األشعري

ـ 77 2010 1431 28 14 حممد كمال إمام  100 

منهجية البحث االجتماعي بني االستنباط  153
 واالستقراء

 34- 11 2001 1421 9 5 فضيل دليو

ـ 51 2011 1432 29 15 إبراهيم أمحد الديبو موقف الشافعي من علم الكالم ومناهج املتكلمني 154  79 

: موقف الفكر الليربايل يف إندونيسيا من القرآن 155
 دراسة يف عوامل نشأته ومظاهر انتشاره

ـ 143 2010 1431 28 14 سوهرين حممد صاحلني  170 

 102- 75 2000 1420 7 4 حمسن حممد صاحل قدس من اية الدولة العثمانيةموقف أهل بيت امل 156

مكانتها وضرورا لإلنسانية يف : النبوة 157
 فكر النورسي

 122- 89 2009 1430 25 13 ياسر بن إمساعيل راضي

 165- 129 1998 1418 3 2 قطب مصطفى سانو حنو تأهيل أكادميي للنظر االجتهادي 158

 81 -  55 1997 1418 2 1 مصطفى عشوي تكامل العلوم االجتماعية والعلوم الشرعيةحنو  159

حنو منهج لغوي مقصدي يف التعامل مع  160
 نصوص الوحي

 168ـ139 1999 1419 5 3 أمحد شيخو عبد السالم

 192ـ169 1999 1419 5 3 عبد اهللا حسن األمني نشأة البنوك اإلسالمية التجارية وتطورها 161

داود . ج. نظرات نقدية يف ترمجة ن 162
 للقرآن الكرمي 

عبد اهللا عبد الرمحن  
 اخلطيب

6 11 1422 2002 49 -86 

 144- 113 2004 1425 16 8 سعيد بوهراوة النظرية احلزمية وأثرها يف خرب الواحد 163

 104- 77 1998 1419 4 2 لؤي صايف النظرية السياسية بني الواقعية واملعيارية 164

نظرية العقاب التشريعي بني التشكل  165
 التارخيي والوعي املقصدي

 75ـ33 1999 1419 5 3 إبراهيم حممد زين

مسائلها : نظرية العمل يف النحو العريب 166
 واالعتراضات عليها

 204- 177 2009 1430 26 13 صاحلة بنت حاج يعقوب

ـق 167 ـة والتطبي ظريـد اإلسالمي لألدب بني الن  50ـ  33 2004 1425 15 8  حاج إبراهيمجمدي النق

 124- 103 2000 1420 7 4 حممد مقداد نقل التكنولوجيا إىل البلدان اإلسالمية 168

 119ـ77 1999 1419 5 3 التيجاين عبد القادر حامد النموذج التفسريي لعالقات املسلمني اخلارجية 169
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   النشر سنة

  رقم
  

 البحث عنوان
  

 البحث كاتب
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
منوذج تربوي ملناهج تعليم اللغة العربية  170

 للناطقني بغريها
  إمساعيل حسانني

 
4 8 1421 2000 93 -116 

 94- 75 2003 1424 14 7  أمحد راشد بن سعيد  اإلقناع يف اخلطاب السياسي: هندسة القبول 171

 71-100 2005 1426 18 9 أمحد إبراهيم أبو شوك ية املعاصرةاهلوية اإلسالمية يف ظل العوملة الوضع 172

: اهلوية اللغوية يف تعليم العلوم والرياضيات 173
 التجربة املاليزية منوذجا

 148- 113 2008 1429 24 12 جمدي حاج إبراهيم

دراسة نقدية  يف : واقع النـزول القرآين 174
 "القراءات املعاصرة"

مجال الدين عبد العزيز 
 يفشر

ـ 49 2010 1431 27 14  93 

: وحدة التحليل من الدولة إىل احلضارة العاملية 175
 دراسة يف رؤية ابن خلدون ومالك بن نيب

 110- 83 2007 1428 21 11 عبد العزيز برغوث

  وآراء نقد: ثانيا
 

   النشر سنة

  رقم
  

 املقال عنوان
  

 املقال كاتب
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
ـ 207 2010 1431 28 14 أمحد بن راشد بن سعيد  ضدان ال يلتقيان؟: االتصال السياسي واألخالق 176  229 

اآلثار السلبية خلضوع النفسانيني املعاصرين  177
 للفكر النفسي العلماين احلديث

 216- 189 2008 1248 23 12 مالك بدري

 202- 189 1999 1420 6 3  بن سامهروسين أثر اإلسالم وثقافته يف احلياة املاليوية 178

 200- 187 2000 1420 7 4 نور الدين رايس األدوات غري اللغوية ووظيفتها يف التواصل الشفوي 179

 224- 201 2000 1420 7 4 نعمان جغيم االستقراء عند اإلمام الشاطيب 180

 212ـ203 1999 1419 5 3 قيس جواد العزاوي اإلعالم العريب وقضايا اهلوية الثقافية 181

اسـتعماالا  : األلوان يف القرآن الكرمي    182
 دالالا و

طالب حممد عبد القادر 
 الصرايرة

15 30 1432 2011 205-181 

 226- 207 2004 1425 16 8 ليلى رامي أم املؤمنني عائشة املرأة النخبوية النموذجية  183

 218- 199 2003 1423 13 7 عبد الرمحن اسيينداري          اإلمام ابن تيمية والتصوف                   184

