
 

 
 املنلكة األردنية اهلامشية

 
 

  
 

 
 

وزارة التعليه العالي والبحث 
 العلني

صندوق دعه البحث مديرية 
 العلني واالبتكار

 
 
 
 
 

 
 

 جامعة آل البيت

 
 

 
 
 

 ي ـــــــف ةـــــــــاألردني ةـــــــــاجملل

 الدراشات اإلشالمية 
 

 ةذلكنمتخصصة دللة علنية عاملية 
 

 
 

 
 
 

 صيدوق دعه مديسيُ تصدز بدعه مً وشازَ التعلًه العالٌ والبخح العلنٌ/ 

 البخح العلنٌ واالبتكاز

 املنلكُ األزدىًُ اهلامشًُ - املفسق -جامعُ آل البًت  :مقس اجمللُ

 

 

 و2021 آذاز/ ٍـ1443 شعباٌ (1) العدد -(11)اجمللد 

 (اجلصء الجاىٌ)
 

ISSN: 2079 – 5076 (Print) 

ISSN: 2790 – 1319 (Online) 
 

 ما وزد يف ٍره اجمللـــُ يعرب عً آزاء املؤلفني وال يعكظ بالضسوزَ آزاء ًٍئــُ التخسيـس أو جامعـــُ آل البًت

 أو وشازَ التعلًــه العــالٌ والبخــح العــلنٌ واالبتكاز  أو ضًاضُ صيدوق دعه البخح العلنٌ 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
 اسالت إلى العنوان التالي:ترسل البحوث وجميع المر 

 

 

 زئًظ ًٍئُ حتسيس اجمللُ األزدىًُ يف الدزاضات اإلضالمًُ

 جامعُ آل البًت  -عنادَ البخح العلنٌ 

 31111 :الرمز البريدي 111111 :ص.ب
 األردن –المفرق  

 
 (003-3) 0307107:فاكس 3134: ( فرعي003-3) 0307111: هاتف

Email: Jorjis@aabu.edu.jo ,Website: www.aabu.edu.jo 

mailto:Jorjis@aabu.edu.jo
http://www.aabu.edu.jo/


 اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية

 دللة علنية عاملية ذلكنة
 

 
 ســسيــُ التخــزئًظ ًٍئ

 ذلند عبد احلنيد اخلطيبأ. د. 
 

 

 ُــًٍئُ حتسيس اجملل

 ()مرتبة هجائيا  
 

 

ُ   . َأ.د  أحالو حمنـىد علـٌ ملالقـ

 

ــى  ** ــُ ال مــــــــــــ  جامعــــــــــــ
 

ــد ىز أ.د.  ــد الـــ ــلًناٌ حمنـــ  ضـــ
 

 األزدىًــــــــــــــُامعــــــــــــــُ اجل 
 

ٌ   . َأ.د  مجًلُ عبـد القـادز السعـاع
 

 األزدىًــــــــــــــُامعــــــــــــــُ اجل 
 

  . عنــاد عبــد الكــسيه  صــاوىُأ.د
 

 آل البًـــــــــــــــتجامعـــــــــــــــُ  
 

َ أ.د.   حمنــد أ ــد عــىاد السواشــد
 

 جامعـــــــــــــــــُ مؤتـــــــــــــــــُ 
 

 د ٍــالل اييًلــٌٍيــاء حمنــ. َأ.د
 

ــُ   ُ جامعــــ ــالمً ــىو اإلضــــ  العلــــ
 

 حمنـــد عـــىدَ أ ـــد ايـــىزٍأ.د. 
 

ــى   ــُ ال مــــــــــــ  جامعــــــــــــ
 

ــا   ــد آ  ــىق فــً  اد حمن  أ.د.  ل
 

   ُ ــالمً ــىو اإلضــــ ــُ العلــــ  جامعــــ
 

 
 

 

 اهلًئُ االضتشازيُ للنجلُ

 )مرتبة هجائيا (
 

 حمنــــــىد علــــــٌ الطــــــس اوٍ/ األزدٌ   أ.د. 
 

