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 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربية والدراسات القائمة عليها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمية ،دورية

لة للنشر دراساتهم العلمیة األصیلة ذات الصتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین هي 

بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، 

 والجغرافیا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.
 

 المشرف علی التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
 التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوريرئیس 

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمالتنضید الفني واإلخراج: 
 المستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

 مساعد التحرير
 مأمون علي خلف هللا حسن، املنیا، مصر األستاذ الدکتور

 لبنان، بريوت، دخیل يزهراء علسیدة  ةالدکتور  ةاألستاذ
 أفغانستان، ، كابلنظام الدين كاملاألستاذ الدکتور 

 املساعد خري بن مجال الدين، أندونیزيا األستاذ
 

في أعدادها وإنما فقط  ةإدارة المجلة غير مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشور

 ية.تقع مسؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديم

األفکار الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية والمجلة، وترتيب البحوث  ۞

 يخضغ العتبارات فنية، وال عالقة بمکانة کاتب المقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعیاري اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعیاري للطباعة )ردمد( 

 کالتالي: رجاع إلیهاعن املجلة بشرط اإلشارة إلی املصدر واإل  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النشر وثمن النسخة في آخر المجلة.
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 هیئة التحرير املستشارية 
 

 األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،حسن سلیمأحمد محمد ربیع األستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 ة عالمة إقبال المفتوحة، باکستاناألستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامع

 األستاذة الدکتورة نهی األفغاني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستان

 ، جامعة کابول، أفغانستاناألستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة

 نیجریاإنغاال، ، مرکز جامعي للدراسات العربیة، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 ستاناألستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغان
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 هیئة التحرير العاملیة
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي

 عراق ،جامعة البصرة تربیة،کلیة ال ،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، کلیة اللغة العربیة،عبد الباقي عبد الفتاح الشین الدکتور األستاذ

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان،الدکتور فضل الله فضل أحد األستاذ

 هند ،دار العلوم الندوة العلماء،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مالیزیااألستاذ الدکتور منتهی أرتالیم زعیم، 

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب، 

 ینالصاألستاذ الدکتور مصطفی محمود حسین شعبان،جامعة شمال غربی الصین للقومیات، 

 األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور،  جامعة القاهرة، مصر

األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی 

 هند، بجامو کشمیر
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

األدب املختةفف .  اعرةوم ل يصعظواهر اعةغوی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل 
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 
تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل الجمة  اهتمصمص كبريًا يصملثقففني؛ 

 ، حةث اعرةمة  لاعبحثةلقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت  عذعك تشّجع نشر أنمصهل .
تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، لاعكمة  

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                لةاملراسعنوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/
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 شروط النشر
 کامل املسؤولیة   ريدة إلکرتونیة. ويتحمل الکاتبلنشر أصیلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جأن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للنشرـة منشورة أو معروضيف حال اكتشاف بأن مسامهته 
  :الفارسیة وأاإلجنلیزية  وأالعربیة أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالیة. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني 
  علماء األساتذة و مة من قیا  العربیة املباللغة  قول الدراسیـةتتعلق باحل تعين اجمللة بنشرها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوعات

 عروفني.امل
 :أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة على احملتويات التالیة 

o .عنوان املقالة باللغة العربیة واإلجنلیزية 
o  ودرجته العلمیة، واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إلیها، باللغة العربیة واإلجنلیزية. الباحث اسم 
o  اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال.الربيد 
o  باللغة العربیة.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o .الكلمات املفتاحیة بعد امللخص 

 من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئیة والفواصل اإلضافیة. أن تكون املقالة خالیة 
 رجاعات املقتبسة وفق النظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220خل كل صفحة، )ابن منظور،  دايف 
  املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانیهما خارج البلد.األحباث و سیتم احلكم على 
 قابلة للتطبیق.التعلیم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فیما يتعلق بالنشر، ستكون مجیع قواعد 
  فیما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديریقوم املس املرسلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخیص امل التحريرجنة للسیكون

