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 ، كلية التجارة واالقتصاد، جامعة دمشقاهللا عبد، صالح بورقة

  األستاذ الدكتور طارق الخير:إشراف

  في الشركات السعوديةفاق تطورهاآلكترونية وواقع التجارة اإل: الموضوع
The Fact of Electronic Commerce In Saudi Arabian Companies and Horizions of its 
Developments 

 

 : هذا البحث متضمنا ثالثة أبواب جاء 

جاء الباب األول منه بعنوان اإلطار التمهيدي للبحث واشتمل على فصل واحد كان بعنوان اإلطار العام 

 وتضمن مقدمة عامة وأهمية البحث وأهداف البحث ومشكلته وفرضيات البحث وحدوده ،للبحث

 هومتغيراتت اإلجرائية لمفاهيم البحث ومحددات البحث وخطته ومتغيرات البحث ونموذجه والتعريفا

 . الدراسات السابقة شاملة الدراسات العربية فالدراسات األجنبية وموقع الدراسة الحالية منها وأخيراً

- جاء الفصل األول ،ا الباب الثاني فجاء بعنوان اإلطار النظري للبحث واشتمل على ثالثة فصولّأم 

لكترونية وتاريخ تطورها ومبادئها واشتمل على ماهية التجارة اإللكترونية منه بعنوان التجارة اإل

 والميزاتطرافها الرئيسيين وخصائصها واآلثار أالرئيسية وهيكلها ومفهومها ومضمونها و

لكترونية ومتطلبات نجاحها والعوامل التي ساعدت على نموها وتطورها وأهمية التجارة اإل

واجهها والبيئة القانونية والتنظيمية لها وأبعادها االقتصادية وفوائدها ومعوقاتها والتحديات التي ت

ت النجاح في والمعلوماتية والتكنولوجية وآفاق اإلدارة االلكترونية وتطلعاتها المستقبلية وخطوا

 . لكترونيةالتجارة اإل

مات نترنت واشتمل على مفهومها وتطورها وتعريفها وخد الفصل الثاني منه فجاء بعنوان اإلأما-

في الشركات السعودية والشبكة العالمية نترنت اإلفي السعودية وآلية عمل شبكة نترنت اإل

  .لكترونيوماهية التسويق اإلنترنت اإلمن وقانون ألكتروني والعنكبوتية ونظام البريد اإل

ق واشتمل على ماهية التسوينترنت اإلالفصل الثالث منه فجاء بعنوان التسويق عبر شبكة  أما -

بعادها وعناصرها المنتج والتسعير والترويج والتوزيع والمعلومات أ وسياساته ووميزاته

 وكلفته ومعوقاته المحلية والدولية ودور الحكومة وأطرهالتسويقية وتقنياته الحديثة ومتطلباته 

 .السعودية في إدخال القوانين المناسبة 

    : فصولةللبحث واشتمل على ثالثالباب الثالث فجاء بعنوان اإلطار العملي  أما -
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جاء الفصل األول منه بعنوان منهجية البحث واشتمل على مجتمع وعينة البحث وأسلوب جمع 

 .وأساليب التحليل اإلحصائي  هاوثباتالبيانات ووحدة التحليل وأداة جمع البيانات وصدق األداة 

 لة االستبيان وفرضيات البحث    الفصل الثاني فجاء بعنوان التحليل اإلحصائي ألسئ أما  -

 . للنتائج ومناقشتها    واختبارها وصوالً

 الفصل الثالث منه فجاء بعنوان الخالصة والتوصيات فاتجاهات البحث المستقبلية و   أما -

     ختام البحث المالحق والملخصات وقائمة المراجع والمصادر
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 جامعة دمشق، قتصاد كلية اال، فضل، علي عبد الفتاح عبد المغني

 ريطقاألستاذ الدكتور عصام : إشراف

دراسة تطبيقية على مهنة : (خدمات التأكيد وفقاً لمعايير المراجعة الدولية: الموضوع

 )مراجعة الحسابات في اليمن
Assurance Services According to International Standards on Auditing Applying 
study on Auditing Profession in Yemen 

 

إلى التعرف على مفهوم خدمات التأكيد وأنواعها المختلفة، والتطورات التي تهدف هذه الدراسة 

شهدتها بيئة األعمال المعاصرة وما ترتب عليها من نشوء الحاجة إلى هذه الخدمات المهنية الجديدة، 

ن، ومستوى ما يبذلونه من وكذلك قياس مدى أهمية هذه الخدمات من وجهة نظر المراجعين اليمنيي

جهود في سبيل امتالك المعارف والمهارات الالزمة لتمكينهم من القيام بتقديم هذه الخدمات، وقياس 

خدمات المهنية الجديدة وبين المتغيرات الالعالقة بين إمكانية قيام المراجع اليمني بتقديم هذه 

 .ة العملية والجنس والعمر وغيرهاالشخصية لذلك المراجع مثل المؤهل العلمي وسنوات الخبر

وفي سبيل تحقيق هذه األهداف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم االعتماد 

 :على نوعين من البيانات، وهما

والتي تتمثل من أدبيات المراجعة المتعلقة بخدمات التأكيد، حيث يقوم الباحث : البيانات الثانوية -

يد وفقاً لكل من المبادئ واألسس المهنية المتعارف عليها، ومعايير بدراسة خدمات التأك

المراجعة الدولية المتعلقة بمفهوم وتطورات وأنواع خدمات التأكيد، وكذلك بالرجوع إلى معايير 

 .التأكيد الدولية وما يتعلق بها من دراسات وكتابات علمية متخصصة

 بالجانب التطبيقي لهذه الدراسة والتي سيتم الحصول وتتمثل بالبيانات المتعلقة: البيانات األولية -

عليها من خالل استبانة طُورتْ لهذا الغرض ووزعتْ على المراجعين اليمنيين، وسيتم الحصول 

للوصول إلى نتائج الدراسة، ) SPSS(على إجاباتهم وتحليلها باستخدام البرنامج اإلحصائي 

قترحات بما من شأنه تعزيز وتطوير قدرات مهارات وتقديم ما يمكن تقديمه من توصيات وم

المراجعين اليمنيين في مجال تقديم خدمات التأكيد الجديدة وبما يحقق المنافع والميزات 

 .المختلفة التي تحققها هذه الخدمات لمختلف األطراف داخل منشآت األعمال المختلفة وخارجها
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 األحمد، نازم، كلية االقتصاد، جامعة دمشق

 األستاذ الدكتور عبد الستار العلي: األستاذ الدكتور محمد الحسين ومشاركة: رافإش

 )دراسة البنك التجارية األردنية(نظم المعلومات وأثرها في اإلبداع : الموضوع
Information System and Its Effect on Innovation 

 

 :تهدف الدراسة إلى

حث من مراجع وبما يشكل إسهاماً متواضعاً في هذا تقديم إطار نظري اعتماداً على ما يتاح للبا -1

 .الجانب

 .تحديد أنواع نظم المعلومات المستخدمة ومستوى جاهزيتها في البنوك التجارية األردنية -2

 .تحديد مستوى إدارة المعرفة ومستوى اإلبداع ومعوقاته في البنوك التجارية األردنية -3

 .ظم المعلومات وإدارة المعرفة واإلبداعتحديد طبيعة عالقات االرتباط والتأثير بين ن -4

 .تحديد مدى التباين بين البنوك التجارية األردنية فيما يخص متغيرات الدراسة -5

تقديم توصيات للبنوك التجارية األردنية في ضوء ما ستتوصل إليه الدراسة من نتائج، وتحديد  -6

 .اتجاهات البحث المستقبلية

 :ارهاوقد حددت الفرضيات اآلتية ليتم اختب

 :وتتضمن فرضيتين تتفرع من كل منها عدد من الفرضيات الفرعية: فرضيات االرتباط: أوالً

 .توجد عالقة معنوية بين نظم المعلومات واإلبداع -1

 .توجد عالقة معنوية بين إدارة المعرفة واإلبداع -2

ضيات وتتضمن فرضيتين رئيسيتين تتفرع من كل منهما عدد من الفر: فرضيات التأثير: ثانياً

 :الفرعية

 .م المعلومات على اإلبداعظيوجد تأثير ذو داللة معنوية لن -1

 .يوجد تأثير ذو داللة معنوية إلدارة المعرفة على اإلبداع -2

 :وتتضمن الفرضيات الرئيسة اآلتية: فرضيات الفرق: ثالثاً

 .يوجد تباين معنوي لمتغيرات جاهزية نظم المعلومات بين البنوك التجارية األردنية -1
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 .وجد تباين معنوي لمتغير إدارة المعرفة بين البنوك عينة الدراسةي -2

 .اًييختلف اإلبداع بين بنوك عينة الدراسة معنو -3

 .تختلف معوقات اإلبداع بين بنوك عينة الدراسة معنوياً -4

في ) من مرتبة رئيس قسم فأكثر(هذا ويتكون مجتمع الدراسة من جميع شاغلي الوظائف اإلشرافية 

 لتطبيق Purposive Sample) قصدية(علماً أنه سيتم اختيار عينة غرضية . ارية األرديةالبنوك التج

 .الدراسة عليها بحيث تكون ممثلة وكافية لتعميم النتائج

 :سيتم اعتماد مصدرين أساسيين للحصول على البيانات ذات العالقة بالدراسة الحالية هما

ت السابقة والمعلومات الموثقة ابحوث والدراسوتشمل الكتب والمقاالت وال: المصادر الثانوية - أ

اهيم يح لمفدى البنوك وسوق عمان الدولي وذات العالقة بموضوع الدراسة من أجل توضل

 .وعاألساسية للموض

تتمثل في جميع البيانات بواسطة استبانة سيتم إعدادها واعتمادها وتوزيعها : المصادر األولية - ب

فضالً عن إجراء عدد من المقابالت، والمالحظة المباشرة من لتغطية الجانب الميداني للدراسة، 

 .قبل الباحث

 :التحليل والمعالجة اإلحصائية

 في تحليل البيانات التي سيتم جمعها،  SPSSستتم االستفادة من الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ت المراد تحليلها والغاية من وسيتم اختيار األسلوب اإلحصائي المالئم باالعتماد على نوع من البيانا

وراء التحليل، إذ سيستَخْدم اإلحصاء الوصفي الستخراج التوزيعات التكرارية والنسب المئوية للتعرف 

على الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة، كما سيتم استخراج مقاييس النزعة 

المعيارية، وإيجاد الترتيبات ودرجة األهمية لمركزية والتشتت، المتوسطات الحساسية واالنحرافات 

 والتابعة، وكذلك إيجاد معامل ارتباط سيرمان للوقوف على لعناصر ومكونات المتغيرات المستقلة

سيستَخْدم اإلحصاء  طبيعة العالقة بين نظم المعلومات واإلبداع في البنوك التجارية األردنية، كما 

