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قرآنيكا
َّ
َّ
سنوية
مجلة عاملية محكمة لبحوث القرآن نصف
يصدرها مركز بحوث القرآن بجامعة ماليا في يونيو وديسمبر
م.
 ،العدد  ،يونيو/حزيران
املجلد
رئيس التحرير
بروفيسور داتؤ دكتور ذو الكفل محمد يوسف

مديرالتحرير
د .عبد اللطيف أحمدي الرمجاهي

مساعد التحرير
د .شحدة روحي شحدة أبو إسحاق
د .علي علي جبيلي ساجد
د .راج جميلة بنت راج يوسف
دَ .
آدم بمبا

محررون مساعدون
نور جمالية بنت حاج إبراهيم
نور أكمل ذكية بنت أحمد
سهيدا جيء/ش يء صديق
أسماء بنت أنور

منسق العدد
السيد خير الهادي محمد

الهيئة االستشارية للمجلة
أ  .د .إسماعيل لطفي

تايلند

د .بدر حسين

الهند

أ.د .حكمت بشير

العراق

أ.د .زغلول النجار

مصر

د .شافع حمادي

اإلمارات

أ.د .طب رايا

أندونيسيا

أ.د .عائشة املناعي

قطر

أ.د .عبد هللا الخطيب

لبنان

أ.د .عبد املجيد الزنداني

اليمن

أ.د .عبد املجيد النجار

فرنسا

د .عواد خلف

سوريا

أ.د .فاروق حمادة

املغرب

أ.د .فهد الرومي

السعودية

أ.د .محمد خازر املجالي

األردن

أ.د .محمد نور لوبيس

بروناي

أ.د .موئل عز الدين

إنجلترا

في هذا العدد
كلمة العدد
البحوث والدراسات العربية:
أثرتعظيم هللا تعالى على ممارسة الحريات والحقوق في ضوء القرآن
الكريم
ثابت أحمد أبو الحاج & ذو الكفل بن محمد يوسف.........................................
االنسجام بين القرآن والعقل وأثره في صياغة الدور الحضاري لألمة
اإلسالمية
محمد عبدالحميد سالم القطاونة & محمد فوزي هامت ..............................
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تنويه:
االسم الجديد لهذه املجلة هو "قرآنيكا" ،وترقيمها الدولي ( ،)2289-5396وقد تم
إصدار األعداد األربعة األولى من هذه املجلة باسم "املجلة العاملية لبحوث القرآن"
بالترقيم الدولي ( .)2180-4893عليه ،فسيتم إصدار األعداد الالحقة من هذه املجلة
باالسم الجديد املشار إليه.

العنوان واملراسالت:

عن مجلة "قرآنيكا"

) ،مجلة إلكترونية نصف َّ
سنوية
مجلة "قرآنيكا" لبحوث القرآن (ردمك:
َّ
محكمة تصدر بثلث لغات (إنجليزية ،وعربية ،ومليوية) ،في مركز بحوث القرآن
َّ
العلمية َّ
الراهنة في الدراسات القرآنية ،وتخضع
تركز املجلة على القضايا
بجامعة ملياِّ .
ُ
ُ
محكمين
جميع البحوث ملراجعة َّأولية من لدن
املحررين ،ثم مراجعة دقيقة من لدن ِّ
ِّ
ُ
املحررين.
اثنين ،ومن ثم مراجعة أخيرة من لدن ِّ

أهداف واهتمامات:

َّ
أكاديمية َّ
َّ
للترويج لدراسات قر َّ
قوية وأصيلة عبر إسهامات
آنية
تصبو مجلة "قرآنيكا"
َّ
ترحب بالبحوث في علوم القرآن ،واملخطوطات،
املتخصصين في هذا املجال .عليه ،فإنها ِّ
ِّ
َّ
َّ
واإلعجاز ،وموضوعات العلوم التطبيقية الحديثة ذات العلقة بالقرآن .كما تعنى
الدراسات القرآنية.
بمراجعات الكتب وتقارير املؤتمرات حول ِّ

ضوابط النشر:
ينبغي أن تخضع البحوث املقدمة للنشر َّ
للضوابط اآلتية:
.
.
.

.
.
.
.

أن يطبع البحث بنظام مايكروسوفت وورد.
أن يشتمل على ملخص ،توضع في آخره الكلمات املفتاحية ،ومقدمة ،ومتن
البحث ،والخلصة واملراجع.
ق َّ
َّ
ويصوها (على الناسوخ) ،ثم يرسلها
أن يوقع الباحث على استمارة حقو النشر،
ِّ
) ،يمكن تنزيل استمارة
إلى عنوان املجلة البريدي( :
حقوق النشر من موقع املجلة.
أن يتبع في تنسيق البحث نظام جامعة شيكاغو لتنسيق البحوث ،سواء في متن
البحث أم في الهوامش( .يرجى معاينة التفاصيل في موقع املجلة).
) كلمة بما في ذلك املراجع ،واإلحاالت والهوامش.
أال يتجاوز البحث (
كما ال َّ
يتعدى امللخص ( ) كلمة.
أال يشمل متن البحث َّأية معلومة تشير إلى َّ
هوية الباحث ،أو َّأية معلومات
َّ
شخصية.
يرفق مع البحث إقرار بعدم تقديمه –تز ُام ًنا -إلى أي َّ
جهة أخرى للنشر.
ِّ

مراجعات الكتب:

تنشر مجلة "قرآنيكا" مراجعات َّ
عدة في عدد واحد ،وتشجع الباحثين على نشر مراجعات
ُّ
الدراسات القر َّ
) كلمة
والحد األقص ى ملراجعات الكتب (
آنية،
الكتب الجديدة في ِّ
فحسب.

إبراء َّ
ذمة:

َّ
مصداقية كل ما تنشره .لكن تجدر اإلشارة إلى َّأن جميع اآلراء،
تحرص مجلة "قرآنيكا" في
ُ ُ
َّ
َّ
َّ
تعبر عن آراء أولئك فحسب ،وال
واملواقف ،والتوصيات من لدن كتاب البحوث ،إنما ِّ
بالضرورة عن رأي مجلة "قرآنيكا" أو محرريها أو ناشريها .لذلكَّ ،
تعبر َّ
فإن املجلة أو
ِّ
ِّ
يتحمل تبعات أي اختلفات في وجهات َّ
َّ
النظر التي قد تنشأ من اآلراء
لن
ناشرها،
ِّ
َّ
أي من ضوابط النشر لديها ،دون سابق إشعار.
تغيير
بحق
ٍّ
املنشورة ،وتحتفظ املجلة ِّ

العنوان واملراسالت:

