


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
امموا ث ا  

  اد ادس وان
 " ار إ٢٠٢١ إ – ١٤٤٢ "  
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  ا أ  ن/ د.أ
  

زا   
   ع در-  ا وامن 

دة ا ن ا ا  ة   
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ا ا  

    ا وامن ر

١-             إ   ار أولإ ، م   نموا ا   

    أ  مار اوا. 

٢- َ        ث اا ا             ت ارال ا  ةوا  

مموا.  

٣-                 ر   و ،  أي  هم   ا ن ا أ  

 اًراإ ا ى وت أو.  

٤ - ا  رو  ا  + CD  pdf word,      را   

  ١٠٠أو  ؛)٦٥  )A4 أ  ت ا   ؛ وا واا

)B5.(  

٥- ا  وآ ، ا    ا  ي ،  أن وأن

         ان ا    ،     ا وا ،     ا وما وا ،

       ت اوا ،     دا وا    )      وا ، ا ،

  وا(،          رات اا   أن او،       فا  و 

  ا ، ا ت             ،وات إن ووا ا إ  ا ؛ وا 

  .  ا  ٣٥٠ اي و ٣٠٠وذ  ود  

٦-َُ  ّد اُ  أ   اء  ث ا.  

٧-َ ا  ا  ي وا  ث اا .  

٨-اد اا  وا    ز ا  .  

٩-ا ا م   ا   ؛  ا ٢٠و إ   

 دا .  

 اث ارة  ه ا   آراء و أ و  ورة رأي -١٠

وا ا.  

١١-ا      ر  ا  تا  .  

١٢-  ظ وا زوا وا ق ا .  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إدارة ا   

  
  ا أ ن /د.أ

   ا ور  ادارة

  

   و  ااد د ا/ أ
ً   

   طرق اوي أ / أ  
او م  أ )ًا إدارً(  

   ي  / أ  
ع ا تر  

  

  ا ا  ت / د.أ
 ا ث وروا ت ارا ا و  

  

. /ا   د   
ا   ا ل ر  

   ا اي

    أ ل  ا / د
ً   
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١-  ا بووا ن ا:  
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  : ا ارن - ٢
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٣ -ا ا  :  
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  .قسم الفقھ : ١

  جهة العمل   الوظیفة    االسم    م

 نرص فريد واصل/ د.أ ١

أستاذ  الفقه املتفرغ وعـضو اللجنـة العلميـة 

ـــــة األســـــاتذة واألســـــاتذة  ـــــة لرتقي الدائم

  .ومفتي اجلمهورية األسبق، املساعدين 

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بالقاهرة 

٢ 
حممـــد أبــــو زيــــد / د.أ

 األمري 

 أستاذ الفقـه وعـضو اللجنـة العلميـة الدائمـة 

ـــساعدين  ـــاتذة امل ـــاتذة واألس ـــة األس لرتقي

ونائـــب رئـــيس اجلامعـــة ، بجامعـــة األزهـــر

 .للوجه البحري 

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بالقاهرة 

٣ 
عبد اهلادي حممـد / د.أ

 زارع  

يـة أستاذ الفقه املتفرغ  وعـضو اللجنـة العلم

ـــــة األســـــاتذة واألســـــاتذة  ـــــة لرتقي الدائم

ووكيـل الكليـة ، املساعدين بجامعة األزهـر

 .األسبق 

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بدمنهور

٤ 
 إســامعيل عبــد الــرمحن /د.أ

  عشب

أستاذ الفقه املتفرغ  وعـضو اللجنـة العلميـة 

ـــــة األســـــاتذة واألســـــاتذة  ـــــة لرتقي الدائم

 بجامعــة األزهــر وعميــد الكليــة املــساعدين

 .األسبق

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بدمنهور

٥ 

 

أمــني عبــد املعبــود / د.أ

 زغلول

 

ــــضو جلنــــة  ــــرغ  وع ــــه املتف ــــتاذ الفق أس

ــة لدرجــة أســتاذ  وأســتاذ  املحكمــني للرتقي

 .مساعد بجامعة األزهر

ـــــــات  ـــــــة الدراس كلي

اإلســـــالمية والعربيـــــة 

  .للبنات بالقاهرة

 ة ادة اا  
��������������������������������� �
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  .قسم أصول الفقھ : ٢
  