 220ـ  207 2004 1425 15 8 ناصر يوسـف قراءة بـنيـويـة: اإلنسان والتـنمية 185

 226- 205 2008 1429 24 12 مدثر عبد الرحيم نظرة إمجالية: أمناط احلب يف القرآن الكرمي 186

اصد عند أمنوذج مقترح لقراءة نظرية املق 187
 اإلمام الشاطيب

 255- 235 2000 1421 8 4 عبد اهللا اجليوسي

أمهية حتديد معاين املصطلحات ىف فهم  188
 اخلطاب اإلسالمي

 203- 174 1998 1418 3 2 معد أمحد خالد

 234- 205 2009 1430 26 13 عصام التجاين حممد إبراهيم اآليات الكونية والغيبيات يف تفسري عبداهللا الطيب 189
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   النشر سنة

  رقم
  

 املقال عنوان
  

 املقال كاتب
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
 256-229 2005 1426 17 9 عبد الرمحن احلاج بنية اخلطاب اإلسالمي اجلديد  190

 211- 183 2006 1427 20 10 إبراهيم حممد زين تأمالت حول علم الكالم 191

وإعجاز تأمالت يف ظاهرية ابن حزم  192
 الرسالة احملمدية

ميد أمحد أبو عبد احل
 سليمان

2 3 1418 1998 166 -173 

نظرية العقاب "تعقيب على مقال  193
 ..."التشريعي

  إبراهيم شوقار
 

4 8 1421 2000 193 -207 

 196- 181 2006 1427 19 10 مدثر عبد الرحيم املفاهيم، واملبادئ، واألفكار: التواصل الثقايف 194

 211- 205 1998 1419 4 2 عبد القادر خياطي وجية واإلرشاد النفسي عرب الثقافاتالت 195

 206ـ  197 2004 1425 15 8 إليـاس بلكا حدود العقل يف فلسفة الثورة الفرنسـية 196

 214- 199 2002 1422 11 6 عبد الرمحن عبيد حسني احلضارة ومفهوم الدولة عند ابن عاشور 197

 196ـ  179 2004 1425 15 8 معتـز اخلطيـب ابة السرية النبوية حول مناهج كت 198

 238- 215 2002 1422 11 6 أمحد إبراهيم أبو شوك العقل الفقهي السلفي: السلطةيف اإلسالم 199

 177- 167 1999 1420 6 3 عبد اهللا املودن نظرية أصولية فقهية: السياق 200

ئتالف قراءة يف جدل اال: شروط االجتهاد 201
 واالخنالف

 سعيد شبار
   

ـ 185 2001 1422 10 5  214 

202 يين يف املوروث اهلنديعر والفكر الد214- 203 2002 1423 12 6 محد كاظم احملراث الش 

مدخل إىل ": رسالة التوحيد"الشيخ حممد عبده وكتابه  203
 دراسة البعد اإلصالحي يف خطابه العقدي

 204- 177 2007 1428 21 11 حازم زكريا حميي الدين

 202ـ193 1999 1419 5 3 عبد احلميد أمحد أبو سليمان عقيدة الصلب  204

 202- 181 2001 1421 9 5 أحسن حلساسنة عالقة السنة بالقرآن الكرمي عند اإلمام الشاطيب 205

 221- 213 1998 1419 4 2 عثمان قره دنيز عالقة العقل بالوحي 206

 162- 147 1997 1417 1 1 أسامة خليل مية الثانية العاملية اإلسال 207

 188- 179 1999 1420 6 3 حممد بن نصر العوملة والتحدي الثقايف 208

دراسة يف نشأا : فرقة العانانية اليهود 209
 وأصوهلا العقدية والتشريعية 

 224- 203 2001 1421 9 5 جنم الدين الزنكي

 188- 167 2002 1423 12 6 إمساعيل إبراهيم الوزير إلرهاب  فقه االستخدام السياسي ملصطلح ا 210

 191- 165 2000 1421 8 4 سعيد بوهراوة قاعدة ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص 211

: قاعدة ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص 212
 مالحظات وتوضيحات  

 202- 189 2002 1423 12 6 عبد اهللا املودن

بنياته الدالة يف شعر لغة اخلطاب الصويف، و 213
   أيب حامد الغزايل

 256- 235 2009 1430 25 13 نعمان بوقرة
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   النشر سنة

  رقم
  

 املقال عنوان
  

 املقال كاتب
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
النقاب واملآذن أم الوجود : ما املستهدف 214

 اإلسالمي كلّه؟
 211  ـ187 2010 1431 27 14 طه جابر العلواين

ماجد فخري ومنهج دراسة تاريخ الفلسفة  215
 نظرات ومناقشات : اإلسالمية

ـ 203 2011 1432 29 15 زكي امليالد  229 

 188-161 2005 1426 18 9 الطاهر سعود مالك بن نيب والثورة اجلزائرية 216

 224- 219 2003 1423 13 7 حكمت صاحل مداخل إىل موسيقى الشعر 217

من "ت يف سبب ورود حديث املرويا 218
كذب علي " 

 198- 183 2003 1423 13 7 حممد أبو الليث اخلري آبادي

مصادر التمزق والتناحر السياسي واالجتماعي  219
 يف الفكر التربوي اإلسالمي املعاصر 

عبد احلميد أمحد أبو 
 سليمان

2 4 1419 1998 197 -203 

 226- 203 2007 1428 22 11 عبد القادر سالَّمي غويةمن أوهام السيوطي الترجمية واللّ 220

 206- 189 2003 1424 14 7 مصطفى تاج الدين منهج اإلصالح الديين عند اإلمام النورسي 221

