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 جامعة دمشق، كلّية الحقوق، قسم القانون العامعالو، علي  

  األستاذ الدكتور عبد اهللا طلبه: إشراف

دراسة تحليلية   (تقنية إدارة الجودة الشاملة في نطاق علم اإلدارة العامة        : الموضوع

  )تطبيقية في العمل الشرطي
The Technicality Of Total Quality Management in The Realm Of General 
Administration " An Applied And Analytical Study In  Police work" 

  

تؤكد البحوث والدراسات اإلدارية العلمية ذات الطابع التطبيقي أن األسلوب الذي يمكـن أن يجـاري                

 التي تضع في   "إدارة الجودة الشاملة  "التغيرات العالمية المتسارعة في أساليب العمل واألداء هو تقنية          

قمة أولياتها المستفيدين من الخدمة، وقد أضحى مفهومها ودورها في تحقيق النمو المطلوب ضرورة              

السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، لذلك فإن الحاجة باتت ملحة اليـوم   : جميعاًملحة على األصعدة    

 سوى أحد تلـك     ةها، وما جهاز الشرط   لألخذ بهذه التقنية ،بهدف تطوير المرافق العامة في الدولة كلّ         

المرافق، وجعل هذه الفلسفة اإلدارية أسلوب حياة لديه، ليتمكن من البقاء واالستمرار في ظّل العولمة         

التي تضعنا أمام منعطف خطير، فالمنافسة العالمية باتت تطرق أبوابنا، وإذا كان البقاء لألجود، فـإن                

بالجودة، وتفهم خصوصـياتها، وأسسـها، وتقنياتهـا، ونماذجهـا،     علينا واجباً أساسياً في االهتمام      

وضع ذلك موضع التنفيذ الفعلي يتطلّب منّا خبرات مَؤهلـة،          . وأدواتها، وتطبيقها في العمل الشرطي    

وتطوير البنية التنظيمية لجهاز قوى األمن الداخلي الحالي بعد دراسة الواقع وضمن إطـار رسـالة                

حلية بشكل يتناسب والتحديات األمنية الكبيرة والتـي تبـدأ بتعميـق الصـلة              الشرطة وأهدافها المر  

 لقياس جودة العمـل  ةبالمجتمع والعمل بروح الفريق وحل المشكالت الكبرى إلى تبني معايير مجتمعي  

ويضاف إلى ذلك ضـرورة تقيـيم أداء العـاملين بشـكل            " خلق مجتمع آمن  "الشرطي تتمحور حول    

 معلنة وواضحة تقيس العمل والسلوك والشخصية وجعلـه أساسـا           ءر أدا موضوعي باستخدام معايي  

للترقية والنقل والمكافآت والحوافز والعقوبات وإنهاء الخدمة والتسريح واالحتياجات التدريبية وذلـك    

كله ضمن خطة تتمثل بأسلوب الخرائط االنسيابية، مستفيدين من التجارب الناجحة لـبعض أجهـزة               

الشك في أن تطبيق هذه يتطلب دعم القيادة اإلداريـة العليـا، وإرسـاء الثقافـة                و. الشرطة العالمية 

 جميـع   ةالتنظيمية التي تشجع على إيجاد أساليب تحسين مستوى العمل الشرطي وتطبيقها بمشـارك            

العاملين، ولكي نضمن نجاح التطبيق يجب تبنّي مجموعة من المفاهيم العلميـة الخاصـة بـالجودة                

ية الحديثة، التي يؤدي اندماجها معاً إلى خلق منظومة إدارية شرطية متكاملة تـدفع              والفلسفات اإلدار 

  .بالجهود نحو تقديم خدمة شرطية متميزة متطورة باستمرار يقيمها العمالء
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  أحالم، علي الشيخ، قسم المحاسبة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق

  الدكتور خالد الخطيب: إشراف

  ريبة في مجال التجارة اإللكترونيةالدخل الخاضع للض: الموضوع
Taxed income in Electronic Commerce 

كوسـيط لتوزيـع    " Internetإنترنـت   "يشكل النمو المطرد في استخدام الشبكة الدولية للمعلومات         

المعلومات تغييراً ملموساً في نمط إيصال المعلومات مـن المنشـآت إلـى قطاعـات عديـدة مـن                   

لنمو المتزايد في حجم اإللكترونية تحدياً جديداً للمحاسبة في مجـال الـربح             كما يشكل ا  . المستخدمين

وفي ظل التغيرات السريعة والمستمرة في ثورة المعلومات، تحديـد          . الخاضع للضريبة عن عملياتها   

هذا البحث كيفية تحديد الربح الخاضع للضريبة عن عمليات التجارة اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنـت           

  . والتشريع الضريبي المطبق في سوريةواقع االقتصاديفي ظل ال

إن الربح الخاضع للضريبة عن عمليات التجارة اإللكترونية يشكل تحدياً          : وفي هذا الشأن يمكن القول    

جديداً للمحاسبة في ضوء اعتبارات أن عمليات التجارة اإللكترونية تتم عبر شبكة اإلنترنت مما يقلل               

فضالً عن انعدام التشريعات الضـريبية المنظمـة لهـذا النشـاط            إلثبات، هذا   إلى حد بعيد من أدلة ا     

المستحدث، ومن ثم هناك حاجة ملحة لبيان السبل الممكن اتباعها حالياً فـي مجـال تحديـد الـربح        

وفي ضوء ذلك اقترح الباحث بعض الحلول التـي         . الخاضع للضريبة عن عمليات التجارة اإللكترونية     

ه الثغرة، ووضع سورية على خريطة التجارة اإللكترونية مع الحفاظ على حقوق            قد تسهم في سد هذ    

  .الخزانة العامة السورية، وتطوير اإلدارة الضريبية لتواكب هذه التطورات المستحدثة

  :وقد قام الباحث بدراسة الموضوع من خالل ثالثة أبواب وعدد من الفصول وهي كاآلتي

  .جارة اإللكترونيةاإلطار النظري للت: الباب األول -

 .خصائصها، مقوماتها/ مفهوم التجارة اإللكترونية : الفصل األول -

 .التجارة اإللكترونية من منظور اقتصادي وقانوني: الفصل الثاني -

 .التجارة اإللكترونية من منظور محاسبي: الفصل الثالث -

 .الربح الخاضع للضريبة في مجال التجارة اإللكترونية: الباب الثاني -

 .قواعد تحديد السيادة الضريبية وفق تشريعاتها الداخلية: صل األولالف -

 .السيادة الضريبية في اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي: الفصل الثاني -
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 .الداخل الخاضع للضريبة: الفصل الثالث -

 .المعاملة الضريبية للتجارة اإللكترونية في التشريع المقارن: الباب الثالث -

 . الحرية الضريبية اإللكترونية في التشريع المقارنقانون: الفصل األول -

 .توصيات اللجنة االستشارية في كندا: الفصل الثاني -

 .المعاملة الضريبية للتجارة اإللكترونية في أستراليا: الفصل الثالث -

 .التجارة اإللكترونية في سورية الواقع وأمان المستقبل: الباب الرابع -

 .النتائج والتوصيات -
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  ام مصطفى، قسم االقتصاد، كلية االقتصاد، جامعة دمشقخالد، بس

  األستاذ الدكتور عبد الرحيم بوادقجي : إشراف

   األستاذ الدكتور محمود زنبوعة :مشاركة

  األستاذ الدكتور حمد المشوخي: خارجيإشراف 

  النقل متعدد الوسائط في الوطن العربي وأثره في التجارة العربية البيئية: الموضوع
Multi Modal Transport on the Arab Home and it's Effect on the Trade between 
Arabic contries 

يهدف هذا البحث إلى دراسة نظام النقل متعدد الوسائط في الوطن العربـي مـن حيـث اإليجابيـات                   

ددة مع والسلبيات، للوصول إلى رسم شبكة نقل متكاملة للدول العربية تتضافر فيها وسائط النقل المتع         

وسائل النقل المختلفة، آخذاً بالحسبان الموقع الجغرافي المتميز للجمهورية العربية السورية كبوابـة             

للوطن العربي البرية على العالم األوروبي واآلسيوي والموقع المتميز للوطن العربي كونه قلب العالم              

ي والنـاتج القـومي لسـورية       القديم والحديث، لتحقيق عائد اقتصادي يساعد على رفع الدخل القوم         

  .وللدول العربي ويدعم بناء التكامل االقتصادي العربي، ليقوم بدوره في تفعيل التجارة العربية البينية

وهذه الدراسة عبارة عن بحث في اقتصاديات النقل الدولي متعدد الوسائط ينشد الباحث مـن خاللـه                 

ثل تتوافر فيه مواصفات النقل المثلى مـن حيـث   عمل شبكة للنقل بين الدول العربية إلى نظام نقل أم    

محدد، وأقل تكلفة، وذلك من خالل برنامج حسـابي         سرعة وصول البضائع إلى مقصدها في الزمن ال       

يساعد في انسياب حركة نقل البضائع ونقل الركاب لتعزيز التكامل االقتصادي العربي ) بحوث عمليات(

  .لعربي وازدهار التجارة الخارجية لهورفع وتيرة التجارة البينية لدول الوطن ا

فانقل يعد من أساسيات اإلنتاجية ويساعد في تخفيض تكلفة المنقول من سلع وخدمات، وخاصة عند               

تكامل وسائط النقل إليصال السلع والخدمات في الوقت المحدد، باستخدام القواعد اللوجستية لعمليات             

  .ناسبةالنقل، ونظم اإلنتاج والتخزين والتسويق الم

والنقل والتجارة عنصران مهمان في تنمية المجتمع وتطوره وازدهاره وكالهما يصبان فـي تنميـة               

  .الدخل القومي والناتج القومي

  .من إجمالي الناتج القومي% 20حيث يسهم النقل في الناتج القومي بشكل مباشر بنسبة ال تقل عن 
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  كلية االقتصاد، جامعة دمشقمعال، رانيا، 

  الدكتور محمد جميل عمر: إشراف

  تخطيط العمالة في قطاع النفط والغاز في سورية: الموضوع
Manpower Planning in Syrian Oil and Petroleum Sector "Reality and Horizons" 
 
يهدف البحث إلى دراسة واقع العمالة في قطاع النفط والغاز في سورية، من خالل تحليـل الوضـع                  

 وبيان مدى تأثرها بالنظام التعليمي بمراكز التدريب والتأهيل التابعة لهذا القطاع،            الراهن لهذه العمالة  

وأيضاً بيان مدة تأثير العمالة المؤهلة والقادرة على استيعاب تطورات التقنية المستمرة والمتسارعة             

واستخدام في اإلنتاجية، خصوصاً أن صناعة النفط والغاز تتجه في جميع مراحلها إلى التطور السريع      

التكنولوجيا المتجددة والمتطورة، ومن ثم محاولة الستشراف اآلفاق المستقبلية، وصوالً إلى سياسـة             

مناسبة لالستخدام األمثل بهذه العمالة حيث يمكن استغناء عن العمالة األجنبية واستبدالها بالعمالـة              

  .الوطنية

  :وف إطار ذلك يقسم البحث إلى ثالثة فصول

تطور قطاع النفط والغاز في سورية ودوره في التنمية االقتصادية مع اإلشارة            : وليتضمن الفصل األ  

إلى أهداف الخطط الخمسية بهذا القطاع والوقوف عند خطط الطلب على القوى العاملـة وتحليلهـا،                

ومن ثم مدى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي وأثره في الميزان التجاري، والتعـرف                

نماط استثمار النفط والغاز في سورية ساء وطنياً أم عن طريق عقود الخدمـة فـي الشـركات                  إلى أ 

  .األجنبية

مفاهيم نظرية تتعلق بالقوة العاملة وأهمية استثمارها، ومن ثـم دراسـة            : أما الفصل الثاني فيتضمن   

ستخدام األمثـل   تطور حجم العمالة في هذا القطاع والتركيب الهيكلي لها، وبيان دور التخطيط في اال             

  .لهذه العمالة وأيضاً دور التعليم والتدريب في رفع المستوى الفني للعاملين في هذا القطاع

إجراء تنبؤات خاصة بالعمالة لمعرفة ما ستكون عليه أوضاع العمالـة           : أخيراً يتضمن الفصل الثالث   

عتبار أن هذه الطريقة تمثـل      مستقبالً؛ وذلك طريقة اإلسقاطات لتقدير عدد العمال في المستقبل على ا          

ركيزة أساسية ينطلق منها المخططون ومتخذو القرار لصياغة السياسات وإعـداد بـرامج التنميـة               

  .االقتصادية واالجتماعية للمستقبل

  .وتختم الرسالة بعرض ألهم النتائج التي تم التوصل إليها خالل البحث
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  اد، جامعة دمشقحسن علي الخزان، محمد، قسم االقتصاد، كلية االقتص

  األستاذ الدكتور محمد خالد الحريري: إشراف

  )راسة تحليلية مقارنة مع سوريةد(.. صناعة السياحة في اليمن: الموضوع
Tourism Industry in Yemen.. Analytical study comparing with Syria 

  

ة في اليمن، والتعـرف     تركز هذه الدراسة على بيان جوانب القصور التي تعاني منها صناعة السياح           

إلى األسباب التي أدت إلى وجودها بهدف التوصل إلى المعالجات التي قد تسهم في إصالح جوانـب                  

القصور التي تعاني منها هذه الصناعة وبما يمكنها من اإلسهام الفاعل في نمـو االقتصـاد اليمنـي                  

ان مدى تنوعـه وتميـزه، وكـذا        ولذا تهدف هذه الدراسة إلى دراسة المنتج السياحي  وبي         . مستقبالً

دراسة السوق السياحية التي تتم فيها عمليتا عرض هذا المنتج والطلب عليه، كمـا تقـوم بدراسـة             

العائد االقتصادي الذي تحقق خالل فترة الدراسة وذلك من خالل بيان مساهمة القطاع السياحي بكـل                

  .ي كل ميزان المدفوعات والعمالةمن الدخل القومي، والموازنة العامة للدولة، وإيضاح أثره ف

ونظراً ألن هذه الدراسة هي دراسة مقارنة بين صناعة السياحة في اليمن ن وصناعة السياحة فـي                 

سورية بغية التعرف إلى واقع هذه الصناعة بكلتا الدولتين لتحقيق االستفادة المتبادلة من مقومات كل               

لشبه واالختالف بينهمـا، وإظهـار جوانـب القـوة          منهما، فإن من أهداف هذه الدراسة بيان أوجه ا        

والضعف في سوق كل منهما وبما يمكن الباحث من استخالص النتائج، ووضع التوصيات التـي قـد             

  .تسهم في معالجة المشكلة قيد البحث
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  كلية االقتصاد، جامعة دمشق ، رزان،بك الشريف

  الدكتور عبد الرزاق حساني: إشراف

 االقتصـاد   فيية في ضوء المتغيرات االقتصادية المعاصرة        النقد السياسة: الموضوع

  السوري 
Monetary policy in light of contemporary economic changes in Syrian economy 

  

وان تستقطب المشكالت   ،    ليس غريباً أن يشهد الميدان النقدي منذ القرن الماضي نشاطاً متصاعداً          

 االقتصادية الراهنة تؤكـد األهميـة       ثواليوم كما باألمس ما زالت األحدا     النقدية اهتمام االقتصاديين،    

