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 رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير
 أ.د/صابر حممد حممد سيد

 

 )عميد الكلية(
 

 نائب رئيس التحرير 
 مجال حممد يوسفأ.د/

 ية للدراسات العلياوكيل الكل

 نائب رئيس التحرير  
 إمام عبدالرحيم أمحدصالح أ.د/

 لشئون الطالب والتعليموكيل الكلية 
 



 
 _ ب  _

 جملس اإلدارة وهيئة التحرير
 

 رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير
 أ.د/صابر حممد حممد سيد

 )عميد الكلية(
 نائب رئيس التحرير 

 أ.د/مجال حممد يوسف
 اسات العلياوكيل الكلية للدر 

 نائب رئيس التحرير  
 إمام عبدالرحيم أمحدأ.د/صالح 

 لشئون الطالب والتعليموكيل الكلية 
 

 مدير التحرير واملشرف التنفيذي
 أ.د/ مدحت مصطفى أمحد

 

 جملس اإلدارة أعضاء
ــــدأ.د/ ــــد محم ــــدالحح محم ــــد عب  أحم

 

  المقارن الفقهأستاذ ورئيس قسم  
ــــــــــبأ.د/  أشــــــــــرخ محمــــــــــود ال طي

 

 العام ورئيس قسم الفقه /  اذأست 
ـــــــــــد ـــــــــــدحت م ـــــــــــطف  أحم  أ.د/م

 

 أستاذ. م/ ورئيس قسم أ ول الفقه 
  عبـــــــــدالرحمن حمـــــــــدأ مإبـــــــــراهيأ.د/

 

 العام القانونأستاذ. م/ ورئيس قسم  
 أستاذ ورئيس قسم القانون ال اص   ـيد ـــأ.د/  ابر محمد محمد س

 .الفقه المقارنأستاذ متفرغ بقسم   لـــدى  ليــحم ـحأ.د/ الليث
 سكرتري التحرير

  هللا اـعط دـال حممـمجالسيد / 
 



 
 _ ج  _

 أمساء السادة احملكمني للمجلة العلمية 
 لكلية الشريعة والقانون بأسيوط

 أوال : قسم الفقه :
 ن ـــــــــــــر  ريـــــــــــــد وا ـــــــــــــلأ.د/ 1

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــأ.د/ 2  ادي زارعـعبداله
 

 أ.د/ رحـــــــات عبـــــــدالعاطح ســـــــيد 3
 

 علــح محمــد من ــور عليــو أ.د/ 4
 

ـــالح عبدالســـتار محمـــدأ.د/ 6 د/سعد محمد حسـن أبو عبد أ. 5  الجب
 

 أ.د/حامـــــــــــــد علـــــــــــــح حامـــــــــــــد 7
 

 
 

 
 الفقه : أصول : قسم ثانيا

ــــــدالعال عــــــزبأ.د/ 1  عبــــــدالحح عب
 

ـــــاويأ.د/ 2 ـــــراهيم الحفن  محمـــــد اب
 

ـــــــــــــدالفتا  الد ميســـــــــــــحأ.د/ 3  عب
 

 رمضــان محمــد عيــد هيتمــحأ.د/ 4
 

ــدأ.د/ 6  اروق احمد حسين أبو دنياأ.د/ 5 ــو العــالاعب  لقادر محمــد أب
 

 ســــهير محمــــد رشــــاد مهنــــاأ.د/ 8 م طف   رج ريحان  ياضأ.د/ 7
 

 
 : الفقه املقارن : قسم ثالثا

 رشـــــــــــــاد حســـــــــــــن  ليـــــــــــــلأ.د/ 1
 

 لــــيخ رجب قزامس أ.د/ 2
 آمــــــــال كامــــــــل عبــــــــدالرحمنأ.د/ 3

 

 الليثـــــــــح حمـــــــــدي  ليـــــــــلأ.د/ 4
 

 د  لـــــــــخإبـــــــــراهيم محمـــــــــأ.د/ 6 ن ــحسين عبدالمجيد حسيأ.د/ 5
 

ــدالحح محمــد محمــدأ.د/ 7  أحمــد عب
 

ــــدالع يم محمــــدأ.د/ 8 ــــرود عب  مب
 

 



 
 _ د  _

 :قانون اخلاص: قسم ال بعاار
ــــــدالرحمنأ.د/ 1 ــــــد حســــــن عب  محم

 

ــــــــــة 2 ــــــــــد ســــــــــعد  ليف  أ.د/محم
 

ـــــــــب  3 ـــــــــد أبوطال ـــــــــد محم  أ.د/حام
 

 أ.د/حمــــــــاد م ــــــــطف  عــــــــزب 4
 

 6 أ.د/محمد عبدالمنعم عبدال الق 5
 أ.
 