  جهة العمل   الوظیفة    االسم    م

١ 
ــــراهيم / د .أ حممــــد إب

 وي احلفنا

أستاذ أصـول الفقـه املتفـرغ وعـضو اللجنـة 

العلميــة الدائمــة لرتقيــة األســاتذة واألســاتذة 

 .املساعدين بجامعة األزهر

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بطنطا

٢ 

 

فــاروق أمحــد أبــو / د.أ

 دنيا  

 

أستاذ أصـول الفقـه املتفـرغ وعـضو اللجنـة 

العلميــة الدائمــة لرتقيــة األســاتذة واألســاتذة 

ن بجامعــة األزهــر ووكيــل الكليــة املـساعدي

 .األسبق 

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بدمنهور

 

 

٣ 

 

 

 محدي صبح طه/ د.أ

أستاذ أصول الفقـه املتفـرغ  وعـضو اللجنـة 

العلميــة الدائمــة لرتقيــة األســاتذة واألســاتذة 

 .املساعدين جامعة األزهر

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بالقاهرة

٦ 
 املنعم محدي عبد/ د.أ

 شلبي 

ــــضو جلنــــة  ــــرغ  وع ــــه املتف ــــتاذ الفق أس

ــة لدرجــة أســتاذ  وأســتاذ  املحكمــني للرتقي

ـــة  ـــد الكلي ـــر وعمي ـــة األزه ـــساعد بجامع م

 .األسبق 

 

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بدمنهور 

 

٧ 
ــــــد / د.أ أمحــــــد حمم

 إسامعيل برج 

أســتاذ ورئـــيس قـــسم الفقــه وعـــضو جلنـــة 

ــتاذ ــتاذ وأس ــة أس ــة لدرج ــني للرتقي  املحكم

ـــة  ـــل الكلي ـــر ووكي ـــة األزه ـــساعد بجامع م

 . األسبق 

 

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بدمنهور

 

٨ 
د حممد بن إبراهيم بـن .أ

 عيل الغامدي

 .أستاذ الفقه بجامعة امللك خالد
اململكـــــــة العربيـــــــة 

  .السعودية



 

٤ 

 

إبــــــراهيم عطيــــــة / د.أ

  قنديل

 

أستاذ أصول الفقـه املتفـرغ  وعـضو اللجنـة 

العلميــة الدائمــة لرتقيــة األســاتذة واألســاتذة 

 .املساعدين بجامعة األزهر

  
كلية الرشيعة والقـانون 

 .بدمنهور

 

٥ 

 

 

ــــــرج /د.أ ــــــصطفي ف م

 حممد رحيان فياض

أستاذ أصول الفقـه املتفـرغ  وعـضو اللجنـة 

 العلميــة الدائمــة لرتقيــة األســاتذة واألســاتذة

 .املساعدين بجامعة األزهر

 

ـــــــات  ـــــــة الدراس كلي

اإلســـــالمية والعربيـــــة 

 .للبنات بكفر الشيخ

 

٦ 

عبــد الفتــاح أمحــد /د.أ

 قطب الدمخييس 

أســتاذ أصــول الفقــه املتفــرغ عــضو اللجنــة 

العلميــة الدائمــة لرتقيــة األســاتذة واألســاتذة 

 .املساعدين بجامعة األزهر

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بطنطا

٧ 
 حممــــــود عبــــــد /د.أ

 الرمحن عبد املنعم

أستاذ أصول الفقه وعضو جلنـة املحكمـني 

للرتقية لدرجة أستاذ وأستاذ مـساعد بجامعـة 

 .األزهر

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بالقاهرة

  

  .قسم الفقھ المقارن : ٣
  

  جهة العمل   الوظیفة    االسم    م

١ 
 رشاد حسن خليل / د.أ

 

عـضو اللجنـة أستاذ الفقه املقارن املتفرغ  و

العلميــة الدائمــة لرتقيــة األســاتذة واألســاتذة 

ــر وعميــد كليــة  ــساعدين بجامعــة األزه امل

 .الرشيعة والقانون بدمنهور األسبق

ــــــــة الــــــــرشيعة   كلي

 .والقانون بالقاهرة

٢ 
ــــــب / د.أ ــــــيف رج س

 قزامل 

أستاذ الفقه املقارن املتفرغ  وعـضو اللجنـة 

تذة العلميــة الدائمــة لرتقيــة األســاتذة واألســا

ــر ــة ،املــساعدين بجامعــة األزه ــد كلي  وعمي

 .الرشيعة والقانون بطنطا األسبق

كلية الرشيعة والقانون 

 .بطنطا

  



