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من اأقوال رئي�س الدولة: 

"يجب التزود بالعلوم احلديثة واملعارف الوا�سعة والإقبال 
جمالت  كافة  طرق  على  �سادقة  ورغبة  عالية،  بروح  عليها 
من  الثالثة  الألفية  خالل  الإمارات  دولة  تتمكن  حتى  العمل، 

حتقيق نقلة ح�سارية وا�سعة".

خليفة بن ز�يد �آل نهيان



�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد بن �سلطان اآل نهيان - حفظه اهلل

رئي�س الدولة



من اأقوال نائب رئي�س الدولة: 

دائم  �سالم  يف  ال�ستثمار  يعني  التعليم  يف  ال�ستثمار  "اإن 
ويف الأمن الذي ي�ستحقه اأبناوؤنا من دون �سك".

حممد بن ر��شد �آل مكتوم



�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم - حفظه اهلل
نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي





ال�سيد جمعة املاجد - حفظه اهلل
رئي�س جمل�س الأمناء
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مقدمة كتاب 
)الر�سائل العلمية املنجزة - املئة الثانية(

احلمد هلل الذي علم بالقلم علم الإن�سان مامل يعلم، وال�سالة وال�سالم على 
ر�سوله الأمني. 

اأما بعد؛

العلمية  )الر�سائل  كتاب  من  الثاين  اجلزء  بن�سر  تقوم  اأن  للكلية  يطيب  فاإنه 
املنجزة - املئة الثانية( بعد اأن ن�سرت - من قبل - اجلزء الأول منه )املئة الأوىل( 
من الر�سائل العلمية )ماج�ستري ودكتوراه( املنجزة خالل املدة )2012 - 2017 

م( يف التخ�س�سات الأ�سا�سية املعتمدة براجمها لدى وزارة الرتبية والتعليم.

النهو�س  الكلية يف  التقدم يف هذا الإجناز يحقق م�ساعي  ن�سبة  اأن  ول�سك 
الت�سور العلمي العملي الذي و�سعته  العليا والبحث العلمي، وفق  بالدرا�سات 
الكلية، ووفق تقديرات جمل�س الأمناء، برئا�سة ال�سيد جمعة املاجد، وال�سري بخطى 
للربامج  الأكادميي  العتماد  ح�سب  الكلية،  يف  العلمي  البحث  تطوير  يف  واثقة 

املعتمدة يف الدولة. 



)12(

ح�سيلة الدرا�سات و املناق�سات يف الدرا�سات العليا:

لقد كانت ح�سيلة الإجناز يف التخ�س�سات الثالثة التي �سمها كتاب املئة الثانية 
كما يلي: 

املجموعر�سائل الدكتوراهر�سائل املاج�ستريالتخ�س�ص

311445الفقه واأ�سوله

151530 الأدب والنقد

19625علم اللغة 

6535100املجموع

يف  بالتعمق  الثانية  املرحلة  هذه  يف  املنجز  العلمي  البحث  توجه  متيز  وقد 
الطرح؛ لأن ن�سبة املناق�سات الغالبة على الر�سائل العلمية امل�سار اإليها هنا قد �سهد 
تطورا �سريعا بن�سبة 35% يف امل�ستوى الثاين )دكتوراه( من م�ستويات الدرا�سات 
العليا حيث يكون الإجناز يف الدكتوراه يتطلب الكت�ساف والتمحي�س والنقد مما 

يوؤهل بع�س الر�سائل مل�ستوى الإبداع.

وميكن اأن نق�سم التوجه العلمي عموما ماج�ستري ودكتوراه اإىل املحاور التالية:

يعادل  ما  اأي  ر�سالة   38 وي�سمل  الإماراتي:  واملجتمع  الثقافة  خدمة  حمور    -1
38% من جمموع املو�سوعات التي تناولها البحث العلمي يف الكلية، ومنها 
اللقطاء  الجتماعية  الرعاية  جمال  يف  الإمارات  دولة  )جهود  ال�سريعة:  يف 
اأمنوذجا(، )الثار الجتماعية ملر�س الأيدز و�سبل عالجها(، )العنف الأ�سري 
واأثره - درا�سة فقهية مقارنة مبا عليه العمل بدولة الإمارات العربية املتحدة(، 
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)املواطنة يف ال�سريعة الإ�سالمية - درا�سة فقهية مقارنة مبا عليه العمل بدولة 
الإمارات العربية املتحدة( ويف الأدب )الهوية الوطنية يف ق�س�س الأطفال 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة...(.

حمور املقارنات العلمية؛ ل�سيما تلك التي تناولت العالقات املميزة بني الفقه    -2
ومنها   %18 يعادل  ما  اأي  ر�سالة   18 وي�سمل  باأنواعه،  الإماراتي،  والقانون 
)�سلطة رئي�س الدولة يف جمال التجرمي والعقاب درا�سة فقهية مقارنة بقانون 
العقوبات الحتادي الإماراتي(، )الأحكام املتعلقة برحم املراأة - درا�سة فقهية 

مقارنة(، )التجارب الطبية على الإن�سان من منظور �سرعي(.

حمور التحقيق ودرا�سة الرتاث البنَّاء يف جمايل العلوم الإ�سالمية واللغوية    -3
املغني يف  الأ�سرار �سرح  يعادل 15% ومنها )فتح  ما  اأي  وي�سمل 15 ر�سالة 
الب�سائر  تنوير  )كتاب  وحتقيق(،  درا�سة  امل�ستوري  مل�سطفى  الفقه  اأ�سول 
)اإعراب  وحتقيقا(،  درا�سة  الغزي،  الدين  :ل�سرف  والنظائر  الأ�سباه  على 
�سنة 455هـ  املتوفى  لل�سرق�سطي  القراآن(  )اإعراب  كتاب  من  الأنفال  �سورة 
الإمتاع واملوؤان�سة لأبي حيان  الن�سية يف كتاب  درا�سة وحتقيقا(، )الروابط 

التوحيدي(. 

الرتكيز  يتم  الرتبوي، حيث  الكتاب  تتناول  التي  امليدانية  الدرا�سات  حمور    -4
على الن�سو�س املقدمة يف مرحلة من املراحل التعليمية، اأو حالة من اأحوال 
املجتمع، وي�سمل خم�س)5( ر�سائل اأي ما يعادل 5% ومنها: )التعدد الل�ساين 
يف املجتمع الإماراتي: درا�سة اجتماعية تربوية( و )اجلوانب الل�سانية والنف�سية 
العماين(،  املجتمع  يف  مر�سية  حلالت  ت�سخي�سية  درا�سة  الكالم،  لأمرا�س 

)التوا�سل اللغوي يف املوقف التعليمي: درا�سة ميدانية تطبيقية(.
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حمور الدرا�سات القراآنية والبالغية: وي�سمل �ست )6( ر�سائل، اأي ما يعادل    -5
6%، ومنها )نظرية ال�ستجابة من خالل القراآن الكرمي( و)ال�سمات الرتكيبية 
)املكونات  الكرمي(،  القراآن  يف  تطبيقية  درا�سة   - النداء  جلملة  والدللية 

النحوية والدللية للجملة ال�ستفهامية - درا�سة تطبيقية يف القراآن الكرمي(.

تاريخ  ترتيبها  يف  وروعي  التخ�س�س  وفق  املو�سوعات  �سنفت  وقد  هذا 
قد  ر�سالة  اآخر  ولعل  املو�سوعات،  يف  التطور  طبيعة  عن  تعرب  لكي  املناق�سات 
وتليها  التوقع(  )فقه  تتناول  كانت  ال�سريعة  بعنوانها يف  التطور  فكرة  عربت عن 

اأخرى لتعالج فكرة )املواطنة(.

واإنه ملن العرتاف باجلميل اأن نقدم ال�سكر اجلزيل لراعي هذه الكلية ولكل 
من �ساهم يف تطوير هذا الجناز. 

واهلل ن�ساأل التوفيق ملا فيه اخلري. 

د. حممد اأحمد عبد الرحمن
              مدير الكلية



قسم الشريعة
أواًل: رسائل الماجستير 
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التعريف بالطالبة
اأمل �سامل هالل ال�سام�سي    : ا�سم الطالبة 

الفقه    : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

1-5-2012م    : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. يو�سف ح�سني اأحمد   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
درا�سة  والعقاب،  التجرمي  جمال  يف  الدولة  رئي�ص  �سلطة  الر�سالة:  عنوان 

فقهية مقارنة بقانون العقوبات الحتادي الإماراتي.
اإ�سكالية البحث: 

ما مدى اإمكانية ا�ستخدام امل�سطلحات الفقهية القدمية يف واقعنا املعا�سر؟- 1
ما مدى اإمكانية ال�سريعة الإ�سالمية على م�سايرة كافة املتغريات؟. - 2
ما مدى م�ســــــروعية ال�سلطة التقديريـــــــة لرئي�س الدولة يف جمال التجرمي - 3

والعقاب؟.
ما مدى �سلطته يف جعل العقوبة التعزيرية بدل من عقوبة احلدود؟.- 4
ما اأهم الآثار ال�سرعية والقانونية املرتتبة على �سلطة رئي�س الدولة يف جمال - 5

التجرمي والعقاب؟
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خطة البحث: 
مق�سمة اإىل مقدمة وخم�سة ف�سول وخامتة: 

جمال  يف  الدولة  لرئي�س  التقديرية  ال�سلطة  منح  م�سروعية  الأول:  الف�سل 
التجرمي والعقاب.

الف�سل الثاين: مدى �سلطة رئي�س الدولة يف جعل العقوبة التعزيرية بدل عن 
عقوبات احلدود-درا�سة فقهية مقارنة.

الف�سل الثالث: مدى �سلطة رئي�س الدولة يف اإبدال عقوبتي الق�سا�س والدية 
بالعقوبات التعزيرية يف الفقه الإ�سالمي وقانون العقوبات الحتادي.

التعزيرية-  العقوبات  يف  الدولة  لرئي�س  التقديرية  ال�سلطة  الرابع:  الف�سل 
درا�سة فقهية مقارنة.

رئي�س  �سلطة  على  املرتتبة  والقانونية  ال�سرعية  الآثار  اأهم  اخلام�س:  الف�سل 
الدولة يف جمال التجرمي والعقاب درا�سة فقهية مقارنة.

نتائج البحث: 
اإن ال�سريعة الإ�سالمية اتخذت من التدابري ما ي�سمن اأمن املجتمع وا�ستقراره، - 1

وجعلتها منوطة باأولياء الأمر وفق ال�سلطة التقديرية التي منحها ال�سرع لهم. 
يطلق لفظ رئي�س الدولة، ويق�سد به ال�سلطان على وجه احلقيقة.- 2
ال�سلطة التقديرية معروفة عند فقهاء امل�سلمني من القدمي، لكن باأ�سماء اأخرى - 3

منها )نظر ويل الأمر(و)راأي ويل الأمر(.
تعترب ال�سلطة التقديرية من الو�سائل التي يعتمد عليها رئي�س الدولة يف التعامل - 4

مع الق�سايا امل�ستجدة و�سبط حكمها وفق ال�سوابط ال�سرعية.
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ل متنح ال�سلطة التقديرية اإل لرئي�س دولة و�سل اإىل مرتبة املجتهد.- 5
اأهم التو�سيات: 

�سرورة تقنني ال�سريعة الإ�سالمية يف �سورة مواد قانونية، وعلى ولة الأمر - 1
تفعيلها؛ ليقف املجتمع باأثره على عظمة الإ�سالم يف هذا املجال وغريه.

زيادة الوعي مبعامل الفقه اجلنائي الإ�سالمي يف الو�سائل املتاحة كافة، ليكون - 2
املجتمع - و بخا�سة النخبة منهم - على ب�سرية بهذا الفقه، وذلك حتى ي�سهل 

الوقوف على ت�سرفات ولة الأمر يف جمال الت�سريعات اجلنائية وغريها. 
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التعريف بالطالبة
علياء �سيف فهد العي�سائي    : ا�سم الطالبة 

الفقه    : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

23-2-2012 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. م�سعود بن مو�سى فلو�سي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
درا�سة-فقهية  املعا�سرة  و�سوره  الأعرا�ص  على  ال�سول  الر�سالة:  عنوان 

مقارنة بقانون العقوبات الحتادي »التحر�ص اجلن�سي منوذجا«.
اإ�سكالية البحث: 

ما مفهوم الأعرا�س وال�سول عليها؟، وما موقف كل من ال�سريعة والقانون - 1
يف املحافظة عليها؟ 

ما اأ�سباب التحر�س اجلن�سي؟ وما اأ�سكاله؟ وما اأهم اآثاره؟ وما عقوبة ال�سول - 2
على الأعرا�س يف الفقه الإ�سالمي والقانون الحتادي. 

ما طرق الوقاية من التحر�س اجلن�سي؟ - 3
وما موقف الفقه الإ�سالمي والقانون الإماراتي الحتادي من التحر�س اجلن�سي - 4

من حيث التكييف والعقوبة؟
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خطة البحث: 
ت�سمنت الدرا�سة مقدمة وخم�سة ف�سول وخامتة.

واأهميتها، - 1 عليها،  وال�سول  الأعرا�س،  مفهوم  يف  الأول  الف�سل  يبحث 
وموقف كل من ال�سريعة والقانون يف املحافظة عليها. 

يت�سمن الف�سل الثاين بع�سا من �سور ال�سول على الأعرا�س وعقوباتها يف - 2
الفقه الإ�سالمي وقانون العقوبات الحتادي الإماراتي.

ويت�سمن الف�سل الثالث الإطار النظري للدرا�سة، مو�سحا مفهوم التحر�س - 3
التحر�س  واأ�سباب  الإماراتي،  الحتادي  والقانون  ال�سريعة  يف  اجلن�سي 

اجلن�سي، واأ�سكاله واأهم اآثاره.
وي�ستمل الف�سل الرابع على طرق الوقاية من التحر�س اجلن�سي.- 4
الحتادي - 5 والقانون  الإ�سالمي  الفقه  موقف  اإىل  اخلام�س  الف�سل  ويخل�س 

الإماراتي من التحر�س اجلن�سي، من حيث تكييف الت�سرف، والعقوبة املرتتبة 
عليه.

نتائج البحث: 
على - 1 فيجب  الأثمان،  من  بثمن  تقدر  ل  التي  الغالية  الدرة  هو  العر�س  اإن 

الدفاع  له  اأذى فيحق  تعر�س لأي  ما  الإن�سان �سونها واملحافظة عليها، واإذا 
عن نف�سه حتى ولو ارتكب جرمية القتل.

بالعر�س - 2 بامل�سا�س  تتعلق  التي  اجلرائم  جميع  عاجلت  الإ�سالمية  ال�سريعة  اإن 
التحر�س اجلن�سي، وبينت موقفها  كالزنا، والقذف، والغت�ساب، وكذلك 

من كل جرمية على حدة وو�سعت العقوبة املنا�سبة لكل منها.
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اأو - 3 املجهولة،  الأرقام  ذات  باجلرائم  يعرف  ما  �سمن  التحر�س  جرمية  تدخل 
يد  طالته  من  واأن  معروف،  غري  يرتكبها  من  عدد  اإن  حيث  الأ�سود،  الرقم 

العدالة قلة.
تبني اأن هناك فراغا تنظيميا وقانونيا يف جمال جترمي التحر�س اجلن�سي.- 4
التجرمي والعقاب يف القوانني الو�سعية غري مواكب جلرمية التحر�س اجلن�سي - 5

بال�سكل املنا�سب لها، والذي يليق بظروفها؛ لأن القانون الو�سعي ل يجرم 
ول يعاقب على ال�سلوك احلادث اإل بعد تف�سيه وانت�ساره والإحلاح ب�سرورة 

جترميه والعقاب عليه على عك�س ال�سريعة.
اأهم التو�سيات: 

�سرورة القيام مبزيد من الدرا�سات العلمية التي تعالج م�ساألة التحر�س معاجلة - 1
تنظيمية وقانونية من خمتلف الأوجه.

تعميم ثقافة قانونية تب�سر املجتمع بجرمية التحر�س والعقوبات املرتتبة عليها.- 2
ل بد من اإ�سدار نظام اأو قانون يت�سدى لظاهرة التحر�س يف جميع الأماكن - 3

والأهم اأن يفرق هذا النظام بني الرجل واملراأة.
تثبت حدوث - 4 ت�سوير  باآلت  الب�سري كافة  الأ�سواق واأماكن املجتمع  تزويد 

التحر�س، مع عدم التهاون يف اإنزال العقوبة الرادعة.
ملا يف - 5 بالتحر�س وذكر حيثياتها،  املتعلقة  الق�سائية  الأحكام  ت�سبيب  �سرورة 

ذلك من اإقناع اأطراف الق�سية واملتابعني لها من فئات املجتمع.
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التعريف بالطالبة
مرمي حممود اأحمد حممد    : ا�سم الطالبة 

اأ�سول الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

3-10- 2012م    : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. يو�سف ح�سني اأحمد    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
مل�سطفى  الفقه  اأ�سول  يف  املغني  �سرح  الأ�سرار  »فتح  الر�سالة:  عنوان 

املو�ستاري - درا�سة وحتقيقا - من بداية الكتاب حتى نهاية باب النهي«.
اإ�سكالية البحث: 

من �ساحب فتح الأ�سرار وما جهوده العلمية؟- 1
ومن �ساحب كتاب املغني وما جهوده العلمية؟- 2
وما الذي قدمه املو�ستاري يف �سرحه على املغني؟- 3
وما الذي مييزه على غريه من ال�سروح؟ وما مميزات �سرحه فتح الأ�سرار؟- 4

خطة البحث: 
م�ستملة على مقدمة وق�سمني - ق�سم للدرا�سة وق�سم للتحقيق وخامتة.
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الق�سم الأول جاء يف ثالثة ف�سول. 
املغني  �ساحب  اخلبازي  الإمامني  من  كل  لرتجمة  منها:  الأول  الف�سل 

واملو�ستاري: ا�سمه ون�سبه وحياته العلمية، واآثاره، واآراء العلماء فيه.
والف�سل الثاين للتعريف بكتاب فتح الأ�سرار �سرح كتاب املغني: منهج كل 
منهما و خ�سائ�سه وم�سادره وامل�ستفيدين به، واملقارنة بني فتح الأ�سرار وال�سروح 

الأخرى للمغني، وتوثيق الكتاب وو�سف ن�سخه وبيان منهجه.
الف�سل الثالث لدرا�سة ثالث م�سائل من فتح الأ�سرار.

الأمر املطلق هل يدل على الفور اأم على الرتاخي؟ -
ال�سروع يف املندوب هل يوجبه؟ -
هل ال�سطرار يرفع حرمة تناول امليتة اأو اخلمر عن امل�سطر؟  -

نتائج البحث: 
الفقه - 1 اأ�سول  املغني يف  بكتاب  اهتموا  املذهب احلنفي  املتاأخرون من علماء 

و�سرحوه بعدة �سروح؛ لف�سل ا�ستفادته من ال�سابقني اأح�سن ا�ستفادة.
من - 2 ا�ستفادته  حل�سن  للمغني،  متميز  �سرح  للمو�ستاري  الأ�سرار  فتح  �سرح 

ال�سروح الأخرى.
اأهم ما مييز �سرح فتح الأ�سرار عن ال�سروح الأخرى ح�سن ترتيبه.- 3
الراجح يف م�ساألة: هل الأمر املطلق يدل على الفور اأم على الرتاخي؟ اأنه يدل - 4

على وجوب المتثال من غري تقييد بزمان.
الراجح يف م�ساألة: هل ال�سروع يف املندوب يوجبه؟ اأنه ل يوجبه.- 5
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والراجح يف م�ساألة: هل ال�سطرار يرفع احلرمة عن امليتة ومثلها؟ اأن ال�سرورة - 6
ترفعها اإذا كان ال�سطرار يوؤدي اإىل الهالك.

النهي، - 7 وم�سائل  الأمر،  م�سائل  الأ�سرار:  فتح  من  حتقيقها  مت  التي  امل�سائل 
واأ�سباب الأحكام، والعزمية والرخ�سة.

اأهم التو�سيات: 
يف - 1 امل�سوؤولني  وعلى  املغني،  �سروح  بتحقيق  الهتمام  العلم  طالب  على 

اجلامعات والكليات الهتمام بطبع هذه ال�سروح املحققة.
هناك يف مكتبة غازي خ�سرو خمطوطات كثرية مل حتقق بعد، منها خمطوطات - 2

ال�سيخ املو�ستاري، واأن كثريا منها قد تعر�ست لل�سياع والفقدان للظروف 
التي مرت بها هذه البالد، فعلى الباحثني الهتمام مبا تبقى منها قبل ال�سياع.

اأو اللغة البو�سنية والعربية اأن - 3 على الذين يجيدون اللغتني الرتكية والعربية 
يقوموا برتجمة الكتب القيمة يف اللغتني البو�سنية والرتكية اإىل اللغة العربية.

تدوين - 4 بالتاريخ  املهتمني  وعلى  اأ�سيل،  اإ�سالمي  تاريخ  والهر�سك  للبو�سنة 
تاريخ تلك املناطق من خالل الرتجمة لأعالمها والنظر يف موؤلفاتهم.
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التعريف بالطالبة
ميا �سامل احلجري    : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

15-5-2012م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اإبراهيم عبده علوان   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: كتاب تنوير الب�سائر على الأ�سباه والنظائر ل�سرف الدين 
الغزي - من اأول كتاب الطهارة. اإىل نهاية كتاب املداينات - درا�سة وحتقيًقا.

اإ�سكالية البحث: 
فيه - 1 الع�سر الذي عا�س  القادر الغزي؟ وما  الدين بن عبد  من الإمام �سرف 

ومن �سيوخه وتالمذته؟ وما اآثاره العلمية؟ وما اأهمية كتابه تنوير الب�سائر؟
اأهمية - 2 وما  العلمية؟  اآثاره  وما  وتالمذته؟  �سيوخه  ومن  جنيم  ابن  الإمام  من 

الفقهية  والقواعد  والنظائر  الأ�سباه  بني  الفرق  وما  والنظائر؟  الأ�سباه  كتابه 
والفروق؟

هل كتاب »تنوير الب�سائر« من موؤلفات الإمام �سرف الدين؟ ومتى مت تاأليفه؟ - 3
وما الدليل على ن�سبته اإىل �سرف الدين؟ وما قيمته العلمية؟ وما منهج موؤلفه 

يف الكتاب؟ وما امل�سطلحات اخلا�سة به؟
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خطة البحث: 
اخلطة م�ستملة على مقدمة وق�سمني وخامتة. 

الق�سم الأول: الق�سم الدرا�سي وي�سمل ثالثة ف�سول.
الف�سل الأول: درا�سة الإمام ابن جنيم و�سيوخه وتالمذته وم�سنفاته...وعن 
التعريف بالأ�سباه والنظائر وعن درا�سة كتاب »الأ�سباه والنظائر« واأهميته واأهم 

�سروحه. 
الف�سل الثاين: درا�سة العالمة �سرف الدين الغزي و�سيوخه وتالمذته و اآثاره 

العلمية.
ومنهجه  العلمية  وقيمته  الب�سائر«  »تنوير  كتابه  درا�سة  الثالث:  الف�سل 

وم�سطلحاته.
كتاب  نهاية  اإىل  الطهارة  كتاب  اأول  من  وهو  التحقيق  ق�سم  الثاين:  الق�سم 

املداينات.
اخلامتة وا�ستملت على اأهم النتائج والتو�سيات.

نتائج البحث: 
يتميز املذهب احلنفي من بني املذاهب باأ�سول وقواعد بني عليها.- 1
اإنه مذهب جماعي، �سارك يف تاأ�سي�سه جمموعة من كبار الأئمة، ولذا كرثت - 2

فيه الروايات والأقوال.
هناك عديد من ال�سوابط ت�ساعد على التمييز بني الأقوال الراجحة واملرجوحة - 3

الفقهي،  امل�سدر  اإىل  يعود  ما  القائل، ومنها  اإىل  يعود  ما  منها  املذهب،  يف 
ومنها ما يعود اإىل الدليل، ومنها ما يعود اإىل غريها.
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اإن اخلالف بني الإمام واأ�سحابه، ل �سيما بينه وبني �ساحبيه، لي�س يف الأ�سول - 4
يف  حكم  لها  لي�س  التي  النازلة  وامل�سائل  الفروع  بع�س  يف  واإمنا  والقواعد 

الكتاب وال�سنة.
القواعد الفقهية جزء من الأ�سباه والنظائر، فالأخري اأعم و اأ�سمل من القواعد.- 5
مل يو�سع علم القواعد دفعة واحدة، بل بالتدريج اإىل اأن و�سل اإىل �سكله - 6

احلايل عرب مئات ال�سنني.
ل غنية لطالب الفقه - ل �سيما القا�سي واملجتهد- من الإحاطة بعلم القواعد - 7

الفقهية ملا فيه من تنمية امللكة الفقهية، والإعانة على الإحاطة بالفروع الفقهية 
والقدرة على التخريج والإحلاق.

ظهرت براعة العالمة �سرف الدين و�سعة علمه من خالل هذا الكتاب، فقد - 8
اأودع فيه الفروع الكثرية وامل�سائل الفقهية الكثرية.

اأهم التو�سيات: 
يو�سي البحث طلبة العلم بالهتمام بالتحقيق ففيه العلم الكثري، ويحتاج اإىل - 1

ات املراجع وامل�سادر يف خمتلف العلوم. مزيد من املتابعة واملراجعة لأمَّ
حنيفة - 2 اأبي  الإمام  بني  اخلالفية  امل�سائل  بدرا�سة  العتناء  العلم  طلبة  على 

واأ�سحابه.
عليهم اأن يتعلموا اأدب اخلالف من خالل درا�سة امل�سائل اخلالفية.- 3
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التعريف بالطالبة
راوية اأحمد عبد اهلل ال�سحي    : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

17-5-2012م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. يو�سف ح�سني اأحمد    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: جهود دولة الإمارات يف جمال الرعاية الجتماعية »اللقطاء 

منوذجا« درا�سة فقهية ميدانية.
اإ�سكالية البحث: 

ما الأحكام ال�سرعية التي بينها الفقهاء حلفظ حقوق اللقطاء؟- 1
هل هناك موؤ�س�سات يف دولة الإمارات تقوم برعاية الأطفال جمهويل الأبوين؟- 2
وهل الدولة تهتم برعاية جمهويل لوالدين. - 3
ما اأهم امل�ساكل التي يواجهها جمهولوا الأبوين؟ وما حلولها؟ - 4

خطة البحث: 
الر�سالة م�ستملة على مقدمة وف�سل متهيدي واأربعة ف�سول درا�سية وخامتة.
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جمالت  وبيان  بالعنوان  التعريف  عن  مباحث  ثالثة  التمهيدي:  الف�سل  يف 
الرعاية الجتماعية.

الف�سل الأول: الأحكام املتعلقة باللتقاط وامللتقط.
الف�سل الثاين: امل�سائل املتعلقة بدين اللقيط ون�سبه وبح�سانته ووليته.

الف�سل الثالث: الأحكام وامل�سائل املتعلقة بنفقته وال�سفر به وجنايته واإرثه.
جمهويل  رعاية  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  جهود  الرابع:  الف�سل 
دور  وعن  للقيط،  الدولة  وفرتها  التي  احلقوق  عن  ميدانية  )درا�سة  الأبوين 
املوؤ�س�سات واجلمعيات يف رعايته يف اإمارة اأبو ظبي واإمارة دبي واإمارة ال�سارقة(.

نتائج البحث: 
ال�سحية  الرعاية  من  للقطاء  احلقوق  كامل  بتوفري  الإمارات  دولة  اهتمت  اأ-  
العمل  فر�س  وتوفري  والتعليمية،  النف�سية  والرعاية  الجتماعية  والرعاية 

للعاطلني منهم.
م�سارحته  ق�سية  مثل  اللقيط  لها  يتعر�س  التي  الق�سايا  بعالج  اهتمت  ب- كما 

بحقيقته، وق�سية اجلن�سية 
بتوفري   - باخل�سو�س  وال�سارقة  ودبي  ظبي  اأبو  اإمارات   - الدولة  اهتمت  ج- 
الرعاية ال�ساملة لهم، ببناء بيوت ال�سباب وال�سابات اإىل اأن يتم رعايتهم عند 

الأ�سر احلا�سنة.
دورها  الدولة  منه  ا�ستقت  الذي  الأ�سا�سي  املنبع  هي  الإ�سالمية  ال�سريعة  د- 
الجتماعي يف مواجهة جميع التحديات املتعلقة باللقطاء جمهويل الوالدين.
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التعريف بالطالبة
ب�سرى اأحمد حممد ح�سن اجل�سمي    : ا�سم الطالبة 

الفقه    : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

7-5-2012م    : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اإبراهيم عبده علوان   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: كتاب تنوير الب�سائر على الأ�سباه والنظائر. تاأليف الإمام 
�سرف الدين بن عبدالقادر بن بركات الغزي، احلنفي )ت 1005هـ(. من اأول 

كتاب الإجارات اإىل نهاية املخطوط - درا�سة وحتقيقا«.
اإ�سكالية البحث: 

ما الفنون العلمية التي ا�ستمل عليها كتاب الأ�سباه والنظائر لبن جنيم، وما - 1
تعريف كل منها، وما ن�ساأتها وما فوائدها؟

ما منهج العالمة �سرف الدين يف كتابه تنوير الب�سائر، وما م�سطلحاته، وما - 2
قيمته العلمية، وما م�سادره؟

ما امل�سائل والأحكام والأ�سول والفوائد التي اهتم بها العالمة �سرف الدين، - 3
من الأ�سباه والنظائر، يف كتابه تنوير الب�سائر؟
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خطة البحث: 
مق�سمة اإىل مقدمة وق�سمني وخامتة.

جنيم - 1 ابن  الإمام  حياة  البحث  عر�س  بالدرا�سة  اخلا�س  الأول  الق�سم  ففي 
ال�سارح  وحياة  العلمية،  ومكانته  وم�سنفاته  وتالمذته  و�سيوخه  العلمية، 

العالمة �سرف الدين، �سريته العلمية، واأقوال العلماء فيه وموؤلفاته.
الأ�سباه - 2 كتاب  عليها  ا�ستمل  التي  العلمية  الفنون  عن  البحث  حتدت  كما 

والنظائر، وتعريف كل منها، ون�ساأتها وفوائدها ون�سبتها اإىل املوؤلف وتاريخ 
تاأليفه، ومنهج املوؤلف فيه، وقيمته، وم�سطلحاته، وم�سادره.

كتاب - 3 من  ابتداًء  املخطوط  بتحقيق  الباحثة  قامت  التحقيقي  الق�سم  ويف 
الإجارات اإىل نهاية املخطوط.

القارئ - 4 تعني  فهر�سا(  ع�سر  )اثنا  كثرية  فنية  بفهار�س  ر�سالتها  الباحثة  ذيلت 
على النتفاع بر�سالتها يف ي�سر و�سهولة.

نتائج البحث: 
اإن حتقيق الرتاث نتاج خلقي، ليقوى عليه اإل من اأوتي �سفتان هما: الأمانة - 1

وال�سرب.
كتاب تنوير الب�سائر ينبئ عن جاللة قدر موؤلفه العالمة �سرف الدين، و متكنه - 2

من نا�سية العلم.
اإن البحث و الدرا�سة يف مثل هذا املخطوط يك�سب الباحث مهارة �سياغة - 3

والتخلق  اخلالف  حمل  وحترير  اخلالفية  امل�سائل  واإبراز  الفقهية،  العبارات 
باأخالق العلماء والفقهاء مثل التوا�سع واملو�سوعية، والبعد عن الع�سبية. 
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اأهم التو�سيات: 
ت�سجيع الباحثني على التحقيق ملا فيه من فوائد عظيمة لطالب العلم.- 1
درا�سة امل�سائل اخلالفية بني اأئمة املذهب احلنفي وبيان الراجح منها.- 2
طباعة الر�سائل اجلامعية تي�سريا على الباحثني لال�ستفادة منها.- 3
حتقيق كتب املذهب احلنفي املطبوعة لتنقيتها عن ما �سابها من اخلطاأ والتحريف.- 4
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التعريف بالطالبة
�سيخة �سامل ح�سن �سامل ال�سحي    : ا�سم الطالبة 

الفقه    : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

26-11- 2012 م    : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد اأحمد اخلويل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: �سمانات حت�سيل ديــن الـنـفـقـة درا�سة مقارنة بني الفقه 

الإ�سالمي والقانون الإمارتي.
اإ�سكالية البحث: 

الأوىل: عدم وجود مرجع متخ�س�س تناول مو�سوع »�سمانات حت�سيل دين 
النفقة«.

ب�سكل  تناولها  تناولت مو�سوع »النفقة« كان  التي  املراجع  اإن معظم  الثانية: 
عام وخمت�سر.

الثالثة: اإن هناك م�ستجدات طراأت على املجتمع الإ�سالمي تخت�س بالنفقات، 
رغبنا معرفة موقف الفقه الإ�سالمي منها.

الرابعة: اإلقاء ال�سوء على ما هو معمول به يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
بخ�سو�س م�ساألة »�سمانات حت�سيل دين النفقة«. 
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خطة البحث: 
مق�سمة اإىل متهيد وثالثة ف�سول درا�سية وخامتة: 

التمهيد: يف تعريف النفقة واأنواعها والفرق بني نفقة الزوجة ونفقة الأقارب.
ويف بيان املق�سود مب�سطلح »ال�سمانات«.

من  املراأة  للزوجة.)امتناع  النفقة  بدين  اخلا�سة  ال�سمانات  الأول:  الف�سل 
التفريق  طلب  يف  احلق  الزوجة  منح  الكفيل،  واإح�سار  لزوجها  نف�سها  ت�سليم 

لالإع�سار عن دفع دين النفقة(.
والأقارب.)حب�س  للزوجة  النفقة  لدين  م�سرتكة  �سمانات  الثاين:  الف�سل 
اإذنه،  دون  املنفق  مال  من  للنفقة  امل�ستحق  واأخذ  النفقة  بدين  عليه  املحكوم 

والإ�ستدانة من الغري على ذمة املنفق(.
يف  النفقة  دعاوى  يف  والتنفيذ  التقا�سي  اإجراءات  تي�سري  الثالث:  الف�سل 
الإقليمية يف جمال  املتحدة، مع اجلهود احلكومية  العربية  الإمارات  قوانني دولة 

حت�سيل دين النفقة.
نتائج البحث: 

م�سروعية احلب�س ب�سبب الدين يف الفقه الإ�سالمي ب�سروطه.- 1
جترمي المتناع عن دفع دين النفقة يف قانون العقوبات الإماراتي، مع بع�س - 2

حب�س  ب�ساأن  الإماراتي  املدنية  الإجراءات  قانون  قررها  التي  ال�ستثناءات 
املدين بدين النفقة.

منح الزوجة احلق يف طلب التفريق لإع�سار الزوج عن دفع النفقة.- 3
مظاهر تي�سري اإجراءات التقا�سي والتنفيذ يف دعاوى النفقة يف قوانني دولة - 4

الإمارات العربية املتحدة.



)36(

الدول - 5 بع�س  يف  النفقة  دين  حت�سيل  جمال  يف  الإقليمية  احلكومية  اجلهود 
يف  الأ�سرة  تاأمني  نظام  و�سندوق  الجتماعي  نا�سر  بنك  واأهمها  العربية. 
يف  الطالق  وجراية  النفقة  �سمان  و�سندوق  العربية،  م�سر  جمهورية 

اجلمهورية التون�سية، و�سندوق النفقة يف مملكة البحرين.
اأهم التو�سيات: 

ما هو - 1 املتحدة على غرار  العربية  الإمارات  للنفقة يف دولة  اإن�ساء �سندوق 
موجود يف جمهورية م�سر العربية واجلمهورية التون�سية ومملكة البحرين. 

اإدراج ال�سندوق داخل ميزانية الدولة وعدم العتماد على الهبات وحت�سيل - 2
ر�سوم من املتقا�سني.

طلبت - 3 متى  موؤقتة،  بنفقة  باحلكم  النفقة  دعوى  ينظر  الذي  القا�سي  اإلزام 
املدعية اأو املدعي ذلك، ل اأن يكون الأمر جوازيًا للقا�سي. 

اأن يكون امتياز دين النفقة جلميع املبالغ غري املدفوعة، ل للنفقة امل�ستمرة فقط - 4
كما هو معمول به حالًيا.

ت�سكيل جلنة بحثية اجتماعية ونف�سية وقانونية لعر�س امل�سكالت الأ�سرية قبل - 5
رفعها للق�ساء.



)37(

التعريف بالطالبة
مرمي ح�سن عبد اهلل اآل علي    : ا�سم الطالبة 

الفقه    : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

1-5-2013 م    : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. ر�سوان بن غربية   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
جمع املنا�سك ونفع النا�سك للعالمة رحمة اهلل ال�سندي  عنوان الر�سالة: 
من بداية باب اجلنايات وكفاراتها اإىل نهاية باب الهدايا - درا�سة وحتقيقا - 

الق�سم الرابع.
اإ�سكالية البحث: 

من العالمة رحمة اهلل ال�سندي؟ وما ن�سبه و ن�ساأته العلمية و�سيوخه وتالمذته - 1
واآثاره العلمية؟

ما اأهمية كتاب جمع املنا�سك ومنزلته العلمية؟ وما منهجه فيه؟ وما موارده؟- 2
وهل العنوان ون�سبته اإىل موؤلفه �سحيحة؟ وما اأو�ساف ن�سخه؟- 3

خطة البحث: 
م�ستملة على مقدمة وق�سمني وفهار�س متنوعة. 
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جمع  كتابه  ودرا�سة  ال�سندي،  اهلل  رحمة  العالمة  لدرا�سة  الأول:  الق�سم 
املنا�سك، وفيه ف�سالن: 

الف�سل الأول: ا�سمه ون�سبه وطلبه للعلم و�سيوخه وتالمذته واآثاره العلمية.
الف�سل الثاين: اأهمية الكتاب ومنزلته العلمية ومنهج املوؤلف فيه، وموارده، 
واملوازنة  الأربعة،  املذاهب  على  املنا�سك  فقه  يف  الكتب  بع�س  اأ�سماء  وعر�س 
بني كتاب جمع املنا�سك وكتاب امل�سالك يف املنا�سك للكرماين حممد بن مكرم 
واملنهج  املعتمدة،  الن�سخ  وو�سف  املوؤلف،  اإىل  ون�سبته  الكتاب  عنوان  و�سحة 

املتبع يف التحقيق.
الق�سم الثاين يف حتقيق الكتاب من بداية باب اجلنايات و كفاراتها اإىل نهاية 

باب الهدايا.
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التعريف بالطالبة
�سما بنت �سامل بن �سلطان ال�سام�سي    : ا�سم الطالبة 

اأ�سول الفقه    : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

13-2- 2013 م    : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. ر�سوان بن غربية   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: جمامع احلقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد ملحمد 

ابن م�سطفى، اأبو �سعيد اخلادمي - درا�سة وحتقيقا.
اإ�سكالية البحث: 

من الإمام اخلادمي حممد بن م�سطفى اأبو �سعيد؟ ومن �سيوخه وتالمذته وما  -
م�سنفاته واآثاره العلمية؟

وما منهج كتابه جمامع احلقائق والقواعد....؟ وما مميزاته وخ�سائ�سه؟ وما  -
م�سادره؟ وما اأو�ساف ن�سخ املخطوط؟

وما منهج الباحثة يف حتقيق هذاالكتاب.  -
خطة البحث: 

مق�سمة اإىل مقدمة وق�سمني ومذيلة بفهار�س علمية متنوعة. 
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لدرا�سة  ف�سل  ف�سلني:  اإىل  مق�سم  وهو  املوؤلف،  درا�سة  يف  الأول:  الق�سم 
املوؤلف، وف�سل لدرا�سة الكتاب. 

الق�سم الثاين: يف حتقيق كتاب جمامع احلقائق......، وهو مق�سم اإىل مقدمة 
وبابني، وخامتة، و�سرد يف اخلامتة قواعد فقهية ومقا�سدية جمملة.

وامل�سطلحات  والفرق  والأعالم  والأ�سعار  والأحاديث  لالآيات  والفهار�س 
وامل�سادر واملراجع واملو�سوعات.

نتائج البحث: 
املثال  بذكر  يكتفي  ما  بل كثرًيا  ال�سرح،  ال�ستطراد يف  بعدم  ميتاز  املخطوط    -

وحمل ال�ساهد اأثناء العر�س والتعليق. 
اأن ال�سمة العامة والغالبة على الكتاب هي الإيجاز يف ذكر الفروع، والكتفاء    -

بالأهم اإْن ُوجد.
ذكر الآراء واملذاهب الأخرى، ول يقت�سر -رحمه اهلل- على راأي احلنفية يف    -

امل�سائل اخلالفية ب�سكل عام. 
اقت�ساره يف بيان الألفاظ وامل�سطلحات على تعريفها، وتو�سيح مفاهيمها.    -

الكتفاء مبحل ال�ساهد من الدليل، �سواء كان قراآنًا اأو �سنة اأو غري ذلك، على    -
الدليل، واملراد  ال�ستدلل من  مرامي وجه  املتعلم يدرك  القارئ  اأن  اعتبار 
الذي يف�سي ملعرفة املطلوب منه، مع عدم عزو الآيات ل�سورها، اأو تخريج 

احلديث والأثر من مظانه.
تعددت نقوله املختلفة من امل�سادر الأ�سولية وغريها. وكان ذلك بقدر احلاجة    -
ووفق منهجه الخت�ساري يكون ذلك باللفظ وهو الغالب، اأو باملعنى اأحيانًا 
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بذكر  يكتفي  اأو  مبوؤلفه  مقرونًا  اأو  منفرد  ب�سكل  الكتاب  ا�سم  فيذكر  اأخرى، 
املوؤلِّف ل�سهرته. 

مل يكن من منهج املوؤلف العتناء بذكر الأعالم والتعريف بها، واإذا ذكرها    -
يكون ذلك بالكتفاء مبا ت�ستهر به. 

جتّنب املوؤلف -رحمه اهلل- التكرار يف اأكرث مباحث الكتاب وم�سائله، فاإذا    -
تكرر ذكر امل�ساألة يف غري ما مو�سع اأحال على املو�سع املتقدم، دون التعر�س 

لها بال�سرح والإفادة مرة اأخرى.
ت�سهياًل  املعجم  حروف  بح�سب  فمرتبة  واملقا�سدية،  الفقهية  القواعد  اأما    -

للفائدة ومتكيًنا للحفظ، وكان ذلك وفق روؤيته الخت�سارية وتتمثل يف: 
�سياغة القاعدة بعبارات واألفاظ حمكمة ودقيقة. اأ -  

ب - القت�سار على ذكر القاعدة دون �سواها مما يتفرع عنها.
رتبها ترتيًبا هجائًيا منا�سًبا لطلبة العلم؛ لأجل �سرعة ا�ستح�سارها وحفظها. ج - 

كما مت �سياغة هذه القواعد وفق اأهميتها وا�ستعمالتها يف املذهب احلنفي. د - 
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التعريف بالطالبة
مرمي بنت �سامل بن عبد اهلل الوح�سي    : ا�سم الطالبة 

اأ�سول الفقه    : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

19-2-2013 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. يو�سف ح�سني اأحمد    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: التكميل يف �سرح اأ�سول البزدوي لالأرزجناين، وجيه الدين 

عمر- من اأول الكتاب حتى اآخر باب الأمر - درا�سة وحتقيًقا.
اإ�سكالية البحث: 

تاأليفه؟وما - 1 �سبب  وما  البزدوي(؟  )اأ�سول  كتابه  وما  البزدوي؟  الإمام  من 
وا�ستفادوا  خدموه  ومن  م�سادره؟  وما  وطريقته؟  منهجه  وما  مو�سوعاته؟ 

منه؟
من العالمة وجيه الدين الأرزجناين؟ وما كتابه التكميل؟ وما �سبب تاأليفه وما - 2

وا�ستفادوا  خدموه  ومن  م�سادره؟  وما  وطريقته؟  منهجه  وما  مو�سوعاته؟ 
منه؟
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خطة البحث: 
م�ستملة على ق�سمني: ق�سم درا�سي، يعقبه �سبعة فهار�س، وق�سم حتقيقي يعقبه 

ثالثة ع�سر فهر�ًسا.
الق�سم الأول م�ستمل على متهيد وبابني، يف كل منهما ف�سالن.

الف�سل الأول من الباب الأول ترجمة البزدوي، ا�سمه ون�سبه ون�ساأته العلمية 
و�سيوخه وتالمذته وم�سنفاته.

الأ�سول من نواح  اإىل علم  الو�سول  الثاين منه: درا�سة كتاب كنز  الف�سل 
عدة.

الباب الثاين من الق�سم الأول ترجمة الأرزجناين، والق�سم املختار من كتابه 
التكميل.

الف�سل الأول من هذا الباب: ترجمة وجيه الدين الأرزجناين، ا�سمه ون�سبه 
ون�ساأته العلمية و�سيوخه وتالمذته وم�سنفاته.

الف�سل الثاين منه: درا�سة الق�سم املقرر من كتاب التكميل من نواح عدة.
واأما الق�سم التحقيقي، فقد جاء م�ستمال على بابني كذلك. 

نتائج البحث: 
الفقهي - 1 الرتاث  �سيما  ل  والإ�سالمية،  العربية  الرتاث  كتب  حتقيق  اأهمية 

والأ�سويل. 
اأعمال - 2 خامتة  البزدوي  اأ�سول  ويعّد  احلنفي،  الأ�سويل  التاأليف  غزارة 

املتقدمني من علماء احلنفية.
و كرثة - 3 بغزارة علومه  البزدوي، وميتاز  لأ�سول  �سرحا مطول  التكميل  يعد 
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م�سادره وفنونه، وب�سهولة اأ�سلوبه واإزالة كثري من غوام�س اأ�سول البزدوي.
ومتيز التكميل كذلك بكرثة لفتاته اللغوية وال�سرفية والبيانية والنكات العلمية - 4

الدقيقة. 
اأهم التو�سيات: 

اأبي - 1 تراث الإمام  العموم، وبتحقيق  تراث الأمة على وجه  بتحقيق  الهتمام 
حنيفة واأ�سحابه على وجه اخل�سو�س.

اإكمال حتقيق اأ�سول البزدوي و�سرحه التكميل لتعم الفائدة. - 2
الهتمام بتحقيق �سروح كتاب البزدوي التي تربو على ثالثني م�سنفا.- 3
لتحقيق - 4  - والكليات  اجلامعات  قبل  من   - موحدة  علمية  مناهج  و�سع 

املخطوطات املو�سوعية الكبرية.



)45(

التعريف بالطالبة
زوينة بنت حمدان بن علي الري�سي    : ا�سم الطالبة 

الفقه    : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

15-4- 2013م    : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. م�سعود بن مو�سى الفلو�سي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
فقهية  درا�سة  البيئية،  بالكوارث  املتعلقة  الأحكام  الر�سالة:  عنوان 

مقارنة. 
اإ�سكالية البحث: 

ما مفهوم البيئة؟ وما مفهوم الكوارث؟ وما الروؤية ال�سرعية لها وما اأنواعها؟- 1
وما اأحكام اأداء العبادات يف حالت الكوارث؟ - 2
وما اأحكام املعامالت املالية يف حالت الكوارث؟ - 3
وما حكم خروج النا�س من الأماكن املهددة بالكوارث الطبيعية، وما الأحكام - 4

املتعلقة بالنظام العام للدولة �سد النهب وال�سرقات والحتكار ونحوها.
خطة البحث: 

م�ستملة على مقدمة وف�سل متهيدي وثالثة ف�سول وخامتة.
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مفهوم  ولبيان  لها،  الإ�سالم  وحماية  البيئة  مفهوم  لبيان  التمهيدي:  الف�سل 
الكوارث والروؤية ال�سرعية لها واأنواعها.

الكوارث  نزول  حالة  يف  بالعبادات  املتعلقة  الأحكام  لبيان  الأول:  الف�سل 
)الطهارة، ال�سالة، �سالة اجلنازة، الزكاة، واحلج والعمرة(.

الف�سل الثاين: لبيان الأحكام املتعلقة باملعامالت املالية يف حالة الكوارث)البيع 
وال�سراء، والإجارة والرهن، واللقطة واملرياث(.

الف�سل الثالث: لبيان الأحكام املتعلقة بالنظام العام للدولة يف حالة الكوارث 
وال�سرقات،  والنهب  والتعوي�سات،  بالكوارث،  املهددة  الأماكن  من  )اخلروج 

والحتكار والت�سعري(. 
نتائج البحث: 

اهتم الإ�سالم بالبيئة مبفهومها الوا�سع ومبواردها املختلفة.- 1
وقوع الكوارث البيئية - الزلزل وال�سيول والفي�سانات والأعا�سري - هو - 2

نتيجة وقوع النا�س يف املعا�سي والذنوب.
يف الإ�سالم اأحكام خا�سة متعلقة بالعبادات يف جميع الظروف واحلالت، - 3

منها حالت وقوع الكوارث الطبيعية.
الإ�سالم اهتم بالإن�سان، و�سخر كل الكون خلدمته، وبني كثريا من الأحكام - 4

التي حتفظ الإن�سان وحتميه من الهالك.
اأهم التو�سيات: 

ت�سجيع طلبة العلم على البحث يف امل�سائل التي توؤثر يف البيئة ومكوناتها.- 1
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الإملام باأحكام الدين يف الظروف غري العادية )مثل الكوارث الطبيعية( ملعرفة - 2
�سماحة الإ�سالم وي�سره. 

واتباع - 3 الكوارث،  بوقوع  الإنذار  عند  واحلذر  احليطة  اأخذ  الأفراد  على 
التعليمات ال�سادرة من امل�سوؤولني بخ�سو�سها.

على الدول اتخاذ ال�سرتاتيجيات ال�سرورية، والعمل على تدريب الكوادر - 4
ال�سابة على الت�سرف الفوري، واتخاذ الإجراءات ال�سحيحة والالزمة يف 

حالة وقوع الكوارث البيئيةاملتنوعة. 
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التعريف بالطالبة
حمدة خلفان باجلافلة املن�سوري    : ا�سم الطالبة 

الفقه    : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

15-5-2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد يو�سف �سليمان    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: الأحكام املتعلقة برحم املراأة، درا�سة فقهية مقارنة.

اإ�سكالية البحث: 
ما ال�سوائل اخلارجة من رحم املراأة، وما حكمها؟- 1
ما حكم ال�سرع يف الو�سائل الطبية املتبعة يف معاجلة العقم؟.- 2
ما حكم ا�ستئ�سال رحم املراأة املري�سة ع�سويا؟- 3
ما حكم اجلناية على رحم املراأة بالإجها�س والإف�ساء؟- 4
ما حكم ا�ستئ�سال رحم املعاقة عقليا؟- 5

خطة البحث: 
مق�سم اإىل مقدمة ومبحث متهيدي واأربعة ف�سول وخامتة.
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املبحث التمهيدي خم�س�س لبيان اجلوانب التعريفية للرحم، واأهمية معرفة 
اأحكامه.