 بأي تغیري.
 .تسمح اجمللة بإعادة نشر األحباث واملقاالت ذات الصیت العاملیة للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربیة 
 الباحث رة على آراء لیس من الضروري أن يوافق جملس اإلدا . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنیت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هیئة التحرير.ى اجمللة مسؤولیة املقاالت ستكون فقط على املؤلفني ولیس عل 
 .مبجرد استّلمها، لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال 
  املقال تعريًفا خمتصًرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف.أن يرفق صاحب 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أحتتفظ اجمللة حبقوق النشر، والجیوز للباحث إرسال حبثه إلی جملة 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو عرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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ق  حمكمة، مفهرسة(دورية، علمیة، (  ةاجمللة العربیة الدولیة للبحوث اخلّلا
Preioud 21, VO: 1, No: 0 (0200/3666): 0020/6366 -لثانياال العدد – ثالثال المجلد –لثانيا اإلصدار  

 كلمة التحرير...
 ة اعوكتورة مسةوة زهراء نةي دخةلاألمستصذ

 

 أسرار اختیار اجلملة اإلمسیة يف اللغة العربیة
 541-521                                )أفغصنستصن( فضل اعرمح  فصئز، جصمر  مسنجصنألمستصذ املرةو ع

 

 رقانومصطلحاته يف تفسريه غرائب القرآن ورغائب الفالنیشابوري وترجیحاته الفقهیة اإلمام 
 571-541، دکتوراه يف فقه مقصرن )اعةم (                    مهوي نصصر نةى اعوصصيب اعوکتور

 

 العريب األدبنازك املّلئكة ومسامهتها يف 
 نو(هجصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )، األمستصذ اعوکتور مشس كمصل أجن 

 511-577                 نو(هنمر ریصض، جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري ) ةبصحث اعوكتوراهع
 

 ي والقانون املديناإلسّلميف الفقه  التعلايحق 
 جصمر  يغالن )أفغصنستصن(، يديرکت هللا لدل  صضرعألمستصذ احمل

 221-512                           مستصذ احملصضر صبغت هللا حیةمي، جصمر  يغالن )أفغصنستصن(عألل 
 

  عبد السّلم هارون وجهده يف حتقیق النحو والصرف
 251-227                                                              نو(هجصمر  عكنصؤ، )عةبصحث اعوكتوراه مظففر أمحو اعشةخ، 

اهلادف وتنمیة التّلمیذ األفغاين من خّلل  كعلى تعلام در  Maple 0220 تأثري برجمة الرياضي
 املنحنیات: دراسة حالة يف حمافظة مسنجان

 نبو اعبصري دجلوي، جصمر  مسنجصن )أفغصنستصن( عألمستصذ احملصضر
 232-222                                                    ، جصمر  مسنجصن )أفغصنستصن(ننصیت هللا ننصیتعألمستصذ احملصضر 

 

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب

file:///E:/IAJCR%20%20Journal/Message%20of%20Chief%20Editor.pdf
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 کلمة التحرير 

 بسم هللا الرمحن الرحیم
-رصشرنزّاء اعرود اعااخاّلق " يني یوي قُ رّائهص لُمتصيرةهص األتُقّوم "الجمّة  اعرريّة  اعوَّلعةَّ  عةبحوث 

م م  مسففرهص اعففصةّي احملّك ، لاعَّذي تأمل منه أن یكون خري رافٍو 2222الجمّةو اعثّصعث م  اعرصم 
عةمكتب  اعرريّة  لاإلعكرتلنّة ، عُطاّلهبص، لنصهةي نةومهص، لآداهبص، م  منريهص اعَّذي ال ینضب، 

اعةُّغویّ   مجةً  م  اعبحوث اّعيت تُرىن يصلجمصالت–مثل األنواد اعّسصيق  عةمجّة  –اعرود لتضّم  هذا 
لاألديّة ، أمسه  يف  نوادهص خنب  طّةب  م  األمسصتذة م  خمتةف يةوان اعرصمل اعرريّب لاإلمسالمّي قو 

 صب هللا اعرزیز.غ  كتمجره  هبص، لقّرهب  منهص لحوة اهلوف اعّسصمي أال لهو ُحّب اعةُّغ  اعرريةَّ ، ع
 ّن قّوة األُّم  م  قّوة عغتهص كمص أشصر اي  خةولن، لاعةُّغ  هي األمسصس املتني اعَّيت تقوم نةةه 
حةصة األُّم  كمص یقول أنورمسون؛  ذ  ّن اعةُّغ  تُرّو موار اهتمصم األُم  احلّة ، لاعةُّغ  هي اآلصرة 