 
 

 حــد  دقــأ.د/ أحمد محم
  أ.د/ حمد اهلل محمد حمد هلل  7

 

 
 : القانون العام: قسم  خامسا

 محمـــد عبدالشـــا ح إســـماعيلأ.د/ 1
 

 ـادـــأ.د/سامح السيد أحمد ج 2

ـــــد طـــــه  3 ـــــد حســـــنح أحم  أ.د/ أحم
 

 أ.د/ ــــــــال  عبدالبــــــــدي  شــــــــلبح 4
 

 أ.د/عبدالواحــد محمــد يوســخ الفــار 6 أ.د/جودة حسـين محمد حمـاد 5
 



 
 _ ه  _

 

 
 لعددافتتاحية ا

عل  رسول اهلل محمد بن  المـالة والسـد هلل وال ـالحم
ســيد الولــين وان ــرين و ــاتم النبيــان والمرســلين    عبــداهلل

 إحسان إل  يوم الدين .عل  آله وأ حابه والتابعين لهم بو 
 أما بعد 

ـــي  يســـعدنح ن يـــدى القـــاري الكـــريم العـــدد أن أضـــ  ب
عة والقـانون بأسـيوط من المجلة العلمية لكلية الشـري نلثالثيا

م   ويحتوى هذا العدد عل  طائفـة مـن البحـو  2018لسنة 
م تحكيمهــا والقــانون الوضــعح تــ اإلســالمحالفقــه   ــحالعلميــة 

ــة مــن الســاتذة الجــالن الم ت ــين  ــ  هــذا  ــل كوكب مــن قب
أن تعـم بهـا الفائـدة وأن  ـ عـز وجـلـ المجال   سائال المـول  

 ية .تكون إضا ة جيدة للمكتبة العلم
 ،،، وباهلل التوفيق 

 صابر حممد حممد سيد أ.د/                      
   
 ورئيس هيئة التحرير( )عميد الكلية   



 
 _ و  _

ة الشريعة والقانون بأسيوط وفقا ـة كليـر مبجلـد النشـقواع
ه ـة الداخلية املوحدة واملعتمدة من جملس اجلامعة جبلستـلالئح

 23/1/2013( بتاريخ 571م )ـرق
ــة الشــريعة والقــانون  -1 ــة محكمــة ب ــفة  باســمهات ــدر كلي ــة علمي مجل

دوريــة )ســنويا(   تنشــر  يهــا البحــا  المقدمــة مــن أعضــان هيئــة 
 التدريس    الجامعات الم رية والعربية .

تتعلـــق بالدراســـات الشـــرعية  التـــحتقبـــل المجلـــة للنشـــر بهـــا البحـــو   -2
والقانونيــة والعلــوم العربيــة   وذلــد بعــد تحكيمهــا مــن قبــل المحكمــين 

  ولجــان الترقيــات بجامعــة الزهــر    اللجــان العلميــة الدائمــة أعضــان
 والمجلس العل  للجامعات .

لم يسبق نشر بحثه  ح مجلـة أ ـرى أو مـرتمر  هبأن ا  يقدم الباح  إقرار  -3
 سابق.

الباح  أ ول بحثه من ثال   ور مكتوبـة علـ  الحاسـب انلـ  يقدم  -4
أســفل كــل  12وهــامب بــنط  14بــنط  Simpllfied Arabicب ــط 

 3.5بمقـاس  C.D فحة كما يقدم البح  مسجال عل  قرص مدمج 
 بو ة .

انران الـــواردة بـــالبحو  تعبـــر عـــن رأي أ ـــحابها  قـــط و  تعبـــر عـــن  -5
 وجهة ن ر المجلة .

دد  فحات البح  المقبول للنشر بالمجلة عن مائـة  ـفحة  أ  يزيد ع -6
 سم .25×  17.5بمقاس ال فحة 

 لم يقبل .  أو  ترد أ ول البح  ل احبه سوان قبل نشر   -7



 
 _ ز  _

يلتزم الباح  بـد   الرسـوم المقـررة والم ـاريخ اإلداريـة والم ـرو ات  -8
الئحــة المتبقيـة مـن الحســاب و قـا للبنــد ال ـامس مـن المــادة الثالثـة ل

 الدا لية الموحدة لكليات جامعة الزهر .

يكون لهيئة تحريـر المجلـة المـوقرة ر ـض أيـة أبحـا    تراهـا مناسـبة  -9
 لررية أو رسالة الكلية والجامعة دون إبدان السباب ل حابها .

نشــــر البحــــو  ورقيــــا الحــــق  ــــح لمجلــــس اإلدارة وهيئــــة التحريــــر  -10
ـــدو ن مقابـــل دون أدنـــ  اعتـــراض مـــن والكترونيـــا بمقابـــل مـــال  أو ب

 الباح  .