ــٌ/ ال    ** ــىاٌ ا صزج ــعاٌ حمــٌ عل ــساقأ.د. مش  ع
 

  حمنـــــــد أ ـــــــد ا لًـــــــ / األزدٌأ.د. 
 

    ُ ــى/ الطــــعىدي ــد اد حطــــً دمفــ  أ.د. عبــ
 

  ٌ  أ.د. عبــد اد مصـــلفِ ذيــ  الفـــىاش/ األزد
 

 أ.د. أ ـــــــــــد  ـــــــــــايف/ امل ـــــــــــس    
 

ٌ   أ.د.   وائــحم حمنــد عبــد اد عسبًــات/ األزد
 

     َ  أ.د.  صَ امللًبـازٍ/ اإلمـازات العسبًـُ املتخـد
 

 امللكــاوٍ/ األزدٌحمنـد أ ــد عبـد القــادز   أ.د. 
 

ــىزيا   ــاو/ ضـــــــــ ــديو اللخـــــــــ  أ.د. بـــــــــ
 

  ٌ ــا / األزد ــسايسٍ العط ــىد ش ــدىاٌ حمن  أ.د. ع
 

 أ.د. عبــــــد املقصــــــىد حامــــــد/ مصــــــس    
 

  ٌ  أ.د. مس َ عبد اد ضـلًناٌ السعـاعٌ/ األزد
 

 أ.د. عبد الس ً بً معافُ الشَسٍ/ الطعىديُ 
 

 ٌ ــد يىضــــ  شــــكسٍ/ األزد ــد  الــ  أ.د. أ ــ
 

ــي   ــديً  شــــ ــص الــــ ــسأ.د. عــــ  ًط/ اجلصائــــ
 

 
 

 

 
 

 
 

 لل ُ  اإلجنلًصيُاحملسز الل ىٍ/ ا ................................................................ لل ُ  العسبًُاحملسز الل ىٍ/ ا

 ُـت ايباشيـد. بَجأ.       . ولًد إبساًٍه اياجد

  أمني ضــس اجمللــُ 

    ا ىالدَ أ د يىض  

   

  ًق وإ ــساجتيط 

  هبــــــه علــــي السعبــــي 





 :أٍدا  اجمللُ

 اإلسهاـ في نشر المعرفة العممية األصيمة وتقدمها في مجاؿ الدراسات اإلسالمية. .1
المعالجة العممية لقضايا العصر ومشكالته مف منظور إسػالمي  انالالاػام مػف روح اإلسػالـ الوسػالية السػماة ومقاصػد   .2

 .ةالشامم ةاإلنساني
لػػدا العممػػال والمتعممػػيف اااجػػة األمػػة إلػػ  اإلنجػػاز  -مػػف منظػػور إسػػالمي -اإلسػػهاـ فػػي رفػػ  درجػػة الػػو ي العممػػي  .3

 .الاضاري في المجاالت العممية والعممية
  .اإلسهاـ في الماافظة  م  هوية األمة العراية واإلسالمية وايمها وترسيخها واال تزاز اها .4

 :دائسَ اٍتناو اجمللُ
 .ث والدراسات العممية األصيمة في اقوؿ الدراسات اإلسالميةنشر الااو  .1

 .نشر الااوث والدراسات العممية المتعمقة االقضايا والمشكالت المعاصرة  القائمة أو المستجدة في المجتم  .2

 .نشر الااوث والدراسات العممية المقارنة في اقوؿ العمـو اإلسالمية والفكر اإلسالمي .3

 .العممية النقدية الهادفة إل  تقدـ المعرفة العممية ااإلسالـ واقيقة رسالته الشمولية واإلنسانيةنشر الااوث والدراسات  .4
 .نشر المراجعات النقدية والتعميقات  م  األاكاـ القضائية وتقارير المؤتمرات والندوات العممية وامقات الااث .5

 :ل ُ اليشس
اإلنجميزيػة. ويجػوز نشػػر الااػوث المقدمػة إليهػػا ا يػة للػػة  ةأو الملػػ / رايػة والااػوث المقدمػة إليهػػا االملػة الع تنشرر المجمررة      

 )وفي جمي  األاواؿ يجب أف يقدـ ممخص لمااث االملة العراية ااإلضافة إل  ممخص املة الااث(.  تقامها هيئة التارير.