 عك يف ُمسّةمصت اعبحث االجتمصنّي املرصصر؛األقوى يف شّو نواطف يين اإلنسصن كمص تقّرر ذ
ر  ذ ُُتّثل اعةُّغ  اعرريّة  لآداهبص رافًوا نظةًمص م  رلافو اعتَّوحُّو االجتمصنّي، ليصألخّص يف لقتنص احلصض

 اّعذي یشهو هزّات ننةفف  يف أركصن جمتمرصتنص اعرريّة  لاإلمسالمّة .
رة، فضاًل   ملرصجل  املشكالت اعةُّغویّ  املرصصم  أهواف جمّةتنص اعغرّاء تربئ  اعقورات اعرةمةّ 
 ن  تكثةف اعّتواصل اعرةمّي لاملرريّف يني اعبصحثني.

اهبص، تُرّو "الجمّة  اعرريّة  اعّولعّة  عةبحوث ااخاّلق " م  الجماّلت اعرّائوة يف جمصل اعةُّغ  اعرريّة  لآد
عُِةغ   أجل اإلمسهصم يف َمهّم   نصدة املكصن  لهي حتظى يصالهتمصم لاملتصير  م  قُ رّاء عغ  اعّضصد، م 

اعّضصد اّعيت ال تقّل شأنًص ن  يقّة  اعةُّغصت احلةَّ  األخرى، مثل: اإلجنةةزیّ ، لاإلمسبصنّة ، لاعصةنّة ، 
تحّوثني هبص، أل م  نصحة  تطویرهص، لمنصئهص، لثبصهتص يف لجه 

ُ
لاألملصنّة ، لغريهص م  نصحة  نود امل

تغرّيات احل
ُ
 ..ةصتّة  اّعيت ترصف هبص. لمع ذعك، فهي تسري ُقُوًمص يف نشر اعبحوث لاعّورامسصت.امل



 

 رئيس التحرير                                                             م0200دد العاشر لسنة الثالثة ، العثالثكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ي         :0132ISSN-1133     2222 -۰۱(۲) يولیو  -ةبحوث الخّل

 
 

كمص نأمل أن یتحّس  أداؤهص مع مرلر اعوقت نةى املستویني: املرريّف، لاعففيّنّ؛ يففضل مص 
یردهص م  تقومي. منتظری  طةًبص عنوال اعغصی  م  هذا اإلصوار، ل مسهصًمص يف شرف  ثراء مكتبتنص 

   لاإلعكرتلنّة .اعرريةّ 
ى ةِّني لتُراثّةني يف آٍن مًرص، مَسَونً  يف هةكل اعةُّغ  اعرريّة  لحمراهبص، أُمنصء نةحواث العنغول 

ةغٍ  فةنكتب أفكصرًا جویوًة ي: رريبّ قول اعشَّصنر اعقوانوهص لأصل امستخوامهص، لعةك  شرصرنص 
عةُّغ  نريّة  خصعص ، لذعك كّةه م  أجل اقومي ؛ أي كالمسةكّة ، مجةة ، صصرم ، صرحي ، راقة ؛ أي 

 اعرريّة ، لمستقبةهص، ل نسصهنص.
نةتقةك  قرّاءنص األنزّاء، يف جمّةتك  "الجمّة  اعرريّة  اعّولعّة  عةبحوث ااخاّلق "، لمع درامسصت 

 ُمتنّون ، لأحبصث قّةم ، خطّتهص أنصمل أمسصتذة ُمتخّصصني يف درامسصهت ...
 .اعيت يني أیویی  اعغرّاء  ةّ الجم أحبصث لاملقصالت يف هذهمست  تضّم  هذا اعرود 

نأمل أن جتولا يف هذه اعورامسصت مص یغين تطّةرصتك  املررفّة ، لیُومّسع جمصالت درامسصتك  
 .اءأنواد جویوة م  جمّةتك  اعغرّ  املستقبةّة . آمةني أن نةقصك  دلًمص نةى ااخري لاهلوى، لمع

 الدكتورة سیدة زهراء علي دخیل
بريوت: لبنان



 