الف�سل الأول: لبيان الأحكام الفقهية لل�سوائل اخلارجة من الرحم.

الف�سل الثاين: لبيان اأحكام العقم ومنع احلمل يف الفقه الإ�سالمي.
الف�سل الثالث: لبيان اأحكام اجلراحة الطبية املتعلقة برحم املراأة.

الف�سل الرابع: لبيان اأحكام اجلناية املتعلقة برحم املراأة.
الف�سل اخلام�س: لبيان الأحكام الفقهية املتعلقة با�سترباء رحم املراأة.

اخلامتة يف نتائج البحث و تو�سياته.
نتائج البحث: 

الت�سبب يف قطع احلي�س موؤقتا اأو جلبه: جائز، والت�سبب يف قطعه دائما: حرام.- 1
عالج العقم بوا�سطة الأدوية املباحة وباجلراحة الطبية جائز. وعالجه بالتلقيح - 2

ال�سناعي الداخلي فقط حالل يف حالة واحدة، وهي اإذا كان بنطفة الزوج 
بالتلقيح  وعالجه  معينة.  و�سوابط  ب�سروط  الزوجية  قيام  ومع  حياته،  اأثناء 
واحدة،  حالة  يف  فقط  حالل  الزوجة  رحم  با�ستخدام  اخلارجي  ال�سناعي 
طبق  يف  تلقيحها  ويتم  الزوج،  ومني  الزوجة  بوي�سة  باأخذ  كان  اإذا  وهي 

اختبار ثم تعاد اإىل رحم الزوجة.
يجوز ا�ستعمال و�سائل منع احلمل املوؤقتة احلديثة، قيا�سا على العزل. ويحرم - 3

ذلك يف حق  ويجوز  الإجناب.  الرغبة يف  ملجرد عدم  للحمل  الدائم  املنع 
اأن جتعل من  الطبية ذلك، ول يجوز للدولة  اإذا اقت�ست ال�سرورة  الأفراد، 

حتديد الن�سل حكما عاما متبعا.
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يحرم رتق غ�ساء البكارة يف حالتني: اإذا كان �سببه وطئا يف عقد نكاح غري - 4
به  م�سهورة  تكن  مل  اإذا  اأما  به.  املراأة  وا�ستهرت  زنا  من  كان  واإذا  �سرعي، 

فالراجح اأنه حرام اأي�سا.
يحرم ترقيع غ�ساء البكارة اإذا كان من غري وطء، اأو اغت�ساب على الراجح - 5

ملا يرتتب عليه من مفا�سد كبرية.
اتفق العلماء على م�سروعية ختان الإناث، اإذا كان دون مبالغة، والراجح اأنه - 6

�سنة.
حترم زراعة الأع�ساء التنا�سلية املنتجة للمبي�سني ملا فيها من مفا�سد عظيمة، - 7

ويف غر�س الأع�ساء التنا�سلية غري املنتجة لهما خالف بني العلماء املعا�سرين 
اأرجحها القول باجلواز عدا العورات املغلظة.

عمليات ت�سحيح اجلن�س م�سروعة بخالف تغيري اجلن�س، فال يجوز.- 8
اأهم التو�سيات: 

توعية الن�ساء بالأحكام الفقهية املت�سلة بالرحم عن طريق و�سائل الإعالم بكافة - 1
اأنواعها، واأن تهتم بها اجلمعيات الن�سائية.

هذا - 2 يف  امل�ستجدة  الفقهية  الأحكام  درا�سة  ال�سرعي  العلم  طلبة  متابعة 
املو�سوع.

تخ�سي�س م�ساق يف الفقه، يتناول اأحكام رحم املراأة تتم درا�سته للطالبات - 3
عن طريق مدر�سات متخ�س�سات يف هذا املجال.
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التعريف بالطالبة
�سمة املر �سعيد بن دميثان القمزي    : ا�سم الطالبة 

الفقه    : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

16-6- 2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اإبراهيم اإبراهيم عبده علوان   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: »اأحكام اليدين يف غري العبادات، درا�سة فقهية مقارنة«.

اإ�سكالية البحث: 
ما مفهوم اليدين والعبادات والعادات؟- 1
وما اأحكام اليدين يف احلدود والق�سا�س والديات ويف الزينة واللبا�س؟ - 2
وما اأحكامهما يف العادات والنوازل املعا�سرة؟- 3
وما اأحكام اليدين والأ�سابع يف التطبيقات الق�سائية والإثبات؟ - 4

خطة البحث: 
مق�سمة اإىل: مقدمة، ومتهيد، وخم�سة ف�سول، وخامتة.

يف  الواردة  امل�سطلحات  اأهم  لتناول  الباحثة  خ�س�سته  فقد  التمهيد:  واأما 
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الر�سالة كاليدين، والعبادات، والعادات.
الف�سل الأول: تناول اأحكام اليدين يف احلدود والق�سا�س، وهو مكون من 

مبحثني.
من  كذلك  مكون  وهو  الديات،  يف  اليدين  اأحكام  تناول  الثاين:  والف�سل 

مبحثني.
واللبا�س، وهو مكون من  الزينة  اليدين يف  اأحكام  تناول  الثالث:  والف�سل 

مبحثني كذلك.
والف�سل الرابع: تناول اأحكام اليدين يف العادات والنوازل املعا�سرة، وهو 

مكون كذلك من مبحثني.
التطبيقات  يف  والأ�سابع  اليدين  اأحكام  تناول  والأخري:  اخلام�س  والف�سل 

الق�سائية والإثبات، وهو مكون من مبحثني كذلك.
ويف اخلامتة ذكرت الباحثة اأهم ما تقرتحه، وما تو�سلت اإليه خالل البحث من 

نتائج. 
 نتائج البحث: 

راعت ال�سريعة الإ�سالمية احلفاظ على النفو�س والأبدان، وو�سعت احلدود    -1
ل  حتى  الدقيقة  بال�سوابط  احلدود  هذه  واأحاطت  عليها،  للعدوان  الرادعة 

يُظلم اأحد، وحتى يقام العدل.
التجميل والتزيني م�سروع باجلملة، ولكن عند التطبيق يختلف ح�سب الق�سد    -2
والهدف منه، ولذلك و�سعت ال�سريعة له ال�سوابط احلاكمة حتى ل يرتتب 

عليه خمالفة �سرعية.
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اجلراحة التجميلية بغر�س العالج، واإعادة الأع�ساء اإىل مظهرها الطبيعي اأمر    -3
م�سروع ول يخالف الفطرة التي فطر اهلل النا�س عليها.

اأمر  العيوب التي ولد بها الإن�سان، مثل الت�ساق الأ�سابع ونحوها، عالجها    -4
م�سروع ول باأ�س به.

كل ما من �ساأنه العالج -اإن اأمكن- ملا ي�سيب اليدين اأو غريهما من الأع�ساء    -5
جائز �سرعا، لأمر ال�سرع ال�سريف بالتداوي.

وثيقا  ارتباطا  ارتبط  اإذا  اإل  الإثبات،  ي�سري حجة يف  الإلكرتوين ل  التوقيع    -6
بدرجة الأمان التي متكن القانون من اأن ي�سفي عليه الثقة اأو احلجة القانونية.

ل يجوز قطع اأع�ساء امليت اإل لل�سرورة.   -7
ب�سمة الأ�سابع قرينة ميكن للق�ساء الأخذ بها.   -8

اأهم التو�سيات: 
على طلبة العلم والباحثني التو�سع يف الطالع على الكتب الفقهية والقواعد - 1

الفقهية ومراجعة اأبواب الفقه يف كتب املذاهب املختلفة، وا�ستخراج الأدلة 
منها وترجيح ما هو اأوىل بالقبول ح�سب القدرة والجتهاد.

اجلامعة - 2 الدرا�سة  هذه  مبثل  بالهتمام  والطاقة  اجلهد  يدخروا  ل  اأن  عليهم 
للمتناثرات يف الكتب واملراجع والرتاث املتنوعة. 
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التعريف بالطالبة
ن�سبة خلفان �سيد خلفان باجلافلية املن�سوري    : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري    : الدرجة العلمية 

18-6-2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. م�سعود بن مو�سى فلو�سي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
الوظيفية،  بواجباته  القيام  عن  العام  املوظف  امتناع  الر�سالة:  عنوان 

درا�سة فقهية مقارنة بالقانون الإماراتي.
اإ�سكالية البحث: 

الإ�سالمي - 1 الفقه  بني  فيه  الفرق  وما  اأق�سامها  وما  العامة  الوظيفة  مفهوم  ما 
والقانون الإماراتي.؟

ما مفهوم املوظف العام وما واجباته يف الفقه الإ�سالمي ويف القانون الإماراتي - 2
وكيف نوازن بينهما يف الواجبات؟

ما مفهوم المتناع عن القيام بالواجب الوظيفي؟ وما اأركانه؟ وما حكمه؟.- 3
القانون الإماراتي - 4 الوظيفي يف  الواجب  العام عن  امتناع املوظف  ما جزاء 

وما موقف الفقه الإ�سالمي منه.

114



)55(

خطة البحث: 
البحث م�ستمل على مقدمة واأربعة ف�سول وخامتة 

الف�سل الأول: خا�س بدرا�سة الوظيفة العامة مفهومها واأق�سامها واملوازنة بني 
الفقه الإ�سالمي والقانون الإماراتي فيها.

و خ�س�ست الباحثة الف�سل الثاين: لدرا�سة مفهوم املوظف العام وواجباته 
واملوازنة يف واجباته بني الفقه الإ�سالمي والقانون الإماراتي.

ويف الف�سل الثالث: در�ست الباحثة مو�سوع المتناع عن القيام بالواجب 
الوظيفي وحكمه، وبينته يف ثالثة مباحث: مبحث لبيان مفهوم المتناع، ومبحث 

لبيان اأركانه، ومبحث لبيان حكمه.
ويف الف�سل الرابع: در�ست جزاء المتناع عن الواجبات الوظيفية، يف ثالثة 
وثانيها  الب�سرية،  املوارد  قانون  الوظيفية يف  املخالفات  اأولها عن طبيعة  مباحث: 
عن اجلزاءات التاأديبية يف القانون الإماراتي وموقف الفقه الإ�سالمي منه، وثالثها 
عن اإجراءات تاأديب املوظف العام وقواعده يف القانون الإماراتي وموقف الفقه 

الإ�سالمي منها.
نتائج البحث: 

مفهوم الوظيفة العامة يف الفقه الإ�سالمي يلتقي مع مفهوم الولية العامة.- 1
قانونية - 2 القانون الإماراتي، عبارة عن جمموعة واجبات  مفهوم الوظيفة يف 

يتعني على املوظف القيام بها دائما.
اأق�سام الوظيفة تختلف بني كل من الفقه الإ�سالمي والقانون الحتادي، اإل اأنه - 3

ل يوجد يف وظائف القانون الحتادي ما يتنافى مع ال�سريعة الإ�سالمية.
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خدمة - 4 يف  دائم  بعمل  اإليه  يعهد  طبيعي  �سخ�س  كل  العام:  املوظف  تعريف 
النبوة  عهد  يف  عليه  ويطلق  مبا�سر،  ب�سكل  الدولة  مرافق  من  عام  مرفق 

بالعامل، ولي�س لدى امل�سرع الإماراتي تعريف حمدد للموظف العام.
الواجبات الوظيفية هي الأعباء التي يتحملها املوظف العام من اأجل ح�سن - 5

�سري العمل يف الوظيفة.
ول فرق بني الواجبات الوظيفية بني الفقه الإ�سالمي والقانون الحتادي. - 6
ين�س كل من الفقه الإ�سالمي والقانون الحتادي على وجوب طاعة الروؤ�ساء - 7

اإل اأن الفقه الإ�سالمي ي�سرتط عدم املع�سية، بينما القانون الحتادي واإن ن�س 
على طاعة الروؤ�ساء، لكنه يفرق بني املع�سية اجلنائية و اجلرمية التاأديبية.

ال�سريعة - 8 باأحكام  املوظف  التزام  الإ�سالمي هو  الفقه  الأ�سا�سي يف  الواجب 
الإ�سالمية يف حياته ال�سخ�سية، هذا الواجب مل يورده امل�سرع يف الواجبات 

املن�سو�س عليها يف القانون الحتادي.
اإيجابي معني - 9 مفهوم جرمية المتناع هو: اإحجام ال�سخ�س عن الإتيان بفعل 

كان ال�سارع ينتظره منه يف ظروف معينة، وكان يف ا�ستطاعة املوظف الإتيان 
به.

اأركان جرمية المتناع ثالثة: ركن مادي، وهو الإحجام عن اإتيان فعل اإيجابي، - 10
و ركن �سرعي: وهو ورود ن�س يحرم هذا الفعل ويعاقب على اإتيانه، وركن 

اأدبي ومعنوي: وهو الق�سد اجلنائي.
اأمر غري جائز، ويوجب التعزير، ومل يو�سعه الفقه - 11 اأنه  حكم جرمية المتناع 

الإ�سالمي.
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الإ�سراب عن العمل حكمه الراجح اأنه غري جائز، ون�س القانون يوجب عليه - 12
جزاء تاأديبيا، اإذا وجدت الأركان وال�سروط.

اإذا اأدى المتناع عن العمل اإىل �سرر، فاإنه يفر�س على املوظف العام جزاء - 13
تاأديبيا.

قواعد - 14 و�سع  على  الحتادي  والقانون  الإ�سالمي  الفقه  من  كل  حر�س 
ثبتت  اإذا  اإل  العام،  املوظف  على  العقوبة  وقوع  لعدم  ت�سمن  واإجراءات 

التهمة يف حقه. 
اأهم التو�سيات: 

للحكومة - 1 الب�سرية  املوارد  قانون  بتوزيع  القيام  الدولة  يف  الوزارات  على 
الحتادية على املوظفني، لكي يعرفوا ما لهم وما عليهم.

ين�س عليه - 2 مبا  لتعريفهم  للموظفني اجلدد  تنظيم حما�سرات وور�سات عمل 
القانون من احلقوق والواجبات.

على طلبة العلم اأن يثمروا هذا املو�سوع مبزيد من البحث اجلامع بني الفقه - 3
الإ�سالمي والقانون الو�سعي.

البحث - 4 ل�سهولة  الدولة  يف  به  املعمول  القانون  مع  الإ�سالمي  الفقه  تدري�س 
املقارن على الطلبة.
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التعريف بالطالبة
فاطمة خلف املن�سوري    : ا�سم الطالبة 

اأ�سول الفقه    : التخ�س�س 
املاج�ستري    : الدرجة العلمية 

23-6-2013م    : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. ر�سوان بن غربية   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
العالمة  ت�سنيف  الأ�سول  علم  اإىل  الو�سول  منهاج  �سرح  الر�سالة:  عنوان 

يو�سف احللوائي - درا�سة وحتقيًقا.
اإ�سكالية البحث: 

من ال�سارح العالمة يو�سف احللوائي؟ وما ن�سبه؟ ون�ساأته وا�ستغاله بالعلم؟ - 1
ومن �سيوخه وتالمذته؟ وما م�سنفاته واآثاره العلمية؟

من الإمام البي�ساوي �ساحب املنهاج - املنت - و ما ن�سبه........؟- 2
�سحة - 3 مدى  وما  اإليه؟  الن�سبة  �سحيح  احللوائي  ليو�سف  املنهاج  �سرح  هل 

عنوانه؟ وما منهجه فيه؟ وما خ�سائ�سه ومميزاته؟
خطة البحث: 

ق�سم درا�سي وق�سم حتقيق - وخامتة  ت�ستمل اخلطة على مقدمة وق�سمني - 
وفهار�س متنوعة.
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الق�سم الدرا�سي مق�سم اإىل ثالثة اأبواب. 
الباب الأول: يف ترجمة املوؤلف بينتها الباحثة يف ثالثة ف�سول.

الف�سل الأول: ا�سمه ون�سبه ون�ساأته وا�ستغاله بالعلم.
الف�سل الثاين: �سيوخه و تالمذته.

الف�سل الثالث: اآثاره العلمية ووفاته.
الباب الثاين: ترجمة خمت�سرة للماتن البي�ساوي يف ثالثة ف�سول اأي�سا.

الف�سل الأول: ا�سمه ون�سبه ون�ساأته ورحالته.
الف�سل الثاين: �سيوخه وتالمذته.

الف�سل الثالث: مكانته العلمية واآثاره ووفاته.
يتعلق  وما  للحلوائي(  املنهاج  املحقق)�سرح  الكتاب  عن  الثالث:  الباب 

بالتحقيق. وفيه ثالثة ف�سول: 
الف�سل الأول: التحقق من �سحة عنوان الكتاب و ن�سبته اإىل املوؤلف.

والف�سل الثاين: منهج املوؤلف و خ�سائ�س كتابه ومزاياه.
الف�سل الثالث: املنهج املتبع يف التحقيق وو�سف الن�سخ ومناذج للمخطوطات.

حوايل  يف  الفقه  اأ�سول  مباحث  جميع  ت�سمنت  فقد  التحقيقي:  الق�سم  اأما 
900 �سفحة.

واأما اخلامتة فم�ستملة على النتائج والتو�سيات.
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نتائج البحث: 
اإن كتاب �سرح منهاج الو�سول اإىل علم الأ�سول للحلوائي اخت�سار لكتابني: - 1

�سرح املنهاج لالأ�سنوي و�سرح املنهاج للعربي، مع اإ�سافات علمية وفوائد 
مهمة فيعترب �سرحه هذا جامعا لثالثة �سروح.

اأهم - 2 الأهمية ومن  غاية  الأ�سول يف  للبي�ساوي كتاب يف  املنهاج  اإن كتاب 
تلك  اأهم  من  احللوائي  و�سرح  ال�سروح،  من  هائل  كم  وله  الأ�سول،  كتب 

ال�سروح.
ل�سرح كتاب - 3 ت�سدت  التي  ال�سروح  اأجود  من  للمنهاج  احللوائي  �سرح  اإن 

املنهاج مع اإ�سافات علمية مفيدة.
يحققها - 4 مل  التي  واأ�سكلها  امل�سائل  لأغم�س  بالتعر�س  احللوائي  العالمة  قام 

ويحلها اأحد قبله حال �سحيحا وحتقيقا مقبول.
اأهم التو�سيات: 

علم - 1 يف  وبخا�سة  والعربي  الإ�سالمي  الرتاث  خمطوطات  بتحقيق  العتناء 
الأ�سول نظرا لأهميته البالغة.

اأن تقوم اجلامعات والكليات يف العامل الإ�سالمي والعربي بت�سجيع الطالب - 2
الأكفاء على ال�ستغال بالتحقيق واإمدادهم بكل ما من �ساأنه اأن يي�سر لهم ذلك.
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التعريف بالطالبة
�سلوى اإبراهيم يون�ص اأحمد خادم    : ا�سم الطالبة 

الفقه    : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

12-5-2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. م�سعود بن مو�سى فلو�سي    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
درا�سة  عالجها،  و�سبل  الإيدز  ملر�ص  الجتماعية  الآثار  الر�سالة:  عنوان 
فقهية مقارنة بالنظم والقوانني املعمول بها يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

اإ�سكالية البحث: 
ما مر�س الإيدز؟ وما الفرق بينه وبني فريو�س الإيدز؟ -
ومتى ظهر هذا املر�س وما واقعه يف عاملنا اليوم؟ -
وما الآثار الجتماعية املتعلقة باملري�س؟ )حقه يف الزواج ويف طلب الفرقة(. -
وما الأحكام ال�سرعية املتعلقة بالأم املري�سة بالإيدز. -
وما اأحكامه ال�سرعية يف اجلنايات واحلدود. -
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خطة البحث: 
الر�سالة مق�سمة اإىل مقدمة ومتهيد واأربعة ف�سول وخامتة.

التمهيد: مفهوم املر�س والعدوى.
الإيدز،  فريو�س  وبني  بينه  والتمييز  الإيدز،  مبر�س  التعريف  الأول:  الف�سل 

وطرق انتقال هذا املر�س.
الف�سل الثاين: �سبل املعاجلة وطرق الوقاية من هذا املر�س.

ب�سخ�س  املتعلقة  )الآثار  الإيدز  ملر�س  الجتماعية  الآثار  الثالث:  الف�سل 
املري�س يف التعامل الإن�ساين والأخالقي معه، حقه يف الزواج، ويف طلب الفرقة، 

اأحكامه ال�سرعية يف اجلنايات واحلدود(.
الف�سل الرابع: مر�س الإيدز يف دولة الإمارات العربية املتحدة )الح�ساءات 
الر�سمية بعدد امل�سابني، واحتياجات املر�سى يف الدولة، والتدابري الوقائية املتخذة 
للحد من انت�سار مر�س الإيدز يف الدولة، اإ�سدار قوانني اإلزامية للفح�س الطبي 
قبل الزواج، وقوانني تعطي لل�سليم من الزوجني احلق يف طلب التفريق ب�سبب 
و�سائل  الدعارة،  على  للق�ساء  املبذولة  اجلهود  باملر�س،  الثاين  الطرف  اإ�سابة 

التوعية املتنوعة(.
نتائج البحث: 

الإيدز مر�س معد، ت�سببه فريو�سات تقوم بتدمري اجلهاز املناعي يف الإن�سان. -
الو�سائل الرئي�سة لنتقال املر�سى: الت�سال اجلن�سي واحلقن امللوثة. -
اللتزام ب�سرع اهلل هو احل�سن احل�سني من الإ�سابة بهذا املر�س اخلطري. -
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اإلزام املقدمني على الزواج بالفح�س الطبي، من باب ال�سيا�سة  - لويل الأمر 
ال�سرعية وتقييد املباحات.

يعد هذا املر�س من العيوب التي يثبت بها حق ف�سخ عقد الزواج للطرف الثاين. -
امل�ساب به ل يحرم عليه ح�سور �سالة اجلماعة واجلمعة يف امل�ساجد، ويف  -

مراحل املر�س الأخرية يعد من اأهل الأعذار، فت�سقط عنه اجلمع واجلماعات.
خطاأ،  - جرمية  فعله  يعد  النقل،  ق�سد  بغري  اآخر  اإىل  مر�سه  نقل  اإذا  واملري�س 

وتنطبق عليه جميع الأحكام املتعلقة باخلطاأ، اإذا كان عاملا مبر�سه.
اأهم التو�سيات: 

يف  - الإيدز  مبر�س  امل�سابني  كرامة  ينتهك  من  كل  تعاقب  ت�سريعات  اإ�سدار 
جمال العمل والتعليم.

تفعيل القانون اخلا�س مبر�سى الإيدز. -
تاأ�سي�س جمعية خا�سة تقوم ب�سوؤون مر�سى الإيدز يف الدولة، من تزويجهم  -

و�سرف املعونات لهم.
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التعريف بالطالبة
�سمية اأحمد علي اأحمد اللنجاوي   : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

5-11-2014 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد اأحمد اخلويل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: ت�سرف ويل الأمر جتاه الأمة... اأبواب العبادات منوذًجا.

اإ�سكالية البحث: 
اأبواب  يخ�س  فيما  الأمر،  ويل  ت�سرف  على  النا�س  من  كثري  اطالع  قلة 
الأمر على  ت�سرف ويل  النا�س يف  مدارك  ليو�سع  البحث  فجاء هذا  العبادات، 

الأمة يف باب العبادات ب�سفة خا�سة، واإبراز جوانب هذا الت�سرف.
اإبراز م�سوؤولية ويل الأمر واإظهار مدى عظمها، وبخا�سة عندما تتعلق باأمور 
تخ�س العبادات، وذلك لوجود اللب�س يف فهم هذه امل�سائل وعدم اإدراك طبيعة 

ت�سرف الإمام فيها. 
خطة البحث: 

ق�سم البحث اإىل مقدمة، ومتهيد، وخم�سة ف�سول، وخامتة، وكانت الف�سول 
على النحو الآتي: 
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الف�سل الأول: ت�سرف ويل الأمر جتاه الأمة يف باب الطهارة. 
الف�سل الثاين: ت�سرف ويل الأمر جتاه الأمة يف باب ال�سالة. 
الف�سل الثالث: ت�سرف ويل الأمر جتاه الأمة يف باب الزكاة.
الف�سل الرابع: ت�سرف ويل الأمر جتاه الأمة يف باب ال�سيام.

الف�سل اخلام�س: ت�سرف ويل الأمر جتاه الأمة يف باب احلج والعمرة.

اخلامة: ت�سمنت اأهم النتائج والتو�سيات التي تو�سلت اإليها الدرا�سة.
نتائج البحث: 

خل�س البحث اإىل نتائج عديدة اأهمها: 
تت�سع م�سوؤوليات ويل الأمر فتبلغ اأبواب العبادات كلها، و لذا فاإن عليه ما 

ياأتي: 
اأن يكون راعي خري لعبادة ال�سالة باإ�سدار قوانني ت�سبط اأ�س�س اختيار الأئمة - 1

يف امل�ساجد، واأن يعمل على تنظيم بناء امل�ساجد وت�سكيل جلان ملراقبة نظافتها 
وتوفري م�ستلزماتها.

اأن يكون مراقًبا اأميًنا و�سابًطا ب�سرًيا على الزكاة، من حيث جمعها وتوزيعها - 2
وا�ستثمار بع�سها، ب�سن القوانني الناظمة لذلك.

اأبواب متعددة فيه كروؤية الهالل وحتديد - 3 اإىل  رعاية فري�سة ال�سيام والنظر 
بداية �سهر ال�سوم ونهايته، ومعاقبة املجاهرين بالفطر يف نهار رم�سان.

اأن يكلف جلنة تنظم ت�سيري رحالت احلج والعمرة، ورعاية �سوؤون احلجاج - 4
احلج  باأحكام  لتوعيتهم  ن�سرات  واإ�سدار  املقد�سة،  الديار  يف  واملعتمرين 

والعمرة.
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اأهم التو�سيات: 
زيادة وعي النا�س مب�سوؤوليات ويل الأمر وواجباته يف باب العبادات خا�سة.- 1
توزيع ن�سرات وتو�سيات على النا�س تو�سح اأحكام العبادات املتنوعة.- 2
تكليف جلان خا�سة ملتابعة الزكاة من حيث جمعها وتوزيعها وما يتعلق بذلك.- 3
ت�سريع عقوبات تعزيرية رادعة ملن يجاهر بالفطر يف نهار رم�سان.- 4
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التعريف بالطالبة
ميا�سة بنت �سيف بن �سامل الربطمانية   : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

21-5-2014م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد اأحمد اخلويل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: اأحكام غ�ساء البكارة - درا�سة فقهية مقارنة.

اإ�سكالية البحث: 
ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل ت�سليط ال�سوء على الأحكام املتعلقة بغ�ساء البكارة 
قدميًا وحديًثا من منظور فقهي واآخر قانوين، وذلك ب�سبب ظهور م�سكالت حديثة 

تتعلق برتق الغ�ساء املفتوق، وتنوع التقنيات الطبية امل�ستعملة يف ذلك. 
واإن تباين اآراء العلماء املعا�سرين وتنوع اجتهاداتهم يف هذا املو�سوع، اأثار 

رغبة لدى الباحثة لطرق املو�سوع، والتو�سع فيه وبحث م�سائله.
خطة البحث: 

انتظمت خطة البحث يف مقدمة وثالثة ف�سول وخامتة، وكانت الف�سول على 
النحو الآتي: 

الف�سل الأول: تعريف غ�ساء البكارة واأهميته، ونظرة ال�سعوب اإليه، وطرق 
اإثبات وجوده، والأحكام املتعلقة به. وفيه اأربعة مباحث.
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الف�سل الثاين: و�سف ت�سريحي لغ�ساء البكارة ومكوناته وخ�سائ�سه واأنواعه، 
واأ�سباب فتق الغ�ساء، وامل�سكالت املتعلقة به وحلولها. وفيه ثالثة مباحث.

الفقهاء  الرتق، وموقف  البكارة، وطرق  الثالث: مفهوم رتق غ�ساء  الف�سل 
والقانون من عملية رتق غ�ساء البكارة، وم�سوؤولية الطبيب عن رتق غ�ساء البكارة. 

وفيه خم�سة مباحث.
نتائج البحث: 

خل�س البحث اإىل نتائج عديدة اأهمها: 
اإن العرف ال�سائد ب�ساأن ما يتعلق بغ�ساء البكارة تكتنفه الكثري من املغالطات - 1

التي ت�سكل ظاهرة خطرية، اأدت يف بع�س احلالت اإىل تدمري اأ�سر باأ�سرها.
قد يفتق غ�ساء البكارة لأ�سباب كثرية غري ارتكاب الفاح�سة.- 2
بكارتهن - 3 غ�ساء  زال  الالتي  للفتيات  البكارة  غ�ساء  رتق  عملية  اإجراء  يجوز 

ب�سبب قهري، وذلك تغليًبا جلانب ال�سرت الذي ت�سافرت الن�سو�س ال�سرعية 
على اعتباره.
اأهم التو�سيات: 

القيم - 1 وتعزيز  البكارة،  غ�ساء  اأمور  يف  النا�س  بني  والوعي  الثقافة  ن�سر 
والأخالق لدى اأفراد املجتمع.

عملية - 2 و�سبط  الأطباء،  لعمل  ال�سرعية  ال�سوابط  من  منبثقة  قوانني  و�سع 
الرتق.

املتعلقة - 3 احلالت  ملتابعة  الطبية،  الق�سايا  يف  خمت�سة  �سرعية  هيئات  ت�سكيل 
مب�ساألة البحث وغريها.
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التعريف بالطالبة
مرمي جعفر غامن املن�سوري   : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

26-5-2014 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عبد اهلل اجلبوري   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
ْدبرِي( تاأليف: حممد  يا�َسِة والتَّ ْحبرِي يف ُحْكِم ال�َسّ )َرْوَنُق التَّ عنوان الر�سالة: 
مْن  ِل  الأوَّ الن�سِف  املتوفى يف  الَغرناطي  العاملي  �ِسماك  بن حممد بن حممد بن 
اإىل نهاية الباب الثاين  اأّوِل الِكتاب  ا�سِع الهجري درا�سة وحتقيق مْن  القرِن التَّ

ـِْثـهم(. ُـَّفراِء وَهيَئتِهم ووْجِه ال�ّسيا�َسِة يف َبع ع�سر. )يف حاِل الأَر�ساِل وال�س
اإ�سكالية البحث: 

ي�سعى هذا البحث اإىل اإخراج خمطوط من تراثنا الإ�سالمي العريق يف جمال 
قلت فيه الكتابة -ال�سيا�سة ال�سرعية- الذي ما يزال بحاجة اإىل اأن تت�سح معامله، 
عند  مكانته  له  اأندل�سي  عامل  لكتاب  خدمة  فوائده.  وتكت�سف  حدوده،  وتر�سم 
علماء ع�سره اإل انه مل يحظ بالهتمام وال�سهرة التي لنظرائه، ف�ساًل عن معرفتنا 
اأن ق�سًما كبرًيا من املخطوطات الأندل�سية �ساع بني احلكر والقرت، ويف ذلك اإ�سهام 

يف ن�سر علوم الأكابر التي �سطروها يف الألواح والدفاتر. 
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خطة البحث: 
ق�سم العمل اإىل ق�سمني: 

الق�سم الأول: الدرا�سة، وفيه ف�سول ثالثة: 
الف�سل الأول: حياة املوؤلف.

الف�سل الثاين: درا�سة عن الكتاب املحقق.
الف�سل الثالث: درا�سة ثالث م�سائل خمتارة من الكتاب.

الق�سم الثاين: حتقيق الكتاب.
نتائج البحث: 

خل�س البحث اإىل نتائج عديدة، واأهمها: 
مادة الكتاب اأغلبها مادة م�سرقية اأكرث منها اأندل�سية.- 1
�سحة ن�سبة الكتاب اإىل موؤلفه ابن �سماك.- 2
ارتباط علم ال�سيا�سة ال�سرعية بالتاريخ اأكرث من ارتباطه بالن�سو�س.- 3
واخلربات - 4 املهارات  من  عال  قدر  على  ال�سيا�سية  القيادة  تكون  اأن  يكفي  ل 

بقدر ما يتطلب وجود قواعد واأ�س�س ثابتة تر�سد ال�سيا�سي يف عمله.
يتميز الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي من غريه اأنه يعتمد م�سادر اأ�سا�سية م�ستمدة - 5

من القراآن وال�سنة.
اأهم التو�سيات: 

مراجعة ق�سايا ال�سيا�سة ال�سرعية وتكييفها مع امل�سطلحات ال�سيا�سية احلديثة، 
يخالف  ل  مبا  ال�سيا�سي  الفقه  تطوير  يف  املعا�سرة  امل�ستجدات  من  وال�ستفادة 

الن�سو�س ال�سرعية اأو يعار�س القواعد والأ�سول الثابتة.
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التعريف بالطالبة
�سناء اأحمد عثمان رحماين   : ا�سم الطالبة 

اأ�سول الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

19-6-2014م   : تاريخ املناق�سة 
د. مازن ح�سني حريري   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
على  تطبيقية  مقا�سدية  درا�سة   - الإح�سان  م�سلك  الر�سالة:  عنوان 

ال�ستثمار والإنتاج.
اإ�سكالية البحث: 

اإبراز املعنى احلقيقي لالإح�سان الذي ي�سمل الإتقان  اإىل  البحث  ي�سعى هذا 
والإجادة يف املاديات واملعنويات، ويف �ستى �سوؤون احلياة؛ لريتقي بالإن�سان اإىل 

حتقيق املق�سد الأعلى لل�سريعة الغراء وهو مق�سد ال�ستخالف.
يف  اأثره  وجتلية  لالإح�سان،  املقا�سدي  املعنى  على  الوقوف  يتطلب  وهذا 
حتقيق املقا�سد وترتيبها وفق منافعها. ثم الك�سف عن اأثره وفاعليته يف ارتقاء الأمم 

من خالل تطبيقاته يف جمال القت�ساد. 
ولذلك فالبحث يهدف اإىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 
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القراآين  املنظور  يف  امل�سلك  هذا  اأ�سالة  مدى  وما  بالإح�سان؟  املق�سود  ما 
واملنظور النبوي؟

هل لالإح�سان على تعدد معانيه وت�سعبها �سوابط يقا�س حتققه بها؟
ما عالقة الإح�سان مبقا�سد ال�سريعة؟

ميثل �سرورة  الذي  القت�سادي  املجال  الإح�سان يف  م�سلك  فاعلية  ما مدى 
اأ�سا�سية يف احلياة؟

ومن املفيد اأن نذكر اأن دخول عن�سر »ال�سناعة« يف حياتنا املعا�سرة، كعامل 
اأ�سا�سي يف احلياة، والذي ي�سكل »الإح�سان« اأهم مرتكز فيه حتت م�سمى »اجلودة« 
�سروريات  من  �سرورة  لي�سكل  ورتبته،  الإح�سان  موقع  تغري  �سرورة  اإىل  اأدى 

العمل، لقوة تاأثريه يف النمو القت�سادي.
»ال�ستثمار  جانبي  البحث  اتخذ  تطبيقاته،  وتنوع  امل�سلك  هذا  ل�سعة  ونظًرا 

والإنتاج« جماًل للتطبيق؛ لأننا يف حاجة اإىل تنميتهما يف احلياة الإن�سانية.
خطة البحث: 

ا�ستمل البحث على مقدمة وف�سل متهيدي وثالثة ف�سول وخامتة.
الف�سل التمهيدي: املفاهيم الأ�سا�سية الواردة يف العنوان.

الف�سل الأول: التاأ�سيل ال�سرعي مل�سلك الإح�سان وحكمه.
الف�سل الثاين: ال�سوابط ال�سرعية مل�سلك الإح�سان، وعالقته مبقا�سد ال�سريعة.

الف�سل الثالث: فعالية م�سلك الإح�سان يف ال�ستثمار والإنتاج.
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نتائج البحث: 
خل�س البحث اإىل نتائج عديدة، واأهمها: 

اخلالف احلا�سل يف معنى »الإح�سان« لي�س خالف ت�ساد، واإمنا خالف تنوع - 1
وتكامل، وهذا راجع اإىل �سعة مفهوم الكلمة.

القول - 2 اإىل  يدفعنا  وهذا  وتطبيقاته،  الإح�سان  مب�سلك  النبوية  ال�سنة  اهتمت 
ب�سرورة قراءة مفاهيم �سرعية قادرة على مواكبة التطور امل�ستمر.

�سوابط الإح�سان متثل د�ستوًرا لنظام اقت�سادي اأمثل.- 3
م�سلك الإح�سان يعد قاعدة عامة حتكم ترتيب املقا�سد ال�سرعية. - 4
والإنتاج، - 5 ال�ستثمار  مقا�سد  حتقيق  يف  وا�سح  اأثر  له  الإح�سان  م�سلك 

والنهو�س بالدول التي طبقت ذلك عملًيا اإىل اأعلى امل�ستويات واأرقاها.
اأهم التو�سيات: 

اإحياء مبداأ الإح�سان يف املجتمع من خالل التوعية امل�ستمرة، وبيان اأثره يف - 1
التنمية الجتماعية، عرب املوؤ�س�سات املتنوعة.

ت�سجيع املناف�سة الهادفة اإىل بلوغ الإح�سان عن طريق املحفزات املتعددة.- 2
ال�ستثمارية - 3 املوؤ�س�سات  على  وتعميمها  لالإح�سان  معتربة  مقايي�س  و�سع 

والإنتاجية.
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التعريف بالطالبة
مرمي �سامل �سعيد ن�سيب   : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

8-6-2014 م  : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. يو�سف ح�سني اأحمد   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: »اختيارات ابن حجر الع�سقالين يف م�سائل النكاح وفرقه 

ة مقارنة«. يف كتاب فتح الباري - درا�سة فقهيَّ
اإ�سكالّية البحث: 

بني  الفرق  وتو�سيح  الإ�سالمي،  الفقه  )الختيار( يف  مفهوم  على  الوقوف 
يف  الع�سقالين  حجر  ابن  اختيارات  وتبيان  ذكر  عن  ف�ساًل  والرّتجيح،  الختيار 

كتابه فتح الباري يف كتاب النكاح والنفقات والّطالق.
خّطة البحث: 

وخامتة،  وف�سلني،  متهيدي،  وف�سٍل  مقّدمٍة،  اإىل  البحث  الطالبة  ق�سمت 
وفهار�س فّنّية.

املقّدمة: ذكرت فيها الطالبة اأ�سباب اختيار املو�سوع واأهّمّيته، وم�سكلة البحث 
واأ�سئلته، ومنهجية البحث، والّدرا�سات ال�ّسابقة، و�سعوبة البحث، وخطته.
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الف�سل الّتمهيدي: تناولت فيه بيان دللة الألفاظ الواردة يف عنوان البحث، 
ومذاهب العلماء يف الّتفريق بني الختيار والرّتجيح.

اأبواب النكاح  بّينت فيه اختيارات ابن حجر الع�سقالين يف  الف�سل الأّول: 
والنفقات، فذكرت م�سائل الّنكاح و�سروطه، واخلطبة، والعقد، والويل، وم�سائل 
املهر، و�سرب الدف، والوليمة، وم�سائل البناء، واملعا�سرة الّزوجّية، ف�ساًل عن 

الأحكام املتعّلقة بالّنفقات. 
الف�سل الّثاين: حتّدثت فيه عن مو�سوعات فرق الّنكاح، وما يرتتّب عليها من 
اأحكاٍم، فذكرت اأحكام الّطالق، وفرق النكاح خال الّطالق، وبّينت اأحكام العّدة 

والإحداد واملتعة.
نتائج البحث: 

خل�ست الطالبة اإىل جملٍة من النتائج، اأهّمها: 
اأّن الختيار هو تقدمي قوٍل على قوٍل، �سواء اأكان خارج املذهب اأم داخله ؛ - 1

لقّوة اأدّلته، دون طرح القول الآخر.
واأّن الرّتجيح هو تقدمي دليٍل على دليٍل داخل املذهب بوجٍه معترٍب حّتى ي�سري - 2

راجًحا، والآخر مرجوًحا.
واأّن لبن حجٍر اختياراٍت فقهّيًة يف كتابه: )فتح الباري(، قد توافق املذهب - 3

ال�ّسافعّي يف كثرٍي من الأحيان، وقد تخالفه لدليٍل �سّح عنده.
والّنفقات - 4 الّنكاح  اأبواب  يف  الفقهّية  امل�سائل  من  جملًة  البحث  حوى  وقد 

والّطالق، وكان لبن حجٍر اختيار فيها. 
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التعريف بالطالبة
حليمة اأحمد احلو�سني   : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

24-9-2014م   : تاريخ املناق�سة 
د. مازن ح�سني حريري   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: �سلطة احلاكم يف تقد ير امل�سلحة و اأثرها يف حتقيق ال�ستقرار 

الأ�سري املجتمع الإماراتي منوذًجا - درا�سة فقهيٌة، قانونيٌة، ميدانيٌة.
اإ�سكالية البحث: 

تكمن اإ�سكالية البحث الرئي�سة يف معرفة مدى �سلطة احلاكم يف �سن القوانني 
واإ�سدار القرارات التي حتد من انت�سار الظواهر ال�سلبية يف املجتمع الإماراتي، 
التقليل من  وتاأثريها يف  الأ�سرة،  ا�ستقرار  املوؤثرة يف  امل�سلحة  اإىل  نظره  وكيفية 
بالأجنبيات،  والزواج  املهور،  يف  املغالة  مثل:  الجتماعية  الأ�سرية  امل�سكالت 

وم�سائل تتعلق بالطالق، ونحو ذلك.
كما ت�سعى الدرا�سة امليدانية اإىل تلم�س اأثر هذه ال�سلطة يف ا�ستقرار الأ�سرة 
اإيجاد احللول  ت�سهم يف  التي  امليدانية  ال�ستبانات والح�ساءات  العديد من  عرب 

لتلك امل�سكالت، وتعني املوؤ�س�سات املعنية بالأ�سرة الهيئات ذات الخت�سا�س.
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خطة البحث: 
وخامتة.  ف�سول  وثالثة  متهيدي  وف�سل  مقدمة  على  البحث  خطة  ا�ستملت 

وكانت الف�سول على النحو الآتي: 
الف�سل التمهيدي: يف بيان معنى الألفاظ واملفردات ذات ال�سلة باملو�سوع. 
الف�سل الأول: �سلطة احلاكم يف بع�س امل�سائل املتعلقة بالزواج، واأثرها يف 

حتقيق ال�ستقرار الأ�سري املجتمع الإماراتي منوذًجا.
الزوجيٌة،  باحلقوق  املتعلقة  امل�سائل  بع�س  يف  احلاكم  �سلطة  الثاين:  الف�سل 

واأثرها يف حتقيق ال�ستقرار الأ�سري، املجتمع الإماراتي منوذًجا.
الف�سل الثالث: �سلطة احلاكم يف بع�س امل�سائل املتعلقة بالطالق، واأثرها يف 

حتقيق ال�ستقرار، املجتمع الإماراتي منوذًجا.
نتائج البحث: 

خل�س البحث اإىل نتائج عديدة اأهمها: 
قانونًا - 1 له  ف�سن  املهر،  تقييد  يف  �سلطته  الإمارات  دولة  يف  احلاكم  ا�ستخدم 

يحدد ال�سقف الأعلى، وهذا اأ�سهم يف ا�ستقرار الأ�سرة. 
من - 2 انطالًقا  ملزًما،  الطالق  على  الإ�سهاد  جعل  يف  �سلطته  ا�ستخدم  كذلك 

حتقيق م�سلحة الأ�سرة، ورغبة يف ا�ستقرارها.
كما كان له دور يف اختيار الراأي الذي يجعل الطالق ثالًثا يف جمل�س واحد - 3

لال�ستقرار  وحتقيًقا  الزوجية،  احلياة  ا�ستمرار  اأجل  من  واحدة،  طلقة  يقع 
الأ�سري.
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اأهم التو�سيات: 
تدري�س الثقافة الأ�سرية يف مراحل التعليم اجلامعية، وتعريف الطلبة باأ�سا�سيات - 1

احلياة الأ�سرية ومتطلباتها وم�سكالتها، مبا ي�سهم يف اإعدادهم وتدريبهم للحياة 
اجلديدة.

ت�سكيل جلان حكماء من اجلن�سني للقيام مبهام الإر�ساد والإ�سالح والتحكيم.- 2
امل�سكالت - 3 تلك  فيها  التي  الإ�سالمية  الدول  وجتارب  خربات  من  ال�ستفادة 

الأ�سرية امل�سابهة، وكيف ا�ستطاعوا حلها.
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التعريف بالطالبة
علياء �سلطان علي املزروعي    : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

28-9-2014م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. يو�سف ح�سني اأحمد   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: فقه ال�سيا�سة ال�سرعية عند ويل اهلل الدهلوي.

اإ�سكالية البحث: 
يحاول البحث الإجابة عن الآتي: 

ما املق�سود بال�سيا�سة ال�سرعية، وما جمالتها عند ويل اهلل الدهلوي؟- 1
من ويل اهلل الدهلوي، وما �سفات البيئة التي اأخرجت هذا العامل اجلليل؟ - 2
ما الأفكار ال�سيا�سية التي تركها ال�ساه ويل اهلل الدهلوي؟- 3

خطة البحث: 
تتاألف هذه الر�سالة من مقدمة، وف�سل متهيدي، واأربعة ف�سول كما ياأتي: 

الف�سل التمهيدي: ال�سيا�سة ال�سرعية والدهلوي، وفيه مبحثان: 
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اأدلة م�سروعيتها،  ال�سرعية، وبيان  بال�سيا�سة  املق�سود  الأول: حتديد  املبحث 
و�سروط العمل بها.

املبحث الثاين: الدهلوي ن�ساأته وحياته وخدمته للعلم.
الف�سل الأول: �سيا�سة احلكم عند ويل اهلل الدهلوي، وفيه ثالثة مباحث: 

املبحث الأول: نظام احلكم واحلاجة اإليه.
املبحث الثاين: �سروط اخلليفة، وواجباته، وحقوقه.

املبحث الثالث: الهيئة ال�ست�سارية للخليفة. 
الف�سل الثاين: �سيا�سة الق�ساء عند ويل اهلل الدهلوي، وفيه مبحثان: 

املبحث الأول: ماهية الق�ساء وحاجة النا�س اإليه. 
املبحث الثاين: ال�سيا�سة ال�سرعية ومقامات الق�ساء.

الف�سل الثالث: �سيا�سة الق�ساء عند ويل اهلل الدهلوي، وفيه مبحثان: 
املبحث الأول: املظامل.
املبحث الثاين: احلدود.

الف�سل الرابع: العالقات اخلارجية وال�سيا�سة املالية عند ويل اهلل الدهلوي، 
وفيه مبحثان: 

املبحث الأول: �سيا�سة العالقات اخلارجية. 
املبحث الثاين: موارد الدولة الإ�سالمية وم�سارفها.

اخلامتة: وت�سمنت اأهم النتائج، وتو�سية للباحثني.
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نتائج البحث: 
خل�س البحث اإىل نتائج عديدة اأهمها: 

نوابه - 1 اأو  الإمام  عن  ي�سدر  ما  »كل  هو:  ال�سرعية  لل�سيا�سة  تعريف  اختيار 
حتقيق  بهدف  لها  ي�ستجد  فيما  الأمة  ل�سيا�سة  وتدابري  واإجراءات  اأحكام  من 

م�ساحلهم، مما ل يخالف مقا�سد ال�سريعة«.
ال�سلطة - 2 تُنظم  التي  والقواعد  الأحكام  تلك  هو  الإ�سالم  يف  احلكم  نظام 

يُ�سِلح  مبا  الإ�سالم  اأهل  اأمور  وتُدبر  الأفراد،  بني  والعالقات  ال�سيا�سية، 
اأحوالهم.

اخلالفة هي تويل من هو كفء اأمور النا�س، والقيام مب�ساحلهم مبا فيه فالح - 3
الدارين، وذلك باحلفاظ على الدين وتطبيق تعاليمه على العامة واخلا�سة.

ال�سيا�سة العقابية هي اإيقاع الأمل �سواء كان نف�سًيا، اأو بدنًيا، اأو ماديًا، نتيجة - 4
لرتكاب عمل ممنوع ويكون هذا الأمل بقدر اخلطاأ.

اأهم التو�سيات: 
العلماء  حياة  يف  التبحر  حمبي  من  العالية  الهمم  اأ�سحاب  الباحثة  اأو�ست 
اهلل  ويل  حياة  يف  الأخرى  للنواحي  ويتطرقوا  الإبداع  �سواعد  عن  ي�سمروا  باأن 

الدهلوي.
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التعريف بالطالبة
عبري جمعة �سعيد الهنائي   : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

11-6-2014 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد يو�سف �سليمان   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: احلوكمة ال�سرعية: حقيقتها و�سوابطها ودورها يف حت�سني 

الأداء )درا�سة �سرعية ميدانية(.
اإ�سكالية البحث: 

يعد نظام حوكمة املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية من الأنظمة الفعالة التي تقي 
واجلمعيات  املوؤ�س�سات  يقي  احلوكمة  نظام  اأن  كما  والإداري،  املايل  الف�ساد  �سر 
اخلريية من الأزمات املالية، ويوفر بيئة اإدارية نظيفة تعمل على الرقي باملوؤ�س�سات 
من خالل اأنظمة وا�سحة تعتمد على ال�سفافية، وبخا�سة فيما يتعلق بالإف�ساح عن 
التي تعمل على ر�سم خطط  الفعالة  املالية، وتعيني الكفاءات الإدارية  املعلومات 

وتوجيهات اجلمعيات اخلريية.
تطبيقها  ال�سرعية ودرجة  اإىل معرفة �سوابط احلوكمة  ت�سعى  الدرا�سة  فهذه 

يف جمعية بيت اخلري التابعة لإمارة دبي.
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خطة البحث: 
انتظمت خطة البحث يف مقدمة ومتهيد وبابني وخامتة على النحو الآتي: 

تناول التمهيد: مفهوم احلوكمة ال�سرعية واأهميتها واأهدافها يف الفقه الإ�سالمي 
والقانون الو�سعي، والتاأ�سيل ال�سرعي والقانوين لعمل اجلمعيات اخلريية.