 : شسوط اليشس

  .م  الاااث أف يقدـ تعهدام خاليام اذلؾو  .أف ال يكوف الااث اد ساؽ تقديمه لمتاكيـ أو نشر  في مجمة ُأخرا -1

 ال يكوف لماااث أكثر مف ااث في آف وااد ويسمح له انشر ااثيف فقال في العاـ. -2
إذا كاف الااث مد ومام مف جهة ما  فعم  الاااث اياف ذلؾ وتقديـ وثيقة ماررة مف الجهة الدا مة موجهة إل  رئػيس  -3

 .تارير المجمة تفيد  دـ ممانعتها نشر الااث
 تقرر هيئة التارير ااوؿ الااث لمنشر في المجمة اعد مرور  اإجرالات التاكيـ السري المعتمدة لدا المجمة. -4
 إذا أراد الاااث نشر ااثه في مكاف آخر اعد نشر  في المجمة فعميه الاصوؿ  م  موافقة خالية مف رئيس التارير.  -5

 الفكرية لمااث لصالح المجمة. في ااؿ ااوؿ نشر الااث يقـو الاااث االتنازؿ  ف الممكية -6
 تقدـ المجمة لماااث نسخة مف  دد المجمة المنشور ااثه فيه. -7

 تقـو المجمة اإاالغ الاااث/ الاااثة ااؿ وصوؿ الااث وااؿ ااوله أو  دـ ااوله لمنشر. -8

 : سيقُ التىثًق
 [.: آؿ  مراف 46]ايف اوسيف. مثاؿ:  : اعد نهاية اآلية  يوض  راـ اآلية واسـ السورةاآليات القرآنية (1

توثؽ االرجوع إل  كتب الاديث األصمية وذلؾ ااياف الكتاب والااب وراػـ الاػديث إف أمكػف.  األحاديث النبوية الشريفة: (2
ف اػؿ" مسػمـ   ا: "أاب األ مػاؿ إلػ  اهلل تعػال  أدومهػ-صم  اهلل  ميه وسمـ-مثاؿ:  ف  ائشة االت: ااؿ رسوؿ اهلل  وا 

 .(218مسمـ  كتاب صالة المسافريف واصرها  ااب فضيمة العمؿ الدائـ مف اياـ الميؿ وغير   اديث راـ ) صايح
 في نهاية الااث  م  الناو اآلتي:  ة: توثؽ االاتااسات النصية أو الم خوذة اتصرؼ مشارام إليها ا رااـ متسمسمالكتب (3

يف اوسػػيف متاو ػػام افاصػػمة  ثػػـ اسػػـ الكتػػاب )مالاو ػػام اخػػال غػػامؽ اسػػـ المؤلػػؼ كػػامالم وتػػاريه وفاتػػه هجريػػام وميالديػػام اػػ
Bold متاو ام افاصػمة  ثػـ اسػـ الماقػؽ أو المتػرجـ إف وجػد متاو ػام افاصػمة  ثػـ مكػاف النشػر متاو ػام افاصػمة  ثػـ اسػـ )



افاصػػمة  ثػػـ راػػـ الناشػػر متاو ػػام افاصػػمة  ثػػـ تػػاريه النشػػر مػػ  ايػػاف الالاعػػة اػػيف اوسػػيف  ثػػـ راػػـ الجػػزل إف وجػػد متاو ػػام 
 الصفاة. مثاؿ:

  تاقيؽ: أمير  مي مهنػا و مػي اسػف فػا ور  الممل والنحل  (ـ1153/ه548مامد اف  اد الكريـ الشهرستاني )توفي 
ذا ذكػػر هػػذ118  ص1 (  ج7 )ال 1998ايػروت  دار المعرفػػة   الكتػػاب مػػرة ُأخػػرا ُيوثػػؽ مختصػػرام: الشهرسػػتاني   ا. وا 