 . وغيرها من المقاييس لتحليل نتائج الدراسةاالستداللي مثل تحليل االنحدار
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 محمد عبد الهادي، المنسي، فائزة، قسم المحاسبة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق

 الدكتور حسن سليمان زكي: إشراف

دراسة ميدانية (تطوير نظم التكاليف استجابة لألغراض اإلدارية الحديثة : الموضوع

 )في الشركات الصناعية اليمنية
 The development of cost systems for the requirements  Of the modern management 
purposes(Field study in the Industrial companies in Yemen) 

 

 بسبب العولمة وما نتج عنها من كبيرة في مختلف المجاالتفي الوقت الحاضر تغيرات يشهد العالم 

صة في بداية التسعينيات عندما بدأ سريان اتفاقية الجات لتحرير انفتاح كبير في التجارة الدولية خا

 اً واحداًتجارة السلع والخدمات، حيث فتحت الدول أسواقها وأزيلت الحواجز بينها وأصبح العالم سوق

 .يتبارى فيه المتنافسون خاصة في مجال التصنيع والخدمات

تنافسية عالمية تركز على تحقيق الجودة وقد أصبحت البيئة الصناعية الحديثة تتميز بأنها بيئة 

الشاملة في جميع المجاالت ذلك ما جعل الشركات الصناعية العالمية تعمل على إدارة شركاتها من 

منظور استراتيجي طويل المدى لتحقيق تغييرات صناعية شاملة لمواجهة البيئة التنافسية على 

ام تقنيات التصنيع المتقدمة واالتجاه نحو لذا عملت تلك الشركات على استخد. المستوى العالمي

 .  بنظم اإلنتاج المتكاملة بواسطة الحاسوبىاألتمتة في كل عمليات اإلنتاج والتخزين وظهور ما يسم

كل ذلك أدى إلى حدوث تغير كبير في هيكل التكاليف وازدياد أهمية التكاليف غير المباشرة وانخفاض 

ر النظرة إلى تكاليف المنتج فلم تعد تكلفة المنتج تتضمن فقط  مما أدى إلى تغي؛العمالة المباشرة

 .تكاليف اإلنتاج

ولذا فقد ظهر ما يسمى بمدخل التكلفة الشاملة لدورة حياة المنتج، والذي هدفه تخفيض التكلفة 

كما ظهرت استراتيجيات تكاليفية جديدة لتتالءم . وتحسين الجودة بهدف الحصول على رضا الزبائن

 : لتغيرات في البيئة الصناعية الحديثة منها مع تلك ا

 )TC( نظام التكاليف المستهدفة -3) FMS( نظام اإلنتاج المرن -2)  JIT(نظام اإلنتاج الفوري  -1

 نظام بطاقة األداء المتوازن -BM(   6(نظام األداء المقارن -5 )ABC( نظام تكاليف األنشطة -4

)BSC( 

 :يس جديدة لألداء تمثلت فيمما نتج عن تلك األنظمة ظهور مقاي
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  أداء التسليم-5     أداء اآلالت-4 المخزون  ة رقاب-3 المواد ة رقاب-2رقابة الجودة  -1

نظم التكاليف فلم يعد يمكن االعتماد على المعلومات التي تقدمها إلى  لذلك فقد اختلفت النظرة ونظراً

 تبني نظم تكاليف مطورة تهتم صبح مهماًتلك النظم استجابة لألغراض اإلدارية الحديثة، ولذا فقد أ

 العمل  وللمدى طويل األجل، وأيضاً وخارجياًبإدارة التكلفة اإلستراتيجية وبالتركيز المزدوج داخلياً

 . على دعم إستراتيجية التحسين المستمر من خالل تبني إدارة الجودة الشاملة وإرضاء للزبائن

لقاء الضوء على التطورات الحاصلة في بيئة التصنيع ولذا فقد برزت أهمية إعداد هذا البحث إل

  نظم التكاليف، كما تنبع أيضاًفي هذه البيئة وأثرها فيالحديثة وأنظمة التصنيع واإلنتاج التي ظهرت 

األهمية من خالل إلقاء الضوء على أوجه القصور التي تشوب أنظمة التكاليف والتي تحتاج إلى تعديل 

معرفة مالمح التحديث الرئيسية في نظام التكاليف والتي تؤهله لالستيعاب  من حيث وتطوير، وأيضاً

 إلى التغيرات السريعة والمتالحقة في تكنولوجيا اإلنتاج والتصنيع استجابة لألغراض اإلدارية الحديثة،

ولذا فقد هدف هذا البحث إلى معرفة أو بيان أهمية تطوير أو تحديث نظم التكاليف بما يتالءم مع 

طورات الحاصلة في البيئة الصناعية الحديثة واستجابة لمتطلبات اإلدارة الحديثة وذلك من خالل الت

تفعيل دور اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة، وباستخدام مدخل التكلفة الشاملة لدورة حياة المنتج لتخفيض 

 المالية لزيادة فعالية  من خالل التكامل بين المقاييس المالية وغير وأيضاً،التكاليف وتحسين الجودة

 . والتحسين المستمر خدمة لألغراض اإلدارية الحديثةفي مجال تقييم األداء وتدعيم التطويرنظام التكاليف 

وقد اعتمدت الباحثة في إعداد البحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل الدارسة النظرية 

واألجنبية، وكذلك البحوث والدراسات السابقة، للموضوع معتمدة على المراجع والدوريات العربية 

ة الدراسة، وبالقيام بدراسة تحليلية للواقع المحاسبي التكاليفي المطبق في الشركات الصناعية عين

مة نظم التكاليف القائمة في تلك الشركات وإمكانية تطويرها وتحديثها ءومن ثم معرفة مدى مال

 .لتنافسية الحديثة واستجابة لألغراض اإلدارية الحديثة مع متطلبات البيئة الصناعية اتماشياً

 :وكاآلتي وتحت كل فصل عدة مباحث ،وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة وستة فصول

 .يهافثر البيئة الصناعية الحديثة أأساسيات نظم التكاليف و: الفصل األول

 . للمنشأةةستراتيجيها باألهداف االالتكامل بين مقاييس األداء المالية وغير المالية وربط:الفصل الثاني

 . التنافسيةالميزاتتفعيل دور اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة لتحقيق : الفصل الثالث

 .التكلفة الشاملة لدورة حياة المنتج كمدخل لتخفيض التكاليف وتحسين الجودة: الفصل الرابع

 .اض اإلدارية الحديثةمدخل مقترح لتطوير نظم التكاليف استجابة لألغر: الفصل الخامس

 .الدراسة التطبيقية في الشركات الصناعية اليمنية : الفصل السادس
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    جامعة دمشقالقطاونة، أيمن، قسم إدارة األعمال، كلية االقتصاد، 

 األستاذ الدكتور علي الخضر: إشراف

دراسة ميدانية  (إدارة األزمات المصرفية وآثارها في المزيج التسويقي: الموضوع

 )ن وجهة نظر العاملين في المصارف التجارية األردنيةم

 

ها ونموها نتيجة ءتواجه المنظمات المعاصرة الصناعية منها والخدمية أزمات متوالية تهدد بقا

، ةاجتماعي ،ةسياسية، اقتصادي( للتغيرات البيئية التي تتسم بالديناميكية والسرعة ألسباب عديدة منها

 ).ثقافية، تكنولوجية

 وإزاء هذه التغيرات السريعة ،زمات من أهم الظواهر التي تواجه المنظمات المعاصرةاأل دتعلذا 

والمفاجئة البد لهذه المنظمات من تغيير اتجاهاتها وتبني توجيهات جديدة بشان مجاالت إعمالها مما 

 .يحدد سبل تقديم السلع والخدمات 

من أكثر القطاعات االقتصادية حيوية وديناميكية  دقطاع المصارف التجارية األردنية الذي يعبدأ 

، حيث خدماته تمس جميع شهد منافسة شديدة في بيئة أعمالهومواكبه للتطور في تقديم الخدمات ي

الفعاليات االقتصادية ونتيجة للتغيرات السريعة يقع على عاتق هذا القطاع القيام بجهود تسويقية 

 واالحتفاظ بهم واستقطاب عمالء إشباعهامالء والعمل على كبيرة تهدف إلى التعرف على حاجات الع

 غايتها ضمان تدفق ة متعددتسويقية بجهود األردنيةجل ذلك تقوم المصارف التجارية أومن . جدد 

 ترتبط ارتباطا وثيقا بالمزيج الميدانية، وهذه الجهود التسويقية وانسيابهاالخدمات المصرفية 

 البد من تقديمها للعمالء من خالل سياسات التي الخدمات المصرفية التسويقي المتمثل بتصميم مزيج

، اإلعالن، اإلعالم متمثله بالبيع الشخصي، أنشطة تتضمن ة ترويجية تحديد خطفضالً عنتوزيع، 

 التعرف الدراسة استهدفت هذه مناسبة ة تسعيرية تمديد سياسفضالً عن، النشر ةتركيز العالقات العام

ه مدى تأثير مستويات  وكذلك معرفاألردنية التجارية تواجه المصارف التي تاألزما طبيعةعلى 

، مستوى احتواء ة، مستوى االستعداد والوقاياإلنذار إشاراتمستوى اكتشاف (األزمات  جاهزية إدارة

 مجتمع ويتألف عناصر المزيج التسويقي في) ، مستوى استعاده النشاط، مستوى التعلماألضرار

 من خالل تطوير ة الدراسةداأ وستكون األردنية ةع العاملين بالمصارف التجاري من جميالدراسة

 بعد عرضها على عدد من المحكمين للتحقق من مدى صدق فقراتها وسيعتمد الباحث على ةاستبان

 . واختبارهافي التحليل الفرضيات) spss( اإلحصائية ةالرزم
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 ة دمشقكلية االقتصاد، جامعقسم المحاسبة،  ،هاني، كناني

 محمد خالد المهايني األستاذ الدكتور:  إشراف

 محاسبة االعتمادات المخصصة وإمكانية تطبيقها في سورية: الموضوع

Fund Accounting and its Application Possibility in Syria   ِ

 

تطوير نظام المحاسبة الحكومية في سورية عن طريق مقارنته مع أحدث المستجدات : هدف البحث

واالستفادة من هذه المقارنة في اقتراح ) محاسبة االعتمادات المخصصة(ي المحاسبة الحكومية ف

تعديالت تؤدي إلى تحسين أداء المحاسبة الحكومية في سورية بما يتناسب مع أحدث المستجدات 

 .العالمية

المحاسبة يسلط هذا البحث الضوء على المشاكل والسلبيات التي يعاني منها نظام : أهمية البحث

الحكومية في سورية، واآللية التي تتم من خاللها معالجة هذه المشاكل والسلبيات في محاسبة 

 بما يتالءم ،االعتمادات المخصصة  والعمل على تطبيق ذلك على نظام المحاسبة الحكومية في سورية

 .مع الطبيعة الخاصة للنظام الحكومي السوري

 وعرض ،ض وتحليل نظام محاسبة االعتمادات المخصصةاستنتاجي، حيث يتم عر: منهج البحث

 . واستنتاج األسلوب األفضل للتطبيق في سورية،وتحليل نظام المحاسبة الحكومية في سورية

اقتراح أسلوب يؤدي إلى إمكانية االنتقال من نظام المحاسبة الحكومية المطبق حالياً في : نتائج البحث

 وذلك عن طريق ثالث مراحل تحتاج من ،لمخصصة بدالً منه وتطبيق محاسبة االعتمادات ا،سورية

 .  سنوات5-7
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 البلخي، راتب، كلية االقتصاد، جامعة دمشق 

 ،ومشاركة األستاذ الدكتور طالل عبودستاذ الدكتور عدنان عباس حميداناأل: إشراف

ة  لليد العاملفي دراسة المستوى المعيشي  المعاينة اإلحصائية وتطبيقاتها:الموضوع 

 .هافي مدينة دمشق وري ف الصناعي العام والخاص القطاعلدى
Statistical sampling and its application on  studying the living standard of the 
workers in the public and private  industrial sector in Damascus and its rural areas  
. 