الباب الأول: التنظيم ال�سرعي والقانوين للحوكمة، وتناول من خالل ف�سوله 
الثالثة التاأ�سيل ال�سرعي للحوكمة، واآلية حتقيقها، و�سوابط احلوكمة من منظور 

�سرعي وقانوين، ودور احلوكمة يف حت�سني الأداء الوظيفي �سرعا وقانونا.
الباب الثاين: الدرا�سة امليدانية جتربة جمعية )بيت اخلري( منوذًجا، وقد عر�س 
عرب ف�سوله الثالثة املنهجية والجراءات، ومنوذًجا تطبيقًيا ميدانًيا لنظام احلوكمة 
ونتائج  الإح�سائي،  والتحليل  دبي،  باإمارة  اخلري(  )بيت  جمعية  يف  ال�سرعية 

الدرا�سة.
نتائج البحث: 

خل�س البحث اإىل نتائج عديدة اأهمها: 
اأ�سلوب ممار�سة الإدارة الر�سيدة، واأطرافها م�سدر �سناعة - 1 اإن احلوكمة هي 

القرار ومتابعة تنفيذه.
احلوكمة من املنظور القت�سادي: هي و�سع ال�سوابط ال�سرعية التي ت�سمن - 2

ح�سن اإدارة ال�سركات واملوؤ�س�سات، مبا يحافظ على م�سالح الأطراف ذات 
ال�سلة باملوؤ�س�سة، ويحد من الت�سرفات غري ال�سليمة.

احلوكمة من منظور �سرعي: هي �سيا�سة يف جمال احلكم والإدارة، تعمل على - 3
ايجاد بيئة اأعمال �ساحلة، ت�سودها الثقة والقيم الأخالقية الفا�سلة، مبا يحفظ 
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احلقوق، ومبا يعود على املجتمع باخلري والتقدم واحلياة الطيبة، التي اأ�سا�سها 
الإميان والعمل ال�سالح.

اجلهاز - 4 وتطوير  التحفيز،  الوظيفي:  الأداء  حت�سني  اإىل  املوؤدية  الطرق  اأهم 
الإداري احلكومي.

الب�سرية، - 5 املوارد  تنمية  من  بد  ل  متميز وفعال،  اأداء حكومي  اإىل  للو�سول 
القيادية الفاعلة.

اأهم التو�سيات: 
�سرورة اتخاذ التدابري وال�سيا�سات التي من �ساأنها اأن جتعل عملية الرقابة على - 1

موؤ�س�سات الدولة ناجحة.
ا يف عمله، - 2 يجب على كل من يتوىل اأمور امل�سلمني العامة اأن يكون خمل�سً

م�ستح�سًرا الرقابة الذاتية يف كل وقت.
التو�سع يف املراكز املتخ�س�سة يف اجلودة والتميز، وتفعيل الروؤى الإدارية - 3

مثاًل  لتكون  املتحدة؛  العربية  الإمارات  دولة  حكومة  تنتجها  التي  الرا�سدة 
يحتذى به يف جمالت عديدة.
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التعريف بالطالبة
عائ�سة بنت مربوك بن حمود القنوبية    : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

:  11-11-2014 م تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد اأحمد اخلويل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: الطراز املذهب لأحكام املذهب لالإمام اأحمد بن يو�سف بن 
حممد احللوجي ال�سريجي ال�سافعي ت 862هـ. من اأول الكتاب اإىل نهاية باب 

الإقرار )درا�سة وحتقيًقا(.
اإ�سكالية البحث: 

بناء  يف  منه  لت�ستفيد  احل�ساري؛  مبوروثها  لالحتفاظ  ت�سعى  اأمة  كل  اإن 
ال�سلف،  علوم  من  ينهلوا  اأن  باخللف  جديرا  كان  ولذلك  وم�ستقبلها،  حا�سرها 
واأن يظهروا للعاملني ماآثرهم وتراثهم، وقد جاءت هذه الدرا�سة لإبراز كتاب من 
كتب املتقدمني، واإخراجه للنور، وهو كتاب »الطراز املذهب لأحكام املذهب« 
ل�سهاب الدين ال�سريجي ال�سافعي املتوفى 862هـ، وهو كتاب خمت�سر يف الفقه 
اأو  ال�سافعي، اقت�سر فيه املوؤلف غالًبا على ذكر املتفق عليه يف املذهب ال�سافعي 
امل�سهور فيه دون تعر�س لالأقوال املخالفة، وهو كتاب م�ستقل، مل يوؤلفه ال�سريجي 
يحتاجها  التي  الفوائد  من  كثريا  فيه  واختار  له،  اخت�ساًرا  اأو  اآخر  لكتاب  �سرًحا 

طالب العلم ال�سرعي.
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خطة البحث: 
تناولت الباحثة هذا املو�سوع يف مقدمة وق�سمني: 

واإ�سكالية  للتحقيق،  الكتاب  هذا  اختيار  اأ�سباب  على  فا�ستملت  املقدمة  اأما 
البحث، ومنهج التحقيق.

واأما الق�سم الأول فهو درا�سة للموؤلف وكتابه الطراز املذهب، وي�ستمل على 
ثالثة ف�سول: 

الف�سل الأول: درا�سة موؤلف الكتاب �سهاب الدين اأحمد بن يو�سف احللوجي 
ال�سريجي ال�سافعي، وجاء هذا الف�سل يف مبحثني.

وتناولت  املذهب«  املذهب لأحكام  »الطراز  الكتاب  الثاين: درا�سة  الف�سل 
وم�سادر  فيه،  املوؤلف  ومنهج  الكتاب  وو�سف  ملوؤلفه،  ون�سبته  الكتاب  ا�سم  فيه 
عليه،  واملالحظات  الكتاب  املوؤلف، وحما�سن  بعد  من جاء  على  واأثره  الكتاب 

ون�سخ الكتاب ومنهج التحقيق، وجاء هذا الف�سل يف خم�سة مباحث.
مقارنة،  درا�سة  املوؤلف  تناولها  التي  امل�سائل  بع�س  درا�سة  الثالث:  الف�سل 
وخيار  للم�سافر،  رم�سان  نهار  يف  والإفطار  التالوة  �سجود  عن  فيها  وتكلمت 

املجل�س للمتبايعني.
واأما الق�سم الثاين: فهو الن�س حمقًقا.

نتائج البحث: 
ملميزات  عر�سا  و�سمنتها  لر�سالتها،  ملخ�س  بكتابة  بحثها  الباحثة  ختمت 
الكتاب املحقق، ومنها: عر�س املوؤلف للمنهج الذي ي�سري عليه يف كتابه، وح�سن 
عدد  يف  باملو�سوع  املتعلقة  امل�سائل  وح�سره  للمو�سوعات،  والتق�سيم  الرتتيب 

حمدود، و�سرحه كثرًيا من امل�سطلحات.
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كما اأ�سارت اإىل اأهم مالحظاتها على الكتاب، وهي: 
تعر�سه مل�سائل خارجة عن املو�سوع يف النادر.- 1
الغمو�س يف بع�س العبارات ب�سبب �سدة الخت�سار.- 2
اقت�ساره يف بع�س امل�سائل على قول يخالف القول امل�سهور يف املذهب، مع - 3

اأن عادته القت�سار على الراجح يف املذهب.
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التعريف بالطالبة
�سغرية حممد م�سلم ح�سن الرا�سدي   : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

3-6-2015م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اإبراهيم اإبراهيم علوان   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: التذنيب يف الفروع لالإمام اأبي القا�سم عبد الكرمي بن حممد 

الرافعي )ت623هـ( - درا�سة وحتقيًقا.
اإ�سكالية البحث: 

�سبط  لأنه  ال�سافعي؛  الفقه  كتب  اأهم  من  للرافعي  )التذنيب(  كتاب  اإن 
اأوجه اخلالف، وبني امل�سطلحات يف املذهب، ف�ساًل عن ذكر امل�سائل  كثرًيا من 
واإخراجه  الكتاب  هذا  خدمة  واإن  الفقهية،  املفردات  من  وغريها  والرتجيحات، 
العلماء  بجهود  النتفاع  العلم  طلبة  من  املتاأخرين  على  ت�سهل  ح�سنة  ب�سورة 

ال�سابقني.
خطة البحث: 

اختيار  اأ�سباب  ففيها:  املقدمة  وق�سمني.اأما  مقدمة  يف:  البحث  خطة  جاءت 
املو�سوع ومنهج التحقيق، وخطة الدرا�سة.
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واأما الق�سم الأول: ففيه مبحثان، تناول املبحث الأول ترجمة الإمام عبدالكرمي 
الرافعي، وتناول املبحث الثاين التعريف بالكتاب. 

اأما الق�سم الثاين: فتناول حتقيق الن�س.
ثم جاءت اخلامتة والفهار�س الفنية.

نتائج البحث: 
خل�س البحث اإىل نتائج عديدة اأهمها: 

ا�ستخدموا - 1 الذين  ال�سافعي  املذهب  علماء  اأوائل  من  الرافعي  الإمام  اإن 
امل�سطلحات يف املذهب للتعبري عن امل�سائل اخلالفية، وبيان موا�سع اخلالف.

ل خالف يف ت�سمية الكتاب ب )التذنيب(.- 2
اأ�سار الرافعي يف كثري من املوا�سع اإىل كتب املذهب امل�سهورة ك )الو�سيط(، - 3

و )الب�سيط(، و )ال�سامل(، واأحال على )التهذيب( كثرًيا.
مل يذكر الرافعي اأيًا من املذاهب ا لأخرى �سوى ثالثة اآراء للحنفية فقط.- 4

اأهم التو�سيات: 
�سرورة الهتمام مبجال حتقيق كتب الرتاث ملا له من اأهمية.- 1
طبعة - 2 اإل  يطبع  لأنه مل  م�ستقل؛  ب�سكل  )التذنيب(  املحقق  الكتاب  يطبع  اأن 

واحدة مقرتنًا بكتاب )العزيز(.
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التعريف بالطالبة
هانية علي حممد الرئي�سي   : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

10-6-2015م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اإبراهيم اإبراهيم عبده علوان   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: ولية القا�سي يف التزويج - درا�سة فقهية مقارنة بقانون 

الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي.
اإ�سكالية البحث: 

اإذا تعنت الأولياء مع مولياتهم فيع�سلونهن عن الزواج مع توافر احلاجة اإليه، 
الويل يف  يقوم مقام  فالقا�سي  الأهلية  الويل عار�س من عوار�س  يطراأ على  اأو 
التزويج، وما مدى �سالحياته يف  القا�سي يف  هذه احلالة، فما هي حدود ولية 

ولية التزويج.
وما مدى اإ�سهام الفقه الإ�سالمي يف اإيجاد احللول الناجحة ملا تثريه الولية من 

م�سكالت ومنازعات.
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خطة البحث: 
انتظمت خطة البحث يف مقدمة ومتهيد وف�سلني وخامتة كما ياأتي: 

الدرا�سة  الواردة يف عنوان  باأهم امل�سطلحات  التعريف  التمهيدي:  الف�سل 
وهو مكون من ثالثة مباحث: 

املبحث الأول: التعريف بالولية واأ�سبابها واأنواعها.
املبحث الثاين: تعريف بالقا�سي واأهمية وليته وا�ستمدادها.

املبحث الثالث: ولية الق�ساء يف دولة الإمارات العربية املتحدة وما ت�سمله 
من اأعمال.

اأما الف�سل الأول: فهو بعنوان ولية القا�سي يف التزويج مع وجود الويل، 
وهو مكون من اأربعة مباحث.

املبحث الأول: ولية القا�سي لع�سل الويل يف التزويج.
املبحث الثاين: ولية القا�سي لف�سق الويل يف التزويج.

دين  لختالف  امل�سلمة  للمراأة  التزويج  يف  القا�سي  ولية  الثالث:  املبحث 
وليها.

املبحث الرابع: ولية القا�سي لوجود عوار�س الأهلية يف الويل.
الف�سل الثاين: ولية القا�سي يف التزويج لعدم وجود الويل وهو مكون من 

مبحثني.
املبحث الأول: ولية القا�سي يف التزويج لغياب الويل.
املبحث الثاين: ولية القا�سي يف تزويج مقطوع الن�سب.

اخلامة: ت�سمنت اأهم النتائج والتو�سيات التي تو�سلت اإليها الدرا�سة.
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نتائج البحث: 
خل�س البحث اإىل نتائج عديدة اأهمها: 

من - 1 الكثرية  ال�سرعية  للن�سو�س  وذلك  بالولية  الإ�سالمية  ال�سريعة  اهتمام 
الكتاب، وال�سنة، واأقوال ال�سلف.

اإن ولية القا�سي يف التزويج قد تكون ولية تامة، وقد تكون ولية ناق�سة. - 2
اإعطاء املراأة حقوقها من غري ظلم ول تقتري بحيث - 3 بيان �سماحة الإ�سالم يف 

حرم الإ�سالم الع�سل.
ل ي�سح زواج امل�سلمة بولية غري امل�سلم باتفاق الفقهاء، كما ل يجوز للم�سلم - 4

امل�سلمة على راأي اجلمهور، وجواز ذلك عند  تزويج موليته غري  يتوىل  اأن 
املالكية.

اإن ال�سابط يف الغيبة املنقطعة هو اأن يكون الويل يف مو�سع يفوت اخلاطب - 5
الكفء با�ستطالع راأيه، فاإن كان ل يفوت اخلاطب فلي�ست مبنقطعة.

يكون ولء مقطوعي الن�سب - لل�سلطان؛ لأنه ويل من ل ويل له. - 6
اأهم التو�سيات: 

العايل - 1 التعليم  وموؤ�س�سة  ال�سرعية  املحاكم  بني  والتعاون  التن�سيق  تفعيل 
امل�سلم  واملجتمع  الإماراتية  الأ�سرة  يخدم  مبا  الدولة  يف  العلمي  والبحث 
وذلك من خالل تقدمي الت�سهيالت وكل ما يحتاجه الباحثون من ق�سايا لإغناء 

البحث العلمي.
كاملوت - 2 الفقهية  امل�ستجدات  تواكب  بالولية  خا�سة  قانونية  مواد  اإدراج 

العنكبوتية  ال�سبكة  عرب  احلديثة  بالو�سائل  النكاح  عقد  واإجراء  الدماغي، 
وغريها من الو�سائل.
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التعريف بالطالبة
�سـريفة را�ســد ال�سويــدي   : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
:  املاج�ستري الدرجة العلمية 

12-5-2015م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد اأحمد اخلويل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: �سرح وقاية الرواية يف م�سائل الهداية لبن ملك )حممد بن 
عبد اللطيف الكرماين ت 854 هـ-1450م( من اأول الكتاب اإىل نهاية كتاب 

احلج - درا�سة وحتقيًقا.
اإ�سكالية البحث: 

ذكرت الباحثة اأن م�سكلة الدرا�سة يف بحثها تبدو يف اأمرين هما: 
اأ: العنوان.

اإذ يتحتم عليها بيان املق�سود بالوقاية؟ وما الرواية، وما م�سائل الهداية، وهل 
يعد هذا ال�سرح هو ال�سرح الوحيد للوقاية، اأو اأن هناك �سروًحا اأخرى؟ 

ب: �سلب املو�سوع.
وهناك جمموعة من الت�ساوؤلت يف هذا الإطار، من بينها: 
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ما الع�سر الذي عا�س فيه ابن ملك؟ وما الواقع ال�سيا�سي والثقايف والعلمي 
اآنذاك؟

الفقه  بناء  يف  الهداية«  م�سائل  يف  الرواية  وقاية  »�سرح  كتاب  ي�سكل  ماذا 
احلنفي، وما الإ�سافات التي اأ�سافها هذا الكتاب؟

كيف كان منهج ابن ملك يف كتابه؟
ما حما�سن الكتاب؟وما املالحظات عليه؟

ففيها:  املقدمة  وق�سمني.اأما  مقدمة  يف:  البحث  خطة  جاءت  البحث:  خطة 
اأ�سباب اختيار املو�سوع وم�سكلة الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة، والأدوات املتبعة 

وخطة الدرا�سة الإجمالية.
والكتاب  وع�سره  الكاتب  تناولت  ف�سول،  ثالثة  ففيه  الأول:  الق�سم  واأما 

ون�سخه، وامل�سائل املدرو�سة درا�سة مقارنة.
اأما الق�سم الثاين: فتناول الن�س املحقق. ثم اخلامتة والفهار�س الفنية.

نتائج البحث: 
خل�س البحث اإىل نتائج عديدة اأهمها: 

كانت ولية اأزمري تنعم بال�ستقرار ال�سيا�سي مما كان له اأبعد الأثر على احلركة - 1
الثقافية والعلمية يف البالد، فقد كانت اأر�سا خ�سبة للفقهاء والعلماء.

الفقيه - 2 املوؤلف-  اأبو  ابن ملك-  ال�سيخ عبداللطيف  لعبه  الذي  الكبري  الدور 
اأ�ستاذه  عاملا كبريا، وكان  كان  فقد  ابنه كان عظيما،  الكبري يف حياة  احلنفي 
الهداية«.  م�سائل  يف  الرواية  وقاية  »�سرح  كتابه  �سرح  فقد  الأول،  ومعلمه 

فالكتاب اأحد ثمار هذا التاأثر واأكرب نتاجاته.
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يعد �سرح الوقاية من اأمهاِت كتب املذهب احلنفي، واأحد املتون املعتمدة عند - 3
متاأخري احلنفية التي األفها علماوؤهم امل�سهورون، وما �سححته هذه املتون هو 

قمُة الآراء املعتمدة والراجحةِ عندهم.
جاء »�سرح الوقاية« لبن ملك مطعما بالفوائد النافعة، م�ستمال على الأدلة، - 4

مو�سحا لكثري من امل�سائل، من غري اإطالة، بعيًدا عن امللل وال�ستكثار، وهو 
بذلك يخالف منهج الخت�سار. 

الأقوال - 5 يذكر  اأن  بعد  امل�سائل،  كثرًيا من  يرجح  ابن ملك، جعلته  �سعة علم 
املختلفة، ويدلل على راأيه يف كثري من الأحيان، كما اعتمد على اأّمات كتب 
البخاري،  مازة  لبن  واملحيط  للمرغيناين،  الهداية  ككتاب  احلنفي،  الفقه 
با�سا،  كمال  لبن  والإي�ساح  لل�سغناقي،  والنهاية  القدوري،  وخمت�سر 

واملنتقى للحاكم، وخزانة الأكمل للجرجاين، وغريها. 
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التعريف بالطالبة
ح�سة حممد ح�سن مر�سود حفيتي   : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

21-3-2016 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. يو�سف ح�سني حمد   : ا�سم امل�سرف 

 
ملخ�ص الر�سالة 

وتطبيقاتها  بقدرها«  يقدر  لل�سرورة  اأبيح  »ما  قاعدة  الر�سالة:  عنوان 
الفقهية.

اإ�سكالية البحث: 
لل�سرورة، وذلك لرتباطها  اأبيح  ما  قاعدة  اأهمية  البحث يف  اإ�سكالية  تظهر 
بحياة النا�س وم�ستجداتهم، واإ�سراف البع�س يف العمل بقاعدة ال�سرورات تبيح 
القاعدة مو�سوع  منها  القيود  بعدد من  مقيدة  اأنها  اإىل  التنبه  املحظورات، دون 
من  جملة  وعر�س  �ساملة،  درا�سة  القاعدة  درا�سة  يتطلب  الذي  الأمر  البحث، 

تطبيقاتها مبا يف ذلك الع�سرية منها؛ كي تت�سح �سورتها لدى الفرد امل�سلم.
خطة البحث: 

وكانت  وخامتة،  وف�سلني  متهيدي  وف�سل  مقدمة  اإىل  البحث  هذا  ق�سم 
الف�سول على النحو الآتي: 
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بينها  الفقهية واأق�سامها واأهميتها والفرق  القاعدة  التمهيدي: تعريف  الف�سل 
وبني القاعدة الأ�سولية وال�سابط الفقهي، وفيه ثالثة مباحث: 

ال�سريعة  يف  واأهميتها  واأق�سامها  الفقهية  القاعدة  معنى  الأول:  املبحث 
الإ�سالمية.

املبحث الثاين: الفرق بني القاعدة الفقهية والقاعدة الأ�سولية.
املبحث الثالث: الفرق بني القاعدة الفقهية وال�سابط الفقهي.

الف�سل الأول: الإطار النظري لقاعدة »ما اأبيح لل�سرورة يقدر بقدرها« وفيه 
مبحثان: 

املبحث الأول: معنى قاعدة »ما اأبيح لل�سرورة يقدر بقدرها« عند اأهل العلم، 
اأهميتها، واأدلتها.

لل�سرورة  اأبيح  »ما  بقاعدة  العالقة  ذات  القواعد  بع�س  الثاين: يف  املبحث 
يقدر بقدرها«.

اأبيح لل�سرورة يقدر بقدرها«.  لقاعدة »ما  التطبيقي  الثاين: اجلانب  الف�سل 
وفيه مبحثان: 

ال�سرورة  م�سائل  يف  القاعدة  لهذه  الفقهية  التطبيقات  الأول:  املبحث 
املعا�سرة. 

املبحث الثاين: تطبيقات فقهية لهذه القاعدة لالأقليات امل�سلمة.
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نتائج البحث: 
خل�س البحث اإىل نتائج عديدة اأهمها: 

معنى قاعدة »ما اأبيح لل�سرورة يقدر بقدرها« اأن ال�سرورة املبيحة للمحرم - 1
ل تبيح منه اإل مبقدار ما تندفع به وتزول، فاإذا زال اخلطر واندفع الهالك اأو 
امل�سقة غري املعتادة يرتفع حكم الإباحة، وي�سار اإىل الأ�سل وهو احلرمة وهذه 

القاعدة مقيِّدة لقاعدة »ال�سرورات تبيح املحظورات«.
الفقه - 2 قواعد  اأعظم  من  بطائفة  تت�سل  اأنها  الفقهية  القاعدة  اأهمية هذه  تت�سح 

جتلب  »امل�سقة  الكبريتان:  القاعدتان  �سيما  ل  والفرعية،  الكلية  الإ�سالمي 
التي�سري«، »ال�سرر يزال«.

يف - 3 بقدرها  يقدر  لل�سرورة  اأبيح  ما  لقاعدة  معا�سرة  فقهية  تطبيقات  هناك 
جمال العبادات واملعامالت، ولالأقلية امل�سلمة ق�سايا ت�ستدعي مراعاة �سوابط 
ال�سرورة فيها، وحاجة العامة للم�سلمني يف بالد الكفر ي�سري اإىل التطبيقات 

باخت�سار بتعدادها.
اأهم التو�سيات: 

ينبغي الهتمام بهذا الفقه نظريًا وتطبيقًيا وبالأخ�س القاعدة مو�سوع الر�سالة، - 1
ون�سر الوعي بهذه القاعدة يف املدار�س واجلامعات وو�سائل الإعالم.

تكثيف الدورات التدريبة للدار�سني والباحثني واملخت�سني وكل من يتعر�س - 2
للفتوى من الوعاظ والدعاة والأئمة لدرا�سة فقه ال�سرورة.

نظًرا لقلة البحوث والدرا�سات يف هذا املو�سوع اأحث الباحثني على تناول - 3
وال�سنة  الكتاب  من  باأدلة  موثقة  جادة  ببحوث  املعا�سرة  ال�سرورة  ق�سايا 

وذلك حلاجة الع�سر اإليها. 
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التعريف بالطالبة
اإيـمان حممد عبد اهلل املرزوقي    : ا�سم الطالبة 

اأ�سول الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

25-4-2016م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. يو�سف ح�سني اأحمد   : ا�سم امل�سرف 

 
ملخ�ص الر�سالة 

عنوان الر�سالة: الفكر املقا�سدي عند الإمام ابن دقيق العيد.
اإ�سكالية البحث: 

ب�سكل  - العيد  دقيق  ابن  وعند  عام  ب�سكل  املقا�سدي  الفكر  البحث  يناق�س 
خا�س، فعلم املقا�سد من العلوم النافعة والدقيقة، اإذ يدر�س اأ�سرار الأحكام 

ال�سرعية وحكمتها.
كما اأن من الإ�سكالت التي جتيب عنها الر�سالة، هل لبن دقيق العيد منهج  -

دقيق  ابن  عند  للمقا�سد  تعريف  هناك  وهل  ال�سرعية،  املقا�سد  فقه  لدرا�سة 
العيد، ومل يتوقف البحث عند هذا احلد، بل بحث عن اأثر ابن دقيق العيد 

يف علم املقا�سد.
خطة البحث: 

جاءت خطة البحث يف مقدمة ومتهيد وثالثة ف�سول وخامتة.
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ال�سابقة  والدرا�سات  املو�سوع  واأهمية  اأ�سباب  على  فا�ستملت  املقدمة:  اأما 
ومنهج البحث. 

ومكانته  وع�سره  حياته  فذكر  العيد،  دقيق  ابن  الإمام  عن  التمهيد  وحتدث 
العلمية.

كما األقى البحث ال�سوء على الن�ساأة التاريخية لعلم املقا�سد واأق�سامه.
وناق�س الف�سل الأول: روافد الفكر املقا�سدي عند ابن دقيق العيد. 

ويف الف�سل الثاين: دلئل العمل باملقا�سد عند ابن دقيق العيد. 
الفقهية على  التطبيقات  التطبيقي، حيث  فتناول اجلانب  الثالث:  الف�سل  اأما 

حفظ مقا�سد ال�سريعة، �سواء منها: ال�سروريات اأو احلاجيات اأو التح�سينات.
نتائج البحث: 

ببع�س - 1 ال�سرعية، وظهر ذلك من خالل ال�ست�سهاد  للمقا�سد  ابن دقيق  فهم 
الن�سو�س املدونة داخل م�سنفاته. 

اإن ابن دقيق العيد اأكرث من ا�ستعمال الألفاظ املقا�سدية وامل�سطلحات املعربة - 2
عن املقا�سد.

تاأثر ابن دقيق العيد ب�سيخه: العز بن عبد ال�سالم رحمهما اهلل.- 3
اأهم التو�سيات: 

�سرورة درا�سة قواعد املقا�سد عند ابن دقيق.- 1
�سرورة درا�سة قواعد املقا�سد عند العلماء الآخرين.- 2
طباعة م�سنفات ابن دقيق لأهميتها العلمية والفقهية.- 3
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التعريف بالطالبة
علياء مبارك حديد ال�سنيني   : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

12-5-2016م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد اأحمد اخلويل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: الطراز املذهب لأحكام املذهب، لالإمام اأحمد بن يو�سف 
بن حممد، احللوجي ال�سريجي ال�سافعي )862هـ( - من اأول كتاب العارية اإىل 

نهاية كتاب الطراز - درا�سة وحتقيًقا.
اإ�سكالية البحث: 

بن  اأحمد  الدين  ل�سهاب  امْلَْذَهب«  لأْحَكاِم  ب  الـُمَذهِّ راز  »الطِّ كتاب  يعد 
يو�سف بن ال�سريجي ال�سافعي )ت: 862هـ( من كتب املتون املوجزة، ا�ستقاه من 
القول  فيه  اختار  اأنه  موؤلفه يف مقدمته  ال�سافعي. وبني  الفقه  متعددة يف  م�سادر 
فوائد  فيه  واختار  اخلالف،  اأوجه  ذكر  -غالبا-  فيه  تاركا  الفتاوى،  يف  املعتمد 

يحتاجها طالب العلم.
ب« لل�سريجي باهتمام كبري من طالب العلم،  راز الـُمَذهِّ ومل يحظ كتاب »الطِّ
ولعل ال�سبب يف ذلك كون اأن الكتاب جاء خمت�سرا، م�ستمال على اأهم ما كتب 

من ثقات املذهب.
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اإن الباحثة حاولت اأن تعرف بهذا الكتاب ومبوؤلفه، تعريفا يرفع الإبهام عنهما، 
وعليه ميكن ال�ستفادة من هذا الكتاب اجلامع لأهم الأقوال يف فقه ال�سافعية.

خطة البحث: 
جاءت خطة العمل يف هذه الر�سالة م�ستملة على مقدمة وق�سمني.

ومنهج  ال�سابقة،  والدرا�سات  الختيار  اأ�سباب  على  فا�ستملت  املقدمة:  اأما 
وخطة العمل.

عن  واحلديث  املوؤلِّف،  �سخ�سية  تناول  ف�سالن،  ففيه  الأول:  الق�سم  اأما 
املخطوط ون�سخه وحما�سنه واملالحظات عليه.

اأما الق�سم الثاين: فاخت�س بتحقيق الن�س املبني يف عنوان الر�سالة.
نتائج البحث: 

جاء الكتاب خمت�سرا �سامال لأبواب الفقه ال�سافعي.  اأ-  
 ب- يقت�سر فيه املوؤلِّف غالبا على ذكر املتفق عليه يف املذهب ال�سافعي اأو امل�سهور 

يف املذهب دون تعر�س لالأقوال املخالفة.
قد يتعر�س املوؤلِّف يف بع�س الأحيان للرتجيح يف امل�ساألة مما قد يخالف فيه   ج- 

الأ�سح يف املذهب.
اعتمد فيه على جمموعة من كتب الفقه ال�سافعي، ككتاب الأم لالإمام ال�سافعي   د-  
ونهاية املطلب لإمام احلرمني والو�سيط للغزايل والكايف للخوارزمي واملحرر 
وفتح العزيز وال�سرح ال�سغري للرافعي و�سرح الو�سيط واملجموع ورو�سة 

الطالبني ومنهاج الطالبني والتحقيق و�سرح م�سلم للنووي.
اأو  اآخر  لكتاب  �سرحا  ال�سريجي  يوؤلفه  م�ستقل، مل  باأنه كتاب  الكتاب  يتميز   هـ- 
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اخت�ساًرا له اأو غري ذلك.
ح�سن الرتتيب وتق�سيم مو�سوعات الباب.  و- 

حماولته ح�سر امل�سائل املتعلقة باملو�سوع يف عدد حمدود.  ز- 
ت�سريحه بالرتجيح يف بع�س امل�سائل، ولو كان على خالف القول الأ�سح اأو   ح- 

الأكرث يف املذهب.
�سرحه لكثري من امل�سطلحات.  ط- 

ن�سبته لبع�س الأقوال يف املذهب ال�سافعي ل �سيما اإن كانت خمالفة ملا عليه   ي- 
امل�سهور يف املذهب.

ويالحظ على الكتاب املخطوط ما يلي:    -
�سح الأدلة.  اأ-  

 ب- الغمو�س يف بع�س العبارات ب�سبب �سدة الخت�سار.
اخللط بني بع�س امل�سطلحات كخلطه بني ال�سرط والركن، والباب والكتاب،   ج- 

وغريها من امل�سطلحات.
اقت�ساره يف بع�س الأحكام على قول يخالف القول امل�سهور يف املذهب،   د- 

مع اأنه التزم بذكر الراجح يف املذهب كما �سرح بذلك يف اأول كتابه.
مل يرتك الكتاب اأثًرا يف من جاء بعده من م�سايخ ال�سافعية.  هـ- 

اأهم التو�سيات: 
الهتمام بتحقيق الرتاث الإ�سالمي ملا له من اأهمية علمية، وقد تك�سف تلك 
املخطوطات عن فوائد علمية تفيد املجتمع، بالإ�سافة اإىل اأن هذا الرتاث ميثل قمة 

الفكر احل�ساري عند امل�سلمني، فلزم الهتمام به.





قسم الدراسات اإلسالمية
ثانًيا: رسائل الدكتوراه
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التعريف بالطالبة
فاطمة �سالح حممد    : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

5-6-2012 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد يو�سف �سليمان    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
اأدوات عمل امل�سارف  الإ�سكاليات الفقهية الواردة على  الر�سالة:  عنوان 

الإ�سالمية و�سبل عالجها.
اإ�سكالية البحث: 

م�سكلتني  اإىل  اأدى  الإ�سالمية  التقليدية  التمويل  واأدوات  و�سائل  تطبيق  اإن 
اأ�سا�سيتني.

الأن�سطة  لتمويل  مالءمة  الأدوات  هذه  اأكرث  انتقاء  تخ�س  الأوىل:  امل�سكلة 
القت�سادية املعا�سرة.

التطوير  اأو  التعديل  باإجراء  الأدوات  هذه  جتديد  تخ�س  الثانية:  وامل�سكلة 
املنا�سب يف كّل منها؛ حتى ميكن العتماد عليها من خالل الن�ساط امل�سريف.

فما احللول وطرق العالج - بقدر امل�ستطاع - للم�سكالت العملية والأخطاء 
ال�سرعية بهدف الرت�سيد والتطور اإىل الأف�سل يف �سوء الظروف املحيطة.
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خطة البحث: 
مت تق�سيم البحث على النحو الآتي: 

الف�سل التمهيدي: وفيه التعريف بالعنا�سر الأ�سا�سية للمو�سوع.
الإ�سكالية، والفقه، والأدوات، وامل�سارف الإ�سالمية.

امل�سريف  الئتمان  الواردة على  الفقهية  الإ�سكاليات  الأول:  الف�سل  وتناول 
من خالل عمل امل�سارف الإ�سالمية، و�سبل عالجها، مثل: بطاقة الئتمان.

ويف الف�سل الثاين، ناق�ست الر�سالة م�سكالت فوائد الودائع الإ�سالمية يف 
امل�سارف الأجنبية، و�سبل عالجها.

ويف الف�سل الثالث، ناق�ست الر�سالة: اأعمال التمويل وال�ستثمار التي جتريها 
الإجارة  بال�سراء،  لالآمر  املرابحة  بيع  منها:  و�سبل عالجها.  الإ�سالمية،  امل�سارف 

َلم. املنتهية بالتمليك، امل�ساربة امل�سرتكة، التورق، وال�سَّ
ثم اخلامتة.

اأهم نتائج البحث: 
التمويل  باأدوات  مقارنًة   - كبرًيا  جناًحا  بال�سراء  لالآمر  املرابحة  عقد  اأثبت   -1
الإ�سالمي الأخرى - يف توظيف املوارد التمويلية للم�سارف الإ�سالمية، بل 

هي من اأكرث املعامالت التي ت�ستخدمها امل�سارف مقارنة ببقية الأدوات.
اأما فيما يخ�س عقد الإجارة املنتهية بالتمليك فقد كان هذا العقد عملًيا، وما   -2

زال العمل به جاريًا اإىل يومنا هذا. 
املوارد  جتميع  جهة  من  هائاًل  جناًحا  اأثبت  فاإنه  امل�سرتكة  امل�ساربة  عقد  واأما   -3

التمويلية للم�سارف الإ�سالمية على اأ�سا�س الربح اأو اخل�سارة.
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واأما عقد ال�سلم، فاإّن امل�سارف الإ�سالمية عموًما قامت بتوظيف ن�سبة �سئيلة    -5
من مواردها بطريق عقود ال�سلم. اإل اأننا نرى اأن عقد ال�سلم من اأكرث العقود 
التي ميكن تطويرها لالأغرا�س امل�سرفية احلديثة، ولأغرا�س التنمية القت�سادية. 

اأهم التو�سيات: 
�سرورة اللتزام بال�سوابط ال�سرعية لأدوات التمويل الإ�سالمية املطورة.   -1

الأمانة  اأهمها:  ومن  الإ�سالم  يف  الأعمال  اأخالقيات  على  التعدي  عدم    -2
والإح�سان.

اللتزام بتمويل ال�ستثمارات اأو الأن�سطة يف اإطار ما اأحله اهلل تعاىل.   -3
اإعطاء اأولوية يف متويل ال�ستثمارات احلديثة وامل�سروعات القائمة التي تخدم    -4

امل�سالح العامة للم�سلمني.
ينبغي تفعيل دور املجامع الفقهية القائمة الآن، والأخذ بكل ما ي�سدر عنها من   -5

تو�سيات وقرارات.
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التعريف بالطالبة
نوره عبدك فقري حممد   : ا�سم الطالبة 

اأ�سول الفقه   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

10-6-2012 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. ر�سوان بن غربية   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: منهج الإمام الزرك�سي يف كتابه »ت�سنيف امل�سامع« بجمع 

اجلوامع - درا�سة اأ�سولية حتليلية.
اإ�سكالية البحث: 

ما �سخ�سية الإمام الزرك�سي؟
وما مقومات منهجه يف كتابه ت�سنيف امل�سامع؟

خطة البحث: 
ي�ستمل هذا البحث على مقدمة، وباب متهيدي وبابني وخامتة، على النحو.

احلالة  حيث  من  الزرك�سي،  الإمام  بع�سر  التمهيدي:  الباب  عّرف  التايل: 
ال�سيا�سية والعلمية، وتاأثريهما على الإمام الزرك�سي.

ويف الباب الأول: ترجمة الإمام الزرك�سي وكتابه »ت�سنيف امل�سامع«. 
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»ت�سنيف  كتابه  يف  الزرك�سي  الإمام  منهج  مقومات  الثاين  الباب  وتناول 
امل�سامع« وفيه، مثال: التعاريف وبيان حدودها، الق�سايا واملعاين اللغوية، عر�س 
امل�سائل الأ�سولية ومناق�ستها، ودرا�سة تقوميية حتليلية لبع�س مباحث كتاب »ت�سنيف 

امل�سامع«.
نتائج البحث: 

من  وعلًما  وحت�سيله،  ه  جدِّ يف  العلم  لطلبة  فريًدا  مثال  الزرك�سي  كان  لقد    -
اأعالم الأمة ي�سار اإليه بالبنان، جمع بني العلم والعمل، فكان عاملًا زاهًدا بعيًدا 

عن املنا�سب.
بطابع اجلدة  الأ�سولية ومناق�ستها  امل�سائل  ات�سم منهجه رحمه اهلل يف عر�س 

وال�سفافية يف ب�سطها وو�سوحها.
اأهم التو�سيات : 

تُعد موؤلفات الإمام الزرك�سي ثروة علمية �سخمة ومرتًعا خ�سًبا للعمل املنهجي 
والبحث املعا�سر، نُطل من خالله على عبقرية املتقدمني يف الت�سنيف والتاأليف؛ 
تو�سع  الأعمال وغريها، حيث  مثل هذه  اإىل  البحث  النظر يف  توجيه  ينبغي  لذا 
والبحثية. العلمية  الأعمال  اإدارة  ح�سن  على  الدربة  وتك�سبه  الباحث،  مدارك 

العلماء الأوائل،  اأنتجه  ب�سكل ع�سوي مبا  العلمي مرتبًطا  البحث  اأ�سبح  لقد 
الذي يجب هو  بل  تراثنا،  ال�ستغناء عن  لذا فال ميكن  منهم؛  املحققني  وبخا�سة 
هذا  متابعة  على  للعكوف  البحث  يف  الراغبني  فلنوجه  وخدمته،  به  الهتمام 
علماء  �ساأن  وعلو  وفكرنا  حل�سارتنا  احلقيقي  الوجه  فاإنه  التاأليف،  من  ال�سنف 

�سريعتنا يف العمل املنهجي الر�سني.
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التعريف بالطالبة
جنمة علي حممد �سعيد البلو�سي   : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

13-6-2012 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد يو�سف �سليمان   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
اللتزام باحلفظ يف العقود الواردة على العمل واملنفعة.  عنوان الر�سالة: 

درا�سة فقهية مقارنة بقانون املعامالت املدين لدولة الإمارات.
اإ�سكالية البحث: 

ما امل�سوؤولية الناجمة عن الإخالل بواجب اللتزام باحلفظ يف العقود الواردة 
على العمل واملنفعة.

خطة البحث: 
وقد جاءت هذه الدرا�سة يف بابني م�سبوقني بف�سل متهيدي وخمتومة بخامتة، 

وذلك على النحو التايل: 
اللتزام  وم�سادر  والعقد  باللتزام  التعريف  يف  فكان  التمهيدي:  الف�سل 

اإجماًل.
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اإجمال،  اللتزام وم�سادره  تعريف  الف�سل على مبحثني: يف  وا�ستمل هذا 
ويف تعريف العقد وتق�سيماته.

وطبيعته  باحلفظ  اللتزام  مفهوم  الباحثة:  فيه  فتناولت  الأول:  الباب  اأما 
وتطبيقاته يف الفقه الإ�سالمي وقانون املعامالت الإماراتي يف العقود الواردة على 

العمل و العقود الواردة على املنفعة.
اأما الباب الثاين: فكان يف: امل�سوؤولية الناجمة عن الإخالل بواجب احلفظ

وناق�ست فيه م�ساألة ال�سمان وم�سروعيته والإعفاء اأو التخفيف منه.
ثم اخلامتة.
نتائج البحث: 

مل يتعر�س الفقهاء القدامى، رحمهم اهلل، لتعريف اللتزام، وذلك لو�سوح. -
معناه يف اأذهانهم، حتى مل يجدوا حاجة لذكر تعريف له، يف حني اأن الفقهاء  

املعا�سرين تناولوه ب�سيء من التف�سري والبيان.  
تعريف اللتزام يف الفقه الإ�سالمي اأعم واأ�سمل من تعريف قانون املعامالت  -

املدين الإماراتي لاللتزام.
تنح�سر م�سادر اللتزام يف الفقه الإ�سالمي يف خم�سة م�سادر، وهي العقد،  -

الإرادة املنفردة، الفعل ال�سار، الفعل النافع، وال�سرع. وكذلك ق�سم قانون 
املعامالت املدين م�سادر اللتزام اإىل خم�سة م�سادر وهي: العقد، الإرادة 

املنفردة، الفعل ال�سار، الفعل النافع، والقانون.
اعترب الفقه الإ�سالمي اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية و ن�سو�سها هي امل�سدر غري -
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املبا�سر لاللتزام يف حال انعدام غريها من امل�سادر. اأما قانون املعامالت املدين 
فاعترب القانون هو م�سدر اللتزام يف احلالت التي مل يُرد فيها اللتزام اإىل 

م�سادره الأخرى.
يد امللتزم يد اأمانة، فال ي�سمن ما يف يده اإن هلك دون تعد منه اأو تق�سري،  -

�سواء يف الفقه الإ�سالمي اأو يف قانون املعامالت املدين الإماراتي.
اتفق الفقهاء رحمهم اهلل على �سرورة حفظ الوديعة و�سيانتها من الهالك،  -

فاإن ق�سر الوديع يف حفظها اأو تعدى عليها فهلكت وجب عليه �سمانها.
اتفق الفقه الإ�سالمي والقانون املدين على وجوب التزام املودع عنده بحفظ  -

الوديعة بنف�سه اأو من ياأمتنهم من عياله، ويكون �سامًنا اإن دفعها لأجنبي دون 
اإذن املودع.
اأهم التو�سيات: 

والقانوين،  الت�سريعي  اجلانب  بني  املقارنة  الدرا�سات  اإجراء  على  الرتكيز 
لإبراز �سمولية ومرونة و�سالحية اأحكام الفقه الإ�سالمي واأ�سبقيتها.
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التعريف بالطالبة
اأ�سماء �ساملني حممد العرياين    : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
الدكتوراه    : الدرجة العلمية 

27-2-2013 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عبد اهلل خليل اجلبوري    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: التجارب الطبية على الإن�سان من منظور �سرعي. 

اإ�سكالية البحث: 
ملا  الإن�سان،  على  الطبية  للتجارب  ال�سرعي  احلكم  م�ساألة  البحث  يناق�س    -
بخالف  حق،  بغري  ج�سده  على  التعدي  يحرم  حيث  كرامة،  من  لالإن�سان 

التجارب التي جترى على احليوان، فاإن حرمة البهائم تختلف عن الإن�سان.
ما احلكم فيما اإذا اأُ�ِسْيَء ا�ستخدام هذا املجال، وا�ستهدف الفقراء والب�سطاء    -

يف اجراء التجارب الطبية عليهم لأغرا�س تتنافى مع امل�سلحة العامة.
ما طبيعة التجارب الطبية، وكيفية تطبيقها.   -

ما امل�سائل الفقهية املتخرجة على اإجراء التجارب الطبية على الإن�سان، وكيف    -
ن�سل للحكم ال�سرعي لها.
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يف  الطبية  الأخطاء  وجتنب  الطبية،  بامل�سوؤولية  لاللتزام  املقرتحة  التدابري  ما    -
التجارب الطبية. 

هل ناق�ست الأنظمة القانونية الإماراتية تلك امل�ساألة؟   -
خطة البحث: 

جاءت خطة البحث يف مقدمة ومتهيد واأربعة اأبواب وخامتة.
ال�سابقة  والدرا�سات  واأهميته  املو�سوع  اأ�سباب  على  فا�ستملت  املقدمة  اأما 

ومنهج البحث. 
وحتدث التمهيد عن مكانة الإن�سان يف ال�سريعة الإ�سالمية.

وناق�س الباب الأول: حقيقة التجارب الطبية على الإن�سان وتكييفها ال�سرعي، 
ال�سرعي  التكييف  ناق�س  الطبية، كما  التجارب  ناحية مفهوم وحقيقة واأهمية  من 
التجارب.  واأطراف  التجارب  حمل  ناحية  من  الإن�سان  على  الطبية  للتجارب 
وناق�س الباب الثاين: التجارب الطبية على ج�سد الإن�سان احلي، املع�سوم الدم، 

اأو املهدر الدم و املحكوم عليه بالقتل. 
امليت  على  الطبية  بالتجارب  املتعلقة  الفقهية  الأحكام  الثالث:  الباب  ويف 
واأنواعها. كما ناق�س الباب الأحكام الفقهية املتعلقة بالتجارب الطبية على الأجنة 

املجه�سة والبيي�سات امللقحة، الفائ�سة عن عمليات التلقيح ال�سناعي.
ويف الباب الرابع: الروؤية ال�سرعية للقيود املتعلقة بالتجارب على الإن�سان، 

وامل�سوؤولية الطبية يف الإطار القانوين.
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نتائج البحث: 
التجربة الطبية هي: اختبار منظم لظاهرة اأو ظواهر يراد مالحظتها مالحظة - 1

باأحوال  يتعلق  معني  اأو حتقيق غر�س  ما  نتيجة  للك�سف عن  ومنهجية  دقيقة 
بدن الإن�سان من جهة ما ي�سح ويزول عن ال�سحة ليحفظ ال�سحة حا�سلة، 

وي�سرتد زائلة.
اأو - 2 ال�سروريات  من  واعتبارها  معتربة،  مل�سلحة  الطبية  التجارب  تباح 

اأو التح�سينات، ب�سرط خلوها مما قد يقرتن بها من الأمور املنكرة  احلاجيات 
بح�سب  وال�ستحباب  الوجوب  بني  ترتدد  وهي  ال�سريعة،  عنها  نهت  التي 

ا�سطرار امل�ستفيد منها. 
يف - 3 كان  اإذا  الإن�سان  على  الطبية  التجارب  لنتائج  الباحث  احتكار  يحرم 

احتكاره �سرر، اأما اإذا مل يرتتب عليه �سرر فاإنه ل يدخل يف الحتكار املحرم.
اإذا كانت هناك اتفاقيات متنع اإجراء التجارب على الأ�سرى، فعلى الطرفني - 4

اللتزام بها.
اأهم التو�سيات: 

ل بد عند اإجراء التجارب الطبية على الإن�سان من مراعاة ال�سوابط املتعلقة - 1
بالباحث وباملوؤ�س�سة الطبية، ومبحل التجربة. 

العمل على تطبيق نتائج امل�سوؤولية الطبية يف هذا املجال.- 2
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التعريف بالطالبة
اأمينة اأحمد حممد �سالح   : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

9-5-2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عبد اهلل خليل اجلبوري    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
اجلنائية  امل�سوؤولية  على  والإكراه  ال�سرورة  حالتي  اأثر  الر�سالة:  عنوان 

واملدنية درا�سة مقارنة بالقانون الإماراتي. 
اإ�سكالية البحث: 

بيان مفهوم ال�سرورة والإكراه يف ال�سريعة الإ�سالمية وقانون دولة الإمارات    -1
العربية املتحدة.

بيان حكم امل�سوؤولية اجلنائية يف اجلرائم املرتكبة بفعل ال�سرورة والإكراه يف    -2
ال�سريعة الإ�سالمية وقانون دولة الإمارات العربية املتحدة.

بيان حكم امل�سوؤولية املدنية يف اجلرائم املرتكبة بفعل ال�سرورة والإكراه يف    -3
ال�سريعة الإ�سالمية وقانون دولة الإمارات العربية املتحدة.

رخ�س  النا�س  يتخذ  ل  لكي  و�سروطهما  والإكراه  ال�سرورة  �سوابط  بيان    -4
ال�سريعة والقانون يف ارتكاب اجلرائم املحرمة والأفعال املحظورة.
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بذريعة  املحظورات  ارتكاب  يف  النا�س  بع�س  فيها  يقع  التي  الأخطاء  بيان   -5
ال�سرورة اأو الإكراه.

خطة البحث: 
ق�سم هذا البحث اإىل: مقدمة وف�سل متهيدي وبابني وخامتة، كما يلي: 

املقدمة، وفيها: اأ�سباب واأهمية املو�سوع والدرا�سات ال�سابقة ومنهج وخطة 
البحث.

ال�سرورة  مفهوم  مثل  ال�سطالحية،  التعريفات  التمهيدي:  الف�سل  وتناول 
والإكراه، والفرق بني ال�سرورة واحلالة الطارئة والقوة القاهرة واحلادث املفاجئ.
وناق�س الباب الأول: اأثر ال�سرورة على امل�سوؤولية اجلنائية واملدنية يف الفقه 

الإ�سالمي وقانون دولة الإمارات العربية املتحدة.
الفقه  يف  واملدنية  اجلنائية  امل�سوؤولية  على  الإكراه  اأثر  الثاين:  الباب  وتناول 
الإ�سالمي وقانون دولة الإمارات العربية املتحدة، وفيه: النتائج ال�سرعية والقانونية 

املرتتبة على توافر حالة الإكراه.
و الأحكام الفقهية املرتتبة على الإكراه كعيب من عيوب الر�سى.

و �سمان ال�سيء امل�ستهلك يف حالة الإكراه.
نتائج البحث: 

اأو  املق�سد ال�سرعي من ال�سرورة هو اأن يطراأ على الإن�سان حالة من اخلطر    -
امل�سقة ال�سديدة، بحيث يخاف حدوث �سرر اأو اأذى بالنف�س اأو بالع�سو اأو 
بالعر�س اأو بالعقل اأو باملال، فيباح عندئذ ارتكاب حرام اأو ترك واجب، دفعا 

لل�سرر عنه يف غالب ظنه �سمن قيود ال�سرع. 
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ال�سرورة يف القانون تعني حدوث ظرف من الظروف اخلارجية التي حتيط    -
بال�سخ�س وتدفعه اإىل ارتكاب جرمية للتخل�س من خطر ج�سيم على نف�سه اأو 

نف�س غريه اأو على ماله اأو مال غريه.
ل تتحقق ال�سرورة اإل بتوافر عدة �سروط يف الفقه والقانون.   -

تعد ال�سرورة يف القانون الإماراتي مانعا من موانع امل�سوؤولية، ويرتتب على    -
ذلك عدة نتائج قانونية.