 

٣ 
ـــــسيد رضـــــوان / د.أ ال

 مجعه

أستاذ الفقـه املقـارن املتفـرغ وعـضو جلنـة 

ــتاذ وأســتاذ  ــة أس ــة لدرج ــني للرتقي املحكم

 . مساعد بجامعة األزهر

كلية الرشيعة والقانون 

 .بدمنهور

٤ 
مجـــــــال عبـــــــد / د.أ

 الوهاب اهللفي

أســـــتاذ الفقـــــه املقـــــارن وعـــــضو جلنـــــة 

ــتاذ وأســتاذ  ــة أس ــة لدرج ــني للرتقي املحكم

  .مساعد بجامعة األزهر وعميد الكلية

كليـــــــة الدراســـــــات 

ــــة  ــــالمية والعربي اإلس

 . بدسوقللبنني

٥ 
حممــــد فــــتح اهللا / د.أ

 النشار 

أســـــتاذ الفقـــــه املقـــــارن وعـــــضو جلنـــــة 

ــة لد ــني للرتقي ــتاذ وأســتاذ املحكم ــة أس رج

ـــر ووكيـــل الكليـــة  ـــساعد بجامعـــة األزه م

 .األسبق 

 

كلية الرشيعة والقانون 

  .بدمنهور 

 

 زكي زكي زيدان/  د.أ ٦

أستاذ الرشيعة اإلسالمية ووكيل كلية 

 .احلقوق األسبق 
كليــة احلقــوق جامعــة 

 .طنطا

٧ 
حممــــــد قاســــــم / د.أ

 املنيس 

لوم جامعة كلية دار الع .أستاذ الرشيعة اإلسالمية 

 .القاهرة

  
  : قسم القانون الجنائي : ٤
  

  جهة العمل   الوظیفة    االسم    م

 أمحد حسني طه/د.أ ١

ــرغ  وعــضو  ــانون اجلنــائي املتف ــتاذ الق أس

ـــة األســـاتذة  ـــة الدائمـــة لرتقي اللجنـــة العلمي

، واألســـاتذة املـــساعدين بجامعـــة األزهـــر

 .ورئيس جامعة األزهر األسبق 

كلية الرشيعة والقانون 

 .بتفهنا األرشاف



 

٢ 
رأفت عبـد الفتـاح / د. أ

 حالوة

ــتاذ  ــرغ  وعــضو أس ــانون اجلنــائي املتف الق

ـــة األســـاتذة  ـــة الدائمـــة لرتقي اللجنـــة العلمي

ـــر  ـــة األزه ـــساعدين بجامع ـــاتذة امل واألس

 .وعميد الكلية األسبق 

كلية الرشيعة والقانون 

 .بدمنهور

٣ 
ـــــــور حممـــــــد / د.أ أن

 صدقي املساعدة 

ــد بــن  ــة أمح ــانون اجلنــائي بكلي ــتاذ الق أس

 .حممد العسكرية باألردن 
ـــــة اململكـــــة  األردني

 .اهلاشمية

  

  :القانون الدولي العام : ٥
  

  جهة العمل   الوظیفة    االسم    م

١ 
صـــالح عبدالبـــديع / د.أ

 شلبي

ــدويل املتفــرغ  وعــضو  ــتاذ القــانون ال أس

اللجنـــة العلميـــة الدائمـــة لرتقيـــة األســـاتذة 

 .واألساتذة املساعدين بجامعة األزهر

 

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بدمنهور

٢ 
 حممــد عبدالـــصمد /د.أ

 مهنا

ــدويل املتفــرغ  وعــضو  ــتاذ القــانون ال أس

اللجنـــة العلميـــة الدائمـــة لرتقيـــة األســـاتذة 

 .واألساتذة املساعدين بجامعة األزهر

 

ــــــــة الــــــــرشيعة   كلي

 .والقانون بطنطا

 مصطفى أمحد فؤاد/ د.أ ٣
كليــة احلقــوق جامعــة    .أستاذ القانون الدويل العام املتفرغ

 .طنطا

٤ 
طفي ســــيد مــــص/ د.ا

 عبد الرمحن

، أستاذ القانون الدويل العام املتفرغ 

 . ونائب رئيس اجلامعة األسبق 

 

كليــة احلقــوق جامعــة 

 .املنوفية
                



 