 

  :ةالمقدم

وتعميم ه  خصائصلىإ في معاينة جزء من المجتمع للوصول كبيراً   نجاحاًةأثبتت أساليب المعاين

 نوعية البيانات المراد جمعها تؤديتخاذ القرارات العلمية والحكيمة، حيث ايه بهدف النتائج عل

 بحوث دراسة المستوى المعيشي تعدتخاذ القرارات، واباستخدام المعاينة اإلحصائية دوراً حاسماً في 

بشكل عام وللعاملين بشكل خاص وبحوث القوى العاملة ومسوحات التجارة والصناعة للسكان 

 .والمساكن من أهم البحوث بالعينة التي تجرى من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية 

 :مشكلة البحث

 :اآلتيةيمكن تلخيص مشكلة البحث في اإلجابة عن األسئلة 

طبيقها في دراسة المستوى المعيشي للعاملين في القطاع  أساليب المعاينة العشوائية الممكن تما -1

 . وعيوبهاوميزاتهاالصناعي 

هل يختلف المستوى المعيشي للعاملين في القطاع الصناعي وأسرهم باختالف المتغيرات الفردية -2

 القطاع الذي يعمل فيه العامل، العمر، المؤهل العلمي،سنوات الخبرة، ،الجنس (اآلتيةللعامل  

 ). العائلي، مكان اإلقامةالوضع

 هل يؤثر دخل العامل ومؤهله العلمي وعدد أفراد أسرته في إنفاقه على السلع الغذائية وغير -3

 .الغذائية والخدمات

 .هل يؤثر مستوى تعليم العامل وعدد سنوات خبرته في دخله -4

 :هداف البحث أ

مستوى المعيشي من خالل تأصيل تتلخص أهداف البحث في تقديم مفهوم المعاينة اإلحصائية وال

، الخ.…ؤهل العلمي والوضع العائلي من حيث الجنس والعمر والم خصائص العاملينمرجعي وتحديد
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تأثير المتغيرات إنفاقه على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات ومصادره وو دخل العامل ودراسة

 .االرتباطية بين متغيرات البحث اتعالقالوأو عدم تأثيرها  الفردية للعامل في مستواه المعيشي

 :فرضيات البحث 

 لكل من وجد فروق جوهرية بين متوسط المستوى المعيشي ومؤشراته للعاملين وأسرهم وفقاًتال  -

 . ولعمره ووضعه العائلي ومكان إقامته للقطاع الذي يعمل فيه ولسنوات خبرته وجنس العامل

أفراد أسرته بشكل معنوي في إنفاقه على السلع الغذائية يؤثر دخل العامل ومؤهله العلمي وعدد  -

 .وغير الغذائية والخدمات

 .)ملك، منزل العائلة، إيجار(  يؤثر دخل العامل بشكل معنوي في نوع مسكنه-

مقدمة البحث ومشكلته وأهميته وأهدافه يتألف هذا البحث من سبعة فصول، حيث يتناول الفصل األول 

المعاينة ، أما الفصل الثاني فيتناول دوده والدراسات السابقة المرتبطة بهوفرضياته  ومنهجيته وح

 والعيوب وطريقة االختيار الميزاتاإلحصائية وأساليبها ومقارنة هذه األساليب فيما بينها من حيث 

 المستوى المعيشي والمفاهيم المرتبطة به ، وتخصص الفصل الثالث في الحديث عنومجال االستخدام

أما الفصل وخصائصه في تحديد المستوى المعيشي للعاملين في هذا القطاع،  الصناعيوالقطاع 

فيتناول صياغة متغيرات البحث من خالل نماذج رياضية وتحديد وحدة المعاينة ومجتمع البحث الرابع 

وأدوات البحث وعينة البحث وأسلوب المعاينة واستخدام البرامج الحاسوبية اإلحصائية في البحث 

)spss- excel ( ،ويدرس الفصل السادس التغيرات  ، أما الفصل الخامس فيناقش نتائج البحث الميداني

والتحوالت التي تطرأ على تكلفة الحياة المعيشية والعالقات االرتباطية بين متغيرات المستوى 

ليها وقد تم في الفصل السابع عرض النتائج التي توصل إالمعيشي للعاملين في القطاع الصناعي، 

 .البحث والتوصيات والمقترحات لتحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع الصناعي
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 جامعة دمشقد،  كلية االقتصا،قسم إدارة األعمال،  الطاهر محمد نصر،الهميلي

 ، ومشاركة األستاذ الدكتور محمد كعبور علي إبراهيم الخضراألستاذ الدكتور:إشراف

دراسة تحليلية ميدانية  ("ائي وأثره في سلوك المستهلكاإلعالن عبر الر": الموضوع

 )جامعتي الفاتح وقاريونس في ليبيالطالب 

 

"Advertising Through T.V. And Its Effect in the Consumer's Attitude. 
An Analytical Field Study For The Students Of The Universities Of Al – Fateh And 
Qar Younis In Libya. 

 

همة التي ترتبط بشكل مباشر بالمستهلك ويتمثل في ميقع موضوع البحث في أحد مجاالت التسويق ال

اإلعالن عبر الرائي وأثره في سلوك المستهلك، الذي يتميز عن غيره من اإلعالنات األخرى 

  حيث يجمع؛بخصائص الجذب واإلقناع والتغطية الواسعة لجمهور واسع وعريض من المستهلكين

الخ، مما يساعد المعلن على إيصال الرسالة ...بين الصورة والصوت والحركة واأللوان واإلضاءة

 .اإلعالنية المطلوبة وبشكل مؤثر

 من أن اإلعالن عبر الرائي كغيره من اإلعالنات في الوسائل يطرح البحث مشكلة أساسية انطالقاً

اإليجابي في سلوك المستهلكين الحاليين األخرى يواجه قصورا وضعفا في قدرته على إحداث األثر 

والمرتقبين الذين يستهدفهم اإلعالن عبر الرائي، مما يفقد الرسالة اإلعالنية أهميتها من الناحية 

 ويعرض جهود المعلن إلى الضياع نتيجة لذلك، أي أن ضعف فعالية اإلعالن عبر الرائي ،التسويقية

 من جانب المعلن يمثل مشكلة يتطلب األمر  فيه المرغوب سلوك المستهلكين على النحوفيفي التأثير 

 .بحثها ومعالجتها

يسعى البحث إلى تحقيق عدد من األهداف أهمها دراسة وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق التأثير المطلوب 

من اإلعالن عبر الرائي الذي يحقق هدف المعلن في إقناع المستهلك بمحتوى الرسالة اإلعالنية، 

 مساهمة فضالً عنسة وتحليل العالقة بين اإلعالن عبر الرائي وبين سلوك المستهلك، وكذلك درا

البحث في إعداد دراسة نظرية وميدانية يمكن اإلفادة من نتائجها في تقويم سياسات اإلعالن بشكل 

 .عام واإلعالن عبر الرائي بشكل خاص

لتسويقي المتمثل في اإلعالن عبر تنطلق أهمية البحث من كونه يتناول أحد أهم أشكال اإلعالن ا

الرائي ذي الخصائص المميزة؛ التي تضمن تحقيق االستجابة المطلوبة من جانب المستهلكين المتلقين 
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األهمية  فضالً عنلإلعالن التي تعكس اتجاهات إيجابية من جانبهم نحو المنشأة ومنتجاتها، 

 في التعريف بالمنتجات المعروضة في ديهيؤاالقتصادية لإلعالن عبر الرائي من خالل الدور الذي 

ما يمثله  فضالً عنالسوق وخاصة الوطنية منها يعزز من قدرتها على منافسة المنتجات األخرى، هذا 

 .اإلعالن عبر الرائي من أبعاد ودالالت ثقافية واجتماعية وحضارية وغيرها

غة عدد من الفرضيات التي تسهم  صيات تحديد طبيعة مشكلة البحث وأسبابها األولية فقد تموءفي ض

 :يأتفي تفسيرها من أهم هذه الفرضيات ما ي

 . سلوك المستهلكفيإن تكامل عناصر اإلعالن عبر الرائي يؤثر بشكل إيجابي  -

 .هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المستهلكين من الذكور والمستهلكين من اإلناث -

 نوع: ( عدد من العوامل هيضوءسلوك المستهلك في  فييختلف تأثير اإلعالن عبر الرائي  -

ة حول اإلعالن، المحيط السلعة، القدرة على الشراء، دوافع الشراء، االتجاهات المسبق

 ).االجتماعي

 البيانات الالزمة من خالل تصميم استمارة جِمعتْ وحلِّلَِتولغرض إثبات صحة فرضيات البحث فأنه 

مل على مجموعة من األسئلة التي توجه إلى المبحوثين من العينة استبيان معدة لهذا الغرض تشت

 .المختارة من مجتمع البحث المتمثل في طالب جامعتي الفاتح وقاريونس في ليبيا

 :يشتمل البحث على جزأين أساسيين هما

الجزء النظري ويحتوي على أربعة فصول هي على التوالي الترويج وأهميته في الدراسات 

اإلعالن ودوره في المزيج الترويحي، اإلعالن عبر الرائي وأثره في سلوك المستهلك، التسويقية، 

 .سلوك المستهلك والعوامل المؤثرة في تحديد اتجاهاته الشرائية

 سلوك المستهلك من خالل في أثر اإلعالن عبر الرائي عنوالجزء العملي يشمل الدراسة الميدانية 

 .ها وتحليلبيانات الميدانيةثالثة فصول تركز على مراحل جمع ال

 جِمعتْانتهى الباحث من إعداد الجزء النظري وهو يعكف حالياً على تفريغ وتحليل البيانات التي 

بواسطة استمارات االستبيان من عينة البحث، باستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية منها 

ها في مجال اإلعالن بشكل عام واإلعالن والتطبيقية للوصول إلى نتائج علمية وعملية يمكن اإلفادة من