 .ترفؽ اائمة االمصادر والمراج  في نهاية الااث وال .341ص  1  جالممل والنحل

 يتـ التوثيؽ  م  الناو اآلتي:  :الدوريات العممية (4
اسػػـ صػػااب الااػػث كػػامالم متاو ػػا افاصػػمة  ثػػـ  نػػواف الااػػث متاو ػػا افاصػػمة  ثػػـ اسػػـ الدوريػػة )مالاو ػػام اخػػال غػػامؽ 

Bold) تاو ػام افاصػمة  ثػـ تػاريه العػدد متاو ػا افاصػمة  ثػـ ومكاف صدورها متاو ػا افاصػمة ثػـ راػـ المجمػد وراػـ العػدد م
 زمػػي الػػه السػػيد أامػػد  المقصػػداف العممػػي واألخالاػػي لمعػػاني أسػػمال اهلل الاسػػن   نػػد اللزالػػي   راػػـ الصػػفاة. مثػػاؿ :

 .45  صـ1994  (1)( العدد11  جامعة آؿ الايت  المجمد )مجمة المنارة لمبحوث والدراسات

 ؽ  م  الناو اآلتي:: يتـ التوثيالمخطوطات (5
( متاو ػػام افاصػػمة  ثػػـ راػػـ Boldاسػػـ المؤلػػؼ كػػامالم متاو ػػا افاصػػمة  ثػػـ  نػػواف المخالػػوال كػػامالم )مالاو ػػام اخػػال غػػامؽ 

المخالػػوال متاو ػػام افاصػػمة  ثػػـ مكػػاف المخالػػوال  ثػػـ راػػـ الصػػفاة )أو الوراػػة( مػػ  ايػػاف الوجػػه أو الظهػػر المػػ خوذ منػػه 
 )ظ(  م  التوالي. االاتااس ااستخداـ الرمزيف )و( و

   المكتاػة التيموريػة  وراػة 649مخالػوال راػـ ذيرل الردرر الكامنرة  ـ(  1449/ه852ااف اجر العسقالني )تػوفي  مثاؿ:
 )وجه(. 54

 :مىاصفات البخح املقدو لليشس
 كممة. (9111( صفاة  اما في ذلؾ األشكاؿ و الرسـو و الجداوؿ أو اوالي )35أف ال يزيد  دد صفاات الااث  ف )   -1
 ( كممة لكؿ منهما اصفاة واادة في اداية الااث.151أف يتضمف الااث ممخصاف االملة العراية واإلنجميزية في ادود )   -2
أف يرفؽ الاااث م  ااثه السيرة الذاتيػة والعمميةػة موضػاا فيهػا مكػاف  ممػه ورتاتػه األكاديميػة وتخصصػه الػدايؽ وأهػـ    -3

 أاااثه.
  وذلػػؾ لػػنص المػػتف  Normal( 14اجػػـ ) Simplified Arabicو ػػام  مػػ  الااسػػوب اخػػال أف يكػػوف الااػػث مالا   -4

فػػي نهايػػة الااػػث مرتاػػة تسمسػػميام اائمػػة الهػػوامش )مػػف ضػػمنها المراجػػ  والمصػػادر( الموضػػو ة ( 12واػػالخال نفسػػه اجػـػ )
 .اسب ورودها في المتف

 ر.أف يكتب الااث  م  وجه وااد  م  ترؾ مسافة مزدوجة ايف السالو   -5
 أف يقدـ الااث نسخة إلكترونية مف الااث  ماينام  ميها  نواف الااث فقال. -6

 .(Ms Word 2003, 2007)كما يجب أف يكوف الااث متوافؽ م  أنظمة:  
 )التعهػػد والمػػب النشػػر والسػػيرة الذاتيػػة( جميعهػػا الكترونيػػام  مػػ  ايميػػؿ المجمػػة المالمواػػةمػػ  الاااػػث ارسػػاؿ الااػػث والمرفقػػات   

 .ارساؿ اشعار وصوؿ ااث لماااث في ااؿ اكتماؿ جمي  الشروال لمنشر وسيتـ

 :املسعقات املللىبُ
رسػالة موجهػة إلػ  رئػيس تاريػر المجمػػة متضػمنة رغاػة الاااػث نشػر ااثػه فػػي المجمػة   مػ  أف تتضػمف هػذ  الرسػػالة   -1