  .القانون اإلداري والدستوري : ٦
  

  جهة العمل   الوظیفة    االسم    م

 فؤاد حممد النادي ./ أ ١
أستاذ القانون اإلداري والدستوري 

 .غاملتفر

  
كلية الرشيعة والقانون 

 .بالقاهرة

 زكي حممد النجار/ د.أ ٢

أستاذ القانون اإلداري والدستوري املتفرغ  

ـــة  ـــة لرتقي ـــة الدائم ـــة العلمي ـــضو اللجن وع

ــة  ــساعدين بجامع ــاتذة امل ــاتذة واألس األس

 .األزهر

 

كلية الرشيعة والقانون 

 .بدمنهور

 ماجد راغب احللو/ د.أ ٣
اري والدستوري  أستاذ القانون اإلد

 .املتفرغ

كليــة احلقــوق جامعــة 

 .اإلسكندرية

 السيد أمحد مرجان/ د.أ ٤

أستاذ القانون اإلداري والدسـتوري وعـضو 

اللجنـــة العلميـــة الدائمـــة لرتقيـــة األســـاتذة 

ـــر  ـــساعدين بجامعـــة األزه واألســـاتذة امل

  .وعميد الكلية

كلية الرشيعة والقانون 

 .بدمنهور

٥ 
حممـــــــد عبـــــــداهللا / د.أ

 غازيم

أستاذ القانون اإلداري والدسـتوري وعـضو 

اللجنـــة العلميـــة الدائمـــة لرتقيـــة األســـاتذة 

ـــر  ـــساعدين بجامعـــة األزه واألســـاتذة امل

 .ووكيل الكلية 

كلية الرشيعة والقانون 

 .بدمنهور

 إبراهيم احلديثي/ د.ا ٦
أستاذ القانون العـام بجامعـة امللـك سـعود 

 بالسعودية

ــــــة  ــــــة العربي اململك

 .ةالسعودي
  



 

  :االقتصاد والمالیة العامة: ٧
  

  جهة العمل   الوظیفة    االسم    م

 رفعت السيد العويض / د.أ ١

ــة  ــضو اللجن ــرغ  وع ــصاد املتف ــتاذ االقت أس

العلمية الدائمـة لرتقيـة األسـاتذة واألسـاتذة 

 .املساعدين بجامعة األزهر

  

ــة  ــارة جامع ــة التج كلي

 .األزهر

 رابح رتيب بسطا/ د.أ ٢
ــتاذ اال ــرغ  أس ــة املتف ــة العام ــصاد واملالي قت

 .ونائب رئيس جامعة بني سويف سابقا

 

ــة  ــارة جامع ــة التج كلي

 .بني سويف

٣ 
 حممــــد يعبــــداهلاد/ د.أ

 مقبل 

كليــة احلقــوق جامعــة    .أستاذ االقتصاد املتفرغ 

 .طنطا

٤ 
ــــد / د.أ ــــة عب ــــسيد عطي ال

 الواحد

أستاذ ورئيس قسم االقتصاد واملالية 

 .العامة

وق جامعــة كليــة احلقــ

 .عني شمس

٥ 
عبد احلكيم مصطفي / د.أ

 الرشقاوي 

أستاذ االقتصاد واملالية العامة وعميد كليـة 

 .الرشيعة والقانون األسبق 

الرشيعة والقانون كلية 

  .بطنطا
  

  : القانون المدني : ٨
  

  جهة العمل   الوظیفة    االسم    م

١ 
الشني حممـد يـونس / د.أ

 الغايايت 

دين املتفـــرغ  وعـــضو أســـتاذ القـــانون املـــ

اللجنـــة العلميـــة الدائمـــة لرتقيـــة األســـاتذة 

واألساتذة املساعدين بجامعة األزهر وعميـد 

 كلية الرشيعة والقانون بطنطا األسبق 

  

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بطنطا

٢ 
ـــدالنبي / د.أ ـــامعيل عب إس

 شاهني

ــضو  ــرغ  وع ــدين املتف ــانون امل ــتاذ الق أس

قيـــة األســـاتذة اللجنـــة العلميـــة الدائمـــة لرت

ـــاتذة املـــساعدين جامعـــة األزهـــر  واألس

 .ًونائب رئيس جامعة األزهر سابقا 

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بطنطا



 