املراد من الإكراه يف ال�سريعة الإ�سالمية: هو التهديد ممن هو قادر على الإيقاع    -
ب�سرٍب مربح، اأو باإتالف نف�س، اأو ع�سٍو، اأو بحب�س اأو قيد مديدين مطلًقا، 
اأو مبا هو دون ذلك لذي جاه، وي�سمى اإكراًها ملجًئا ومبا يوجب غًما بعدم 

الر�سا، وهو ما كان بغري ذلك.
الإكراه يف القانون: هو اإجبار ال�سخ�س بغري حق على اأن يعمل عمال دون    -

ر�ساه، ويكون الإكراه ملجئا اأو غري ملجئ، كما يكون ماديا اأو معنويا.
ل يتحقق الإكراه اإل بتوافر عدة �سروط يف الفقه والقانون.   -

امل�سوؤولية، ويرتتب على  القانون الإماراتي مانعا من موانع  يعد الإكراه يف    -
ذلك عدة نتائج قانونية.

اأهم التو�سيات: 
التو�سية اإىل امل�سّرع يف قانون دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل التف�سيل 
�سواء  ال�سرورة والإكراه،  بفعل  املرتكبة  اجلرائم  القانون يف  بيان حكم  اأكرث يف 
اأكان على ال�سعيد اجلنائي اأو املدين، حيث جاءت املواد يف هذه احلالت جمملة 

ومل تتناول اجلرائم بتف�سيالتها.
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التعريف بالطالبة
علياء خمي�ص عبيد �سامل البدواوي    : ا�سم الطالبة 

الفقه    : التخ�س�س 
الدكتوراه    : الدرجة العلمية 

1-6-2014 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد يو�سف �سليمان    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: ا�ستخدام الطاقة النووية، درا�سة فقهية مقارنة بالقانون 

الإماراتي.
اإ�سكالية البحث: 

ال�سريعة  ملقا�سد  وفًقا  النووية،  الطاقة  با�ستخدام  املتعلقة  الأحكام  اأهم  ما 
الإ�سالمية الغراء.

الفقه  - يف  النووية  الطاقة  ل�ستخدام  الدولية  املعاهدات  تقنني  �سوابط  وما 
الإ�سالمي؟. 

وما التكييف الفقهي مللكية ا�ستخدام الطاقة النووية، وهل تعد ملكية عامة اأو  -
خا�سة؟. 

هل تعد الطاقة النووية ماًل متقوًما، وما �سور نقل الطاقة النووية؟. -

137



)122(

ما امل�سوؤوليات املرتتبة على ا�ستخدام الطاقة النووية؟. -
ما العقوبات ال�سرعية املفرو�سة �سد من ي�سيء ا�ستخدامها. اإىل غري ذلك من  -

الإ�سكالت التي طرحها البحث.
خطة البحث: 

وقد جاءت خطة البحث يف مقدمة ومتهيد واأربعة ف�سول.
اأنواعها  معرفة  مع  النووية،  الطاقة  »مفهوم  ففيه  التمهيدي:  الف�سل  اأما 

وا�ستخداماتها« )ال�ستخدامات ال�سلمية - الع�سكرية( معوقات ال�ستخدام. 
وجاء الف�سل الأول بعنوان: »ملكية الطاقة النووية وتقنني املعاهدات الدولية 

وموقف الفقه الإ�سالمي والقانون الإماراتي منها«.
اأما الف�سل الثاين: فناق�س عقود ال�ستخدام والنقل النووي، وموقف الفقه 

الإ�سالمي والقانون الإماراتي منها. 
يف  �سواء  النووية،  الطاقة  ا�ستخدام  خماطر  عن  الثالث:  الف�سل  وحتدث 
الأغرا�س ال�سلمية اأو الع�سكرية، و�سبل الوقاية والعالج، وموقف الفقه الإ�سالمي 
والقانون الإماراتي منها.كما ناق�س الف�سل: اجلرائم املرتتبة على ا�ستخدام الطاقة 

النووية وو�سائل عالجها.
اأ�سرار  على  املرتتبة  امل�سوؤوليات  بعنوان:  والأخري  الرابع  الف�سل  وجاء 

ا�ستخدام الطاقة النووية، وموقف الفقه الإ�سالمي والقانون الإماراتي منها. 
نتائج البحث: 

وقد تو�سلت الباحثة يف خامتة بحثها اإىل جمموعة من النتائج، من اأهمها: 



)123(

�سوابط  م�سروع، يف �سوء  �سلميًا حق  ا�ستخداًما  النووية  الطاقة  ا�ستخدام    -1
�سرعية وقانونية، ول يلزم التع�سف يف ا�ستخدامه.

اأنها حق  التي حتمى مبوجب  الفكرية،  امللكية  النووية من حقوق  التقنية  تعد    -2
معنوي.

يتكيف عقد الطاقة النووية، ما بني »عقد بيع« كعقود ا�ستغالل الطاقة الذرية    -3
لت�سيري ال�سفن بالطاقة. اأو »عقد مقاولة« وميثله اإنتاج الطاقة النووية.

تعد الطاقة النووية ماًل منقول، ميكن متلكه وحيازته ونقله.    -4
ل يجوز النتفاع باحليوان املتعر�س لالإ�سعاع النووي يف ال�ستهالك الآدمي،    -5

حتى لو قلت اجلرعة املتعر�س لها؛ لأن يف ذلك هالًكا لالإن�سان.
امل�سوؤولية اجلنائية تتحقق مبجرد ح�سول التهديد للم�سالح املحمية.   -6

و�سع امل�سرع الإماراتي بع�س التحفظات، ل�سمان ال�سالمة النووية.    -7
اأهم التو�سيات: 

من اأهم التو�سيات: العمل على اأن متتلك الدول الإ�سالمية الطاقة النووية، - 1
حيث انها متتلك مقوماتها، مبا يتوافق مع مقا�سد ال�سريعة.

خا�سة - 2 النووية  الطاقة  مل�ساألة  املنظمة  الإماراتية  القوانني  يف  النظر  اإعادة 
امل�سوؤولية املدنية واجلنائية.
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التعريف بالطالبة
فاطمة ح�سني على اأحمد اآل علي   : ا�سم الطالبة 

الفقه    : التخ�س�س 
الدكتوراه    : الدرجة العلمية 

15-6-2014م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عبد اهلل خليل اجلبوري   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
درا�سة  النكاح،  فرق  اأحكام  يف  الطبية  امل�ستجدات  اأثر  الر�سالة:  عنوان 

مقارنة يف الفقه الإ�سالمي وقانون الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي. 
اإ�سكالية البحث:

ما اأثر امل�ستجدات الطبية يف الأحكام املرتتبة على فرقة النكاح؟    -
هل يعّول على راأي الأطباء يف امل�ستجدات الطبية؟    -

ما موقع امل�ستجدات الطبية من الأدلة التي بنى الفقهاء حكمهم عليها؟    -
وما راأي امل�سرع الإماراتي فيها؟    -

خطة البحث: 
تكونت خطة البحث من مقدمة ومتهيد وخم�سة ف�سول، فجاءت على النحو 

التايل: 
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ال�سابقة،  والدرا�سات  املو�سوع،  واأهمية  اأ�سباب  على  وا�ستملت  املقدمة 
ومنهج وخطة البحث. 

 - )الأثر  البحث  مب�سطلحات  التعريف  على  التمهيدي  الف�سل  وا�ستمل 
امل�ستجدات - الطبية - الأحكام - الفرقة - النكاح(. 

بني  التفريق  يف  الطبية  امل�ستجدات  اأثر  بعنوان:  فجاء  الأول،  الف�سل  اأما 
الزوجني للعلل املر�سية )العيوب اخلا�سة بالزوج والزوجة والعيوب امل�سرتكة(.
اما الف�سل الثاين فكان بعنوان: اأثر امل�ستجدات الطبية يف حتديد ابتداء العدة 
ا�ستئ�سال   - الفقهية  الناحية  من  العدة  انتهاء  يف  الدماغي  املوت  )اأثر  وانتهائها 

الرحم- احلي�س(.
وعنوان الف�سل الثالث: اأثر امل�ستجدات الطبية يف الن�سب »اإثباتا ونفيا« بعد 

فرقة النكاح )التلقيح ال�سناعي - الب�سمة الوراثية - مدة احلمل(.
اأما الف�سل الرابع، فجاء بعنوان: اأثر امل�ستجدات الطبية يف اأحكام احل�سانة 

والر�ساع. 
اأحكام  يف  الطبية  امل�ستجدات  اأثر  بعنوان:  جاء  والأخري  اخلام�س  والف�سل 

املرياث )حتديد نوع اجلنني - وفاة الغرقى والهدمى(.
نتائج البحث: 

غريها،  من  بروؤها  يرجى  التي  الأمرا�س  حتديد  يف  اأثر  الطبية  للم�ستجدات    -
املوت  حتديد  يف  اأثر  لها  وكذلك  للعالج،  التقريبية  الزمنية  املدة  وحتديد 
اجلنني،  جن�س  وحتديد  املراأة،  تراه  الذي  الدم  طبيعة  وحتديد  الدماغي 

وت�سوهات الأجنة.
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الب�سمة الوراثية ب�سوابطها ثمرة من ثمرات التقدم الطبي، وميكن العتماد    -
عليها يف اإثبات الن�سب، لكن ل تقدم على الأدلة ال�سرعية املتفق عليها. 

اأهم التو�سيات: 
اإن�ساء مراكز للبحوث والدرا�سات الفقهية الطبية وتفعيلها.   -

ا�ستكمال القوانني الطبية يف الدولة، لت�سمل امل�ستجدات الطبية.   -
ال�سريعة  معاين  على  اللتفات  اإىل  ال�سرعي  العلم  وطلبة  الباحثني  دعوة    -

ومقا�سدها يف درا�سة امل�ستجدات الطبية.
لتكييف  والطبية  ال�سرعية  الكليات  بني  اجلامعات  يف  التعاون  ج�سور  مد    -
يف  الطبية  امل�سائل  يف  باخلبري  ال�ستعانة  و�سرورة  الطبية،  الفقيهة  النوازل 

ت�سوير الواقعة لتجنب اخللل والق�سور يف منهج درا�سة النازلة.
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التعريف بالطالبة
ر�سية ح�سن يعقوب الرئي�سي    : ا�سم الطالبة 

الفقه   : التخ�س�س 
الدكتوراه    : الدرجة العلمية 

3-5-2015 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عبد اهلل خليل اجلبوري   : ا�سم امل�سرف 

 
ملخ�ص الر�سالة 

عنوان الر�سالة: العنف الأ�سري واأثره، درا�سة فقهية مقارنة مبا عليه العمل 
بدولة الإمارات العربية املتحدة.

اإ�سكالية البحث: 
تلقي تلك الر�سالة ال�سوء على مو�سوع »العنف الأ�سري« مبا له من اأهمية، 
حيث اإن التناق�س فيه وا�سح، ويتمثل فيه وجود عاطفة احلنان لدى اأفراد الأ�سرة 

وما يحمله العنف من اأذى لأ�سخا�س ممن جتب اأن تقدم لهم املحبة والرعاية. 
هل اهتمت ال�سريعة الإ�سالمية بق�سايا، العنف الأ�سري، وهل العنف الأ�سري  -

مقت�سر على املجتمعات الإ�سالمية.
هل ناق�ست القوانني العربية، وبخا�سٍة القانون الإماراتي م�ساألة العنف الأ�سري  -

مبا يرتتب عليه من اآثار �سلبية.
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هل من ال�سروري و�سع حدود بني ال�ستقرار الأ�سري، و�سمانات حقوق  -
الإن�سان، وم�ساألة العنف الأ�سري.

الإ�سالمي، وت�سريعات  - الفقه  ناق�سه  الأ�سري  العنف  اأثر مرتتب على  هل من 
دولة الإمارات القانونية.

خطة البحث: 
وقد جاءت خطة البحث يف مقدمة ومتهيد واأربعة ف�سول وخامتة.

ال�سابقة  والدرا�سات  واأهميته،  املو�سوع  اأ�سباب  على  ا�ستملت  فاملقدمة 
واملنهجية وخطة البحث.

اأما التمهيد: فتناول مفهوم العنف الأ�سري، ونظرة الإ�سالم اإىل الأ�سرة.
الفقه  يف  واأثره  الزوجني  بني  الواقع  العنف  بعنوان:  الأول  الف�سل  وكان 
�سواء كان  الن�سوز و�سوره وطرق عالجه،  اأ�سباب  وناق�س  الإماراتي،  والقانون 
من الزوجة اأو الزوج، كما ناق�س مفهوم ال�سقاق، وحكم العنف الواقع من اأحد 
الزوجني على الآخر. و�سمان الزوج ال�سرر الناجت عن العنف اجلن�سي، وغريها 

من امل�سائل.
وجاء الف�سل الثاين مناق�سا: اأحكام العنف الواقع بني الأبوين جتاه اأولدهم، 
القذف  وعقوبة  والأ�سول،  الفروع  بني  وال�سرقة  واجلناية  التاأديب  اأحكام  وفيه 

بينهما.
الواقع من الأولد جتاه الأبوين،  العنف  اأحكام  الثالث: كانت  الف�سل  ويف 

وقد قدم الف�سل درا�سة لكثري من امل�سائل وقدم لها حلول �سرعية. 
ويف الف�سل الرابع: كانت جهود دولة الإمارات العربية املتحدة يف معاجلة 
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العقوبات  قانوين  عن  احلديث  خالل  من  اآثاره،  من  واحلد  الأ�سري  العنف 
قانون  على  ال�سوء  البحث  األقى  كما  الإمارات.  دولة  يف  ال�سخ�سية  والأحوال 
التوجيه  جلان  دور  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سري،  العنف  من  احلد  يف  ودوره  »ودمية« 
ل�سوؤون  الأعلى  واملجل�س  املجتمعية  وال�سرطة  الجتماعية  واملوؤ�س�سات  الأ�سري 

الأ�سرة يف التوعية واحلد من العنف الأ�سري.
نتائج البحث: 

وقد تو�سلت الباحثة يف خامتة بحثها اإىل جمموعة من النتائج، من اأهمها: 
احلفاظ على الأ�سرة فري�سة �سرعية.- 1
اإن جماوزة الوالد حدود التاأديب ال�سرعي مع الولد، وو�سوله اىل الهالك قد - 2

يوجب عليه ال�سمان؛ لأن التاأديب لي�س املق�سود منه الإتالف، واإمنا الإ�سالح.
من العوامل التي توؤدي اإىل هدم الأ�سر، تخلي الوالدين عن قواعد الرتبية - 3

ال�سحيحة وال�سرعية، فهذا يوؤدي بالأولد اإىل النحراف.
النظم القانونية الإماراتية نظرت اإىل امل�ساألة نظرة اأخالقية، وهدفت من ذلك - 4

اإىل حماية اأفراد الأ�سرة ب�سكل خا�س واملجتمع ب�سكل عام.
اأهم التو�سيات: 

ومراكز - 1 الدرا�سية  واملناهج  الإعالم  و�سائل  خالل  من  الديني  الوعي  ن�سر 
التوجيه يف املجتمع ملعرفة حقوق اأفراد الأ�سرة.

ر�سد مظاهر العنف الأ�سري من خالل موؤ�س�سات متخ�س�سة، والعمل على - 2
حتليل اأ�سبابها، والتعامل معها وو�سع اأ�س�س العالج لها.

التن�سيق بني املوؤ�س�سات املجتمعية يف �سبيل معاجلة ظواهر العنف الأ�سري، - 3
والتقليل من اآثاره.



)130(

التعريف بالطالبة
دلل على عبد اهلل احلمادي   : ا�سم الطالبة 

الفقه    : التخ�س�س 
الدكتوراه    : الدرجة العلمية 

4-6-2015م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد يو�سف �سليمان   : ا�سم امل�سرف 

 
ملخ�ص الر�سالة 

درا�سة  ال�سخ�سية،  الأحوال  الأولويات يف  فقه  تطبيقات  الر�سالة:  عنوان 
مقارنة بالقانون الإماراتي.

اإ�سكالية البحث: 
ما اختيارات القانون الإماراتي، وما مدى توافقها مع فقه الأولويات يف جمال 

الأحوال ال�سخ�سية.
خطة البحث: 

ت�ستمل خطة البحث على: مقدمة و متهيد و�سبعة ف�سول وخامتة.
املقدمة: وتتناول، اخللفية النظرية للدرا�سة، واأهميتها، كما تتناول الدرا�سات 

ال�سابقة.
الف�سل التمهيدي: وفيه م�سطلح: فقه الأولويات بني التعريف والتاأ�سيل. 
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الف�سل الأول: تطبيقات فقه الأولويات يف الزواج.
الف�سل الثاين: تطبيقات فقه الأولويات يف الفرق.

الف�سل الثالث: تطبيقات فقه الأولويات يف الن�سب واحل�سانة.

الف�سل الرابع: تطبيقات فقه الأولويات يف الو�سايا والرتكات.
الف�سل اخلام�س: تطبيقات فقه الأولويات يف م�سائل خالفية من املواريث.

الف�سل ال�ساد�س: تطبيقات فقه الأولويات يف الأهلية.
الو�سي  )ت�سرفات  الولية  يف  الأولويات  فقه  تطبيقات  ال�سابع:  الف�سل 

والرقابة الق�سائية على القا�سر، والولية على النف�س واملال(.
اخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�سيات.

نتائج البحث: 
اأن القانون الإماراتي جاء مبناه- يف معظم بنوده- على  - اأثبت البحث  لقد 

املذاهب،  من  ملذهب  يتحيز  مل  الذي  الوقت  يف  امل�سلمني،  الفقهاء  اأقوال 
خا�سة املذهب املالكي، واإمنا كان الدليل وامل�سلحة هي الدافع له يف اختيار 

احلكم القانوين.
اأبرز البحث العالقة بني فقه الأولويات، ورفع احلرج و�سد الذرائع، ومقا�سد  -

ال�سريعة و فقه الواقع.
الفح�س  - م�ساألة  مثل  نظره -  نتائج مر�سية  - يف وجهة  اإىل  البحث  تو�سل 

تعني  يف  امل�سلحة  اأن  راأت  اإذا  الدولة  اأن  راأى  حيث  الزواج،  قبل  الطبي 
الفح�س، وجب ذلك.
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ال�سريعة  - اأن  البحث  اأقر  واملخطوبة،  اخلاطب  بني  ال�سن  فارق  م�ساألة  ويف 
الإ�سالمية مل حتدد قدًرا معينا للفارق يف ال�سن بني الزوجني، واإمنا اكتفت 
ببيان مقا�سد الزواج، وبالنظر اإىل الآثار اخلطرية املرتتبة على الفارق  الكبري 
وتب�سري  القا�سي  اإذن  بعد  اإل  الزواج  عقد  عدم  البحث  فراأى  ال�سن،  يف 

الزوجني.
اأهم التو�سيات: 

حترير اأثر فقه الأولويات يف م�سائل الأحوال ال�سخ�سية، من خالل درا�سات    -
�سرعية وقانونية.

تتبع �سبب اخلالف بني الفقهاء يف اأبرز الأحكام املرتتبة على فقه الأولويات    -
يف الأحوال ال�سخ�سية، يف درا�سات متعمقة.

اإيجاد مرجع متخ�س�س يف درا�سة حمور الأحوال ال�سخ�سية يف �سوء »فقه    -
الأولويات« مقارنة بالقانون الإماراتي، وليكن على هيئة املو�سوعات الفقهية 

القانونية.
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التعريف بالطالبة
مرمي بنت �سعيد بن حمد العزري    : ا�سم الطالبة 

اأ�سول الفقه   : التخ�س�س 
الدكتوراه    : الدرجة العلمية 

16-6-2015م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد عبيد الكبي�سي   : ا�سم امل�سرف 

 
ملخ�ص الر�سالة 

الفقهي  الجتهاد  يف  اعتبارها  و�سوابط  املقا�سد  و�سائل  الر�سالة:  عنوان 
املعا�سر.

اإ�سكالية البحث: 
املقا�سد  و�سائل  حقيقة  حول  كثرية  ت�ساوؤلت  عن  الإجابة  الر�سالة  حتاول 
و�سوابط اعتبارها يف الجتهاد، مما ي�سهم يف ر�سم منهج عملي لالجتهاد يف اأي 
ذلك  عن  لالإجابة  الباحثة  دفع  وما  ال�سريعة،  مقا�سد  �سوء  يف  م�ستجدة  و�سيلة 
اإل اأن الهتمام ان�سب على درا�سة املقا�سد دون اللتفات اإىل الو�سائل والعناية 
بها، علما اأن احلديث عن فقه الو�سائل، هو حديث عن فقه الإن�سان والأمة، حيث 
يالم�س كل اأحوال املكلفني، كما اأن الو�سائل قد كرثت يف هذا الع�سر وجتددت 
مقا�سد  وفق  فيها  الفقهي  الجتهاد  جتديد  �سرورة  على  يوؤكد  مما  كبرية،  ب�سور 

ال�سريعة ومتطلبات الع�سر.
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اإن هناك جدل  التفرقة بني الو�سائل واملقا�سد، حيث  الر�سالة حتاول  اأن  كما 
بدورها،  القيام  يف  الو�سائل  جدوى  عدم  راأى  فالبع�س  املو�سوع،  هذا  حول 
والبع�س الآخر ذهب اإىل اعتبار امل�سلحة مطلقا واأن الو�سائل متغرية وفق اأهدافها 
الجتهاد  تقبل  ل  والتي  قطعا  الثابتة  الو�سائل  لبع�س  تغيريهم  طال  حتى  وغاياتها 

والتغيري. 
خطة البحث: 

وقد جاءت خطة البحث يف مقدمة وبابني وخامتة.
واملنهجية  والإ�سكالت،  واأهميته  املو�سوع  اأ�سباب  على  ا�ستملت  فاملقدمة 

وخطة البحث.
والجتهاد  الت�سريع  يف  ومكانتها  الو�سائل  حقيقة  الأول:  الباب  وتناول 
والأق�سام  واخل�سائ�س  املفهوم  حيث  من  الو�سائل  حقيقة  تاأ�سيل  حيث  الفقهي، 

وحجية العمل بالو�سائل.
وتناول الباب الثاين: �سوابط اعتبار الو�سائل يف الجتهاد الفقهي والتطبيق 

املعا�سر لها.
نتائج البحث: 

وقد تو�سلت الباحثة يف خامتة بحثها اإىل جمموعة من النتائج، من اأهمها: 
دواعي - 1 من  اأن  كما  متالزمان،  فهما  وثيق،  ارتباط  والو�سائل  املقا�سد  بني 

�سبطهما، التمييز بينهما.
له، وعدم - 2 املناق�سة  ال�سرع وغري  ملقا�سد  املحققة  امل�سروعة،  الو�سائل  جواز 

م�سروعية الو�سائل املمنوعة.
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وجميع - 3 ومعامالته  عباداته  يف  دائما  الو�سائل  مبا�سرة  عن  ينفك  ل  املكلف 
اأحواله.

اإن الو�سائل هي كل الطرق املو�سلة اىل املق�سد ال�سرعي. - 4
اأهم التو�سيات: 

اإن فقه الو�سائل يحتاج لدرا�سة وعناية وجتديد النظر فيه وبخا�سٍة اجلزئيات    -
والفروع و�سبطها.

توجيه نظر الباحثني لدرا�سة اجلانب العملي املتعلق مبو�سوع الو�سائل.   -
�سرورة اإقامة مراكز للدرا�سات املقا�سدية ب�سورة اأو�سع واأ�سمل وتطويرها    -

ل�سالح م�ستجدات الأمة. 



)136(

التعريف بالطالبة
اإيـمان عبد الرحمن امل�سموم    : ا�سم الطالبة 

الفقه    : التخ�س�س 
الدكتوراه    : الدرجة العلمية 

24-1-2016م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عبد اهلل خليل اجلبوري    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: ا�ستخدام تقنيات اجلينات الوراثية الب�سرية و�سوابطها 

ال�سرعية.
اإ�سكالية البحث: 

و�سوابطها  الوراثية  اجلينات  تقنيات  ا�ستخدام  مو�سوع  الر�سالة  ناق�ست 
مكانة  �سك  ل  وهي  بتقنياته،  الوراثية  الهند�سة  بعلم  متعلقة  ال�سرعية.فالر�سالة 
مرموقة ومهمة جدا، خا�سة اإذا اأدركنا �سرعة تطورها املذهل، وقفزاتها ال�سريعة، 
التي اأعطت البدائل العالجية النافعة للجن�س الب�سري، مل تقت�سر فوائد هذا العلم 
يف اجلانب العالجي فقط، وامنا امتد لي�سمل املجال ال�سناعي والتنا�سلي الإجنابي 

وال�سرعي والقانوين. 
ويعّد »اجلني الب�سري« اأهم الكت�سافات العلمية لهذا العلم، ملا له من خماطر 
واملخاوف  املزالق  حيث  �سلبية  اأو  الب�سرية  تفيد  اإيجابية،  كانت  �سواء  علمية 

والنحرافات اإن مت تطويعه وا�ستخدامه بال�سكل املذموم اأو لغر�س م�سبوه. 
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خطة البحث: 
درا�سية  ف�سول  واأربعة  متهيدي  وف�سل  وتوطئة  مقدمة  يف  الر�سالة  جاءت 

وخامتة. 
ال�سابقة  والدرا�سات  اختيارها  واأ�سباب  الدرا�سة  اأهمية  بيان  املقدمة  �سملت 
وتاريخ  الطبية  العلوم  ن�ساأة  مب�سط يف  �سرد  ففيها  التوطئة  اأما  البحث.  ومنهجية 

علم الوراثة.
البحث  يف  املتداولة  امل�سطلحات  التمهيدي  الف�سل  يف  الر�سالة  وعر�ست 
»ال�سوابط«  م�سطلح  معنى   - الب�سري  اجلينوم   - الوراثية  اجلينات   - )التقنية 

وعالقتها بتقنيات اجلينات الوراثية(.
اأما الف�سل الأول فجاء بعنوان: »ا�ستخدام تقنيات اجلينات الوراثية الب�سرية 
يف املجال الإر�سادي الوقائي« وناق�س مو�سوع الفحو�سات اجلينية للمقبلني على 
الزواج، وما بعد الزواج، وموقف ال�سريعة الإ�سالمية من الأمرا�س اجلينية من 

ناحية مو�سوع الإجها�س لأ�سباب جينية وراثية. 
املجال  يف  الب�سرية  الوراثية  اجلينات  »تقنيات  بعنوان  الثاين:  الف�سل  وجاء 
الطبي العالجي« و ناق�س مو�سوع العالج بالنقل اجليني الب�سري، اخلاليا اجلذعية 

ومفهومها وو�سائل ا�ستخدامها. 
اأما الف�سل الثالث: فجاء بعنوان »تقنيات اجلينات الوراثية الب�سرية يف املجال 
الإجنابي التنا�سلي« واأبان عن موقف الفقه الإ�سالمي من م�ساألة: التحكم يف جن�س 

اجلنني، وطرق حت�سني الن�سل الب�سري. ومن اأهم الف�سول الدرا�سية. 
وجاء الف�سل الرابع، بعنوان »ا�ستخدام تقنيات اجلينات الوراثية الب�سرية يف جمال 

الإثبات ال�سرعي« وناق�ست الر�سالة فيه م�ساألة الب�سمة الوراثية وتعريفها ومنزلتها.



)138(

نتائج البحث: 
ا�ستملت الر�سالة على جمموعة من النتائج، من اأهمها: 

يعّد الإمام الرازي املوؤ�ّس�س الأول لعلم الوراثة وعدوى الأمرا�س.   -1
ل وجه لعتبار القرابة يف الزواج �سببا رئي�سا يف الإ�سابة بالأمرا�س الوراثية.   -2
يرتتب على الأمرا�س الوراثية حكم الف�سخ، قيا�سا على الف�سخ بني الزوجني    -3

ب�سبب العيوب املانعة من الوطء.
وعدمه  الإجها�س  حيث  من  الوراثية  اخللقية  الت�سوهات  حكم  يختلف    -4

باختالف درجة الت�سوه وخطورته.
على  املتفق  ال�سرعية  الأدلة  من  غريه  على  يقدم  ل  الوراثية  بالب�سمة  العمل   -5

حجيتها، واإمنا ت�ستخدم كقرينة م�ساعدة.
اأهم التو�سيات: 

الوراثية  اجلينات  م�ساألة  من  الإماراتي  القانون  ملوقف  املو�سعة  الدرا�سة    -1
الب�سرية، على اأن تقرتن تلك الدرا�سة باجلانب ال�سرعي.

درا�سة ال�سوابط املو�سوعة من قبل وزارة ال�سحة الإماراتية ومدى ان�سجامها    -2
مع ال�سوابط ال�سرعية.

اإجراء عمليات اختيار جن�س اجلنني يف دولة الإمارات، وبيان  درا�سة واقع    -3
مدى التزام مركز الإخ�ساب الطبي بالدولة بال�سوابط ال�سرعية.

درا�سة مدى اعتماد حماكم الدولة على نتائج الب�سمة الوراثية وحتاليلها يف    -4
ق�سايا الن�سب.
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التعريف بالطالبة
اآمنة خلفان عبد اهلل حميد العليلي    : ا�سم الطالبة 

اأ�سول الفقه    : التخ�س�س 
الدكتوراه    : الدرجة العلمية 

9-5-2016 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد عبيد الكبي�سي    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: التعليل املقا�سدي لالأحكام ال�سرعية، �سوابطه وتطبيقاته 

الفقهية املعا�سرة.
اإ�سكالية البحث: 

تناق�س الر�سالة مو�سوع تعليل الأحكام ال�سرعية من ناحية التعليل املقا�سدي، 
الثوابت  لرف�س  الأحيان-  بع�س  اتخذ ج�سرا - يف  املقا�سدي  التعليل  اإن  حيث 
ال�سرعية وجمودها، ونظر اإليه البع�س على اأنه اأداة من اأدوات الفكر الجتهادي 
اجلذور  ما  مثل:  الإ�سكالت،  من  جمموعة  مناق�سا  البحث  جاء  ولذا  املعا�سر، 
التعليل  �سوابط  وما  فيه،  اخلالف  من�ساأ  وما  املقا�سدي،  التعليل  مل�سار  التاريخية 

املقا�سدي، وما اأثره يف الجتهاد املعا�سر. 
خطة البحث: 

جاءت الر�سالة يف مقدمة وف�سل متهيدي وبابني وخامتة. 
ال�سابقة  والدرا�سات  اختيارها  واأ�سباب  الدرا�سة  اأهمية  بيان  املقدمة  �سملت 
ومنهجية البحث. اأما الف�سل التمهيدي فناق�س امل�سطلحات املتداولة يف البحث 
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)التعليل - املقا�سدي - احلكم ال�سرعي - الجتهاد املعا�سر(.
وجاء الباب الأول بعنوان: التعليل املقا�سدي لالأحكام ال�سرعية و�سوابطه، 
وا�ستمل على ف�سلني، ناق�ست الر�سالة فيهما مذاهب العلماء يف التعليل املقا�سدي 
�سوابط  ناق�ست  كما  عليهم.  الواردة  العرتا�سات  واأهم  ال�سرعية،  لالأحكام 

التعليل املقا�سدي وقواعده لالأحكام ال�سرعية واأدواته.
اأما الباب الثاين، فتناول: الجتهاد املقا�سدي املعا�سر واأثره الفقهي )حقيقة 
الجتهاد املعا�سر- م�سالك الجتهاد املعا�سر- الأثر الفقهي للتعليل املقا�سدي يف 

الجتهاد املعا�سر كاأبواب العبادات واملعامالت املالية والحوال ال�سخ�سية.
نتائج البحث ا�ستملت الر�سالة على جمموعة من النتائج، من اأهمها: 

1-اأن تعليل احلكم ال�سرعي دللة على مرونة ال�سريعة، وا�ستيعابها لت�سرفات 
النا�س، ومن ثم معاجلتها ملا ا�ستجد من نوازل.

2- اإن ما وقع من اختالف حول م�ساألة التعليل هو يف جوهره اختالف تنوع 
وتكامل، ل اختالف ت�ساد وتنافر.

3- اإن فهم مقا�سد ال�سريعة يقلل من م�ساحة اخلالف، ويقلل من التع�سب 
املختلفة  الآراء  بني  املقارنة  معايري  اأهم  من  ال�سريعة  مقا�سد  تعد  بل  املذهبي، 

والرتجيح بينها.
4- مراعاة فقه الواقع اأمر جعله العلماء �سرطا يف علم الجتهاد املعا�سر. 

اأهم التو�سيات: 
وهذا  - املعا�سر،  الفقه  يف  ودورها  ال�سريعة  مقا�سد  اأهمية  تفعيل  �سرورة 

يتطلب لفت نظر الفقهاء املعا�سرين اإىل اأهميتها.
لها  - عالج  اإىل  الو�سول  من  ي�سهل  الفقهية  الناحية  من  املعا�سرة  للوقائع  التاأ�سي�س 

وتكييفها، واإحلاقها باأ�سولها وكلياتها، وهذا من �ساأنه اأن يوؤ�س�س ملنهج فقهي معا�سر.
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التعريف بالطالبة
جناة حممد عبد اهلل املرزوقي    : ا�سم الطالبة 

الفقه    : التخ�س�س 
الدكتوراه    : الدرجة العلمية 

22-5-2016 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد يو�سف �سليمان    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
الق�سايا  على  تطبيقية  تاأ�سيلية  درا�سة  التوقع.  فقه  الر�سالة:  عنوان 

املعا�سرة. 
اإ�سكالية البحث: 

ناق�ست الر�سالة مو�سوع »فقه التوقع« وهو مو�سوع يرتبط ب�سمولية الإ�سالم 
كمنهج حياة، وهو فقه يتميز ببعد النظرة وا�ست�سراف العواقب، وتقدير املاآلت. 
ومن الإ�سكالت التي ناق�ستها الر�سالة: هل فقه التوقع يعنى »التعامل« اأم هو 
رجم الغيب والتخر�س. ومن الإ�سكالت - اأي�سا - هل ي�سلح فقه التوقع ل�سد 
»الفراغ الفقهي« حيال بع�س الوقائع والنوازل املعا�سرة الطارئة، اإىل حني التفاق 

على راأي فقهي بني لها.
خطة البحث: 

جاءت الر�سالة يف مقدمة وف�سل متهيدي وبابني وخامتة. 
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ال�سابقة  والدرا�سات  اختيارها  واأ�سباب  الدرا�سة  اأهمية  بيان  املقدمة  �سملت 
ومنهجية البحث. اأما الف�سل التمهيدي، فناق�س امل�سطلحات املتداولة يف البحث 

)مفهوم فقه التوقع - نظرة تاريخية لفقه التوقع(.
وجاء الباب الأول بعنوان: درا�سة تاأ�سيلية لفقه التوقع.

وفيه ناق�ست الر�سالة، �سواهد اعتبار فقه التوقع يف الأدلة النقلية، ثم ارتباط 
واملوازنات  النوازل  بفقه  وارتباطه  الفقهية،  والقواعد  الفقه  باأ�سول  التوقع  فقه 
لفقه  املت�سدي  �سروط  وما  اإليه،  واحلاجة  التوقع  فقه  اأهمية  وما  والأولويات، 

التوقع، وكيف نكيف امل�ساألة املتوقعة.
التطبيقات  التوقع، وكانت  لفقه  التطبيقي  فتناول: اجلانب  الثاين،  الباب  اأما 
واملعامالت  احلج(  ال�سوم -   - ال�سالة   - )الطهارة  العبادات  فقه  اأبواب  على 
من  وم�سائل  والكفارات،  احلدود   - والو�سايا  املواريث   - البيوع   - )النكاح 
ال�سيا�سة ال�سرعية( كما تناولت التطبيقات م�سائل معا�سرة مثل: املجال القت�سادي 

والطبي، ومو�سوع الأقليات امل�سلمة، والتخطيط ال�سرتاتيجي وحتقيق الأمن. 
نتائج البحث: 

ا�ستملت الر�سالة على جمموعة من النتائج، من اأهمها: 
اأن فقه التوقع فقه قدمي مبفهومه العملي الذي طبق منذ فجر الإ�سالم.  -1

م�سطلح فقه التوقع، م�سطلح حادث، واخلالف حول جواز بحث امل�سائل    -2
التي مل تقع، يحتاج لتف�سيل وحترير.

ومقا�سد  واأفعالهم  ال�سحابة  واأقوال  وال�سنة  القراآن  من  ن�سو�س  ت�سهد    -3
ال�سريعة لإعمال فقه التوقع، واإن كان غري معروف مب�سطلحه املعا�سر.
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لفقه التوقع �سوابط ل بد من اللتزام بها، كما اأن لفقه التوقع اأهمية بالغة يف    -4
ال�ستعداد للنوازل وامل�ستجدات قبل وقوعها.

اأهم التو�سيات: 
التـاأ�سيلي، واإجراء - 1 التوقع، وبخا�سٍة من اجلانب  فقه  البحث حول  توا�سل 

نوع من ال�ستقراء حول الكتب الفقهية التي اهتمت بفقه التوقع.
امل�سلمني، وبخا�سٍة يف - 2 التوقع، ليخدم جمهور  تو�سيع نطاق فقه  يلزم  كما 

النواحي ال�سرتاتيجية.
تتبنى املجامع الفقهية مو�سوعات فقه التوقع، ومن املمكن - 3 اأن  كذلك يلزم 

اعتبارها مادة تدري�سية يف اجلامعات املخت�سة بالعلوم الفقهية.
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التعريف بالطالبة
�سديقة يحيى حممد الكمايل    : ا�سم الطالبة 

الفقه الإ�سالمي   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

16-2-2017م.   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد اأحمد اخلويل.    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
مبا  مقارنة  فقهية  درا�سة  الإ�سالمية  ال�ّسريعة  يف  املواَطنة  الر�سالة:  عنوان 

عليه العمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
اإ�سكالية البحث: 

ما مفهوم املواطنة؟
وما التاأ�سيل ال�سرعي الو�سطي لهذا املبداأ؟

خطة البحث: 
اإىل  الأبواب  ُق�سمت  و  وخامتة،  وبابني  ومتهيد  مقدمة  على  البحث  ا�ستمل 

ف�سول، والف�سول اإىل مباحث.
اأما املقدمة: فا�ستملت على اأهمية املو�سوع، واأ�سباب الختيار، والدرا�سات 

ال�سابقة، ومنهج البحث وخطته. 
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وتناول التمهيد: تعريف املواطنة، وامل�سطلحات ذات العالقة، ونبذة تاريخية 
عن مفهوم املواطنة.

ال�سريعة  يف  للمواطنة  ال�سرعي  »التاأ�سيل  بعنوان  فجاء  الأول:  الباب  اأما 
الإ�سالمية« وفيه ف�سالن: 

الف�سل الأول: اأ�سول املواطنة يف ال�سريعة الإ�سالمية، وفيه مباحث.
وفيه  الإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  وخ�سائ�سها  املواطنة  مبادئ  الثاين:  الف�سل 

مبحثان.
اأما الباب الثاين: فجاء بعنوان »حقوق املواطنة وواجباتها يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة« وفيه ثالثة ف�سول.
وفيه  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف  املواطن  حقوق  الأول:  الف�سل 

مباحث.
وفيه  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف  املواطن  واجبات  الثاين:  الف�سل 

مباحث.
وفيه  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف  املواطن  املقيم  الثالث:  الف�سل 

مباحث.
اخلامتة: ا�ستملت على ملخ�س للبحث، واأهم النتائج التي تو�سل البحث اإليها 

وبع�س التو�سيات واملقرتحات املتعلقة باملو�سوع.
نتائج البحث: 

وقد تو�سل البحث اإىل نتائج عديدة، اأهمها: 
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اأن مبداأ املواطنة مبداأ �سرعي، قد دلت عليه ن�سو�س الكتاب وال�سنة، وقد    -1
اإل  املبداأ، واإن كان امل�سطلح مل يظهر  الغرب يف حتقيق هذا  الإ�سالُم  �سبق 

قريبا.
اأن املواطن يف ال�سريعة الإ�سالمية قد اأعطي كافة حقوقه بو�سفه اإن�سانًا، بغ�س    -2
النظر عن جن�سه اأو �سكله اأو لونه اأو دينه، مع تطبيق كافة املبادئ الإن�سانية يف 

هذه احلقوق كالعدل وامل�ساواة.
الفرد  م�سالح  بني  جمع  و�سطي،  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  املواطنة  مبداأ  اأن    -3

واملجتمع، كما جمع بني احلقوق والواجبات.
اأن دولة الإمارات العربية املتحدة �سربت اأروع مثال يف اإعطاء كافة املواطنني    -4

حقوقهم، بل وتعدت ذلك اإىل كل من يقيم على اأر�سها.
واأو�سي البحث ببع�ص التو�سيات: 

مباحث  بها من  يتعلق  وما  املواطنة  والدرا�سات يف جمال  البحوث  ت�سجيع    -1
ومو�سوعات.

خالل  من  وذلك  املواطنة،  ملبداأ  الداعمة  الإ�سالمية  القيم  اإبراز  على  العمل   -2
التاأ�سيل ملفاهيمها من ن�سو�س القراآن وال�سنة وتراث علماء الأمة امل�سلمة عرب 

الأجيال.
توجيه الربامج الرتبوية والثقافية يف اإطار تعزيز مبادئ املواطنة وتثبيت قيمها   -3

يف اأذهان الن�سء.
برفع  النا�س  بني  والتمييز  التفريق  اإىل  الداعية  املتطرفة  الدعوات  حماربة   -4

�سعارات مزيفة.



قسم اللغة العربية
أواًل: رسائل الماجستير





1- رسائل الماجستير
)اللغة والنحو(
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التعريف بالطالبة
نورة مو�سى يو�سف علي اآل مندو�ص   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

28-12-2011م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد عبد اهلل �سعادة   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
القراآن(  )اإعراب  كتاب  من  الأنفال(  )�سورة  اإعراب  الر�سالة:  عنوان 

َرُق�ْسِطي املتوفى �سنة )455هــ( درا�سة وحتقيقا. لل�سَّ
اإ�سكالية البحث: 

اإن كل خمطوط مُيثل منهجا خمتلفا يُعرب عن فكر موؤلفه، وعن فكر ع�سره، 
ومُيثل حْلقة مت�سلة يف �سل�سلة التفكري والإبداع يف العلم الذي مُيثله؛ من هنا تربز 

اأهمية الك�سف عن هذه النفائ�س، واإزالة غبار الن�سيان عنها.
خطة البحث: 

ينق�سم البحث اإىل مقدمة، وق�سمني، وخامتة، وفهار�س.
املقدمة: وهي م�ستملة على الأهمية واأ�سباب الختيار وعلى خطة البحث. 

الق�سم الأول: الدرا�سة ويت�سمن اأربعة ف�سول: 
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الف�سل الأول: تَْرجمة للموؤلف.
الف�سل الثاين: منهج املوؤلف يف الكتاب.

)للفراء،  القراآن  اإعراب  وكتب  الكتاب  هذا  بني  موازنة  الثالث:  الف�سل 
ولالأخف�س الأو�سط، ولأبي جعفر النحا�س(.

الف�سل الرابع: و�سف املخطوط واملنهج املتبع يف التحقيق. 
الق�سم الثاين: حتقيق الن�س وفق منهج التحقيق العلمي.

اخلامتة: وفيها ملخ�س البحث واأبرز نتائجه.
نتائج البحث: 

ُر�سوخ قدم املوؤلف يف امليادين الآتية: 
علم القراءات. اأ-  

ب- علمي النحو وال�سرف.
التطبيقات العملية لقواعد اللغة.  ج- 
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التعريف بالطالبة
عائ�سة �سيف خلفان ال�سام�سي   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

12-1-2012م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد ح�ساين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: ال�سمات الرتكيبية والدللية جلملة النداء )درا�سة تطبيقية 

يف القراآن الكرمي(.

اإ�سكالية البحث: 
العظيم  النفع  يوؤكد  مبا  واملخاطب  املتكلم  بني  الكرمي  القراآن  اأ�ساليب  تتنوع 
الذي ميكن اأن جننيه منه، من حيث قوة الأ�سلوب، وا�ستقامة الل�سان، ف�سال عن 
التعرف على اأ�سرار هذا الكتاب العظيم، وما به من جماليات عظيمة قد يغفل عنها 
قارئها اأحيانا، ونظرا لأنه يحتوي على �سواهد كثرية يف النداء فقد دفعتني لتناولها 

وا�ستخراج مكنونها. 

خطة البحث: 
جاءت الر�سالة يف مقدمة ومتهيد وبابني وذلك على النحو الآتي: 
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التمهيد عنوانه )املكونات الرتكيبية والدللية للخطاب الندائي(. 

اأما الباب الأول: فقد جاء عنوانه: ال�سمات الرتكيبية جلملة النداء، وقد ق�سم 
اإىل ف�سلني.

واأما الباب الثاين: فمو�سوم بـ: ال�سمات الدللية جلملة النداء. وتناولت فيه 
الدرا�سة من خالل ف�سلني.

نتائج البحث: 
كرثة ا�ستخدام اأ�سلوب النداء يف القراآن الكرمي؛ وذلك لأهميته يف التوا�سل    -1

بني املتكلم واملخاطب.
اإيثار القراآن حرف النداء )يا( حيث مل يرد غريه يف القراآن الكرمي.   -2

الندبة وال�ستغاثة والرتخيم، بل كل الآيات  اأ�ساليب  الكرمي من  القراآن  خلو    -3
تبني اأنواع املنادى واأق�سامه بني البناء والإعراب.
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التعريف بالطالبة
عائ�سة ح�سني جمعة الهوتي   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

12-4-2012م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد عبد اهلل �سعادة   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
القراآن(  )اإعراب  كتاب  من  التوبة(  )�سورة  اإعراب  الر�سالة:  عنوان 

َرُق�ْسِطي املتوفى �سنة )455هــ( درا�سة وحتقيقا. لل�سَّ
اإ�سكالية البحث: 

القراآن.  اإعراب  ق�سية  فيها:  بالتاأليف  العظام  اأ�سالفنا  اهتم  التي  الق�سايا  من 
لقد خلَّفوا لنا عددا كبريا من املوؤلفات يف هذه الق�سية، لكل ُموؤَلَّف منها �سمات 
وخ�سائ�س متيزه من غريه، وتكمن قيمة هذا النوع من املوؤلفات يف اأنها تُعد م�سدرا 
من اأهم امل�سادر التي تك�سف عن جانب من اأهم جوانب الإعجاز القراآين، وهو 
جانب توظيف اللغة توظيفا دقيقا ُمعجزا يف التعبري عن كل مقا�سد القراآن الكرمي.

خطة البحث: 
ينق�سم البحث اإىل مقدمة، و ق�سمني، وخامتة، وفهار�س.
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املقدمة: وهي م�ستملة على الأهمية واأ�سباب الختيار وعلى خطة البحث. 
الق�سم الأول: الدرا�سة ويت�سمن اأربعة ف�سول: 

الف�سل الأول: تَْرجمة للموؤلف.
الف�سل الثاين: ق�سية الحتجاج يف اللغة بالقراآن، و احلديث، وكالم العرب.
الف�سل الثالث: اأ�سواء على التحقيق يُعر�س من خالله منهج املوؤلف يف كتابه.

الف�سل الرابع: الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�سوع البحث. 
الق�سم الثاين: حتقيق الن�س وفق منهج التحقيق العلمي.

اخلامتة: وفيها ملخ�س البحث واأبرز نتائجه.
نتائج البحث: 

يُعد كتاب »اإعراب القراآن لل�سرق�سطي« من اأهم الكتب التي اأُلِّفت يف ق�سية   -1
اإعراب القراآن؛ لت�سافه ب�سفتني: 

موؤلفه ذو باع وا�سع يف علوم اللغة و القراءات. اأ- 
ب- اعتماد الكتاب على عدد كبري من امل�سادر ذات ال�ساأن التي �سبقته يف علوم 

النحو، وال�سرف، واللغة، والقراءات، واإعراب القراآن ومعانيه.
بالرغم من التاأثر الوا�سح لل�سرق�سطي بكتاب �سيخه علي بن اإبراهيم احلويف    -2
�سخ�سية  عن  تنم  اإ�سافات  �ساحب  كان  فاإنه  القراآن«  تف�سري  يف  »الربهان 

م�ستقلة.
عليها  وال�سواهد  وال�سرفية  النحوية  الق�سايا  من  كثري  علي  الكتاب  ا�ستمال    -3
من القراآن واحلديث وكالم العرب، يجعل منه مرجعا مهّما لدار�سي علمي 

النحو وال�سرف واملتخ�س�سني فيهما.
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التعريف بالطالبة
�سيخة بنت حميد بن عبد اهلل ال�سام�سي   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

7-6-2012م   : تاريخ املناق�سة 
د. ال�سعيد هادف   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
اأحمد  بن  للخليل  »العني«  القراآنية يف كتاب  »القراءات  الر�سالة:  عنوان 

الفراهيدي )ت175هـ( درا�سة لغوية: �سوتية �سرفية نحوية دللية«.
اإ�سكالية البحث: 

يُدرج هذا املو�سوع �سمن الدرا�سات اللغوية التطبيقية التي ترمي اإىل بيان 
تكامل الدرا�سات اللغوية يف الرتاث العربي. ويتخذ من كتاب العني للخليل بن 
اأحمد مدونة له، ملا يتميز به من ثراء يف املو�سوعات وتنّوع يف املباحث، فكان 

م�سدرا لعدد من علوم اللغة التي ظهرت بعده. 
ويقوم البحث على عدد من الأ�سئلة اأهمها: 

ما مدى ح�سور القراءات القراآنية يف معجم العني؟ -
ما اجلهاز امل�سطلحي الذي اعتمده اخلليل يف تناوله للقراءات القراآنية؟ -
ما اأثر تنوع األقاب اللهجات العربية يف القراءات. -
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خطة البحث: 
اقت�ست اإ�سكالية البحث اأن تعالج يف خم�سة ف�سول متكاملة: 

العني  وكتاب  القراءات،  يف  اأوىل  تاأ�سي�سية  مفاهيم  تناول  الأول:  الف�سل 
بن  باخلليل  التعريف  ثم  واأق�سامها.  ون�ساأتها  بالقراءات  بالتعريف  للخليل؛ وذلك 

اأحمد وكتابه العني.
امل�ستوى ال�سوتي؛ ا�ستمل على الإبدال يف احلروف  الثاين: درا�سة  الف�سل 
ومطلها،  احلركة  واإ�سباع  للتخفيف،  ال�سوت  وحذف  والإتباع،  واحلركات، 

والهمز والت�سهيل، والإدغام والت�سديد والتخفيف.
تناول اختالف البنية يف كل من  الف�سل الثالث: درا�سة امل�ستوى ال�سريف؛ 

الأفعال والأ�سماء.
يف  الختالف  على  ا�ستمل  النحوي؛  امل�ستوى  درا�سة  الرابع:  الف�سل 

الإعراب، وامل�سمر، وبناء الفعل للمعلوم واملجهول.
املعاين  يف  ال�سرتاك  مبحثني:  تناول  الدليل؛  امل�ستوى  اخلام�س:  الف�سل 

والفروق الدللية.
نتائج البحث: 

ا�ستملت القراءات القراآنية الواردة يف كتاب العني على كثري من الظواهر  -
والإتباع،  الإبدال،  منها:  ودللية(،  ونحوية  و�سرفية  )�سوتية  اللغوية 

واحلذف، والإ�سباع، والإدغام، والت�سديد، والتخفيف. 
عر�س اخلليل بن اأحمد يف معجمه اإىل اأوجه القراءات وتخريجها ورّدها اإىل  -

لها. اأ�سولها اللهجية. وهذا من اأهّم امل�سادر يف هذا املو�سوع واأوَّ
ك�سفت الدرا�سة ال�سرفية للقراءات يف العني عن كثري من �سيغها واأبنيتها،  -

ب�سبب تعدد لغات العرب.
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التعريف بالطالبة
اإميان اإبراهيم حممد عبد اهلل احلمادي   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري    : الدرجة العلمية 

24-6-2012م   : تاريخ املناق�سة 
د. ال�سريف عمر ميهوبي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
حيان  لأبي  واملوؤان�سة  الإمتاع  كتاب  يف  الن�سية  الروابط  الر�سالة:  عنوان 

التوحيدي.
اإ�سكالية البحث: 

تكت�سب الدرا�سات اللغوية الن�سية اأهميتها من كونها درا�سات تت�سم بالعمق 
مبا  تكتفي  ل  لأنها  وذلك  ن�س؛  لأي  املتكامل  التحليل  على  والقدرة  وال�سمول 
يُحيط  ما  اإىل كل  ذلك  تتعدى  واإمنا  لغوية،  داخله من ظواهر  الن�س يف  يحتويه 
الثقايف  له، وال�سياق  الن�س، واملتلقي  فيه كاملنتج لهذا  بالن�س من عنا�سر موؤثرة 
العام الذي اأنتج فيه الن�س، وال�سياق اخلا�س الذي يت�سل به الن�س ات�سال مبا�سرا، 

والهدف منه، والعنا�سر التي حتقق الرتابط بني حمتويات الن�س.
لغوية  درا�سة  فهي  ال�سابقني،  الأمرين  بني  جتمع  اأيدينا  بني  التي  والدرا�سة 
اأهم  الن�سي، وهي من  التما�سك  تطبيقية، وهي تدور حتديدا حول ظاهرة  ن�سية 
من  ن�س  تطبيقية على  درا�سة  لها  وتقدم  الن�س،  لغة  علم  بها  يهتم  التي  الظواهر 
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اأهم الن�سو�س الأدبية امل�سنفة يف القرن الرابع الهجري، ع�سر الزدهار الأدبي 
والفكري، وهو كتاب )الإمتاع واملوؤان�سة(. 

