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 تعريف اجمللة 
 )أجسر( االسم اخلاص جمللة العربية الدولية للبحوث اخلالقة، هي اسم خمففة عن إجنليزیة 

IAJCR)هي اسم مجع قلة لكلمة جسر باللغة العربية مبعىن نقطة االتصال بني الشيئني ).  
هتدف اجمللة إىل إنتاج املعرفة وتطویر معارفها وخرباهتا يف جمال التخصص واألحباث املتعلقة 
بالظواهر اللغویة واألدبية، فضالً عن البحوث األصلية واجلدیدة يف جمال العلوم واألدب املختلفة.  

ا اللغة یكما هتدف إىل نشر املعرفة واملوضوعات املتخصصة، والظواهر اللغویة واألدبية، وقضا
وظواهرها النقدیة يف األدب العريب، القدمي واحلدیث  واملرتبطة يف إطار نظریات جدیدة.كما هتتم 

 اجمللة باألساليب املتعلقة بالفكر والتحليل والتجزئة. 

 :أهداف اجمللة
هتتمُّ اجمللة جبلب األساتذة والباحثني املتخصصني يف جمال البحث العلمي؛ ذلك عن طریق 

؛ على نشر أعماهلم البحثية يف أعداد اجمللة. وكذلك تويل اجمللة اهتماما كبريًا باملثقفنيتشجيعهم 
لذلك تشّجع نشر أعماهلم. وقد مّكنت سياسة اجمللة نشر االنتاجات العلمية والبحثية، حيث 
تتوّفر شروط البحث العلمي، واملتابعة؛ فهي تأخذ يف االعتبار ظروف البحوث العلمية اجليدة، 

يت هلا األسبقية من حيث أصالة الفكر، ووضوح األسلوب، واألصالة، واجلودة املمتازة، والكمية ال
 املنخفضة، واجلدیة يف تقدمي وإعطاء وقت للتعدیل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني املراسلة               عنوان 
 

 شمس غزنین، شقة الثانیة، مکتب املجلةکابل: الناحیة الثالثة، عمارة 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

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

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

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  
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 شروط النشر
  أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة للنشر أصیلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جريدة إلکرتونیة. ويتحمل الکاتب کامل املسؤولیة

 يف حال اكتشاف بأن مسامهته منشورة أو معروضـة للنشر
  :العربیة أو اإلجنلیزية أو الفارسیة.أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالیة 
  كلمة. 0888إىل  0888أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني 
  أن يكون املقال ضمن املوضوعات اليت تعين اجمللة بنشرها وهي تتعلق باحلقول الدراسیـة باللغة العربیة املقی ِّمة من اوساتذة وعلماء

 املعروفني.
 املقالة على احملتويات التالیة: أن حتتوي الصفحة اووىل من 

o .عنوان املقالة باللغة العربیة واإلجنلیزية 
o .اسم  الباحث ودرجته العلمیة، واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إلیها، باللغة العربیة واإلجنلیزية 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  لعربیة.، باللغة ا46كلمة وحبجم خط 988ملخص للبحث يف حدود 
o .الكلمات املفتاحیة بعد امللخص 

 .أن تكون املقالة خالیة من اوخطاء اللغوية والنحوية واإلمالئیة والفواصل اإلضافیة 
  تكتب اإلحاالت واإلرجاعات املقتبسة وفق النظام الAPA (.490/ 9م: 9889 داخل كل صفحة، )ابن منظور، يف 
 ثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانیهما خارج البلد.سیتم احلكم على اوحباث واملقاالت من قبل ا 
  قابلة للتطبیق.التعلیم العايل فیما يتعلق بالنشر، ستكون مجیع قواعد البحث العلمي وأنظمة وزارة 
 راء احملكمني فیما يتعلق آسیكون للجنة التحرير احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخیص املقالة املرسلة. سیقوم املدير بإبالغ الباحثني ب

 بأي تغیري.
 .تسمح اجمللة بإعادة نشر اوحباث واملقاالت ذات الصیت العاملیة للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربیة 
  .لیس من الضروري أن يوافق جملس اإلدارة على آراء  الباحث 
 رحلة أحباثهم بعد التقدمي. مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنیت مبتابعة 
 .مسؤولیة املقاالت ستكون فقط على املؤلفني ولیس على اجمللة أو هیئة التحرير 
 .مبجرد استالمها، لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف 
  للباحث إرسال حبثه إىل جملة أخرى إال بعد إذن أو رد ِّ الکتب ِّ من اجمللة.حتتفظ اجمللة حبقوق النشر، والجیوز 

 

 ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصًرا على عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو عرب رقم الواتساب: 
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 العاملیةهیئة التحرير 
 

 اوستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم محزاوي
 جامعة اوزهر، القاهرة، مصر

 

 اوستاذ الدکتور مؤيد فاضل
 اجلامعة اإلسالمیة العاملیة، إسالم آباد

 

  اوفغاينالدکتورة هنی  ةاوستاذ
 باينر بروفیسور أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة 

 

 اوستاذ الدکتور عبد اجملیب جمیب
 اجلامعة اإلسالمیة العاملیة، إسالم آباد

 

 اوستاذ الدکتور سامي حممد عبابنة
 رفاد للدراسات واوحباث، اوردن

 

 اوستاذ الدکتور منتهی أرتالیم زعیم
 اجلامعة اإلسالمیة العاملیة، مالیزيا

 

 مسیع هللا زبريياوستاذ الدکتور 
 جامعة عالمة إقبال املفتوحة، باکستان

 

 الدکتور فردوس أمحد بت العمرياوستاذ 
 جامعة علي کره اإلسالمیة، هند

 

 اوستاذ الدکتور إمساعیل عمارة عقیب
 اجلامعة اإلسالمیة العاملیة، إسالم آباد

 هیئة التحرير املستشارية 
 

 عبد الکبري حمسن اوستاذ الدکتور
 باد، إسالم آراوالبندي، الکلیة احلکومیةأستاذ 

 

 عبد القاهر عابد اوستاذ الدکتور
 أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول

 

 کفايت هللا محداين  اوستاذ الدکتور
 بادمنل، إسالم آأستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة 

 

 ل حممد باسلگ  اوستاذ الدکتور 
 أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول

 

 دل آقا وقار اوستاذ الدکتور
 أستاذ کلیة الشريعة، جامعة ننجرهار

 

 عبد اجملید البغدادي اوستاذ الدکتور
 جامعة عالمة إقبال املفتوحة، باکستان

 

 عبد الرمحن شريزاد اوستاذ الدکتور
 الشريعة، جامعة ننجرهارأستاذ کلیة 

 

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

 
 

 عبد هللا نورعباد اوستاذ الدکتور
 کابول، جامعة  الدراسات اإلسالمیةأستاذ قسم 

 
 

 شريف هللا غفوري داملساع اوستاذ
 ختارأستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة 
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 كلمة التحرير...
 األستاذ الدكتور إمساعيل العقالوي

 

 أبو القاسم سعد هللا وإسهاماته العلمیة واودبیة
 12-1                                 إمساعيل عمارة عقيب                        األستاذ الدكتور 

 

 منهج حممد بن جرير الطربي يف تفسري القرآن الکرمي
 12-11                                                            حمبوب هللا حامد        األستاذ 

 

 حاضر اومة املسلمة بني الواقع واملضمون
 22-11                                                                  نور اهلل عاطف     األستاذ

 

 (والرسل اومم تاريخ)بــ املسمى التاريخ كتابة يف الطربي منهج
 72-22                                                                   عبد اللطيف فرزامستاذ األ
 

 )باإلنجلیزیة( مخاطر األشعة السينية أثناء عمليات التشخيص والعّلج

 48-71                                                سيد أمحدشاه عبيدي               األستاذ 
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 کلمة التحرير
  

 بسم هللا الرمحن الرحیم
العلم نورًا هنتدي به، والصالة والسالم علی رسوله الکرمي الذي أرسله احلمد هلل الذي جعل لنا من 

 رمحة للعلمني، وعلی آله وصحبه أمجعني. أما بعد.
من اجمللة  الذي حیتوي أعداد اوربع بصدور اجمللد اوول من اجمللة العربیة الدولیة للبحوث اخلالقة

نکون قد أضفنا رافًدا إلی روافد البحث العلمي يف وطن العريب واإلسالمي، نأمل أن   جملد واحد،يف
لوم من أمهیة ، علی ما يف هذه العکونیةيؤدي دورًا يف حرکة البحث العلمي يف جمال العلوم اإلنسانیة وال

 يف سريورة البناء احلضاري وي أمة تسعی إلی الُرقي بدورها احلضاري والعلمي.
يشري إاجمللة بوصفها جملة دولیًّا کما  (ISSN:0012-4101هذا العدد رقًما معیاريًّا دولیًّا )فقد محل 

 ,Google Scholar, Academia.eduفهرست اجمللة يف مواقع فهرسة عاملیة إضافیة؛ مثل جوجل سکالر

SCRIBD, ISLAMWAY, ResearchGATE, ARCHIVE حیث أدرجت املقاالت اليت نشرت يف هذا .
 اجمللد، وسوف تدرج أحباث ومقاالت کل عدد يف هؤالء املواقع اإلنرتنیتیة فور صدورها.

لقد اتسع اجملال يف عصر شبکة املعلومات العاملیة ملزيد من العطاء الفکري الذي میکن أن يسهم 
جیعل االرتقاء هبذا  ايف وجود احملتوی العريب أمام الباحثني من أبناء اومة العربیة واإلسالمیة واملريدين هلا، مم

نشر العمي يؤدي يف أن الك احملتوی کمًّا ونوًعا مسعی ذا أولوية يف ظل املنظومة العاملیة احلديثة، وما من ش
دورًا أساسًیا يف االرتقاء هبذا احملتوی، وباالنطالق من هذا املسعی جاءت اجمللة العربیة الدولیة للبحوث 

 اخلالقة.
مکانة للمجلة بني اجملالت الدولیة العربیة املتخصصة والعمل مازال  هذه خطوات علی طريق إفساح

جاريًا الختاذ خطوات أخری تؤکد املکانة العلمیة هلذه اجمللة بوصفها جملة علمیة رصینة تسهم إسهاًما 
عی سحقیقًیا يف رفد احلرکة العلمیة يف العامل اإلسالمي برافد علمي حیوي ال يهتم بزيادة الکم  مبقدار ما ي

 إلی تکريس حرکي حبث علمي رصینة يف جمال العلوم اإلنسانیة وغريها.
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نأمل أن نکون قد قدمنا من خالل هذا العدد مادة علمیة يفید منها الدارسون والقراء. وتسعی 
اجمللة العربیة الدولیة للبحوث اخلالقة باستمرار إلی تقدمي اوفضل للباحث والقاريء العريب والعجمي علی 

 ء.السوا
أخريًا نقدم الشکر والتقدير إلی کل من أسهم يف إخراج هذه اجملموعة السنوية من اجمللة، حتکیًما 

ي. الدکتور عبد القاهر عابد علی دعمه املعنو  كوإعداًدا وتنضیًدا، والشکر موصول إلی اوستاذ املشار 
 وأمحد هللا أواًل وآخًرا.
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