نظرية نـزول القرآن مجلة واجدة يف ميزان  222
 التقد العلمي 

 188- 169 2003 1424 14 7 إسرار أمحد خان

 206- 187 2004 1425 16 8 حممد بن مسينة حول مالك بن نيب وقفة مع حسن حنفي  223
  

  

 

 كتب مراجعات: ثالثا

   النشر سنة

  رقم
  

 الكتاب عنوان
  

 املراجع
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
هشام (األبعاد السياسية ملفهوم احلاكمية  224

 )أمحد جعفر
 262ـ251 1999 1419 5 3 أحسن موسى حلساسنة

 219- 213 2006 1427 20 10 عبد الرمحن حللي )أنيماري مشيل(أبعاد صوفية لإلسالم  225

 252- 241 1998 1419 4 2 بشري جحيش )عبد ايد السوسوة(االجتهاد اجلماعي  226

 225- 209 2000 1421 8 4 مجال أمحد بادي )أدامس. جيمس ل(إزالة العوائق وتصحيح املفاهيم  227

عبد (والوجدان املسلم أزمة اإلرادة  228
 )احلميد أبو سليمان

 206- 197 2006 1427 19 10 صاحل سبوعي

 292-275 2005 1426 17 9 عبد الرمحن حسني )عبد ايد الشريف(اإلسالم واحلداثة  229

اآلفاق احلضارية للوجود اإلسالمي يف الغرب  230
 )عبد ايد النجار(

 246- 235 2009 1430 26 13 إبراهيم حممد زين

اإلمام الشافعي وتأسيس اإليديولوجية  231
 )نصر أبو زيد(الوسطية 

  سعيد بوهراوة
 

4 7 1420 2000 225 -242 
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 الكتاب عنوان
  

 املراجع
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
 218- 203 1999 1420 6 3 إبراهيم حممد زين )حسن أمحد إبراهيم(اإلمام عبد الرمحن املهدي  232

 224- 219 1999 1420 6 3 قيس جواد العزاوي )إبراهيم العايت(اإلنسان يف فلسفة الفارايب  233

 254- 243 2000 1420 7 4 عاصم شحادة علي )ماجد عرسان الكيالين... (أهداف التربية اإلسالمية 234

ـشش(البوسنويون وحتديات احلداثة  235 ـرت كارت  250ـ  239 2004 1425 15 8 هخري الديـن خوج )فك

تاريخ حركة اإلصالح واإلرشاد يف  236
 )أمحد إبراهيم أبو شوك(إندونيسيا 

  عوض إبراهيم عوض
 

5 9 1421 2001 255 -270 

 176- 153 1997 1418 2 1 عبد احلفيظ عبدلّي )إبراهيم رجب(التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية  237

 266- 249 2002 1423 12 6 مجال أمحد بادي )مي بكَّارعبد الكر(جتديد الوعي  238

مراحل ايار الثقة بينه : جنوب السودان 239
 )حممود قلندر(وبني الشمال 

 282- 263 2004 1425 16 8 أمحد إبراهيم أبو شوك

 230- 225 2001 1421 9 5 حسن النكولوغ )مالك بدري(حكمة اإلسالم يف حترمي اخلمر  240

ـ 249 2001 1422 10 5 عصام أبو سنينة )سعيد بنسعيد العلوي(شعري اخلطاب األ 241  254 

دراسةٌ نقدية يف علم مشكل احلديث  242
 ) إبراهيم العسعس(

 226- 207 2003 1424 14 7 حممد أبو الليث اخلريآبادي

الدولة الدينية اإلسالمية يف النظرية والتطبيق  243
 )موسى حممد الباشا(

ـ 213 2010 1431 27 14 بوشوكأمحد إبراهيم أ  231 

 245- 234 1998 1418 3 2 نعمان السامرائي )شاحاك(الديانة اليهودية وتارخيها  244

: قراءة يف كتاب: إشكالية أم تعايش...الدين والسياسة 245
 )روجيه غارودي" (كيف صنعنا القرن العشرين"

 242- 239 2002 1422 11 6 عباس عبد احلليم 

ـ 215 2001 1422 10 5 عبد الرمحن احلاج إبراهيم )عبد اجلواد ياسني... (السلطة يف اإلسالم 246  230 

 226- 207 2006 1427 19 10  حسن إبراهيم اهلنداوي )محادي ذويب(السنة بني األصول والتاريخ  247

 248- 235 2002 1423 12 6 مصطفى تاج الدين )طه عبد الرمحن(سؤال األخالق  248

 189-204 2005 1426 18 9 حازم زكريا )محادي العبيدي(الشاطيب ومقاصد الشريعة  249

 252- 227 2003 1424 14 7 حلمي عبد اهلادي )حممد السفاريين(شرح ثالثيات مسند اإلمام أمحد  250

ضحايا بريئة للحرب العاملية على اإلرهاب  251
 )حممد بن عبد اهللا السلومي(

 212- 205 2007 1428 21 11 د السالمالفاتح عبد اهللا عب

طرق الكشف عن مقاصد الشارع  252
 )نعمان جغيم(

 205-216 2005 1426 18 9 إبراهيم حممد زين

ـ 231 2001 1422 10 5 أمحد إبراهيم أبو شوك )حمسن حممد صاحل(الطريق إىل القدس  253  248 

 217- 213 1998 1418 3 2 الشاويتوفيق    عبقرية التجديد عند الشهيد عبد القادر عودة 254