خطة البحث: 
ينق�سم البحث اإىل مقدمة، وبابني، وخامتة، على النحو الآتي: 

مقدمة عن اأبي حيان وكتابه. -
الباب الأول: ل�سانيات الن�س والتما�سك الن�سي، وهو يف ثالثة ف�سول:  -

الف�سل الأول: ل�سانيات الن�س.
الف�سل الثاين: التما�سك الن�سي.
الف�سل الثالث: الروابط الن�سية. 

الباب الثاين: الروابط الن�سية امل�ستخدمة يف كتاب الإمتاع واملوؤان�سة، وهو  -
يف ثالثة ف�سول: 

الف�سل الأول: الربط العطفي الن�سقي. 
الف�سل الثاين: الربط باأداة غري عاطفة.

الف�سل الثالث: الربط القويل. 
نتائج البحث: 

لغة  - احلديثة يف جمال علم  الدرا�سات  بها  التي جاءت  املفاهيم  بع�س  التقاء 
الن�س مع املفاهيم التي وردت يف الدرا�سات اللغوية عند العرب، كالهتمام 

باملنتج واملتلقي، والتمييز بني الن�س وغريه. 
من خالل درا�سة الروابط الن�سية يف كتاب الإمتاع واملوؤان�سة، ظهر اأن اأكرث  -

الروابط الن�سية انت�سارا الروابط الإ�سافية، واأقلها انت�سارا الروابط ال�سببية.
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التعريف بالطالبة
ّي ـُة ِبْنت �ُسلْيَمان بن عبداهلل اخَلرو�سِ ُرقيَّ   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

28-6-2012م.   : تاريخ املناق�سة 
ـِّي ريُف ُعَمر َمْيُهوب د. ال�سَّ   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 

ِدَرا�َسٌة  اْلَكالم،  لأَْمَرا�ِص  ُة  ْف�ِسيَّ َوالنَّ ُة  �َساِنيَّ اللِّ »اجْلَواِنُب  الر�سالة:  عنوان 
ٍة يِفْ امْلُْجَتَمِع اْلُعَمايِنِّ«. يَّ ٌة حِلَالٍت َمَر�سِ يَّ َت�ْسِخي�سِ

اإ�سكالية البحث: 
اهتماًما  والنِّْف�ِسيَّة  اللِّ�سانيَّة  املو�سوعات  اأكرث  من  والكالم  اللغة  اأمرا�س  تَُعدُّ 
لتلك  ونظًرا  احلا�سر.  الوقت  يف  التَّْطِبيِقّي  اللِّ�َساينِّ  بالدر�س  املُ�ْسَتغلني  قبل  من 
يل دون اإمتام عملية التوا�سل، اأو قد  الأهمية فقد حاولوا ح�سر العوائق التي قد حُتِ
وّي، ومنها ما هو  تعيق اإمتام الَعَمليَّة الَكالميَّة، وهي عوائق ُمتعّددة منها ما هو ُع�سْ

نَْف�ِسّي، ومنها ما هو ِاْجِتَماِعّي.
خطة البحث: 

مق�سم اإىل ثالثة ف�سول على النحو الآتي: 
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خم�سة  وي�سم  الإجرائي(  )الإطار  واأهميتها  الدرا�سة  مقدمة  الأول:  الف�سل 
مباحث.

الف�سل الثاين: اأْمرا�ِس اْلَكالِم من جانبيها اللِّ�َساينِّ والنَّْف�ِسيِّ )الإطار النظري( 
وي�سم ع�سرة مباحث.

الف�سل الثالث: منهج الدرا�سة واإجراءاتها ونتائجها وي�سم خم�سة مباحث.
نتائج البحث: 

�َسَبَق علماء العربيَّة القدامى الدار�سني املُْحَدثني، يف معرفة اأَْمَرا�ِس اْلَكالِم،    -1
�ساهدًة  طلحاتهم  ُم�سْ اأغلب  ظلَّت  وقد  وِعالِجَها،  ها،  وتَ�ْسِخي�سِ ِفَها،  وو�سْ
على ذلك، حيث ما زال ُعلَماُء اأمرا�س اللغة والكالم املُْحَدثني ي�ستخدمونها.

ل البحث اإىل معرفة اأمرا�س الكالم املنت�سرة يف املُْجَتمع الُعَمايِنّ لدى  تو�سَّ   -2
ْثغة،  واللُّ كنة،  واللُّ اللَّجلجة،  وهي:  ح�سرها،  ومت  العمر)5-12�سنة(،  فئة 
ائدة يف الكالم، والَعّي، واحَلْذف،  رعة الزَّ والُعْقلة، التَّلْعُثم، اخَلَنف، وال�سُّ

افة، والإِْبَدال، والتَّحريف. والإِ�سَ
اأهم التو�سيات: 

تعيني اأخ�سائيات نف�سيات يف املدار�س، مدربات على مقايي�س �سدة عيوب    -1
النطق، ومقايي�س اأخرى كمقايي�س النمو اللغوي وغريها.

اأبنائهم،  التفاعل مع  الأ�سر، وتدريبهم على  تربوية لإعداد  التَّخطيط لربامج    -2
على اأمل حت�سني م�ستوى الأداء اللغوي.
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التعريف بالطالبة
رانية اأحمد ر�سيد �ساهني   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

6-12-2012م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد ح�ساين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
احلقول  نظرية  �سوء  يف  درا�سة  القد�سية،  الأحاديث  لغة  الر�سالة:  عنوان 

الدللية.
اإ�سكالية البحث: 

ياأتي هذا البحث يف �سياق الدرا�سة التطبيقية اخلا�سة بلغة احلديث القد�سي 
ال�سريف، وهو من جوامع الكلم التي اأوتِيـَــها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم. والواقع 
اأن لغة احلديث القد�سي ال�سريف بحاجة اإىل النظر يف بُناها واأ�ساليبها ملا حتمله من 

خ�سائ�َس ل�سانية و بالغية متعددة.
خطة البحث: 

ت�سكلت خطة البحث من ثالثة ف�سول متكاملة، اعتمادا على املنهج الو�سفي 
املنا�سب ملثل هذه املو�سوعات: 
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ثالثة  على  وا�ستمل  والتطور،  الن�ساأة  الدللة؛  علَم  الأول  الف�سل  تناول 
مباحث. 

�س الف�سل الثاين لنظرية احلقول الدللية والتعريف بها يف مبحثني. وُخ�سّ
اأما الف�سل الثالث )اإجراءات تطبيقية على الأحاديث القد�سية( فكان تطبيقيا 
عباد  حقل  الإميان،  حقل  املدونة:  يف  الدللية  احلقول  اأهم  ر�سد  حيث  خال�سا؛ 
اهلل، حقل العالمات، حقل البهائم. ولكل من هذه احلقول الأ�سا�سية حقول فرعية 

اأخرى.
نتائج البحث: 

اللغة، وله دور كبري يف  - يعد املعنى املعجمي املرجعية الأوىل لأّي لفظ يف 
حتديد الدللة الأولية.

ينفرد علم الدللة بدرا�سة العالمات اللغوية وا�ستخداماتها. -
يتكامل البحث املعجمي والبحث الدليل يف الفكر الل�ساين قدميا وحديثا. -
اإن لها مباحثََها  - اإذ  لي�ست فكرة احلقول الدللية جديدة على الفكر العربي، 

البارزة يف الرتاث العربي.
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التعريف بالطالبة
عائ�سة يو�سف الزعابي   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

10-1-2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد ح�ساين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: املكونات النحوية والدللية للجملة ال�ستفهامية )درا�سة 

تطبيقية يف القراآن الكرمي(.
اإ�سكالية البحث: 

ال�ستفهام،  جملة  خالل  من  الكرمي،  القراآن  يف  اجلملي  الرتكيب  درا�سة 
ومعرفة مكوناتها النحوية والدللية.

خطة البحث: 
تكونت الدرا�سة من مقدمة ومتهيد وبابني.

على  احتوى  وقد  ال�ستفهامية.  للجملة  النحوية  املكونات  الأول:  الباب 
ف�سلني.

الكرمي،  القراآن  يف  ال�ستفهامية  للجملة  الدللية  املكونات  الثاين:  الباب 
وت�سمن ف�سلني اأي�سا.
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نتائج البحث: 
كرثة اقرتان اجلملة الفعلية باأدوات ال�ستفهام.   -

القراآن الكرمي على مكوناتها من الفعل  التوليدية يف  الفعلية  حمافظة اجلملة    -
والفاعل.
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التعريف بالطالبة
منى حممد عبداهلل املدحاين   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

6-3-2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد عبد اهلل �سعادة   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: »امل�ستنهى يف البيان واملنار للحريان يف اإعراب القراآن لبن 

يعي�ص ال�سنعاين النحوي حتقيق ودرا�سة �سورة الن�ساء«.
اإ�سكالية البحث: 

يعّد ابن يعي�س النحوي ال�سنعاين اأحد علماء العربية امل�سهورين، وهو ميثل 
مدر�سة نحوية غري معروفة هي املدر�سة النحوية اليمنية، حتتاج اإىل الك�سف عنها 

وعن اأهم �سمات منهج علمائها.
خطة البحث: 

ت�سمنت الدرا�سة ق�سمني: 
الق�سم الأول: يتناول حياة املوؤلف واآثاره، ومذهبه النحوي، وبع�س امل�سائل 

النحوية وال�سرفية الواردة فيه، وجاء يف خم�سة ف�سول.
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الرموز  وتناول  التحقيق،  عن  مقدمة  وت�سمن  التحقيق،  الثاين:  الق�سم 
امل�ستعملة يف الدرا�سة، ومنهج املوؤلف، وو�سف الن�سخة املعتمدة.

نتائج البحث:
يعد كتاب »امل�ستنهى« من اأبرز كتب اإعراب القراآن الكرمي، ملا حواه من اأوجه    -

اإعرابية متيز بها املوؤلف.
تناول املوؤلف يف كتابه عدة علوم خمتلفة لها �سلة مبو�سوع الكتاب.   -

ظهرت عنده بع�س امل�سطلحات التي انفرد بها.   -
اعتمد كثريا على الأ�سول النحوية يف ترجيح الأوجه الإعرابية.   -
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التعريف بالطالبة
اآمنة بنت �سامل بن �سعيد ال�سام�سي    : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

23-5-2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد عبد اهلل �سعادة   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
)درا�سة  القراآنية  القراءات  يف  والتنكري  التعريف  »تغاير  الر�سالة:  عنوان 

نحوية دللية(«.
اإ�سكالية البحث: تكمن الإ�سكالية يف الإجابة عن عدد من الأ�سئلة، منها: 

هل التعريف و التنكري يَُعرب باللفظ فقط، اأم اأّن ال�سياق الذي يت�سمنه يقوم    -
بدور فيهما؟

مراتب  هناك  وهل  مثال؟  ال�سمري  الواحدة،  املعرفة  بني  مراتب  هناك  هل    -
للنكرات؟ 

ما الختالف بني القراءة بالتعريف تارة و بالتنكري تارة اأخرى؟   -
هل يقوي كٌل من القراءتني بع�سهما يف املعنى؟   -

هل هناك فرق بينهما يف املعنى؟  -
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خطة البحث: 
 ق�سم البحث اإىل مقدمة و متهيد وف�سلني تعقبهما خامتة.

التعريف  فيه  البحُث  ناق�س  الدرا�سة،  من  النظري  اجلانب  الأول:  الف�سل 
والتنكري يف النحو العربي.

يف  والتنكري  التعريف  »تغاير  للبحث:  التطبيقي  اجلانب  الثاين:  الف�سل 
القراءات القراآنية )درا�سة نحوية دللية(«. 

نتائج البحث: 
والآحاد،  وامل�سهور،  املتواتر،  اإىل:  ال�سند،  حيث  من  القراءات  تتنوع  اأ-  
من  خا�سا  حكما  منها  كل  واأخذت  املدرج،  �سبيه  و  واملو�سوع،  وال�ساذ، 

حيث القراءة، والتعبد بها. 
القواعد،  تقعيد  يف  عليها  والعتماد  بالقراءات  الأخذ  يف  النحاة  ب- اختلف 
اأخذ بها  اإل نادرا، ومنهم من  فمنهم من حترج من الأخذ بها، فلم يعتمدها 

على اختالفها.
ت�سحيحها،  و  القواعد  تقعيد  عليها يف  والعتماد  بالقراءات،  الأخذ  يجب  ج- 
تُعطى  وبذلك  و�سندا.  مرجعا  واتخاذها  عليها  ال�سعرية  ال�سواهد  وبناء 

القراءات حقها ومكانتها يف ال�ساهد النحوي.
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التعريف بالطالبة
هالة بنت خليفة بن علي الكثريي   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

20-11-2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأ�سرف عبد البديع   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: ال�سعف القرائي يف اللغة العربية: )درا�سة ميدانية لطلبة 

املرحلة الثانوية يف املدار�ص الإماراتية والعمانية(.
اإ�سكالية البحث: 

يتناول هذا البحث مو�سوع ال�سعف القرائي يف املراحل الثانوية من املدار�س 
الإماراتية والعمانية، ويتعلق الأمر على وجه التحديد ب�سعف طالب هذه املرحلة 
كون  من  اأهميته  املو�سوع  هذا  ويكت�سب  العربية.  اللغة  يف  القراءة  مهارة  يف 

املرحلة الثانوية هي القنطرة التي يعرب منها الطالب اإىل التعليم اجلامعي. 
خطة البحث: 

ت�سمنت الدرا�سة مقدمة ومتهيًدا وثالثة اأبواب.
املرحلة  يف  القرائي  ال�سعف  )مظاهر  بعنوان:  جاء  فقد  الأول  الباب  فاأما 

الثانوية واحللول املطروحة(.
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واأما الباب الثاين فعنوانه: )قراءة يف مظاهر واأ�سباب ال�سعف القرائي لعينة 
الدرا�سة(.

والتو�سيات  والنتائج  املقرتحة  )احللول  وعنوانه:  الثالث،  الباب  واأما 
واملقرتحات(.

نتائج البحث:
اأنواع، هي: )الإ�سافة، احلذف،  - ثمانية  القراءة يف  اأخطاء  حتديد وت�سنيف 

الإبدال، التكرار، القراءة املتقطعة، اخلطاأ ال�سريف، اخلطاأ النحوي، التوقف 
اخلاطئ(، مع حتديد الن�سبة املئوية لكل نوع من هذه الأخطاء، ح�سب ورودها 

يف مدونة الن�سو�س املقدمة للطالب: مو�سوع الدرا�سة التطبيقية.
اإبراز اأ�سباب ال�سعف القرائي وتوزيعها، بن�سب مئوية، على اأطراف العملية  -

التعليمية، وهي: )اأ�سباب تعود اإىل الطالب، اأ�سباب تعود اإىل املعلم، اأ�سباب 
تعود اإىل الكتاب املدر�سي، اأ�سباب تعود اإىل الأ�سرة واملحيط العام للطالب، 

اأ�سباب تعود اإىل تاأثري و�سائل الإعالم(.
اأهم التو�سيات: 

ومناهج  املقررات  مبراجعة  تتعلق  التو�سيات  من  حزمة  الدرا�سة  قدمت 
التدري�س وربط التعليم بالواقع احلياتي للطالب، مبا فيه �سوق العمل، اإ�سافة اإىل 
قنطرة  باعتبارها  بوجه خا�س  للعربية وللقراءة  اإعادة العتبار، اجتماعيا ومهنيا، 

تربط بني واقع الإن�سان العربي وتراثه املتجذر يف اأعماق التاريخ.
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التعريف بالطالبة
مرمي بنت �سامل بن علي الغيثي   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

26-10-2014م   : تاريخ املناق�سة 
د. هدى احلديثي - و اأ. د. حمزة مليباري   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
يف  درا�سة  ال�سريف،  النبوي  احلديث  يف  ال�سامتة  »اللغة  الر�سالة:  عنوان 

�سوء �سيميائيات احلركة«.
اإ�سكالية البحث: 

تبحث يف  التي  التطبيقية  ال�سيميائية  الدرا�سات  البحث �سمن  ين�سوي هذا 
فهم الن�س الت�سريعي اأو التوجيهي اأو الرتبوي يف احلديث النبوي ال�سريف، وفق 

ما توّفره املعطيات الل�سانية احلديثة.
وقد اعتمد البحث على درا�سة اللغة ال�سامتة يف �سحيح البخاري، ووقف 

على ما يقارب ثالثمئة حديث، كانت هي املدونة التطبيقية للدرا�سة.
خطة البحث: 

اتبع البحث خطة مكونة من ثالثة ف�سول، ي�سبقها متهيد. 
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تناول التمهيد اللغة ال�سامتة، ون�ساأتها ومقوماتها واأهميتها.
وتناول الف�سل الأول اللغة ال�سامتة عند القدماء واملحدثني.

اخلارجي،  بال�سياق  وعالقتها  ال�سامتة  باللغة  اخت�س  فقد  الثاين  الف�سل  اأما 
وتناول ذلك يف مبحثني: دور ال�سياق اخلارجي يف تف�سري اللغة ال�سامتة، وتلقي 

الدللة ال�سامتة يف احلديث النبوي ال�سريف.
الف�سل  يف  ال�سريف  احلديث  يف  ال�سامتة  اللغة  دللت  البحث  حّدد  ثم 
الهيئة  امل�ساندة، ودللة  الثالث، من خالل دللت حركات اجلوارح واملتممات 

واأو�ساع اجل�سم يف لغة احلديث النبوي ال�سريف.
نتائج البحث: 

وقد  - كثرية.  موا�سع  يف  ال�سامتة  اللغة  ال�سريف  النبوي  احلديث  ي�ستخدم 
وقفنا على عينة طيبة منها يف �سحيح البخاري وحده.

ميكن اأن ناأخذ ب�سرعية اللغة ال�سامتة وم�سداقيتها، ولن يكون ذلك يف باب  -
الظن املكروه املنهي عنه اإذا ا�ستند اإىل قرائن �سياقية وا�سحة.

تقف  - فلم  للمتلقي،  املعاين  اإي�سال  طرق  تنويع  على  النبوية  ال�سنة  حر�ست 
عند حد اللغة الناطقة، واإمنا ت�سمنت مواقف مّت فيها توظيف اللغة ال�سامتة، 

�سواء اأكانت م�ستقلة اأم مرافقة للغة الناطقة.
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التعريف بالطالبة
منال حممد بالل فرج املرزوقي   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

11-12-2014م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد ح�ساين - اأ. د. حممد اأحمد عبد الرحمن   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: )التعدد الل�ساين يف املجتمع الإماراتي: درا�سة اجتماعية 

تربوية(.
اإ�سكالية البحث: 

تتناول هذه الدرا�سة ظاهرة التعدد الل�ساين يف املجتمع الإماراتي؛ ومعروف 
اأن هذه الظاهرة تعد اأهم ميزة متيز العامل املعا�سر نتيجة التفاعل الثقايف واحل�ساري 
بني خمتلف الأمم وال�سعوب، فهي ظاهرة تعود يف الغالب الأعم، اإىل احتدام 

التوا�سل وتطور اآلياته وو�سائطه.
خطة البحث: 

جاء البحث يف مقدمة واأربعة ف�سول وخامتة، وذلك على النحو الآتي: 
اأما الف�سل الأول وعنوانه: )التعدد الل�ساين: الأ�س�س واملفاهيم( فجاء لتعريف   -

التعدد الل�ساين وحتديد م�سمولته.
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الإماراتي:  املجتمع  يف  الل�ساين  )التعدد  وعنوانه:  الثاين،  الف�سل  واأما   -
الل�ساين يف  التعدد  اإىل حتليل ظاهرة  اجته  فقد  اللغوي(،  العوامل والواقع 

املجتمع الإماراتي، مربزا مالحمها والعوامل املوؤثرة فيها.
الإماراتي:  املجتمع  الل�ساين يف  التعدد  )اأثر  الثالث، وعنوانه:  الف�سل  واأما   -
وال�سلبية  الإيجابية  التاأثريات  لتحليل  فُخ�س�س  والإيجابيات(،  ال�سلبيات 

للتعدد الل�ساين يف املجتمع الإماراتي.
واأما الف�سل الرابع، وعنوانه: )التعدد الل�ساين يف املجتمع الإماراتي: ح�سيلة   -
الدرا�سة امليدانية والتو�سيات واملقرتحات(، فقد نحا منحى تطبيقيا متثل يف 

حتليل نتائج ال�ستبيان.
نتائج البحث: 

للرتكيبة - 1 نظرا  الل�ساين،  التعدد  لظاهرة  الإماراتي منوذجا عامليا  املجتمع  يعّد 
يتاألف منها واملت�سمة بتعدد عرقي ولغوي وثقايف، قل نظريه  ال�سكانية التي 

يف اأي بلد من بلدان العامل.
اإن هذه الظاهرة تتبدى يف اأمناط التوا�سل بني الأفراد على اختالف طبقاتهم - 2

الجتماعية واختالف جن�سياتهم وثقافاتهم.
ب�سكل - 3 املجتمع  اأفراد  من  فرد  كل  ميتلكه  ل�سانيا  نظاما  اللغوية  الثنائية  متثل 

ماألوف، وي�ستعمله ب�سكل توا�سعي وظيفي يف حياته اليومية.
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التعريف بالطالبة
اآمنة بنت عيد بن را�سد ال�سعدية   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املا ج�ستري   : الدرجة العلمية 

20-1-2015م   : تاريخ املناق�سة 
د. هدى احلديثي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: »�سعر اأبي م�سلم الرواحي، درا�سة نحوية دللية«. 

اإ�سكالية البحث: 
تناول مدونة  التطبيقية؛ حيث  يُدرج هذا البحث �سمن الدرا�سات اللغوية 
اللغوية )النحو  امل�ستويات  بالو�سف والتحليل يف م�ستويني من  �سعرية حمددة 
والدللة(. وبذلك، فالإ�سكالية جديرة بالدرا�سة؛ لأنها تك�سف عن اأهم اخل�سائ�س 
النحوية والدللية التي متيز �سعر اأبي م�سلم الرواحي ب�سفة خا�سة، و�سعر زمانه 

ب�سفة عامة.
خطة البحث: 

يتكون البحث من توطئة، وبابني: 
التوطئة: تعريف بال�ساعر، وتقدمي موجز عن بنائية اجلملة.

الباب الأول: اخت�س بالدرا�سة النحوية )درا�سة الرتاكيب(، وي�ستمل على 
والتنكري  التعريف  يف  املتمثلة  الرتاكيب  درا�سة  الأول:  الف�سل  تناول  ف�سلني؛ 
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والتقدمي والتاأخري والذكر واحلذف.
والف�سل  والإن�سائية،  اخلربية  اجلمل  بدرا�سة  فاخت�س  الثاين:  الف�سل  اأما 

والو�سل، والإيجاز والإطناب وامل�ساواة. 
الباب الثاين: اخت�س بالدرا�سة الدللية؛ حيث ا�ستمل على ف�سلني: 

الديوان، نحو: القتبا�س  الظواهر يف  ال�سوتي واأبرز  امل�ستوى  الأول  تناول 
هذه  ُعّرفت  وقد  واملوازنة.  وال�سجع  والتكرار  والت�سريع  واملقابلة  والطباق 

الظواهر وُحللت �سواهُدها يف الديوان مع اآثارها البالغية. 
اأّما الف�سل الثاين: فقد ركز على علم البيان ب�سوره املعروفة، نحو: الت�سبيه 
وال�ستعارة والكناية، مع حتليل �سواهدها ال�سعرية يف الديوان، وحتديد اأغرا�سها 

البالغية.
نتائج البحث: 

يتنوع امل�ستوى الرتكيبي يف �سعر اأبي م�سلم بني الدللت الإفرادية واجلمل،  -
وحقق بذلك دللت بالغية متنوعة.

للتقدمي والتاأخري يف �سعر اأبي م�سلم دللت بالغية متنوعة، نحو: الت�سويق،  -
والتعظيم، والتحقري، والترّبك والّتخ�سي�س.

بذلك دللٍت  - قا  الطلبي، حمقِّ الطلبي وغري  بني  الإن�سائي  الأ�سلوب  يتنّوع 
بالغية متنوعة.

متعددة،  - واأغرا�سا  خمتلفة،  دللٍت  م�سلم  اأبي  �سعر  يف  احلذف  يوؤدي 
بح�سب تنوعاته البنائية )حذف احلرف، حذف الكلمة، حذف اجلملة،...(.

من اأهم ما مييز �سعر اأبي م�سلم اختالُفه عن �سعراء الإحياء الآخرين بخطابه  -
ال�سعري الديني، ور�سانة لغته، وجزالة اأ�سلوبه. 
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التعريف بالطالبة
اأنوار علي عبيد ال�سحي    : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

30-4-2015م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأ�سرف عبد البديع عبد الكرمي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
الغد،  مدار�ص  يف  الثالث  لل�سف  العربية  اللغة  »منهاج  الر�سالة:  عنوان 

بدولة الإمارات العربية املتحدة درا�سة ل�سانية تطبيقية«.
اإ�سكالية البحث: 

هو درا�سة املنهاج وتقوميه ح�سب الأ�س�س واملعايري واملوا�سفات العلمية التي 
ينبغي اأن يتحلى بها املنهاج، وحتى يت�سنى لدار�سيه احل�سول على اأعلى املراتب 

واكت�ساب املعارف العلمية ال�سحيحة.
خطة البحث: 

ت�سمنت الدرا�سة مقدمة و�ستة ف�سول، وذلك على النحو الآتي: 
العربية  الإمارات  دولة  يف  الغد  مدار�س  وم�سروع  التعليم  الأول:  الف�سل 

املتحدة. 
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الف�سل الثاين: اأهمية اللغة العربية يف التعليم.
الف�سل الثالث: املنهاج ماهيته وتطويره.

الف�سل الرابع: قراءة يف بع�س جوانب املنهاج. 
الف�سل اخلام�س: الدرا�سة التحليلية للمنهاج. 

الف�سل ال�ساد�س: الدرا�سة امليدانية: ال�ستبانة وحتليلها.
 نتائج البحث: 

جاءت الأهداف مقت�سرة على مهارة واحدة يف كل در�س.  -
افتقر املنهاج اإىل معجم لغوي خا�س مبفردات املنهاج.  -
خال املحتوى من الق�س�س الإ�سالمية الهادفة.  -
تغييب الآيات القراآنية والأحاديث النبوية ال�سريفة من املحتوى. -
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التعريف بالطالبة
اإميان م�سطفى اأحمد حممد املرزوقي   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

5-5-2015 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد عبداهلل �سعادة  : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: »ديوان الإمام ال�سافعي درا�سة لغوية حتليلية«.

اإ�سكالية البحث: 
ه ممن  البحث يف لغة الإمام ال�سافعي من خالل ديوانه ال�سعري، و�سبب َعدِّ

يُحَتُج بلغته رغم مولده بعد ع�سر الحتجاج اللغوي.
خطة البحث: 

قام البحث على مقدمة، ومتهيد، وثالثة اأبواٍب هي: 
يف  الأول:  الف�سل  ف�سلني؛  يف  وذلك  ال�سوتية،  الدرا�سة  الأول:  الباب 

املو�سيقى اخلارجية، والف�سل الثاين: يف املو�سيقى الداخلية.
الأول:  الف�سل  النحوية، وذلك يف ف�سلني كذلك؛  الدرا�سة  الثاين:  الباب 

يف اجلملة واأنواعها، والف�سل الثاين: يف التقدمي والتاأخري.
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يف  الأول:  الف�سل  ف�سول؛  ثالثة  وفيه  ال�سرفية،  الدرا�سة  الثالث:  الباب 
الأ�سماء والثاين: يف الأفعال، والثالث: يف احلروف. 

نتائج البحث: 
يخرج الإمام ال�سافعي عن عرو�س اخلليل، ومل يخ�ّس بحًرا معيًنا مبو�سوع  -

معني، واأكرث �سعره يف بحري الطويل والب�سيط.
جاءت اأكرث قوايف الإمام ال�سافعي مطلقًة متاأثًرا ببيئة البداوة التي عا�سها مع  -

بني هذيل.
اإذ جمع بني الو�سوح وعدم  - اللغوية؛  ال�سافعي على ف�ساحته  برهن الإمام 

التكلف، ومل ي�ستخدم اجلنا�س التام. 
حمل الإمام ال�سافعي )كال( على معاملة املثنى بالألف مطلًقا، وهذه لغة كنانة  -

وبني احلارث.
ا�ستخدم الإمام ال�سافعي ما لي�س مقي�ًسا عند النحاة يف جمع )فعيل( على  -

)فواعل(.
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التعريف بالطالبة
منى جماهد من�سور املطري   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

24-5-2015م   : تاريخ املناق�سة 
د. خليفة بوجادي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
بني  تقابلية  ل�سانية  درا�سة   - الأمثال  يف  والنهي  »الأمر  الر�سالة:  عنوان 

العربية والإجنليزية«.
اإ�سكالية البحث: 

ميكن اأن نحدد مالمح اإ�سكالية الدرا�سة يف عدد من الأ�سئلة اأهمها: 
هل يت�سف املثل العربي بخ�سائ�س تركيبية تقت�سيها طبيعة اللغة خالفا لنظريه - 1

يف الإجنليزية؟
ما مدى التفاق بني تركيب الأمر والنهي يف املثل العربي والإجنليزي؟- 2
ما اأوجه الختالف يف بناء جمل الأمثال لهذين الأ�سلوبني يف هاتني اللغتني؟- 3

خطة البحث: 
ق�سم البحث اإىل متهيد وثالثة ف�سول، �سم التمهيد اأبرز اخل�سائ�س الل�سانية 
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للغتني لو�سع اأر�سية منا�سبة للمقابلة بينهما.
عن  احلديث  خالل  من  للدرا�سة  نظريا  تاأ�سي�سا  فكان  الأول:  الف�سل  اأما 
 - الطلب   - اجلملة  )بنية  مبحثا:  منها  لكل  خ�س�س  حيث  البحث؛  م�سطلحات 

املثل - التقابلية(.
اأما الف�سل الثاين: فقد تناول اأ�سلوب الأمر ومناذجه يف اللغتني من خالل ثالثة 
مباحث، فقد خ�س�س املبحث الأول لالأمر يف العربية وحتليل مناذجه، اأما املبحث 
خ�س�س  قد  الثالث:  واملبحث  ومناذجه،  الإجنليزية  يف  الأمر  تناول  فقد  الثاين: 
للتحليل التقابلي لالأمثال يف اللغتني واحلديث عن نقاط الت�سابه والختالف فيها 

�سياغة وتركيبا. 
من  اللغتني  ومناذجه يف  النهي  اأ�سلوب  فيه  تناول  فقد  الثالث:  الف�سل  واأما 
مناذجه،  وحتليل  العربية  يف  للنهي  الأول  املبحث  خ�س�س  مباحث:  ثالثة  خالل 
قد  الثالث  واملبحث  الإجنليزية ومناذجه،  النهي يف  تناول  فقد  الثاين  املبحث  اأما 
باأ�سلوب النهي يف اللغتني واحلديث  خ�س�س للتحليل التقابلي لالأمثال الواردة 

عن نقاط الت�سابه والختالف بينهما.
نتائج البحث: 

ال�سرتاك يف بع�س اخل�سائ�س الرتكيبية يف العربية والإجنليزية. -
اعتماد كلتا اللغتني على خروج الأمر والنهي من معناهما احلقيقي اإىل معان  -

جمازية يف الأمثال للحث على قيم اأخالقية واجتماعية متعددة.
الختالف يف بع�س اخل�سائ�س الرتكيبية والدللية لالأمثال يف اللغتني، ويربز  -

ذلك جليا يف املفردات املرتبطة بكل بيئة ن�ساأت فيها.
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التعريف بالطالبة
اأمرية بنت خمي�ص بن �سامل الغ�ساين   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو  : التخ�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

25-5-2015م   : تاريخ املناق�سة 
د. خليفة بوجادي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
درا�سة  املقروء.  الإعالمي  اخلطاب  يف  الإجنازية  الأفعال  الر�سالة:  عنوان 

ل�سانية تداولية. ال�سحف الإماراتية منوذًجا.
اإ�سكالية البحث: 

ل  دوًرا  بخا�سة  الإعالمي  واخلطاب  عامة،  ب�سورة  الإعالم  و�سائل  اأدت 
احلايل،  الع�سر  يف  م�ستجدة  واإيحاءات  مبدلولت  اللغة  �سحن  يف  به  ي�ستهان 
ل  جزًءا  الإعالمي  اخلطاب  اأ�سبح  حيث  العربية؛  للغة  اإثراء  م�سدر  فاأ�سبحت 
يتجزاأ من كياننا اللغوي، ومراآة للعربية املعا�سرة؛ كونها ح�سيلة العالقة بني اللغة 

والفعل من جهة والر�سالة الإعالمية من جهة اأخرى.
خطة البحث: 

جاء البحث يف مدخل تاأ�سي�سي؛ م�سطلحات ومفاهيم.
2- اخلطاب الإعالم     -1

4- التداولية اخلطاب الإعالمي     -3
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الف�سل الأول: الأفعال الكالمية يف الدر�س الل�ساين احلديث، مع تاأ�سيل يف 
الرتاث العربي.

املبحث الأول: الأفعال الكالمية يف الدر�س الل�ساين احلديث.
املبحث الثاين: مفاهيم عربية لالأفعال الكالمية يف الرتاث العربي القدمي من 

خالل اأ�سلوبي اخلرب والإن�ساء.
الف�سل الثاين: الأفعال الإجنازية لدى �سريل.

املبحث الأول: الأفعال الإجنازية: املفهوم، اخل�سائ�س، الأهمية.
املبحث الثاين: الأفعال الإجنازية عند �سريل.

الف�سل الثالث: جمالت الأفعال الإجنازية يف اخلطاب الإعالمي املقروء.
متهيد: ال�سحف الإماراتية؛ عر�س وتقدمي.

املبحث الأول: ال�سياق بني املفهوم والإجراء.
املبحث الثاين: حتليل جمالت الأفعال الإجنازية يف ال�سحف الإماراتية. 

نتائج البحث:
انبثقت التداولية من الدرا�سات الفل�سفية بعامة، وفل�سفة اللغة العامة بخا�سة.   -

جتاوزت التداولية الو�سف ال�سوري للغة يف اأذهان م�ستعمليها، اإىل و�سف    -
ومقا�سد  الكالم  لظروف  اخلا�سعة  وا�ستعمالته  اإجنازاته  اللغوي يف  الواقع 
اأثناء ا�ستعمالها، والتي تكون  املتكلمني، فهي تهتم بدرا�سة اللغة العادية يف 

بني املتخاطبني يف �سياق مقامي توا�سلي.
يَُعد حتديد مفهوم التداولية اأمًرا �سعًبا؛ لأنه يتموقع بني الدرا�سات الفل�سفية    -

والل�سانية التي لكل منها اآراء واأفكار فكرية خمتلفة.
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التعريف بالطالبة
حنان اأحمد ح�سن حممد املرزوقي   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

28-4-2015م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد علي ح�ساين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: الت�ساق الن�سي يف حما�سة اأبي متام، مقاربة ل�سانية ن�سية.

اإ�سكالية البحث: 
اإّن الهتمام بالن�سو�س ودرا�سة م�سامينها قراءة وتف�سرًيا وتاأوياًل اهتمام قدمي 
البناء  يف  ا�ستقطاب  مركز  و�سيظل  الن�س  كان  اإذ  نف�سه؛  الإن�ساين  التفكري  بقدم 
احل�ساري لالإن�سان، وما دام الن�س بهذه الأهمية الفكرية والثقافية واحل�سارية كان 
ل بّد من الن�سراف اإىل مقاربته وتعزيز ح�سوره يف ثقافة البث والتلقي، فتعددت 
متجددة  دائمة،  �سريورة  يف  توؤطرها  التي  املرجعيات  بتعدد  املقاربات  ذاك  اإذ 
بالأحرى  اأو  الن�سية،  الل�سانية  املقاربة  يف  اأكلها  واآتت  اكتملت  اأِن  اإىل  ومعدلة 

املقاربة الل�سانية الن�سية املو�سعة باإدراج الرافد التداويل والرافد ال�سيميائي.
خطة البحث: 

تق�سيم البحث  ًرا منهجيًّا فر�س  اأملْت طبيعة مقاربة »الت�ساق الن�سي« ت�سوُّ
اإىل ق�سمني: 
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الق�سم الأول: يقّدم تاأ�سي�ًسا نظريًّا مق�ّسًما اإىل ف�سلني: 
وحدود(،  )تعريفات  عنوان  حتت  البحث  مفاهيم  يوؤ�س�س  الأول:  الف�سل 

وهي: 
الن�س، اخلطاب، نحو اجلملة، علم الن�س ول�سانياته.

والف�سل الثاين: يقارب النظرية الل�سانية الن�سية اأ�س�سها ومرتكزاتها، 
والق�سم الثاين: يقّدم الإجراء التطبيقي بعد توطئة فيها: 

موا�سفات مدونة البحث. اأ-  
ب- معامل الت�ساق الن�سي يف املدونة.

وهذا الق�سم ينق�سم اإىل ف�سلني: 
الف�سل الأول: الت�ساق الرتكيبي، وو�سائله. 

الف�سل الثاين: الت�ساق الدليل، وو�سائله.
نتائج البحث: 

اأثبت البحث اأّن ل�سانيات الن�س ت�سف عالقات داخلية وخارجية لِبنى ن�سية،  -
وتربط العالقات باأ�سكال الت�سال وكيفية ا�ستخدام الل�سان؛ الأمر الذي يعني 

اأّن الن�س مرتكز البحث يف الدرا�سة الل�سانية الن�سية.
يعّد املتلقي عن�سًرا فاعاًل يف عمليتي البث والتلقي؛ اإذ تُناط به مهمة الفهم  -

والتاأويل وتفكيك ال�سفرات الن�سية من اأجل حتليل يلّم الأجزاء الن�سية يف 
جمموعات يوؤدي ترابطها اإىل ات�ساق الن�س.



2- رسائل الماجستير
)األدب والنقد(
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التعريف بالطالبة
عائ�سة ح�سن املرزوقي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

29-5-2012م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد الديباجي    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
للميداين،  الأمثال  جممع  كتاب  خالل  من  العربي  املثل  الر�سالة:  عنوان 

درا�سة اجتماعية فنية.
اإ�سكالية البحث: 

جاءت الإ�سكالية لالإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 
من  يواجهه  وما  العربي  للمجتمع  وا�سحة  �سورة  العربي  املثل  يعك�س  هل    -
والنف�سية  الجتماعية  اليومية؛  احلياة  عوار�س  من  ي�سيبه  وما  مواقف، 

واملعي�سية؟ 
كيف َعَك�س املثُل العربي حياة العرب وجتاربهم؟   -

هل الأمثال العربية تعرّب عن ثقافة العرب؟   -
ما مدى اإ�سهام املثل العربي يف احلفاظ على اللغة العربية وبالغتها؟   -
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اأَ تَُعدُّ الأمثال العربية وثيقة اأدبية تت�سمن قيًما فنية وجمالية؟  -
خطة البحث: 

لتو�سيح هذه الإ�سكاليات، جاءت الدرا�سة مق�سمة اإىل اأربعة ف�سول، ت�سبقها 
مقدمة، وتعقبها خامتة على ما يلي: 

الف�سل الأول: »الأمثال يف الأدب العربي«.
الف�سل الثاين: »الأمثال واحلياة الجتماعية والعقدية والأخالقية«.

الف�سل الثالث: »الأمثال والبيئة العربية«.
الف�سل الرابع: »بنية املثل العربي )درا�سة فنّية-بالغية(«.

ل فيها اأهم النتائج املتو�سل اإليها. وخُل�س البحث اإىل خامتة �ُسجِّ
نتائج البحث: 

النتائج املتو�سل اإليها: 
الأمثال العربية ظاهرة اجتماعية ل ميكن للدار�س ال�ستغناء عنها، فهي متعلقة  -

بكل جوانب حياته، وتعرّب عن الفرد وجمتمعه بظواهره املتعددة.
مل يرتك العرب اأي اأمر متعلق مبجتمعاتهم اإل و�ساغوه مثاًل، �سواء اندرج  -

اأو حدثت  اأفرادهم  قيل يف حادثة حدثت لأحد  اأو  بعينها،  املثل حتت ق�سة 
اأمامه.

اأبناء  - نفو�س  يف  فاعل  تاأثري  من  له  ملا  عظيمة  تربوية  و�سيلة  العربي  املثل  يعّد 
املجتمع، وقد عرفها العرب وج�سدوا فيها جتاربهم.
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تت�سم  - وهي  ومعارفه،  وخرباته  وجتاربُه  العربي  املجتمع  خال�سُة  الأمثال  اإن 
بال�سدق والعفوية؛ ولهذا فقد لقيت قبوًل وانت�ساًرا بني النا�س.

املوت، وق�سية  - اخلرافات، وق�سية  مثل:  العرب من  معتقدات  الأمثال  بّينت 
الت�ساوؤم، وطريقة احللف، وطرحت بنوع من الب�ساطة م�ساألة الق�ساء والقدر، 

وم�ساألة الرزق املوكلة اإىل اهلل وغري ذلك من الأمور.
�سّورت الأمثال عادات العرب ومدى تاأثريها على حياتهم. -
العربي، يدل على ذلك  - الإن�سان  يتكيف معها  التي  الطبيعَة  الأمثاُل  عك�ست 

�سمول الأمثال ملختلف مظاهرها، ومعرفة بيئتها وخ�سائ�س ت�ساري�سها، وما 
الأليفة والوح�سية واحل�سرات  اأنواع احليوانات  فيها من �ستى  يقا�سمه احلياة 

والطيور والزواحف.
حت الأمثال خربة العربي ومعرفته بعلم الفلك واملناخ، وما يتعلق بهما  - و�سّ

من الأنواء، وف�سول ال�سنة، والف�ساء اجلغرايف.
اأثبتت الأمثال قدرة العربي على التاأثري يف املتلقي من خالل �سياغة اجلملة  -

العربية بالغًيا وتركيبًيا، وتو�سيح معنى املثل من خالل الدللة.
من  - حتتويه  ملا  ال�سحري؛  وباأ�سلوبها  اللفظية،  بر�ساقتها  العربية  الأمثال  متتاز 

حم�سنات لفظية )ال�سجع، اجلنا�س، الطباق... وغريها(، مما ي�سهل تداوله.
وّظفت الأمثال الت�سبيه وال�ستعارة والكناية ب�سفتها و�سائل مو�سحة للو�سول  -

اإىل دللتها بي�سر و�سهولة، فيدركها املتلقي مبجرد �سماعه لها. 
التي جتعل املعنى مطلًقا  - التنكري  تتوفر خا�سية مهمة يف الأمثال وهي ظاهرة 

حتى يتم تداُولُه بحرية.
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التعريف بالطالبة
عائ�سة علي بالقيزي الفال�سي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

31-5-2012م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عمر عبد املعبود   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: �سور التجديد يف �سعر املهجر ال�سمايل.

اإ�سكالية البحث: 
كان منطلق الباحثة يف هذه الدرا�سة مبنًيا على ت�ساوؤلت متثلت فيما يلي: 

ما العوامل التي دفعت اأدباء املهجر ال�سمايل نحو التجديد والبتكار؟
ما اأهم �سور التجديد لديهم يف املفاهيم ال�سعرية؟

ما اأهم �سور التجديد عندهم يف امل�سامني ال�سعرية؟
ما اأهم �سور التجديد التي تت�سل باملقومات الفنية؟

خطة البحث: 
لقد جاء البحث يف ثالثة ف�سول هي: 
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ثالثة  وفيه  ال�سمايل،  املهجر  �سعراء  عند  التجديد  جذور  الأول:  الف�سل 
مباحث: 

املبحث الأول: ازدواجية البيئة: 
املبحث الثاين: ازدواجية الثقافة.

املبحث الثالث: �سلة ال�سعر املهجري بالواقع العربي
الف�سل الثاين: �سور التجديد يف امل�سامني ال�سعرية، وفيه مبحثان: 

املبحث الأول: النزعة الإن�سانية.
املبحث الثاين: النزعة الروحية والفل�سفية.

الف�سل الثالث: �سور التجديد يف املفاهيم واملقومات الفنية.وفيه مبحثان: 
املبحث الأول: �سور التجديد يف املفاهيم.

املبحث الثاين: �سور التجديد يف املقومات الفنية.
اخلامتة.

نتائج البحث: 
النتائج املتو�سل اإليها: 

اإن الزدواج البيئي )ال�سرقي والغربي( كان له اأثره الوا�سح يف نتاج �سعراء  -
املهجر ال�سمايل ورغبتهم يف التجديد. 

يف  - اأثره  له  كان  الغربي(  والأدب  ال�سرقي  )الأدب  الثقايف  الزدواج  اإن 
نتاجهم الذي جاء مزيجا بني ثقافتني.
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بيئة  - مع  تفاعلهم  من  الرغم  على  اأ�سيلة  كانت  العربي  برتاثهم  �سلتهم  اإن 
الغرتاب اجلديدة.

اإنهم نزعوا اإىل التجديد يف امل�سامني املتمثلة يف: النزوع الرومان�سي وامل�ساعر  -
النبيلة-احلنني ال�سادق وحرارة العاطفة و�سدقها- احلرية - املحبة-النزوع 

ال�سويف والفل�سفي.
ور�سالته  - ال�سعر  كمفهوم  والنقدية  ال�سعرية  املفاهيم  من  الكثري  اإنهم جددوا 

والنقد والناقد.
اإنهم جددوا يف اللغة ال�سعرية ودعوا اإىل اأن تكون منا�ِسبًة للع�سر ودعوا اإىل  -

تي�سري قواعدها.
اإن تهمة حتّيزهم اإىل العامية على ح�ساب الف�سحى تهمة باطلة. -
الق�سيدة وبنيتها  - الأخيلة ويف �سكل  ال�سعرية ويف  ال�سور  اإنهم جّددوا يف 

الإيقاعية.
اأهم التو�سيات: 

دعا البحث اإىل �سرورة الهتمام باأدب املهجر ال�سمايل ملا ينطوي عليه من    -
ثراء مهم.
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التعريف بالطالبة
بديعة خليل اأحمد الها�سمي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

2-6- 2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عبدالرحمن بناين    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: الهوية الوطنية يف ق�س�ص الأطفال يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
اإ�سكالية البحث: 

جاءت الإ�سكالية كما يلي: 
هل اهتم كّتاب ق�س�س الأطفال يف الإمارات بغر�س الهوية الوطنية وتعزيزها    -

عند الطفل الإماراتي ب�سكل خا�س بعد عام 2007؟
وما عالقة ذلك بنداء ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان جلعل عام 2008 عاًما    -

للهوية الوطنية؟ 
روح  يبث  اأن  خاللها  من  الإماراتي  الكاتب  ا�ستطاع  التي  الو�سائل  اأهم  ما    -

النتماء والوطنية يف ق�سة الطفل؟ 
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خطة البحث: 
ق�سم البحث اإىل متهيد وثالثة ف�سول، كالتايل: 

الف�سل الأول بعنوان: )الهوية: مفهومها، و�سلتها بق�س�س الأطفال(.
الف�سل الثاين بعنوان: )الهوية وامل�سمون الق�س�سي(

الف�سل الثالث بعنوان: )بنية الت�سكيل الفني وعالقتها بالهوية الوطنية(.
نتائج البحث: 

النتائج املتو�سل اإليها: 
اأوًل: اإن الق�سة تعد من اأحبِّ الفنون الأدبية اإىل نف�س الطفل، واأكرِثها جاذبية.
ثانًيا: اهتم كّتاب ق�س�س الأطفال يف الإمارات بغر�س الهوية الوطنية وتعزيزها 

عند الطفل الإماراتي ب�سكل خا�س بعد عام 2007م.
يبث  اأن  خاللها  من  الإماراتي  الكاتب  ا�ستطاع  التي  الو�سائل  اأهم  من  ثالًثا: 
روح النتماء والوطنية يف ق�سة الطفل، بث العتزاز لدى الطفل بثقافته وهويته 

العربية الإ�سالمية.
رابًعا: اأثبت البحث من خالل حتليل مناذج متعددة من ق�س�س الأطفال يف 
الوطنية ثالثة  الهوية  اهتمامها وتناولها ملو�سوع  تنق�سم من حيث  اأنها  الإمارات، 

اأق�سام رئي�سة، هي: 
ق�س�س لكّتاب وموؤلفني اإماراتيني، وهي بدورها تنق�سم اإىل ثالثة اأق�سام:    -1

ق�س�س اعتنى موؤلفوها بت�سكيل الهوية الوطنية، وذلك من ناحيتي امل�سمون  اأ-  
والت�سكيل الفني.

ب- ق�س�س مل يق�سد موؤلفوها ت�سكيل الهوية الوطنية، لكننا ن�ستطيع اأن ن�ست�سفها 
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من خالل امل�سمون والت�سكيل الفني فيها.
ق�س�س مل يق�سد موؤلفوها ت�سكيل الهوية الوطنية لدى الطفل الإماراتي، ومل  ج- 

تظهر من خاللها.
لها  الإمارات، وكان  اأعمالهم يف  لكّتاب ومبدعني عرب، �سدرت  ق�س�س   -2

دورها يف تعزيز الهوية الوطنية وتر�سيخها.
ق�س�س مرتجمة لكّتاب اأجانب وغربيني، تتوفر يف مكتبات الإمارات، كما اأن   -3

بع�سها �سدر عن دور ن�سر اإماراتية.
َح البحث اأن مفهوم الهوية ينطلق اأ�سا�ًسا من ثالثة م�ستويات اأو  خام�ًسا: و�سَّ
ثالث دوائر رئي�سة، وهي: امل�ستوى املحلي-اخلا�س، وامل�ستوى الديني والقومي، 

وامل�ستوى الإن�ساين. 
مع  الفكري  وم�سمونها  الق�س�س  مو�سوعات  ت�سافر  البحث  اأكد  �ساد�ًسا: 
بنائها الفني ب�سكل متنا�سق ومرتابط، خلدمة الهوية الوطنية وبثها يف وجدان الطفل 

الإماراتي. 
اأهم التو�سيات: 

يو�سي البحث اأبناء الإمارات الباحثني اأن ي�سطلعوا مبهمة الإجابة عن بع�س    -
الت�ساوؤلت التي ت�ستلزم البحث، ومنها: 

ما عنا�سر هوية املجتمع الإماراتي النامية القابلة للتطوير؟   -
لت�سكل هوية املجتمع  القدمية،  القيم  اأن حتل حمل  املتوقع  القيم اجلديدة  ما    -

اجلديد بح�سب ما تقت�سيه ظروف املجتمع يف احلا�سر وامل�ستقبل؟
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التعريف بالطالبة
جميلة اأحمد �سلم الكعبي    : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

3-6-2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عبد الرحمن بناين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: �سعرية املكان يف الرواية الإماراتية.

اإ�سكالية البحث: 
جاءت الإ�سكالية كما يلي: 

ما الفرق بني م�سطلح املكان وم�سطلح الف�ساء؟ واأيهما الأ�سح؟ -
بو�سفه  - ينبغي  كما  املكان  عن�سر  توظيف  الإماراتية  الرواية  ا�ستطاعت  هل 

حمركا فاعال لتحقيق عنا�سرها؟
هل ميكن حتديد هوية املكان وقراءة دللته واأبعاده دون حتديٍد لبنيته وطبيعة  -

تنويعاتها املتداخلة؟ 
خطة البحث: 

جاءت اخلطة الإجرائية ملو�سوع الدرا�سة م�ستملة على ما يلي:    -
املقدمة: وحتتوى على اأهمّية املو�سوع و�سبب اختياره وبيان املق�سود من الدرا�سة. 
ال�سردية،  وال�سيغة  ال�سرد،  تعريفات:  البحث  فيه  تناول  الذي  التمهيد:  ثم 
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وال�سرديات، وال�سيميائيات ال�سردية، وتعريف ال�سعرية، واملكان)اأدبيا - فل�سفيا(، 
والف�ساء الروائي، و احليز، وما اإىل ذلك...

بعد ذلك يجيء البحث يف ثالثة اأبواب: 
الباب الأول: »العتبات الن�سية« وا�ستمل على ثالثة ف�سول: 

الف�سل الأول: »عنوان البحث«.
الف�سل الثاين: »عتبة املقدمة«.

الف�سل الثالث: »عتبة العناوين الداخلية«. 
الباب الثاين: »ت�سكيالت املكان يف الرواية الإماراتية«، وا�ستمل على �سبعة ف�سول: 

الف�سل الأول: »هوية املكان«. 
الف�سل الثاين: »املكان الأ�سطوري«. 

الف�سل الثالث: »املكان العجائبي والغرائبي«. 
الف�سل الرابع: »قد�سية املكان«.

الف�سل اخلام�س: »املكان الثابت-املتغري«.
الف�سل ال�ساد�س: »املكان املغاير«. 

الف�سل ال�سابع: »عنا�سر املكان اجلغرايف«.
الباب الثالث: »بنية املكان الفنية يف الرواية الإماراتية«، وا�ستمل على اأربعة ف�سول: 

الف�سل الأول: »عالقة ال�سخ�سيات باملكان«. 
الف�سل الثاين: »عالقة املكان بالزمان.

الف�سل الثالث: »عالقة املكان بالأحداث«. 
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الف�سل الرابع: »عالقة املكان باللغة«.
بقائمة  اأتبعْت  ثم  اإليها،  ل  املتو�سَّ النتائج  فيها  ُر�سدت  بخامتة  البحث  واأُْنِهي 

امل�سادر واملراجع، ففهر�س املو�سوعات.
نتائج البحث: 

انتهى املطاف بالبحث اإىل ر�سم �سعرية املكان يف الرواية الإماراتية. كما يلي: 
اأن  - نالحظ  الإماراتية  الرواية  املكان يف  لظاهرة  التاريخية  املتابعة  ناحية  فمن 

�سور  يف  ف�سكلته  املكان  مبو�سوع  ارتبطت  قد  املختلفة  الروائية  املدونات 
اأ�سبح  حيث  بها،  مر  التي  التاريخية  والأحداث  املراحل  تعقبت  متنوعة 

جغرافية �سعرية حا�سرة ب�سفته قيمة فنية مهمة يف الن�س الروائي الإماراتي.
الإماراتية  - الرواية  يف  املكان  ل�سعرية  الزمكاين  الع�سوي  الرتباط  اأعطى 

دللتها الفنية واجلمالية. 
وطلبا لل�سدق الفني اعتمد الُكتاب اللهجة املحلية يف العديد من الروايات  -

الإماراتية، واأو�سحوا مدى تاأثري املكان يف لغة الإن�سان ويف �سلوكه واأفكاره 
وعالقاته الجتماعية. 

ثم اإن قارئ الروايات الإماراتية ذات العالقة، يلحظ تاأثري املكان على الأ�سياء؛  -
اإذ يوؤّثر على الأحداث ويغرّي �سكلها، مثلما يوؤّثر على ال�سخ�سيات فيزيدها 

عف. قّوة و تاألقا، اأو ينحدر بها نحو ال�سّ
اأهم التو�سيات: 

تن�سح الباحثة املهتمني ب�ساأن الأدب من الإماراتيني على وجه اخل�سو�س اأن  -
يحر�سوا على تناول مو�سوعات ذاِت العالقِة ب�سعريِة املكان، ذلك لأن هذا 
املجال يتطلب اأكرث من بحث بالنظر اإىل كثافة ح�سوره يف الرواية الإماراتية.
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التعريف بالطالبة
ح�سة عبداهلل مرخان الإجتبي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

4-3- 2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عمر بوقرورة    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: الق�سيدة املغرتبة يف ال�سعر الإماراتي املعا�سر.

اإ�سكالية البحث: 
جاءت الإ�سكالية كما يلي: 

اآدم  خرج  اأن  فمنذ  الإن�ساين،  الوجود  اأزمة  هو  الغرتاب  اإن  احلقيقة  يف 
وزوجه من اجلنة، وهبط اإىل الأر�س والإن�سان ي�سعى اإىل حمو ذلك الغرتاب 
وموا�سلة البحث يف الأر�س عن بديل جِلنِة عدن املفقودة، ومل تكن هذه النظرة 
العهد  ففي  الأخرى،  ال�سماوية  الأديان  نظرة  هي  واإمنا  الإ�سالم،  على  مق�سورة 
فهل  الأزيل،  الإن�سان  اغرتاب  نف�سها على  الق�سة  اجلديد وردت  والعهد  القدمي 
انتهى اغرتاب الإن�سان املعا�سر؟ ملاذا الق�سيدة املغرتبة ولي�س الغرتاب؟ ما مدى 
ما  ال�سعرية؟  الكتابة  املختلفة، على  املجتمعات  بني  اأ�ساب  الذي  تاأثري الغرتاب 
الغرتابية؟  همومه  ترجمة  من  الإماراتي  ال�ساعر  دللته؟ هل متكن  وما  الغرتاب 
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هل الغرتاب ذو مفهوم واحد عند جميع الأمم؟ ما الذي اأوقع ال�ساعر الإماراتي 
يف دائرة الغرتاب؟ ما م�ستويات ال�سراع يف التجربة ال�سعرية الغرتابية لل�ساعر 
الق�سائد  توليد  يف  احل�سارية  والنقلة  والتطورات  اأثرالتغريات  ما  الإماراتي؟ 
اأثر  ما  املغرتبة؟  بالق�سيدة  املدينة،  القرية  املكانية -  البيئة  ثنائية  املغرتبة؟ ما عالقة 
الإماراتي؟  ال�سعر  الغرتابية يف  التجربة  والقت�سادية على  الجتماعية  الظروف 

كيف طرح ال�ساعر الإماراتي املعا�سر ق�سية الغرتاب؟ 
خطة البحث: 

بامل�سادر  واأُتِبَعْت  وخامتة  ف�سول  واأربعة  متهيد  على  الدرا�سة  هذه  بُِنيَْت    -
دوؤوب  مبتابعة  الغرتاب  مل�سطلح  تاأ�سيال  التمهيد  ت�سمن  وقد  واملراجع، 

لدللته منذ اأن ظهر.
اأما ما يتعلق بالف�سول الأربعة: 

العام  احل�ساري  الزمن  يف  املغرتبة  )الق�سائد  بـ  الأول  الف�سل  ُعْنون  فقد 
لالأمة(.

الزمن  يف  املغرتبة  الرومن�سية  )الق�سائد  عنوان:  حتت  الثاين  الف�سل  وجاء 
احل�ساري اخلا�س للوطن - دولة الإمارات العربية املتحدة-(.

والف�سل الثالث بعنوان )الق�سائد املغرتبة يف املكان(.
يف  الفني  الت�سكيل  وخ�سو�سية  املغرتبة  )الق�سيدة  بعنوان  الرابع  والف�سل 

ال�سعر الإماراتي املعا�سر باختالف اجتاهاته(. 
دت فيها اأهم نتائج البحث. ثم اأنهيت الدرا�سة بخامتة ُر�سِ
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نتائج البحث: 
النتائج املتو�سل اإليها: 

حمل م�سطلح الغرتاب ومعه الق�سيدة املغرتبة دللت ومفاهيم ا�سطالحية  -
ومعرفية وفنية متقاربة عند جميع الأمم وال�سعوب.

ُمُروًرا  - الع�سورالأدبية  كل  يف  ر�سدها  ميكن  ظاهرة  ال�سعر  يف  الغرتاب 
بجميع املدار�س واملذاهب والجتاهات الأدبية اأيا كان معتنقوها عربا اأم غربا.

اإن بروز ظاهرة الغرتاب يف ال�سعر الإماراتي املعا�سر يجعلنا نقّر حقيقة اأن  -
املجتمع الإماراتي تربة خ�سبة للتناق�سات واملفارقات التي اأوقعت يف دائرة 

الغرتاب.
الق�سائد املغرتبة يف الزمن احل�ساري لالأمة قا�سم م�سرتك بني �سعراء الإمارات  -

الأمة  تعي�سه  الذي  ال�سيء  الزماين  للواقع  وعيهم  عن  وناجمة  املعا�سرين 
العربية الإ�سالمية.

ال�سعر الإماراتي تعك�س حقيقة هذا  - الق�سائد املغرتبة يف املكان والزمان يف 
الغرتاب الذي فر�س نف�سه على ال�سارع الإماراتي.

الجتماعية  -  - الإماراتي  ال�سعر  يف  الغرتابية  التجربة  ظروف  �سكلت  لقد 
والقت�سادية - هزة عنيفة يف كافة امل�ستويات.

ل  - املعا�سر  الإماراتي  ال�ساعر  اأن  املغرتبة  الق�سائد  درا�سة  خالل  من  الو�سع 
يطرح ق�سية الغرتاب كموقف قدري م�سلم به، بل اإنه يطرحه طرحا واعيا، 

موؤكدا من خالل ذلك طبيعته الن�سانية.
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التعريف بالطالبة
رحاب يحيى عبدالرزاق الكيالين   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

21-5- 2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عبدالرحمن بناين    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: الُهوية يف الرواية الإماراتية، الرموز والتجليات.

اإ�سكالية البحث: 
انطلقت هذه الدرا�سة من اإ�سكالية اأ�سا�سها تزايد الأ�سوات املنادية بالتم�سك    -
الروائي  الوعي  مدى  عن  الك�سف  يف  الرغبة  فكانت  حقولها،  بكل  بالهوية 
مو�سوعا  تعّد  والآخر، وهل  والذات  الهوية  باإ�سكالت  الإماراتي يف حقله 
البنى  وما  الإماراتية؟  الرواية  مو�سوعات  من  وا�سعة  م�ساحة  ي�سغل  لفتا 

الثقافية التي تر�ّسخها هذه الرواية؟
تقرتح هذه الدرا�سة البحث يف اإ�سكالية الهوية وجتلياتها كما بدت يف الرواية    -
الإماراتية.ومن ثَمَّ ت�ساءلت عما اإذا َطَرَحِت الرواية الإماراتية الهوية ب�سفتها 
واللغة  والدين  املتوارثة،  والعادات  القّيم  �سطرته  ما  تعدو  ل  منغلقة  ثابتة 
واملكان. اأو ما اإذا كان وعي الكّتاب الإماراتيني بق�سايا الهوية قد اأفرز رموزا 
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وعالمات بارزة للهوية داخل الرواية الإماراتية مع بداية الألفية الثالثة. 
خطة البحث: 

وقد جاء البحث يف ثالثة ف�سول: 
الف�سل الأول بعنوان »مفهوم الهوية والبناء الروائي«، ويتاألف من مبحثني، 
املبحث الأول: مفهوم الهوية من خالل املو�سوعات يف احلقول املختلفة، ويعر�س 
املبحث الثاين عنا�سر البناء )�سخ�سية-زمن-مكان-حدث( وعالقة ذلك بالهوية 

داخل الن�س الأدبي.
وجاء الف�سل الثاين بعنوان »ق�سايا الهوية بني الثابت واملتحول«، وقد �سم 
اأربعة مناذج من الهويات، هوية ثابتة وهوية املراأة املاأزومة، والهوية املثالية والهوية 

املتحولة.
اأما الف�سل الثالث فقد ت�سمن »ق�سايا البحث عن الهوية« عر�س فيها البحث 

م�ساألة الهوية من زاوية الفقد والتقنيع والعرتاف والن�سالخ.
نتائج البحث: 

النتائج املتو�سل اإليها: 
ثابتة  هوية  على  تكري�س وحمافظة  اإما  اأمرين؛  بني  الهوية  اإ�سكالية  تاأرجحت    -
ُمْنزاحة  ت�ستمّد معانيها من قيم املا�سي ومفاهيمه، واإما هي  متقوقعة را�سخة 
بو�سوح نحو قيم هويِة جمتمِع ال�ستهالك وامل�سالح الذاتية ال�سيقة؛ وبهذا 
لتحقيق  املت�سارع  والتطور  النغالق  بني  املتاأرجحة  الهويَة  البحُث  راأى 
)رائحة  رواية  يف  اأي�سا  وراأى  املهب(،  )�سيح  رواية  يف  الذاتية  املاآرب 
الف�سيلة  بقيم  املن�سغلة  الهوية  مت�سادتني؛  هويتني  بني  تاأرجحا  الزجنبيل( 
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اأفراد  بع�س  جعل  الذي  للما�سي  الراف�سة  والهوية  والطوبوية،  واملثالية 
القدمية. ويف رواية  الأوهام والقيم واحليوات  يعي�سون يف �سجن  املجتمع 
)خمطوطات اخلواجة اأنوان( التي دارت اأحداثها يف بريوت تت�سارع اأي�سا 
هويتان؛ هوية م�سروقة على يد ال�سهاينة، وهوية اأ�سا�سها ديني ي�ساندها العقل 

والعلم، لكنها اأْخِفيت خ�سية عنف الآخر.
حرية  الفردية،  هوية  البحث  فيطرح  اأ�سابع(  خم�سة  )للحزن  رواية  يف  اأما   -
الآخر،   - الأنا  زاوية  من  الهوية  م�ساألة  وهي  الفرد،  بحرية  الآخر  اعرتاف 
الفرد الذي يحتاج اإىل مراآة الآخر ليثبت وجوده، وخا�سة اإذا كان الآخر هو 

الوطن.
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 التعريف بالطالبة
�سارة حممد علي عبد اهلل البلو�سي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

6-2-2013م  : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عبدالرحمن بناين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: التهكم وال�سخرية يف الأدب الإماراتي »امل�سرح الإماراتي 

اأمنوذجا«.
اإ�سكالية البحث: 

من اأهم الأ�سئلة التي طرحها هذا البحث عن تطور الن�س امل�سرحي ال�ساخر    -
يف الإمارات ما يلي: 

ما املراحل التي مرَّ بها الن�س امل�سرحي ال�ساخر يف الإمارات؟    -
وما اأبرز املو�سوعات التي ناق�سها؟    -

ومن هْم اأهمُّ كتاب الن�سو�س امل�سرحية ال�ساخرة يف الإمارات؟    -
وما اأبرز الِفَرِق امل�سرحية التي تقّدم هذا الفن؟    -

وكيف ميكننا دعم امل�سرح ال�ساخر يف الإمارات؟    -
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يف  ال�ساخرة  امل�سرحية  الن�سو�س  كتاب  عليها  اعتمد  التي  الأ�ساليب  وما    -
�سياغة اأفكارهم وطرح روؤاهم؟ 

خطة البحث: 
جاءت خطة هذا البحث كما يلي: 

ي�سمل البحث مقّدمة تت�سمن: م�سوغات البحث، واإ�سكالياته ومنهج البحث 
ويجيء  وا�سطالحا،  لغة  والتهكم،  ال�سخرية  مفهومي  ي�سمل:  ومتهيدا  وخطته، 
بعده الف�سل الأول مو�سوما بـ: )احلركة امل�سرحية يف الإمارات(، والذي ينق�سم 

اإىل مبحثني: 
املبحث الأول: بعنوان )اجلانب التاريخي للحركة امل�سرحية الإماراتية(.

املبحث الثاين: بعنوان )التاأهيل امل�سرحي يف الإمارات(.
ينق�سم  الإمارات(والذي  يف  ال�ساخر  )امل�سرح  بعنوان:  الثاين  الف�سل  ثم 
حول  الثاين  املبحث  ثم  الكوميدي،  امل�سرح  حول  الأول:  املبحث  اإىل:  بدوره 
اأبرز الفرق امل�سرحية  تطور الن�س امل�سرحي الإماراتي، ثم املبحث الثالث: حول 

و�سفات املمثلني وت�سجيع الفن امل�سرحي.
ال�ساخرة يف  للن�سو�س  بـ: )درا�سة حتليلية  الثالث مو�سوما  الف�سل  ويجيء 

بع�س امل�سرحيات الإماراتية(. 
واأخريا اخلامتة.

نتائج البحث: 
تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج ميكن اإجمالها على النحو التايل: 

بداأ امل�سرح ال�ساخر يف الإمارات من خالل »ال�ستك�سافات ال�ساخرة«، وهي  -
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كانت  والتي  الريا�سية  النوادي  يف  تقدم  كانت  ق�سرية  متثيلية  م�ساهدات 
تدعم الن�ساط امل�سرحي الإماراتي- خا�سة - يف اأواخر اخلم�سينيات، وبداية 

ال�ستينيات من القرن الع�سرين يف ال�سارقة وعجمان ودبي.
ملع عدد من الفنانني الإماراتيني يف جمال التمثيل امل�سرحي. -
مرَّ الن�س امل�سرحي ال�ساخر يف الإمارات بعدة تطورات من بينها مدة عر�س  -

الن�س امل�سرحي ال�ساخر، كما خطا خطوات وا�سعة حتى اأ�سبح عر�س الن�س 
والإ�ساءة،  واملوؤلف  الن�س  يت�سمن  متكامال  فنيا  عمال  ال�ساخر  امل�سرحي 

والديكورات، واملوؤثرات ال�سوتية، واملخرج.
برع عدد من الفرق امل�سرحية يف تقدمي الأعمال امل�سرحية ال�ساخرة لت�سمل  -

�سيئا  �سملت  كما  وفل�سفية،  ونف�سية،  واقت�سادية،  واجتماعية  �سيا�سية  ق�سايا 
من املوروث ال�سعبي والأ�ساطري املتناقلة عرب الع�سور.

ي�ستوعبه  - الذي  املبا�سر  الأ�سلوب  بني  امل�سرحيني  الكّتاب  اأ�ساليب  تنوعت 
عامة النا�س، واأ�سلوب الكاتب الرامز الذي يحتاج اإىل تاأمل واإدراك ملا وراء 
الن�س من معان واأبعاد خفية، بالإ�سافة اإىل الأ�سلوب التجريبي الذي يخرج 
ال�ساخرة،  امل�سرحية  الن�سو�س  لكتاب  التقليدي  القالب  عن  املوؤلف  فيه 

وي�ستخدم �سبال جديدة لتو�سيل فكره للنا�س.
من  - مزيد  اإىل  يحتاج  نا�سئا،  م�سرحا  الإمارات  ال�ساخر يف  امل�سرح  يزال  ل 

الدرا�سة، والتطوير والدعم املادي، واملعنوي حتى ي�سل اإىل مرحلة الن�سج 
ويناف�س امل�سارح العاملية يف جودة التاأليف، والإخراج، والأداء املتقن.
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 التعريف بالطالبة
ليلى يو�سف حممد احلداد البلو�سي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

20-6-2013 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عمر بوقرورة   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
الإمارات خالل فرتة )1998- دولة  الن�سائية يف  »الرواية  الر�سالة:  عنوان 

2008م(: درا�سة يف البنية ال�سردية«. 
اإ�سكالية البحث: 

جاءت الإ�سكالية كما يلي: 
هل ا�ستطاعت الكاتبة الروائية الإماراتية اإزاحة ال�ستار عن ذاتها؟ وهل حاولت 
دونية  املراأة  �سورة  اإبقاء  اأجل  من  املوروث  كر�سه  الذي  الت�سويه  من  ت�سلح  اأن 
م�سطهدة مهم�سة؟ وهل ا�ستطاعت الروايات الن�سائية اأن متنح املراأة دور البطولة 

التي جاهد الكاتب الرجل يف اإق�سائها؟
خطة البحث: 

الن�سائية  ال�سردية  الكتابة  مو�سوع  اأهمية  حول  مبقدمة  الدرا�سة  ا�ْسُتهلت 

172



)213(

بالدرا�سة. ثم تالها متهيد حول  املر�سودة  عامة والإماراتية خا�سة، وعن املرحلة 
وخ�سو�سا  تطورها؛  ومراحل  الإماراتية  الن�سائية  الرواية  ن�ساأة  ظروف  �سعوبة 
املرحلة التجريبية وما عرفته من اأنواع، كالرواية البدوية، والرواية املدنية، ورواية 

املذكرات، ورواية ال�سرية الذاتية، والرواية الرتا�سلية.
ثم ت�سكل هيكل الر�سالة من ثالثة ف�سول، ُخ�سَّ الف�سل الأول منها بدرا�سة 
والجتماعي  احل�ساري  بني  تنوعت  وقد  الإماراتية،  الن�سائية  الرواية  مو�سوعات 
البنية  تقنيات  بدرا�سة  الثاين  الف�سل  وخ�س  والعائلي.  واملركب  والتاريخي 
ال�سردية، كالعنوان، وبناء ال�سخ�سيات، ون�سق الأحداث، وتقنية املكان، وتقنية 
الزمان. وخ�س الف�سل الثالث بدرا�سة معامل التجديد والتطور يف الرواية الن�سائية 

الإماراتية املعا�سرة، واأهمها معلم اللغة، ومعلم توظيف الرتاث.
ثم جاءت اخلامتة ملخ�سة اأهم نتائج البحث، اأحلقت بفهر�س تراجم الروائيات 
واملراجع،  امل�سادر  وبفهر�س  الدرا�سة،  يف  اأعمالهم  اعتمدت  التي  الإماراتيات 

وبفهر�س املو�سوعات، ومبلخ�سني للر�سالة عربي واإجنليزي.
نتائج البحث: 

خل�ست الر�سالة اإىل جملة من النتائج اأهمها: 
الأدبي  - امل�سهد  يف  الفعال  انخراطها  الإماراتية  الروائية  اأثبتت  م�سمونيا، 

املعا�سر، فعاجلت م�سكالت الإن�سان عموما واملراأة خ�سو�سا؛ عاجلتها بروؤية 
واقعية عك�ست وجهة نظرها. واأبدت روح الإف�ساح عن متردها على بع�س 
القدوة  الكاتبة  م�ستوى  اإىل  بعد  ت�سل  مل  ولكنها  املوروثة؛  البالية  التقاليد 
التي ميكن العتداد بتجربتها الرتاكمية، وما زالت اأمامها م�سرية اإبداع طويلة 

و�ساقة.
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وقد  - اأبعادها،  بكافة  ال�سخ�سيات  ببناء  الإماراتيات  الروائيات  اعتنت  وفنيا، 
الروايات عندهن مع ميل قليل  اأحداث  التقليدي على  املتتابع  الن�سق  غلب 
اإىل الن�سق الدائري. وارتبطت بنية املكان بالبيئة املحلية وبالتطور الجتماعي 
والعمراين، وتراوحت بنية الزمان بني ال�سرتجاع وال�ستباق. كما تراوحت 
فيها  وغلب  املزدوجة،  واللغة  ال�سعرية  واللغة  املبا�سرة  اللغة  بني  اللغة 

املونولوج على الديالوج. 
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التعريف بالطالبة
مرمي حممد عبداهلل حممد بن خامت ال�سام�سي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد    : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

7-5- 2013 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. ع�سام خلف كامل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: �سمات الهوية الوطنية يف الن�سو�ص الأدبية ملقررات اللغة 
العربية يف الإمارات العربية املتحدة: املرحلة الثانوية. منوذًجا )درا�سة جتريبية 

ميدانية(.
اإ�سكالية البحث: 

جاءت اإ�سكالية هذا البحث لتجيب عن عدة ت�ساوؤلت منها: 
ما مفهوم الهوية؟ وما اأبرز �سماتها؟

هل ا�ستطاعت الن�سو�س الأدبية املدرجة �سمن كتب اللغة العربية للمرحلة 
الثانوية اأن تعزز الهوية، والقيم الوطنية لدى الطلبة؟

هل هناك ح�سور للقيم الدينية �سمن الن�سو�س الأدبية؟
املجتمعية  الهوية  تعك�س  ومفاهيم  وطنية،  روؤية  الن�سو�س  تت�سمن  هل 

والثقافية؟
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هل ت�سعى الن�سو�س املقررة اإىل حماية املوروث الثقايف وتطرح ثقافة تاريخية 
ت�سعى اإىل ربط املتعلم بالهوية القومية؟

هل ت�سهم الن�سو�س يف تعريف املتعلم بتاريخ ما�سيه العريق، وربطه باحلا�سر؟
هل حتمل تلك الن�سو�س وعيًا يربط املتعلم برتاثه، وهويته الوطنية واحل�سارية؟

ما راأي معلمي ومعلمات هذه املرحلة يف ذلك؟
خطة البحث: 

�سملت الدرا�سة مقدمة، واأربعة ف�سول وخامتة.
الف�سل الأول بعنوان: مفهوم الهوية، و�سمات الهوية الإماراتية واإ�سكاليات 
واأهم  )مفهومها  الهوية  يتناول  الأول  املبحث  مباحث:  ثالثة  وي�سم  التعليم؛ 
�سماتها(، واملبحث الثاين يتطرق اإىل الهوية الوطنية الإماراتية، اأما املبحث الثالث 

فيلقي ال�سوء على اإ�سكاليات التعليم والهوية.
الأدبية  الن�سو�س  من  ملجموعة  نقدية  درا�سة  اإىل  فتطرق  الثاين  الف�سل  اأما 
اخلا�سة مبقررات اللغة العربية احلالية للمرحلة الثانوية يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة. والف�سل الثالث هو الف�سل الإجرائي للدرا�سة امليدانية، وقد �سم منهج 
الدرا�سة امليدانية، وجمالتها، وجمتمعها، وعينتها، واأدواتها، واملعاجلة الإح�سائية 

ا للنتائج بعد تف�سريها ومناق�ستها. للبيانات. اأما الف�سل الرابع: فقد قدم ا�ستعرا�سً
نتائج البحث: 

النتائج املتو�سل اإليها: 
تفاعله مبحيطه  - ياأتي من  اإن�ساين،  نتاج ذكاء  الهوية  اأن  اإىل  خل�ست الدرا�سة 

عرب التاريخ، وهي �سيء غري ثابت؛ لأنها يف تغري دائم. وقيمة الهوية لي�ست 
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فر�س  من  لنا  تقدمه  وما  باخل�سو�سية،  �سعور  من  متلكه  فيما  واإمنا  ذاتها،  يف 
واللغة والعادات  الدينية  ال�سمات  ما يخ�س  اأما  للنمو والإبداع والتح�سر، 

والتقاليد، فهي اجلزء الثابت منها.
الهوية الوطنية هي اخل�سو�سية التي متيز �سعًبا معيًنا عن ال�سعوب الأخرى، يف  -

جوانب معينة خا�سة به، وهذا ما ن�سميه هوية هذا ال�سعب وثقافته واإبداعاته. 
النتماء  ينفي  ل  الإن�سانية  ال�سمات  يف  الأخرى  ال�سعوب  مع  والت�سارك 
الرئي�س للوطن، ول بد اأن تكون هناك ثقافة حتكم املمار�سات والتوجهات؛ 

لتجعل الوطن فوق كل العتبارات.
اإن للمقررات الدرا�سية دورا رئي�سا وفعال يف ت�سكيل عقلية املتلقي، ووعيه  -

النتماء  قيمة  تعزز  مو�سوعات  من  تطرحه  ما  خالل  من  هويته  يخ�س  فيما 
لديه. وقد مل�س البحُث ذلك من خالل ما قدمته املقررات احلالية للغة العربية 
اأ�سهمت يف تعزيز الهوية لدى طالب  الثانوية من ن�سو�س  اخلا�سة باملرحلة 

وطالبات تلك املرحلة. 
خل�س البحث اأي�سا اإىل اأن الن�سو�س الأدبية املدرجة �سمن مقررات اللغة  -

دولة  يف  التعليمية  ال�سيا�سية  املبادئ  وفق  ت�سري  الثانوية  للمرحلة  العربية 
الإماراتية،  الهوية  قوا�سم  جت�سد  واأنها  واأ�س�سها،  املتحدة  العربية  الإمارات 
املتمثلة يف الوطني واخلليجي والعربي والقومي والإن�ساين، لتخلق منظومة 
التخلي  اأو  للثوابت  تذويب  دون  الإماراتية،  للهوية  �سمات  ُل  تُ�َسكِّ متفاعلة 

عنها اأمام ثقافة الآخر.
اأهم التو�سيات: 

يرى البحث اأن طرحه هذا املو�سوع لي�س �سوى جمرِد نواة، اأو مدخٍل يتطلب    -
عمال اأكرث كثافة واأنه ي�ستوجب نقا�سا اآخرمتوازنا، و�سفافا من باحثني اآخرين.
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التعريف بالطالبة
فاطمة رجب ح�سن احلو�سني   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

24-4-2014م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عبدالكرمي املوازن    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: املقالة الأدبية يف جريدة اخلليج يف العقد الأخري من القرن 

الع�سرين - درا�سة فنّية )1990-2000م(.
اإ�سكالية البحث: 

يحاول البحث الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 
مل�سكالت  الإماراتية  اخلليج  جريدة  مقالت  مو�سوعات  م�سايرة  مدى  ما 

ع�سرها واإيجاد احللول لها؟
ما دور جريدة اخلليج الإماراتية يف خدمة ال�سحافة يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة؟
ما املو�سوعات التي غلبت على كّتاب اجلريدة واأدبائها؟

اأ�سلوب كّتاب اجلريدة والأدباء الذين �ساهموا يف غري قليل من  كيف كان 
مقالتها؟
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ما مكانة اجلريدة يف جمال م�ساهمتها يف احلراك الثقايف، والدرا�سات النقدية 
والأدبية؟

خطة البحث: 
جاءت خطة هذا البحث كما يلي: 

املقّدمة: وحتتوى على اأهمّية املو�سوع، و�سبب اختياره، والغر�س منه، وبيان 
املق�سود من الدرا�سة الفنّية.

الف�سل الأول: »ال�سحافة واملقالة«.
الف�سل الثاين: »الدرا�سة التحليلية للمقالت الأدبية«.

الف�سل الثالث: »درا�سة فنية للمقالة الأدبية«: وي�ستمل على مبحثني.
املبحث الأول: »يف اللغة ومظاهر التقليد والتجديد فيها«. 

املبحث الثاين »يف الأ�سلوب ومعاجلته معاجلة �سياقية ون�ساقية«.
 اخلامتة.

نتائج البحث: 
تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج ميكن اإجمالها على النحو التايل:  -
ا�ستحقت جريدة اخلليج لأعوام متتالية اأن حتتل مركز ال�سدارة العاملية من  -

خالل اإ�سداراتها.
بينت الدرا�سة مكانة جريدة اخلليج وم�ساهمتها يف احلراك الثقايف الإماراتي. -
يهتمون  - اأ�سبحوا  حيث  اجلريدة  هذه  يف  الأدباء  الكّتاب  اأ�سلوب  ارتقى 

بالأ�سلوب و�سياغة املفردات والرتاكيب والهتمام باإظهار املقالت ب�سورة 
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جيدة من حيث التزامهم بقوام املقالة »املقدمة - العر�س - اخلامتة«.
اأبدع كّتاب جريدة اخلليج يف املقالت الذاتية، حيث نقلوا اإلينا ت�سوراتهم  -

النف�سية وما يدور بخلجات اأنف�سهم من خالل اإبداعاتهم يف هذه املقالت. 
اأهم التو�سيات: 

�َس جريدة اخلليج ملحقا ثقافيا خا�سا باحلقبة الزمنية اخلا�سة بالقرن  اأن تَُخ�سِّ  -
لت�سهل  خا�س  ملحق  يف  وت�سعها  الأدبية  املقالت  بجمع  وتقوم  الع�سرين، 

عملية درا�سة هذه امللحقات الأدبية.
اأن ت�سجع جريدة اخلليج املواهب ال�ساعدة لكتابة املقالت واأن تخ�س�س لهم   -

ركنا لن�سر اأعمالهم الأدبية.
الكتب  بجمع  الهتمام  على  الإمارات  دولة  يف  العامة  املكتبات  حتر�س  - اأن 
قّلة  من  بدل  والدار�سني  للباحثني  واإتاحتها  الأدبية،  املقالت  بتناول  اخلا�سة 
املعرو�س يف هذا ال�سدد، حتى يتمكن هوؤلء من تغذية عقولهم، وتكوين 

اأفكارهم.



)221(

التعريف بالطالبة
خلود بنت �سيف بن حممد الهنائية   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

23-6-2014م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. ع�سام خلف كامل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
مو�سوعية  درا�سة  الإماراتي،  الأدب  يف  الأطفال  م�سرح  الر�سالة:  عنوان 

فنية.
اإ�سكالية البحث: 

جاءت الإ�سكالية كما يلي:
ما الأ�سباب احلقيقية وراء اختفاء م�سرحية الطفل يف الأدب الإماراتي، وقلة    -

عدد الكتَّاب يف هذا املجال؟
م�سرح  كتابة  عن  يعزفون  الإمارات  يف  وال�سعراء  الكّتاب  جعل  الذي  ما    -

الطفل رغم اأهميته؟
مَب عو�س بع�س املمثلني امل�سرحيني الإماراتيني قلة الكتابات يف م�سرح الطفل؟   -

م�سرحيات  خالل  من  اأفكارهم  لالأطفال  الإماراتيون  الكّتاب  يقدم  كيف    -
الأطفال؟
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خطة البحث: 
مت تق�سيم البحث على النحو الآتي: 

التمهيد: م�سرحية الطفل يف الأدب العاملي والعربي واخلليجي.
الف�سل الأول: فن كتابة امل�سرحية يف الأدب الإماراتي.

وي�سمل مبحثني: 
م�سرحية  الثاين:  واملبحث  الإماراتي،  الأدب  يف  امل�سرحية  الول:  املبحث 

الطفل يف الأدب الإماراتي.
الف�سل الثاين: م�سرحية الأطفال.

وي�سمل ثالثة مباحث: 
للطفل،  امل�سرحية  اأهمية  الثاين:  امل�سرحية، واملبحث  مفهوم  الأول:  املبحث 

واملبحث الثالث: مو�سوعات م�سرحية الطفل.
الف�سل الثالث: التلقي امل�سرحي بني التوجه الفكري واملرحلة العمرية.

وفيه تناول البحث مراحل الأطفال العمرية، والأعمال امل�سرحية التي تنا�سب كل 
مرحلة من هذه املراحل، واأبرز التق�سيمات التي و�سعها املخت�سون لهذه املراحل.
الف�سل الرابع: مناذج من م�سرحيات الطفل يف الأدب الإماراتي)درا�سة حتليلية(.

وفيه تناول البحث جمموعة من امل�سرحيات بالتحليل، بعد اأن �سنفها ح�سب 
مو�سوعاتها.

اخلامتة: وفيها َعَر�َس البحُث اأهم النتائج والتو�سيات املتو�سل اإليها من خالل 
هذه الدرا�سة، ثم اأحلقت بقائمة امل�سادر واملراجع وفهر�س املو�سوعات، واملالحق.
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نتائج البحث: 
النتائج املتو�سل اإليها: 

وا�سحا يف  نق�سا  هناك  اأن  هو  البحث  اإليه  تو�سل  ما  للنظر يف  الالفت  اإن    -1
الهتمام مب�سرح الطفل، رغم اأنه يف مقيا�س التطور ي�سكل الظاهرة احل�سارية 

التي ت�سنع امل�ستقبل. 
افتقار املكتبة الإماراتية اإىل اأر�سيف ي�سم درا�سات وبحوثا ون�سو�سا ميكنها    -2

اأن تكون خري معني للباحث يف جمال امل�سرح. 
�سعراء،  من  الإماراتيني  الأدباء  قبل  من  بامل�سرح  اهتماًما  البحث  يلم�س  مل   -3

وكّتاب ق�سة وباحثني.
اأ�سحاب الخت�سا�س من امل�سرحيني، خريجي املعاهد اأو حتى اأولئك الذين   -4
احل�سول  يف  جادين  غري  كانوا  حتديًدا  الطفل(  )م�سرح  امل�سرح  يف  عملوا 
على املعلومة التي ت�سعف البحث على وجود م�سدر موثَّق مل�سرح الأطفال 

يف الإمارات.
من  لديه  َر  تََوفَّ ما  خالل  من  امل�سرح  مو�سوع  عن  فكرة  البحث  اأعطى  لقد   -5
م�سرحيات  و  العلمي،  اخليال  م�سرحيات  مثِل  من  قليلة،  م�سرحية  ن�سو�س 
والأ�سطورة  ال�سعبية  احلكايات  وم�سرحيات  والإ�سالمية،  الدينية  القيم  عن 
احليوانات،  ل�سان  على  وم�سرحيات  البيئة،  وم�سرحيات  الأ�ساطري،  اأو 
وامل�سرحيات الجتماعية، و م�سرحيات الأ�سياء، وم�سرحيات وطنية وغريها.

اأهم التو�سيات: 
امل�سرحيني  من  ال�ساأن  اأ�سحاب  ي�سطلع  اأن  ال�سروري  من  اأنه  البحث  راأى 
والأدباء واملوؤ�س�سات املعنية بامل�سرح والثقافة، بعمل جاد من اأجل اأن يكون هناك 
اأ�ساليَب  مركٌز مل�سرح الطفل يف دولة الإمارات العربية املتحدة ياأخذ على عاتقه 

تطويرية م�ستمرة مل�سرح الأطفال.
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التعريف بالطالبة
غالية بنت حممد البطا�سي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

4-3-2015م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عادل عو�س    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: املدينة يف ال�سعر اخلليجي املعا�سر.

اإ�سكالية البحث: 
جاءت الإ�سكالية كما يلي: 

باملدينة؟ وكيف كان  له عالقة  الذي  ال�سعر  التي كونت م�سمون  الق�سايا  ما 
ت�سكيل هذا ال�سعر من حيث البناء الفني؛ اللغة وال�سور واملو�سيقى؟ 

خطة البحث: 
اقت�ست طبيعة املو�سوع درا�سَته عربمتهيد خ�س�س ملعرفة جذوراملوقف من 

املدينة يف الرتاث ال�سعري، وخلفية موقف ال�ساعر اخلليجي املعا�سر منها.
وتكونت الر�سالة من ثالثة ف�سول: 

املعا�سر«، وا�ستمل على  ال�سعر اخلليجي  املدينة يف  الأول »�سورة  الف�سل 
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مبحثني؛ املبحث الأول »الروؤيا الجتماعية«، واملبحث الثاين »الروؤيا وال�سيا�سة«.
الف�سل الثاين »املوقف من املدينة«، وا�ستمل على مبحثني؛ »موقف الرف�س« 

و »موقف القبول«.
وا�ستمل  الفني«،  والبناء  »املدينة  بعنوان  والأخري  الثالث  الف�سل  جاء  بينما 
على ثالثة مباحث؛ املبحث الأول »املدينة والت�سكيل اللغوي«، واملبحث الثاين 

»املدينة وت�سكيل ال�سورة«، املبحث الثالث »املدينة والت�سكيل الإيقاعي«.
اف  ل اإليها، ثم اأتبعت بك�سَّ واأُْنِهي البحث بخامتة ُر�سدت فيها النتائج املتو�سَّ

اف املو�سوعات. امل�سادر واملراجع، فك�سَّ
نتائج البحث: 

تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج ميكن اإجمالها على النحو التايل: 
من الناحية الجتماعية، خل�س البحث من خالل ال�سعر الذي له عالقة باملدينة  -

اإىل معاناة ال�ساعر من الغرتاب واأن ما ُوجد من توا�سل بني النا�س مل يكن 
�سوى باعث من بواعث القلق.

ومن الناحية ال�سيا�سية خل�س البحث اإىل اأن ال�ساعر اخلليجي يرف�س املدينة  -
ويبغ�سها، وال�سعراء عندما يبغ�سون املدينة، ل يبغ�سونها لأ�سباب ذاتية بل 
ب�سبب ما يعتمل فيها من كبت للحريات وف�ساد �سيا�سي ونتيجة ملا ي�سيع فيها 

من ظلم وا�سطهاد.
ال�سعراء  - اأّن مواقف  اإىل  البحث خل�س  فاإن  الت�سكيل والبناء،  ناحية  اأما من 

لغتهم  متّيزْت  اإْذ  �سعرهم؛  ومو�سيقى  و�سورهم  لغتهم  يف  اأثَّرت  املختلفة 
بظاهرة النحراف خا�سة، وجاءت �سورهم متخذة اأ�سكال عديدة عرّبوا بها 

عن الق�سايا التي يعي�سونها يف املدينة.
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ومن ناحية املو�سيقى والإيقاع، وجدنا اأن ال�ساعر اخلليجي املعا�سر يف �سعره  -
ة  عن املدينة، اعتمد على الإيقاع الذي يتالءم وخلجات نف�سه، ووظف عدَّ

و�سائل لتحقيقه.
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التعريف بالطالبة
�سيماء بنت عبد اهلل بن خ�سيب الناعبي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
املاج�ستري   : الدرجة العلمية 

27-8-2015م.   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد عيالن   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
الإماراتية  الن�سائية  الق�سرية  الق�سة  يف  الرجل  �سورة  الر�سالة:  عنوان 

)2000-2012م(.
اإ�سكالية البحث: 

تبدت اإ�سكالية هذا البحث يف عدد من الأ�سئلة اأهمها: 
ملاذا اآثرت املراأة - الكاتبة الإماراتية اللجوء اإىل جن�س الق�سة الق�سرية لتعرب    -

من خاللها عن اأفكارها وروؤاها اأكرث من الأجنا�س الأدبية الأخرى؟ 
كيف تنظر املراأة - القا�سة الإماراتية اإىل الرجل؟   -

هل اختلفت كتابات قا�سات اجليل الثاين عنها لدى قا�سات اجليل الأول مبا    -
يعك�س تطوًرا يف الروؤية والوعي نحو الذات والآخر؟
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خطة البحث: 
متثلت هيكلية هذه الدرا�سة يف: )مقدمة، ومتهيد، وف�سلني، وخامتة(؛ َمثََّل 
التمهيد فيها جزًءا من البحث حيث ك�سف عن: البيئة الجتماعية والثقافية لدولة 
الإمارات العربية املتحدة، كما ك�سف عن العديد من املفاهيم وامل�سطلحات منها: 

ال�سورة ال�سعرية، والأدب الن�سائي، واأدب املراأة يف الإمارات وما اإىل ذلك.
الرجل  �سورة  معامل  حتديد  يف  التقاليد  اأثر  لري�سد  الأول:  الف�سل  وجاء 

الإماراتي داخل الأ�سرة.
القا�سات  براعة  بتق�سي  تعنى  فنية  درا�سة  ليقدم  الثاين:  الف�سل  وياأتي 

الإماراتيات يف تطويع البناء الق�س�سي لروؤيتهن.
اأما اخلامتة: فقد جاءت لتقدم اأهم النتائج التي تو�سل اإليها البحث.

نتائج البحث: 
لقد اأف�سى بنا هذا البحث اإىل ما يلي: 

فنية  - حيلة  خا�سة  الق�سرية  الق�سة  جلن�س  الإماراتيات  القا�سات  انتقاء  يَُعدُّ 
بارعة لطرح اأفكارهن.

املحافظة  - �ِسَمُتها  م�ست،  كتابات  بني  انتقالية  مرحلة  اجليل  هذا  كتابات  متثل 
وال�ست�سالم، وكتابات جديدة تعمل على تقدمي روؤية مغايرة، متمردة على 

ما هو كائن.
ظهر حتوٌل لدى بع�س القا�سات يف طرح ثنائية )الذكورة-والأنوثة( متجليًّا  -

يف انتقال ال�سلطة والقرار من يد الرجل لت�سبح بيد املراأة.
جديدة  - م�سطلحات  فدخلتها  احلداثة؛  نحو  القا�سات  بع�س  لغة  تطورت 
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متاأثرة بلغة احلرفيني يف بع�س الأوقات.
روؤاهن؛  - لطرح  الفنية  البنية  تطويع  يف  براعة  القا�سات  من  العديد  اأظهرت 

كتوظيف الثنائيات املكانية املت�سادة لإبراز التمييز الذكوري-الأنثوي الذي 
يُعد لفتة ذكية.

على الرغم من براعة العديد من القا�سات يف تطويع البنية الفنية لروؤاهن، اإل  -
اأنه قد فاتهن توظيف تقنية مهمة جًدا كتقنية ال�ستباق؛ التي كان من املمكن 
اأن تطرح القا�سات من خاللها ت�سوًرا ا�ست�سرافًيا لعالقة اأكرث ن�سًجا بني املراأة 

والرجل الإماراتي.
على  - الإماراتي  الرجل  �سورة  تتناول  الدرا�سة  هذه  اأن  من  الرغم  على 

الإطالق، اإل اأن املالحظ اأن القا�سات الإماراتيات مل يعر�سن �سورة الرجل 
البدوي يف اإبداعهن.

لقد بدت ظاهرة غريبة يف بع�س كتابات هذا اجليل ول�سيما يف الإ�سدارات  -
ما بني )2008- 2012م(؛ حيث وجد البحُث ارتداًدا اإىل الوراء يف اأ�سلوب 

الق�س واعتماد الطرق التقليدية ب�سكل لفت. 
اأهم التو�سيات: 

يو�سي البحُث ِبَطْرِق مو�سوع الق�سة الق�سرية واإثرائه بكتابات نقدية جادة، 
تعمل على اإبراز القيم الفنية والفكرية التي حتملها. كما يو�سي بتقومي وغربلة هذه 
مع  ا  كمًّ تكثيفها  يف  وال�سحافة  الن�سر  دوُر  اأ�سهمْت  التي  الق�س�سية  الإبداعات 
)ق�س�س  م�سمى  حتت  الكتابات  من  العديد  ظهرت  حيث  اأحيانًا؛  الكيف  غياب 
ق�سرية( دون اأن ت�سدق عليها هذه الت�سمية خللوها من العنا�سر الفنية واجلمالية 

للق�سة الق�سرية.
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التعريف بالطالبة
تيمورة بنت حمد بن نا�سر الكلباين   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

17-3-2016م    : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. ثابت عبد الرزاق الآلو�سي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: بـنيـة الت�ســاد يف ال�سعــر الُعمــاين املعــا�سر.

اإ�سكالية البحث: 
يحاول البحث الإجابة عما يلي: 

ما الت�ساد؟ وما عالقته بالبالغة العربية والأ�سلوبية املعا�سرة؟ 
ما مدى توظيف الت�ساد يف الق�سيدة العربية قدميا وحديثا ويف نظم �سعراء 

ُعمان املعا�سرين ب�سكٍل خا�س؟ 
كيف ا�ستثمر هوؤلء الت�ساد يف ق�سائدهم من ناحية املعنى واملبنى؟

خطة البحث: 
اختياره  و�سبب  املو�سوع  اأهمّية  على  حتتوى  مقدمة؛  من  البحث  يتكون 
تو�سيح  على  ي�ستمل  متهيد،  ومن  الدرا�سة،  من  املق�سود  وبيان  منه  والغر�س 
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مفهوم: البنية والت�ساد واملعا�سرة، ومن مدخل عام يتحدث عن ال�سعر العماين، 
ومراحله الفنية.

