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املستخلص

صاد  ي االقت ي ف ث العلم ود البح ویم مجھ رض وتق ى ع ث إل ذا البح دف ھ ھ
ة عن  اإلسالمي في جامعة الیرموك األردنیة، و تمثلت مشكلة البحث في االجاب
ة،  ك الجامع ي تل صاد اإلسالمي ف ة باالق ي المتعلق اسئلة تبین واقع البحث العلم

ا ال ي غطاھ ة الت االت البحثی ائل والمج الل رس ن خ اك م ي ھن ود البحث مجھ
. الماجستیر وأطاریح الدكتوراة المنجزة في القسم المعني في تلك الجامعة

دد  صر ع ن ح ن م ذي مك ي، وال في التحلیل نھج الوص ث الم تخدم البح د اس وق
ان مجاالت  م بی ة، ث اور علمی الدراسات العلمیة المنجزة، و تصنیفھا ضمن مح

انبین و تلك الدراسات في الج اه النم م رصد اتج ذلك  ت ي، ك ري والتطبیق التنظی
.الحاصل فیھا
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Abstract

The aim of this research was to present and
evaluate the research effort in the Islamic
economics at Yarmouk University in Jordan. The
problem of the research was to answer questions
about the reality of research related to the Islamic
economics in that university and the research fields
covered by that effort there through the master's
thesis and Ph.D. dissertations the University.

The research used the analytical descriptive
method, which enabled counting the number of
completed studies, categorizing them within
scientific axes, and then showing the fields of these
studies in the theoretical and applied aspects, as
well as monitoring the trend of growth in them.
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:املقدمة

د،  المین، وبع ة للع وث رحم ى المبع سالم عل صالة وال رب العالمین وال الحمد 
فقد نمى االھتمام في البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي نموا ملحوظا، وبشكل 
ة  ة أوالناحی ة األكادیمی ن الناحی واء م م س ذا العل ام بھ د االھتم ع تزای ق م تواف

صاد التطبیقیة، وجاء ھذا البحث لیعرض ي االقت ي ف ة البحث العلم وم تجرب ّویق
وك ة الیرم ي جامع ة، وھ ات الرسمیة األردنی م الجامع د أھ ي اح ،  )١(اإلسالمي ف

ى  ا عل ي األردن وربم المي ف صاد اإلس دریس االقت ي ت سبق ف ا ال ان لھ ي ك والت
ام  ذ ع ستیر من ة الماج ي مرحل م ف ذا العل دریس ھ دأت بت ي، إذ ب ستوى اقلیم م

.م١٩٨٥

البحث وأسئلتھمشكلة 
:تتمثل مشكلة البحث في اإلجابة على السؤالین التالیین

ة -١ ي جامع المي ف صاد اإلس ق باالقت ي المتعل ث العلم ع البح ا واق م
الیرموك؟

ي -٢ المي ف صاد اإلس ي االقت ي ف ث العلم ا البح ي غطاھ االت الت ا المج م
جامعة الیرموك؟

أھمیة البحث
ھ لتجر ي تعریف ي تكمن أھمیة ھذا البحث ف ة الت ة القدیم ارب البحثی ن التج ة م ب

ة  ذه التجرب ى ھ احثین االطالع عل یح للب ا یت دة، بم ترعاھا مؤسسة أكادیمیة رائ
ین  اء جسور التواصل ب ة بن ي محاول من حیث مجاالتھا وتطورھا، مما یسھم ف

.الباحثین والتكامل البحثي

:أھداف البحث
:یھدف البحث إلى ما یلي

.قتصاد اإلسالمي في جامعة الیرموكعرض تجربة البحث في اال-١
.بیان المحاور البحثیة الرئیسیة لتلك التجربة-٢
.بیان الجوانب النظریة والتطبیقیة لتلك التجربة-٣
.بیان النمو والتطور البحثي لتلك التجربة-٤

م وھي من أبرز الجامعات الحكومیة األردنیة و أكبرھا ١٩٧٦جامعة الیرموك عام أسست١)(
.تقع في شمال األردن بالقرب من موقعة الیرموك
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حدود البحث
ي  صاد اإلسالمي ف ي االقت ة ف ة البحثی ینحصر ھذا البحث بعرض وتحلیل للتجرب

ة الیرم ز جامع ة بمرك شرعیة المتمثل ات ال ة الدراس ت مظل دأت تح ي ب وك الت
شریعة والدراسات اإلسالمیة)١(الدراسات اإلسالمیة ا، )٢(بدایة، ثم بكلیة ال الحق

ام  ة الفصل الدراسي ١٩٨٥وذلك في الفترة الزمنیة المتدة من ع ة نھای م ولغای
امعي  ي الج ام الدراس ن الع ي ٢٠١٦/٢٠١٧األول م صر ف ا ینح ائل م، كم رس

.الماجستیر وأطاریح الدكتوراه فقط

:منھج البحث
ى  ى عل ة األول اد بالدرج م االعتم ي، وت في التحلیل نھج الوص ث الم د البح اعتم
ة  سخ ورقی تفظ بن ي تح وك، والت ة الیرم ة لجامع ن طالل التابع ة الحسین ب مكتب
ان ام الباحث ث، إذ ق ذا البح ة بھ اریح المتعلق ائل واألط ن الرس ة م وإلكترونی

ائل  اوین  الرس ى عن ا االطالع عل ن خاللھ م م ة، ت ك المكتب ررة لتل ارات متك بزی
ن  ا مك ّواألطاریح وملخصاتھا ونتائجھا وتوصیاتھا المتعلقة  بفترة الدراسة، مم

.من حصر تلك الدراسات وتصنیفھا بما یخدم ھذا البحث
صاد والمص سم االقت ي ق ا ف ى خطط الدراسات العلی د البحث عل ارف كما اعتم

ى  شور عل اھو من وك وم ة الیرم ن جامع صادرة ع ة ال ى اإلدل المیة، وعل اإلس
وك  ة الیرم ي جامع ا ف المواقع اإللكترونیة لعمادة البحث العلمي والدراسات العلی

. ومكتبة الحسین بن طالل و كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة

الدراسات السابقة
سابقة ا ك في مایلي عرض ألھم  الدراسات ال ذا البحث وذل ة بموضوع ھ لمتعلق

:حسب التسلسل الزمني

، ركز الباحث على مجموعة من المحاور كان )٢٠٠٠()٣(دراسة یسريً:أوال
أھمھا؛ العالقة بین األصول الشرعیة والعقدیة والتحلیل االقتصادي، وإمكانیة 

عملیة االستفادة من النظریة االقتصادیة الوضعیة، ودور التاریخ االقتصادي في 

.١٩٩٠تم إلغاء المركز عند إنشاء كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة عام ١) (
م، وتضم ١٩٩٠أنشئت كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة في جامعة الیرموك   عام ٢) (

قسم الدراسات اإلسالمیة وأربعة أقسام علمیة ھي قسم أصول الدین و قسم الفقھ وأصولھ
وقسم االقتصاد والمصارف اإلسالمیة، الذي یمنح الدرجات الثالث البكالوریوس، والماجستیر ،

-٢٤٥األردن ص -، اربد ٢٠١٢جامعة الیرموك، دلیل جامعة الیرموك : انظر.والدكتوراه
٢٦٦

اإلقتصاد اإلسالمي بین منھاجیة البحث وإمكانیة التطبیق، البنك یسري، عبدالرحمن، ٣) (
م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠السعودیة، -المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، جدة-اإلسالمي للتنمیة
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وكانت أھم نتائج بحثھ أن األصول . التحلیل االقتصادي، وإمكانیة التطبیق
الشرعیة والعقدیة ھي لیست جزءا من التحلیل االقتصادي ولكنھا ال یمكن أن 
تعزل عن التحلیل أو تستخدم كمقدمات محایدة، فھي القاعدة التي تبدأ منھا 

أن ھنالك فجوة بین النظریات عملیة التحلیل وتلتزم بھا إلى أن تنتھي،  وبین
االقتصادیة الوضعیة والنظریة التي یمكن بناؤھا على األصول الشرعیة 
والعقدیة، ولكن ھذه الفجوة یجب أن ال تمنع من االستفادة من النظریة الوضعیة 
ّولكن بشرط الحذر والتدقیق واالجتھاد، كما بین أھمیة معرفة التداخل بین 

ر االقتصادیة عبر الزمن، وأن یستخدم الباحث أدواتھ العوامل االقتصادیة وغی
التحلیلیة ألن المستندات التاریخیة قد تكون حقیقیة من الجھة الزمنیة لكنھا قد 
تحوي ما ھو غیر حقیقي وغیر صادق في التعبیر عن أحداث زمانھا، ثم حاول 