 .تاديد التخصص الدايؽ لمااث
 إليميؿ وراـ الهاتؼ.وتاتوي  م  ا )موجزة( السيرة الذاتية لماااث  -2

فػي  تعهد خالي مف الاااث لممجمة ا ف الااػث الموسػـو اػػ".........." هػو  مػؿ أصػيؿ لػي   لـػ يسػاؽ نشػر  أو تقديمػه لمنشػر  -4
 مجمة أخرا  وأنه ليس جزلام مف رسالة ماجستير أو دكتورا  أو كتاب منشور.



 



 ددــحمتىيات الع
 

 (ُــــُ العسبًــــالل ـب)
 

 الصفحات عيـــــــْاٌ البحــــــــــــــــــح  الباحح/ الباحجٌْ

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــادٖ ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   . د  -

      ٖ ــا شـــــــــــــــــــــــــــ ياّ  أ.د. زكرٓـــــــــــــــــــــــــ

 د. عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىاٌ   ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٘      
 

 اآلثا  االقتصادٓ٘ ل فع القٔن٘   ل ال ني يف السكاٗ 

 "زكاٗ الف ر منْذجًا"

922 - 393 

ــر د.   -   ٖحمنــــــــــــــــ  ع ــــــــــــــــٕ ال نــــــــــــــ
 

 ُ:ــُ ّأحلامـٕ مفَْمـُ اإلشالمـ٘ يف الفقـ  اإلعالـعق 

 "د اش٘ فقَٔ٘ مقا ى٘  القاىٌْ امل ىٕ ا  دىٕ"

393 - 333 

 عــــــــــــــــــــب  عــــــــــــــــــــ ىاٌ  ــــــــــــــــــــاف   -

 أ.د. جَـــــــــــــــــــــــــــــاد اليصـــــــــــــــــــــــــــــ ات     
 

 صٔغ٘ ال أقصه يف القرآٌ اللرٓه  

 -د اش٘ تفص ٓ٘ مقا ى٘ -

333 - 383 

 إ ـــــــــــــــــــــرأٍه  ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ      -

ــرا       ــآ  د. فــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 قاع ٗ اليفع املت  ٖ أفضل مً القاصر:  

 -د اش٘ تأصٔ ٔ٘ ت بٔقٔ٘ -

383 - 133 

-   ٖ ٔ  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــناد  صـــــــــــــــــــــــــــــــَـ

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىاٌ   ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٘د.      
 

اليظرٓ٘ الصٔلْلْجٔ٘ يف التينٔ٘ االقتصادٓ٘ مً ميظْ   

 اقتصادٖ إشالمٕ

133 - 133 

 مصــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  ا نَــــــــــــــــــــــــــــــــــْ   -
 

 الضا ط الفقَٕ )ما ٓصتَ م  االىتفاع  ُ  

 الفقَٔ٘  م ا اتُ: مع إملاٌ اشتب الُ ٓصح ّقفُ(

 ّآثا ِ االقتصادٓ٘

133 - 161 

ــا  د. أ.  - ــ  الصــــــــ  عبــــــــــ  ال حمنــــــــ

        ٕ ــ٘ عبـــــــ  الـــــــرحٔه الـــــــ ٓل  خ جيـــــ
 

 م آ  دفع الت ا ض  ني املصا  املتسا ٘  

 عي  ال س  ً عب  الصالو

163 - 188 

 شــــــــــــــــــــــــــــــــا ٗ ا ٔــــــــــــــــــــــــــــــــا ٖ .ٗد   -
 

 333 - 182 ّت بٔقاتُ امل اصرٗاالشرتعاء االحرتازٖ  

٘  . د  - ــاّى ــ ٔناٌ خصــــــــــ ــ  شــــــــــ  أ ــــــــــ
 

 318 - 333 التأمني التلاف ٕ اإلشالمٕ يف شْق التأمني ا  دىٕ ّاقع 

 
 