ويت�سمن البحث اأي�سا ثالثة ف�سول جاءت على النحو الآتي: 
الف�سل الأول: الت�ساد بنية كلية: ويتناول بنية الت�ساد امل�ستنبطة من الن�سو�س 

ال�سعرية الُعمانية بكيفية كلية بحيث ير�سد الت�ساد م�ستمال على الن�س كاماًل.
الف�سل الثاين: الت�ساد بنية مقطعية: وفيه يعر�س للت�ساد من حيث كونه بنية 

ت�ستحوذ على مقطع من مقاطع الق�سيدة اأو بع�س اأبياتها.
الف�سل الثالث: الت�ساد بنية جزئية: وفيه خ�س�س احلديث عن الت�ساد الذي 

مل يتعد البيت اأو البيتني.
بفهر�س  متبوعة  البحث،  نتائج  لأهم  خامتًة  الدرا�سة  تَْعِر�ُس  اخلتام  ويف 

للم�سادر واملراجع.
نتائج البحث: 

وقد تو�سل البحث اإىل النتائج الآتية: 
ثم  - العربية،  البالغة  مبظلة  اأوًل  ا�ستظلت  وا�سعة  اأ�سلوبية  تقنية  الت�ساد  اإنَّ 

ات�سعت لت�ستظل مبظلة اأكرب يف املناهج الأ�سلوبية املعا�سرة.
يت�سع م�سطلح الت�ساد لي�سم يف حدوده �سل�سلة من املفاهيم اأو امل�سطلحات؛  -

العنادية«  و»ال�ستعارة  و»التكافوؤ«  و»املفارقة«  و»املقابلة«  »الطباق«  منها: 
و»الثنائية ال�سدية« وبع�س اأ�سكال »الفجوة وم�سافة التوتر«.

ميكن اأن يظل الت�ساد تقنية جزئية ل تتجاوز اجلملة اأو البيت الواحد، وميكن  -
اأغلب  اأو  كلها  الق�سيدة  ت�ستغرق  كلية  بنية  اأو  مقطعية  بنية  اإىل  يتحول  اأن 

اأجزائها.
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ميكن  - بل  املجاورة،  بنية  اأو  امل�سابهة  بنية  �ساأن  �ساأنه  جًدا؛  مهمة  تقنية  الت�ساد 
القول اإنَّه اأهم من التقنيات الأخرى يف منح الن�سو�س بُْعَدها الدرامي، غري 

اأنَّ النقاد القدامى مل يولوه الهتمام الذي ي�ستحق.
ب�سكٍل خا�س مل  - ُعمان  القدمي واحلديث ويف  عربية يف  ق�سيدة  توجد  قلَّما 

اأو كلًيا. وقد تعود  اأو مقطعًيا  الت�ساد جزئًيا  تقنية  ت�ستثمر يف بع�س جوانبها 
جمالية الكثري من الق�سائد اإىل هذه التقنية املهمة.

اأغلب ق�سائد ال�سعر يف ُعمان ا�ستثمرت الت�ساد يف اطاره الكلي، وبع�سها  -
يف املقطعي واجلزئي.

ثيمات)؟(  - تناولت  الت�ساد،  بنية  على  قامت  التي  ُعمان  يف  الق�سائد  اأغلب 
احل�سور والغياب، وجتربة احلا�سر مقابل املا�سي، والأنا مقابل الآخر، وجتربة 

اللقاء والفرتاق، والغربة مقابل الأوطان.
مل تقت�سر الدرا�سة على تو�سيف تقنية الت�ساد اأو مالحقتها والإم�ساك بتمظهرها  -

بنائها، والتعرف على  الك�سف عن م�ستويات  اإىل  هنا وهناك؛ واإمنا امتدت 
دورها يف ت�سكيل جماليات الن�سو�س. 
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التعريف بالطالبة
منرية بنت عايل بن �سرحان القر�سي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد  : التخ�س�س 
املاج�ستري  : الدرجة العلمية 

2017/2/28م  : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عبد الرحمن بناين  : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
عنوان الر�سالة: ا�ستدعاء املوروث يف الق�سيدة اجلديدة يف اململكة العربية 

ال�سعودية، درا�سة تنا�سية.
اإ�سكالية البحث:  

ملاذا ي�ستوحي ال�ساعر من الرتاث؟ وملاذا جند ن�سو�سا قدمية يف ن�س �سعري  -
حديث؟ وملاذا يندفع ال�ساعر ببيت من املعلقات وين�سده يف ابتداء ق�سيدة 
جديدة يف الرب ؟و من ي�سغي اإليه يف تلك ال�سحراء؟ بل ملا ذا ي�ستدعي زمنا 

مل يحيى فيه؟
كيف وظف ال�ساعر هذا الرتاث ؟ و كيف ا�ستنفر اأ�ساليب الدر�س النحوي  -

الق�سيدة  اأك�سب  وكيف  ؟  ال�سعرية  الروؤية  اأعماق  يف  للدخول  والبالغي 
اجلديدة ات�ساعا يف النظر؟.
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خطة البحث: 
ف�سول  وخم�سة  مقدمة  على  م�ستملة  الر�سالة  هذه  يف  العمل  خطة  جاءت 

وخامتة.
اأما املقدمة: فا�ستملت على اأ�سباب الختيار والدرا�سات ال�سابقة. 

والف�سل الأول خم�س�س لبيان املفاهيم وامل�سطلحات )ال�ستدعاء، الق�سيدة 
اجلديدة، التنا�س يف الن�س ومقامه.

والف�سل الثاين لبيان ا�ستلهام املثل يف الق�سيدة اجلديدة وتنوعات ح�سوره 
فيها.

والف�سل الثالث لبيان تنا�س التعا�سد واأ�سكال ح�سوره.
والف�سل الرابع لبيان تنا�س التخالف واأ�سكال ظهوره 

والف�سل اخلام�س لبيان تنا�س التفاعل واأ�سكال ظهوره. 
نتائج البحث:   

التنا�س اأ�سبح يكبل الن�سو�س بدل من اأن يطلقها.  اأ- 
بالت�سارب  يوحي  التنا�س  مل�ساألة  الغربية  النقدية  املناهج  من  عدد  ا�ستقراء   ب- 

املحمود الذي ل ي�ستقيم الفهم اإل به.
البحث يف م�ساألة التنا�س اأ�سبح وا�سعا بف�سل كرثة الدار�سني فيه.   ج- 

العمل الأدبي قائم يف اأ�سا�سه على اللغة ذات الطبيعة الرحتالية، فاأ�سبح ذا  د- 
طبيعة تنا�سية ت�سرتفد مما �سبقها لتبني ما يتلوها.
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اأن البحث يظل  التنا�س، بل تك�سف  اأق�سام من  اإىل ثالثة  تو�سلت الدرا�سة   هـ- 
متجددا بالك�سف عن طرائق تعامل كل ن�س مع املوروث.

اإن الق�سيدة اجلديدة وجدت �سخ�سيات من الثقافة العربية ما يعو�سها عن   و- 
رموز اأ�سطورية غري عربية.





قسم اللغة العربية
ثانًيا: رسائل الدكتوراه





1- رسائل الدكتوراه
)اللغة والنحو(
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التعريف بالطالبة
فاطمة بنت نا�سر بن �سعيد املخيني   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

24-4-2012م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد ح�ساين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: الوظائف الدللية يف الن�ص القراآين درا�سة تداولية دللية.

اإ�سكالية البحث: 
جاءت الر�سالة لبيان الوظائف التداولية الدللية يف الن�س القراآين، و�سلكت 
م�سلك مقاربة هذه الوظائف الدللية وظيفيا؛ لبيان اخل�سائ�س الدللية واملعجمية 
القراآن  لغة  يف  للبحث  اأي�سا  جاءت  كما  القراآين،  الن�س  ملحمولت  الوا�سمة 
اأ�سرارها وجمال تراكيبها، وتو�سيح مفاهيم القراآن الكرمي الدللية  والك�سف عن 
الوظائف  خمتلف  درا�سة  عرب  تت�سح  التي  الباطنية  قوته  عن  الك�سف  خالل  من 

الدللية.
خطة البحث: 

جاء البحث يف مقدمة ومتهيد واأربعة ف�سول: 
جاء الف�سل الأول بعنوان: الرتكيب والدللة لدى اللغويني العرب القدامى 

من حيث الت�سور والإجراء، وجاء يف مبحثني.
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يف  وجاء  للمحمولت،  الدللية  ال�سمات  بعنوان:  فكان  الثاين  الف�سل  اأما 
ثالثة مباحث. 

بني  القراآين  الن�س  يف  الدللية  الوظائف  بعنوان:  فكان  الثالث  الف�سل  اأما 
الورود والتمثيل وال�سياغة، وجاء يف مبحثني.

واأما الف�سل الرابع فجاء بعنوان: الوظائف الدللية يف البنى ال�ستقاقية يف 
البنى الفعلية وغري الفعلية يف الن�س القراآين، وجاء يف مبحثني.

نتائج البحث: 
اإمكان اإعادة الرتاث اللغوي العربي الإ�سالمي، باتخاذ مناذج حديثة وبخا�سة  -

الأنحاء املوؤ�س�سة دلليا وتداوليا.
ومنها  - ظواهره،  قراءة  باإعادة  جديدة،  �سياغة  القراآن  حمول  �سوغ  اإمكان 

الوظائف الدللية وعالقتها بظواهر مماثلة.
النظر اإىل القراآن الكرمي على اأنه ن�ساط معريف غري م�ستقل، بل وي�سكل ن�سقا  -

كليا بني املكونات اللغوية وغري اللغوية.
عّد املحمولت احلركية املوجهة من اأكرث املحمولت ورودا يف القراآن الكرمي،  -

ومن اأكرثها حتقيقا للوظائف الدللية.
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التعريف بالطالبة
بدرية بنت نا�سر بن حممد الوهيبية   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

12-3-2013 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد ح�ساين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
الرتكيبية،  واأبعاده  املعا�سر  العربي  الل�ساين  امل�سطلح  الر�سالة:  عنوان 

والدللية، والتداولية.
خطة البحث: 

املعا�سر. وفيه  الل�ساين  الفكر  امل�سطلح يف  ت�سور  )النظري(:  الأول  الباب 
ف�سالن: 

الف�سل الأول: )مكانة امل�سطلح الل�ساين يف النظام امل�سطلحي(.
الف�سل الثاين: )الجتاهات الل�سانية املعا�سرة(.

الرتكيبية  للدرا�سات  واملفاتيح  امل�سطلحات  )التطبيقي(:  الثاين  الباب 
والدللية والتداولية.وفيه ف�سالن: 

الف�سل الأول: )امل�سطلحات املفاتيح للدرا�سات الل�سانية املعا�سرة(.
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النظرية  بني  الوظيفي(  النحو  )نظرية  م�سطلحات  معجم  الثاين:  الف�سل 
والتطبيق.

اخلامتة.
نتائج البحث: 

اأي  - ال�ستثمار؛  تطبيقي يف  الأ�سا�س،  تنظريي يف  امل�سطلح هو علم  اإّن علم 
تطبق اأ�س�سه النظرية لبناء امل�سطلحات، و�سبط قواعد الن�ساأة، وال�سريورة. 
كل  بح�سب  ال�سطالحات  ك�سوف  بح�سر  يعنى  علم  فهي:  امل�سطلحية  اأما 
فرع معريف، فهو لذلك علم ت�سنيفي تقريري يعتمد الو�سف والإح�ساء مع 

�سعي اإىل التحليل التاريخي.
خا�س،  - م�سطلحي  نظام  لها  املعاجم  جداول  على  امل�سطلحات  توزيع  اإّن 

التعرف  الباحث  فعلى  املفاهيم؛  نظام  على  الدللة  وهي  اأ�سا�سية  وظيفة  له 
على هذا النظام، والتو�سع يف الثقافة الل�سانية املعا�سرة، والهتمام بو�سع 

امل�سطلح يف موقعه املعريف املنا�سب. 
قيمته  - يحدد  تركيبي،  لغوي  بُعد  اأبعاد:  ثالثة  حتدده  الل�ساين  امل�سطلح  اإَن 

واجتماعي،  تداويل  وبُعد  املعجمي،  النظام  داخل  ا�سمي  كمركب  الدللية 
يحدد وظيفته، وبُعد دليل يعك�س قدرة الإن�سان على فهم واإدراك حميطه 

بوا�سطة اأنظمة املفاهيم التي ي�سكلها.
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التعريف بالطالبة
�سيخة عي�سى غامن العري   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

5-5-2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد �سعادة - د. حممد الدهي�سات   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
ميدانية  درا�سة  التعليمي:  املوقف  يف  اللغوي  )التوا�سل  الر�سالة:  عنوان 

تطبيقية(. 
اإ�سكالية البحث: 

لقد انطلق هذا العمل البحثي من مالحظة اأولية موؤداها اأن لغة التعليم، رغم 
للطالب  تعليمه  املراد  واملنهجي  املعريف  املحتوى  تو�سيل  يف  الق�سوى  اأهميتها 
يتمثل يف �سعف مكت�سبات  تعليمي  الدرا�سي، تعاين من خلل  اأيًّا كان م�ستواهم 
بهذه  الدرا�سية  الأق�سام  داخل  ال�سل�س  التوا�سل  عن  وعجزهم  منها،  الطالب 

اللغة.
خطة البحث: 

الباب الأول: وعنوانه )الإطار النظري( ويتمثل يف الدرا�سة النظرية للتوا�سل 
اللغوي يف املوقف التعليمي، وي�ستمل على ثالثة ف�سول: 
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الف�سل الأول: ويبحث يف اخللفية النظرية مل�سكلة الدرا�سة.
وخطتها  واأهدافها  واأهميتها  الدرا�سة  م�سكلة  يف  ويبحث  الثاين:  الف�سل 

وحدودها.
وي�ستعر�س  اللغوي  للتوا�سل  النظري  الإطار  وير�سم  الثالث:  الف�سل 

الدرا�سات ال�سابقة، وذلك من خالل عدة مباحث.
الباب الثاين: حتت عنوان )الدرا�سة امليدانية التطبيقية(، وي�ستمل على ثالثة 

ف�سول: 
الدرا�سة،  اأداة  وعينتها،  الدرا�سة  جمتمع  الدرا�سة،  )منهج  الأول  الف�سل 

الو�سائل الإح�سائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة(.
الف�سل الثاين: وفيه يتم عر�س النتائج.

الف�سل الثالث: مناق�سة النتائج والتو�سيات.
نتائج البحث: 

اللغوي  التوا�سل  اإن درجة متكن طلبة مدار�س دولة الإمارات من مهارات 
الأربع كانت منخف�سة ب�سكل عام.

اإن هذا النخفا�س اإمنا يعود اإىل حزمة من العوامل، منها: 
الفعلي  - التدري�س  بعملية  املهارات  هذه  تدري�س  اأهداف  ربط  يف  ق�سور 

واآلياته.
املقدمة  - الدرو�س  يفقد  مما  مندجمة،  غري  جتزيئية  بطريقة  العربية  اللغة  تعليم 

معناها لدى الطالب وات�ساقها يف اأذهان املتلقني.
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التعريف بالطالبة
�سريفة �سيف حممد اليزيدي   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

13-5-2014م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد ح�ساين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: ال�سياق اللغوي واأثره يف تعلم اللغة، تطبيق على العربية.

اإ�سكالية البحث: 
يف  ال�سياق  هذا  ا�ستثمار  وكيفية  التعليمية،  بالعملية  اللغوي  ال�سياق  ربط 
تعليم قواعد اللغة العربية، وك�سفت كذلك عن الغاية من درا�ستها هذه، وهي: 
توظيف النظرية ال�سياقية احلديثة يف تعليم اللغات والإفادة من الإجنازات املحققة 
يف هذا املجال يف التجربة الل�سانية التعليمية والعاملية وا�ستثمارها لالرتقاء بتعليم 
ي�سهل  النفور؛ حتى  بعيدا عن  بها  للناطقني  قواعدها  تعليم  وتي�سري  العربية  اللغة 

عليهم فهمها وتذوقها.
خطة البحث: 

واأ�سباب  الدرا�سة،  اأهمية  على  احتوت  منهجية:  مقدمة  الدرا�سة:  ت�سمنت 
اختيار مو�سوعها، ومنهجها، وال�سعوبات، والدرا�سات ال�سابقة، واأربعة ف�سول 
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وخامتة، وذلك على النحو الآتي: 
الف�سل الأول: النظرية ال�سياقية، امل�سار والتحول.

الف�سل الثاين: اأثر ال�سياق اللغوي يف ح�سول الدللة.
الف�سل الثالث: ال�سياق اللغوي يف املوقف التعليمي للغات 

الف�سل الرابع: درا�سة تطبيقية يف حماولة ل�ستثمار ال�سياق اللغوي يف تعليم 
النحو العربي يف �سوء املنهج التوليدي التحويلي.

اخلامتة.
نتائج البحث: 

تطور  ثم  ال�سياقية،  التجربة  ظل  يف  فريث  عند  اللغوي  ال�سياق  مفهوم  بداأ    -
واأخذ اجتاهات خمتلفة.

تعددت ا�ستخدامات ال�سياق اللغوي يف احل�سول على الدللة عند علمائنا    -
العرب القدامى ومنهم: علماء الإعجاز والتف�سري والأ�سول والبالغة واللغة.
ا�ستخدام ال�سياق اللغوي يف املوقف التعليمي يف اللغات عن طريق اأن�سطة    -

الكتاب املدر�سي للغة العربية.
اإطار الدرا�سة التطبيقية مت الو�سول اإىل: �سرورة تدريب املعلمني على  يف    -
ا�ستخدام ال�سياق اللغوي يف فهم قواعد اللغة العربية وتطبيقها؛ حتى يت�سنى 

لهم تي�سري تعليم قواعد النحو العربي للطالب.
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التعريف بالطالبة
مرمي �سعيد علي بالعجيد الكتبي   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

12-1-2015م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد عبد اهلل �سعادة   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: الرتاكيب النحوية عند �سعراء احلرية الإماراتيني.

اإ�سكالية البحث: 
الق�سيدة  واإبراز  النحوي،  الدر�س  �سوء  يف  الإماراتي  احلرية  �سعر  تناول 
الف�سيحة عند ال�سعراء الإماراتيني، خالفا ملا هو �سائد من اأن املنطقة مل تعرف اإل 

ال�سعر النبطي.
فهذه الأطروحة تتناول الإنتاج ال�سعري ل�سعراء احلرية الإماراتيني مع نهايات 
القرن التا�سع ع�سر والن�سف الأول من القرن الع�سرين امليالدي، وذلك من زاوية 

النظر النحوي يف تراكيب هوؤلء ال�سعراء. 
خطة البحث: 

ت�ستمل هذه الدرا�سة على مكونات بنائية اأربعة هي: متهيد وبابان وخامتة؛ ففي 
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للعنوان،  الثالثة  الدللية  للمكونات  وال�سطالحي  اللغوي  التحديد  مت  التمهيد 
وهي: )الرتاكيب النحوية، �سعراء احلرية، ال�سعر الإماراتي(.

تركز  فقد  ال�سمية(  باجلملة  الإخبار  )تراكيب  وعنوانه:  الأول،  الباب  واأما 
اهتم  الإماراتي من خالل ف�سلني:  �سعر احلرية  الإخبار يف  تراكيب  على و�سف 
اأولهما برتاكيب الإخبار باجلملة ال�سمية، بينما اهتم الثاين برتاكيب الإخبار باجلملة 

الفعلية.
اأما الباب الثاين، وعنوانه: )تراكيب الإن�ساء يف �سعر احلرية( فقد اجته اإىل 
و�سف تراكيب الإن�ساء من خالل ف�سلني: فعالج يف الف�سل الأول تراكيب الإن�ساء 

الطلبي، وعالج يف الف�سل الثاين تراكيب الإن�ساء غري الطلبي.
اخلامتة.

نتائج البحث: 
وقد اأ�سفر هذا العمل البحثي عن نتائج معرفية ومنهجية عامة لعل اأبرزها: 

اإثبات اأ�سالة ال�سعر الإماراتي يف احلرية وانتمائه الرتكيبي اإىل ال�سعر العربي  -
الأ�سيل.

تنوع وثراء البناء الرتكيبي للق�سيدة الإماراتية يف احلرية، مبا يجعلها ت�سلح  -
لالحتجاج النحوي بكل جدارة.

ال�ساعر احلريوي، مبا  - التي كان يعي�سها  عك�ست ق�سيدة احلرية ب�ساطة احلياة 
يدل على �سدق التعبري عن الواقع ومعانقة هذا ال�سعر مل�سامني حياة الإن�سان 

العربي الإماراتي يف هذه الفرتة و�سمن احليز اجلغرايف ملنطقة احلرية.
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التعريف بالطالبة
عائ�سة اإبراهيم حممد اإ�سماعيل   : ا�سم الطالبة 

اللغة والنحو   : التخ�س�س 
دكتوراه   : الدرجة العلمية 

 2017-1-31   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد ح�ساين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
ل�سانية  درا�سة  الإمارات  دولة  يف  اللغوي  التخطيط  الر�سالة:  عنوان 

اجتماعية.
اإ�سكالية البحث: 

تكمن الإ�سكالية يف النظر يف �سيا�سة حكومة الدولة جتاه اللغة العربية بو�سفها 
اجلهة الر�سمية الأوىل التي تهتم باللغة وق�ساياها، و�سري�سد البحث باإذن اهلل موقف 

الدولة اإزاء اللغة.
خطة البحث: 

�سممت ف�سول البحث ومباحثه ب�سورة توؤطر املو�سوع، وتلم باأهم جوانبه 
قدر الإمكان، وعليه ق�سم البحث اإىل اأربعة ف�سول على النحو الآتي: 

الف�سل الأول: التخطيط اللغوي: الأ�س�س املعرفية واملنطلقات املنهجية، ومت 
فيه تناول نظرياته ومراحله واأهدافه.
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الف�سل الثاين: ال�سيا�سة اللغوية والتخطيط اللغوي، ويت�سمن عالقة ال�سيا�سة 
بالتخطيط اللغوي، واجتاهات ال�سيا�سة اللغوية.

الف�سل الثالث: الف�سل الثالث: الو�سع اللغوي يف دولة الإمارات، ويتناول 
اللغة العربية يف الإمارات ولهجاتها، واللغات الوافدة واأثرها.

الإمارات، ويتناول واقع  اللغوي يف دولة  التخطيط  فاعلية  الرابع:  الف�سل 
التخطيط اللغوي، ومناذج منه. 

نتائج البحث: 
اأظهر البحث الدور الكبري الذي تقوم به الدولة، وموؤ�س�ساتها املعنية بالق�سايا    -
اللغوية من حيث �سمولية النظرة للواقع اللغوي، وعدم الرتكيز على جانب 
ب�سكل  العمل على عدة م�سارات  بل  اللغوي،  التخطيط  واحد من جوانب 

تكاملي.
ان�سب اهتمام دولة الإمارات على الو�سع اللغوي، وما يت�سمنه من درا�سة    -
واآلية  ودرا�ستها  اللغوية،  ال�سيا�سات  وو�سع  املجتمع،  يف  اللغوي  الواقع 

تنفيذها، ومراقبة تنفيذها على الواقع الفعلي. 
اللغوية حيث ميثل الإطار  اللغوي وال�سيا�سة  تاأ�سي�س م�سار خا�س للتخطيط    -
فكرية  مرجعية  مبثابة  لتكون  الدولة؛  تقدمها  التي  اللغوية  للربامج  العام 

للربامج، والأن�سطة التي تنفذها الدولة مبوؤ�س�ساتها اللغوية املختلفة.



2- رسائل الدكتوراه
)األدب والنقد(
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التعريف بالطالبة
ميثاء حمدان را�سد الطنيجي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
الدكتوراه    : الدرجة العلمية 

28-5-2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. ع�سام خلف كامل    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: امل�سرح الإماراتي احلديث )درا�سة مو�سوعية فنية(.

اإ�سكالية البحث: 
يحاول البحث الإجابة عما يلي: 

 ما اجتاهات امل�سرح الإماراتي؟ وما اأنواعه؟ -
ما مو�سوعاته؟ وما اأهم ال�سور البارزة فيها؟ -
ما عنا�سر الت�سكيل الفني يف مو�سوعاته؟ -

خطة البحث: 
بدايات  هي:  مباحث  عدة  مت�سمن  متهيد  �سبقهما  بابني،  اإىل  البحث  ُق�سم 
اأبناء  وتاأثر  العربي،  الوطن  امل�سرحية يف  والظواهر  واحلياة،  امل�سرح  و  امل�سرح، 
وظواهر  )1963م(،  قبل  الإمارات  يف  امل�سرح  غياب  واأ�سباب  بها،  الإمارات 
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الأندية  دور  وتاأثري  للم�سرح،  الفعلية  الن�ساأة  قبل  الإمارات  اأبناء  عرفها  م�سرحية 
ال�سعبية،  الفنون  وجمعيات  الك�سفية،  واملع�سكرات  واملدار�س،  الريا�سية، 

والعن�سر الن�سائي يف الوجود امل�سرحي.
بعنوان  الأول  الف�سل  ف�سلني؛  اإىل  مق�سما  الأول  الباب  جاء  ذلك  بعد 
»الإرها�سات«  بعنوان  الأول  املبحث  مبحثني،  اإىل  ق�سم  وقد  »البدايات«، 

واملبحث الثاين بعنوان »الروافد«.
للم�سرحية(  الفني  )للت�سكيل  خ�س�س  فقد  البحث،  من  الثاين  الباب  اأما 
وق�سم اإىل اأربعة ف�سول هي: الف�سل الأول »ال�سخ�سيات: �سماتها، واأنواعها يف 
»املكان  الثالث  والف�سل  واأنواعه«،  »الزمن  الثاين  والف�سل  الإماراتي«  امل�سرح 
و�سلطة املتغري«، ثم الف�سل الرابع »احلوار واأنواعه« وقد انق�سم كل ف�سل من هذه 

الف�سول اإىل عدة مباحث.
نتائج البحث: 

تنوعت اجتاهات امل�سرح الإماراتي التقليدي، ومو�سوعاته، اإ�سافة اإىل ظهور  -
التجريب يف الكتابة امل�سرحية الإماراتية والذي هو م�سمى يطلق على كافة 
املحاولت امل�سرحية املعار�سة واملختلفة بطروحاتها وطرقها و�سكلها ملفاهيم 
وغري  التابوهات  وك�سر  الأ�سياء  من  الغام�س  كاكت�ساف  التقليدي،  امل�سرح 

ذلك.
برزت يف مو�سوعات امل�سرح الإماراتي �سورة املثقف، و�سورة املراأة التي  -

كان لها ن�سيب وافر من هذه التجربة الثقافية املهمة. 
ور�سدت  - والقت�سادي  الجتماعي،  الواقع  امل�سرح  مو�سوعات  لم�ست 

اإىل  اإ�سافة  مت�سلة،  �سنوات  عرب  املجتمع  على  طراأت  التي  التطورات 
املو�سوعات التاريخية والرمزية والأ�سطورية.
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خل�س البحث كذلك اإىل اأن عنا�سر الت�سكيل الفني يف مو�سوعات امل�سرح  -
عنا�سر  كلها  واحلوار  والزمان  واملكان  فال�سخ�سيات  متنوعة؛  الإماراتي 

م�ساهمة يف ت�سكيل املو�سوعات املطروحة يف امل�سرح.
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التعريف بالطالبة
عذبة خليفة �ساهني الغفلي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

12-6- 2013م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد اأحمد الديباجي    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: الروؤيا والت�سكيل يف ال�سعر الإمارتي املعا�سر.

اإ�سكالية البحث: 
يحاول البحث الإجابة عما يلي: 

ما الذي مييز ق�سائد �سعر الإمارات بدًءا من منت�سف القرن املا�سي اإىل الآن؟ - 1
اأ�ساليبهم �سواء  اأ�سعارهم وال�سمات التي لونت  بها  تلب�ست  وما الروؤى التي 

امل�سرتك منها اأو املتفرد؟
ما دور �سكل ال�سعر الإماراتي يف بيان الروؤى من حيث و�سوحها و�سفافيتها - 2

فل�سفة  الإماراتي  ال�سعر  حمل  وكيف  ال�ساعر؟  ذهن  يف  تكوينها  وطبيعة 
ال�ساعر وروؤيته جتاه احلياة ومفهومه للخري وال�سر؟ وموقفه من احلياة واملوت 

وما وراءهما؟
ما الروؤى التي عاجلوها؟ واملعاين التي تو�سلوا بها للو�سول اإليها؟ - 3
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تاأثروا؟ وما الثقافات التي حملتها تلك الروؤى؟ وما القيم التي نادوا بها - 4 مبن 
الوجود والزمان  اإزاء  التي جا�ست يف �سدورهم؟ وما روؤاهم  والعواطف 

والأقدار وخالق الأكوان واحلياة واملوت؟ 
خطة البحث: 

لقد ا�ستملت الر�سالة على: مقدمة تُوّطئ للمو�سوع ومتهد له ذهن املتلقي.
وجاء الباب الأول ي�سم خم�سة ف�سول، اأولها: ف�سل روؤيا الإن�سان الفرد.

وثانيها ف�سل حتت عنوان الروؤيا الجتماعية.
وثالثها ف�سل »الروؤيا الإن�سانية« يف الق�سيدة الإماراتية. 

اأما الف�سل الرابع: فكان بعنوان »الروؤيا ال�سيا�سية« بكل دوائرها.
ومتحورالف�سل اخلام�س حول الروؤيا الدينية.

وجاء الباب الثاين: مو�سوما »بالت�سكيل الفني وعنا�سره يف ال�سعر الإماراتي 
املعا�سر«، وقد ُق�ّسم اإىل ثالثة ف�سول: 

اخت�سَّ الف�سل الأول باللغة. 
واخت�سَّ الف�سل الثاين مبو�سوع ال�سورة ال�سعرية.

اأما الف�سل الثالث والأخري: فتناول مو�سوع مو�سيقى الوزن والإيقاع بنوعيه 
الداخلي واخلارجي.

نتائج البحث: 
وقد تو�سل البحث اإىل النتائج الآتية: 
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اإليه فعاليات الروؤى عند ال�سعراء،  اإن الف�ساء ال�سعري الوا�سع الذي نقلتنا    -
تناول ق�سايا كثرية اجتماعية واإن�سانية وفكرية ووطنية وقومية ودينية: 

يف جمال احلب كان لكل �ساعر زاوية نظر خا�سة به �سكلت روؤيته.   -
اإزاء الأخالق والتقوى  ال�سعراء عن روؤاهم  ومن خالل املديح والرثاء عربَّ    -
وال�سالح، ومن خالل غر�س الرثاء خا�سة، اأبانوا عن روؤاهم اإزاء الوجود 

والفناء.

ويف روؤياهم الجتماعية وجدناهم ير�سمون خطى م�ستقبل وطنهم.   -

ويف مو�سوع الإن�سانية تتك�سف روؤاهم عن هموم الإن�سان املتاأمل.   -

ويف ال�سيا�سة عربوا عن روؤاهم اإزاء كل ما له عالقة بالهوية.   -
اأما فيما يخ�س الت�سكيل الذي تلب�ست به روؤاهم، فقد تو�سلت الدرا�سة اإىل    -

اأن ال�سعراء اعتمدوا على األفاظ مت�سمة بالو�سوح.
واأما �سورهم فقد جاءت ر�سيقة وا�سحة ت�سبه بيئتهم، التي ل تذهب بعيدا    -

يف التحليل والتعليل.
احلامل  املعا�سر  الإماراتي  ال�سعر  فاإن  ال�سعرية  باملو�سيقى  يتعلق  فيما  اأما    -
معروفة،  تقليدية  ت�سكيالت  على  بع�سه  جاء  املختلفة  ال�سعرية  للتجارب 

وجاءت بع�س ق�سائده متحررة من نظام الق�سيدة التقليدية.
ويف كل ذلك ن�ستطيع القول اإّن الروؤى التي عربَّ عنها �سعراء الإمارات كانت    -

�سفافة قريبة ل ت�سطح فيها وراء الغيبيات.
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التعريف بالطالبة
عائ�سة �سيف خمي�ص �سعيد العي�سائي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

4-6- 2014م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد عثمان رحماين   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
من 1970- املعا�سر  الإمارات  اأدب  يف  الثقافية  الأن�ساق  الر�سالة:  عنوان 

.2000
اإ�سكالية البحث: 

ت�سعى هذه الّدرا�سة اإىل الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية: 
ما الأن�ساق الثقافية التي حملها الن�س الأدبي الإماراتي املعا�سر؟ اأهي اأن�ساق - 1

جاهلية؟ اأم اإ�سالمية؟ اأم حداثّية غربية؟
هل تتوافق هذه الأن�ساق مع الأن�ساق اجلمعّية للمجتمع؟ - 2
اأهذه الأن�ساق اأن�ساق اإيجابية؟ اأم �سلبية؟- 3
كيف و�سلت هذه الأن�ساق اإىل املبدع الإماراتي؟ وهل تعّر�ست لالخرتاق - 4

التاريخي اأو اجلغرايف؟ وما اأ�سباب ذلك الخرتاق؟

188



)262(

كيف تقبَّل امل�ستهلك تلك الأن�ساق؟- 5
ما دور الناقد العمدة حيال تلك الأن�ساق؟ - 6

خطة البحث: 
مت تق�سيم البحث اإىل ثالثة ف�سول، جاءت على النحو الآتي: 

املقدمة.
الف�سل الأول: النقد الثقايف )املفهوم، املرتكزات، الن�ساأة والتطور(.

الف�سل الثاين: الأن�ساق الثقافية يف ال�سعر الإماراتي املعا�سر)ق�سيدة الن�سيب 
اأمنوذجا(.

)الق�سة  املعا�سر  الإماراتي  ال�سرد  يف  الثقافية  الأن�ساق  الثالث:  الف�سل 
الق�سرية اأمنوذجا(.

اخلامتة: وت�سمل النتائج والتو�سيات.
نتائج البحث: 

النتائج املتو�سل اإليها: 
املعا�سر  الإمارات  اأدب  يف  ودرا�ستها  الثقافية  الأن�ساق  ا�ستقراء  خالل  من 

تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج الآتية: 
الن�س  - مرجعية  بني  التفاعل  ر�سد  على  الثقافية  القراءة  ا�سرتاتيجية  تقوم 

الثقافية، والوعي الفردي للمبدع.
جتّلى من خالل الدرا�سة اأن الن�س الإماراتي )ال�سعري وال�سردي( قد ت�سمن  -
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اأن�ساقا ثقافية جتّلت فيها مظاهر ال�سراع والتحدي يف فرتة التحول القت�سادي 
وال�سيا�سي والجتماعي يف فرتة الثمانينيات من القرن الع�سرين. 

ت�سّكلت  - الن�سيب  ق�سيدة  ففي  الأ�سداد  ن�سق  الإماراتي  الن�س  يف  �ساع 
اأن�ساق مت�سادّة مثل ن�سق متجيد الذات-متجيد الغري، الوفاء-الغدر، جمال 
عذري-جمال مادي... ويف الق�سة كذلك �ساع ن�سق الأ�سداد مثل الت�ساد 

يف معايري الزواج )احلّب-العرف-اجلمال-الطبقة الجتماعية(.
حينا  - اإيجابية  ثقافية  اأن�ساق  لبناء  اجلمالية  الأن�ساق  الإماراتي  املبدع  وّظف 

و�سلبية اأخرى.
�سّكلت الأن�ساق الثقافية الأ�سرية حمورا اأ�سا�سا لهتمام القا�ّس الإماراتي. -
�سكلت الأن�ساق املخرتقة لالأن�ساق العاّمة اجلماعية حيزا ب�سيطا ل يكاد يذكر  -

ة ظبية خمي�س. ة )بعد اخلام�سة م�ساء( للقا�سّ مثل ق�سّ
كما ميكن اأن نلحظ اأّن هناك اأن�ساقا اجتماعية قد �سكَت عنها املبدع الإماراتي  -

رغم خطورتها واأهّميتها مثل ن�سق العالقة مع املربيات الأجنبيات، والأجنبي 
ب�سكل عام. 
اأهم التو�سيات: 

مل يربز دور القارئ العمدة حيال هذه الأن�ساق الثقافية ب�سكل وا�سح، وعلى  -
منظومة  ي�ستهلكها وفق  اإنه  اأم  عنها  اإذا هو را�س  ما  يت�ساءلوا  اأن  الدار�سني 

اجلماعة وح�سب.
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التعريف بالطالبة
زكية حممد خالد اأحمد   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

25-3- 2015م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اأحمد عثمان رحماين    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
القراآن الكرمي عواملها وجتلياتها  ال�ستجابة اجلمالية يف  الر�سالة:  عنوان 

يف �سورة )ق(.
اإ�سكالية البحث: 

يرمي هذ البحث اإىل حتقيق الهدف املرجو منه وهو طرح ق�سية ال�ستجابة 
طريق  عن  ودرا�ستها  متفرقة،  اآيات  يف  يتجلى  كما  الكرمي،  القراآن  منظور  من 
التطبيقي  النموذج  خالل  من  اجلمالية  ال�ستجابة  لغر�س  املوظفة  الفنية  الو�سائل 
)�سورة ق(؛ وذلك للو�سول اإىل قواعد علمية ميكن للدار�سني من بعد العتماد 
عليها، ي�ستمدون من خاللها اأ�سول نظرية ال�ستجابة احلقة وقوانينها، كما يطمح 
من  ا�ْسُتِفيد  مما  انطالقا  الو�سعية  النظر  وجهات  بع�س  ت�سحيح  اإىل  البحث  هذا 
الأو�ساف القراآنية لأحوال ال�ستجابة، وكذلك يهدف اإىل تقدمي منوذج تطبيقي 
عن ال�ستجابة اجلمالية من خالل البحث عن الو�سائل الفنية املوظفة لهذا الغر�س 

يف �سورة )ق( بو�سفها منوذجا للتطبيق.

189



)265(

خطة البحث: 
مت تق�سيم البحث اإىل ما يلي: 

مدخل تاأ�سيلي بعنوان: »بني نظرية ال�ستجابة ونظرية التلقي«. 
وثالثة اأبواب.

اأما الباب الأول فاإنه تناول مو�سوع »عوامل ال�ستجابة وجتلياتها«.
املف�سرون  واأنواعه«  التلقي  »م�ستويات  مو�سوع  فيتناول  الثاين  الباب  واأما 

وامل�ست�سرقون مناذج.
واأما الباب الثالث فيتناول »تطبيقات النظرية على �سورة )ق(«.

وختم البحث بخامتة تت�سمن نتائج البحث والتو�سيات.
نتائج البحث: 

جعل اهلل تعاىل القراآن متجاوزا حدود الكمال والتمام اإىل الإعجاز.- 1
وهياأه - 2 املتلقي  يف  ال�ستقبال  جهاز  اأن�ساأ  الذي  نف�سه  هو  القراآن  م�سدر 

له  ُمِنَحْت  التي  ا�ستغالل الأدوات  لال�ستجابة، ويبقى دوره فقط يف ح�سن 
وح�سن التلقي.

اآلة ال�سماع وخل�ستها يف - 3 خُل�سِت الدرا�سة اإىل الأ�سباب املوؤدية اإىل تعطيل 
الرغبة  امتالك  الإعرا�س، وعدم  العناد، والإ�سرار على  اأ�سباب هي:  ثالثة 

لل�سماع احلقيقي.
ويف �سياق ال�ستجابة اأ�سار البحث اإىل العوامل املعيقة لال�ستجابة؛ ذلك اأنه - 4

قد جند جميع الظروف مهياأة لال�ستجابة، ولكن مع ذلك تنعدم ال�ستجابة، 
البحث  ق�سم  وقد  ذلك،  دون  وعوائق حالت  موانع  وجود  من  بد  ل  وهنا 
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العوامل املعيقة اإىل ثالثة هي: 
عوامل عقلية، وعوامل نف�سية، وعوامل اجتماعية.  

ب�سفتها منوذجا - 5 الداخلي يف �سورة )ق(  القراآين  للن�س  الداخلي  البناء  اإن 
يوؤدي دورا مهما يف لفت انتباه املتلقي والتاأثري فيه لتحقيق ال�ستجابة، عن 

طريق اجلماليات التي يتمتع بها الن�س القراآين.
لتحقيق - 6 مهمة  و�سيلة  تعد  البنائي  الت�سوير  وعنا�سر  البالغية  التجليات  اإن 

ال�ستجابة؛ لأنها تنقل للمتلقي وظيفة الكالم التاأثريية ب�سورة جمالية.
اإن الدرا�سة ال�سوتية للن�س القراآين جانب مهم من جوانب التاأثري يف املتلقي؛ - 7

لأن هذا الن�س �سماعي بالدرجة الأوىل.
اأهم التو�سيات: 

الكرمي  القراآن  لدرا�سة  اجلهود  تكثيف  الباحثني  من  تاأمل  الدرا�سة  هذه  اإن 
فريدة  وقوانني  بقواعد  منها  وتخرج  القراآنية،  الن�سو�س  ت�ستنطق  عميقة  درا�سة 

يف جمالها. 
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التعريف بالطالبة
لطيفة عبد اهلل اأحمد يو�سف احلمادي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

16-4- 2015م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد عبد احلي    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: املقالة يف اأدب اأحمد ح�سن الزيات، »درا�سة يف املقومات 

الفكرية والبناءالفني«.
اإ�سكالية البحث: 

ت�سعى هذه الدرا�سة لالإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية: 
ما موؤهالت الزيات التي بواأته مكانة اإدارة دورية من اأهم و�سائل ا�ستقطاب - 1

الفكر والأدب يف العامل العربي.
روؤيٌة - 2 معروف،  هو  كما  والر�سالة،  الر�سالة«،  »جملة  دوريته  الزيات  ى  �َسمَّ

نف�سه  اأناط  التي  املنزلة  بهذه  وعي  على  كان  فهل  والتزام.  وم�سوؤولية 
لال�سطالع بها؟ 

للزيات يف مقالته ر�سالة فكرية. ما هي؟- 3
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ما مدى تاأثري اجلانب الفكري للكاتب يف البناء الفني ملقالته؟- 4
هل ا�ستطاعت عنا�سر البناء الفني اأن حتمل روؤية الكاتب؟- 5
هل اأثمرت الفرتة الزمنية التي عاي�سها الكاتب ن�سو�سا مقالية لها خ�سو�سية - 6

فنية؟
خطة البحث: 

ق�سم البحث اإىل مقدمة، ومتهيد، وبابني، وخامتة.
َد فيها مو�سوع البحث، واأ�سباب اختياره، ومنهج درا�سته. اأما املقدمة، َفُحدِّ
ويف التمهيد طرق البحث مفهوم املقالة، وظروف ن�ساأتها يف الآداب العربية 

والغربية، ومراحل تطورها يف الأدب العربي احلديث.
وجاء الباب الأول، بعنوان »املقومات الفكرية يف مقالت الزيات«.

وجاء الباب الثاين بعنوان »البناء الفني يف مقالت الزيات«.
ثم كانت اخلامتة بيانا لأهم نتائج الر�سالة، وتو�سياتها.

نتائج البحث: 
وجاءت نتائج هذه الدرا�سة، فيما ياأتي: 

من ناحية امل�سمون، ك�سفت الدرا�سة عن جوانب عدة من �سرية اأحمد ح�سن    -1
الزيات، ف�سكلت بذلك اأحد امل�سادر املوثِّقة حلياته ونتاجه.

بالهيكل  التزامه  رغم  الزيات  اأن  اإىل  الدرا�سة  خل�ست  البناء،  ناحية  من    -2
ما جعلها  املقالت، وهو  هياكل  اأخرى من  اأمناطا  قدم  فاإنه  للمقالة  التقليدي 
غنية يف مادتها، عاك�سًة مرونته، وحماولِته اجلادة التي اأف�ست اإىل التجديد 
للمقالة  البنائي  ال�سكل  اأن  اإىل  خل�ست  وكذلك  احلديثة.  املقالة  فنيات  يف 
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عنده، يف بع�س الأحيان، يتداخل عفوا مع اأ�سكال الأدب الأخرى وبخا�سٍة 
الق�سة.

فما يتعلق ب�سوره الأدبية فاإنها تنوعت بني ح�سية وذهنية، وواقعية وخيالية، 
ير�سم  اأن  بها  الزيات م�ستعينا  ا�ستطاع  ومفردة ومركبة، و�ساكنة ومتحركة، وقد 
احل�س  م�ستوى  عن  منها  بكثري  ُمْرتٍَق  عميقة،  اإن�سانية  اأحا�سي�س  عن  معربة  �سورا 
هذا  جانب  اإىل  لكن  النفعال،  واإثارة  واحلركة  الإيحاء  م�ستوى  اإىل  الظاهري، 
الفوتوغرافية  الروؤية  حدود  يتعدَّ  مل  منطقي،  اأ�سلوب  على  �سوره  بع�س  قامت 
اأن  اأي�سا  الدرا�سة  لحظت  وقد  النف�سي.  باحل�س  املتاأثرة  غري  للم�سهد،  الالقطة 
مقالته  يف  لأنه  والإمتاع؛  الت�سلية  بها  يق�سد  كان  ما  عامة،  ب�سفة  عنده  البالغة 
اأجل  من  القارئ  مع  للتوا�سل  م�سخرة  ر�سالة  يحمل  ملتزما  هادفا  خطابا  يكتب 
باأفكار وحقائق مقنعة. كما لحظت  اإليه، وتزويده ب�سكل �سمني  نقل املعلومات 
اأي�سا اأن الكاتب ا�ستعان ببع�س اأنواع الت�ساد واجلنا�س وو�سائل البديع الأخرى، 
املعنى  من حيث  بناء حمكما  مقالته  بناء  بارزا يف  دورا  بها  يوؤدي  اأن  وا�ستطاع 

واملبنى.
اأهم التو�سيات: 

حَتُثُّ الدرا�سة على التوجه اإىل فن املقالة عند كّتابنا العرب الرواد، وجمع 
يت�سنى  حتى  اإ�سدارات؛  يف  واإخراجها  وحتقيقها  وتوثيقها  مظانها  من  مقالتهم 

للباحثني والدار�سني ال�ستفادة منها.



)270(

التعريف بالطالبة
نورة عبيد عمري بن عمري الرميثي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

3-9-2015م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عمر بوقرورة    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
 - احلديثة  العربية  الدوريات  يف  النقدية  املرا�سالت  الر�سالة:  عنوان 

مقاربات يف نقد النقد - )1900 - 1960(. 
اإ�سكالية البحث: 

جاءت الإ�سكالية لالإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 
ما الفكر الأدبي النقدي الذي قّدمته املرا�سالت النقدية يف الدوريات العربية  -

احلديثة؟ وهل ميكن اأن نعّدها فنا يقّدم مادة نقدية �ساحلة للدرا�سة؟
الأدبية  - بالق�سايا  يتعّلق  فيما  ع�سرها  روح  متثل  املرا�سالت  تلك  كانت  هل 

والنقدية املطروحة؟ 
ما اخل�سائ�س العامة للحركة النقدية يف املجالني الأدبي والنقدي يف القرن  -

املا�سي )ق20(؟
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خطة البحث: 
ينق�سم البحث اإىل بابني، لكل باب ف�سوله كما يلي: 

الباب الأول: »بني املرا�سالت ونقد النقد واإ�سكالية املفاهيم«، الف�سل الأول: 
»يف مفهوم نقد النقد تاأ�سي�سا وتاأ�سيال«. الف�سل الثاين: »املرا�سالت النقدية الن�ساأة 
واملفهوم«. الف�سل الثالث: »املرا�سالت بني بدايات احل�سور وماهية التحّول من 

التاأ�سي�س اإىل التاأ�سيل«. الف�سل الرابع: »املرا�سالت من الإبداع اإىل النقد«.
»الأدب  الأول:  الف�سل  النقد«،  نقد  ومقاربات  »املرا�سالت  الثاين:  الباب 
املجايلة  واإ�سكالية  النقدية  »املقاربات  الثاين:  الف�سل  والتقليد«،  التجديد  بني 
وهّويتها«،  الأمة  وذاتية  »الأدب  الثالث:  الف�سل  وال�سباب«،  ال�سيوخ  اأدب  بني 
الف�سل الرابع: »قيمة الأدب بني اجلمال والنفعية«، الف�سل اخلام�س: »املرا�سالت 

واملقاربات النقدية واإ�سكالية املنتج النقدي«. 
واأُحلقت  اإليها،  ل  املتو�سّ النتائج  فيها  اأوجزْت  خامتة  ذلك  بعد  جاءت  ثم 

بتو�سيات.
نتائج البحث: 

جتاور - 1 املختار  الزمني  الإطار  �سمن  النقدية  للحركة  الوا�سحة  ال�ّسمات  من 
الأ�سداد وكرثة الثنائيات التي اأف�سحت يقينا عن نقد مبرجعيات خمتلفة اأو 

مبرجعني خمتلفني متناق�سني على الأقل.
َزْت يف املجال الأدبي يف القرن املا�سي مل تواكبها حركة - 2 اإن اجلهود التي اأُجْنِ

نقدية تخت�س بكل نوع نرثي على حدة؛ وذلك لأن تلك اجلهود النقدية مل 
ت�سَع لدرا�سة تراعي خ�سو�سيته النوعية، واكتفت باأبحاث عاّمة تتناول معايري 
نقدّية منطية تعتمد على اأحكام و�سفية عاّمة ترتاوح بني روؤية تاريخية، واأخرى 

جتزيئية بدائية.
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كانوا - 3 الذين  والنقاد  الأدباء  اأمام  اآفاقا  فتحت  ال�سحافة  يف  النقد  حركة 
يحاولون اإي�سال ال�سوت النقدي اإىل اأكرب �سريحة من القراء.