 الدول النامية  التي تعـاني مـن معـدالت           تالمتعاظمة للدور الذي يؤديه النقد وخاصة في اقتصاديا       

منخفضة في النمو االقتصادي وتخلف في البنى والمؤسسات النقدية والمصرفية، حيث تغدو السياسة             

  .م السياسات التي تضطلع بدور مهم في تعزيز النمو االقتصاديالنقدية إحدى أه

ات ي فمنذ التسعين  ؛ لها  السوق خياراً  دومن بين هذه الدول تأتي سورية التي اتخذت مؤخراً آلية اقتصا          

 واتخـذت العديـد مـن       ،من القرن الماضي خففت الحكومة من حدة السياسات واإلجراءات المركزية         

 ولكن ذلك لم يقترن بتفعيل دور السياسة النقدية التـي           ،صاد بشكل تدريجي  الخطوات نحو تحرير االقت   

  .أهم ركائز اقتصاد السوقد تع

 لم تكـن فعالـة،      ة خالل العقود السابق   ةتكمن مشكلة هذه الدراسة في أن السياسة النقدية في سوري         

تمويـل  ورات،  والسيما من ناحية العمل على تطوير النظام النقدي ودوره الهام فـي حشـد المـدخ               

 حجر الزاوية في المحافظة على عوائد       داالستثمار والعمل على تحقيق االستقرار في األسعار الذي يع        

  .التنمية

 يركز في حين،  اول الفصل األول السياسة النقدية يشتمل المخطط األولي للبحث على ثالثة فصول، يتن       

في سورية، أما الفصل الثالث فيبحث تفعيـل         النظام النقدي    يالفصل الثاني على التطورات الراهنة ف     

  .السياسة النقدية في سورية

ن أهمية هذه الدراسة تتمثل فيما تسفر عنه من نتائج وما تقدمه من مقترحات في إطار تفعيل                 إولذا ف 

وفق أساس واضح لتحديد األهداف واألدوات المناسبة التي تنسجم مـع           ، ةالسياسة النقدية في سوري   

  .السوق، وصوالً إلى وضع تصور لسياسة نقدية  تسهم في نمو االقتصاد الوطنيآليات اقتصاد 
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  رستم، زياد، كلية االقتصاد، جامعة دمشق

  إشراف الدكتور  عبد الرحمن مرعي

المعوقات التمويلية للمشروعات الصغيرة مع دراسة مقارنة بين هيئة : الموضوع

  مكافحة البطالة في سورية وبنك التضامن في تونس
Financial obstructions in small enterprises with comparative study between  agency 
combating unemployment in Syria and  solidarity bank in tonis    

 

حجر الزاوية في عملية التنمية االقتصادية التي تعدُ  الصغيرة  تتمحور الدراسة حول المشروعات

ود ذلك لمردودها االقتصادي اإليجابي على االقتصاد الوطني من حيث دورها الرائد واالجتماعية، ويع

 وما تحققه من تعظيم للقيمة ،في توفير فرص عمل جديدة ، وتحقيق زيادة متنامية في حجم االستثمار

المضافة، وزيادة حجم المبيعات، بجانب دورها التنموي الفعال بتكاملها مع المنشآت الكبيرة في 

يق التكامل بين األنشطـة االقتصادية، ويظهر دورها الحيوي في تحقيق التنمية االقتصادية تحق

 العاملة في معظم دول العالم، المشروعاتمن إجمالي  %) 90–80(واالجتماعية في أنها تمثل نحو 

  .ولها مساهمات كبيرة في الصادرات 

ة، والوقوف على جميع الصعوبات التي كما ركزت الدراسة على الجانب التمويلي للمشروعات الصغير

تعترضها، وتناولت الدراسة موضوع التحليل المالي واالقصادي للمشروع الصغير، والوضع التمويلي 

للمشروعات الصغير في سورية، وقد أعد الباحث استبيانة وزعت على عينة من المستفيدين من  

  .ينقروض هيئة مكافحة البطالة للتعرف إلى معانات المستفيد

وتضمنت الدراسة إجراء مقارنة بين التجربة السورية مع التجربة شبيهة في تونس هي بنك 

التضامن التونسي للوقوف على نقاط القوة والضعف في التجربتين ومحاولة االستفادة من نقاط القوة 

  .المعدودة في تجربة تونس لتطبيقها على التجربة في سورية

 من التوصيات يمكن من خاللها تخفيض من المعوقـات التمويليـة            وأخيراً تضمنت الدراسة مجموعة   

لتسهم في تشجيع المشاريع الصغيرة وتضمن لها المناخ المالئم لنجاحها وتحقيق الغاية منها في خلق 

   .  عملفرص 
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  حنا جبور، جورج، قسم المحاسبة، كلية االقتصاد،  جامعة دمشق

  األستاذ الدكتور حسين القاضي: إشراف

  اآلثار المالية لطرق الدفع المتبعة في شركات تقاسم إنتاج النفط والغاز: ضوعالمو

  )دراسة تحليلية مقارنة مع التطبيق العملي على شركة الفرات للنفط(

FINANCIAL EFFECTS OF PAYMENT METHODS IN THE PRODUCTION 
SHARING COMPANIES 
Analytical and Comparative Study Applied in Al-Furat Petroleum Company 

  

تتناول الرسالة دراسة مشكلة تمويل المشتريات من المواد والخدمات في شركات تقاسم إنتاج الـنفط               

لمحلي ليس  ن الشريك ا  كووالغاز، حيث تستعرض أهمية موضوع التمويل في هذه الشركات من حيث            

وإن . هما التمويل والخبـرة الفنيـة     اللجوء إلى شركة دولية يعود إلى سببين و       لديه التمويل الكافي و   

 كامل ما يدفعه الشـريك      نإعقود تقاسم اإلنتاج تنص على استرداد التكاليف على األساس النقدي أي            

األجنبي يسترده من النفط المنتج، لذا فإن أي زيادة في تكاليف التمويل يتحملها الشريك المحلي وحده               

  .رية وخارجهاوهذا ما أيدته دراسة عقود مختلفة داخل سو

 ق تمويل المشتريات تختلف فيما بينها فإن الرسالة تستهدف تحديـد وتقيـيم            ائ تكاليف طر  ونزراً ألن 

 هـا تحليـل تكاليف  المتبعة في شركات تقاسم اإلنتاج من خالل         تمويل المشتريات ق  ائاآلثار المالية لطر  

التمويل اساتها على الشركاء من جهة      وانعكوالمفاضلة ما بينها بحسب تأثيراتها المالية وغير المالية         

  .واسترداد التكاليف

دراسة عقد شركة الفـرات للـنفط واإلجـراءات         لى  وللوصول إلى األهداف المنشودة اعتمد البحث ع      

دراسة البيانات المالية وتحليلها ومقارنة التكلفة      فضالً عن   الشرائية والمحاسبية والمالية المتبعة فيها      

 هنالك بعض النقاط تعتمد على دراسة العقد الذي يحتمل          ونظراً ألن . ل المشتريات الفعلية لتكاليف تموي  

 الرسالة بتوزيع استبيان لتنتهي  بنتائج وتوصيات قد تكون          دعِمتالتأويل واالختالف في التفسير فقد      

 .ذات منفعة لصناع القرارات ومتخذيها ومرشداً للممارسة العملية في المستقبل
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   جامعة دمشق،  كلية االقتصاد،محمود ،عبيد

   األستاذ الدكتور محمد خالد الحريري:إشراف

التجارة اإللكترونية كأحد اتجاهات التجارة الدولية في عصـر العولمـة           :الموضوع  

  .ومتطلبات تطبيقها في سورية

Electronic Commerce as Trend of International Trade in the Age of Globalisation 
and the Requirements of  its Application in Syria 

  

الملحقـات     على مقدمة وثالثة فصول تليها المقترحات والتوصيات ثم الخاتمة وأخيراً          الرسالةتشتمل  

  .والجداول اإلحصائية

 لتجارةويبحث في نظريات وسياسات ا    "التجارة الدولية في ظل العولمة      "يتناول الفصل األول موضوع     

   وأما المبحـث الثـاني فيتطـرق       لنظريات التجارة الدولية،  : اهاتها فيرصد المبحث األول   الدولية واتج 

التجارة الدولية، ويعرض المبحث الثالث التجاهات تحرير التجـارة الدوليـة قـي عصـر                سياساتل

 للتجارة اإللكترونية كنتاج  للعولمـة وتطـور اتجاهـات التجـارة              الرابع العولمة، وخصص المبحث  

  .الدولية

ويحتوي أربعة مباحـث يتضـمن األول        "مفهوم التجارة اإللكترونية وطبيعتها   "الفصل الثاني عنوانه    

الحديث عن مفهوم التجارة اإللكترونية وماهيتها وكيفية إتمام الصفقات عن طريق التجارة اإللكترونية 

عقبـات التجـارة   أما المبحـث الثالـث فيعـرض ل        فيما يبحث الثاني في أدوات  التجارة اإللكترونية،       

  .اإللكترونية والمبحث الرابع يتناول  التجارة اإللكترونية وآثارها االقتصادية

 حيث تم الحديث عن   " هامتطلبات تطبيق  و التجارة اإللكترونية في سورية   "أما الفصل الثالث فهو بعنوان      

واسـتحقاقات  ونيـة  التجارة اإللكترو ، في سورية في المبحث األولهاواقع التجارة اإللكترونية وحجم 

التجـارة اإللكترونيـة     تنـاول ت في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث ف       االندماج في االقتصاد العالمي   

 لتطوير وتحديث أنظمة وسياسات التجارة الخارجية في سورية ،ويبين المبحث الرابع متطلبات             كاتجاه

  . تطبيق  التجارة اإللكترونية  في  سورية
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  ، قسم اإلحصاء التطبيقي، كلية االقتصاد، جامعة دمشقعلي رجوب، ابتسام

  األستاذ الدكتور قاسم النعيمي : إشراف

   كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة تشرين،         الدكتورة مريم ساعي

تحليل وتصميم منظومة معلوماتية إلدارة وتنفيذ العمليات اإلحصائية في          : الموضوع

  لإلحصاء المكتب المركزي 
Analysis and Design Informating System for Management and Execution Statistical 
Operations in Statistical Central Office   

  

يتمتع علم تحليل النظم بأهمية بالغة في وقتنا الحاضر لما له من تأثير كبير في تحسين سير العمـل                   

شكل ليس له نظير، فهو يعنى بدراسة احتياجات المسـتخدمين          في مؤسساتنا، ورفع مستوى أدائها ب     

ولذلك فقد تمت االستفادة من هذا العلـم فـي          . من المعلومات بغية وبناء نظام يلبي هذه االحتياجات       

تحليل نظام العمليات اإلحصائية وتصميمها في المكتب المركـزي لإلحصـاء باعتبـاره المؤسسـة               

الجمهورية العربية السورية، التـي تـزود الجهـات المسـؤولة     المسؤولة عن النظام اإلحصائي في  

بغيـة التخطـيط للتنميـة      ... صناعية، زراعية، تجارية، اجتماعية   : بالبيانات والمؤشرات اإلحصائية  

  . االقتصادية في سورية ورفع معدالت نموها

  : يقدم هذا البحث في قسمين

  : على فصلينيتحدث القسم األول عن الدراسة النظرية والتي تشتمل 

يتناول الفصل األول مفهوم اإلحصاء، أهدافه، تصنيفاته، عالقته بالعلوم األخرى، ومراحـل البحـث              

اإلحصائي، في حين يتناول الفصل الثاني مفهوم النظام، خصائصه، أنواعه، مفهـوم تحليـل الـنظم                

حليل نظم المعلومات   ومحلل النظم، دورة حياة النظام، فضالً عن دراسة بعض الطرائق المهيكلة في ت            

  . وتصميمها

  :أما القسم الثاني فيتطرق إلى الدراسة الميدانية والتي اشتملت على ثالثة فصول

تناول الفصل األول دراسة واقع نظام العمليات اإلحصائية في المكتب المركزي لإلحصاء، أما الفصـل               

وضح الفصل الثالث تصـميم     ، في حين ي   MERISEالثاني فقد تناول تحليل هذا النظام وفق منهجية         

  .  المنظومة المعلوماتية الخاصة بعمل المكتب المركزي لإلحصاء

يهدف هذا البحث من خالل تصميم المنظومة المعلوماتية الخاصة بعمل المكتب المركزي لإلحصاء إلى              

  : ما يأتي
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ماعية فـي   تسريع إصدار إحصائيات هذا المكتب وتحليلها لرسم خطط التنمية االقتصادية واالجت           .1

 . سورية بناء على إحصائيات تمثل الواقع اللحظي، فتكون هذه الخطط موضوعية قابلة للتطبيق

معالجة أغلب صعوبات العمل اإلحصائي التي تعترض منفذيه سـواء أكانـت هـذه الصـعوبات                 .2

 ...مجتمعية، أم إدارية، أم خاصة بالعمل اإلحصائي

 ليتمكن من مواكبة آخر التطـورات فـي التكنولوجيـا           االرتقاء بالواقع المعلوماتي لهذا المكتب     .3

  . وتقنيات المعلومات

تنبع أهمية هذه الدراسة نظراً لما يتمتع به المكتب المركزي لإلحصاء من أهمية متميزة، كونه الجهة                

الوحيدة المعتمدة لإلحصاء في سورية، التي تزود المسؤولين بالمعلومـات والمعطيـات اإلحصـائية              

لية التخطيط المستقبلي، واتخاذ القرارات، كما يساعد الباحثين والدارسـين ومسـتخدمي            الالزمة لعم 

اجتماعيـة،  : البيانات في إجراء العديد من الدراسات والبحوث العلمية عن ظواهر الحيـاة المختلفـة      

، والتي تمكنهم من وضع توصيات خاصة بالظاهرة المدروسة بناء على النتائج            ...اقتصادية، زراعية 

  . التي تم التوصل إليها
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  النوايسة، موسى، قسم المحاسبة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق

  الدكتور حسين دحدوح: إشراف

  تقويم استثمارات الشركات القابضة األردنية في شركاتها التابعة: الموضوع
Valuing the investments of the Jordanian holding companies in their subsidiaries 

  

تمثل استثمارات الشركات القابضة في شركاتها التابعة توسعاً خارجياً، وتفضل الشركات القابضة هذا             

النوع من التوسع على التوسع الداخلي، ألنه يحقق زيادة في معدالت النمـو، وتقليـل المنافسـين،                 

سيطرة على مصادر   واالستفادة من الخبرات اإلدارية والتكنولوجية المتاحة لدى الشركات التابعة والم         

  .المواد الخام، وتوسيع قنوات التسويق والتوزيع

ويتطلب اتخاذ قرار االستثمار ألغراض السيطرة مسحاً للبيئة الداخلية والخارجية للشركة المستهدفة            

قبل االنضمام، كما يتطلب دراسـة تـأثير تملـك          ) تحليل أداء هذه الشركة والتنبؤ بنجاحها أوفشلها      (

  . المؤشرات المالية للشركة القابضة بعد االنضمام بشكل دورياالستثمارات في

وتواجه الشركة القابضة في تاريخ تملك االستثمارات مشكالت تتعلق بتحديد سعر شراء االستثمارات،             

وبتحديد التكلفة المباشرة لتملك هذه االستثمارات، وبتحديد االلتزامات الطارئة التي قـد تلتـزم لهـا                

الـذي  ) 3(صالح المالك في الشركة التابعة، وااللتزام بمعيار التقارير المالية رقـم            الشركة القابضة ل  

تطلب تطبيق طريقة الشراء في محاسبة االندماج في جميع األحوال المطبق بدءاً مـن بدايـة عـام                  

  .م2004

 على  وتحديد سعر الشراء يتطلب تحديد قيمة الشركة المستهدفة اعتماداً على نوعها، فيمكن االعتماد            

سعر سهم الشركة المستهدفة في تحديد قيمتها، إذ كانت مسجلة في سوق مالي نشط، أما الشـركات                 

الشـركات  (مدخل السوق، : غير المسجلة في السوق فيمكن االعتماد على المداخل اآلتية لتحديد قيمها          

  .االستثمارات، مدخل األصول، ومدخل التدفقات المخصومة، تمهيداً لتحديد ثمن شراء هذه )المشابهة

وبعد تاريخ تملك االستثمارات يجب على الشركة القابضـة اختيـار الطريقـة المحاسـبية لتقـويم                 

استثماراتها وتسجيلها في شركاتها التابعة ، فقد تختار طريقة التكلفـة التـي تبقـي علـى رصـيد                   

عات أرباح التابعـة    االستثمارات في التابعة كما هو عليه في تاريخ التملك، وتسجل إيراداتها من توزي            

في حساب مستقل، وقد تختار طريقة حقوق الملكية التي تتطلب تعديل رصيد االسـتثمارات بمقـدار                
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نصيب القابضة في أرباح أو خسائر شركاتها التابعة، وبإطفاء أي شهرة اندماج، وبإطفاء أية فروق               

  .تقويم ألصول التابعة، ترتبت على تملك هذه االستثمارات

لدراسة إلى تعرف طرائق تقويم استثمارات الشركات القابضة األردنية فـي شـركاتها             وتهدف هذه ا  

التابعة، قبل االنضمام وبعده، والتعرف إلى مدى التزامهـا بمعـايير المحاسـبة الدوليـة المتعلقـة                 

، وتلك المتعلقة بتوحيد القـوائم الماليـة، وبمعالجـة العمليـات            )االنضمام(بالمحاسبة عن االندماج    

تبادلة بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتلك المتعلقة بالمحاسبة عن الضرائب، واإلفصـاح             الم

  .في القوائم المالية
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  بابقي عبد القادر أحمد، محسن، قسم المحاسبة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق

  األستاذ الدكتور حسين دحدوح: إشراف

  لتضليل في القوائم الماليةمسؤولية مراجع الحسابات عن اكتشاف ا: الموضوع
 Auditor's Responsibility in Detecting the Misleading in Financial Statements  

 
  

موضوع مسؤولية المراجع عن اكتشاف التضليل في القوائم المالية من أكثر الموضوعات إثـارة               يعد 

د فجوة بـين مهنـة المراجعـة        للنقاش والجدل في أدبيات المراجعة، ويعود السبب في ذلك إلى وجو          

ومستخدمي القوائم المالية فيما يتعلق بمسؤولية المراجع عن اكتشاف التضليل، فمستخدمو القـوائم             

المالية يطالبون مراجع الحسابات بتقديم تأكيد مطلق بخلو القوائم المالية التي خضعت للمراجعة مـن               

فها واإلبالغ عنها في حالة وجودها، في حين جميع حاالت األخطاء أو الغش، أو أن يعملوا على اكتشا        

وقـد شـهدت   . أن مهنة المراجعة ترفض المسؤولية المطلقة عن اكتشاف كل حاالت األخطاء والغش      

السنوات األخير إقامة دعاوى قضائية ضد بعض مؤسسات المراجعة الكبرى لفشـلها فـي اكتشـاف                

ل عدد من الشركات والتي سـرعان مـا         األخطاء والغش؛ حيث قامت بإعطاء تقارير نظيفة عن أعما        

بعد تسلمها لتقارير مراجعة نظيفة األمر الذي أثار المزيد من التسـاؤالت            ) الفشل(تعرضت لإلفالس   

ومـع بدايـة األلفيـة    . والنقاش عن مدى مسؤولية المراجع عن اكتشاف التضليل في القوائم المالية     

 ذلك انهيار عدد من كبار الشركات مثل شركة         الثالثة تصاعد الجدل حول تلك المسؤولية وساعد على       

 في الواليات المتحدة األمريكية، وشركة بارماالت World Com وشركة ورلد كوم Enronأنرون 

Parmalatاإليطالية .  

وقد اقتضت خطة الدراسة تقسيمها إلي ثالثة فصول تسـبقها مقدمـة وتتلوهـا أهـم االسـتنتاجات                

أهمية الدراسة ومشكلتها وأهدافها وفرضياتها وأسلوبها فضالً عن        ففي المقدمة عِرضت    ، والتوصيات

أما الفصل األول فقد جاء بعنوان مفهوم       .عرض موجز ألبرز الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع       

التضليل وأنواعه وإجراءات اكتشافه وقُسم إلى ثالثة مباحث، تناول المبحث األول مفهـوم التضـليل               

، وناقش المبحث الثاني الممارسات المحاسبية المضللة، في حين خُصص المبحث           وأنواعه ومسبباته 

أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان مسؤوليات       . الثالث لمناقشة إجراءات اكتشاف التضليل واإلبالغ عنه      

جع خُصص المبحث األول لمناقشة المسؤولية المدنية لمرا      : مراجع الحسابات، وقُسم إلى ثالثة مباحث     

الحسابات، وأفرد المبحث الثاني لتحليل المسؤولية الجنائية لمراجع الحسابات، وخُصـص المبحـث             

الثالث لتناول المسؤولية المهنية لمراجع الحسابات، أما الفصل الثالث فقد عـالج الجانـب العملـي                

 .سةللدراسة، وختمت الدراسة بعدد من االستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها الدرا
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  عبد الغني سيف المخالفي، عبد الواسع، قسم إدارة األعمال، كلية االقتصاد، جامعة دمشق

  الدكتور طارق الخير: إشراف

دراسة "إدارة الجودة الشاملة ودورها في تحقيق اإلصالح اإلداري : الموضوع

  "نيةماالتجاهات المديرين في منظمات اإلدارة الحكومية الي
Total Ouality Management & it's Role in Realizing the Administration Refom (A 
Study of the mangers' Attitusdes in the Yemeni Governmental Administration 
organizations) 

  
تبحث هذه الدراسة في مدخل إدارة الجودة الشاملة وما إذا من شأن األخذ به أن يؤدي إلـى تحقيـق        

شود في الجمهورية اليمنية، واستكشاف إمكانية تطبيق هذا المدخل فعليـاً فـي             اإلصالح اإلداري المن  

  .بيئة اإلدارة الحكومية اليمنية والمعوقات المحتملة أمام تطبيقه

وقد تضمنت الدراسة تغطية نظرية ألهم األطر والنماذج النظرية والتطبيقية التي يرتكز عليها مـدخل               

ا العلماء والباحثون وأظهرتها التجارب فـي البيئـات العالميـة           إدارة الجودة الشاملة كما خلص إليه     

المختلفة، مع التركيز على إيضاح مفاهيم وأبعاد العناصر التطبيقية وأهميتها لمـدخل إدارة الجـودة               

الشاملة ومفهوم اإلصالح اإلداري المحددة في نموذج الدراسة المقترح الذي تم إعداده بما يتناسـب               

 الحكومية اليمنية والعربية عموماً، والذي شكل محور الدراسة الميدانيـة التـي             مع متطلبات اإلدارة  

 يمنية لمعرفة اتجاهاتهم نحو مدخل إدارة الجودة الشاملة         –وزارة  –منظمة  ) 25(شملت المديرين في    

وفقاً للنموذج، وقد خلصت الدراسة التـي       . ودوره في تحقيق اإلصالح اإلداري المنشود في منظماتهم       

قت في صاغتها من وجود عالقة موجبة بين تطبيق ندخل إدارة الجودة الشاملة وتحقيق اإلصالح               انطل

  .اإلداري في الجمهورية اليمنية
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  األستاذ الدكتور محمد خالد المهايني : إشراف

  محلية في سوريةهيكلية موازنات وحدات اإلدارة ال: الموضوع
  The Structure of the Local Administration Units’ Budgets in Syria  

  

تعد الموازنة العامة للدولة تنظيماً مالياً شامالً ألنها تعكس النظام االقتصادي واالجتماعي والسياسات 

ها أداة تنفيذية وتخطيطية التي تنتهجها الدولة لتحقيق النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية ، كما أن

ورقابية ، وهي أيضاً البرنامج التحليلي والتفصيلي لجزء من خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

إن تطوير الموازنة العامة للدولة في سورية وتحويلها من موازنة تقليدية إلى موازنة حديثة .للدولة 

قدمة وبما يتالءم مع سياسة اقتصاد السوق تتوافق مع ما هو متبع في الدول واالقتصاديات المت

االجتماعي التي تبنتها سورية ،يتطلب تطوير موازنات وحدات اإلدارة المحلية بحيث تتواءم مع هذا 

  .التغير االقتصادي وتسهم في عملية التنمية المحلية 

 الرقابة القانونية ونظراً لتعدد الموازنات المحلية على مستوى المحافظة الواحدة ومن ثم تشتت أعمال

وصعوبة تنفيذها ،فضالً عن ضرورة تنمية الموارد المحلية الذاتية وضرورة توحيد هذه الموازنات 

فقد رأت الباحثة أهمية دراسة هذا الموضوع من خالل بحث .بموازنة واحدة على مستوى المحافظة 

وازنات اإلدارة المحلية ومصادر تحليلي يتناول هيكلية الموازنة العامة للدولة في سورية والسيما م

وذلك بهدف تقديم مقترحات ) حمص(تمويلها مع دراسة تطبيقية على إحدى المحافظات السورية 

تهدف إلى توحيد هذه الموازنات بموازنة واحدة على مستوى المحافظة وتقديم مقترحات لتنمية 

  . من تجارب الدول األخرى الموارد المحلية لتلبي حاجات اإلنفاق ، كل ذلك من خالل اإلفادة

يتناول الباب األول نشأة الموازنة العامة للدولة وخصائصها وتبويـب          : قسم البحث إلى خمسة أبواب      

الموازنة العامة للدولة في سورية ، أما الباب الثاني فيتضمن دراسة لنظام اإلدارة المحلية في سورية          

محلية، وفي الباب الثالث أمثلة عن موازنات وحدات        لفة التي تمول عملية التنمية ال     توالموازنات المخ 

اإلدارة المحلية في دول أخرى ، أما الرابع فيتضمن دراسة تحليلية لواحدة من وحدات اإلدارة المحلية                

والموازنات التي تقوم بتمويلها في محاولة إلقامة نموذج لموازنـة          ) حمص(على مستوى المحافظة    

 ذلك في محاولة من الباحثة لتقديم مجموعـة مـن المقترحـات             كل. على مستوى المحافظة    واحدة  

    .والتوصيات التي تسهم في تطوير موازنات وحدات اإلدارة المحلية بشكل يدفع عملية التنمية المحلية
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نفاق العام في الناتج المحلي اإلجمالي في سورية خالل األعـوام            أثر اإل : الموضوع

1994- 2003 
The Effect Of Government Expenditure On Gross Domestic Product In Syria 
Through Years 1994-2003  

 
  

 2003 -1994سيركز هذا البحث على واقع اإلنفاق في الجمهورية العربية السورية خالل األعـوام              

  : ويتألف من فصلين، وآثاره االقتصادية واالجتماعية المختلفة وسبل تحسينه

يناقش المبحث األول مفهـوم النفقـة       ، ويضم أربعة مباحث  ، يتناول الفصل األول نظرية اإلنفاق العام     

ويخصص المبحث الثاني للحديث عن تقسـيمات اإلنفـاق العـام           . العامة وتعريفها وأركانها المختلفة   

ويختص المبحـث الثالـث بدراسـة       . والسياسية واالقتصادية والوضعية بتفرعاتها المختلفة    اإلدارية  

).  سياسـية  - إداريـة  - سياسية - مالية - اجتماعية -اقتصادية(أسباب تزايد النفقة العامة الحقيقية      

ير أما المبحث الرابع فيتناول اآلثار المباشرة وغ      ). ق محاسبية ائ طر -تدهور قيمة العملة  (والظاهرية  

وقد اعتُمد في هذا الفصل الذي يشكل اإلطار النظري للبحث علـى المـنهج              .  المباشرة لإلنفاق العام  

نظراً لكونه المنهج األكثر استخداماً ومالءمـةً فـي دراسـة الظـواهر             ، الوصفي بجوانبه المختلفة  

لعـام فـي    وستكون هناك إشارة واضحة في هذا الفصل لواقـع اإلنفـاق ا           ، االجتماعية واالقتصادية 

  . الجمهورية العربية السورية من خالل بعض األمثلة

 االقتصاد السوري   فيأما الفصل الثاني فيحتوي على خمسة مباحث  تتناول جميعها أثر اإلنفاق العام              

حيث يتضمن المبحث األول تحليالً نقدياً ألهم مصادر اإلنفاق العام في سورية كمـا              . بالبحث والتحليل 

تناول هيكل اإلنفاق العام    أما المبحث الثاني في   . ت العامة للدولة خالل فترة الدراسة     وردت في الموازنا  

 وفقاً للتبويب الوظيفي كما ورد في الموازنة العامة بشيء من التفصيل مع عرض موجز               في سورية 

فقات ويتم التركيز في هذا المبحث على الن      ، لكٍل من المثالب واإليجابيات في أداء الجهة المنفق عليها        

يكل اإلنفاق العام في سورية خـالل       ويتحدث المبحث الثالث عن ه    . االجتماعية والجماعية والشخصية  

أمـا  ،  كما ورد في الموازنات العامة للدولة خالل فترة الدراسـة          وفقاً للتبويب النوعي   فترة الدراسة 

ي سـورية واإلنفـاق     المبحث الرابع فيتطرق إلى الحديث عن تطور كٍل من الناتج المحلي اإلجمالي ف            

وينعقد المبحث الخامس واألخير على إيراد جملة مـن المقترحـات           . العام والعالقة المباشرة بينهمـا   
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 الثاني من البحـث     لويتبع في الفص  . المستنتجة في ضوء التحليل السابق بعد اختبار فرضيات البحث        

وسيتم االعتماد في هـذا البحـث   ، المنهج الوصفي التحليلي في ضوء البيانات اإلحصائية ذات الصلة        

 مجموعة من المراسيم والقوانين التشـريعية       فضالً عن على مجموعة من الكتب العربية واإلنجليزية       

خـالل  ، والمجموعات اإلحصائية الصادرة عن المكتب المركزي لإلحصاء      ، الصادرة عن وزارة المالية   

، سورية كنـدوات الثالثـاء االقتصـادي      وبعض منشورات جمعية العلوم االقتصادية ال     ، فترة الدراسة 

 .وبعض تقارير البنك الدولي واألمم المتحدة
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صناديق االستثمار ودورها في تفعيل استخدام المدخرات تجربة جمهورية : الموضوع

  وإمكانية تطبيقها في سوريةمصر العربية 
Les fonds d'investissement et leurs rôle de l'activation de l'utilisation en épargnes 
L'experience de la République Arabe et la possibilité de son application en Syrie 

  

ستثمار كإحدى اآلليات الحديثة    تأتي هذه الدراسة محاولة إلسهام علمي جديد للتعرف إلى صناديق اال          

ولمـا كانـت صـناديق      . والمهمة لجذب مدخرات األفراد والمؤسسات للمساهمة في عملية التنميـة         

االستثمار بمنزلة نشاط استثماري حديث في المنطقة العربية، كان باإلمكان الدور الذي تؤديه صناديق        

االعتماد على  األوراق المالية عن طريق     االستثمار والمتمثل في جذب المدخرات وتوظيفها في سوق         

خبرة شركات استثمارية متخصصة من أجل استخدامها لتمويل المشروعات المحلية، وإلثراء البحـث             

قمنا بدراسة التجربة المصرية لصناديق االستثمار باعتبارها التجربة رائدة، ومحاولة تطبيقهـا فـي              

لذا اقتضت الدراسة تقسيم البحـث إلـى        . يعية إلقامته سورية إذا توافرت لها البيئة القانونية والتشر      

  :خمسة فصول أساسية هي

  .االستثمار في األوراق المالية: الفصل األول
  .جوهر األسواق المالية وطبيعتها: المبحث األول -1
 .ماهية األوراق المالية: المبحث الثاني -2

  :صناديق االستثمار: الفصل الثاني
  .ستثمارماهية صناديق اال: المبحث األول -1
 .أساسيات إدارة صناديق االستثمار: المبحث الثاني -2

  :شركات االستثمار: الفصل الثالث
  .ماهية شركات االستثمار: المبحث األول -1
 .اإلطار التنظيمي لشركات االستثمار: المبحث الثاني -2

  .تجربة صناديق االستثمار في جمهورية مصر العربية: الفصل الرابع
  .الستثمار في مصرصناديق ا: المبحث األول -1
 .مدير االستثمار: المبحث الثاني -2
 .إسهام المصارف والمعاملة الضريبية لصناديق االستثمار: المبحث الثالث -3

  .إمكانية قيام صناديق االستثمار في سورية: الفصل الخامس
  .دراسة واقع االقتصاد السوري من الناحية المالية والمصرفية: المبحث األول -1
  .تطلبات إقامة صناديق االستثمار في سوريةم: المبحث الثاني -2
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  )م2005-1985(محددات الطلب على العمل في األردن وآفاقه المستقبلية : الموضوع
Determinants of labor demand in jordan and their future horiz ons (1985-2005) 

  
تهدف الدراسة إلى استعراض مراحل تطور سوق العمل األردني من خالل دراسـة خصـائص هـذا                 

 والبحث فـي جميـع      ردنية قطاعياً وتعليمياً ومهنياً،   السوق والتحوالت الهيكلية في القوى العاملة األ      

، معدل األجور الحقيقية، أسعار حجم اإلنتاج الكلي(المتمثلة في . حددات الطلب على العمل في األردن م

، الطلب على العمل في الفتـرة السـابقة، تحـويالت األردنيـين             )رأس المال (عوامل اإلنتاج األخرى    

ثر قياس أ) ، تدفق رأس المال األجنبي  العاملين في الخارج، المساعدات الخارجية، القروض الخارجية        

ل استخدام نماذج قياسية لربط المتغير التـابع         الطلب على العمل في األردن من خال       فيتلك المحددات   

 وذلك على مستوى االقتصاد ككل وعلى المستويين القطـاعي  ،بالمتغيرات المستقلة للطلب على العمل  

  .2016-2006بالطلب المستقبلي على القوى العاملة األردنية للسنوات التنبؤ كذلك  و،والتعليمي

يلي والقياسي للتعرف إلى العالقة االرتباطية بين المتغيرات تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي والتحل

باستخدام السالسل الزمنية  من خالل أسلوب االنحدار المتعدد الذي يعالج بطريقة المربعات الصغرى              

  .خالل فترة الدراسة) OLS(العادية 

واقع سوق العمـل  وتتكون الدراسة من أربعة فصول بما فيها المقدمة حيث يتناول الفصل األول منها    

األردني مستعرضاً مراحل تطور السوق وخصائص القوى العاملة وتوزيعاتها المختلفـة، فـي حـين             

يبحث الفصل الثاني في اإلطار النظري لمحددات الطلب على العمل المشار بأعاله، أما الفصل الثالـث                

لب المسـتقبلي علـى القـوى       فيقدم تقديراً لمرونة الطلب على القوى العاملة في األردن والتنبؤ بالط          

  .العاملة على مستوى االقتصاد ككل، وعلى المستويين القطاعي والتعليمي
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  علي، صقر، قسم االقتصاد، كلية االقتصاد، جامعة دمشق 

  األستاذ الدكتور محمد جميل عمر: إشراف

  )الواقع واآلفاق(البطالة في سورية : الموضوع
Unemployment in Syria (Reality and horizons) 

  

  

لذا فإنه يمثل الهـدف     . يعد اإلنسان المحور الرئيسي لعملية التنمية، فهو صانعها وهو المستفيد منها          

  .األساسي لبرامج التنمية والوسيلة الفعالة والمحركة لها 

كما أن بناء أية خطط تنموية يجب أن يستند إلى معرفة واقع الموارد البشرية واتجاهاتها وطرائـق                 

ها وتأهيلها، كي تكون المعين الذي ال ينضب في رفد سوق العمل بما يحتاجـه مـن كفـاءات                   إعداد

لذلك تعد الموارد البشرية دعامة االقتصاد القومي في        . ومؤهالت وخبرات حسب برامج زمنية متتالية     

  .أية دولة مهما كان نظامها االقتصادي والسياسي 

لى اإلطالق، والمحور األساسي الـذي تتمركـز حولـه          ولما كانت تلك الموارد أهم عناصر اإلنتاج ع       

عملية اإلنتاج فإن حسن استخدامها بشكل عام، والقوى العاملة منها على وجه الخصـوص بطريقـة            

علمية ومنظمة يساعد في تحقيق التناسب األمثل بين قطاعات االقتصاد الوطني وفروعـه اإلنتاجيـة               

الذي يؤدي إلى حـل كثيـر مـن المشـاكل االقتصـادية             األمر  . الرئيسية عند توزيع القوى العاملة    

  .واالجتماعية التي يعانيها المجتمع، ومنها مشكلة البطالة التي تعاني منها دول العالم دون استثناء

 على ظاهرة البطالة في سـورية،       -وبقدر المستطاع -لذلك فقد حاولنا في هذه الدراسة إلقاء الضوء         

  .د وتداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة الخطورةبوصفها ظاهرة اقتصادية ذات أبعا

مية عنصر العمـل ودوره     فاستعرضنا في الباب األول ماهية القوى العاملة في سورية ، من حيث أه            

، ودور التعليم وأثره في تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر األساسي والمهـم فـي               في التنمية 

عن الحديث عن خصائص القوى العاملة السورية وميزاتهـا وتوزعهـا           فضالً  . تكوين الدخل القومي  

  .على القطاعات االقتصادية وفق درجة المهارة والحالة التعليمية لهذه القوى

أما في الباب الثاني ، فقد تم الحديث عن الهيكل االقتصادي وطبيعة البطالة في البلدان النامية، ومنها                 

الة وأنواعها ومالمحها في الدول النامية، انتقلنا للحـديث عـن           فبعد استعراض مفهوم البط   . سورية

فضـالً عـن    . البطالة في سورية، من حيث معدالتها واألسباب المؤدية إليها، واآلثار الناجمة عنهـا            

  .دراسة بعض الخصائص المميزة للبطالة في سورية
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والطرائق الكفيلـة بمعالجـة     وخُصص الباب الثالث واألخير من هذه الدراسة للحديث عن االمكانيات           

أزمة البطالة حيث استُعرضت وجهات نظر العديد من المدارس االقتصادية للتخفيف من حدة البطالة،              

فبعد الحديث عن تجارب بعض البلدان الصناعية المتقدمة والدول النامية، العربية . والتقليل من آثارها

، من خالل الحديث عن تجربـة       ي مكافحة البطالة  سورية ف منها خاصة، تم االنتقال لدراسة التجربة ال      

زمـة البطالـة أو     هيئة مكافحة البطالة، ودور مكاتب االستخدام في خلق فرص عمل جديدة لمعالجة أ            

  .، والتقليل من آثارها ومنعكساتها السلبية وتداعياتها الخطيرةالتخفيف من حدتها

ج والتوصيات التي يمكن أن تسـهم فـي         وقد ختمنا هذا الباب والدراسة بفصل خاص عن أهم النتائ         

  .تحقيق الهدف من هذه الدراسة والمتمثل بالدرجة األولى في معالجة مشكلة البطالة في سورية



 رسائل الدكتوراه والماجستير

 610

 دمشق جامعة االقتصاد، كلية بسام، ثمان،ع

 زنبوعة محمود : الدكتور: إشراف

 السوري االقتصاد في ودورها القائمة النقل مشاريع فعالية دراسة: الموضوع
 

Studying the Efficiency of Transport  Projects Existed and their Effects on the 
Syrian Economy 

 
  

 باعتباره الوطني االقتصاد دعم في محورياً دوراً يؤدي السوري العربي القطر في النقل قطاع أن غرو ال

 المهمـات  مـن  بعديد يضطلع أنه عنفضالً  اإلنتاج، مجاالت لكل أفقياً المساندة همةمال القطاعات أحد

 الريفيـة  المناطق ودمج ,المدن ديناميكية ودعم وتسهيلها، األشخاص حركة تأمين خالل من االجتماعية

 تحقيـق  علـى  العمل، ومن ثم والدولي واإلقليمي المحلي الترابط وإمكانية الحضري، النقل أنماط عبر

 االقتصـادية،  لألنشطة المساندة األفقية الصبغة اعتبار ودون . التنمية فرص ؤوتكاف والتكامل التقارب

 نظـراً  األولويـة،  ذات األنشطة قائمة إلى باالنتماء جديراً اقتصادياً قطاعاً ذاته بحد ديع النقل قطاع فإن

 .اإلجمالي المحلي الناتج في يسهم مضافة، قيمة اذ اًقطاع لكونه

 وواقعه، قطاع، كل أهمية حيث من وإيجابياته، سلبياته رفةلمع المختلفة، بفروعه القطاع هذا سِرد وقد 

 دراسـة  عبر القطاع هذا وفعالية ه،ئأدا ومعايير واالجتماعي، االقتصادي والمردود وتأثيراته وتطوره،

 قـدرات  دعم على والتركيز مؤسساته، أداء تقييم ومؤشرات والفنية والتشغيلية االقتصادية المؤشرات

 الشديدة، الدولية المنافسة إطار وفي االنفتاح، أثر على والبقاء المنافسة في لةالمسؤو المؤسسات هذه

 الشـاملة،  االقتصـادية  التنمية عملية من جزءاً إال ليست بالمحصلة وهي وتطويرها، تأهيلها خالل من

  .للنقل ومتطورة متكاملة منظومة على منه كبير جانب في يتوقف الحضاري التقدم أن باعتبار
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  خالد محمد،  كلية االقتصاد،  جامعة دمشق ، يالكرد

  األستاذ الدكتور محمد عدنان النجار : إشراف

  إدارة اإلنتاجية في منظمات األعمال في سوريا ولبنان : الموضوع

  ) دراسة ميدانية مقارنة من أجل نيل درجة الدكتوراه في إدارة األعمال     (
Managing productivity in business organizations in Syria & Lebanon  
( comparative field study)  

  

  يركز البحث ويهدف إلى تقييم الواقع الفعلي بجوانبه االيجابية والسلبية إلدارة اإلنتاجية 

 من أجل تشخيص الحالة الراهنة لوضع        وعملياً  ولبنان وتقييمه علمياً   ةفي منظمات األعمال في سوري    

  . للتطبيق في المستقبل الحلول الناجعة القابلة

  القسم األول ويمثل الدراسة النظرية وتتضمن ستة فصول ، تتألف هذه الدراسة من قسمين 

 والمنهجية  ه وفرضيات ه وأهداف تهاشتمل الفصل األول مقدمات البحث واستعراض أهمية البحث ومشكل        

  .العلمية وتحديد المجتمع اإلحصائي والعينة الممثلة للمجتمع 

لفصل الثاني في ثالثة مباحث استعراض مفاهيم اإلنتاجية والمفهوم المستخدم فـي الدراسـة              يتناول ا 

وفي المبحث الثاني يتم استعراض أهمية دور إدارة اإلنتاجية وفي المبحث الثالث األشكال القانونيـة               

  .لمنظمات األعمال 

تاجية الداخلية والثاني حـول   األول يتمحور حول إدارة محددات اإلن     ، يتألف الفصل الثالث من مبحثين      

  . إدارة المحددات الخارجية

  )   تقيم(أما الفصل الرابع فتناول في المبحث األول قياس اإلنتاجية وفي المبحث الثاني تحليل 

  . نتائج قياس اإلنتاجية

أما الفصل الخامس فيركز في المبحث األول على اإلنتاجية على المستوى القومي وفي المبحث الثاني               

  .  في لبنان وفي المبحث الثالث على اإلنتاجيةةلى اإلنتاجية في سوريع

األول بعنوان استراتيجية تحسين مستوى اإلنتاجيـة وفـي         ، أما الفصل السادس فيتألف من مبحثين     

  . المبحث الثاني األساليب الحديثة لتحسين اإلنتاجية

الفصل األول ويتألف من تصـميم      ،  فصول أما القسم الثاني فيمثل الدراسة الميدانية ويتألف من ثالثة        

االستبيان وتحديد المجتمع اإلحصائي الذي تقرر في قطاع الصناعات الغذائية وتحديد العينة الممثلـة              

  .  وخطة التوزيع وتجميع البيانات المطلوبة للتحليلواختيارها عشوائياً
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فصل الثاني يتم القيام بالتحليل اإلحصائي للبيانات واختبار فرضيات البحث والتوصل إلى نتائج             وفي ال 

 المؤشـرات اإلحصـائية علـى       حلِّلالدراسة الميدانية للعينة وتعميمها على المجتمع اإلحصائي كما         

  .  ولبنان بشكل مقارن ةمستوى كلي في سوري

  .  النتائج وتقديم المقترحات والتوصيات ويتم ختام الدراسة في الفصل الثالث وبيان
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  ، كلية االقتصاد، جامعة دمشققسم إدارة األعمالابن عطية الزهراني، عبداهللا، 

   سليمان الفارسرالدكتو: إشراف

  أثر الثقافة التنظيمية على أداء العاملين في المملكة العربية السعودية: الموضوع

The influence of the organizational culture on the performance of the workers in the 
Saudi Arabia 

  

  أداء العاملين بالمملكـة العربيـة السـعودية        فيثر الثقافة التنظيمية    إلى تحليل أ  هذه الدراسة   هدفت  

مراجعـة  حيث تـم تحديـد أهـدافها ب        ،ة والخاص ة الحكومي المنظمات في   التعليميبالقطاع الصحي و  

ات واألدبيات النظرية والميدانية للتوصل إلى نموذج يفسر الثقافة التنظيميـة فـي المنظمـة               الدراس

فـي  ثـر االخـتالف     أدراسـة    و تحليل عناصر الثقافة التنظيمية في المنظمات السعودية       و   السعودية

  المنظمـات   هـذه  عناصر الثقافة التنظيمية فـي    إدراكهم ل  للعاملين على اختالف     الشخصيةخصائص  ال

لى أثر الثقافـة  إالتعرف  وليل العالقة بين المتغيرات التنظيمية للمنظمة وعناصر الثقافة التنظيمية  تحو

المنهج الوصفي التحليلـي بأسـلوبه       مااستخدولتحقيق هذه األهداف تم      ، أداء العاملين  فيالتنظيمية  

  الثقافـة قـيم  دبين خمس من أبعـا  هناك  عالقة ارتباط موجبة    ، وقد أشارت النتائج إلى أن       المسحي

ـ       اوبين كفاءة األداء، حيث     ) المتغيرات المستقلة (التنظيمية     وتـأثيراً اًتضح أن البعـد األكثـر ارتباط

 ثـم بعـد  " القـوة " ثم بعد" التنافس"يلي ذلك بعد  "  القانون والنظام " كفاءة األداء هو بعد      باإليجاب في 

  الثقافـة  قيم  من أبعاد  ةبين خمس سالبة  تباط  أن هناك عالقة ار   ثم بعد االقتصاد، كما تبين       " الفاعلية"

 كفاءة األداء هو    بالسلب في   وتأثيراً اًالتنظيمية  وبين كفاءة األداء، حيث يتضح أن البعد األكثر ارتباط          

" استغالل الفـرص " ثم بعد " ةأفاالمك "ثم بعد"  عالدفا" ثم بعد " الصفوة" يلي ذلك بعد   "فرق العمل " بعد  

، الفاعليـة ءة األداء ترتفع بارتفاع أبعاد القانون والنظـام، التنـافس، القـوة،    كفاحيث فسر ذلك أن   

كمـا  ،   وتنخفض بانخفاض أبعاد فرق العمل، الصفوة، الدفاع، المكافأة، استغالل الفـرص          . االقتصاد

من التغيـر فـي كفـاءة       %) 42.1( مجتمعة تفسر فقط     العشرةالنتائج إلى أن هذه المتغيرات      أشارت  

 في داللة إحصائية    ا ذ اًاإلشارة إلى أن بقية األبعاد التنظيمية لم يثبت أن لها عالقة أو تأثير            مع  األداء  

  .كفاءة األداء

عالقة ارتباط ذات داللـة إحصـائية بـين المؤهـل           ومن جانب آخر أشارت النتائج إلى انه ال توجد          

لة إحصائية بـين سـنوات      عدم وجود عالقة ارتباط ذات دال     والتعليمي وأي من قيم الثقافة التنظيمية       
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اختالف جوهري في متوسـط  اتجاهـات   كما تبين أنه ال يوجد     الخدمة وأي من قيم الثقافة التنظيمية       

 كمـا   العاملين في المنظمات السعودية نحو األبعاد الرئيسية الخاصة بالقيم التنظيمية، وكفـاءة األداء            

 بين اإلناث أكبر بشكل ذي داللة إحصائية         المنظمات السعودية   في تبين أن متوسط درجة كفاءة األداء     

عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية        تبين   اًوأخير. من متوسط درجة كفاءة األداء بين الذكور      

   داللة إحصـائية بـين القطـاع        يوجود اختالف ذ  و من قيم الثقافة التنظيمية      بين عمر المنظمة وأي 

 .ع القيم التنظيمية وكفاءة األداء لديهمالحكومي والقطاع الخاص فيما يتعلق بجمي
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   قسم المحاسبة، كلية االقتصاد، جامعة دمشقمحمد عبد الهادي المسني، فائزه،

  الدكتور راغب الغصين: إشراف

 فـي وأثـره  (ABC) إمكانية تطبيق نظام التكلفة على أساس النشـاط  : الموضوع

فـي  دراسة تطبيقية علـى مصـنع إسـمنت البـرح           (قرارات التسعير   

  )الجمهورية اليمنية
The ability to apply the system on the Activity Based Costing (ABC) and its effects 
on pricing decisions  
Practical study on Al – Barh cement factory in the Yemeni Republic  

  

ليفية التقليدية كمحاولـة لحـل      م عمل كل من كوبر وكابالن على تطوير األنظمة التكا         1987في عام   

مشكلة تخصيص التكاليف غير المباشرة على المنتجات، وذلك بتقسيم نشاط المنظمات إلى عدد مـن               

األنشطة، ودراسة كل نشاط على حدة وتحليله، ومن ثم إيجاد مسببات أو موجهات تكلفة لكل نشاط ،                 

 كان لظهوره أثر كبير فـي تحسـين         وقد سمي هذا النظام بنظام التكلفة على أساس األنشطة والذي         

عملية القياس ودقتها وترشيد القرارات فضالً عن حسن إدارة الموارد والتخطيط والرقابـة وتقيـيم               

  .األداء فهذا النظام يعمل على التحليل والتقييم وإعطاء معلومات مناسبة ودقيقة

 غير المباشرة عبـر مـرحلتين    وتتمثل آلية عمل نظام التكلفة على أساس النشاط بالتحميل للتكاليف        

ففي المرحلة األولى يتم توزيع الموارد على األنشطة باالعتماد على مسببات تكلفة خاصة بـالموارد               

ومن ثم في المرحلة الثانية تخصيص تكاليف األنشطة على المنتجات باالعتماد على معدالت تحميـل               

 تكلفة أو محركات تكلفـة غيـر مرتبطـة          كثيرة ومتنوعة، ، لذا فإن هذا النظام يعتمد على مسببات         

بالحجم ولكنها مرتبطة باألنشطة وعدد مرات حدوثها، ومن ثم فهي العامل السببي أو الموجه للتكلفة،       

وقد قامت الباحثة بإعداد بحث حول هذا النظام ومعرفة أثره في قرارات التسـعير وذلـك بمحاولـة                  

نع إسمنت في الجمهورية اليمنية، وقد تضـمنت        تطبيقه على إحدى مؤسسات القطاع العام وهو مص       

  :الرسالة ثالثة فصول

الفصل األول دراسة نظرية عن األنظمة التقليدية ونظام التكلفة على أساس النشاط وأثر استخدام نظام 

  .ويتكون هذا الفصل من أربعة مباحثالتكلفة على أساس النشاط في قرارات التسعير ، 

لى دراسة الواقع المحاسبي التكاليفي المطبق في مصنع إسمنت البرح في أما الفصل الثاني فيحتوي ع  

  .الجمهورية اليمنية، ومحاولة تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط ويتكون هذا الفصل من مبحثين
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ويهدف الفصل الثالث إلى معرفة أثر تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط في قرار التسعير، ومن                 

  .التوصيات، ويتكون هذا الفصل من مبحثينثم النتائج و

                  النظام التكاليفي المطبق في مصنع االسمنت موضع الدراسـة ال يعـد وقد  توصلت الباحثة إلى أن  

نظاماً متكامالً ، فما هو واقع أن نظام التكاليف فقط صمم لخدمة المحاسبة المالية أو مكمالً لهـا، وال                   

       المعلومات التي يوفرها ذلك النظام ال تعطي بيانات دقيقـة ممـا             يعطي دقة في القياس، ومن ثم فإن

  .يؤثر في قرارات التسعير الخاصة بمنتجي اإلسمنت البورتالندي سواء العادي أو المقاوم لألمالح

كما تم التوصل إلى إمكانية تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط في هـذا المصـنع، وأن هنـاك                   

ن تلك المقومات وجود أطر يمكن تأهيلها من خالل التدريب والتأهيـل العملـي ،        مقومات للتطبيق وم  

                فضالً عن تطور تكنولوجيا اإلنتاج وذلك من متطلبات تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط، كما أن

هناك وعياً وتعاونياً من قبل اإلدارة العليا لتطبيق أي بادرة تسهم في رفع كفـاءة األداء والتشـغيل                  

  .وحسن إدارة الموارد 

 مما أدى إلـى     ABCوقد اختلفت النتائج عند احتساب التكلفة في ظل النظام التكاليفي المطبق ونظام             

  . اختالف األثر في قرارات التسعير
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  سعيد الشرعبي، رزاز، قسم اإلحصاء، كلية االقتصاد، جامعة دمشق

   هدى نبيل رومانياألستاذ الدكتور عدنان حميدان ومشاركة الدكتورة: إشراف

  في دراسة قطاع النفط والغاز في اليمننماذج السالسل الزمنية وتطبيقاتها : الموضوع
«Time Series Models and it's Applications in Oil and Gas Sector Study in Yemen» 

  

ا من أهم المواضيع المستخدمة في تحليل سيعدلوك الظواهر  موضوع السالسل الزمنية وتحليلها واحد
المختلفة وتفسيرها من خالل دراسة تطورها التاريخي عبر فترات زمنية محددة، وتُعـرف السلسـلة               
الزمنية بمجموعة المشاهدات المولدة على التوالي خالل الزمن، إن الطبيعة الحقيقة للسلسلة الزمنية             

ظـواهر االقتصـادية والتجاريـة      أن مشاهداتها معتمدة أو مترابطة فيما بينها، ولذلك، فإن غالبية ال          
وغيرها من العلوم األخرى تتطور عبر الزمن والتحليل اإلحصائي الذي يدرس هذا التطور يطلق عليه               
اسم تحليل السالسل الزمنية، ويهدف هذا التحليل بشكل أساسي إلى وصف آلية توليـد المشـاهدات،             

ي عملية اتخـاذ القـرارات فـي المجـاالت           ف يؤديه الدور الذي    فضالً عن التنبؤ بالقيم المستقبلية،    و
التطبيقية كالتخطيط في السيطرة على العمليات والتخطيط في إدارة اإلنتاج والنمط اإلنتـاجي، وفيمـا               
يتعلق بهذا البحث سنعرض دراسة طرائق تحليل السالسل الزمنية سـواء ذات المتغيـر الواحـد أو                 

سل الزمنية الخطية مع إلقاء نظـرة سـريعة علـى           متعددة المتغيرات، تحديدا سنتناول نماذج السال     
النماذج ذات العالقة بالدراسات المالية، هذا ما يتعلق بالجانب النظري للدراسة أما الجانب التطبيقـي               
فقد تم اختيار قطاع النفط والغاز في اليمن  لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في مختلف بلدان العـالم       

 دورا مهما في تمويل يؤدينامية، ومما الشك فيه أن قطاع النفط في اليمن        سواء المتطورة منها أو ال    
ع من كفاءة  إحداث تنمية مستدامة ترففيخطط التنمية ويسهم في حث القطاعات اإلنتاجية األساسية و

 القطاع كاإلنتاج واالسـتهالك     في الجانب التطبيقي أهم المتغيرات المؤثرة       االقتصاد الوطني، وسيشمل  
إلخ، ولذلك فإن الهدف من الدراسة يتمثل في وصف         .... جم الصادرات الخارجية ومعدالت األسعار    وح

الواقع الراهن لقطاع النفط والغاز في اليمن وبيان العوامل التي تعمل على تفعيل عمل هذا القطـاع،                 
ن المتغيرات قيد    دراسة تحليلية واقعية باستخدام تقنية تحليل السالسل الزمنية لكل متغير م           فضالً عن 
 وللمتغيرات التي قد ترتبط بعالقات مختلفة فيما بينها بهدف تقديم أفضل نماذج رياضية قادرة               ،البحث

على وصف سلوك تلك المتغيرات واالستفادة منها في الحصول على تنبؤات دقيقـة تكـون منطلـق                 
  .الخطط الموضوعة لتفعيل دور قطاع النفط والغاز في اليمن
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 جامعة دمشق ،كلية االقتصاد ،قسم إدارة األعمال،  إبراهيم،جلونيطه محمد الع

  عبد اللطيف عبد اللطيف  األستاذ الدكتور:إشراف

  )دراسة نظرية وميدانية(نظام عربي إسالمي مقترح في إدارة الجودة : الموضوع
A Proposed Islamic Arabic Quality Management System Theoretical and field study 
 

  

منذ أكثر من عقدين وقضية الجودة تشغل اهتمام المنظمات والباحثين حول العالم، وقد سادت فلسفات               

ونظم في مجال إدارة الجودة لم يكن للفكر اإلداري العربي واإلسالمي فيها دور يذكر، وذلـك علـى                  

ظائف وأنشـطة،   الرغم من كثرة البحوث التي أجريت في الفترة نفسها في مجال اإلدارة اإلسالمية و             

وما تزخر به الحضارة العربية اإلسالمية من كنوز نظرية وعملية في مجال إدارة الجودة، ومن هنـا                 

تأتي هذه الدراسة محاولة لسد بعض النقص في هذا المجال المهم، من خالل اقتراح نموذج عربـي                 

  .إسالمي في إدارة الجودة

نهجية التي سيسير عليها في بحـث مشـكلة         يستهل الباحث دراسته بفصل تمهيدي يحتوي على الم       

حيث يتناول الفصل األول من هذه األطروحة مفهـوم الجـودة           : الدراسة عبر فصولها األربعة اآلتية    

المعاصر، ويعرض أهم فلسفات الجودة الحديثة ونظمها وروادها من خالل منهج توري، يعتمد علـى               

ود ما قبل التاريخ حتى وقتنا هذا، أما الفصل ما كتبه اآلخرون من دراسات حول نطور الجودة منذ عه   

الثاني فيتناول اإلدارة اإلسالمية من حيث األسس والخصائص والنظريات، ويتضمن اقتراح نمـوذج             

لإلدارة اإلسالمية قائم منهج النظم، كما يتناول وظائف اإلدارة وأنشطتها في اإلسالم، وفـي الفصـل                

ص ئبيقاتها في الحضارة العربية اإلسالمية، وتتناول خصا      الباحث تعرض الدراسة مفهوم الجودة وتط     

أهم نظم الجودة المعاصرة وتقارن بينها، وتتناول خصائص إدارة الجودة في اإلسالم، ويتضمن هـذا               

  .الفصل نموذجاً مقترحاً في إدارة الجودة يقوم على منهج الفكر اإلداري اإلسالمي

الدراسة الميدانية ونتائجها، وصـوالً إلـى اختبـار         وتخصص الدراسة الفصل الرابع واألخير لعرض       

  .الفرضيات والتوصيات
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  ، كلية الشريعة، جامعة دمشقاللودعمي، تمام

  الدكتور صالح العلي     : المشرف

  أحكام الجينات البشرية وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي: الموضوع

) Human genes rules and its applications in Islamic law (  

 خمسـة وقد قسـمت الدراسـة إلـى        ، تتضمن الرسالة دراسة للجينات البشرية من الناحية الشرعية       
تم فيها التعـرف    ، فصل تمهيدي طبي تضمن تعرفاً مبسطاً على الجينات من الناحية الطبية            : فصول
وماهيـة الخريطـة    ، من تركيب الجينـات البشـرية     ، كل ما ستتناوله الرسالة بدراسة شرعية      على
ثم تكلمت عن أنواع التـدخل      ، وعالقتهما بالصفات واألمراض  ، لبصمة الوراثية المميزة لكل إنسان    وا

سواء على صعيد شفاء األمراض أو على صعيد ، وما توصل إليه الطب في ذلك، المخبري في الجينات
  .ثم تناول القسم األخير منه االستنساخ البشري بكل أنواعه، تحسين الجنس البشري

حيـث رجحـت   ، عن دور القرائن في إثبات األحكام الشـرعية الدراسة   تتحدث األول منها     الفصل في
بعد أن بسطت أدلة الفـريقين بشـيء مـن          ، الدراسة فيه قول اآلخذين بالقرائن ضمن شروط وقيود       

  .بالفصل الذي يليهوتعلقها المباشر ، ألهمية ذلك، اإلسهاب
إثبات النسب ونفيه عن طريق البصمة الوراثية حيـث         األول  : انقسم الفصل الثاني لمحورين رئيسيين    

قدمت وسائل إثبات النسب ونفيه شرعاً، ثم انتقلت إلى إثبات النسب ونفيـه عـن طريـق البصـمة                   
، والمحور الثاني تناول دور البصمة  الوراثية في إثبات جرائم الحدود والتعزيزات واإلثبـات               الوراثية

  .ائن في ذلكفي المجال المدني من خالل دور القر
درس الفصل الثالث مشروعية األعمال الطبية ومشروعية المساس بجسد اآلدمي إذ تعد دراسة هـذا               
الفصل بمنزلة مقدمة ال بد منها للفصل األخير الكبير والمهم ابتدأ بدراسة حكم تعلم الطـب وتعليمـه                  

التطبيـب وأفـرد    (نداوي  وممارسته، ثم انتقل إلى التعرف على شروط إباحة العمل الطبي ثم حكم ال            
  .المبحث األخير منه عن أحكام المساس بجسد اآلدمي

أما الفصل الرابع فقام بدراسة شرعية لكل ما يتعلق بالتدخل في الجينات البشرية، ابتدأ بدراسة أحكام                
مناً مشروعية زواج األقارب، ومشروعية التحكم في جنس الجنين فـي ضـوء             ضالفحص الجيني مت  

لى حكام التدخل العالجي، والتحسيني على مستوى الخلية الجنسية والخلية الجسـدية،            ذلك، وانتقل إ  
وفي جميع المراحل العمرية لإلنسان، ودرس المبحث الثالث أحكـام االستنسـاخ بأنواعـه الثالثـة                

 والعالجي، واستنساخ األنسجة واألعضاء، حيث يسعى النوع األول لتوليد كامل اإلنسان، في             يدالتوال
ليد أجزاء منه لغايات استشفائية، وكان آخر المطاف المبحث الرابـع            والثاني والثالث لتو   يسعىحين  

من هذا الفصل، حيث درس أحكام البحث العلمي في الجينات البشرية ومسؤولية العاملين في المجال               
  .الجيني
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  دمشقبن صالح الدين طالب، يوسف، قسم الفقه اإلسالمي وأصوله، كلية الشريعة، جامعة ا

 .األستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: إشراف

  . في الفقه اإلسالمي وأصولههالعفو وأحكام: الموضوع

Pandonable(Afo)anbitsRules in Islamic jurisprudene (FiKh) andits principles  

  

  .وبابين، تتضمن األطروحة فصالً تمهيدياً

والعفو في األحاديـث  ،  ويدرس آيات العفو في القرآن الكريم ،يعرف العفو في اللغة   : الفصل التمهيدي 

وذلك بالتخفيف  ، اً عن المكلف  يإما أن يكون عفواًَ إله    ، وقد تبين أن العفو في القرآن والسنة      ، الشريفة

  .أو يكون إرشاداً للمكلف إلى العفو عن غيره من العباد، عنه في بعض األحكام

  :ومن هنا كانت األطروحة في بابين

ويتحدث هذا الباب عن مفهـوم العفـو اإللهـي          ، العفو اإللهي عند األصوليين والفقهاء    : لباب األول ا

وبيـان  ، مع المقارنة والتحليل  ، وذلك بذكر مفهوم العفو  عند العلماء؛ كالشاطبي وغيره        ، وضوابطه

وموضـع  ، وذلك ببيان العالقة بين العفو وتعريف الحكم الشرعي       ، العفو في مباحث األحكام الشرعي    

وكان هذا هو   ، والعفو والعزيمة ، الواجب والحرام والمكروه، والصلة بين العفو والرخصة      : العفو من 

  .األول والثاني نالفصال

        وقد تكلمت فيه عن أنواع سكوت      ، مسكوتاً عنه    وأما الفصل الثالث فيتضمن العالقة بين العفو وما يعد

  .وحكم األشياء في األصل،البراءة األصلية ثم بينت عالقة العفو ب، الشارع عن األحكام 

فيتحدث عن العالقة بين  العفو ومباحث التكليف وذلك بإظهار الفعل المكلف بـه              : وأما الفصل الرابع  

وهـو القـدرة    ، وبيان شروط التكليف في الفعـل المكلـف بـه         ، من حيث ما يتعلق به من الحقوق      

  .ونحوهما، خطأ والنسيانوالعوارض التي تعترض التكليف من ال، واإلمكانية

وذلك ببيان تعريف العفو اإلنساني، والفـرق       ، فهو في العفو اإلنساني عند الفقهاء     : وأما الباب الثاني  

وإظهار القواعد والضوابط األصولية والفقهية التي تضبط       ، وبين العفو والصلح  ، بين العفو واإلسقاط  

  .دود والجناياتوبعض تطبيقات العفو في المعامالت والح، مبدأ العفو

  .ثم جاءت الخاتمة في أهم النتائج التي توصل إليه البحث
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  أحمد تيلخ، عبد الرحمن، كلية الشريعة، جامعة دمشق

  الدكتور أسامة الحموي: إشراف

  )دراسة أصولية تحليلية(التخيير عند األصوليين : الموضوع
The choice at the originators (An analysis original study) 

  

  

تتناول هذه األطروحة موضوعاً أصولياً، يهدف إلى تجلية مفهوم التخيير عند األصـوليين، وتبيـين               

  مواطنه في الموضوعات األصولية، وعالقته بهذه الموضوعات 

  :يأتفهي تبين ما ي

تفويض الشارع للمكلف فـي إتيـان       (ـ  :ألصوليين حيث إن التخيير هو       مفهوم التخيير عند ا    -:أوالً

ومقوماته المخير وهو الذي يفوض  ) أو تركها إلى بدل أو إلى غير بدل تيسيراً بشروط معلومة          خصلة  

 ، والمخير وهو الشارع صاحب الحق في تفويض األمر إلى اختيار المكلفـين            ،إليه األمر في االختيار   

  .والمخير فيه  وهو الواقعة التخييرية التي يملك فيها المخيَِّر حق االختيار

اظ ذات الصلة به هي اإلباحة والجواز واإلبدال والترتيب، ولألصوليين مسالك مختلفة في تقسيم              واأللف

  .التخيير وذلك العتبارات مختلفة 

 عالقة التخيير باألحكام الشرعية المختلفة، سواء أكان فـي الواجبـات كالواجـب المخيـر،                -:ثانياً

ألحكـام كالمنـدوب والمبـاح، والمكـروه،        والواجب الموسع، والواجب الكفائي، أو في غيرها من ا        

  .، والرخصة، ومواطن التخيير في كل منها راموالح

   عالقة التخيير بمباحث االجتهاد-:ثالثاً

  . القواعد والضوابط األصولية الحاكمة للتخيير وذلك كالمصلحة ورفع الحرج والعرف-:رابعاً
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  ية الشريعة، جامعة دمشق، كلقسم الفقه اإلسالمي وأصولهبن جمعة المحمد، محمد،ا

  الدكتور صالح العلي:  إشراف

  )دراسة فقهية أصولية (مقاصد الشريعة في االستثمار: الموضوع
The legislation's aims and purposes in investment Fundamentalist and 
jurisprudential monograph 

   

ميدان االسـتثماري خاصـة مـن الزاويـة     أزمعت هذه الرسالة دراسة الجانب االقتصادي المتعلق بال 

المقاصدية له بعيداً عن التفصيالت التشريعية التـي تضـمنت أحكـام المعـامالت الماليـة عامـة                  

عملت على استقراء النصوص التشريعية وأقوال الفقهـاء        حيث  ، واالستثمارات على جهة الخصوص   

 وتأطير كامل ألحكام االسـتثمارات      فيما يتعلق بأحكام االستثمارات المالية والخلوص إلى ضبط محكم        

حاملةً على عاتقها التقليل ما أمكـن       ، ضمن مقاصد وضوابط عامة تحكم حركة االستثمارات التطورية       

من حدة االختالفات المتزايدة التي نشهدها في الميدان االقتصادي للدراسات اإلسالمية، حيث إن النظر              

 ضبط   إلى ية الحديثة جعل الباحث يشعر بالحاجة الملحة      في جل التكييفات الفقهية لألساليب االستثمار     

صارم للمرتكزات التي تقوم عليها تلك التخريجات والتكييفات، بحيث يغدو من اليسير الوقوف علـى               

منطلقاتها وأسسها، فيبسط على المرء اختيار الرأي الذي ال يتعارض مع مبادئ الشـرع وتعليماتـه                

ات إلى البعد المقاصدي كمرتكز أساسي ينطلق منه التكييف الفقهـي،           بناء على ذلك فإن االلتف    ، العامة

  .ويقوم عليه التخريج الشرعي ينبغي أن يحظى بمزيد من التأصيل والتحقيق

راعت الرسالة في سبيل الوصول إلى األهداف والغايات التي آلت على نفسها تحقيقها من خالل هذه                

 اآلخـر   هاية وتقسيمات تسلسلية تنبني بعضها على بعض       منطق اًالدراسة السير في جزئياتها وفق خُط     

مشكلة نسقاً دراسياً واحداً يخدم بكليته صياغة النتائج المنطقية التي تنبني على المقدمات المعروضة              

فقمت بتقسيم الرسالة إلى مقدمة وخمسة فصول، كانت        ، في سيرورة الرسالة من مبدئها إلى منتهاها      

في ، نقاط التأسيسية التي تخدم بناء الرسالة المتكامل في فصوله األخرى         مهمة الفصل األول تثبيت ال    

 عمل الفصل الثاني على التعريف باالستثمار وبعض أحكامه التي تسـاير الهـدف المـراد مـن             حين

الرسالة، ثم راح الفصل الثالث في محاولة للوصول إلى مقاصد عامة وقواعد كلية لالستثمارات فـي                

لالستفادة منها كأطر عامة تضـبط التكييفـات الفقهيـة لألسـاليب االسـتثمارية              الشريعة اإلسالمية   

المعاصرة، ثم رتب الفصل الرابع األساليب االستثمارية حسب األولويات الشـرعية التـي يفتـرض               

أثناء عملية التقنين الفقهي لالستثمارات من الوجهة الشرعية، وأخيراً يبين الفصـل     في  الخضوع لها   

 التعامل مع تلك المقاصد التي تم التوصل إليها في حالة ورود الـنص التشـريعي أو                 الخامس طبيعة 

  .القياس أو عدم ورودهما
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  جامعة دمشقكلية الشريعة، عمري، عبادته،  

  سان عوضحالدكتور محمد : إشراف

  )دراسة مقارنة(أحكام الرعايا المسلمين خارج الدولة اإلسالمية : الموضوع
The rules on Islamic residents outside Islamic countries (comparative studies) 

  
 

 لألحكام المتعلقة بالمسلمين المقيمين خارج البالد اإلسالمية وذلك مـن الناحيـة    يتناول البحث عرضاً  

  .  ودولةاالجتماعية والمالية وحدود العالقات بين المسلم وغيره فرداً

  : فصولة باب ثالثيتضمن كل ، قد قسمت البحث إلي بابينو

 فيه حدود العالقات التي يقيمها المسلم مع الدولة غير اإلسالمية من حيث النظـام               تالباب األول، بحث  

حكـم الترشـيح    وحكم تـولي الوظـائف العامـة،        و، ويتضمن حكم تولي المناصب الحكومية    . العام

  .ألحكام العامة وغيرها من اةسالمياإلحكم التقاضي إلي محاكم الدولة غير وواالنتخاب، 

سالمية  من الناحية    اإل المسلم مع الدولة غير      ا فيه عن حدود العالقات التي يقيمه      تبحث: الباب الثاني 

 تتعلق بااللتزامات المالية    اًويتضمن الضمان االجتماعي وحكم التأمين واالشتراك فيه، وأحكام       . المالية

                          .      كحكم دفع الضرائب والرسوم، وغيرها من األحكام
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  جامعة دمشق، قسم الحديث النبوي وعلومه، كلية الشريعةالجواد حام، عبد، 

  األستاذ الدكتور عماد الدين الرشيد: إشراف

التفرد في رواية الحديث، ومنهج المحدثين في القبول والـرد، دراسـة            : الموضوع

  تأصيلية تطبيقية

The Narration based on a single chain and the Methodology of Hadith scholars in its 
acceptance or rejection: ِِAn applied study based on principles of Hadith 

  

  :، وآله وصحبه ومن وااله، وبعدالحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا 

هم من مفاخر هذه األمة، ومن أهم اآلثار        فإن منهج النقد الحديثي الذي أبدعه جهابذة المحدثين ونقاد        

العلمية التي أدخلها علماء المسلمين على العلوم اإلنسانية، فأسسـوا مـن خاللـه مـنهج اإلثبـات                  

  . والتوثيق، وآليةَ دراسة الرواية التاريخية، وكيفيةَ التحقق منها وضبطها

قف عند ظاهر األسانيد، وأسماء     وعلم الحديث يدرس الروايات من جوانب عدة، وزوايا مختلفة، فال ي          

الرواة ومدى وثوقيتهم؛ بل يغوص إلى ما هو أعمق من ذلك، فيبحث وينقب عن كل ما هـو مِظنَّـةٌ                    

للخلل في الرواية، أو الحتمال وقوع الوهم أو الخطأ فيها، فضالً عـن وقـوع الكـذب أو التحريـف                    

  .المتعمد

 الحديث، وعصباً رئيساً في تعليل الروايـات والحكـم          وهذا البحث يتناول جانباً نقدياً مهماً في علوم       

  . صحة الروايةفيوأثر هذا التفرد ) التفرد في الرواية(عليها، وهو جانب 

فكثيراً ما يعلل المحدثون الروايات بالتفرد، فيردونها لتفرد راويها، وكثيراً ما يضعفون الراوي لوقوع              

 من الروايات األفراد، ويصححون     اًت نفسه يقبلون كثير   التفرد منه، أو لكثرة أفراده، ونجدهم في الوق       

تفردات كثير من الرواة، فهل التفرد بحد ذاته علة؟ وهل تفرد الراوي بشيء سبب لجرحـه والطعـن     

  فيه؟ 

وإن المتابع لعمل المحدثين ونقاد الحديث يجد أن تفرد الراوي براوية حديٍث ما، يثير عندهم تساؤالٍت                

ول سبب تفرده، ولماذا لم يرو الحديثَ غير هذا الراوي من أهل طبقته وعصره              وإشاراِت استفهام، ح  

  وأقرانه من الرواة ؟ 
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كما يـبحثون في حال هذا الراوي المتفرد؛ هل هو من التوثيق والضبط العلمي ما يؤهله لقبول هـذا                  

االطمئنان إلى ما تفرد به     التفرد منه، ويمكِّنُنَا من االعتماد عليه، أم أن ضبطه أقل من ذلك فال يمكن               

  .من الروايات، وال يمكن قبول إال ما شاركه غيره في روايته؟

  . هانكل هذه تساؤالت ومشكالت يطرحها البحث، ويحاول اإلجابة ع
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  قسم الحديث النبوي وعلومه، كلية الشريعة، جامعة دمشقحسن دراش، عبد الرزاق،  

  الرشيداألستاذ الدكتور عماد الدين محمد : إشراف

  الصناعة الحديثية في مسند البزار: الموضوع
Al hadithia Methodicalness in mosnad Al bazzar 

  

تقوم الرسالة بدراسة الصناعة الحديثية في مسند البزار، والمقصود بالصناعة الحديثية تتبع المواضع 

ت هذه الرسالة في مقدمة، وفصل      الحديثية التي مارسها البزار في مسنده، ودراستها وتحليلها، وجاء        

  .تمهيدي، وخمسة فصول أساسية، وخاتمة

أما المقدمة، فقد تضمنت أهمية البحث، وسبب اختياره، والدراسات السابقة عنه، والصعوبات التـي              

  .تعترضه

وأما الفصل التمهيدي، فقد تضمن عرضاً تاريخياً موجزاً لتطور علوم الحديث من نشأتها مع نـزول                

  . وحتى القرن الثالث للهجرة، القرن الذي صنف البزار مسنده فيه ى رسول اهللالوحي عل

وتضمن الفصل األول، دراسة تاريخية موجزة لعصر البزار وحياته بوصفه صـاحب المسـند، مـن                 

النواحي جميعاً، السياسية، واالجتماعية، والعلمية بالنسبة لعصره، ومن الناحيتين الذاتية والعلميـة             

  .لحياتهبالنسبة 

وتضمن الفصل الثاني، دراسة مواضع الصناعة الحديثية التي مارسها البزار فيما يتعلق باألسـانيد،              

من حيث عرضها وسردها، أو تعليلها والحكم عليها، وما يتعلق بها من الفوائد والفرائـد الحديثيـة                 

  .األخرى

البزار فيما يتعلق بعلوم الرجال وتضمن الفصل الثالث، دراسة مواضع الصناعة الحديثية التي مارسها 

  . ، وما يتعلق بذلك من جرح أو تعديل، أو فوائد وفرائد حديثية)الرواة(

وتضمن الفصل الرابع، دراسة مواضع الصناعة الحديثية التي مارسها البزار فيما يتعلق بعلـم علـل                

ذلك من الفوائد والفرائد    الحديث، سواء كانت العلة في السند أو في المتن أو في كليهما، وما يتعلق ب              

  .الحديثية

وتضمن الفصل الخامس، دراسة مواضع الصناعة الحديثية التي مارسها البزار فيما يتعلـق بعلـوم               

المتن، سواء فيما يتعلق بعلم الناسخ والمنسوخ، أو أسباب ورود الحديث، أو غريب ألفاظ الحـديث،                

  .أوفقه متن الحديث وشرحه واالستنباط منه

تمة، فقد تضمنت ملخصاً موجزاً لما توصل وانتهى إليه البحث من نتائج، فضالً عن بعـض                وأما الخا 

  .   التوصيات والمقترحات
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  بريبر، عبد النور، قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة دمشق

  الدكتور حسان عوض: إشراف 

  صوارفُ األمر عن الوجوِب وأثرها الفقِهي : الموضوع

La deviation des orders de leur obligations et son influence dans le Fikh Islamic  

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، فقد تضمنت هذه الرسالة مبحثاً من مباحث األمر                 

ه دفما من حكم شرعي يتصل بالمكلف إال ومر       ،  النصوص الشرعية جملة  ور  حولهما تد والنهي اللذَيِن   

  . أو نهيمن قريب أو من بعيد إلى أمٍر

اللزوم والحتم، أي الوجوب فـي       هي   ةدالنهي المجر  و  األمر  داللةَ  أن  األصوليين ر جمهور قرفبعد أن   

هذه ، قرروا أن  الشارع في خطابه وا لذلك من استعماالت العرب وعادةِ     لُودلّاألمر والتحريم في النهي،     

على الوجوب تقبُل التأويَل إلى الندب أو        األمر   فداللةُ ، التأويلَ  تقبلُ  التي اهر الظ ن دالالتِ  هي مِ  الداللةَ

 ال يسـوغ إال     التأويـلُ هذا  و وغيرها،   الكراهة لىإ  الصرفَ النهي على التحريم تقبلُ   داللةُ  واإلباحة،  

  . صحيحلصارف

لتي، لكـن   هذه الصوارفُ التي بها يؤول األمر والنهي عن ظاهر مـدلولَيهما هـي موضـوع رسـا                

 بصوارف األمر فقط عن الوجوب، مع أن مباحث النهي كثيراً ما            -خشيةَ اإلطالة والتوسع  –خصصتها  

  .تكون على ِوزان األمر

فبدأت ببيان معنى األمر في علم األصول وِصيغه الدالّة عليه، والمعاني التي يـأتي لهـا حقيقـة أو                   

خالف األصولي فيها معتِمـداً قـول الجمهـور بأنهـا           مجازاً، ثم بينتُ داللة األمر الشرعي وسقت ال       

                دـدعت ُأعببيان مجاله وشروط صحته، ثم شـر ،قت إلى موضوع التأويل األصوليللوجوب، ثم تطر

أنواع الصوارف التي يؤول بها األمر مما تفرق في كتب األصوليين والفقهاء والمفسـرين وشـراح                

  : ام عامةاألحاديث، وقسمتها إلى ثالثة أقس

صوارف نصية تشمل الكتاب والسنة واإلجماع، ثم القرائن المتصلة بأنواعها، ثم القرائن المنفصـلة              

  .بأنواعها أيضاً، مناقشاً في ضمن ذلك رأي الظاهرية المانع من اعتبارها

  .وختمتُ الرسالة ببيان نتائج هذا البحث
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  المصطفى، نوفل، كلية الشريعة، جامعة دمشق 

   نصار نصار  الدكتور: إشراف

) المفهم لمـا أشـكل مـن تلخـيص مسـلم          (تحقيق جزء من مخطوطة     : الموضوع

  ).كتاب فضائل الصحابة(واستكمال شرح صحيح مسلك 
The realization of a part is from manuscript (Al-Moufhim Lema Ashkal Men 
Talkhis Moslem) and the Completion ofa Moslem Sahih Explanation. 
(The book of the companions of the Propget Mohammed excellences) 

  

  

واسـتكمال شـرحه،    ) الفهم لما أشكل من تلخيص مسلم     (تعالج األطروحة تحقيق جزء من مخطوطة       

هو شرح لصحيح مسلم مؤلفـه      ) المفهم(من صحيح مسلم، و   ) كتاب فضائل الصحابة  (مقتصرة على   

واسـتكمال  ( غير أنه اختصر أحاديث مسلم، ومن هنا جاء عنوان الرسـالة             أحمد بن عمر القرطبي،   

أي إكمال هذا الشرح من بقية الكتب الشارحة لصحيح مسلم، واألطروحة تشتمل            ) شرح صحيح مسلم  

على مقدمة وفصلين وقسم التحقيق وقسم التعليق، فتناولت المقدمة سبب اختيار البحـث وأهميتـه               

  .ومنهجه

يزاتـه  ل معرفاً باإلمام مسلم وصحيحه وسبب تأليفه ومرتبته بين كتـب السـنة وم             وجاء الفصل األو  

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه اإلمام القرطبي حيـث          . والمفاضلة بينه وبين صحيح اإلمام البخاري     

وذكرت سبب تأليفه وثناء العلمـاء عليـه        ) المفهم بما أشكل من تلخيص مسلم     (عرفت به وبشرحه    

  .مسلمن شرح صحيح ومنزلته بي

، واإلشـارة   وصف النسخ الخطية وأماكن وجودها مختصراً     : يشمل هذا القسم ما يأتي    : قسم التحقيق 

إلى مواضيع الزيادة والنقصان فيها، والعودة إلى مصادر كتاب المفهم، وبيان نوع الخط الذي كتبـت                

فظة على ضبط المؤلف إن     المتن عن الشرح بوضع المتن بين قوسين، والمحا       به المخطوطة، وتمييز    

وإثبات ما في جوانب المخطوط أو طرته من تفسير أن تنبيه أو تعليق فـي الهـاش، وكتابـة                   وجد،  

  .المخطوط حسب القواعد اإلمالئية الحديثة

اً مع ذكر اسم الكتاب     بت نص صحيح مسلم كامالً سنداً ومتن      أث: فتناولت فيه ما يأتي   : أما قسم التعليق  

صفحة، خرجت أحاديث مسلم من الكتب الستة وموطأ اإلمام مالك ومسـند اإلمـام              والباب في أعلى ال   

أحمد بن حنبل مع ذكر الكتاب والجزء والصفحة، فصلت البحث فيسند الحديث في الكتب الستة وبينت                

وبينت حكمها إجماالً، أثبت شرح القرطبي كـامالً   مدار السند، خرجت األحاديث الواردة في متن الفهم         
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 رآليات القرآنية وخرجت األحاديث النبوية من مصادرها الحديثية وعـزوت القـول واآلثـا             وعزوت ا 

واألمثال وأبيات الشعر إال قائليها، درست المسائل الفقهية واألصولية والعقدية والنحوية دراسة وافية             

م رح النووي على صحيح مسـل      مسألة عنواناً خاصاً بها، أثبت ش      وفصلت المذاهب فيها ووضعت لكل    

إكمال المعلم  (سمى  موشرح ابن حجر المسمى فتح الباري لصحيح البخاري وشرح القاضي عياض ال           

، عرفت باألعالم وأسماء الكتب واألماكن      )المعلم بفوائد مسلم  (وشرح المازري المسمى    ) بفوائد مسلم 

ت والبلدان واألوزان والمقاييس الواردة في المخطوط، شـرحت األلفـاظ الغامضـة، ضـبطت اآليـا               

آيات، أحاديث، أعالم، أمثال، أقوال،     (واألحاديث واألشعار ضبطاً كامالً، صنعت فهرس في آخر البحث          

  ).موضوعات
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  قسم الفقه اإلسالمي ومذاهبه،  عزيز،لخطريامحمد علي 

  أسامة الحموي :األستاذ الدكتور:   إشراف

اسة مقارنـة   در(  في أصول الفقه    من األدلة واألحكام   المؤتلف والمختلف  :الموضوع

  )بين الزيدية والشافعية
(Agreed and different from evidences and judgments at principles of islamic 
jurisprudence of (usul al figh) comparison study between Al Zaidiah and Al Shafiah) 

  
  

ه العلم الذي يمد المجتهدين بقواعد      ن علم أصول الفقه قد أواله العلماء جل اهتمامهم، باعتبار         أالشك  

استنباط األحكام الشرعية في دائرة الوجوب والندب والحرمة والكراهة وغير ذلك، وبرز من هـؤالء               

العلماء عدد كبير من الزيدية، وأنتجوا المؤلفات واستقلوا بنظريات خاصة، ولم تعرف تلك المؤلفـات               

ـ  ع ةلعلميامن الباحث في إخراج هذه الثروة        متواضعة   ةن، ومساهم آلاطريقها إلى النور حتى      من أ د

 بين الزيديـة    ة دراسة مقارن  " في أصول الفقه    من األدلة واألحكام   المؤتلف والمختلف  (يكون بحثه في  

  )"والشافعية

 مـن األفكـار     اًن لكـل ثقافـة إطـار      أالسيما إذا ما عرفنا     ووصل الماضي بالحاضر    :أهمية الدراسة 

 بصدر تاريخها،   ن يكون متصالً  أ يجب   ،متنا اإلسالمية أالغابر، وتقدم   وحاضر  والموروثات تصل بين ال   

لمعتمده عنـدهم   الى األصول   إلعلميه لعلماء الزيدية والتعرف     ا الكشف عن كثير من المآثر       فضالً عن 

، بغرض الوصول إلى معرفة مدى موافقتهم       ومصادرها ،في األحكام الشرعية،  رائهمآمن خالل دراسة    

م للشافعية على وجه الخصوص وجمهور العلماء على وجه العموم، وما انفردوا به عـن               أو مخالفته 

  .غيرهم

  :ة أبواب وخاتمثالثةتتكون الدراسة من تمهيد و

 وفيـه     الحكم الشـرعي  :في الشافعية؛ الباب األول   :، والثاني ةفي الزيدي :تضمن التمهيد فصلين األول   

أنـواع الحكـم    :، الثالث فـي   أحكام الوجوب ، الثاني في    التكليفي الحكم    أنواع األول في : فصول أربعة

  أربعـة   وفيـه  في األدلة المتفـق عليهـا      : الباب الثاني   في أركان الحكم الشرعي؛    عالوضعي، والراب 

في  :؛ الباب الثالث   في القياس  عفي اإلجماع، والراب  ، الثالث   في السنة ، الثاني   الكتاباألول في   :فصول

 علـى قـول     يفي األدلة النقلية المختلف فيها، ويحتـو      األول  :ثة فصول وفيه ثال األدلة المختلف فيها    

األدلة العقلية المختلف فيهـا، ويشـمل، المصـلحة،    ، الثاني في    من قبلنا، والعرف   عالصحابي، وشر 

 االجتهـاد،  نفي متعلقات األدلة واألحكام، ويتضـم  الثالث  ، واالستحسان، وسد الذرائع،   بواالستصحا

  . ذلك الخاتمة ثم المصادر والمراجعيدليل العقل والحظر واإلباحة، يلو التقليد واإلفتاء،و
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  عويد العواد،  رانيا، كلية الشريعة، جامعة دمشق

  الدكتور عماد الدين الرشيد: إشراف

  والدعوات كتاب العلم وكتاب األذكار  سلممشرح صحيح  إكمال المفهم: الموضوع
Ikmal Al-mofhem Sharh Sahih Moslem Kitab Al-’ilmWa Al-athkar Wa Al-d’awat 

 
  

هو في الحقيقة ، إن بحثي المقدم لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة قسم الحديث النبوي وعلومه           

المفهم لمـا أشـكل مـن       : (يتناول كتاب ، شترك به مع مجموعة من الطالب     أجزء من عمل متكامل     

بن عمر بن إبراهيم القرطبـي المتـوفى سـنة          لإلمام الحافظ أبي العباس أحمد      ) تلخيص كتاب مسلم  

وكتاب ، كتاب العلم:  وكان نصيبي من هذا الكتاب. بالدراسة والتحقيق وإكمال الشرح، للهجرة) 656(

  .األذكار والدعوات

  :وفيه بابان، قسم الدراسة: األول، والبحث عبارة عن قسمين

صـاحب  ، سـنة ) 256(متـوفى سـنة   في ترجمة اإلمام مسلم بن الحجاج القشـيري ال  : الباب األول 

  .حول صحيحه ومنهجه فيه: والثاني، حول سيرته الذاتية والعلمية: األول، وفيه فصالن، الصحيح

حول سـيرته   : األول_، أيضاً_وفيه فصالن   ، صاحب المفهم ، في ترجمة اإلمام القرطبي   : الباب الثاني 

  .ا الكتابوالثاني حول كتابه المفهم ومنهجه في هذ، الذاتية والعلمية

أما قسم التحقيق فقمت فيه بتحقيق كتاب العلم وكتاب األذكار والدعوات من المفهم باالعتمـاد علـى                 

 إكمال ما رأيته من نقص واقع فـي شـرح           فضالً عن . نسختين خطيتين قابلتهما بالنسخة المطبوعة    

التفاسير ومـا   باالعتماد على شروح مسلم األخرى أو على غيرها من شروح كتب السنة و            ، القرطبي

وصوالً إلى شـرح واٍف     ، في محاولة لجمع ما تفرق من الفوائد المتناثرة في كتب الشروح          ، إلى ذلك 

، كخطوة أولى لي في طريق خدمة تراثنـا العظـيم         ، )صحيح مسلم (شاٍف لكتاب من أجلِّ الكتب وهو       

  .وباهللا التوفيق، والسنة المشرفة ثاني مصادر التشريع
 



 رسائل الدكتوراه والماجستير

 632

  ة الشريعة، جامعة دمشقالجمعة، حسن، كلي 

  الدكتور حمزة حمزة: إشراف

  في الحكم الشرعي والفروع الفقهيةالبيان بالزيادة على النص وأثره : الموضوع
Rhetoric added to the text and its effect on the jurestic rule and fiquh branches 

  

ى معرفة الحكم الشرعي المستفاد مـن       عبارة عن آلية يتوصل بها إل     : إن البيان في علم األصول هو     

وأنزلنا إليك الذكر لتبـين     {: النصوص الشرعية، وهو الوظيفة األساسية لألدلة الشرعية؛ لقوله تعالى        

  .}للناس ما نُزل إليهم

بيان تقرير وضرورة وتغيير وتفسير وتبديل، أما ما يعرف بالزيادة علـى           : كما أنه على خمسة وجوه    

ـ  ـ  النص   فليس وجهاً مستقالً من وجوه البيان باتفاق العلماء، بل هو داخـل فـي   بجميع صورها 

تأويل ما له ظاهر من النصوص عند الجمهور والحنفية، إن وردت الزيادة مقارنة للنص المزيد عليه، 

ـ  النسخ ـ إن وردت متأخرة عن النص المزيد عليه   حيث تبين المراد منه ابتداء، وفي بيان التبديل 

ة خاصة، خالفاً للجمهور، لهذا فقد اختلف علماء األصول في ماهية الزيادة المتأخرة فـي               عند الحنفي 

الورود عن النص، هل هي نسخ لحكم النص ومدلوله، أم مجرد بيان محض للمطلوب مـن الـنص؟                  

  :على مذهبين مشهورين

يـان محـض     على حكم النص المزيد عليه، مجرد ب       ةفذهب جمهور األصوليين إلى أن الزيادة الطارئ      

للمراد من النص األول ابتداء منذ بدء تشريعه؛ لكون النص المزاد عليه ظاهر الداللة على المـراد،                 

  .وبعد مجيء الزيادة تبين أن المطلوب شرعاً هو مجموع حكمي النص المزيد عليه والزيادة معاً

 للمراد منه؛ ألن داللة  على حكم النص نسخ لحكمه وليست بياناً    ةوذهب الحنفية إلى أن الزيادة الطارئ     

ما له ظاهر عندهم ـ سواء أكان عاماً أم خاصاً ـ قطعية المراد منه، وأي زيادة عليه تعـد مغيـرة     

لحكمه ومبدلة له، لتعارضها مع الحكم األول، كما أن النص المزيد عليه دال على ترك الزيادة، فتكون              

  .الزيادة ناسخة لحكمه ومدلوله معاً

، الظنية الثبوت، ةجواز الزيادة الطارئ: اختالف العلماء في ماهية الزيادة على النصومما يترتب على 

  .كخبر الواحد والقياس، على النص القطعي الثبوت، كالقرآن والسنة المتواترة والمشهورة، وعدمه
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وت علـى  فلما كانت الزيادة على النص بياناً للمراد منه، عند الجمهور، فقد أجازوا الزيادة الظنية الثب  

ما كان قطعي الثبوت، لجواز البيان بأدنى من خبر الواحد والقياس، فبهما أولى، ألن كالً منهما واجب            

  .االتباع والعمل وال يمكن العمل بالنصين ـ المزيد عليه والزيادة ـ إال بالجمع بينهما فتعين

لنص المتـواتر، وتبـديل   ولما كانت ـ عند الحنفية ـ نسخ لحكم المزيد عليه ورفع لحكمه الثابت با  

لصفته، فقد منعوا من الزيادة الظنية الثبوت على النص المتواتر ثبوتاً؛ لئال يؤدي إلى نسخ المتواتر                

بالظني الثبوت، بل يقدم القطعي على الظني مطلقاً، فيعمل بالنص وتترك الزيادة، لعدم صالحية دفـع                

  .المقطوع به بالمظنون

ة على النص يظهر جلياً في استنباط الحكم الشرعي للفروع الفقهية فـي             لهذا، فإن أثر البيان بالزياد    

 .المئات منها
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 القضاه، سامي، كلية الشريعة، قسم الفقه اإلسالمي وأصوله، جامعة دمشق 

  األستاذ الدكتور  أسامة الحموي : إشراف

    صية األردنيآثار الوالدة وتطبيقاتها دراسة فقهية مقارنة مع قانون األحوال الشخ: الموضوع
The effects of delivery and its applications: A comparative jurisprudential study 
with the Jordanian law of personal affairs  

  

رف اقتضتْ حكمة اهللا تعالى قصر المرأة في التزوج على رجل واحد، إذ بهذا يمكن كل شخص أن يع                 

، فبالتوالد تتكون الشعوب والقبائل، ويقوم كل بما يلزم اآلخر مـن            من انتسب إليه من أي جهة كانت      

  .التربية والنفقة والخدمة وغيرها عند االحتياج 

وتتضمن هذه األطروحة دراسة آلثار الوالدة وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية            

تهم، وتُظهر هـذه الدراسـة عنايـة    دراسة مقارنة، وهي تركز على حقوق األوالد على آبائهم وأمها        

اللبنات التي يقوم عليها التشريع اإلسالمي باألوالد الذين هم ثمرة الحياة الزوجية وغايتها، والذين هم 

، ولهذا كانت هذه لمجتمعات على أكمل الوجوه وأتمها    لقيام ا  اًه في المحافظة عليهم ضمان    نّأل،  المجتمع

يصونهم من الفساد وآثـار     لهم من الحقوق ما يكفل سعادتهم و      ع  العناية الكبرى لحقوق األوالد، فشر    

  :الوالدة التي هي ثمرة الزواج تثبت من وقت الوالدة 

  :وأهم هذه اآلثار
  ثبوت نسبهم من والديهم، ألن به يحفظون من الذل والضياع  -1
م ثبوت حق تربيتهم، ويشترك في هذا الحق الثابت في الفقـه والقـانون، األب باإلنفـاق واأل                 -2

  .بالرضاعة والحضانة عند تعينها لهما
، وذلـك   ثبوت الوالية عليهم، بعد سن الحضانة، وتكون في النفس والمال، إن كان لهـم مـال                -3

 . لحفظه واستثماره
 :اآلتية بموضوع الدراسة تكونت الخطة من مقدمة وخمسة فصول وذلك على النحو طاولإلح

  المقدمة 
  .حوال الشخصية ومصادرهفي تطور قانون األ: الفصل التمهيدي

  .النسب وتطبيقاته في الفقه والقانون: الفصل األول
  .أجرة الرضاع وتطبيقاتها في القانون والفقه: الفصل الثاني
   .الحضانة وتطبيقاتها في الفقه والقانون: الفصل الثالث
  .نفقة الصغير وتطبيقاتها في الفقه والقانون: الفصل الرابع

اآليات واألحاديث  ضمن خالصة عن البحث وأهم النتائج والتوصيات، وفهرس         لحق البحث بخاتمة تت   أو
  . بالمصادر والمراجع التي عول عليها هذا العملاً، وثبتوترجمة لألعالم
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  حمود، مصعب، كلية الشريعة، جامعة دمشق

  الدكتور عبد العزيز حاجي: إشراف

  إكمال المفهم شرح صحيح مسلم: الموضوع

  جأة إلى باب تحريم اللعب بالنرد اب نظر الفمن ب: كتاب األدب
  

Perfection Of ‘ Analysis Of The Book Of Muslim’ 
Book Of Manners, From ‘Chapter: The Sudden Glance’ To Chapter: The 
Prohibition Of Playing Backgammon’. 

  

  :وبعد، ه وأصحابه أجمعينوالصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آل، الحمد هللا رب العالمين

 وعلومه هو تحقيق جزء من مخطوط       فإن موضوع رسالتي لنيل درجة الماجستير في الحديث النبوي        

ـ 656(أحمد بن عمر القرطبـي    ، لصاحبه أبي العباس   "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم      " ) هـ

والبناء عليه فـي    . عب بالنرد من كتاب األدب من باب نظر الفجأة إلى باب تحريم الل          ، رحمه اهللا تعالى  

  . والشعرظاستكمال شرح لصحيح مسلم، وذلك بما يقابل كتباً ثالثة من الصحيح هي السالم و األلفا

  . )اإلكمال(ويتألف البحث من قسمين، قسم الدراسة وقسم التحقيق والتعليق 

العلمية من خالل دراسة   أما قسم الدراسة، فيتألف من بابين خُصص أحدهما لدراسة حياة اإلمام مسلم             

  . عصره من جميع النواحي، وثانيهما لدراسة حياة اإلمام القرطبي من خالل عصره أيضاً

وأما قسم التحقيق والتعليق، فيتضمن تحقيق المخطوط ،مع التعليق عليه بما يكمل فوائده بالمقارنـة               

 فتنجبر بهن ناحية السند     ،مع الشروح األخرى، كشرح المازري وعياض واألبي والسنوسي والنووي        

 . ، ويكون المفهم نواة له وقواماًوتستكمل الشروح بعضها من جهة المتن، التي ال يتعرض لها المفهم

 من القضايا االجتماعيـة     إن كتب السالم واأللفاظ والشعر ما هي إال  رايات ثالث تحشد خلفها جموعاً             

خلوة باألجنبية، والعالقة بين الزوجين، والموقف والحجاب وال، واالستئذان، من مثل السالم ،والصحية

من السحر والعين والطاعون والرقى، وأبواب من الطب النبوي، وتطييب األلفـاظ، وحكـم الشـعر                

واللعب بالنرد والشطرنج، ونحوها مما يطرح نفسه في كل زمن، فاللفظ في كل من هذه الثالثة ممتلئ              

  . هللا الموفقبمعناه وبما يتصل إلى معناه بسبب، وا
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   دمشقجامعة ، الشريعةكلية، ومذاهبه الفقه اإلسالمي قسم ، حوران،محمد سليمان

   أسامة الحموي الدكتور:إشراف

  ) مقارنة دراسة ( وتطبيقاتها في الفقه اإلسالميالفسخ نظرية: الموضوع
Cancellation Concept and Its Applications In Islamic Fiqeh Acompertive Study 

  

 الفقه اإلسالمي ضمن إطار نظرية عامـة تضـبط          في هذه األطروحة مسألة الفسخ في العقود        تتناول

 بأنواعه المختلفة الذي يرمي في جملته إلى إشباع التعاقديأحكامه وترسي قواعده، من خالل االلتزام 

ل متعاقد ما يتوخاه طي ك، ويعواستقرار سبل التعامل بينهم مصالحهمرغبات الناس المتنوعة، ويحقق  

 لم، أو   زامه على وجه يحقق التعادل بينهم      إذا التزم كل من المتعاقدين بتنفيذ الت       فيما، وذلك   من العقد 

  . تكن هناك صعوبة تحول دون استمرارية الرابطة التعاقدية

 ى فقد يؤدي إل ، واستمرارهإذا استحال التنفيذ أو تراخى نتيجة عارض يحول دون إمضاء العقد  أما

اتفاق بينهما على إنهاء  نتيجة  أو فسخه قضائياً أو بإرادة المتعاقدين أو أحدهما الشرعبحكم  انفساخه

كحالـة الخيـار فـي     ، فيه، أو افترضه الشارع الحكيم كالهماالعقد أو بسبب شرط أدرجه أحدهما أو 

نفسه؛ ألن العقـود غيـر      أو بسبب طبيعة العقد     ،إبقائهالعقد، الذي يعطي المتعاقد الحق في فسخه أو         

قـدين أو لكليهمـا أن يسـتقل    ونحوهما تسمح طبيعتها ألحد المتعا والعاريةالالزمة كالوديعة والهبة 

أحكام الفسخ، ويجمع شتات مسائله  يؤصلعرضته في هذه النظرية بأسلوب علمي  ما، وهذا بالفسخ

  . المختلفةه قالمتنوعة في أبواب الف
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           قسم الفقه اإلسالمي وأصوله، كلية الشريعة، جامعة دمشق عدنان،ابن محمد الدقيالن 

  األستاذ الدكتور محمد الحسن بن مصطفى البغا: إشراف

 )دراسة فقهية تطبيقية(الدعوى في الفقه اإلسالمي :  الموضوع
“Legal Proceeding In Islamic Jurisprudence” A theoretical and Applied Study 
 

  

الدعوى في الفقه   " الذي تقدمت به لكلية الشريعة بجامعة دمشق لنيل درجة الدكتوراه            موضوع بحثي 

ثـم   ،هوفضـل   في التمهيد لتعريف القضاء، وخطر تولّيـه       ضعِردراسة فقهية تطبيقية، أَ    "اإلسالمي

تعريف الدعوى لغة واصطالحاً، وأسباب الدعوى الداعية إليها، وحكم استيفاء الحقوق بـال دعـوى،       

الباب األول ذكر أركان الدعوى وشروطها التي ال تصح إال بها، وأنواع الدعوى، وفـي البـاب                 وفي  

الثاني إجراءات نظر الدعوى، والجواب عن الدعوى، وحضور البينات أو عدمها أوغيابها، ومكاتبات             

وأهميتهـا  القضاة والحقوق التي تُقبل فيها مكاتبات القضاة والتي ال تُقبل، واالستعانة بأهل الخبـرة               

ومشروعيتها، وفي الباب الثالث انتهاء الدعوى بال حكم، أو انتهاؤها بحكم، وكيفيـة تنفيـذ الحكـم                   

ووسائل حمل المحمول عليه على التنفيذ بالمالزمة أو الحبس أو المنع من السفر أو الحجـر علـى                  

  .أمواله وبيعها عند االقتضاء

عررة      تُضقرشرف الدكتور محمد الحسـن بـن           لما تقدم وفق خطة البحث الموتوجيه فضيلة الـم ،

مصطفى البغا، وما يستوجبه البحث العلمي في ذلك، بدراسة فقهيـة تسـتوعب المـذاهب الفقهيـة                 

األربعة، وأدلتهم، ومناقشتها، والترجيح بينها حسب ما ظهر لي من بحث األقوال وأدلتها الشـرعية،               

المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، وأسأل       مع دراسة تطبيقية مع نظام القضاء ونظام        

اهللا تعالى التوفيق والسداد وأن يجزي فضيلة الدكتور محمد الحسن بن مصطفى البغا المشرف علـي                

  .    في هذا البحث خير الجزاء آمين والحمد هللا رب العالمين

         

   