.ّالباحث أن یبین كیفیة تطبیق االقتصاد على أرض الواقع
ھدفت الدراسة إلى مسح جمیع الدراسات ) ٢٠٠٢()١(سة العوراندراً:ثانیا

واألبحاث والرسائل العلمیة ذات العالقة باالقتصاد والمصارف اإلسالمیة في 
األردنیة، الیرموك، مؤتة، آل البیت، والمجالت : الجامعات األردنیة التالیة

اإلسالمي الصادرة عنھا والمجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمیة، والبنك
١٩٧٤األردني، والكتب الصادرة عن جمیع دور النشر األردنیة بیت عامي 

، وصنفھا إلى عشر مجموعات رئیسة، وشمل البحث مائة وإحدى ١٩٩٩و
وثمانین دراسة؛ وواحد وأربعین كتابا، وخمسة وثالثین بحثا، ومائة وخمس 

مي بواقع ست رسائل جامعیة، وكان النصیب األكبر للنظام االقتصادي اإلسال
وثالثین دراسة وتلتھ الدراسات التاریخیة بـأربع وثالثین دراسة، ثم الدراسات 
المصرفیة والدراسات المالیة بـواقع تسع وعشرین  وست وعشرین دراسة 

.على التوالي

ھدفت لبیان منھجیة االقتصاد اإلسالمي ) ٢٠٠٣()٢(دراسة حطابً:ثالثا
الشرعیة، وحاولت توضیح العالقة بین االقتصاد وأدواتھ في التعامل مع األدلة

اإلسالمي واألحكام الشرعیة الثابتة والمتغیرة، ففي حالة حكم ثابت فاالقتصاد 
ّاإلسالمي یبین الحكمة واآلثار اإلیجابیة والسلبیة مستشھدا بالنظریة والتاریخ 

یرة فیقوم االقتصادیین والواقع التطبیقي والبدیل اإلسالمي، أما األحكام المتغ
ّمنھج االقتصاد اإلسالمي على تبین المقاصد الشرعیة، ومن ثم قراءة النص 

العوران، أحمد فراس، دلیل الباحثین إلى االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمیة، المعھد ١) (
األردن،  -مكتب األردن والبنك اإلسالمي األردني لالستثمار والتمویل،/للفكر اإلسالميالعالمي

٢٠٠٢، ١ط
جلة ،منھجیة البحث في االقتصاد اإلسالمي وعالقتھ بالنصوص الشرعیةحطاب، كمال، ٢) (

، جدة، مركز النشر العلمین، ٢، عدد١٦جامعة الملك عبد العزیز، االقتصاد اإلسالمي، مجلد
.٢٠٠٣عة الملك عبد العزیز، جام
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قراءة اقتصادیة، ثم استعراض أراء الفقھاء والترجیح بینھا، ویخلص بناء على 
ذلك أن الباحث في االقتصاد اإلسالمي یؤخذ منھ سیاسات اقتصادیة ال فتاوى 

.شرعیة

ركز في دراستھ على ست عوائق تعترض ،)٢٠٠٨() ١(دراسة صدیقيً:رابعا
تقدم البحث في االقتصاد اإلسالمي، ھي غیاب الدراسات التاریخیة المالئمة، 
وغیاب الدراسات التجریبیة، وغیاب الدعم المؤسسي الكافي، وعدم االلتزام 
بالقواعد األخالقیة المتعلقة بالبحث والنشر، والضعف في التمییز بین ما ھو 

في االقتصاد اإلسالمي، واإلخفاق في التمییز بین التوقیفي أساسي وھامشي 
.واالجتھادي، واقترح بعض األسالیب الممكنة للتخلص من تلك العوائق

ھدفت إلى تأسیس قضایا منھجیة تساھم في ) ٢٠٠٨()٢(دراسة العلمي:خامسا
النھوض في البحث األكادیمي في مجال االقتصاد اإلسالمي، وقسم ھذه القضایا 
إلى ثالث محاور أساسیة؛ األول األسس والمفاھیم كدور القیم، وكالثابت 
والمتغیر، واالختالف واالئتالف، والمحور الثاني عن األدوات المنھجیة، كقراءة 
التاریخ االقتصادي اإلسالمي، وقراءة الفكر االقتصادي في الحضارة اإلسالمیة، 

وفتاوى االقتصاد وفقھ والمحور الثالث عن الروافد كالفتاوى الشرعیة 
وخلص البحث إلى وجوب . المعامالت، وفقھ النوازل والندوات والمؤتمرات

تبني سیاسة تربویة قویة ومحكمة واضحة األھداف وأدوات تعلیمیة، ووضع 
.مجموعة من الوسائل التعلیمیة التي تحقق الغرض المطلوب

مركز أبحاث ھدفت إلى بیان ما حققھ ) ٢٠٠٨()٣(دراسة محمدً:سادسا
ھـ ١٣٩٧االقتصاد اإلسالمي الذي أسستھ جامعة الملك عبد العزیز عام 

م على أثر المؤتمر األول لالقتصاد اإلسالمي في العام الذي سبقھ، وبین ١٩٧٧
اإلنجازات العلمیة كمجلة االقتصاد اإلسالمي، والبحوث المدعومة، وتطویر 

محمد نجاة هللا، معوقات البحث في االقتصاد اإلسالمي، المؤتمر العالمي السابع / صدیقي١) (
ثالثون عاما من البحث في االقتصاد اإلسالمي، حلول وتطبیقات لقضایا " لالقتصاد اإلسالمي 
١٤٢٩عبد العزیز، جدة، ، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك "اقتصادیة معاصرة

م٢٠٠٨-ھـ 
المؤتمر إشكالیة المنھج،-البحث األكادیمي في االقتصاد اإلسالميالعلمي، عبدالرحیم، ٢) (

ثالثون عاما من البحث في االقتصاد اإلسالمي، حلول " العالمي السابع لالقتصاد اإلسالمي 
سالمي، جامعة الملك عبد ، مركز أبحاث االقتصاد اإل"وتطبیقات لقضایا اقتصادیة معاصرة

م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩العزیز، جدة، 
محمد، فضل عبد الكریم، تجربة مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي في البحث في االقتصاد ٣) (

ثالثون عاما من البحث في االقتصاد " اإلسالمي، المؤتمر العالمي السابع لالقتصاد اإلسالمي 
، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، "دیة معاصرةاإلسالمي، حلول وتطبیقات لقضایا اقتصا

م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩جامعة الملك عبد العزیز، جدة، 
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لمحاضرات ومكتبة صالح المناھج، واالجتماعات والمؤتمرات والندوات وا
. كامل، وغیرھا، وأیضا المشاریع القائمة مثل الكراسي العلمیة والدبلومات

وبین أھمیة المركز في التحول الذي أحدثھ في أدبیات االقتصاد اإلسالمي حیث 
ساھم في تولید نوع جدید من أدبیات االقتصاد اإلسالمي صادرة عن 

لج بعمق قضایا محددة أخذین بالحسبان المتخصصین في العلوم االقتصادیة، تعا
األحكام الفقھیة المتصلة بھا، كما كان للمركز دورا رئیسا في انطالق فكرة 

.المصارف اإلسالمیة

ھدفت الدراسة إلى عرض تجربة مركز صالح ) ٢٠٠٨()١(دراسة عمرً:سابعا
قتصاد كامل لالقتصـاد اإلسـالمي التـابع لجامعة األزھر في مجال البحث في اال

ّم، وبینت أن أھداف ١٩٨٢اإلسالمي، حیث استعرض تاریخ إنشائھ منذ عام 
المركز تتلخص في العمل على إثراء البحث ونشر المعرفة االقتصادیة من 
منظـور إسالمي، وتأھیل الكوادر الالزمة لتطبیق االقتصاد اإلسالمي، وتكوین 

المشكالت االقتصادیة من قاعدة معلومـات تتعامـل بقضایاه، واإلسھام في عالج
منظور إسالمي، ولتحقیق أھدافھ استخدم المركز مجموعة من الوسائل كعقد 
الندوات والمؤتمرات والمحاضرات العلمیة، وعقد دورات تدریبیة، وإنشاء 

وبینت الدراسة . قاعدة معلومات، والنشر العلمي، والجوائز التشجیعیة وغیرھا
إثراء وتشجیع البحث في االقتصاد اإلسالمي، إیجابیات المركز  المتمثلة في 

واإلسھام في تكوین الكوادر المؤھلة للبحث والعمل في مجالتھ المختلفة، 
وتكوین قاعدة معلومات، واإلسھام في حل المشكالت ومناقشة القضایا 
االقتصادیة، كما ذكرت السلبیات المتمثلة بعدم إعداد مراجع منھجیة متكاملة 

.مي، والتقصیر في إعداد الباحثین بھذا المجاللالقتصاد اإلسال

ھدفت إلى بیان واقع مركز االقتصاد اإلسالمي ) ٢٠٠٨()٢(دراسة رحمةً:ثامنا
ّم، وبینت أھداف المركز ٢٠٠٣بجامعة السودان العالمیة الذي أسس عام 
بتنفیذ العدید من البرامج التدریبیةوتنظیمھ اإلداري، وعددت إنجازاتھ المتمثلة 

. وورش العمل المتعلقة بصیغ التمویل اإلسالمي والعملیات المصرفیة اإلسالمیة
أما من الجانب األكادیمي فیمنح درجة الماجستیر في المصارف اإلسالمیة، 

عمر، محمد عبدالحلیم، تجربة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزھر في ١) (
ثالثون عاما من البحث في " البحث العلمي، المؤتمر العالمي السابع لالقتصاد اإلسالمي 

، مركز أبحاث االقتصاد "د اإلسالمي، حلول وتطبیقات لقضایا اقتصادیة معاصرةاالقتصا
م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، 

تجربة مركز االقتصاد اإلسالمي بجامعة السودان العالمیة في مجال رحمة، صدیق طلحة، ٢) (
ثالثون عاما من " ع لالقتصاد اإلسالمي المؤتمر العالمي السابالبحث في االقتصاد اإلسالمي، 

، مركز أبحاث "البحث في االقتصاد اإلسالمي، حلول وتطبیقات لقضایا اقتصادیة معاصرة
.م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، 
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ویشرف على منھج االقتصاد والمصارف اإلسالمیة الذي یدرس في كلیة 
.االقتصاد

لم یتم تقویمھا من قبل -دة ھو اختصاصھ بجھة بحثیة محد:ما یمیز ھذا البحث
قسم االقتصاد والمصارف والمتمثلة بتجربة البحث في -حسب علم الباحثین

، وتغطیتھ لكامل في مرحلتي الماجستیر والدكتوراه اإلسالمیة في جامعة الیرموك
فترة البحث العلمي في ھذا المجال في تلك الجامعة، وذلك منذ تأسیس برنامج 

م ولغایة نھایة الفصل الدراسي ١٩٨٥د اإلسالمي عام الماجستیر في االقتصا
. م٢٠١٧-٢٠١٦األول من العام الدراسي الجامعي 
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املبحث األول
جتربة البحث، عرض وتصنيف

تضمن ھذا المبحث ثالثة مطالب، عرض في المطلب البرامج البحثیة في القسم، 
الثالث فقد بینما تم تصنیف محاور البحث في المطلب الثاني، أما المطلب 

.خصص للتعریف بكل محور من المحاور المعتمدة



بدأ برنامج ماجستیر االقتصاد اإلسالمي في جامعة الیرموك عام 

م وكان تابعا آنذاك لمركز الدراسات اإلسالمیة، واستمر ھذا المركز في ١٩٨٥
م، ثم التحق ١٩٩٠ایة عام منح درجة الماجستیر في االقتصاد اإلسالمي لغ

برنامج الماجستیر بكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة والتي أنشئت في 
الجامعة في نفس العام، وتبع البرنامج آنذاك لقسم الفقھ والدراسات اإلسالمیة 

بعد ذلك أنشئ في الكلیة قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمیة وذلك . في الكلیة
رنامج ماجستیر االقتصاد اإلسالمي وعدلت خطة م إذ ألحق بھ ب٢٠٠١عام 

البرنامج وأسمھ لیصبح ماجستیر االقتصاد والمصارف اإلسالمیة، كما أن القسم 
الجدید اشتمل باإلضافة إلى برنامج الماجستیر على برنامجي البكالوریس 
والدكتوراه في نفس التخصص، محققا في ذلك سبقا على مستوى الجامعات 

.اإلقلیمیة أیضااألردنیة وربما
یالحظ أن برنامج الماجستیر في االقتصاد اإلسالمي بدأ في جامعة الیرموك 
مبكرا، وكان ھذا البرنامج یعتمد على دراسة مساقات متخصصة یلیھا امتحان 
شامل ثم كتابة رسالة الماجستیر، مما ساھم في تطویر تدریس االقتصاد 

لمتخصصة في ھذا المجال، استمر اإلسالمي ورفد مكتبتھ باألبحاث العلمیة ا
م، بعد ذلك انتھجت الجامعة في منح ١٩٩٦مسار الرسالة ھذا منفردا لغایة 

درجة الماجستیر مسارین؛ األول مسار الرسالة والذي یقتضي دراسة حزمة من 
ساعات معتمدة، أما ٩المساقات اإلجباریة واالختیاریة ثم كتابة رسالة بواقع 

ار الشامل والذي یقتضي دراسة حزمة من المساقات المسار الثاني فھو مس
ساعات معتمدة ثم ٣اإلجباریة واالختیاریة ثم التقدم بمشروع تخرج بواقع 

)١(. النجاح في االمتحان الشامل

الذین تخرجوا من الجامعة منذ بدایة البرنامج عام )٢(بلغ أعداد طلبة الماجستیر
م، ثالثمائة وثالثة ٢٠١٦/٢٠١٧ل م ولغایة نھایة الفصل الدراسي األو١٩٨٥

-٢٤٥األردن ص -، مرجع سابق، اربد ٢٠١٢جامعة الیرموك، دلیل جامعة الیرموك ١) (
٢٦٦

.جامعة الیرموكدائرة القبول والتسجیل، جامعة الیرموك٢) (
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عشر طالبا منھم مائتان وسبعة طالب في مسار الرسالة، ومائة وستة طالب في 
مسار الشامل، وھذا یعني أن البرنامج أنتج مائتین وسبع رسائل ماجستیر كانت 
موزعة على النحو التالي؛ أربعین رسالة خالل فترة مركز الدراسات اإلسالمیة 

إثنتان وثمانین رسالة خالل إلحاق البرنامج بقسم الفقھ ، و)م١٩٩٠-١٩٨٥(
وخمس وثمانین رسالة منذ نشأة قسم ) م٢٠٠١-١٩٩٠(والدراسات اإلسالمیة 

)١(.م ولغایة نھایة فترة البحث٢٠٠١االقتصاد والمصارف اإلسالمیة منذ عام 

أما بخصوص برنامج الدكتوراه فقد بدأ مع نشأة قسم االقتصاد 
م، ویعتمد على دراسة مجموعة من المساقات ٢٠٠١سالمیة عام والمصارف اإل

اإلجباریة واالختیاریة، ثم اجتیاز امتحان الكفاءة المعرفیة، بعدھا یكتب الطالب 
بلغ أعداد طلبة الدكتوراه . أطروحتھ للدكتوراه بواقع ثماني عشرة ساعة معتمدة

الدراسي األول عام الذین تخرجوا من القسم منذ نشأتھ وحتى نھایة الفصل) ٢(
ًم ثمانیة وتسعون طالبا، وھذا یعني أن ھناك ثماني وتسعون ٢٠١٦/٢٠١٧

.أطروحة دكتوراه نوقشت خالل الفترة المشار إلیھا
وتجدر اإلشارة إلى أن ھذین البرنامجین استقطبا طلبة من مختلف أنحاء 

الكلي مائة العالمین العربي واإلسالمي، إذ بلغ مجموع الطلبة غیر األردنیین 
)٣(.من مجموع الطالب في البرنامجین% ٢٨وخمسة عشر طالبا، وبما نسبتھ 

دائرة القبول والتسجیل، جامعة الیرموك١) (
دائرة القبول والتسجیل، جامعة الیرموك٢) (
.جامعة الیرموكدائرة القبول والتسجیل، جامعة الیرموك٣) (
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ھنالك محاوالت لتصنیف البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي ضمن محاور 
المؤتمر العالمي األول رئیسیة، كان أقدمھا المحاور التي تم التوافق علیھا في 

:حیث كانت ھذه المحاور)١(م١٩٧٦لالقتصاد اإلسالمي 
. مفھوم ومنھج االقتصاد اإلسالمي-١
.حصر المراجع في االقتصاد اإلسالمي-٢
.سلوك المستھلك والمنشأة في االقتصاد اإلسالمي-٣
.دور الدولة اإلسالمیة في االقتصاد المعاصر-٤
.سالميالتنمیة االقتصادیة في اإلطار اإل-٥
.الزكاة والسیاسة المالیة-٦
.بنوك بال فوائد-٧
.التأمین في إطار الشریعة اإلسالمیة-٨
.التعاون االقتصادي بین الدول اإلسالمیة-٩

):٢(وفي عرض أخر جاءت تلك المحاور على النحو  التالي
.النظام االقتصادي اإلسالمي-١
.دراسات كلیة-٢
.دراسات جزئیة-٣
.دراسات مؤسسیة-٤
.دراسات مالیة-٥
.دراسات مصرفیة-٦
.دراسات تنمویة-٧
.دراسات تاریخیة-٨
.دراسات في التجارة الخارجیة-٩

،دراسات منھجیة-١٠
:)١(وفي محاولة أخرى صنفت المحاور كما یلي

المؤتمر العالمي األول المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي ، بحوث مختارة من١) (
م، ص ١٩٨٠-ھـ١٤٠٠لالقتصاد اإلسالمي، تحریر محمد احمد صقر وأخرون، الطبعة األولى،

١٥
العوران، أحمد فراس، دلیل الباحثسن إلى االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمیة، البنك ٢) (

سلسلة المعاجم اإلسالمي األردني لالستثمار والتمویل و المعھد العالمي للفكر اإلسالمي،
١٤م، ص ٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣، ١، ط)١٠(ةواألدلة والكشافات رقم 
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.مصارف ومؤسسات مالیة إسالمیة-١
.فقھ المعامالت المالیة-٢
).كلي وجزئي(نظریة اقتصادیة إسالمیة -٣
.مالیة عامة ونظام مالي إسالمي-٤
.یاسات اقتصادیة إسالمیةتخطیط وس-٥
.فكر وتاریخ اقتصادي إسالمي-٦
.اقتصاد دولي وعالقات اقتصادیة إسالمیة-٧
.تنمیة اقتصادیة إسالمیة-٨

ولتحدید محاور البحث العلمي في القسم موضوع الدراسة تم االستئناس 
بالمحاور السابقة باإلضافة إلى الرجوع  إلى الخطط الدراسیة لمرحلتي 

فلوحظ أن خطة الماجستیر في )٢(توراه ووصف المساقات،الماجستیر والدك
قد تضمنت  خمس مواد إجباریة بواقع خمس ) المسار البحثي(مسار الرسالة 

عشرة ساعة معتمدة، و ست عشرة مادة اختیاریة یدرس الطالب منھا ثالث 
.مواد بواقع تسع ساعات معتمدة

لبحث ومصادر الدراسات مناھج ا: تضمنت المواد اإلجباریة المحاور التالیة
االقتصادیة اإلسالمیة، والنظریة االقتصادیة اإلسالمیة بشقیھا الكلي والجزئي، 
والنظریة النقدیة، والمصارف اإلسالمیة، وفقھ االقتصاد اإلسالمي، وفقھ الزكاة 
واقتصادیاتھا، والتمویل واالستثمار في اإلسالم، أما المواد االختیاریة فقد 

النظام والمذھب االقتصادي، والفقھ االقتصادي : لتالیةتضمنت المحاور ا
اإلسالمي، واألسواق المالیة والنقدیة، والمالیة العامة، والتنمیة االقتصادیة، 

.واالقتصاد الدولي، والفكر االقتصادي في اإلسالم

حطاب، كمال توفیق، دلیل الباحثین إلى االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمیة في ١) (
، البنك اإلسالمي األردني لالستثمار )٢٠١٠-١٩٧٤(دراسة تحلیلیة ببلوغرافیة : األردن

.٢٤م، ص ٢٠١٣ھـ، ١٤٣٤، ١ر اإلسالمي، طوالتمویل و المعھد العالمي للفك
انظر جامعة الیرموك ، عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا، دلیل الدراسات العلیا في ٢)  (

٢٦٥-٢٦٢و ص ٨٢، ص٢٠٠٧األردن، -،  اربد٢٠٠٧-٢٠٠٦جامعة الیرموك 
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واشتملت خطة الدكتوراه على سبع مواد بواقع إحدى وعشرون ساعة معتمدة، 
تیاریة یدرس منھا الطالب خمس مواد بواقع خمس وخمس عشرة مادة اخ

النظریة : عشرة ساعة معتمدة، وتضمنت المواد اإلجباریة المحاور التالیة
االقتصادیة اإلسالمیة بشقیھا الكلي والجزئي، والنظریة النقدیة، والمصارف 
اإلسالمیة، والفقھ االقتصادي اإلسالمي، أما المواد االختیاریة فقد تضمنت 

النظام والمذھب االقتصادي، والفقھ االقتصادي اإلسالمي، : ر التالیةالمحاو
واألسواق المالیة والنقدیة، والمالیة العامة، والتنمیة االقتصادیة، واالقتصاد 

.الدولي، والمصارف اإلسالمیة، وفقھ الزكاة واقتصادیاتھا
ر إلیھا، باالستناد إلى تلك المحاور، وباإلضافة إلى الدراسات السابقة المشا

وبالنظر في مخرجات البحث العلمي في القسم، عمد ھذا البحث إلى تصنیف 
الرسائل واألطاریح العلمیة المنتجة في القسم ضمن اثني عشر محورا ثم 
وزعت تلك األطاریح والرسائل على تلك المحاور كما یظھر في الجدول رقم 

)١.(

والرسائل وتوزیعھا النسبيمحاور البحث العلمي وعدد األطاریح ) ١(جدول رقم 

المحور البحثي
عدد 

الرسائل 
واألطاریح

النسبة 
المئویة

١٢٣.٩النظام والمذھب االقتصادي في اإلسالم١

٢
الفقھ االقتصادي اإلسالمي 

ونظریاتھ
٢٤٧.٩

٣
النظریة االقتصادیة اإلسالمیة 

)الكلیة والجزئیة(
٤٨١٥.٧

٤
الفكر والتاریخ االقتصادي 

سالمياإل
٣٠٩.٨

٦٣٢٠.٧المصارف اإلسالمیة٥

٦
فقھ الزكاة والوقف والتكافل 

واقتصادیاتھا
٣٧١٢.١
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١٤٤.٦التنمیة والتخطیط٧

١١٣.٦أسواق مالیة ونقدیة٨

٢٠٦.٦اقتصاد دولي٩

٨٢.٦فقھ النقود والنظریة النقدیة١٠

١٠٣.٣مالیة عامة١١

٢٨٩.٢التمویل واالستثمار١٢

*من إعداد الباحثین بالرجوع إلى مكتبة الحسین بن طالل: المصدر

وخطط الدراسات العلیا في جامعة الیرموك




یھدف ھذا المطلب إلى التعریف بالمحاور التي تم اعتمادھا في الجدول 
:وذلك بالرجوع للكتب العلمیة المتخصصة)١(رقم
: النظام والمذھب االقتصادي في اإلسالمً:أوال

مجموعة القواعد واألنظمة واألحكام "النظام االقتصادي اإلسالمي ھو -أ
المنبثقة من الشریعة اإلسالمیة والمتعلقة بمختلف مراحل ومستویات 

)١(".الفعالیات االقتصادیة الفردیة والجماعیة

لى تھدف إلى مجموعة التقدیرات الحكمیة إ"المذھب االقتصادي ھو -ب
توجیھ السلوك والحیاة االقتصادیة الوجھة المرغوبة أو المرضیة 
بحسب ترجیحات معینة تستند إلى اعتبارات دینیة أو فلسفیة أو 

)٢(".أخالقیة

: الفقھ االقتصادي اإلسالمي ونظریاتھ: ًثانیا
ّمعرفة األحكام الشرعیة المتعلقة بأعمال المكلفین : الفقھ االقتصادي-أ ُّ ُ ّ

ّما یخص مواضیع االقتصاد والمال، والمكتسبة من أدلتھا التفصیلیة، فی ُّ

الل ھي مكتبة جامعة الیرموكمكتبة الحسین بن ط*
اتجاه (الزامل، یوسف بن عبدهللا و بوعالم بن جیاللي، النظریة االقتصادیة اإلسالمیة ١) (

٦ص ١٩٩٦-ھـ ١٤١٦، ١السعودیة، ط -، دار عالم الكتب، الریاض)تحلیلي
عمان السبھاني، عبدالجبار، الوجیز في الفكر االقتصادي الوضعي واإلسالمي ، دار وائل، ٢) (
.١٥م، ص ٢٠٠١، ١األردن، ط–
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ّوھذه األدلة التفصیلیة ھي القرآن الكریم والسنة النبویة وما یتعلق  ّّ ُ َ ّّ ُ
بھما من إجماع

.)١(واجتھاد
مفھوم كلي قوامھ أركان وشرائط وأحكام "تعرف النظریة الفقھیة بأنھا -ب

منھا نظام تشریعي ملزم یشمل كل عامة تتصل بموضوع معین لیتكون
)٢(."ما یتحقق فیھ مناط موضوعھ

النظریة االقتصادیة ):الكلیة والجزئیة(النظریة االقتصادیة اإلسالمیة : ًثالثا
كل المحاوالت التفسیریة للظواھر المالزمة للنشاط االقتصادي والعوامل " ھي

:وتقسم إلى)٣("المؤثرة فیھ
الذي یھتم بدراسة نشاط " وھي الفرع : یةالنظریة االقتصادیة الكل-أ

ومعالجة مشاكل النظام  االقتصادي ككل، حیث یقوم بتحلیل سلوك جمیع 
الوحدات االقتصادیة مجتمعة على أنھا وحدة واحدة مكونة لالقتصاد 

)٤(".القومي

الذي یھتم بدراسة نشاط " وھي الفرع : النظریة االقتصادیة الجزئیة-ب
ت االقتصادیة المكونة للنظام االقتصادي سواء ومعالجة مشاكل الوحدا

)٥(".كانت وحدات استھالكیة أو انتاجیة

:الفكر والتاریخ االقتصادي اإلسالمي: ًرابعا
ما كتبھ العلماء المسلمون من أفكار "ھو :االقتصادي اإلسالميالفكر-أ

)٦(".وأراء اقتصادیة

صادیة التاریخیة الوقائع االقت" ھو : التاریخ االقتصادي اإلسالمي-ب
ویندرج تحت ھذا المصدر ما یتعلق باألحداث االقتصادیة التي حدثت في 

وما یتعلق بالمؤسسات االقتصادیة التي وجدت في .... العالم اإلسالمي
)٧(".العالم اإلسالمي

مؤسسة مالیة نقدیة تقوم باألعمال ھي ":المصارف اإلسالمیة: ًخامسا
جذب الموارد النقدیـة وتوظیفھا توظیفا فعاال والخدمات المالیة والمصرفیة و

.تم صیاغة التعریف من قبل الباحثین معتمدین على التعریف العام للفقھ١) (
١٤١-١٤٠م، ص١٩٨١، ١سوریا، ط–الدریني، محمد فتحي، النظریات الفقھیة، دمشق ٢) (
١٤٣٧، ١ن، ط.السبھاني، عبد الجبار، مدخل إسالمي إلى النظریة االقتصادیة الكلیة، د٣) (

٢٨م، ص ٢٠١٦-ھـ
ھـ، ١٤٢٠، ١ن، ط.الدخیل، خالد بن إبراھیم ، مقدمة في النظریة االقتصادیة الجزئیة، د٤) (

.١٠م، ص ٢٠٠٠
.١١نفس المرجع ، ص٥) (
المساھمة العربیة العقالنیة، : العوضي، رفعت السید، تراث المسلمین العلمي في االقتصاد٦) (

، ١افمارات العربیة المتحدة ط-وإخیاء التراث، دبيدار البحوث للدراسات اإلسالمیة  
٣٣م، ص ٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦

٣٣نفس المرجع، ص٧) (
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یكفل نموھا وتحقیق أقصى عائد منھا وبما یحقق أھداف التنمیة االقتصادیة 
)١(".واالجتماعیة في إطار أحكام الشریعة اإلسالمیة السمحة

فقھ الزكاة والوقف والتكافل واقتصادیاتھا: ًسادسا
مخصوص، على اسم صریح ألخذ شيء مخصوص، من مال: "الزكاة-أ

.)٢("أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة
)٣(".تحبیس األصل، وتسبیل الثمرة: "الوقف-ب

دوا فیمـا بینـھم سـواء انتمـع ویتسـلمجأن یتضـامن أبنـاء ا" :التكافل-ج
وا أفـرادا أو جماعـات، حكامـا أو محكومین على اتخاذ مواقف نأكـا

بـدافع مـن .. االحتكـار أو سلبیة كتحـریم.. إیجابیة كرعایة الیتیم 
ي عمیـق ینبـع مـن أصـل العقیـدة اإلسـالمیة، لیعـیش نشـعور وجـدا

الفـرد في كفالـة الجماعـة ، وتعـیش الجماعـة بمؤازرة الفرد ، حیث 
تمـع األفضل ودفع الضرر عن لمجیتعاون الجمیع ویتضامنون إلیجاد ا

)٤(".أفراده

ّي معرفة األحكام الشرعیة المتعلقة ھ: فقھ الزكاة والوقف والتكافل-د ُ ّ
.)٥(بھا

ھي تطبیقاتھا االقتصادیة : اقتصادیات الزكاة والوقف والتكافل-ه
.)٦(وآثارھا

تبحث في األلیات االقتصادیة : اقتصادیات التنمیة:التنمیة والتخطیط: ًسابعا
واالجتماعیة والسیاسیة والمؤسسیة، على المستویان العام والخاص، 

ألیجاد تحسینات سریعة وكبیرة في مستوى المعیشة للطبقات الضروریة
)٧(.الفقیرة

التوجیھ الواعي أو االستخدام الواعي لموارد المجتمع : "التخطیط-أ
)٨(".لتحقیق األھداف االجتماعیة

تطبیقاتھا المصرفیة، دار -مبادئھا-العجلوني، محمد محمود، البنوك اإلسالمیة أحكامھا١) (
،٢األردن، ط-المسیرة، عمان

مذھب اإلمام الشافعي، تحقیق أبو الحسن علي بن محمد،الحاوي الكبیر في فقھ ،الماوردي٢) (
٣/٧١م، ١٩٩٩لبنان، –علي معوض وعادل أحمد، دار الكتب العلمیة، بیروت 

أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد، المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل ،ابن قدامة٣) (
٥/٣٤٨ھـ، ١٤٠٥بیروت، -، دار الفكر٢الشیباني، ط

، ١٩٨٩، ٥مصر، ط-افل االجتماعي في اإلسالم، دار السالم ، القاھرةعلوان، عبد هللا ناصح، التك٤) (
.٩ص 

تم صیاغة التعریف من قبل الباحثین٥) (
تم صیاغة التعریف من قبل الباحثین٦) (

(٧)Todaro, Michael P, Economic Development in the third world, ٤th

edition, Longman, New York-  USA,١٩٨٩, pp ٨
.١١، ص١٩٧٥لبنان، دط، -محي الدین، عمرو، التخطیط االقتصادي، دار النھضة العربیة، بیروت٨) (
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األصولتبادلفیھیتمسوق: "السوق المالي:أسواق مالیة ونقدیة: ًثامنا
ویقسم إلى سوق النقد وسوق رأس " ًوشراءًبیعاالمالیة ومشتقاتھما

.)١("المال
دراسة تدفقات السلع والخدمات عبر الحدود الدولیة " :اقتصادي دولي: ًتاسعا

وعوامل العرض والطلب، والتكامل أو االندماج االقتصادي، ومتغیرات السیاسة
".التجاریة

فقھ النقود والنظریة النقدیة: ًعاشرا
ّكام الشرعیة المتعلقة بھاھي معرفة األح: فقھ النقود-أ ُ ّ)٢(.

الذي یدرس ویحلل االقتصادذلك الفرع من"ھي : النظریة النقدیة-ب
وتوزیعھا والخدماتالسلعأنتاجوآثارھا فيووظائفھاالنقوداستعماالت

)٣(".وأستھالكھا

مجموعة المبادئ واألصول المالیة العامة "ھي :المالیة العامة: حادي عشر
)٤(".التي تحكم النشاط المالي للدولة

التمویل واالستثمار: ثاني عشر
مجموعة من الفعالیات التي تؤدي إلى توفیر األموال " :التمویل-أ

الالزمة للدفع، والغرض منھ تزوید المنشأة أو أي قطاع عامل باألموال 
لتحقیق أھدافھ وتسدید التزاماتھ المالیة وتمویل البرامج الالزمة
)٥(".المقدمة

الزیادة في رأس المال بجمیع أنواعھ، سواء كانت ھذه :االستثمار-ب
الزیادة في رأس المال الثابت أم في رأس المال المتداول، أم في رأس 
المال السائل، وبالتالي فھو خلق موارد إنتاجیة معمرة ترفع طاقة 

)٦(.ھاز اإلنتاجي للمجتمعالج

، ١مصر، ط-رضوان، سمیر، أسواق األوراق المالیة، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، القاھرة١) (
٣٦، ص١٩٩٦

تم صیاغة التعریف من قبل الباحثین٢) (
، ١لبنان، ط-تجاریة والمصرفیة، دار الكتاب العربي، بیروتالنجفي، حسن، معجم المصطلحات ال٣) (

.م١٩٨٧
، ص ٢٠١١، ١األردن، ط-خریس، إبراھیم، النظام المالي في اإلسالم، دار األبرار، عمان٤) (

١٨
٦٤النجفي، مرجع سابق، ص ٥) (
،١م، ج١٩٧٣مصر، -محجوب، رفعت، االقتصاد السیاسي، دار النھضة العربیة، القاھرة٦) (

.٥٠١ص 
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املبحث الثاني
جتربة البحث، حتليل وتقويم

ّ

تضمن ھذا المبحث أربعة مطالب، في المطلب األول تم عرض التوزیع النسبي 
لألطاریح والرسائل العلمیة في القسم، وخصص المطلب الثاني لبیان الجانب 

ب البحثي التطبیقي، البحثي التنظیري، بینما خصص المطلب الثالث لبیان الجان
. وأخیرا جاء المطلب الرابع لرصد التطور والنمو البحثي في القسم




التوزیع النسبي لألطاریح والرسائل حسب محاور البحث ) ١(یظھر شكل رقم 
العلمي المعتمدة، والتي یتضح منھا اتجاھات البحث في قسم االقتصاد 

.والمصارف اإلسالمیة خالل فترة الدراسة
التوزیع النسبي لألطاریح والرسائل حسب محاور البحث العلمي) ١(شكل رقم 

)١(البیانات الواردة في الجدول رقم : المصدر
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إذ توزع الناتج العلمي على المحاور اإلثني عشر الواضحة في الشكل، بحیث 
ظري والتطبیقي المرتبة األولى إذ احتل محور المصارف اإلسالمیة بشقیھ الن

والرسائل في ھذا المحور ثالث وستون دراسة بما نسبتھ بلغ عدد األطاریح 
من مجمل اإلنتاج العلمي في القسم، بینما احتلت النظریة االقتصادیة % ٢٠.٧

بشقیھا الكلي والجزئي وبعدیھا النظري والتطبیقي المرتبة الثانیة، إذ بلغ عددھا 
وتلتھا من إجمالي الناتج العلمي،% ١٥.٧ثماني وأربعون دراسة بما نسبتھ 

، حیث احتلت )١(المحاور األخرى بالتنازل تدریجیا كما ھو مبین بالشكل رقم 
ثم محور فقھ النقود والنظریة % ٣.٣المالیة العامة المرتبة قبل األخیرة بنسبة 

%.٢.٦النقدیة بنسبة 



ظیري والتأصیلي لالقتصاد بلغ عدد األطاریح والرسائل المتعلقة بالجانب التن

اإلسالمي وقضایاه المعاصرة، مائة وتسعون رسالة وأطروحة، أي ما نسبتھ 
.من المجموع الكلي% ٦٢

وشمل الجانب التنظیري مجاالت عدة، أھمھا مجال النظریة االقتصادیة بشقیھا 
الكلي والجزئي، إذ یظھر وجود دراسات متعلقة بنظریات المستھلك والمنتج 

والسعر، كذلك قضایا متعلقة بالتضخم والبطالة واألجور والنقود والسوق 
. والسیاسات المالیة والنقدیة والتوازن العام في االقتصاد

ووجد مسار خاص بنظریات الفقھ االقتصادي اإلسالمي، والتي اشتملت 
موضوعات ھامة من أبرزھا، نظریات المخاطرة والحسم الزمني والریع 

.طارئة والقیمة وغیرھاوالتوزیع والظروف ال
كما اشتمل الجانب التنظیري والتأصیلي على دراسات الفكر والتاریخ 
االقتصادي، فقد تم دراسة الفكر االقتصادي عند من علماء المسلمین القدماء 

):٢(والمحدثین یبینھم الجدول رقم 
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أبحاث الفكر االقتصادي اإلسالمي بحسب العالم ) ٢(جدول رقم 
اریخ الوفاةمرتبة حسب ت

تاریخ اسم المفكرالتسلسل
الوفاة

محمد بن الحسن .١
الشیباني

ھـ١٨٩
ھـ٢٥٨زنجویھأبو بكر بن.٢
ھـ٣٧٠أبو بكر الجصاص.٣
أبو الحسن .٤

الماوردي
ھـ٤٥٠

ھـ٥٠٥أبو حامد الغزالي.٥
أبو الفضل جعفر .٦

بن علي الدمشقي
ھـ٦٠٠

ھـ٧٥١ابن قیم الجوزیة.٧
إبراھیم بن موسى .٨

الشاطبي
ھـ٧٩٠

ھـ٨٠٨ابن خلدون.٩
ھـ٨٣٨الدلجي.١٠
تقي الدین .١١

المقریزي
ھـ٨٤٥

ھـ١٣٩٣مالك بن نبي.١٢
أبو األعلى .١٣

المودودي
ھـ١٣٩٩

ھـ١٤٠٠محمد باقر الصدر.١٤
ھـ١٤٠٠عیسى عبده.١٥
ھـ١٤١٦محمد الغزالي.١٦
ھـ١٤٣٢عبد العزیز الخیاط.١٧

جامعة -مكتبة الحسین بن طاللمن إعداد الباحثین بالرجوع إلى: المصدر
الیرموك
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أما دراسات التاریخ االقتصادي فقد شملت العھد النبوي الشریف، وعصر 
الخلفاء الراشدین، والعصر األموي، والعصر العباسي األول حتى نھایة الرابع، 
والدولة األیوبیة والمملوكیة ودولة األمویین في األندلس، ومراحل من الدولة 

.وغطیت تلك العصور بدراسات بلغ عددھا  خمس عشرة  دراسةالعثمانیة، 



بلغ عدد األطاریح والرسائل المتعلقة بتطبیقات االقتصاد اإلسالمي مائة وخمس 

.من المجموع الكلي للناتج العلمي% ٣٨عشرة دراسة  أي ما نسبتھ 
وملخصاتھا فأنھ قد أمكن لھذا البحث أن وبالعودة لعناوین األطاریح والرسائل

)٣(یصنف الناتج المتعلق بتطبیقات االقتصاد اإلسالمي كما في الجدول رقم 
التوزیع الجغرافي للناتج العلمي المتعلق بالجانب ) ٣(جدول رقم 

التطبیقي
%النسبةالعددالتصنیف

٥٠٤٣.٥األردن
دول مجلس 

التعاون الخلیجي
٢٦

٢٢.٦
ب دول جنو

شرق أسیا
١١

٩.٦
دول عربیة 

*وإسالمیة أخرى
١١

٩.٦
الدول اإلسالمیة 

**عامة
١٠

٨.٧
٥٤.٣مؤسسات دولیة

٢١.٧دول غربیة
من إعداد الباحثین بالرجوع إلى مكتبة الحسین بن طالل لجامعة : المصدر
الیرموك

وعادة تكتب تلك الرسائل تخص الدراسات التي عنیت  بدولة عربیة أوإسالمیة على انفراد*
واألطاریح من قبل الطلبة من مواطني تلك الدول

تخص الدراسات التي عنیت بأكثر من دولة **
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بیقيالتوزیع النسبي للناتج العلمي المتعلق بالجانب التط) ٢(شكل رقم 

)٣(البیانات الواردة في الجدول رقم : المصدر
أن الناتج العلمي التطبیقي المتعلق ) ٢(والشكل رقم ) ٢(یتضح من الجدول رقم 

باألردن احتل المرتبة األولى بعدد خمسین  أطروحة ورسالة أي ما نسبتھ 
من مجموع الناتج العلمي التطبیقي، ثم جاء الناتج التطبیقي المتعلق % ٤٣

بدول مجلس التعاون الخلیجي في المرتبة الثانیة بمجموع رسائل وأطاریح 
من المجموع الكلي للناتج % ٢٢.٦بلغت ست وعشرون  دراسة وبما نسبتھ 

.التطبیقي
دول جنوب شرق أسیا احدى عشرة  دراسة  كما بلغ  الناتج التطبیقي المتعلق ب

نصیب األكبر كان لمالیزیا من الناتج التطبیقي، یالحظ أن ال%٩.٦وبما نسبتھ 
.بواقع ست  دراسات

وقد اشتملت تلك الدراسات على أھم المجاالت التطبیقیة المعاصرة في االقتصاد 
اإلسالمي، وكان أبرزھا المصارف ومؤسسات الزكاة والوقف والتأمین والعمل 