 262- 239 2004 1425 16 8 نعمان جغيم )بوهندي(العقائد النصرانية وعلم التفسري اإلسالمي  255
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  رقم
  

 الكتاب عنوان
  

 املراجع
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
عبد (منظور إسالمي : العلوم السياسية 256

 )الرشيد متني
 193- 181 1997 1417 1 1 عبد السالمالفاتح 

 240- 223 1998 1419 4 2 أبو الليث اخلري آبادي ) قاسم أمحد(العودة إىل القرآن  257

فتاوى الشيخ اإلمام حممد الطاهر بن  258
 )حممد بوزغيبة(عاشور 

 226- 221 2006 1427 20 10  حممد الطاهر امليساوي

عبد (فصـول يف التفكري املوضوعي  259
  )لكرمي بـكَّارا

 260- 251 2004 1425 15 8 عبد الرزاق حـاش

عبد (الفكر اإلسالمي يف الرد على النصارى  260
 )ايد الشريف

  عبد احلفيظ عبدللي
 

 250ـ235 1999 1419 5 3

الوحي والقرآن والنبوة : يف السرية النبوية 261
 ) هشام جعيط(

 234- 215 2002 1423 12 6 إبراهيم حممد زين

قراءتان يف مستقبل اإلسالم يف الغرب  262
 )عبد ايد الشريف ومراد هوفمان(والشرق 

 240- 227 2008 1429 24 12 عبد الرمحن حـللي

 276- 257 2009 1430 25 13 ماجان مينغ حممد يوسف )حيىي صنوبر/لني سونغ(القرآن الكرمي يف الصني  263

ات قراءة جديدة يف آي: القرآن والتشريع 264
 )الصادق بلعيد(األحكام 

  نعمان جغيم
 

5 9 1421 2001 231 -254 

 212- 195 1997 1418 2 1 حممد الطاهر امليساوي )حسن الترايب(قضايا التجديد حنو منهج أصويل  265

 270- 253 2003 1424 14 7 مجال أمحد بادي )داين كوكس وجون هوفر(القيادة يف األزمات  266

 219- 213 1997 1418 2 1 سالمة حممد اهلريف البلوي  )Margaret K. Nydell(كيف نفهم العرب؟  267

أمريكا والكفاح من أجل : ما بعد اجلهاد 268
 ) فلدمان(دميقراطية إسالمية 

 238- 227 2004 1425 16 8 حممود قلندر

 226- 207 2011 1432 30 15 حممد الطاهر امليساوي )مصطفى الفياليل(جمتمع العمل  269

 258- 247 2003 1423 13 7 سامي الصالحات )سارة عبد احملسن(حماربةُ اإلسالم من داخله  270

ـ 231 2010 1431 28 14 حممد الطاهر امليساوي )حممد وقيع اهللا(مدخل إىل الفلسفة السياسية  271  253 

عبد (مستقبل الثقافة ىف املغرب اإلسالمي  272
 ) ايد النجار

 212- 204 1998 1418 3 2 عبد العزيز برغوث

املفهومات األخالقية الدينية يف القرآن  273
 )توشيهيكو إيزوتسو(

 236- 217 2008 1248 23 12 عيسى علي العاكوب

 233- 227 2000 1421 8 4 الفاتح عبد السالم )راشد الغنوشي(مقاربات يف العلمانية واتمع املدين  274

 236- 227 2007 1428 22 11 حممد الطاهر امليساوي )عبد ايد النجار(مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة  275

 274-257 2005 1426 17 9 نعمان جغيم ) حسن حممد جابر(املقاصد الكلية واالجتهاد املعاصر  276



  م2011 / ه1432. العدد الثالثون . التجديد ـــ الد اخلامس عشر  274

 

   النشر سنة

  رقم
  

 الكتاب عنوان
  

 املراجع
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
277  مناهج البحث العلمي يف الفكر اإلسالمي

عبد الرمحن حممد العيسوي (والفكر احلديث 
 )وعبد الفتاح حممد العيسوي

 254- 243 2002 1422 11 6 عبد الرمحن عمر

: منهج التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي 278
 )سامر عبد الرمحن رشواين(دراسة نقدية 

ـ 231 2011 1432 29 15 مد الطاهر امليساويحم  242 

 -منطلقات ومفاهيم ): 1(حنو فقه جديد  279
 ) مجال البنا( اخلطاب القرآين يف

 207- 195 1997 1417 1 1 بدران بن احلسن

السنة ودورها يف الفقه ): 2(حنو فقه جديد  280
 ) مجال البنا(اجلديد 

 233ـ213 1999 1419 5 3 نعمان جغيم

 266- 253 1998 1419 4 2 غالية بوهدة )أمحد الريسوين(نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب  281

 238ـ  221 2004 1425 15 8  سامي الصالحات )علي حـرب(نـقـد الـنـص   283

 236- 225 2003 1423 13 7 الفاتح عبد السالم ) مارتن فان كريفيلد(وض الدولة وايارها  284

 193- 177 1997 1418 2 1 الزبري أبو شيخي التلمساين )أمحد اخلمليشي(جهة نظر و 285

 246- 237 2003 1423 13 7 حممد بن نصر )أبو يعرب املرزوقي(وحدة الفكرين الديين والفلسفي  286

 

  