٣ 
مــــــصطفى حممــــــد / د.أ

 عرجاوي

أســتاذ القــانون املــدين املتفــرغ وعــضو 

اللجنـــة العلميـــة الدائمـــة لرتقيـــة األســـاتذة 

ــة األزهــر  ــساعدين بجامع ــاتذة امل ، واألس

ــ ــة ال ــد كلي ــدمنهور وعمي ــانون ب رشيعة والق

 .األسبق 

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بالقاهرة

٤ 
رأفـت حممــد أمحــد / د.أ

 محاد

ــضو  ــرغ  وع ــدين املتف ــانون امل ــتاذ الق أس

اللجنـــة العلميـــة الدائمـــة لرتقيـــة األســـاتذة 

ـــر ـــساعدين بجامعـــة األزه  واألســـاتذة امل

 .وعميد الكلية األسبق 

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بدمنهور

٥ 
 عبــد الــرحيم حممــود/ د.أ

 الديب

ــضو  ــرغ  وع ــدين املتف ــانون امل ــتاذ الق أس

جلنــة املحكمــني للرتقيــة لدرجــة أســتاذ 

وأستاذ مساعد بجامعة األزهر ورئيس قسم 

 .القانون اخلاص

كلية الرشيعة والقـانون 

 .بدمنهور

  

  .القانون التجاري : ٩

  جهة العمل   الوظیفة    االسم    م

 يل حممد إبراهيم ع/ د.أ ١
 . أستاذ القانون التجاري وعميد الكلية 

  

ــوق  ــة احلق ــة كلي جامع

 .طنطا

٢ 
عـاطف حممـد راشــد / د.أ

 الفقي

ـــانون التجـــاري  ـــيس قـــسم الق أســـتاذ ورئ

كليــة احلقــوق جامعــة الــسادات ووكيــل 

 .ًسابقا

ــة  ــوق جامع ــة احلق كلي

 .املنوفية

  



 

  .القانون الدولي الخاص : ١٠

  جهة العمل   الوظیفة    االسم    م

١ 
ــــدين / د.أ ــــيل ال ــــا ع رش

 أمحد عيل تقي الدين 

ـــانون الـــدويل  ـــسم الق ـــيس ق ـــتاذ ورئ أس

 .اخلاص 

  

ــة  ــوق جامع ــة احلق كلي

 .املنصورة

٢ 
 معبــد ا لكــري أمحــد/ د.أ

 سالمه

 . أستاذ القانون الدويل اخلاص املتفرغ
 

ــة  ــوق جامع ــة احلق كلي

 .حلوان

  .مرافعات قانون ال: ١١

  جهة العمل   الوظیفة    االسم    م

١ 
ــــ/ د.أ ـــــح مد ـامد حم

 و طالب ـأب

أستاذ قانون املرافعـات املتفـرغ  وعـضو 

ــة لرتقيــة األســاتذة  اللجنــة العلميــة الدائم

 .واألساتذة املساعدين

  

 كلية الرشيعة والقـانون 

 .بالقاهرة

 أمحد عوض هندي/ د.أ ٢
أسـتاذ قـانون املرافعــات املتفـرغ وعميــد 

 .الكلية األسبق 

ــة احل قــوق جامعــة  كلي

 .اإلسكندرية

٣ 
ـــــسن / د.أ ـــــصاري ح األن

 النيداين

ــة احلقــوق جامعــة  .أستاذ قانون املرافعات   كلي

 .بنها

٤ 
حممــــــد حممــــــود / د.أ

 حممد إبراهيم

ــة احلقــوق جامعــة  .أستاذ قانون املرافعات  كلي

 .الزقازيق

٥ 
ـــسيد / د.أ ـــيل ال ـــد ع أمح

 خليل 

أســـتاذ قـــانون املرافعـــات وعميـــد كليـــة 

 .احلقوق

ــــــارات  ــــــة اإلم  جامع

 . العربية املتحدة

  

                                                                 



 

ا  

ا ا ا   

 يليق بجاهه وعظيم سلطانه وأشهد أن ال إلـه إال اًمحداحلمد هللا رب العاملني      

 .امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير اهللا وحده ال رشيك له ، له 