.الخیري والتطوعي
واء في ولوحظ أن بعض عناویین الدراسات قد انتھجت منھجا ابتكاریا س

محاولتھا لتطویر بعض العقود لتصبح مناسبة للتطبیق في عملیة التمویل كبیع 
الوفاء وبیع االستجرار، أو لتطویر ألیات تطبیقیة لعقود مستخدمة حالیا كعقود 
المشاركة وعقود تمویل المنافع، كذلك ھنالك عناویین متعلقة بمعالجة معوقات 

.ومشكالت المصارف
بیقي أیضا على دراسات تقویمیة لتجارب مؤسسات مالیة واشتمل الجانب التط

إسالمیة عاملة في مجاالت المصارف والزكاة والوقف والتأمین وغیرھا، فقد 
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المملكة العربیة السعودیة، : قیمت الدراسات العمل المصرفي في ثماني دول ھي
واإلمارات العربیة المتحدة، وفلسطین، وأندونیسیا، ومالیزیا، والفلبین، 

. والوالیات المتحدة األمریكیة، والمملكة المتحدة
وكان عدد الدراسات التي قومت مؤسسات الزكاة والوقف في دول مختلفة تسع 
دراسات، بینما كان عدد الدراسات التي قومت شركات التأمین خمس دراسات، 
أما الدراسات التي قومت الجمعیات الخیریة والتعاونیة فكان عددھا خمس 

یضا، كما تم تقویم تجربة مؤسسة إقلیمیة ھي البنك اإلسالمي للتنمیة، دراسات أ
ومؤسسة دولیة ھي صندوق النقد الدولي، وشملت ھذه الدراسات ثالث عشرة 
دولة مختلفة منھا سبع دول عربیة وثالث إسالمیة وثالث غیر إسالمیة، و 

ى اشتمل الجانب التطبیقي أیضا على ثالث دراسات استكشافیة ھدفت إل
استكشاف إمكانیة إنشاء مصارف إسالمیة في بعض الدول المفتقرة إلى وجود 

ُونیجیریا وعمان ١٩٤٨مثل تلك المصارف فیھا، وھي فلسطین المحتلة عام 
. والتي أنشئ فیھا مصرف إسالمي فیما بعد







ألطاریح حسب السنوات عرض في ھذا المطلب التطور والنمو في الرسائل وا
:وذلك على النحو التالي

الماجستیر: أوال
إلى تسع فترات ٢٠١٦م ولغایة نھایة ١٩٨٥تم تقسیم الفترة الممتدة من عام 

م وذلك ١٩٨٩سنوات وبدأت الفترة األولى من عام ٣بطول فترة مقدارھا 
ت م، وھي المدة الكافیة إلنھاء متطلبا١٩٨٥بإضافة أربع سنوات إلى عام 

.الحصول على درجة الماجستیر بما فیھا كتابة الرسالة ومناقشتھا والنجاح بھا
توزیع عدد رسائل الماجستیر حسب الفترات) ٣(شكل رقم 
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من إعداد الباحثین بالرجوع إلى مكتبة الحسین بن طالل لجامعة : المصدر
الیرموك

ة الثالثة إذ بلغ أن أعلى عدد للرسائل كان في الفتر) ٣(یتضح من الشكل رقم 
عددھا تسع وعشرون رسالة، فیما كان أدنى عدد للرسائل في الفترة السادسة 
إذ بلغ عددھا ثالث عشرة رسالة، ویالحظ أن الرسائل التي نوقشت في المعدل 

النمو في عدد ) ٤(لكل فترة بلغت ثالث وعشرون رسالة ، ویظھر الشكل رقم 
.الرسائل واتجاھاتھ خالل فترة الدراسة

نمو عدد رسائل الماجستیر حسب الفترات) ٤(شكل رقم 

من إعداد الباحثین بالرجوع إلى مكتبة الحسین بن طالل لجامعة : المصدر
الیرموك

ویالحظ من الشكل نمو في الفترتین الثانیة والثالثة، ثم تراجعا في الفترة 
م ١٩٩٦عام الرابعة والخامسة وقد یعزى سببھ إلى تبني الجامعة مسار الشامل 

مما أدى إلى تراجع في عدد الرسائل كون ھذا المسار ال یعتمد على كتابة 
أدنى عدد للرسائل وذلك ) ٢٠٠٦-٢٠٠٣(الرسالة، وشھدت الفترة السادسة 

لكونھا كانت وعاء لمخرجات الفترة االنتقالیة التي شھدھا البرنامج إذ انتقل من 
.رة شھد عدد الرسائل نموا مضطرداقسم الفقھ إلى قسم مستقل، ثم بعد تلك الفت
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الدكتوراه: ًثانیا
إلى أربع فترات ٢٠١٦ولغایة نھایة ٢٠٠١تم تقسیم الفترة الممتدة من عام 

م وذلك ٢٠٠٥سنوات وبدأت الفترة األولى من عام ٣بطول فترة مقداره 
م، وھي المدة الكافیة إلنھاء متطلبات ٢٠٠١بإضافة أربع سنوات إلى عام 

.على درجة الدكتوراه بما فیھا كتابة األطروحة ومناقشتھا والنجاح بھاالحصول 
توزیع عدد أطاریح الدكتوراه حسب الفترات) ٥(شكل رقم 

من إعداد الباحثین بالرجوع إلى مكتبة الحسین بن طالل لجامعة : المصدر
الیرموك

رة إذ بلغ أن أعلى عدد لألطاریح كان في الفترة اإلخی) ٥(یتضح من الشكل رقم 
عددھا ثالثون أطروحة، فیما كان أدنى عدد لألطاریح في الفترة األولى حیث بلغ 
عددھا تسع عشرة أطروحة، وقد یعود ذلك إلى أن ھذه الفترة تمثل مخرجات  

م، ویالحظ أن األطاریح التي ٢٠٠١بدایة برنامج الدكتوراه الذي بدأ عام 
ن أطروحة تقریبا، مما یظھر نوقشت في المعدل لكل فترة بلغت خمس وعشرو

استقرارا نسبیا في عدد أطاریح الدكتوراه المنتجة خالل فترة الدراسة، ویظھر 
.نمو عدد األطاریح واتجاھاتھا خالل فترة الدراسة) ٦(الشكل رقم 
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نمو عدد أطاریح الدكتوراه حسب الفترات) ٦(شكل رقم 

الحسین بن طالل لجامعة من إعداد الباحثین بالرجوع إلى مكتبة : المصدر
الیرموك

نموا متسارعا بین الفترتین األولى  والثانیة، ثم ) ٦(ویالحظ من الشكل رقم 
.استقرار نسبي في الفترة الثالثة، ثم نموا معتدال في الفترة األخیرة 
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نتائج البحث
انتظم الناتج العلمي في  االقتصاد اإلسالمي في جامعة الیرموك ضمن -١

را منسجمة مع مضامین الخطط الدراسیة لمرحلتي إثني عشر محو
.الماجستیر والدكتوراه

احتل محور المصارف اإلسالمیة المرتبة األولى في عدد الدراسات،  ثم -٢
تاله محور النظریة االقتصادیة، فیما احتل محور المالیة العامة المرتبة 

رتبة قبل األخیرة، ثم جاء محور فقھ النقود والنظریة النقدیة في الم
.األخیرة

بلغ عدد الرسائل واألطاریح التي شملتھا الدراسة ثالث مائة وخمس -٣
.رسالة وأطروحة

تنوعت جنسیات الطلبة الباحثین بحیث شملت معظم الدول العربیة -٤
.وعدد من الدول اإلسالمیة

شملت الدراسات جانبا تنظیریا وتأصیال مجاالت عدة، أھمھا مجال -٥
ھا الكلي والجزئي، ونظریات الفقھ االقتصادي النظریة االقتصادیة بشقی

.اإلسالمي، ودراسات الفكر والتریخ االقتصادي اإلسالمي
شملت الدراسات جانبا تطبیقیا في االقتصاد اإلسالمي، تضمن -٦

موضوعات متعددة في المصارف اإلسالمیة والزكاة والوقف وقضایا 
. ة وغیر اإلسالمیةالتكافل، كذلك شمل عدد من الدول العربیة واإلسالمی

شھد البحث العلمي في القسم نموا مضطردا خالل فترة الدراسة مما -٧
.یعكس مؤشرا إیجابیا على استمراریة البرنامج وتطوره

التوصيات
توجیھ البحث إلى االھتمام بالبحث  في المحاور التي شھدت تدنیا نسبیا -١

.واق المالیةفي االھتمام البحثي، مثل النقود والمالیة العامة واألس
التوسع في البحث في المجال التطبیقي وذلك بتوجیھ الباحثین إلى -٢