  والمؤتمرات الندوات: رابعا
 

   النشر سنة

  رقم
  

 التقرير عنوان
  

 التقرير كاتب
  

 السنة
  

 م ه العدد
 قامأر

 الصفحات
حنو : احللقة الدراسية لربنامج التكامل املعريف 287

 ) السودان–اخلرطوم (نسق فكري إسالمي 
 266- 257 2009 1430 26 13 ضرار عبيد املاحي

الدورة الثامنة عشرة مع الفقه  288
 اإلسالمي الدويل

 247- 241 2007 1428 22 11 حممد الطاهر امليساوي

وضع املرأة املسلمة يف اتمعات  289
 حقائق وآفاق: املعاصرة

 260- 249 2007 1428 22 11 مهام الطباع

إسهامات اللغة واألدب يف البناء  290
 احلضاري لألمة اإلسالمية

 245-237 2008 1248 23 12 جمدي حاج إبراهيم

 الدار 2011–711تفاعل وجتديد : األندلس 291
  2011 مايو 12- 11): املغرب(البيضاء 

   حسن بوتكى - 
  منجد مصطفى جت- 

ـ 251 2011 1432 29 15  257 

ـنة للمهندسـني 192 ـالق امله س أخ  289 ـ  275 2004 1425 15 8 فتحي بن مجعة أمحد   برامج تدرـي

 254- 251 2008 1248 23 12 حسن بن إبراهيم اهلنداوي التأمني التعاوين من خالل نظام الوقف 293

 281ـ273 1999 1419 5 3 أمحد إمساعيل البسيط 21التحديات اليت تواجه األمة يف ق 294
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   النشر سنة

  رقم
  

 التقرير عنوان
  

 التقرير كاتب
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
 250- 241 2006 1427 20 10 منجد مصطفى جت حتوالت اخلطاب النقدي العريب املعاصر 295

ـ 271 2001 1422 10 5 ليث سعود جاسم دور العلماء املاليويني العلمي واإلصالحي 296  286 

الدورة التاسعة عشرة مع الفقه اإلسالمي الدويل  297
  دولة اإلمارات العربية املتحدة- الشارقة 

 290- 285 2009 1430 25 13 أختر زييت بنت عبد العزيز

دورة جممع الفقه اإلسالمي الرابعة عشرة  298
 )2003 يناير 16- 11قطر /الدوحة(

 281- 273 2003 1423 13 7 حسن إبراهيم اهلنداوي 

 286- 283 1998 1419 4 2 حممد برقوق الفكر السياسي اإلسالمي املعاصر 299

 262- 241 1997 1417 1 1 حممد أكرم سعد الدين قضايا اللغة العربية وحتدياا يف القرن الواحد والعشرين  300

 268- 263 1997 1418 2 1 فاطمة الزاهراء ساعي امللتقى الواطين إلسالمية علم النفس مباليزيا 301

مقاصد الشريعة عند املذاهب اإلسالمية،  302
 واالجتماع التأسيسي ملركز دراسات املقاصد

 225-233 2005 1426 18 9 حممد الطاهر امليساوي

 –إدراكات : امللتقى اإلقليمي حول العوملة 303
 واستجابات األديان والثقافات يف –خربات 

 منطقة آسيا والباسفيك 

 268- 258 1998 1418 3 2 شري جحيشب

 232- 227 2006 1427 19 19 بشري صواحلي  ملتقى التفكري اإلبداعي والنقدي 304

امللتقى العاملي اخلامس للرابطة العاملية خلرجيي األزهر  305
: اإلمام أبو احلسن األشعري إمام أهل السنة واجلماعة"

 "حنو وسطية إسالمية تواجه الغلو والتطرف

ـ 239 2010 1431 27 14 د الطاهر امليساويحمم  243 

 289- 285 2003 1424 14 7 نعمان جغيم ملتقى العلماء مباليزيا  306

 301-293 2005 1426 17 9 سعد الدين منصور  امللتقى العلمي األول لنقد املنت احلديثي 307

 282- 275 1998 1419 4 2 ت هبة رؤوف عز منظور الفكر اإلسالمي يف حتليل العالقات الدولية  308

التطورات احلديثة يف دراسة "مؤمتر  309
 "القرآن الكرمي

  عبد الرمحن حللي 
 سامر رشواين

 حممد الطاهر امليساوي 

10 19 1427 2006 233 -240 

 253- 241 2008 1429 24 12 حممد الطاهر امليساوي "نداء مكة املكرمة"املؤمتر اإلسالمي العاملي للحوار و 310

 287ـ283 1999 1419 5 3 حممد برقوق إسبانيا/ مؤمتر األقليات اإلسالمية  311

 246- 241 2006 1427 19 10 سعد الدين منصور  املؤمتر الدويل احلادي عشر للفلسفة اإلسالمية 312

املؤمتر الدويل عن إستراتيجيات البحث العلمي  313
 الواقع واآلفاق : يف جامعات العامل اإلسالمي

ـ 255 2010 1431 28 14  أمحد إبراهيمحسن  257 

املؤمتر الدويل للعالج واإلرشاد النفسيني من  314
 منظور إسالمي

 283- 269 1998 1418 3 2 جناة عكنوش
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   النشر سنة

  رقم
  

 التقرير عنوان
  

 التقرير كاتب
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
 واالبتكار للتفكري االبداعي املؤمتر العاملي 315

 اجلامعة االسالمية -  التنمية املستدامة ألجل
 م2011سبتمرب  14-12العاملية مباليزيا، 

 عبد القادر بن عودة
 بن سعيد

15 30 1432 2011 237 -241 

املؤمتر العاملي عن الوسطية ودورها يف  316
 17اإلصالح والتنمية كواال ملبور اإلثنني 

 - م 2011 يوليو 18 املوافق ه1432شعبان 
تنظيم اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا 