 .                  عبر الرائي بشكل خاص
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  الحكيم، كلية االقتصاد، جامعة دمشقالحكيم، مسلم

 األستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد قاسم: إشراف

أثر استخدام قواعد البيانات في الوظيفة الرقابية لنظم المعلومات : الموضوع

 )المؤسسة العامة لإلسكان: طبيقيةحالة ت(المحاسبية 
Impact the Using Data Base on Control Function of the Accounting Information 
System: The General Institution of Accommodation 

 

يتناول البحث الوظيفة الرقابية لنظم المعلومات التي تتضمن صحة المعلومات وكمالها وأمنها 

 .أي وقت من األوقاتوإتاحتها في 

ويهدف البحث إلى تطوير النظام القائم من خالل استخدام قواعد البيانات المتكاملة بوصفها تقنية في 

أتمتة العمل المحاسبي والمالي إلى جانب تطوير الضوابط الرقابية المستخدمة بما يتماشى وهذا 

فمع بيئة تقنية معقدة . عامة لإلسكانالتطور التكنولوجي الحاصل في تقنية المعلومات في المؤسسة ال

ومتنوعة يجب استخدام مستوى أعلى من األساليب الرقابية، كما أن بيئة المعلومات تسهل تطبيق 

 .هذه األساليب الرقابية عالية المستوى وتجعل العمل أكثر مرونة

دام ما يالئمها يحتاج كل مستوى من مستويات التطور التقني في نظم المعلومات المحاسبية إلى استخ

أما إذا تم استخدام ضوابط رقابية غير مالئمة فستعطينا نتيجة عكسية . من الضوابط الرقابية

فضالً عن تطوير تقنية المعلومات يجب أن يحقق مبدأ اقتصادية . وستؤدي إلى فشل النظام القائم

 .لفتهاكتخدام هذه التقنية أكبر من تالمعلومة أي أن تكون المنفعة المتحصلة من اس

 :تناولت الدراسة الموضوع في ثالثة أبواب

تضمن الباب األول الضوابط واإلجراءات الرقابية في ظل بيئة تستخدم تقنية المعلومات حيث بين 

 .أهمية الرقابة الداخلية ومتطلباتها في نظام المعلومات المحاسبي المحوسب

 المستخدمة في ظل نظام المعلومات المحاسبية أما الباب الثاني فقد شرح وحلل واقع الضوابط الرقابية

 .المستخدمة في المؤسسة العامة لإلسكان

 .وقام الباب الثالث بتقييم نظام المعلومات المحاسبي المحوسب في المؤسسة العامة لإلسكان

وانتهت الدراسة إلى وضع مقترحات وتوصيات علمية في واقع عملي يتناسب وواقع المؤسسة العامة 

 . معتماً في ذلك على الدراسة العلمية والعملية والمالحظة واالستباناتنالإلسك
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 ،  كلية االقتصاد، جامعة دمشق شوقي محمد، محمد

 إشراف األستاذ الدكتور عصام خوري

 الصناعة النفطية وأثرها في البنية االقتصادية في سورية: الموضوع

 

Petroleum Industry end Its Effect on Economic Structure in Syria 
 
 

حيث يمكن من خالل سياسات . ةيهمة داخل االقتصاد الوطني في سورميشكل النفط سلعة استراتيجية 

م في تكوين هاستثماره وتوظيف عوائده أن يعمل على تغيير التركيب الهيكلي لالقتصاد الوطني ويس

 .قاعدة إنتاجية متينة تدفع بعجلة التنمية إلى األمام

ة بالبحث في الفصل األول في أهمية النفط ودوره في تكوين منظومة العالقات االقتصادية تبدأ الدراس

 . والسياسية الدولية بين مختلف بلدان العالم

 بسياسة استثمار اً بدءة النفط المتبعة في سوريثم تتناول في الفصل الثاني تحليل سياسات استثمار

ع الشركات األجنبية، مع بيان األداء المالي واالقتصادي النفط وطنياً ومروراً بسياسة عقود الخدمة م

لكل من السياستين بهدف التوصل إلى السبل القويمة لعملية استثمار النفط ومساهمته في دعم 

 .القاعدة الصناعية وتغيير التركيب الهيكلي للبنية االقتصادية

تزويد قطاعات االقتصاد الوطني وفي الفصل الثالث تبحث الدراسة واقع الصناعة التكريرية وآليات 

 ميزان المدفوعات والتجارة فيالبحث في أثر الصناعة النفطية فضالً عن . بالمشتقات النفطية

، ودور العامل النفطي في تمويل الموازنة العامة والمشاريع االستثمارية ةالخارجية في سوري

 . ةوالتنموية في سوري

 فقد تناول الفصل األخير من هذه الدراسة دور ةة في سوريوحيث يشكل النفط المصدر الرئيسي للطاق

العامل النفطي وعوامل الطاقة األخرى كالغاز والكهرباء والطاقة الشمسية في تزويد االقتصاد الوطني 

 .    بمختلف قطاعاته الصناعية والزراعية والخدمية والقطاع المنزلي بالطاقة النهائية

 برفع سوية أداء الصناعة النفطية داخل االقتصاد الوطني ةالمتعلقوأخيراً أوردنا بعض المقترحات 

، تتلخص مهمتها في وضع ةكان من أهمها تشكيل هيئة خاصة بالصناعة النفطية في سوري

 رفع الطاقة ةضرورفضالً عن . استراتيجية اقتصادية متكاملة لجميع مراحل الصناعة النفطية

 .            ةيائيالتكريرية وتطوير الصناعات البتر وكيم
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 جامعة دمشق، كلية االقتصاد ،قسم اإلحصاء،  خالد، حمد ثابت مسعودأ

  خلف مطر الجراداألستاذ الدكتور: إشراف

 تجديد آالت قطاع الصناعة باستخدام النماذج الرياضية: الموضوع
Industry sector instruments Renewal Using Mathematical Models 

 

ل اآللة هي الركيزة األساسية في العملية الصناعية حيث ظة الصناعية وتطورها تمع تقدم األنظم

 العملية في وقدرة اآللة على اإلنتاج مرتبطة بعوامل أخرى تؤثر ، في  اإلنتاج مهماً اآلالت دوراًتؤدي

، ثرةاإلنتاجية مثل تكنولوجيا اآلالت و فترات التشغيل والصيانة واإلصالح وغيرها من العوامل المؤ

 يوضرورة المحافظة على صالحية اآلالت وعلى المستوى العالي لألداء تحتم علينا العمل على تالف

 مشكلة األعطال التي تصيب اآلالت ال يقف أثرها على ذلك ألن، عطال والتقليل من إمكانية وقوعهااأل

 عليه إلى الحالة غير بل قد يؤدي إلى مغادرة النظام من الوضع الذي كان، العطل الذي يصيب اآللة

،  وقد يترتب على ذلك أضرار في عملية اإلنتاج وتكاليف مالية لم تكن في الحسبان،المرغوب فيها

فإذا كانت تلك األضرار نتيجة عطل واحد فكيف إذا كان هناك عدد من األعطال تصيب اآلالت وهي 

 .جزء من طبيعة ذلك النظام 

ق هي طريقة ائومن هذه الطر،ق الممكنةائ باستخدام كل الطرلذلك كان البد من مواجهة هذه المشكلة

تقييم مستوى األداء من خالل مؤشرات يتم حسابها من بيانات األعطال واتخاذ اإلجراءات الالزمة و 

 .تنفيذها في فترات زمنية مناسبة 

خدمة في ق اإلحصائية المستائوحساب تلك المؤشرات يتم من خالل استخدام النماذج الرياضية والطر

وال ، هدراسة سلوك تلك اآلالت وهي وسيلة ال يستغني عنها القطاع الصناعي في تقييم أدائه وجاهزيت

تقف فائدة استخدام النماذج الرياضية عند تقييم موثوقية اآلالت وتحسين مستوى األداء بل تثبت 

لذلك جاء مشروع رسالة ،مة للواقع العمليء و أكثرها مالاكفاءة تلك النماذج ودقتها واختيار أفضله

 )تجديد آالت قطاع الصناعة باستخدام النماذج الرياضية( الدكتوراه بعنوان

 :اآلتيةالجزء النظري ويتكون من الفصول ، ويحتوي على ما يأتي

          ق اإلحصائية المستخدمة في دراسةائويحتوي على النماذج الرياضية والطر: الفصل األول

 .موثوقية اآلالت



                 2007-الثاني العدد -23 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 

 587 

          ويشمل أنواع الصيانة المستخدمة في القطاع الصناعي في حالة األنظمة القابلة:صل الثاني الف

 .   ق حساب تكاليف الصيانةائلإلصالح وغير القابلة لإلصالح وطر

 .ق تقدير معدل األعطال في حالة التجديد الجزئي والتجديد الكليائ على طريويحتو: الفصل الثالث

يحتوي على التنبؤ باألعطال في حالة األنظمة القابلة لإلصالح وغير القابلة                 و: الفصل الرابع

  .لإلصالح

ثم ،  في القطاع الصناعيتُراقَبالجزء العملي ويمثل  تطبيق النماذج الرياضية على اآلالت التي سوف 

 .النتائج والتوصيات التي سوف يخرج بها الباحث 



 رسائل الدكتوراه والماجستير

 588 

 ، عادل، كلية االقتصاد، جامعة دمشقاهللا العنزي عبد

 اهللا العويهان األستاذ الدكتور طارق الخير، ومشاركة الدكتور  عبد: إشراف

نعكاساتها التسويقية في صناعة الضيافة بدولة اتقييم إدارة المردود و: الموضوع

)دراسة ميدانية (الكويت   
Evaluating the yield management and its marketing repercussions in the hospitality 

 industry in Kuwait  (a field study ) 

 

 

هدفت هذه األطروحة إلى دراسة تقييم إدارة المردود وانعكاساتها التسويقية في صناعة الضيافة 

بدولة الكويت حيث جاءت أهمية هذه الدراسة انطالقاً من أهمية إدارة المردود كفلسفة إدارية 

المنظمات الخدمية وبشكل خاص الفنادق العالمية ومنها الفنادق الكويتية إلى تطبيق وتسويقية تسعى 

 . هذه الفلسفة من أجل تحقيق أعلى مردود مالي وأعلى ربحية ممكنة 

سة في معرفة مدى فهم واستيعاب اإلدارات الفندقية الكويتية إلدارة المردود، اتكمن مشكلة الدر

 المردود في صناعة الضيافة، والمتمثلة في الفنادق الكويتية بالشكل وقدرتها على تطبيق آليات إدارة

الصحيح، وكذلك تسعى هذه اإلدارات الفندقية إلى معرفة مدى إمكانية آثار إدارة المردود في األداء 

يتية، هذا ويسعى الباحث من خالل هذه األطروحة إلى التطرق إلى التسويقي لمنظمات الضيافة الكو

 . مجموعة من الموضوعات موزعة على فصول هذه األطروحة 

ففي الفصل األول يتطرق الباحث إلى توضيح أهمية الدراسة ومشكلتها وأهداف الدراسة وفرضياتها 

فة، فالباحث يسعى من خالل هذا أما في الفصل الثاني وهو بعنوان إدارة المردود في صناعة الضيا

الفصل إلى التعرف على مفاهيم وتعريفات إدارة المردود وأيضاً تحديد آليات إدارة المردود، وفي 

نهاية الفصل يتطرق الباحث إلى بعض النماذج المتعلقة بإدارة المردود ، أما في الفصل الثالث فإن 

رة المردود من حيث النسب المئوية لإلشغال الباحث يتطرق إلى المكونات واألداء التسويقي إلدا

الفندقي، وأنظمة الحجز ومستويات األسعار، وأيضاً يقوم بتوضيح االعتبارات الخاصة بالمبيعات 

واإليرادات المتحققة من بيع الخدمات الفندقية جميعاً، وكذلك يوضح عالقة إدارة التغيير في مجال 

نتقادات الموجهة لمفهوم إدارة المردود وفي نهاية الفصل إدارة المردود، ومن ثم يقوم بذكر بعض اال

 .يبين األداء التسويقي إلدارة المردود، في صناعة الضيافة بدولة الكويت 
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وفي الفصل الرابع من هذه األطروحة يتم القيام بالتحليل اإلحصائي للبيانات واختبار فرضيات الدراسة 

 وعينتها، وأيضاً يتطرق إلى اإلجراءات واألساليب وتوضيح منهجية الدراسة وأدواتها ومجتمعها

اإلحصائية المتبعة أما في الفصل الخامس من هذه األطروحة فإن الباحث يقوم باستعراض النتائج 

والمضامين واالعتبارات التسويقية، وفي نهاية البحث يسعى الباحث إلى طرح مجموعة من 

 . د في صناعة الضيافة بدولة الكويتل إلدارة المردوالتوصيات التي من شأنها الوصول إلى تطبيق أمث
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 ، جامعة دمشقحقوقال ، كلية ثائر، معين أحمد

 األستاذ الدكتور عبد اهللا طلبة : إشراف 

 الرقابة القضائية على أعمال الضابطة اإلدارية: الموضوع
The adjudication control to the acts08  the police administrative  

 

 

 بة القضاء اإلداري والسلطة التقديرية لإلدارة العرفية رقا

 اإلدارة العرفية سلطات واسعة عند إعالن 22/12/1962 الصادر بتاريخ 51منح قانون الطوارئ رقم 

، بهدف أو كلهاحالة الطوارئ التخاذ بعض التدابير الواردة بنص المادة الرابعة من هذا القانون 

 . دولة وأمنها القوميالمحافظة على سالمة كيان ال

ونتيجة خطورة هذه السلطات على الحريات والحقوق الفردية فرض القضاء اإلداري السوري رقابة 

بحدها األقصى على تصرفات اإلدارة العرفية لضمان استخدام هذه السلطات لتحقيق الغاية التي أعلنت 

 . من أجلها حالة الطوارئ

جود المادي للوقائع، واستجماعها للشروط التي تطلبها تتضمن هذه الرقابة التحقق من صحة الو

، ومراجعة اختيار اإلدارة للتدبير أو اإلجراء محل القرار العرفي، وإلزامها )التكييف القانوني(القانون 

مة المحل للوقائع بحيث تكون شدة ءباإلمكانيات التي أتاحتها المادة الرابعة من قانون الطوارئ، وبمال

بير محل القرار العرفي متناسبة طرداً مع درجة خطورة الوقائع، وضرورية لمواجهة القيود والتدا

 . التهديدات والمخاطر المحيطة بسالمة الدولة وأمنها 

 هذه الرقابة تدخالً من القضاء اإلداري في أعمال اإلدارة، وإنما تشكل جزءاً من رقابة دولم تع

ات اإلدارية التي تمس الحريات الفردية بوجه عام، حيث المشروعية التي يمارسها القضاء على القرار

مة عنصراً من عناصر المشروعية عندما يتعلق األمر بالحريات والحقوق الفردية، وألن ءتصبح المال

شرعية القرارات التي تمس الحريات ال تتحدد فقط بأحكام قانون الطوارئ، وإنما تتعلق أيضاً بالمبادئ 

 . د أحد مصادر الشرعية القانونيةالعامة للقانون التي تع

وانتهى القضاء اإلداري السوري إلى أن اإلدارة العرفية ال تتمتع بأية سلطة تقديرية عند استخدام هذه 

السلطات، وتطلب لشرعية القرارات العرفية في كل الظروف واألحوال أن تكون ضرورية والزمة 

 . العرفيةومتناسبة مع الوقائع التي استدعت تدخل اإلدارة 
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 الحطاب، نبيل عساف، كلية الحقوق، جامعة دمشق

 األستاذ الدكتور رياض العجالني: إشراف

 حق تقرير المصير ومسألة األقليات : الموضوع
Le Droit à l’autodetérmination et la question des minorités 

 

طاً أساسياً للحفاظ على السلم يشكل تقرير المصير أحد أهم الحقوق المقررة في القانون الدولي، وشر

واألمن الدوليين ولتنمية العالقات الودية والتعاون بين الدول، وهو يقوم على حق الشعوب المستعمرة 

 .نفوذ خارجيبمعزل عن أي سلطة استعمارية أو  وتحديد مركزها السياسي واالقتصادي والثقافيفي التحرر 

في ظل مطالبة بعض األقليات باالنفصال ود تطبيقه  حدةلكن في معرض إعمال هذا الحق تثار مسأل

بذريعة ممارسة حق تقرير المصير، مما يعد انتهاكاً لمبدأ السالمة اإلقليمية والوحدة السياسية للدولة، 

وبالمقابل تمارس بعض الدول سياسة االضطهاد إزاء أقلياتها خشية أن تكون مطالبتها بحقوقها 

ا يترتب على كل ذلك من إثارة الحروب األهلية والصراعات اإلقليمية تمهيداً ألهداف انفصالية، وم

األمر الذي طرح تساؤالت عديدة عن مضمون حق تقرير المصير . وتهديد السالم واألمن الدوليين

وحدوده وإمكانية تطبيقه على األقليات، وكذلك ماهية حقوق األقليات وحدود ممارستها ووسائل 

حق تقرير المصير (ها موضوع بحث للحصول على درجة الدكتوراه حمايتها التي تشكل بمجمل

 :وذلك من خالل خطة البحث اآلتية) ومسألة األقليات

 :مفهوم حق تقرير المصير في القانون الدولي ومدى تطبيقه على األقليات: الباب األول

 :ويتضمن الفصلين اآلتيين

 : المصيراإلطار التاريخي والقانوني لحق تقرير:  الفصل األول

ويتناول هذا الفصل تطور مفهوم تقرير المصير من مجرد مبدأ سياسي وفقهي إلى حق قانوني عند 

إقرار ميثاق األمم المتحدة وتكريسه في قراراتها المختلفة، كما في العديد من المواثيق واالتفاقيات 

عوب والشرط األساسي  باعتباره أحد الحقوق األساسية للشوكذلك عالقته بحقوق اإلنسان. الدولية

 خضوع الشعوب لالستعباد األجنبي يعد إنكاراً لحقوق اإلنسان لحقوق اإلنسانية األخرى كافةً، ألن

كما يتضمن هذا الفصل وسائل ممارسة هذا الحق عبر الوسائل السلمية . وتهديداً للسالم بين الشعوب

ب الرازحة تحت السيطرة االستعمارية إلى الكفاح المسلح كحق مشروع لشعوكاالستفتاء أو اللجوء 

لممارسة حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وتمييزه عن األعمال اإلرهابية غير 

 .المشروعة، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية
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 :تطبيق حق تقرير المصير على األقليات: الفصل الثاني

ر تصنيفها وفقاً لسماتها الخاصة وأوضاعها، ثم ونعرض في هذا الفصل تحديد مفهوم األقلية ومعايي

 تمييزه عن المحاوالت االنفصالية من جانب بعض  تطبيق حق تقرير المصير ومن ثملجاتحديد م

األقليات في مواجهة دولها، لكونه حقاً مقرراً للشعوب دون أجزاء الشعوب األخرى أي األغلبية سكان 

 . ضوابط وحدود لتطبيقهيمهظرية، فهو كأي من الحقوق القانونية تنالسيطرة االستعمااإلقليم الواقع تحت 

 :حقوق األقليات في القانون الدولي وآلية حمايتها: الباب الثاني

 :ويتضمن هذا الباب الفصول اآلتية

 : حقوق األقليات في القانون الدولي-الفصل األول

 الدينية والفكرية وإرثها الثقافي ويتناول دراسة حقوق األقليات المرتبطة بوجودها أو بخصائصها

وحدود ممارستها، بما يتضمن احترام سيادة الدول وعدم المساس بسالمة أراضيها ووحدتها 

السياسية، وكذلك تحديد موقع حق تقرير المصير في إطار حقوق األقليات، وذلك في ضوء االتفاقيات 

 .المعنية بحقوق اإلنسان وتعليقات اللجان المتفرغة عنها

 :الحكم الذاتي لألقليات: لفصل الثانيا

ويتناول هذا الفصل مقومات الحكم الذاتي وشروط تطبيقه على األقليات التي تشكل ثقالً معيناً في 

منطقة جغرافية محددة داخل الدولة، بهدف إدارة شؤونها ذاتياً وحماية إرثها الثقافي ومقومات 

ورة توافقية وعبر صيغة دستورية وبما يضمن عدم وجودها في إطار إقليمها، شريطة أن يتم ذلك بص

المساس بالوحدة اإلقليمية للدولة، كما يتضمن هذا الفصل تحديد ماهية العالقة يبن مفهومي حق 

 .امتقرير المصير والحكم الذاتي وحدود تطبيقه

 :الحماية الدولية لألقليات: الفصل الثالث

ماية حقوق األقليات، وذلك في إطار جهود وعمل أجهزة ويتضمن دراسة اآلليات الدولية واإلقليمية لح

 والقائمة األمم المتحدة والهيئات المنبثقة عن االتفاقيات الدولية واإلقليمية الخاصة بحقوق اإلنسان

بضمان احترام هذه الحقوق للجميع دون تمييز، كلجنة حقوق اإلنسان والمحكمين األوروبية 

 .واألمريكية لحقوق اإلنسان

تيجة، إن المغاالة في تطبيق حق تقرير المصير بصورة عشوائية ليمتد إلى األقليات قد يفقد هذا وبالن

الحق مضمونه اإليجابي بتحويله من هدفه وغايته لتحرير الشعوب والقضاء على االستعمار، إلى 

مات البقاء، تشجيع الحركات االنفصالية وتمزيق الكيانات الدولية وانفصال أقاليم صغيرة ال تملك مقو

مع التأكيد على ضرورة احترام الدول لحقوق أقلياتها بما . ويسهم في تهديد السالم واألمن الدوليين

 .يكفل تمتعها دون تمييز بسائر الحقوق اإلنسانية وتفعيل وسائل وآليات حمايتها
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             جامعـة دمشق         ،ة كلية الشريع ،قسم علوم القرآن والسنة ، بالل،حويـةبو أ

 األستاذ الدكتور بديع السيد اللحام :إشراف

 مالرحي للحافظ أبي الفضل عبد) تقريب األسانيد وترتيب المسانيد(كتاب  : الموضوع

 )دراسـة وتحقيق(بن الحسين العراقي ا
Takreep AL asaneed oa Tarteep AL msaneed ( Scientific study and completion ) 

 

 

الموضوع دراسة الكتاب وتحقيقه وإخراجه إلى النور في أبهى حلة أراده مؤلفه عندما يتناول هذا 

 من مصنفات ه قيمة الكتاب العلمية تكُمن في غزارة مادته التي أضافت جديداً إلى ما سبقإنكتبه ؛إذ 

ب الفقه في علوم الحديث ،وما يميزه عن باقي المصنفات الحديثية الُأخرى أنه أول كتاب جمع أبوا

 :بأسانيد محصورة تُعد من أصح األسانيد ، لذا  كان العمل في الموضوع على قسمين

 ترجمة وافية تشمل جميع مناحي حياته ،افتتحته بترجمة للمؤلف رحمه اهللا تعالى:  قسم للدراسة

تي وعصره وآثاره العلمية وثناء العلماء عليه وغير ذلك، ثم قمت بدراسة مسألة أصح األسانيد ال

انطلق منها المؤلف في شرطه عندما صنف الكتاب فتعرضتُ ألقوال العلماء في هذه المسألة وأهمية 

أصح األسانيد في علم الحديث واختالفهم في اعتبارها وما هو األثر والعلم الذي تُفيده في الترجيح 

يث مع التعريف ثم ختمت بدراسة الكتاب ومكانته بين كتب الحد بين الروايات على الحكم الفقهي،

بمحتوى الكتاب ومنهج المؤلف في الكتاب مع دراسة وافية لألسانيد التي اعتمدها المؤلف في 

 . ألحاديث ومصادر المؤلف في الكتابا

 :أما القسم الثاني فهو

تحقيق الكتاب وفق المنهج األكاديمي العلمي في ب -بقدر جهدي وطاقتي- قسم التحقيق قمت فيه 

 ،من حيث الشكل والمضمون ومن حيث تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفهتحقيق المخطوطات 

 وتخريج ،ووصف المخطوطات المعتمدة في التحقيق والتعريف بأصحاب التراجم المذكورة في الكتاب

األحاديث واآلثار واألقوال الواردة في الكتاب إلى مكانها وفق المنهج العلمي المعروف، ثم ذيلت 

 .    منت أهم النتائج وبعض التوصيات، وختمت بالفهارس العامة للبحثالبحث بخاتمة تض
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  جامعة دمشق،كلية الشريعة ،الفقه اإلسالمي وأصوله، قسم  وائل،يبرودي

  توفيق رمضان البوطيالدكتور: إشراف 

 التعريض وأثره في األحكام الشرعية: الموضوع
The Insinuation on Legislation 

 

 

 صدرت به الصفحة هو موضوع رسالة ُأعدها لنيل درجة الماجستير في الشريعة العنوان الذي

اإلسالمية، وقد جعلت الرسالة في بابين، تناولت في الباب األول التعريض كمصطلح، فبينت معناه 

لغة، ثم تتبعت المصطلح عند علماء البالغة مالحظاً التطور الذي عرض له خالل تطور علم البالغة 

ن مرحلة تسجيل المالحظات األولية، وانتهاء بمرحلة التبلور واالستقرار، ومروراً بمرحلة ابتداء م

النضج واالزدهار، وقد وجدت أن كلمة المتأخرين لم تتفق على توصيف واحد لمدلول التعريض، 

 يرى الجرجاني في حينفالسكاكي ومثله التفتازاني يرى أن المعنى التعريضي من مدلول األلفاظ، 

اح التلخيص اآلخرون أنه من مدلول السياق، وقد احتل تحقيق هذه المسألة مكاناً ال بأس به من وشر

 .مساحة هذا الباب

ثم تتبعت المصطلح عند علماء األصول، وقد كانت المادة العلمية نادرة ؛ نظراً ألن التعريض أقرب 

عرضون له بمناسبة الحديث عن إلى الدراسات البيانية منه إلى الدراسات األصولية، واألصوليون يت

، وقد اجتهدت في محاولة تنزيل التعريض محلَّه من جملة تقسيمات )دالالت األلفاظ(الكناية في باب  

) عبارة النص(الباب، فبينت أنه اليخرج عن داللة االلتزام على طريقة الشافعية، وأنه يدخل ضمن 

موقعه من جملة المصطلحات التي تعبر عن على طريقة الحنفية، وبينت صلته بمفهوم المخالفة، و

 . مدى قوة وضعف اللفظ في داللته على معناه، وغير ذلك مما يتصل بهذا الباب

وأما الباب الثاني من هذه الرسالة فخصصته للدراسة الفقهية، وبينت فيه أثر التعريض في األحكام 

 فبينت أثره في الحدود والتعازير، الشرعية على سبيل اإلجمال أوالً ثم على سبيل التفصيل ثانياً،

 . والقضاء الفتوى، واألحوال  الشخصية، وبقية األبواب األخرى 

 . في الدراسات األكاديمية العلميةق العلمية المتَّبعةائواتبعت في منهج البحث وطريقة التوثيق الطر
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 عيدو، محمد عصام، قسم علوم القرآن والسنة، كلية الشريعة، جامعة دمشق،

 الدكتور عبد العزيز الحاجي: رافإش

 ته ومناهج المتقدمين فيهأنش - علم أصول الحديث: الموضوع
The Science of Principles of Hadith (Usul Al-hadith): Its foundation and the methods 
of its founders 

 

ا الغرض وسيلةً نشأ علم أصول الحديث بغرض الحفاظ على النص الديني عند المسلمين، وكان هذ

 من أهم إبداعات الحضارة اإلسالمية، فالمقصود األساسي من هذا العلم هو دعظيمةً في نشوء علٍم يع

تبيين القواعد التي تساعدنا في إثبات أي نصٍّ أو نفيه، وكان هذا الهدف مقتصراً على النص الديني، 

 العتقادهم بأهميتها وجدواها في إثبات أي ولكن العلماء عمموا هذه القواعد على النصوص األخرى

تاريخي نص. 

المتقدمون (يتين منهجيتين ويجمع الباحثون على أن علم أصول الحديث مر بمرحلتين تاريخ

وقد اختلفت سمات هذا العلم وطريقة تناوله بين هذين الفريقين، وكانت السمة الغالبة ) والمتأخرون

 التطبيقات العملية، وتشَعب المصطلحات، و بروز الظاهرة اإلسنادية على المرحلة األولى هي مرحلة

 المرحلة النظرية لتأسيس علم أصول دفي نقل المرويات، خالفاً للمرحلة المتأخِّرة الثانية التي تُع

الحديث، والتي تميزت بالقواعد النظرية، وضبط المصطلحات بعد استقرائها، وغياب ظاهرة السند في 

 .لمروياتنقل ا

 دراسة المراحل التاريخية ألي علٍم مدخالً مهماً في تكوين فكرٍة واضحٍة عن هذا العلم، إذ ال تخلو تعد

الدراسة التاريخية من دراسٍة للمراحل، والحدود الفاصلة بين فتراتها الزمنية، وسمات كل مرحلة، 

 . لتي كُِتبت في كل مرحلة في ظله، ودراسة للمصنفات ااوتأثُّرها بالمحيط الذي كانت تحي

وهذا البحث يناقش نشوء هذا العلم، وبداية تكوينه، والمراحل التاريخية التي مر بها، والفاصل 

التاريخي بين مرحلة المتقدمين والمتأخرين، والعلوم التي كان لها أثر كبير في نشأته، وكيفية نشوء 

دراية عند المتقدمين، وكيف أن المتقدمين لم يفرقوا المصطلحات الحديثية، ودراسة مفهوم الرواية وال

 . بين األثر والنظر، وأن عنايتهم بفهم النص لم تَِقلَّ عن عنايتهم بإثبات النص
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 قجامعة دمش ، كلية الشريعة،  كمال، حميضة

 عماد الدين الرشيد: إشراف الدكتور

 )تأصيلية تطبيقيةدراسة  (أسباب عدول الحنفية عن الحديث المقبول: الموضوع
The Reasons for Ahnaf's Refusal for the accepted Hadith and its Controls 
.(Genealogy & Applying Study) 

 

 : فصول أخرىةيتكون البحث من فصل تمهيدي وأربع

تعريف الحديث وشروط الحديث المقبول ومفهوم العدول عن ل عرض البحث: في الفصل التمهيدي

 .قبولالحديث الم

في المبحث األول تعريف بأئمة المذهب الحنفي، وفي :  ثالثة مباحثعرضت: وفي الفصل األول

المبحث الثاني تعريف بمصادر المذهب الحنفي، وفي المبحث الثالث تعريف الحديث المقبول عند 

 .الحنفية

 :الً عن أسباب العدول تفصي فيهاتحدثتُوفي الفصول الثالثة الباقية 

 عن أسباب العدول التي تعود إلى معارضة الحديث لألصول الفقهية، وفيه تحدثت:  الثانيففي الفصل

معارضة الحديث للنصوص، ومعارضة الحديث لإلجماع، ومعارضة الحديث للقياس، : عدة مباحث

 .ومعارضة الحديث لألصول العامة، ومعارضة الحديث لمذهب الصحابي

عمل : األول: لعدول التي تعود لراوي الحديث، وفيه مبحثانعن أسباب ا تحدثتُ: وفي الفصل الثالث

 .إنكار الراوي للحديث أو نسيانه للحديث: الراوي وفتياه بخالف روايته، والثاني

كون : األول: وفي الفصل الرابع أتحدث عن أسباب العدول التي تتعلق بمضمون الرواية، وفيه مبحثان

 .كون الحديث فيما تعم به البلوى: موضوع الحديث مما يدرأ بالشبهة، الثاني

 باألمثلة التطبيقية، من خالل بعض الفروع الفقهية، تْ المسألة نظريا، ثم أتبعدِرسِتوفي كل مبحث 

كل فصل ببيان أهم فكر البحث ونتائجهوخُِتم . 

 .وفي آخر المبحث الفهارس العلمية المتنوعة
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 امعة دمشق كلية الشريعة، ج،محمد، القادر الصرايرة عبد

  الدكتور نصار نصار: إشراف

 )دراسة موضوعية(. سنَّة التدافع بين الحقِّ والباطل في القرآن الكريم: الموضوع
The Conflict between the Righteousness (Truth) and Wrongdoing (Falsehood) in the 
Holy Quraan: An Objective Study. 

 

 بارزاً في القرآن الكريم معالجةً جوانب الحياة اإلنسانية كافة، مما يلزم أخذت السنَن اإللهية مكاناً

 المنهج الحقّ الذي يدفع -عز وجل–دراستها وتأملها وفهم فقهها؛ ألنها ترسم للخليفة في أرض اهللا 

 . إلى االستخالف والتمكين

احة قرآنية واسعة مفصلة جوانب واحتلت سنَّة التدافع بين الحق والباطل قمة هرم تلك السنَن عبر مس

 إلى -عليه السالم– مع أقوامهم من لدن سيدنا آدم - عليهم السالم-التدافع بين األنبياء والرسل

 . رسالة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم

 الجانب العقائدي؛ لقيادة المستَخْلف قيادة والسيماوعرضت القصة القرآنية في طياتها صور التدافع 

 وترك سلطان الباطل وطواغيته، مما يستوجب دفْع كلٌّ -جلَّ وعال– للخضوع إلى سلطان الحقِّ حكيمة

 أن العالقة بين الحقّ والسيمامنهما لآلخر ومحو دوره في وراثة األرض وتحقيق السيادة فيها، 

 . والباطل عالقة حرب وليست عالقة ِسلْم

 : واشتملت الدراسة على ثالثة أبواب

 .المفاهيم المتعلقة بسنة التدافع: ولالباب األ

 .التدافع بين الحقِّ والباطل: الباب الثاني

 . عاقبة التدافع بين الحقِّ والباطل: الباب الثالث
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 كلية الشريعة، الفقه اإلسالمي وأصولهقسم  ، أحمد،محمد سعيد السعدي

 األستاذ الدكتور أسامة الحموي: إشراف

 "ن في الفقه اإلسالميأحكام العمرا": الموضوع
The Building Judgments in the Islamic Jurisprudence 

 

 

بحثت في رسالتي مسائَل العمران والبناء المختلفة من حيث اإلنشاء والتعمير، دون أن أتعرض 

حيث فتناولت حكم إنشاء البناء من . للنواحي االقتصادية المتعلِّقة بالعقارات بيعاً أو إجارة أو مقاولة

 ثم فصلت أحكام اإلنشاء من اختياٍر لألرض ومواد ،الجملة، ثم مايعتريه مما يؤثر في أصل حكمه

حيث احتلَّت هذه المباحث . البناء، مع ذكر األحكام المتعلِّقة بتخطيط البناء وتوجيهه، وكسوته وفرشه

سائل ترميم البناء الفصل األول من الرسالة، في حين تصدى الفصل الثاني من الباب األول لم

وإصالحه من حيث تحديد المسؤولية بالدرجة األولى فتم الحديث عن ترميم البناء الخاص والمشترك 

 . بمافي ذلك األبنية المؤجرة و المرهونة 

 وقد شغلت مسائل الجوار واالشتراك الباب الثاني واألخير من الرسالة حيث تمت مناقشة مسائل 

مسيل ونحو ذلك مما استجد في عصرنا، ثم تم الحديث عن مسائل الضرر االرتفاق كالمرور وال

، وتفصيل حكم كل ضرر يد ما يكون منه يسيراً أو فاحشاًوأحكامه من ضبٍط دقيق لمعنى الضرر وتحد

وفي الفصل الثاني من هذا الباب كان الحديث عن . على حدة كضرر الرائحة والصوت ونحو ذلك

، كالجدار والسقف وما ، أو في األبنية الطابقيةين دارين إن في األبنية المتالصقةاألجزاء المشتركة ب

 .  في الدور المتقاربة حكم اإلحداث والتصرفات المختلفةفضالً عن. أشبه ذلك

وقد بِحثَت جميع هذه المسائل في الفقه المقارن بمذاهبه األربعة مع ذكِر مواضع االتفاق واالختالف 

والحمد هللا أوالً وآخراً وهو الموفق . السوري في أهم المسائل المرتبطة باألحكام القانونيةمع القانون 

 .  سبحانه لكل خير
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 جامعة دمشق، ، كلية الشريعة الفقه اإلسالمي وأصولهقسمأحمد نورس مالكي، محمد خلدون، 

 الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: إشراف

 فقهًا وتاريخًا وواقعًا ومستقبًال مةتعدد الخلفاء ووحدة األ: الموضوع
Multi Caliphs And Unification Of Nation  Jurisprudence ,History ,Reality And 
Future . 

 

 :   أبواب وأربعةجاءت هذه األطروحة مقسمة إلى مقدمة 

واإلمامة لغة لخليفة والخالفة واإلمام ، أما التعاريف فلللبحثوتوطئة ريف اتعفتضمنت أما المقدمة 

هل الخالفة من مباحث  ومصدر وجوب إقامتها، وحكم إقامة الخالفة،معرفة فلتوطئة وأما ال. وشرعاً

 علم الكالم أو من فروع الفقه، وأخيراً عمن تكون الخالفة 

األول : هماً وثالثة فصول؛ جاء في التمهيد ثالثة مباحثموأما الباب األول الفقهي فقد تضمن تمهيداً 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين : "نى الخالفة الكاملة والناقصة والثاني في داللة حديثفي مع

وجاء في الفصل األول .  والثالث في األساس التاريخي للمذاهب الفقهية في مسألة التعدد،"المهديين

نوطة به، فرها في الخليفة، والثاني في الواجبات المااألول في الشروط الواجب تو: ثالثة مباحث

وفي .  التعددزِجوجاء في الفصل الثاني بيان رأي من لم ي. كمستند للتعددوالثالث في نظرية الضرورة 

 .الفصل الثالث بيان رأي من أجاز التعدد

األول في فترة نهاية الخالفة الراشدة وبداية : وأما الباب الثاني التاريخي فقد تضمن خمسة فصول

 في الدولة األموية وعبد اهللا بن الزبير، والثالث في الدولة األموية في الخالفة األموية، والثاني

ي غياب الخالفة في بغداد سنة األندلس والدولة الفاطمية في مصر والدولة العباسية، والرابع ف

 .هـ وعودتها ثانية في مصر، والخامس في انهيار الخالفة العثمانية656

األول في : فقد تضمن ثالثة فصول. سالمية في العصر الحاضرتعدد القيادات اإل: وأما الباب الثالث

والثالث في . بداية ظهور الدول اإلقليمية، والثاني في إسرائيل وتوظيفها لخدمة هدف التجزئة

 .االتجاهات المعاكسة للوحدة ودورها في استمرار التجزئة منذ سقوط الخالفة حتى اليوم

األول في العقبات في طريق : ية مستقبالً فقد تضمن ثالثة فصولالقيادات اإلسالم: وأما الباب الرابع

 . ي محاوالت تحقيق الوحدة وتقييمهاالوحدة، والثاني في حوافز تحقيق الوحدة، والثالث ف
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  جامعة دمشق ، كلية الشريعة،  قسم الفقه اإلسالمي ومذاهبه محمد،سعيد المجاهد

  الدكتور  أسامة الحموي:إشراف 

 وتطبيقاته المعاصرة حكام بيع الدين في الفقه اإلسالميأ: الموضوع
The Rulings of Selling Debt in Islamic Jurisprudence and it's Modern Applications 

 

هذه رسالة أعدت لنيل درجة الدكتوراه في الفقه ومذاهبه من كلية الشريعة، جامعة دمشق، جعلتها 

 فقه اإلسالميأحكام بيع الدين في ال: بعنوان

 . قسمتها إلى مقدمة وتمهيد وثالثة أبواب، وقد وتطبيقاته المعاصرة

 . تحدثت في المقدمة عن خطتي في البحث، والمنهج الذي اتبعته في إعداده 

ثم ذكرت في التمهيد خطر الديون، وأسباب اإلقبال المتزايد في هذا العصر على المداينات؛ ليكون ذلك 

 . البحث وأهميته في هذا العصرتوطئة تدل على خطورة

تحدثت في الفصل األول عن معنى الدين في اللغة : فقد جعلت الباب األول عبارة عن فصلين

واالصطالح، والفرق بين الدين والعين من جهة، وبينه وبين القرض من جهة أخرى، وختمت الفصل 

ل الثاني فقد عقدته للحديث عن معنى بالحديث عن أسباب ثبوت الدين التي عدها الشارع، أما الفص

 .بيع الدين ، وتحقيق الدليل في بيعه 

ثم انتقلت إلى الباب الثاني ألذكر ضوابط بيع الدين، فجعلته ثالثة فصول تحدثت في الفصل األول عن 

ضابط التحرز عن الوقوع في الربا، وفي الفصل الثاني عن القدرة على تسليم المبيع، وفي الفصل 

 .الث عن ِحيازة المبيع الث

فعقدته لمقصد الرسالة ، فتحدثت عن صور بيع الدين عند الفقهاء المتقدمين ، وقد : أما الباب الثالث 

وصلت من خالل االستقراء إلى اثنتي عشرة صورة، كما تحدثت عن صور بيع الدين في العصر 

 .الحديث كبيع السندات، وغير ذلك

عتني الختيار هذا البحث هي صعوبة هذا الموضوع وتشعبه ، وتفرقه في إن من أهم األسباب التي د

عدة أبواب من أبواب فقهنا الزاهر، وظهور كثير من صور المعامالت المعاصرة المبنية على أساس 

 .بيع الدين 
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   جامعة دمشق  ، كلية الشريعة، ماهر،النونو

 األستاذ الدكتور محمد الحسن البغا: إشراف 

 )دارسة فقهية مقارنة(أثر قوادح العلة في االختالفات الفقهية  :الموضوع

The Trace if Imperfection Objections In Juris Prudence Differences ( The Study Of 

Juris Prudence By Comparison)  

 

عين، الحمد هللا رب العالمين، وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجم

 :ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد

إن الشريعة اإلسالمية قد واكبت كل التطورات والمستجدات التي حصلت وما تزال تحصل في الحياة، 

وتجد لكل منها أحكاماً تناسبها، وفق مقاصد تضمن العدل والتيسير لكل المسلمين، وذلك عن طريق 

فمن  خاللها حكم اهللا عز وجل في المسائل المستجدة، أصول وقواعد أقرتها ورسمتها تبين من

المعلوم أن الوحي قد انقطع بوفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكن األحكام الشرعية ما زالت 

مستمرة وموجودة ومقترنة بكل المسائل المستحدثة، ومن هنا علمنا أن الشريعة اإلسالمية صالحة 

 .للتطبيق في كل زمان ومكان

ل من أهم مبدأ وقاعدة تستنبط منها األحكام الشرعية لما يقع من مسائل جديدة هو مبدأ القياس، ولع

الذي ينظر إلى وصف يجمع بين أمر منصوص عليه وأمر مستجد، فإذا انطبق الوصف عليهما 

انسحب حكم األصل على الفرع، ويكون هذا هو حكم اهللا عز جل في هذا الفرع، فهذا الوصف الجامع 