.دراسة وتقویم مؤسسات مالیة إسالمیة عاملة
توجیھ الطلبة نحو الدراسات التي تھدف إلى تقویم وتطویر وابتكار -٣

.عقودا مالیة إسالمیة في مختلف المجاالت
اف االتجاھات واألراء حول تفعیل الدراسات المیدانیة الھادفة إلى استكش-٤

.التطبیقات االقتصادیة اإلسالمیة بما یخدم تلك التطبیقات وتطویرھا
وتفعیل الدراسات االقتصادیة القیاسیة إلتاحة تقویم فعالیة وكفاءة -٥

.المؤسسات المالیة القائمة ومساھمتھا في االقتصاد الوطني
البحثیة في إجراء المزید من األبحاث التي تعرض وتقییم التجارب -٦

.الجامعات والمراكز المتخصصة باالقتصاد اإلسالمي
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املصادر و املراجع

ل )١ ا، دلی ات العلی ي والدراس ث العلم ادة البح وك ، عم ة الیرم جامع
وك  ة الیرم ي جامع ا ف ات العلی د٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراس األردن، -،  ارب

٢٠٠٧ .
.األردن -، اربد ٢٠١٢جامعة الیرموك، دلیل جامعة الیرموك )٢
صاد اإلسالمي والمصارف )٣ حطاب، كمال توفیق، دلیل الباحثین إلى االقت

ي األردن المیة ف ة : اإلس ة ببلوغرافی ة تحلیلی ، )٢٠١٠-١٩٧٤(دراس
ر  المي للفك د الع ل و المعھ تثمار والتموی ي لالس المي األردن ك اإلس البن

.م٢٠١٣ھـ، ١٤٣٤، ١اإلسالمي، ط
األردن، -م، دار األبرار، عمانخریس، إبراھیم، النظام المالي في اإلسال)٤

.٢٠١١، ١ط
ن، .الدخیل، خالد بن إبراھیم ، مقدمة في النظریة االقتصادیة الجزئیة، د)٥

.١٠م، ص ٢٠٠٠ھـ، ١٤٢٠، ١ط
شق )٦ ة، دم ات الفقھی ي، النظری د فتح دریني، محم وریا، ط–ال ، ١س

.م١٩٨١
سودانرحمة، صدیق طلحة، )٧ تجربة مركز االقتصاد اإلسالمي بجامعة ال

المي،  صاد اإلس ي االقت ث ف ال البح ي مج ة ف المي العالمی ؤتمر الع الم
المي  صاد اإلس سابع لالقت صاد " ال ي االقت ث ف ن البح ا م ون عام ثالث

صادیة معاصرة ضایا اقت ات لق ول وتطبیق ز أبحاث "اإلسالمي، حل ، مرك
دة،  ز، ج د العزی ك عب ة المل المي، جامع صاد اإلس ـ ١٤٢٩االقت -ھ

.م٢٠٠٨
می)٨ وان، س ر رض المي للفك د الع ة، المعھ واق األوراق المالی ر، أس

٣٦، ص١٩٩٦، ١مصر، ط-اإلسالمي، القاھرة
صادیة )٩ ة االقت ي، النظری ن جیالل وعالم ب دهللا و ب ن عب ل، یوسف ب الزام

ب، الریاض)اتجاه تحلیلي(اإلسالمیة  الم الكت سعودیة، ط -، دار ع ، ١ال
.١٩٩٦-ھـ ١٤١٦

صادیة السبھاني، عبد الجبار، مدخل إ)١٠ ة االقت ى النظری سالمي إل
.م٢٠١٦-ھـ١٤٣٧، ١ن، ط.الكلیة، د

عي )١١ صادي الوض ر االقت ي الفك وجیز ف دالجبار، ال سبھاني، عب ال
.م٢٠٠١، ١األردن، ط–واإلسالمي ، دار وائل، عمان 
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دیقي)١٢ صاد / ص ي االقت ث ف ات البح اة هللا، معوق د نج محم
صاد ا سابع لالقت المي ال ا " إلسالمي اإلسالمي، المؤتمر الع ون عام ثالث

صادیة  ضایا اقت ات لق ول وتطبیق صاد اإلسالمي، حل ي االقت ن البحث ف م
ز، "معاصرة د العزی ك عب ة المل ، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامع

م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩جدة، 
ا)١٣ وك اإلسالمیة أحكامھ ا-العجلوني، محمد محمود، البن -مبادئھ

.٢األردن، ط-عمانتطبیقاتھا المصرفیة، دار المسیرة، 
دالرحیم، )١٤ صاد اإلسالميالعلمي، عب ي االقت ادیمي ف -البحث األك

صاد اإلسالمي إشكالیة المنھج، سابع لالقت ون " المؤتمر العالمي ال ثالث
ضایا  ات لق ول وتطبیق المي، حل صاد اإلس ي االقت ث ف ن البح ا م عام

ك عبد ، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة المل"اقتصادیة معاصرة
م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩العزیز، جدة، 

الم، دار )١٥ ي اإلس اعي ف ل االجتم ح، التكاف د هللا ناص وان، عب عل
.١٩٨٩، ٥مصر، ط-السالم ، القاھرة

صاد )١٦ ل لالقت الح كام ز ص ة مرك دالحلیم، تجرب د عب ر، محم عم
سابع  المي ال ؤتمر الع ي، الم ث العلم ي البح ر ف ة األزھ اإلسالمي بجامع

صاد اإلسالمي، "لالقتصاد اإلسالمي  ي االقت ن البحث ف ا م ون عام ثالث
رة صادیة معاص ضایا اقت ات لق ول وتطبیق صاد "حل اث االقت ز أبح ، مرك

.م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، 
صاد اإلسالمي )١٧ ى االقت سن إل ل الباحث راس، دلی العوران، أحمد ف

ي  المي األردن ك اإلس المیة، البن وك اإلس ل و والبن تثمار والتموی لالس
شافات  ة والك اجم ةواألدل سلة المع المي، سل ر اإلس المي للفك د الع المعھ

م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣، ١، ط)١٠(رقم 
صاد)١٨ ي االقت ي ف راث المسلمین العلم سید، ت ت ال : العوضي، رفع

اء  ة، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة  وإخی المساھمة العربیة العقالنی
.م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦، ١ربیة المتحدة طافمارات الع-التراث، دبي

ي ،ابن قدامة)١٩ ي ف د، المغن أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحم
.ھـ١٤٠٥بیروت، -، دار الفكر٢فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، ط

اوردي)٢٠ ھ ،الم ي فق ر ف د،الحاوي الكبی ن محم ي ب سن عل أبو الح
د، دا ادل أحم وض وع ي مع ق عل شافعي، تحقی ام ال ذھب اإلم ب م ر الكت

٣/٧١م، ١٩٩٩لبنان، –العلمیة، بیروت 



-٢٣٥٠-

ة، )٢١ ضة العربی سیاسي، دار النھ صاد ال ت، االقت وب، رفع محج
.٥٠١، ص ١م، ج١٩٧٣مصر، -القاھرة

صاد )٢٢ اث االقت ز أبح ة مرك ریم، تجرب د الك ضل عب د، ف محم
سابع  المي ال ؤتمر الع صاد اإلسالمي، الم ي االقت ث ف ي البح اإلسالمي ف

صاد اإلسالمي، " ي لالقتصاد اإلسالم ي االقت ن البحث ف ا م ون عام ثالث
رة صادیة معاص ضایا اقت ات لق ول وتطبیق صاد "حل اث االقت ز أبح ، مرك

م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، 
ة، )٢٣ محي الدین، عمرو، التخطیط االقتصادي، دار النھضة العربی

.١١، ص١٩٧٥لبنان، دط، -بیروت
ن لمركز العاا)٢٤ ارة م لمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي ، بحوث مخت

قر  د ص د احم ر محم المي، تحری صاد اإلس المي األول لالقت ؤتمر الع الم
١٥م، ص ١٩٨٠-ھـ١٤٠٠وأخرون، الطبعة األولى،

صرفیة، دار )٢٥ ة والم صطلحات التجاری م الم سن، معج ي، ح النجف
.م١٩٨٧، ١لبنان، ط-الكتاب العربي، بیروت

وصف الماجستیر)٢٦
س)٢٧ دالرحمن، ی ث ري، عب ة البح ین منھاجی المي ب صاد اإلس اإلقت

ة ك اإلسالمي للتنمی ق، البن ة التطبی وث -وإمكانی د اإلسالمي للبح المعھ
م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠السعودیة، -والتدریب، جدة

٢٨) Todaro, Michael P, Economic
Development in the third world, ٤th

edition, Longman, New York-
USA,١٩٨٩, pp ٨
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