 بالتعاون مع املنتدى العاملي للوسطية

 227-236 2011 1432 30 15 عثمان محمد عثمان محمد

اليابان : "املؤمتر العاملي الثاين عن احلوار احلضاري 317
 "تعايش سلمي أو صراع؟: واإلسالم والغرب

 273- 263 1997 1417 1 1 الزبري أبو شيخي

 217- 213 2007 1428 21 11 حممد الطاهر امليساوي املؤمتر العاملي عن املصرفية واملالية العاملية 318

 277- 271 2000 1421 8 4 عبد الكبري حسني املؤمتر العاملي ألسلمة العلوم اإلنسانية 319

أكادميية ) مقدس(املؤمتر القرآين الدويل السنوي  320
 مية، جامعة ماليا، ماليزيا الدراسات اإلسال

 250 - 243 2011 1432 29 15 سعد الدين منصور حممد

 291- 287 2001 1421 9 5 أمحد حسن إبراهيم الواقع واملستقبل: مؤمتر اللغة العربية يف تشاد 321

 االجتاهات احلديثة يف العاملي عناملؤمتر  322
 اإلسالمية اجلامعة واألدبية،الدراسات اللغوية 

 م2011 لعام سبتمرب 30-28 من: مباليزيا العاملية

 248- 243 2011 1432 30 15 جمدي حاج إبراهيم

 299- 290 2004 1425 16 8 بشري صواحلي 21مؤمتر عاملي عن اإلسالم واملسلمني يف القرن  323

 256- 247 2009 1430 26 13 مهام الطباع 2009مترات املعهد العاملي لوحدة األمة للعام مؤ 324

 280- 275 2002 1422 11 6 حممد الطاهر امليساوي ندوة أدب احلج ىف مكَّة املكرمة  325

إدراج لغات الشعوب : الندوة اإلقليمية حول 326
 اإلسالمية يف آسيا يف مشروع احلرف القرآين

 284- 277 2009 1430 25 13  أمحد إبراهيمحسن

فقه األقليات يف : الندوة العاملية حول 327
 متيز واندماج: ضوء مقاصد الشرعية

ـ 233 2010 1431 27 14 حممد الطاهر امليساوي  237 

 284- 279 2003 1424 14 7 منجد مصطفى جت ندوة تقريب املفاهيم عن األدب اإلسالمي 328

 280- 275 1999 1420 6 3 سعيد بوهراوة ضايا إسالمية معاصرة ندوة حول ق 329

 289- 282 2003 1423 13 7 أمحد إبراهيم أبوشوك  2003 فرباير 25 ماليزيا –ندوة شاه ويل اهللا الدهلوي  330

 250-247 2008 1248 23 12 حممد الطاهر امليساوي ندوة عاملية عن العلوم يف العامل اإلسالمي املعاصر 331

ندوة عاملية عن الفقه اإلسالمي وحتديات  332
  القرن احلادي والعشرين

  أختر زييت عبد العزيز 
 حممد الطاهر امليساوي

10 20 1427 2006 227 -240 



  277    )1432/2011( 30 العدد حىت )1417/1997( 1من العدد " التجديد"جملة   كشاف -  منتهى أرتاليم   

 

   النشر سنة

  رقم
  

 التقرير عنوان
  

 التقرير كاتب
  

 السنة
  

 م ه العدد
 أرقام

 الصفحات
النشاط األكادميي ملركز البحوث باجلامعة  333

 اإلسالمية العاملية
 286- 281 1999 1420 6 3 عبد احلميد صاحلي

 235-254 2005 1426 18 9 أمحد إبراهيم أبو شوك نوب شرقي آسيااليمنيون احلضارمة يف ج 334

يوم دراسي مبناسبة الذكرى التاسعة  335
القرآنُ الكرمي "والعشرين لوفاة مالك بن نيب 

 "القرآن مصدرا للهداية: ىف زمن العوملة

 285- 281 2002 1423 12 6 نعمان جغيم

  
   الشهرة اسم حسب األفبائي اترتيب مرتبة المجلة كتاب أسماء

  الكشاف في ورد مال وفقاً كاتب لكل المقال أو البحث رقم ذكر مع
 

 املقال/البحث رقم املقال/البحث كاتب اسم  املقال/البحث رقم املقال/البحث كاتب اسم
 56 باقادر، أبو بكر أمحد   69 إبراهيم، أبو بكر حممد أمحد

 177 بدري، مالك   321 إبراهيم، أمحد حسن 

 272، 175، 64 برغوث، عبد العزيز    326، 313، 34 براهيم، حسن أمحد إ

 311، 299 برقوق، حممد   47 إبراهيم، سليمان 

 294 البسيط، أمحد إمساعيل  189 إبراهيم، عصام التجاين حممد

 111،  109، 26 بطاهر، بن عيسى  148، 139 إبراهيم، نصر الدين

 11 البقاعي، حممد خري  219، 204، 192، 37 أبو سليمان، عبد احلميد 

 137 بكر، خطاب عمر   241 أبو سنينة، عصام 

، 253،   239،   199،   172،   77 أبو شوك، أمحد إبراهيم 
333 ،243 ،330 ،334 

 8 بكر، حممد داود 

 196 بلكا، إليـاس  50 أبوزيد، عبد العظيم 

 267 يف البلوي، سالمة حممد اهلر  90 أمحد، جعفر كرار 

 315 بن سعيد، عبد القادر بن عودة   192، 14 أمحد، فتحي 

 223 بن مسينة، حممد   138 أمحد، حممد شريف

 286، 208 بن نصر، حممد   222 إسرار أمحد خان

  29جت، جماهد مصطفى  184 اسيينداري، عبد الرمحن 

  53 ،291 ،295 ،328جت، منجد مصطفى   152 إمام، حممد كمال

 291 بوتكى، حسن   89 أمزيان، حممد

 40 بوزنيتة، أنكة إميان  161 األمني، عبد اهللا حسن 

 213 بوقرة، نعمان   13 أوانج، عبد الباري 
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 املقال/البحث رقم املقال/البحث كاتب اسم  املقال/البحث رقم املقال/البحث كاتب اسم
 35  امللك بومنجل، عبد  266، 238، 227، 12 بادي، مجال أمحد 