ى العلة، التي هي من أهم أركان القياس، وهذه العلة لها شروط ومسالك يتوصل بهما إلى العلة يسم

 .الصحيحة، وقد يعترض على هذه العلة، وتسمى هذه االعتراضات قوادح العلة

وهذه االفتراضات كانت أحد أسباب اختالف الفقهاء، إذ إن بعضهم كان يقيس الفرع على أصل ما 

فق اجتهاده، وبعضهم كان يقيسها على أصل آخر بجامع علة أخرى وفق اجتهاده بجامع علة معينة و

أيضاً، ويعترض كل منهما على اآلخر في قياسه، فأردت أن أجمع هذه االعتراضات وأبين أثرها في 

ليكون " أثر قوادح العلة في االختالفات الفقهية"االختالفات الفقهية، فاخترت عنواناً للبحث وهو 

 .تقدم بها لنيل الدكتوراه في الشريعة اإلسالميةأطروحة أ

 :تظهر أهمية البحث في عدة نقاط: أهمية البحث

 .النظر في كل االعتراضات الواردة على العلة، وتبين الصحيح منها والفاسد: أوالً
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جح النظر في األحكام الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء بسبب هذه االعتراضات، مع توضيح الرا: ثانياً

 .منها حسب ما يظهر ليل

إيجاد أنموذج عملي لكيفية االستنباط وارتباط األحكام الفرعية بأصولها، فيتسع المجال بعد ذلك : ثالثاً

 .في التفريغ على هذه األصول

التحقيق في بعض الفتاوى لمسائل حدثت في عصرنا، ومدى انطباق العلة فيها على ما قيست : رابعاً

 .عليه

 :منهج البحث

 وفق منهج استقرائي تحليلي استنتاجي مع المقارنة -إن شاء اهللا–ستكون دراستي لهذا الموضوع و

 .رجوعاً إلى كتب التفسير والفقه والحديث، واهللا الموفق

 :خطة البحث

 :وستكون خطة البحث على الشكل اآلتي

 .مقدمات عن القياس والعلة: تمهيد

 :ويضم المباحث اآلتية

 . القياس وحجيته وأقسامه وأركانه وشروطهتعريف: المبحث األول

 .تعريف العلة وأقسامها وشروطها ومسالكها: المبحث الثاني

 .في النقض وآثاره الفقهية: الفصل األول

 :ويشمل المباحث اآلتية

تعريف تخصيص العلة لغة واصطالحاً، وبيان وجه العموم في العلة  مذاهب العلماء : المبحث األول

 .في تخصيصها

 .تعريف النقض لغة واصطالحاً وبيان كونه قادحاً أو غير قادح، وكيفية دفع النقض: األولبحث الم

 .أثر هذا القادح في األحكام الفقهية: الثاني المبحث

 .في عدم التأثير وآثاره الفقهية: الثالثالفصل 

 :ويشمل المباحث اآلتية

 .في بيان المراد من عدم التأثير: المبحث األول

 . التأثير وكونه مفسداً للعلة أو غير مفسدمأقسام عد: لثانيالمبحث ا
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 .أثر هذا القادح في األحكام الفقهية: المبحث الثالث

 .في عدم العكس وآثاره الفقهية: الفصل الرابع

 :ويشمل المباحث اآلتية

 .عدم العكس لغة واصطالحاًتعريف : المبحث األول

 .دحفي كونه قادحاً أو غير قا: الثانيالمبحث 

 .أثر هذا القادح في األحكام الفقهية: الثالثالفصل 

 .الفقهيةفي الممانعة آثارها : الفصل الخامس

 :ويشمل المباحث اآلتية

 .تعريف الممانعة لغة واصطالحاً: المبحث األول

 ".العلل المؤثرة والعلل الطردية"طريقة الحنفية في تناول الممانعة : المبحث الثاني

 .ثر هذا القادح في األحكام الفقهيةأ:  الثالثالمبحث

 .في القلب وآثاره الفقهية: الفصل السادس

 :ويشمل المباحث اآلتية

 .تعريف القلب لغة واصطالحاً، وبيان إمكان وجوده والفرق بينه وبين المعارضة: المبحث األول

 .أقسام القلب: المبحث الثاني

 .ةأثر هذا القادح في األحكام الفقهي: المبحث الثالث

 .في المعارضة وآثارها الفقهية: الفصل السابع

 :ويشمل المباحث اآلتية

 . لغة واصطالحاًالمعارضةتعريف : المبحث األول

 .تقسيم الشافعية للمعارضة: المبحث الثاني

 .تقسيم الحنفية للمعارضة :المبحث الثالث

 . وآثارها الفقهيةالقول بالموجبفي : الفصل الثامن

 :تيةويشمل المباحث اآل

 . لغة واصطالحاًالقول بالموجبتعريف : المبحث األول
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 .في كونه قادح أو قادح: المبحث الثاني

 أقسام القول بالموجب، و كيفية اإلجابة عن القول بالموجب :المبحث الثالث

 .أثر هذا القادح في األحكام الفقهية: المبحث الرابع

 .فقهيةفيما تبقى من اعتراضات وآثارها ال: الفصل العاشر

 :ويشمل المباحث اآلتية

 .القدح في المناسبة: المبحث األول

 .القدح في إفضاء المناسب إلى المصلحة المقصودة: المبحث الثاني

 .القدح في كون الوصف خفياً :المبحث الثالث

 .القدح في كون الوصف غير منضبط: المبحث الرابع

 .مما له أثر في العلةفي اعتراضات على القياس عموماً : الفصل الحادي عشر

 :ويشمل المباحث اآلتية

 .اختالف الضابط بين األصل والفرع: المبحث األول

 .اختالف حكمي األصل والفرع: المبحث الثاني

 .االعتراض بالتقسيم :المبحث الثالث

 .االعتراض باالستفسار: المبحث الرابع

 .االعتراض بفساد الوضع: المبحث الخامس

 .تراض بفساد الوضعاالع: المبحث السادس

 .االعتراض بسؤال التعدية وسؤال التركيب: المبحث السابع

 .الخاتمة والنتائج
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 فيض اهللا، أحمد البراء، كلية الشريعة، جامعة دمشق

 الدكتور وهبة الزحيلي: إشراف

 ) دراسة مقارنة(القبض وأحكامه في المعامالت المالية : الموضوع
 
Cashing and its Conditions in Finance if modern treatments  
 

 :  اشتملت الرسالة على تمهيد وثالثة أبواب وخاتمة-

 . التمهيد في تعريف القبض وما يقاربه وشرعيته وحكمه بإجمال

ويتضمن أربعة ) القابض والمقبض والمقبوض وما يتم به القبض(الباب األول وهو عناصر القبض 

 : فصول

 . والقبض أصالة والنيابة في القبضالقابض وشروطه،: الفصل األول

 .ض وقبض الفضوليالمقبض وشروطه، والتقبيض أصالة والنيابة في التقبي: الفصل الثاني

المقبوض وهو إما عيناً أو حقاً أو عقاراً والشروط المشتركة والخاصة بكل نوع وتلف : الفصل الثالث

 . المقبوض والتعويض عنه 

 ويشمل قبض المنقوالت ومفهومها وشروطها وصورها، وغير ما يتم به القبض: الفصل الرابع

 . المنقـوالت مفهومها وشروط القبض فيها مع قبض الحق والدين وطريقة القبض فيهما

 . يتكلم عن أثر القبض في العقود المالية ويشتمل على ثالثة فصولف: أما الباب الثاني

 . د السلم والصرف وبيع األموال الربويةالعقود التي يشترط القبض في صحتها كعق: الفصل األول

 . العقود التي يشترط القبض للزومها كعقود التبرعات وعقود األمانات : الفصل الثاني

العقود التي يشترط القبض فيها لنقل الملكية واستقرار العقد كالهبة واإلعارة والعقد : الفصل الثالث

 . الفاسد

 : يشتمل على ثالثة فصولف يترتب على القبض من أحكام أحوال القبض أو ما: وأما الباب الثالث

أحوال القبض في االبتداء والبقاء واالنتهاء وذلك في اشتراط األجل وتعذر القبض : الفصل األول

 . وأجرة القبض إذا كان للقبض كلفة 

 تغيير صفة القبض من أمانة إلى ضمان، وعكسه، ويشمل يد األمانة ويد الضمان،: الفصل الثاني

 . وكيفية التغيرات

 . ق انتهاء القبض ائطر: الفصل الثالث

 . أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث مع التوصيات والمالحق والفهارس : والخاتمة
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 عبده ردمان، عبد الباسط، قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، جامعة دمشق
 األستاذ الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي: إشراف
 اختياراته األصولية وتطبيقاتها الفقهية: اإلمام الشوكاني:  وعالموض

Al-Imam Al_Shoukani His fundamental selections and its juristic 

applications 
يعد العالمة الشوكاني من أشهر العلماء الذين كتبوا في علم أصول الفقه في القرون وبخاصة من 

، واهتم في مؤلفاته الفقهية وبخاصة )حقيق الحق نمت علم األصولإرشاد الفحول إلى ت: (خالل كتابه
بالربط بين ما يختاره فقهياً وأصولياً، وألجل بروز هذا االتجاه في ) السيل الجرار( و)نيل األوطار(

 معي للتعرف على مسالك العلماء في استنباط األحكاأهميته لطالب العلم الشرمؤلفات الشوكاني و
وبناء الفروع على األصول، رغب الطالب أن تكون رسالته لنيل درجة الدكتوراه في الشرعية العملية 

هذا الموضوع المهم، هادفاً من وزراء ذلك إلى عرض أهم اختيارات الشوكاني األصولية التي ترتب 
ته األصولية بأقوال العلماء اعليها آثار وتطبيقات فقهية في مؤلفات الشوكاني، مع مقارنة اختيار

اته األصولية مع ترجيحاته وتطبيقاته الفقهية مستخدماً رصوليين، ودراسة مدى توافق اختياواأل
 .المنهج الوصفي والمقارن

 . تمهيدي وثالثة أبواب وخاتمةوتتكون من فصل: وألجل تحقيق هذه الغاية، وضع الطالب الخطة اآلتية
  التعريف بالشوكاني وعصره وآثاره العلمية–الفصل التمهيدي 

  أدلة األحكام الشرعية-باب األولال
 :ويتكون من فصلين

 .األدلة المتفق عليها: الفصل األول
 .األدلة المختلف فيها: الفصل الثاني
  المباحث اللغوية-الباب الثاني

 :ويتكون من أربعة فصول
 .العام والخاص: الفصل األول
 .المطلق والمقيد: الفصل الثاني
 .األمر والنهي: الفصل الثالث

 .المنطوق والمفهوم: لفصل الرابعا
  النسخ والتعارض والترجيح-الباب الثالث

 :ويتكون من فصلين
 .النسخ: الفصل األول
 .المتعارض والترجيح: الفصل الثاني

 .الخاتمة