 اللهم صيل وسلم ، عبد اهللا ورسوله وخريته من خلقهاًوأشهد أن سيدنا حممد     

 وريض اهللا عن الصحابة والتابعني وتابعيهم ،وزد وبارك عليك سيدي يا رسول اهللا

  وبعد،،اً كثريًإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليامب

  لعام من جملة الكليةنيالثالثو سالساد العدد من إصدار إبريل هوفهذا 

، ثوبه املتميز وإخراجه احلديث يف وهمت كام عهديصدر ،  ـه١٤٤٢ -  م٢٠٢١

وذلـك بـشكل نحـرص عـىل أن يكــون يف أحـسن صـورة مـن النـاحيتني الــشكلية 

  .واملوضوعية

ومتعددة ومتنوعة، حمكمة من هذا ويشتمل العدد اجلديد عىل بحوث متميزة      

 العلمية الدائمة املتخصصة يف جامعـة األزهـر بجميـع أقـسامها الـرشعية اللجان

الـسادة املحكمـني يف سـائر فنـون والقانونية، والطبية، وبمـشاركة مـشكورة مـن 

البحث العلمي، ولن يقترص دور املجلة عىل مـا جـاء فيهـا مـن بحـوث مـسطورة 

ا عىل شبكة املعلومات ومطوية بني صفحاهتا العديدة، وإنام سيتم نرش حمتوياهت

 مـن املالحظـات أو التوجيهـات التـي تـرد مـن اًلتعميم الفائدة، ولالسـتفادة أيـض

 .املتخصصني ملراعاهتا يف املستقبل، ألن الكامل هللا وحده جل يف عاله

وهذا العدد حيتـوي عـىل عديـد مـن األبحـاث التقليديـة واجلديـدة واحلديثـة      

جد من بحوث علمية متـت املـشاركة هبـا يف عام يستًفضال وذلك واملعارصة، 

 مؤمترات داخلية أو خارجية إذا ما توافرت معها الرشوط املتطلبة للنرش العلمـي

ملواكبـة التطـورات العلميـة، ة جيـدة، وذلـك وكانت هبـا فائـدة حقيقيـة أو إضـاف

وإلثراء جماالت البحث العلمي باملستجدات وبأحدث ما وصل إليه رجال الفكر 

ء يف كافة التخصصات مع الرتكيز عىل األبحاث املتصلة بالدراسـات من العلام

  :الفقهية والقانونية، ومن مجلة ما ورد يف هذا املجلد ما ييل



 

  /ذ ار ) درا ( أ ال  ا :ا اول

إ ا  ا  ت .  

ا ما:   د اا دات     أا  ت ا   " درا

رم " ذ ا ر/    .  
  

  اا    :           ا ا  ا ا أ ) ا( 

"رم  ذة ا"درا رر /ةا  ء ا .  
  

  

ا  اا:  ا ا           د ات از   

 ا  )Block chain( ذ ا ر/   أ  

 .   
  

ا ا :   ى   تا     ر اا  راا     درا

ا اء ا ذ ا ر /  ب  .  
  

اا دس:  ِطا ِ َناِد اَ   ِفرا 

ر ا/ رزق أ   رأم .  
  

اا :  ةا   ومت اا أ "    درا

رم" رة/  ا   نإ.  

ا ا :  ءما       ا  ا       ء أ 

     ر ا ن ام١٢     ٢٠٠٣ )   رم درا(     ر/ 

  .  رأ  أ د
  

ا  ا:    ا قأ   دارارات اا و   "  درا

رم"  ر/  ا  ا  . 
  



 

 ا ا :     ت اوا دوا  ا روا    

أ ا/       ر   "درا  " ظ امر او وات   

د أ ا. 

اا  دي: ل اا  ا ا إ   

 ر/   ض يا. 

ا ا   م:    فا  وجة اا      وا ا  

ذ ا ر/ ا  زي ل. 

ا ا   :    ا دا    ا ا  او

ا وا رن   /ةر ط  ن أإ.  

ا  اا  :  ا      اا    ر/  

  . اام

ا  ا  :  م ووا  ه  ل اوأ      طذ   ا

ر ا/   ل ا . 

ا  دسا  :      ىد  ى  ت        ا  عا 

  . أ/   ر  ذ اف

ا  ا  :              ود اا  ى

        ون اما  ا اى ا الا)    رم درا

    وت اا دي وا ذ  )ا ة ر ان    /ة

ا  ديا  ا.  