 281 بوهدة، غالية   56 بافقيه، حسني حممد 

 66 حسني، حممد اء الدين   231،329، 211، 163، 104 بوهراوة، سعيد 

 142 حضري، مجال   124 بيانوين، فتح الدين 

، 225،  132،  116،  48،  21 حللي، عبد الرمحن    248 ،221، 1 تاج الدين، مصطفى 
262 ،309 

 76 احلمداين، خالد إمساعيل  105  حسنالترايب،

 51 محيش، عبداحلق   285، 317 التلمساين، الزبري أبو شيخي

 188 خالد، معد أمحد   296، 28 جاسم، ليث سعود 

 162اخلطيب، عبد اهللا عبد الرمحن    96 جبنون، ناصر 

 198، 86 اخلطيب، معتز   303، 226 جحيش، بشري 

، 264،   255،   180،   147،   17 جغيم، نعمان 
276 ،280 ،306 ،335 

 207 خليل، أسامة  

 62 خليل، عماد الدين   122، 129، 83 جكلي، زينب بريه 

 235 خوجه، خري الديـن   118 مجيل، صبحي حممد 

 195 خياطي، عبد القادر   187 اجليوسي، عبد اهللا

، 290،  173،  167،  143،  130 جمدي  حاج إبراهيم،
322 

، 242،      218،      73  ،       71 بادي، حممد أبو الليثاخلري آ 
257 

 68 الدارويت، عوض اهللا  92 حاج حسن، تورال 

 33 الداغامني، زياد خليل  67 احلاج سامل، حممد البشري 

 103 داود، نور أمايل بن حممد   94 احلاج عبد اهللا، حممد باخري 

 153 دليو، فضيل   143 حاج عثمان، رمحة 

 206 دنيز، عثمان قره   166  صاحلة بنت حاج يعقوب،

 154 الديبو، إبراهيم أمحد  135 احلاج، طارق 

 95 الذوادي، حممود  246، 190، 136، 63، 44 احلاج، عبد الرمحن 

 157 راضي، ياسر بن إمساعيل  259 حاش، عبد الرزاق 

 183 رامي، ليلى   169 حامد، التيجاين عبد القادر 

 179 رايس، نور الدين  140 احلباس، حممد

 144 الربيعي، إحسان   110 حبيب، كمال السعيد 

 3 رحال، عالء الدين   170 حسانني، إمساعيل

 65 الرزو، حسن مظفر   279 احلسن، بدران

 309 رشواين، سامر  117 حسن، عزنان 

 57 الرفاعي، أمحد باسل   19 حسن، حممد كمال 
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 املقال/البحث رقم املقال/البحث كاتب اسم  املقال/البحث رقم لاملقا/البحث كاتب اسم
 93 رواش، فؤاد حممد   197، 229 حسني، عبد الرمحن 

 131 الرياحي، يوسف  319 حسني، عبد الكبري 

 156، 55، 46 صاحل، حمسن    82 زكريا، عبد الوهاب 

 332 صاحلي، عبد احلميد   43، 24 الزنكي، صاحل قادر

 155 صاحلني، سوهرين حممد   209 ، جنم الدينالزنكي

، 230،       191،        165 ،121 زين، إبراهيم حممد 
232 ،252 ،261 

 182 الصرايرة، طالب حممد عبد القادر  

 283، 270، 45 الصالحات، سامي   301 ساعي، فاطمة الزاهراء 

 323، 304 صواحلي، بشري   244 السامرائي، نعمان

 23 صواحلي، يونس   178، 115، 10 سامه، روسين

 119 ضيائي، علي أكرب   158، 127 سانو، قطب مصطفى 

 324، 289 الطباع، مهام   25 سباهتش، عمر

 61 طه، أنيس مالك   228 سبوعي، صاحل 

 79، 70، 52، 9 عارف، عارف علي   300، 42 سعد الدين، حممد أكرم 

 273 العاكوب، عيسى علي  91، 36 السعد، أمحد حممد 

 120 العاين، نزار  6 السعدي، عبد الرزاق

 36 عبادة، إبراهيم عبد احلليم  16 السعدي، عبد القادر 

 245 عبد احلليم، عباس   216 سعود، الطاهر 

 194، 186 عبد الرحيم، مدثر   176، 171 سعيد، أمحد بن راشد 

 160، 5 عبد السالم، أمحد شيخ   220 سالَّمي، عبد القادر 

، 284،      274،      256،      49 عبد السالم، الفاتح   126 سلمان، ختام سعيد 
251 