 يجوز الجم  بين بحثين لباح  واحد  ح العدد الواحد .   -11

يحمل كل عدد ي در من المجلة رقم إيداع محليا ودوليا بـدار الكتـب  -12
 الم رية .

تزود مكتبة الكلية بنسـ تين مـن كـل عـدد باإلضـا ة إلـ  ثـال  نسـ   -13
كزيـة للجامعـة بالقـاهرة   ونسـ تين إلـ  ترسل إلـ  المكتبـة المر  أ رى

 و مس نس   إل  دار الكتب الم رية .   البح  العلمح ةـأكاديمي

تهدى نس ة من المجلة للكليات المنا رة   والمراكز البحثيـة العلميـة  -14
هــا التــح تحــددها هيئــة التحريــر علــ  ضــون جدا ــل الجمهوريــة و ار 

لت  ــص التــح تعنــ  بهــا اهتمــام تلــد المرسســات العلميــة بمجــا ت ا
 المجلة وبشرط المعاملة بالمثل .

نشــر بالمجلــة بحــ  نســ ة مــن المجلــة لكــل  ــاحب  1يهــدى عــدد  -15
كـــل مســـتلة مجلـــدة ب ـــالخ   مســـتالت منفــردة  رعشـــ إلـــ باإلضــا ة 
 المجلة .

 تهدى نس ة من المجلة إل  هيئة تحرير المجلة وكبار الزوار . -16



 
 _ ح  _

بحسـب أسـبقية ورودهـا بعـد مراجعتهـا  ـ   تنشر البحا     المجلة -17
  ورتها النهائية للنشر .

سـم السـيد السـتاذ الـدكتور / عميـد كليـة الشـريعة والقـانون : با املراسالت
 . بأسيوط

 كلية الشريعة والقانون بأسيوط
 0882148986 اكس – 0882148108تلفاكس  

  Sha.Law.ast@azhar.edu.egالبريد ا لكترونح :



 
 _ ط  _

 عددحمتوى ال
 رقم الصفحة الباحث املوضوع

الممارســــات الشــــاذة والتعســــفية  ــــح 
العالقـــة الجنســـية بـــين الـــزوجين مـــن 

 من ور  قهح

 
 د / جمال محمد يوسخ عل 

1  :101 

ـــــم  ـــــان حك ـــــح بي ـــــان   ـــــة وا كتف ال ني
الجلــوس لواجــب العــزان )دراســة  قهيــة 

 مقارنة(

د/ عبـــــدالفتا  بهـــــيج عبدالـــــدايم 
 عل  العواري

104  :170 

ح ـة  ــــا الجذعيــــحكـــم العـــالج بال اليـــ
                حـالفقــــــــــــــــــــــــــــــــه اإلسالمـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "دراسة مقارنة"

 عيد عبداللطيخ السيد حسند/ 
173  :272 

        الحكـــــام المتعلقـــــة باإل ـــــب  الزائـــــدة 
 من من ور الفقه اإلسالمح

ـــد الباســـط  د/ أحمـــد عطـــا اهلل عب
 أحمد

275  :344 

ن زواج المســـلمين مـــن ميـــر المســـلمي
  ح الفقه اإلسالمح

 434:  347 عبدالرحيم د/  اطمة عبدالحميد

ــــح  التحــــوط مــــن م ــــاطر ا ئتمــــان  
الم ــارخ اإلســالمية  ــح ضــون الفقــه 

                                             اإلسالمح

د/ أحمــــــد أنــــــور عبــــــد الحميــــــد 
 المهندس

437  :536 

د/ أســـــــــمان ســـــــــالمين محمـــــــــد                                            "أحكام التحايل  ح عدة ذات القرون" 
 العريانح

539  :594 

د/ داود بــــن ســــليمان بــــن ســــالم  القاضح اإللكترونح
 ال رو ح

597  :656 

أثـــــر ا جتهـــــاد الفقهـــــح  ـــــح عـــــالج 
ـــــل  ـــــ  التموي ـــــواردة عل اإلشـــــكاليات ال

  ةبالمشاركة المتناق 
 د/  ديق عبدالفتا   ديق

659  :730 



 
 _ ي  _

 رقم الصفحة الباحث املوضوع
ــــح ال ــــر    ــــل وأث ــــوق إتأوي ســــقاط الحق

المتعلقــــــــــة بالق ــــــــــاص والحــــــــــدود 
 وال  ومات

  د/ أمل السيد جادالرب السيد
733  :827 

ــر ا ــح وأد الفك ــر    لمــن ا ســتباقح وأث
 ــح الن ــام الســعودي دراســة  اإلرهــابح

 حمقارنة بالفقه اإلسالم
 د/محمد سعيد محمد آل  فران 

830  :899 

 