  

  
  



 

 والسادة صنيحافبالشكر اجلزيل إىل الباحثني وال أن نتوجه هذا وال يسعنا إال      

املحكمني، وكل من كان له جهد ظاهر أو خفي ملموس أو متواري أدى ـ بفضل 

اهللا تعاىل ـ إىل خروج هذا العدد إىل النور ونخص بالذكر إدارة اجلامعة ممثلة 

عة األزهر رئيس جام  اوي /يف رئيسها سعادة األستاذ الدكتور

للدراسات العليا نائب رئيس اجلامعة    د /األستاذ الدكتور :والسادة

 نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا  طرق ن/ واألستاذ الدكتور،والبحوث

نائب رئيس اجلامعة  ز ا   أ /واألستاذ الدكتور ، اوالبحوث سابق

 املوىل جل نيالء والعاملني يف الكلية، سائل الزمولكل السادة،  للوجه البحري

 .يف عاله أن يكتب للجميع دوام التوفيق والسداد

خراج هذا العدد من سامهوا من الباحثني يف إهذا وتشكر إدارة املجلة كل       

 سـطوره بأصـفى أوقـاهتم، جبي، وتعمـريه بـشتى العلـوم، وتـدًويف متويله ذاتيـا

، وتــدعيم بحوثــه بأفــضل نتــاجهم، وتعميــق تطعــيم عباراتــه بــأجود أفكــارهمو

حـسبها ن بصورة األول جزءهدراساته بسيل من ذخريهتم، ليخرج هذا العدد يف 

 . اهللا تعاىل ـ مقبولة ـ بمشية

  وراء القصد، فهو سبحانه موالنا، فنعم املوىل ونعم النصريهذا واهللا تعاىل من       

  ا أ ن/ د.أ          ا ا  ت / د.أ
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ا ث امموا   
   و ُ  

 روا اا ا ء ادة أا   
ا   ا ت وا  

زا   

  
 دا   ا  

" ار Arcif " ا  
ت ا ا وا  

  
  
  
  
  



 

س ات  
  

اع  ا  

٢٢ - ١  ا  

) درا  (أ ال  ا    : ا اول 

ذ ا ر/  إ ا  ا  ت  .  
١٢٢-٢٣  

 ما ا :        ت ا  د اا أ

  /  ذ ار "درا  رم" ادات

  .  

٢٢٠- ١٢٣  

 ا ا :         ا ا  ا ا أ

 )ر") ا  درارة"مذة ا /  ء

  .  ا  ار

٢٩٢- ٢٢١  

اا د : ات از   ا ا

 ا    ا)Block chain ( ذ

  .    أ  /ار 

٣٩٢- ٢٩٣  

 ا ى   :ا     تر     اا  راا

/   ء اا ا ذ ار ا درا

  ب  .  

٤٩٢- ٣٩٣  

 َ اِد ان     ِ َ اطِ    : ا ادس 

  .   أمر   أ رزق /ارِف ا ر
٥٥٢- ٤٩٣  

ا ة: اا   ومت اا أ 

"درارم  "رة / ا   نإ .  
٦٤٥- ٥٥٣  



 

اع  ا  

 ا ا :        ا  ء اما 

          ر ا ن ام ء أ١٢     ٢٠٠٣ 

)رم ر ) درا/ د أ  رأ   .  

٧٢٤- ٦٤٧  

  ا ا:    ا ق أ    ا و    ارات

 دارا"رم ر "درا  /  ا  

 ا.  

٨٢٤- ٧٢٥  

ا ا :ت اوا دوا  ا 

رت     واوا ور اام ظ   "   درا" 

  . أ ا   ا أ د /ر 

٩٢٤- ٨٢٥  

 إ  ا  ال ا: ي ا اد

ر ا   /  ض يا.  
٩٥٩- ٩٢٥  

   ما ا :          فا  وجة اا

ل زي       / ا وا ذ ار        

ا.  

١٠٤٢- ٩٦١  

   ا ا :   ا دا    او

ا رة    ا ا وا  / ن أإ

  . ط رن 

١١١٢- ١٠٤٣  

   اا ا : ا      ا   ا   

  .  اام/ ر 
١٢١٢- ١١١٣  

     ا ا :   م ووا  ه  ل اوأ    

  . ا ل  / اط ذ ار 
١٢٧٩- ١٢١٣  



 

اع  ا  

   دسا ى  : اد  ى ت    عا 

  . أ  /  ذ ار  ا ف
١٣٨٠- ١٢٨١  

     ا ا :          ود اا  ى

         ا اى ا الا   

   ون اما)       دي وا ا  رم درا 

 وت ارة    )اذة ا  /      ن ا

ا  ديا.  

١٤٨٠- ١٣٨١  

  