 332، 297، 41 عبد العزيز، أختر زييت   85 مسساعة، أمحد احلسن

 141، 80 عبد اهللا، إمساعيل   18 السوسوة، عبد ايد حممد

 99 عبد اهللا، عبد الصمد  75 السويدي، حصة 

 146، 114، 113، 112 ايد، أبو سعيد عبد   58 الشال، إبراهيم علي

 141 عبد املناس، سيوطي   254 الشاوي، توفيق

 250 عبد اهلادي، حلمي   201 شبار، سعيد 

 260، 237 عبدلّي، عبد احلفيظ   174 شرف، مجال الدين عبد العزيز 

 233، 181، 60، 54 العزاوي، قيس خزعل جواد  108 شهاب، هناء حممود 

 308 عزت، هبة رؤوف   193، 97، 72 براهيم شوقار، إ

 27 عزي، عبد الرمحن   88 شويدح، أمحد ذياب 
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 159، 31 عشوي، مصطفى  164 صايف، لؤي 

 314 عكنوش، جناة   217 صاحل، حكمت 

 102، 101، 98 املرزوقي، أبو يعرب 214 العلواين، طه جابر

 234، 133 علي، عاصم شحادة 

 
 59 املسريي، عبد الوهاب 

 168 مقداد، حممد 109  حممد حممد يونسعلي،

 277 عمر، عبد الرمحن 

 
 38 املال حويش، عقيل نوري 

 320، 78، 312، 307 منصور، سعد الدين   84 عمر، عمر 

 151 ي بن حسني حيىيموسى، عل  30 عودة، جاسر 

 134 العوسج، طارق

 236، 4 عوض، عوض إبراهيم 

، 271،     269،     265،     258 امليساوي، حممد الطاهر  
275        ،278،288        ،302 ،
305     ،309     ،310     ،318 ،
325 ،327  ،331 ،332 

 215 امليالد، زكي 87 الغايل، بلقاسم 

 2 الفارسي، إبراهيم

 
 100، 15 النجار، عبد ايد

 125 نويري، إبراهيم   150، 149، 123 فتاح، عرفان عبد احلميد 

 7 هارون، حممد صربي بن   128 فرحات، عبد احلكيم 

 47 هاشم،  مجيل   7 فالق، حممد 

 74 هاشم، أشرف بن حممد   268 قلندر، حممود

 106 اهلامشي، علوي  32 الشني، ياسني

 298، 293، 247 راهيم اهلنداوي، حسن إب  240 النكولوغ، حسن 

 121 وان يوسف، وان صربي  224، 205، 147 حلساسنة، أحسن 

 210 الوزير، إمساعيل إبراهيم   22 لوشن، نور اهلدى

 145، 39 يعقوب، عبد الغين    287 املاحي، ضرار عبيد 

 20 يلديرمي، سعاد   82 مت صاحل، أمحد جمدي 

 263  مينغ حممديوسف، ماجان  202 احملراث، محد كاظم 

 185 يوسف، ناصر   81 حممد، جودة مربوك 

  316 محمد، عثمان محمد عثمان
  203، 249 حميي الدين، حازم زكريا 

 



 

  

Guidelines to Contributors 
 

At-Tajdid is a refereed journal published twice a year (June and December) by the 
International Islamic University Malaysia (IIUM). Articles are published based on 
recommendation by at least two specialized peer reviewers. Submissions must 
strictly abide by the following rules and terms: 
A. Be the author’s original work. Simultaneous submissions to other journals as 
well as previous publication thereof in any format (as journal articles or book 
chapters) are not accepted. (Should this happen, the author is duty bound to refund 
the honorarium paid to the reviewers.) 
B. Be between 5000 and 7000 words including the footnotes (articles); book reviews 
between 1500 and 4000 words; conference reports between 1000 and 2500 words. 
C. Include a 200-250 abstract both in Arabic and English. 
D. Cite all biographical information in footnotes when the source is mentioned 
for the first time (e.g., full name[s] of the author[s], complete title of the source, 
place of publication, publisher, date of publication, and the specific page[s] being 
cited). For subsequent citations of the source, list the author’s last name, abbreviate 
the title, and give the relevant page number(s). 
E. Provide a separate full bibliographical list of all sources cited at the end of the 
article. 
F. Qur’anic references (e.g. name of surah and number of verse[s]) must be given in 
the main text immediately after the verse[s] cited as follows: Al-Baqarah: 25). 
G. Hadith citations must be according to the following format: Al-Bukhāri, 
MuÍammad ibn Ismā‛Êl, al-Jāmi‛ al-ØaÍÊÍ (Beirut: Dār IÍyā’ al-Turāth al-‛ArabÊ, 
1404/1988), “Kitāb al-Zakāh”, ÍadÊth no. x, vol. y, p. z.  
H. Titles of Arabic books and encyclopedias as well as names of Arabic journals 
cited must be in bold characters. Counterparts of all these in English and other 
non-Arabic languages using Latin script must be italicized. Titles of journal 
articles, encyclopedia entries, and chapters in collective books in any language 
must be put between inverted commas (“….”). 
I. Traditional Arabic should be used for main text (16 points) and footnotes (12 
points) of articles/book reviews and conference reports. Simplified Arabic must be 
used for main title (20 points) and subtitles (18 points). 
J. Include a cover sheet with author’s full name, current university or 
professional affiliation, mailing address, phone/fax number(s), and current e-mail 
address. Provide a two-sentence biography. 
K. The editor and editorial Board retain the right to return material accepted for 
publication to the author for any changes, stylistic and otherwise, deemed 
necessary to preserve the quality standard of the journal.  
L. Submissions should saved in Rich Text Format (RTF) and sent to 
tajdidiium@iium.edu.my  
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