الدرا�سات النقدية املبثوثة يف ثنايا املرا�سالت مهّمة؛ لأنها ا�ستطاعت اأن متنح - 4
التحليل والتاأويل والتف�سري  الن�سو�س الأدبية �سعرها ونرثها قوة ومتانة يف 

والتوجيه.
بثنائية - 5 حمكومة  املرا�سالت  ثنايا  يف  البحث  وجدها  التي  النقدية  املقاربات 

ذاتية  اإحداهما  بني روؤيتني،  النقد  نقد  مار�سوا  الذين  النقاد  مرجعية جعلت 
تابعة  تكون  تكاد  متاأثرة  والأخرى  اخلا�سة،  الثقافة  مع  تتفاعل  اأن  حتاول 
والنظريات  باملفاهيم  املوؤّيد  املبا�سر  للنقل  خا�سعة  يجعلها  مرجعي  باغرتاب 

النقدية اجلاهزة.
تتداخل وظائف نقد النقد، ب�سمات قراءة ناقد النقد من جهة، وبتعريف نقد - 6

النقد من جهة اأخرى. 
اأهم التو�سيات: 

خرج البحث مبجموعة من التو�سيات، لعل اأهمها: 
انخراط نقد النقد ووقوعه �سمن امل�ساحة اخلا�سة للنقد الأدبي اأمر غري �سليم - 1

من الناحية العلمية، ولهذا فاإن احلاجة ملحة اإىل تاأ�سي�س نظرية جديدة تدعم 
فكرة ا�ستقالل نقد النقد، من منطلق عوامل تاريخية قدمية، وعوامل معرفية 
�سياغة  يف  �سي�سهم  ذلك  لأن  جوهرهما؛  باختالف  تت�سل  معا�سرة  وفّنية 

مفهوم �سامل لطبيعة نقد النقد وم�سطلحاته وتق�سيماته وغاياته.
اأنواعها - 2 مبختلف  الن�سو�س  من  الهائلة  بالرثوة  الباحثني  اهتمام  وجوب 

واأجنا�سها الأدبية، املبثوثة يف غيابات الدوريات القدمية املهرتئة.
اأن - 3 للباحثني  ميكن  مادة  حتوي  الدوريات  يف  النقدية  املرا�سالت  مازالت 

ي�سطروا منها موؤلفات قيمة تك�سف اأ�سرارها وتظهر خوافيها.
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التعريف بالطالبة
�سعاد را�سد اأحمد   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

16-12- 2015م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. ع�سام خلف كامل    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: ال�سردية يف ال�سعر الإماراتي املعا�سر.

اإ�سكالية البحث: 
ي�سطلع هذا البحث مبعاجلة اإ�سكالية التالقي بني ال�سرد وال�سعر يف اخلطاب - 1

مواقف  عن  للتعبري  فنية  و�سيلة  ال�سرد  باعتبار  املعا�سر  الإماراتي  ال�سعري 
ال�ساعر وروؤاه من الأ�سياء من خالل حتوير م�سمون الق�سة واإعادة �سياغتها 

لتن�سجم مع مق�سديته.
البالغة - 2 ال�سعر لل�سرد؟ وفيَم متثلت  ال�سرد لل�ساعر، وما منح  ما الذي منحه 

الغنائي  الطابع  �سيطرة  من  للخروج  الإماراتي  ال�ساعر  خلقها  التي  اجلديدة 
ل�سعره؟

كيف وظف ال�ساعر الإماراتي ال�سرد؟ هل جاء ال�سرد على منط واحد عند - 3
جميع ال�سعراء الإماراتيني؟ وهل ال�سرد على منط واحد يف جميع ن�سو�س 

ال�ساعرالواحد؟ 
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كيف جاء ال�سرد يف الق�سيدة النرثية ويف ق�سيدة التفعيلة؟ وكيف وظف - 4
ال�سعراء ال�سرد يف الق�سائد العمودية؟ 

خطة البحث: 
اقت�ست طبيعة البحث اأن يُبنى على النحو الآتي: 

املقدمة 
الف�سل الأول-جتليات ال�سرد واأنواعه يف اخلطاب ال�سعري الإماراتي: 

املبحث الأول-جتليات ال�سرد: 
الت�سوير

احلوار
املبحث الثاين-اأنواع ال�سرد من حيث ح�سور الراوي: 

الراوي العليم
الراوي امل�سارك

الف�سل الثاين-اأثر اللغة ال�سعرية يف ال�سرد
الف�سل الثالث-اأثر الإيقاع ال�سعري يف ال�سرد

الف�سل الرابع-اأثر ال�سورة ال�سعرية يف ال�سرد 
نتائج البحث: 

كان من اأهم ما خل�ست اإليه الدرا�سة هو اأن اخلطاب ال�سعري الإماراتي َفهَم 
وان�سهار  الأدبية  الأجنا�س  بني  التماهي  على  قائما  جديدا  فهما  وال�سعرية  ال�سعر 
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احلدود بينها، مما اأ�سهم يف ت�سريد ال�سعر، وقد وجدنا عند ال�ساعر الإماراتي يف 
خطابه القائم على ال�سرد ب�سوت الراوي، وجدناه �سًدى لذات ال�ساعر و�سورة 
ا�ستكمال  لأجل  التفعيلة،  ق�سيدة  اأن  ووجدنا  والوجود،  للحياة  ونظرته  لروؤاه 
النرث؛ وذلك  العمودية وق�سيدة  الق�سيدة  ال�سردية تختلف عن  ال�سورة  عنا�سر 
ملا تتيحه خ�سائ�س هذه الق�سيدة من م�ساحة ت�سمح لها بال�سرت�سال يف ال�سرد مع 
اإما لتخليد  احلفاظ على عنا�سر ال�سعرية، وجاء توظيف ال�سعر العمودي لل�سرد 
موقف ما، اأو ت�سجيل حلظة انفعالية اأو حماكاة للواقع، اأما �سعر التفعيلة فقد وظف 
ال�سرد لت�سجيل حلظة انفعالية وت�سجيل روؤى ال�ساعر وعالقاته بالعامل من حوله، اأما 
الروؤية يف ق�سيدة النرث فقد بدت يف العديد من الن�سو�س غري وا�سحة لعتماد 

�سعرائها على الإيهام والغمو�س.
وقد عني ال�سرد يف الق�سيدة العامودية بالوظيفة التمثيلية للواقع، اأما ق�سيدتا 

التفعيلة والنرث فقد اعتنتا بذات ال�ساعر وعالقة تلك الذات بالعامل من حوله.
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التعريف بالطالبة
زينب عي�سى �سالح اليا�سي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

16-5- 2016م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عمر اأحمد بوقرورة    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: ال�سعر العربي املعا�سر بني جملة الأدب و جملة الثقافة.

اإ�سكالية البحث: 
ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية: 

ال�سعراء - 1 من  اد  الروَّ ن�سو�س  خالل  من  فيها  الروؤية  ومن�ساأ  الثقافة  جملة  ما 
املعا�سرين؟

اأ�سول هذه - 2 العربية؟ وما  الأنا  اأ�سيل موؤيد بحاجة  هل هي جملة ذات منبع 
اجلملة الثقافية؟ و هل هناك جملة ثقافة حتمل �سيغة الأنا و�سوؤال الأنا؟ وما 

اجلملة الثقافية التي حملت �سيغة الآخر و�سوؤاله؟
خطة البحث: 

لقد اقرتح البحث حلل الإ�سكالية خمططا كما يلي: 
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الباب الأول: »بني النقد الأدبي و النقد الثقايف«.
على  واأثره  املغاير  الإبداع  واإ�سكالية  املعا�سر  العربي  »ال�سعر  الثاين:  الباب 

اجلملتني الأدبية و الثقافية«. 
الأدبية  بني  )اجلملة  املتغري  جملة  و  املعا�سر  العربي  »ال�سعر  الثالث:  الباب 

والثقافية(«.
ل اإليها. واأُْنِهي البحث بخامتة ُر�سدت فيها النتائج املتو�سَّ

نتائج البحث: 
تو�سل البحث اإىل النتائج التالية: 

اإن املتغري يف الفن والنقد ب�سفة عامة ويف ال�سعر ب�سفة خا�سة، كان �سوؤاًل  -
حا�ساًل يف جممل الع�سور.

لقد ح�سر النقد الأدبي يف خمتلف الع�سور ب�سيغة اجلدل مما اأدى اإىل اإثرائه  -
وتطوره وتعدد مناهجه واآلياته.

اإن النقد الثقايف الذي هو نقد ما بعد احلداثي، قد فر�سته متغريات معرفية  -
وح�سارية لي�ست عربية بال�سرورة، وقد ح�سر بجدله الكبري املف�سي اإىل اأن 

يكون بدياًل منهجًيا عن النقد الأدبي.
اخلطاب  - يحتاجه  ما  اأنَّ  اأ�سحابُها  بها  يرى  بديلًة،  اآلياته  الثقايف  النقد  اقرتح 

ال�سعري هو البحث عن ثقافته ولي�س بالغته.
العربي املعا�سر  - ال�سعر  العربي احلديث، ويف  لقد جتلت املغايرة يف الأدب 

هذه  �سعراء  جاء  حينما  املعا�سر،  لل�سعر  الرومان�سية  املرحلة  منذ  بالتحديد 
املرحلة ببديل مو�سوعي وفني.
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اإبدالية  - الثقافية يف املرحلة الواقعية املعا�سرة ب�سفتها �سيغًة  ح�سرت اجلملة 
وقد  العربي،  والأدبي  النقدي  العرف  وماألوف يف  �سائد  هو  ما  مع  تغايرية 

ا�ستقت جذورها من الت�سال الفكري والعلمي لل�سعراء بالآخر الغربي.
وعن  - الواقع  عن  معربين  �سعرهم  والواقعية  املعا�سرة  مرحلة  �سعراء  طرح 

اإن�سان تلك املرحلة، وعن الطبقة العامة من ال�سعوب، اإذ اآثروا حماكاة واقع 
ل مغايرة يف م�ستويات خمتلفة. النا�س وهمومهم، مما جعل �سعرهم ي�سكِّ

احتكاك  - نتيجة  العربي  ال�سعر  يف  احلداثة  بخطاب  ال�سعرية  اجلملة  انبثقت 
�سعراِء رواِد احلداثة بالآخر الغربي. 

تقتلع  - كاملة،  اإبدالية  �سيغة  ب�سفتهم  الرواد  احلداثيون  ال�سعراء  ح�سر  لقد 
اإذ البديل مرفو�س؛ لأنه  اجلذور الثقافية والفكرية املا�سية ول تقرتح بدياًل؛ 

�سي�سري يوًما ما تقليًدا. 
 جاءت الروؤيا الإ�سالمية يف ال�سعر العربي املعا�سر، �سيغًة اإبدالية متتلك البعد  -

الروؤيوي ال�سمويل ملفردات الكون والوجود؛ ح�سر هذا البديل الإ�سالمي 
روؤيا متلك احلل، ومتتلك الإجابة عن اأ�سئلة الإن�سان املعا�سر، فال يبقى يهيم 

يف اإبدالت و مغايرات ل تعرب عن عمقه الوجداين. 
واحًدا،  - �سعريًا  كاًل  تكون  اأن  لميكنها  املعا�سرة  العربية  ال�سعرية  اجلملة  اإنَّ   

املتنوع  املتعدد  جملة  اإنها  فقط،  �سعر  و  اأدب  جملة  تكون  اأن  لميكنها  كما 
واملختلف اأحيانًا وهي جملة تركن يف اأغلبها نحو اجلديد والبديل املاثل يف 

الثقايف قبل الفني. 
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التعريف بالطالبة
عائ�سة حممد عبداهلل البك   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

17-5- 2016م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. عبد الرحمن بناين    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: العجائبي والغرائبي يف بنية ال�سرد الإماراتي.

اإ�سكالية البحث: 
ت�سعى هذه الدرا�سة لالإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية: 

الإمارات - 1 دولة  يف  والغرائبي  العجائبي  والروائي  الق�س�سي  النتاج  هل 
العربية املتحدة ي�سكل ظاهرة ت�ستحق الدرا�سة؟

العجائبي - 2 ال�سحري  املوروث  اإىل  الإماراتي  والروائي  القا�س  يلجاأ  ملاذا 
العامل  نحو  بالنزياح  الإماراتيون  والق�سا�سون  الروائيون  والغرائبي؟وهل 
دونها، اأم اإن الأمر ل يعدو اأن يكون التنويع  العجائبي عربوا عن ق�سايا يتق�سّ

والتجريب يف اإطار الواقعية ال�سحرية.
ملاذا يلجاأ القا�س والروائي الإماراتي اإىل العجائبي والغرائبي؟ - 3
والغرائبية - 4 العجائبية  والروايات  الق�س�س  التي وظفت يف  املو�سوعا ت  ما 
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الإماراتية؟
وهل ا�ستطاع القا�س الروائي الإماراتي اأن يلج عامل العجائبي والغرائبي يف - 5

اإبداعه؟
هل للق�سة والرواية العجائبية والغرائبية الإماراتية خ�سو�سية يف بنية ال�سرد - 6

يف الإبداع يف دولة الإمارات ب�سكل عام؟ 
خطة البحث: 

ق�سمت الدرا�سة اإىل مقّدمة وف�سل متهيدي وبابني ا�ستمال على عّدة ف�سول 
ومباحث ومطالب �سكلت مو�سوعات البحث الرئي�سة والفرعية، وخامتة، وعّدة 
نتائج، وتو�سيات، ثم امل�سادر ح�سب منهجية البحث الأكادميي على النحو الآتي: 
يف الف�سل التمهيدي تناولت الدرا�سة تعريف كل من الغريب والعجيب لغة 
والغرائبي  العجائبي  اأ�سكال  فيها  ذكرت  مباحث  �سبعة  من  وجعلته  وا�سطالحا، 
التاريخي  العمق  ثم ذكرت  والعلمية،  والتاريخية  والأ�سطورية  الدينية  وروافده 
دولة  يف  احلديث  والأدب  عامة  العربي  الرتاث  يف  والغرائبي  العجائبي  لالجتاه 

الإمارات العربية املتحدة خا�سة.
اأما الباب الأول فدار مو�سوعه حول ال�سخ�سيات العجائبية والغرائبية يف 

الأدب الإماراتي.
الأدب  يف  العجائبي  ال�سردي  الفني  البناء  لدرا�سة  الثاين  الباب  وجاء 

الإماراتي، حيث ذكرت الف�ساء العجائبي املفتوح واملنغلق.
وختم البحث بخامتة ت�سمنت عّدة نتائج متخ�س عنها البحث.
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نتائج البحث: 
وجاءت اأهم نتائج هذه الدرا�سة، فيما ياأتي: 

توظيف العجائبي والغرائبي ل من اأجل الإدها�س فقط، بل من اأجل النهو�س  -
بالعقل الب�سري، ليواكب املخرتعات احلديثة، والوعي باحلياة املعا�سرة.

اإن غاية العجائبي يف الق�سة والرواية الإماراتية، مل تعد كما كانت يف الآداب  -
القدمية، الهروب من العامل املعي�س وتقدمي �سورة لعامل اأف�سل، بل حتولت 

اإىل مغامرة يف ال�سكل وامل�سمون، تك�سف زيف جمالية الواقع وماألوفيته.
وظف العجائبي والغرائبي قناعا ملقاومة القهر الجتماعي. -
نف�س �سخ�سية  - ناجحتني يف ك�سف خبايا  العجائبية والغرائبية و�سيلتني  تعد 

للوجه  املغاير  الوجه  واإظهار  عنهما،  القناع  واإ�سقاط  واملمنوع،  املقموع، 
احلقيقي، واإبراز خلجات النف�س وعذاباتها، وتذّمرها من الواقع.

املو�سوعات التي تناولتها الق�س�س والروايات العجائبية والغرائبية الإماراتية  -
ثرية تغتني مبا يف البيئة الإماراتية وتاريخها.

قدرة القا�س والروائي الإماراتي على ولوج العامل العجائبي والغرائبي يف  -
اأدبه، وعلى جذب املتلقي والتاأثري فيه.

جنح القا�س والروائي الإماراتي فنيا يف الق�سة والرواية الإماراتية فجاء بناوؤه  -
ال�سردي الق�س�سي يف اخلطاب العجائبي والغرائبي مرتاوحا بني م�ستويات 
من الأ�ساليب، الأ�سلوب ال�سهل، والأ�سلوب املعتدل، والأ�سلوب اجلزل، 
اأن  القا�س  اأراد  التي  بالوظيفة  ا�سطلع  اأ�سلوب  وكل  امي،  ال�سَّ والأ�سلوب 
ذاته  يف  مركب  خطاب  ال�سردي،  اخلطاب  اأن  علمنا  اإذا  وبخا�سٍة  يبلغها، 

ولذاته.
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التعريف بالطالبة
ميثاء ماجد �سعيد حممد ال�سام�سي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

18-5- 2016م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. حممد عبداحلي   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: �سيميائية العالمة يف امل�سرح الإماراتي املعا�سر.

اإ�سكالية البحث: 
جاءت الإ�سكالية كما يلي: 

ما ال�سيميائية عامة و�سيميائية الأدب خا�سة؟   -
للممار�سة  وفرته  الذي  وما  )ال�سيميائية(؟  البنياوية  املقاربة  �سكلت  ماذا    -

النقدية؟
متى ظهرت ال�سيمياء؟ وما الذي اأ�سهم يف اإثرائها؟   -

منظومة  اأنه  على  اإليه  ونظرت  امل�سرح  على  دائرتها  ال�سيمياء  َفَتَحِت  متى    -
عالماتية؟ 

هل �سلب عود هذه املقاربة املنهاجية لي�سمل تطبيقات وافية على فن امل�سرح    -
العربي عموما وامل�سرح الإماراتي خا�سة؟
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خطة البحث: 
وفق امل�سائل التي يحيل اإليها مو�سوع الدرا�سة جاءت اخلطة الإجرائية م�ستملة 

على مقدمة وثالثة اأبواب ثم خامتة وفهار�س على النحو التايل: 
املقدمة

الق�سم الأول: درا�سة نظرية من متهيد وبابني ي�سمان خم�سة ف�سول.
التمهيد: ن�ساأة احلركة امل�سرحية يف الإمارات وتطورها.

الباب الأول: املقاربة ال�سيميائية وفن امل�سرح.
الباب الثاين: �سيمياء العالمة يف امل�سرح الإماراتي واجتاهاته. 

الق�سم الثاين: درا�سة تطبيقية ت�سم بابا واحدا مكونا من اأربعة ف�سول كالتايل: 
الباب الثالث: تطبيقات �سيمياء العالمة على امل�سرح الإماراتي ح�سب اجتاهاته.

اخلامتة العامة، املالحق، فهر�ست املحتويات.
نتائج البحث: 

امل�سرح جن�س اأدبي حديث العهد بالأدب العربي عامة ويف الأدب الإماراتي    -1
على وجه اخل�سو�س، ومع حداثة عهده ا�ستطاع اأن ميتلك حيزا له يف اهتمام 

اجلمهور منتجني وم�ستهلكني.

وجد البحث اأن املو�سوعات والجتاهات امل�سرحية الإماراتية تعر�س حماور    -2
الفل�سفي، الذي عك�س تزايد الوعي  اأـ الجتاه  اأبرزها ثالثة هي:  واجتاهات، 
املتعلقة مبعنى احلياة ومغزاها،  لدى املثقف الإماراتي يف ق�ساياه الوجودية 
قبل  املواطن  عند  الرئي�سة  الهتمامات  قائمة  �سدارة  يف  يكن  مل  ما  وهو 
ّدر ق�سية  التحولت احلديثة، ب الجتاه التاريخي ال�سيا�سي الذي عك�س تَ�سَ
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الفنت  بخطر  واإح�سا�سهم  م�ستوياتهم،  بجميع  املواطنني  لهتمامات  الأمن 
التي ت�ستعل نريانها، م�سكلة حزاما ناريا ميتّد من املحيط الهادي اإىل املحيط 
الأطل�سي، مرورا ب�سمال اخلليج العربي، ج الجتاه الجتماعي: الذي عك�س 
اأبرز الق�سايا التي طرحت على املواطن األ وهي التحول املت�سارع من حياة 
القرية الريفية املعزولة وروؤيتها للكون اإىل حياة املدينة الذكية وروؤيتها للحياة 

الواقعية وامل�ستقبلية.

ومن مميزات اخلطاب امل�سرحي اأنه قادر على جت�سيد الفكر التجريدي واإنزاله    -3
النا�س،  عامة  متناول  يف  لي�سبح  املتخ�س�سني؛  احتكار  ومن  عليائه  من 
احلياة  النفتاح على جوانب كثرية من  بف�سل قدرته على  وهو يحقق ذلك 
الإن�سانية، على اأن الختالف بني الفل�سفة وامل�سرح عائٌد يف املقام الأول اإىل 
يلتقيان  الفيل�سوف وامل�سرحي، ولكنهما مع ذلك،  اأدوات كل من  اختالف 
يف مو�سوعهما الذي هو معاجلة الق�سايا املتعلقة بوجود الإن�سان يف العامل.

خل�ست مدونتنا اإىل اأن الق�سايا املطروحة يف امل�سرحيات الإماراتية ي�سرتك    -4
فيها الإن�سان العربي اأينما يكون على خارطة العامل العربي ملا حتمله م�سامينها 

من �سمولية وانفتاح، خارج نطاق املجتمع الإماراتي، وذلك مثل: 
ومعنى  الإن�ساين  بالوجود  متعلقة  ق�سايا  يطرح  الذي  الوجودي:  املو�سوع  اأ- 

احلياة.
التاريخية  الإن�سان  �سريورة  على  القائم  ال�سيا�سي:  التاريخي  ب- املو�سوع 

و�سراعه من اأجل التغلب والهيمنة وما يتخذه من ذرائع. 
املو�سوع الجتماعي: الذي طرح ق�سايا اجتماعية اأخ�س من �سابقاته ااملعروفة  ج- 

يف املجتمع الإماراتي. 



)285(

التعريف بالطالبة
موزة �سليمان علي اآل علي    : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

18-5-2016م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. ع�سام خلف كامل   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: توظيف املوروث يف النرث الإماراتي.

اإ�سكالية البحث: 
�سعى البحُث اإىل اإماطة اللثام عن ت�ساوؤلت، منها: 

هل ثمة مناذج تراثية اأ�سيلة ميكن اأن تُ�ستدعى لتغطي بع�سا من مناحي احلياة  -
املعا�سرة؟

ما مدى توظيف الكاتب الإماراتي لالأ�سكال الرتاثية؟ -
هل حقق ا�ستلهام املوروث لل�سرديات النرثية الإماراتية هوية متميزة واإبداًعا  -

متاألقا؟
ما مدى امتزاج الرتاث مع البنية ال�سردية املعا�سرة واإ�ساءة اأبعادها وربطها  -

بروؤية الكاتب؟
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هل جاء التفات الكاتب اإىل الينابيع الرتاثية املا�سية بغر�س النكفاء يف كنف  -
املا�سي واجرتار الأجماد ال�سالفة اأو اأنه اإحياء لالأ�سالة وربطها باحلا�سر؟

خطة البحث: 
لقد انتظمت هذه الدرا�سة يف مقدمة ومتهيد وخم�سة ف�سول وخامتة، وكانت 

على النحو الآتي: 
املقدمة: وفيها حتديد ملو�سوع البحث، واأ�سباب اختياره، ومنهج درا�سته.

ودوافع  التوظيف،  ومفهوم  الرتاث،  ماهية  البحث  تناول  وفيه  التمهيد: 
توظيف املوروث، وعالقة الأ�سكال الرتاثية القدمية بالفنون ال�سردية احلديثة.

الف�سل الأول: »املوروث الديني«.
الف�سل الثاين: »املوروث التاريخي«.

الف�سل الثالث: »املوروث الأدبي«.
الف�سل الرابع: »املوروث ال�سعبي«.

الف�سل اخلام�س: »جماليات اللغة يف املوروث ال�سردي الإماراتي«.
واأخريا جاءت اخلامتة، وبعدها امل�سادر واملراجع، والفهر�س.

نتائج البحث: 
ال�سردية - 1 الن�سو�س  وقدرة  بالرتاث،  املعريف  الوعي  عن  الدرا�سة  ك�سفت 

الإماراتية على التوا�سل معه.
ثمة عوامل �سيا�سية واأدبية وفنية واجتماعية دفعت الأدباء للعودة اإىل منبع - 2

الرتاث باأ�سكاله و�سوره كافة.
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يف - 3 م�سرحية(   - رواية   - )ق�سة  النرثية  الن�سو�س  ا�ستقراء  خالل  من  تبني 
الإمارات، اأن الكاتب قد اأفاد من املوروث الثقايف ب�سفته عامة. 

ت�سمنت بع�س الن�سو�س ال�سردية املتعلقة باملوروث ال�سعبي عوامل غرائبية - 4
عدة، كاملتعلقة باجلن والكائنات اخلرافية وال�سحر.

الآخر - 5 وبع�سها  الدقيقة،  الو�سفية  بلغتها  ال�سردية  الن�سو�س  بع�س  امتازت 
بلغتها احلوارية �سواء يف ذلك احلوار الداخلي اأواخلارجي. 

تراثي - 6 ا�ستدعاء  اأو  ا�ستلهام  كل  وراء  اأن  الدرا�سة  خالل  من  البحث  ح  و�سّ
روؤية فكرية معينة، اأراد الكاتب اأن يحققها �سمن ن�سيج عمله الإبداعي. 

النجاح - 7 بني  تتاأرجح  للرتاث  توظيفهم  خالل  من  الكتاب  حماولت  اإن 
والإخفاق.

يف - 8 الوطنية  هويته  عن  الإماراتي  الكاتب  بحُث  الدرا�سة  خالل  من  جتلى 
الطقو�س الجتماعية، ويف رحالت الغو�س، ويف املظاهر الحتفالية...اإلخ. 

اأهم التو�سيات: 
يرى البحث اأن كل ملمح تراثي يحتاج اإىل درا�سة م�ستقلة بذاتها، ويدعو اإىل 
الدفينة،  كنوزالرتاث  كلُّ  تُ�ْسَتخرج  حتى  م�ستفي�سة  بطريقة  املو�سوع  هذا  طرق 

وخمزونه الذي ل ين�سب.
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التعريف بالطالبة
كليثم �سعيد نا�سر اخلاطري    : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

26-9-2016م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. اإبراهيم عبد املنعم    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: بالغة احلجاج يف ق�س�ص القراآن الكرمي.

اإ�سكالية البحث: 
جاءت الإ�سكالية كما يلي: 

ما م�سطلح احلجاج؟ ومتى عرف؟ وهل حمل يف دللته احلديثة ا�سما واحدا؟    -1
وما تاأثريه على الدر�س البالغي الذي ينزع نزعة املعيارية والهتمام بالوظيفة 

التزيينية؟
اأين تْكمن حجاج القراآن؟ واإىل مْن هي موجهة؟ وملاذا؟   -2

الكرمي؟  القراآن  يف  املعجزة  البالغة  وما  القراآين؟  احلجاج  يغلف  الذي  ما    -3
القراآين يف  الذي راعه احِلجاج  القراآنية واأدلته؟ وما  َمِت احلجج  ُقدِّ وكيف 

اأثناء عر�سه الرباهني؟
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4- ملاذا عقد اأ�سحاب العقول من العرب العزم على اكت�ساف حجاجية القراآن 
الكرمي؟

هل احلجاج يف ق�س�س القراآن يوؤدي وظيفة جمالية فنية فقط؟    -5
ما الذي ي�ستهدفه احلجاج، اأيتوجه اإىل العقل والفكر فقط؟    -6

خطة البحث: 
النحو  اإىل مدخل متهيدي وبابني على  يق�سم  اأن  البحث  اقت�ست طبيعة  لقد 

الآتي: 
املدخل التمهيدي وي�سم: حتديدات م�سطلحية.

الباب الأول: بعنوان: )الق�سة القراآنية الحتجاج بها ولها(. 
الباب الثاين بعنوان: البالغة احلجاجية الق�س�سية بني الإمتاع والإقناع. 

واأُنهي البحث بـــخـاتـــمـــــــة.
نتائج البحث: 

»در�س  اأنه:  الغرب  املحدثني  عند  للحجاج  تعريف  اأقرب  اأن  البحث  وجد    -1
تقنيات اخلطاب التي من �ساأنها اأن توؤدي بالأذهان اإىل الت�سليم مبا يعر�س عليها 

من اأطروحات اأو اأن تزيد يف درجة ذلك الت�سليم«.
تو�سل البحث اإىل اأن اأركان التوا�سل احلجاجي يف ق�س�س القراآن الكرمي من    -2
اأطراف خطابية وعنا�سر توا�سلية فاعلة، اأدْت وظيفتها احلجاجية املنوطة بها. 
)مبداأ  هو  احلجاجي  التداويل  والتخاطب  التبليغ  قواعد  مبداأ  اأهم  اأن  بدا    -3

الت�سديق( القائم على)ال�سدق والإخال�س(.
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تعّرف البحث على اأنواع احلجاج الق�س�سي يف القراآن الكرمي، والتي منها؛    -4
احلجاج التوا�سلي، واحلجاج التعار�سي. 

خل�س البحث اأي�سا بالتطبيق املتنوع على الق�س�س القراآين اإىل اأن احلجاج    -5
الإلهي مرتفع عن احلجاج الب�سري يف جميع مقايي�سه وبالغته.

خل�س البحث كذلك اإىل اأن البالغة احلجاجية القراآنية مّثلت اأعلى درجات    -6
ال�سمو القيمي، حيث واجهت جميع اأنواع احلجاج املغالطي ب�ستى الآليات 
والتقنيات الإقناعية والتاأثريية والإمتاعية القائمة على اأ�سلوب التعقل احلكيم 
الفا�سدة  واملناهج  املتخبطة،  النفعالت  اأمام  والواقعية  التاريخية  واحلقائق 
واحلمالت امل�سّوهة التي يثريها اخل�سوم، كما ر�ّسخت قواعد حوارية قوية 
الثقافات  منظومة  يف  بّناءة  حلوارات  م�ستقبلية  اأبوابا  وفتحت  املحاجة،  يف 

والأفكار املجتمعية املتجددة عرب الأزمان.
اأهم التو�سيات: 

النرث  بالغة  م�ستوى  على  العربي  الرتاث  قراءة  اإعادة  اإىل  البحث  يدعونا 
باأنواعه اأو بالغة ال�سعر باأ�سكاله، واإعادة ترتيب عنا�سر النظرية البالغية لتاأ�سيلها 
فيه، ولكن ل على الرتكيز على الأ�سلوب والعبارة فح�سب، واإمنا بالرتكيز على 
زوايا  من  اإليها  وبالنظر  جديدة  بطريقة  فيه،  والظاهرية  الداخلية  الظواهر  جميع 
متعددة، والعمل اأي�سا على توظيف اآليات واأدوات م�ستحدثة موافقة لطبيعة املادة 

كاأدوات املناهج الل�سانية والتداولية واخلطابية وغريها.
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التعريف بالطالبة
وفاء اأحمد را�سد خمي�ص العنتلي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
الدكتوراه   : الدرجة العلمية 

2016-12-13   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. عمر بوقرورة   : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: ق�سايا الإن�سان يف ال�سعر الإماراتي املعا�سر. 

اإ�سكالية البحث:
- يحاول البحث الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 

الإمارات - 1 يف  الوطنية  الإن�سان  ق�سايا  املعا�سر  الإماراتي  ال�سعر  �سور  كيف 
العربية قبل الحتاد وبعده؟

ما مدى تاأثر هذا ال�سعر بق�سايا الإن�سان والق�سايا الوطنية القومية والعاملية؟- 2
هل جنح هذا النوع من ال�سعر الإماراتي يف اإثراء الأدب الإن�ساين العاملي؟- 3
ما مدى اإثراء �سعر الإمارات املعا�سر للدرا�سات الأدبية والنقدية يف الإمارات - 4

العربية املتحدة؟
متى ُعرفت الق�سايا الإن�سانية يف ال�سعر الإماراتي الف�سيح ؟- 5
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ملاذا جاء عنوان البحث يف الق�سايا الإن�سانية م�سمونًا واملعا�سرة زمانًا؟ - 6
خطة البحث:

 لقد اأملى البحث على الباحثة اأن تق�سمه اإىل ما يلي: 
مدخل متهيدي و�ستة ف�سول، حيث تناولت يف املدخل التمهيدي: 

اأوًل: العالقة بني ال�سعر والق�سية.
ثانًيا: تطور �سعر ق�سايا الإن�سان يف ال�سعر العربي قدميه وحديثه.

الف�سل الأول: العوامل التي اأدت اإىل ن�ساأة �سعر ق�سايا الإن�سان.
الف�سل الثاين: ق�سايا الوطن.

الف�سل الثالث: الق�سايا الجتماعية.
الف�سل الرابع: ق�سايا الأمة العربية والق�سايا العاملية.

الف�سل اخلام�س: ق�سايا اإن�سانية ذاتية وفل�سفية.
الف�سل ال�ساد�س: الق�سايا الفنية.

وقد اأُْنِهي البحث بخامتٍة لأهم النتائج املتو�سل اإليها، متبوعة بفهار�س. 
نتائج البحث:

وقد تو�سل البحث اإىل النتائج الآتية: 
اإنه وبعد الحتاد باتت ق�سايا الإن�سان مت�سي بخط متواز مع فكر - 1 ميكن القول 

ال�ساعر وت�سوره للحياة الإن�سانية يف الإمارات، عك�س املرحلة التي �سبقت 
الحتاد.
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اأ�سا�سيتني - 2 ق�سيتني  بني  م�سدودة  العربي  الوطن  يف  القومية  الق�سايا  ظلت 
ق�سية داخلية خمت�سة باآلم ال�ساعر النف�سية وق�سية خارجية قومية عامة تتعلق 

مبحيط التجربة ومدارها املت�سع.
والعاملية - 3 والإقليمية  املحلية  الإن�سان  ق�سايا  عن  حتدث  الإماراتي  ال�ساعر  اإن 

كاأنها ق�سيته اخلا�سة.
من اأهم ق�سايا ال�سعر الإماراتي ق�سية املراأة التي تعد من املحاور الرئي�سية.- 4
لقد اجته �سعر ق�سايا الإن�سان الإماراتي نحو الق�سايا العاملية وال�سعر الفل�سفي - 5

واحلكمة الذاتية، كق�سايا احلرية و�سراع الإن�سان مع احلياة واملوت و�سراعه 
الأزيل مع الزمن.

اإن تطور الق�سايا الإن�سانية الفل�سفية والذاتية والعاملية ما هي اإل دفع مب�سرية - 6
ال�سعر الإماراتي، وحتويل هذا ال�سعر اإىل امتداد اإن�ساين عرب الع�سور.

متخ�ست الدرا�سة الفنية لّلغة ال�سعرية وال�سورة ال�سعرية والإيقاع املو�سيقي، - 7
ب�سبب  الإن�سان،  ق�سايا  �سعر  خالل  من  لل�ساعر  الفنية  الأدوات  تطور  عن 
انفعالت عاطفة ال�ساعر مع ق�ساياه مما نتج عنها بناء فني متميز لهذه الأ�سعار.

لنا - 8 ال�سعرية، ك�سف  ال�سعرية وال�سورة  اللغة  اإليه  الذي و�سلت  التطور  اإن 
عن جتارب اإن�سانية فنية نقلت ال�سعر الإماراتي من املرحلة التقليدية الفنية اإىل 

مراحل اأكرث تطوًرا.
اأهم التو�سيات:

لي�س هناك تو�سيات.
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التعريف بالطالبة
حمــــدة ح�سـن علــي احلمــادي   : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
الـدكتـــــوراه   : الدرجة العلمية 

2017/3/6 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ. د. بـو جمعــة جمــي بن علــي    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة 
عنوان الر�سالة: �سعــر اأ�سحــاب الـواِحــدات )اليتيمـات وامل�سهــورات( 

درا�سـة فـي التجـربـة والبنـاء الفّنـي 
اإ�سكالية البحث:

يحاول البحث الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 
ما معايري الّنقاد والّدار�سني التي قام على اأ�سا�سها اختيار الواِحدات ؟ -
وما اأ�سباب �ُسهرة الواِحدات؟ وما عالقتها باملعاناة القا�سية؟  -

خطة البحث:
 جاءت خطة هذا البحث كما يلي: 

مقـــّدمــة.
البـاب الأول: الــواحـــدات »اليتيمــات والـم�سهـــورات«.
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البـاب الثـاين: التجربـة يف �سعـر اأ�سحـاب الـواحـــدات.
تعقيـــب على البـاب الثــاين: »فـي التجــارب ال�سعـرّيـة امللهمــة«.

البـاب الثـالـث: البنـاء الفّنـي يف �سعـر اأ�سحـاب الـواحـــدات.
خامتـــة.

نتائج البحث:
تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج ميكن اإجمالها على النحو التايل: 

ُعِنيْت - 1 اأدبّية،  ظاهرة  هي  الواحدة،  �ُسعراء  اأو  الواِحدات،  اأ�سحاب  اإّن 
األ�سنة  على  �ُسهرتها  طارت  اأثرية،  �سعرّية  ق�سيدة  اأبدعوا  الذين  بال�ّسعراء 

الّنا�س.
اأ�سحاب - 2 اإىل ظاهرة  َفِطن  قد  القدمي،  العربي  النقد  اأّن  الدرا�سة  لنا  ك�سفت 

الواِحدات، اأو �ُسعراء الواحدة، منذ القرن الثاين الهجري.
اأن - 3 الكنعاين،  ماهر  نعمان  العراقي،  ال�ساعر  ا�ستطاع  الع�سرين  القرن  ويف 

يُنع�س هذِه الظاهرة، التي ظّلت حبي�سة الكتب، من خالل كتابِه: - �ُسعراء 
الواحدة.

كما لُوحظ اأن املفهوم الذي و�سعُه الكنعاين، لظاهرة �ُسعراء الواحدة، اأكرث - 4
املفاهيم الأدبّية ا�ستيعابًا لها، واإملاًما بالإ�سارات النقدّية حولها.

كذلك اتّ�سح لنا من خالل البحث، جهود الّنقاد العرب القدماء، يف ر�سد - 5
الظاهرة وتاأ�سيلها.

ا�ستند اجلمحي اإىل معايري نقدّية عاّمة جًدا، يف اختيار الواِحدات، ك�ُسهرة - 6
الق�سيدة، ونُْدرتها، والإجادة الالفتة فيها... وغريها.
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اأبان لنا البحث اأي�ساً، اهتمام النقد العربي احلديث بالظاهرة.- 7
يف - 8 بالواِحدات  لُّقبت  التي  ال�سعرّية  الن�سو�س  عن  البحث  يف  امل�سي  بعد 

النقد العربي القدمي، والن�سو�س التي اأحُلقت بها يف النقد العربي احلديث، 
الّنقاد والّدرا�سني يف  اأّن معايري  تبنّي  النقدّية حولها،  النظر يف الآراء  وبعد 

اختيار الواِحدات كانت عامة جًدا.
اأّكد البحث، عناية النقاد العرب والغربيني مبو�سوع التجربة ال�سعرّية، ومن - 9

�سّدة عنايتهم بها، ُوجد اأنهم اأفا�سوا القول فيها كثرًيا.
ال�سعراء - 10 ظروف  ودرا�سة  �سعرية،  ن�سو�س  ت�سعة  حتليل  بعد  البحث  اأبانت 

احل�سا�سية،  بالغة  كانت  ق�سائدهم،  ميالد  �سبقت  التي  الأحداث  اأّن  فيها، 
وبالغة الأهمّية.

اأثبتت الن�سو�س ال�سعرّية التي بني اأيدينا، �سّدة تاأّثرها بالظروف التي اأحاطت - 11
ب�سعراء الواحدة، وقد وّلد ذلك مناذج �سعرّية يُفتخر بها، ويُ�ْستفاُد منها.

ك�سف البحث عن ظواهر اأدبّية مهّمة يف الأدب العربي، ظواهر رمّبا مل تنل - 12
حّظها الوايف من الدرا�سة، والنقد، والتحليل.

ويف الدرا�سة الفنّية ك�سف البحث عن تلك القدرة اللغوية، وذلك القتدار - 13
اأم  اللغوي،  امل�ستوى  على  اأكان  �سواء  الواحدة،  �ُسعراء  عند  العجيب 

الأ�سلوبي، اأم البياين... 



)297(

التعريف بالطالبة
مرمي عبداهلل ابراهيم الها�سمي    : ا�سم الطالبة 

الأدب والنقد   : التخ�س�س 
دكتوراه   : الدرجة العلمية 

2-3-2017 م   : تاريخ املناق�سة 
اأ.د. ثابت عبدالرزاق الآلو�سي    : ا�سم امل�سرف 

ملخ�ص الر�سالة
احلرية  جماعة   - الإمارات  يف  ال�سعرية  احلركة  تطور  الر�سالة:  عنوان 

اأمنوذجا.
اإ�سكالية البحث: 

باحلركة  املهتم  املجتمع  ابن  ذهن  يف  تتبادر  ت�ساوؤلت  عن  الدرا�سة  جتيب 
؟  بداأت  من  يد  وعلى  ن�ساأتها،  عن  ب�سكل خا�س،  وال�سعرية  عام  ب�سكل  الثقافية 
البيئة  كانت  كيف  و  ؟  املنطقة  يف  عمودية  ق�سيدة  اأول  وعن  ؟  تطورت  وكيف 

الثقافية يف تلك الفرتة ؟
خطة البحث: 

وثالثة  ف�سول  و�ستة  وبابني  عاما  ومدخال  ومتهيدا،  مقدمة  الدرا�سة  وت�سم    -
التي  والأبحاث  الدرا�سات  بع�س  تناول  فقد  التمهيد  اأما  وخامتة.  مباحث، 

األقت ال�سوء على احلركة ال�سعرية يف املنطقة.
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لثالث  تطرق  فقد  ل�سعراء جماعة احلرية(  العامة  العام )احلياة  املدخل  واأما    -
اأفكار رئي�سة وهي: 1- نبذة عن احلياة �سيا�سيا واجتماعيا اقت�ساديا 2-: نبذة 

عن احلياة الثقافية املحلية والعربية، 3- تراجم �سعراء احلرية. 
اأهم  تناولت  وفيه  احلرية،  ل�سعراء  الأدبية  الجتاهات  الأول:  الباب  واأما    -

الجتاهات الأدبية ومظاهر وجودها من خالل �سعر جماعة احلرية. 
ف�سول:  ثالثة  اإىل  وينق�سم  احلرية،  ل�سعراء  الفنية  البنية  الثاين:  الباب  واأما    -
بنية الق�سيدة، والف�سل  الف�سل الأول: ال�سورة ال�سعرية، والف�سل الثاين: 

الثالث: بنية الإيقاع.
نتائج البحث:

تبني اأن ال�سعر الإماراتي - ومنذ اأول ظهور له - اأثبت اأ�سالته، واأنه يوازي    -1
ال�سعر العربي يف اأرجاء الوطن العربي، ويتاأثر به التاأثر الكبري مع حفاظه على 

طابعه اخلا�س املميز، امل�ستمد من دينه و بيئته وعاداته وتقاليده وموروثه.
ال�سورة الفنية تاأرجحت بني القدمي واحلديث، فاعتمد �سعراء جماعة احلرية    -2
يف �سورهم على م�سادر، مثل: القراآن الكرمي، والتاريخ، واملوروث الأدبي، 

والطبيعة.



األساتذة
الذين أشرفوا على
الرسائل العلمية





)301(

اجلامعة ا�سم الأ�ستاذ

جامعة الأزهر د. �سيد ح�سن عبداهلل
جامعة اأم القرى اأ. د. ر�سوان بن غربية
جامعة الأزهر اأ. د. عبداهلل اجلبوري
جامعة القاهرة اأ. د. اأحمد يو�سف �سليمان
جامعة الأزهر اأ. د. يو�سف ح�سني
جامعة الأزهر اأ. د. عمر عبد املعبو

جامعة ال�سربون اأ. د. ال�سعيد هادف
جامعة اجلزائر د. م�سعود فلو�سي

جامعة عنابة اجلزائر اأ. د. حممد عيالن
جامعة ال�سربون اأ. د. حممد الديباجي
جامعة ق�سنطينة اأ. د. عمر بوقرورة
جامعة وهران د. اأحمد ح�ساين
جامعة تون�س اأ. د. حممد عبد احلي

جامعة مولي اإ�سماعيل اأ. د. عبدالرحمن بناين
جامعة الأزهر اأ. د. حممد �سعادة
جامعة طنطا اأ. د. اإبراهيم علوان
جامعة املنيا اأ. د. ع�سام خلف

جامعة اأكادير اأ. د. بوجمعة جمي
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جامعة الأمري عبد القادر اأ. د. خليفة بوجادي
جامعة املنيا اأ. د. اأ�سرف عبد البديع

جامعة �سنعاء د. مازن حريري
جامعة جنوب الوادي اأ. د. حممد اخلويل

جامعة الأزهر اأ. د. عبد الكرمي املوازن
جامعة عني �سم�س اأ. د. اإبراهيم عبد املنعم

جامعة ق�سنطينة اأ. د. اأحمد رحماين
كلية الدرا�سات - دبي د. حممد اأحمد عبدالرحمن

جامعة باتنة د. ال�سريف امليهوبي
كلية الدرا�سات - دبي د. ثابت عبد الرزاق الألو�سي
كلية الدرا�سات - دبي د. حمزة املليباري

جامعة القاهرة د. عادل عو�س
كلية الدرا�سات - دبي د. حممد الدهي�سات
كلية الدرا�سات - دبي د. هدى احلديثي
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الفهرس العام

أواًل: قسم الشريعة اإلسالمية
- الماجستير
- الدكتوراه

ثانًيا: قسم اللغة العربية وآدابها
- الماجستير »اللغة والنحو«
- الماجستير »النقد واألدب«
- الدكتوراه »اللغة والنحو«
- الدكتوراه »النقد واألدب«
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الفهر�ص

ال�سفحة ا�سم الطالبة عنوان الر�سالة م

اأوًل: ر�سائل املاج�ستري - ق�سم ال�سريعة 

17
اأمل �سامل هالل 

ال�سام�سي
�سلطة رئي�ص الدولة يف جمال التجرمي والعقاب، درا�سة 

فقهية مقارنة بقانون العقوبات الحتادي الإماراتي 101

20
علياء �سيف فهد 

العي�سائي

ال�سول على الأعرا�ص و�سوره املعا�سرة درا�سة فقهية 
مقارنة بقانون العقوبات الحتادي »التحر�ص اجلن�سي 

منوذجا«
102

23
مرمي حممود اأحمد 

حممد

مل�سطفى  الفقه  اأ�سول  يف  املغني  �سرح  الأ�سرار  »فتح 
الكتاب  بداية  من   - وحتقيقا  درا�سة   - املو�ستاري 

حتى نهاية باب النهي«
103

26 ميا �سامل احلجري
ل�سرف  والنظائر  الأ�سباه  على  الب�سائر  تنوير  كتاب 
نهاية  اإىل  الطهارة.  كتاب  اأول  من   - الغزي  الدين 

كتاب املداينات - درا�سة وحتقيًقا
104

29 راوية اأحمد عبد 
اهلل ال�سحي

الجتماعية  الرعاية  جمال  يف  الإمارات  دولة  جهود 
»اللقطاء منوذجا« درا�سة فقهية ميدانية 105

31 ب�سرى اأحمد حممد 
ح�سن اجل�سمي

كتاب تنوير الب�سائر على الأ�سباه والنظائر. تاأليف 
الإمام �سرف الدين بن عبدالقادر بن بركات الغزي، 
اإىل  الإجارات  كتاب  اأول  من  1005هـ(.  )ت  احلنفي 

نهاية املخطوط - درا�سة وحتقيقا«

106

34 �سيخة �سامل ح�سن 
�سامل ال�سحي

�سمانات حت�سيل ديــن الـنـفـقـة درا�سة مقارنة بني 
الفقه الإ�سالمي والقانون الإمارتي 107
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37 مرمي ح�سن عبد اهلل 
اآل علي

اهلل  رحمة  للعالمة  النا�سك  ونفع  املنا�سك  جمع 
ال�سندي من بداية باب اجلنايات وكفاراتها اإىل نهاية 

باب الهدايا - درا�سة وحتقيقا - الق�سم الرابع
108

39 �سما بنت �سامل بن 
�سلطان ال�سام�سي

والفوائد  الروائق  وجوامع  والقواعد  احلقائق  جمامع 
درا�سة   - اخلادمي  �سعيد  اأبو  م�سطفى،  بن  ملحمد 

وحتقيقا
109

42 مرمي بنت �سامل بن 
عبد اهلل الوح�سي

اأ�سول البزدوي لالأرزجناين، وجيه  التكميل يف �سرح 
الدين عمر- من اأول الكتاب حتى اآخر باب الأمر - 

درا�سة وحتقيًقا
110

45 زوينة بنت حمدان 
ابن علي الري�سي

فقهية  درا�سة  البيئية،  بالكوارث  املتعلقة  الأحكام 
مقارنة 111

48 حمدة خلفان 
باجلافلة املن�سوري الأحكام املتعلقة برحم املراأة، درا�سة فقهية مقارنة 112

51 �سمة املر �سعيد بن 
دميثان القمزي

فقهية  درا�سة  العبادات،  غري  يف  اليدين  اأحكام 
مقارنة« 113

54
ن�سبة خلفان �سيد 

خلفان باجلافلية 
املن�سوري

امتناع املوظف العام عن القيام بواجباته الوظيفية، 
درا�سة فقهية مقارنة بالقانون الإماراتي 114

58 فاطمة خلف 
املن�سوري

ت�سنيف  الأ�سول  علم  اإىل  الو�سول  منهاج  �سرح 
العالمة يو�سف احللوائي - درا�سة وحتقيًقا 115

61 �سلوى اإبراهيم 
يون�ص اأحمد خادم

عالجها،  و�سبل  الإيدز  ملر�ص  الجتماعية  الآثار 
درا�سة فقهية مقارنة بالنظم والقوانني املعمول بها يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة
116

64 �سمية اأحمد علي 
اأحمد اللنجاوي ت�سرف ويل الأمر جتاه الأمة... اأبواب العبادات منوذًجا 117
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67 ميا�سة بنت �سيف 
بن �سامل الربطمانية اأحكام غ�ساء البكارة - درا�سة فقهية مقارنة 118

69 مرمي جعفر غامن 
املن�سوري

تاأليف:  ْدبرِي(  والتَّ يا�َسِة  ال�َسّ ُحْكِم  يف  ْحبرِي  التَّ )َرْوَنُق 
حممد بن حممد بن حممد بن �ِسماك العاملي الَغرناطي 
الهجري  ا�سِع  التَّ القرِن  مْن  ِل  الأوَّ الن�سِف  يف  املتوفى 
درا�سة وحتقيق مْن اأّوِل الِكتاب اإىل نهاية الباب الثاين 
ووْجِه  وَهيَئتِهم  ُـَّفراِء  وال�س الأَر�ساِل  حاِل  )يف  ع�سر. 

ـِْثـهم( ال�ّسيا�َسِة يف َبع

119

71 �سناء اأحمد عثمان 
رحماين

على  تطبيقية  مقا�سدية  درا�سة   - الإح�سان  م�سلك 
ال�ستثمار والإنتاج 120

74 مرمي �سامل �سعيد 
ن�سيب

النكاح  م�سائل  يف  الع�سقالين  حجر  ابن  »اختيارات 
ة مقارنة« وفرقه يف كتاب فتح الباري - درا�سة فقهيَّ 121

76 حليمة اأحمد 
احلو�سني

حتقيق  يف  واأثرها  امل�سلحة  تقدير  يف  احلاكم  �سلطة 
 - منوذًجا  الإماراتي  املجتمع  الأ�سري  ال�ستقرار 

درا�سة فقهيٌة، قانونيٌة، ميدانيٌة
122

79 علياء �سلطان علي 
املزروعي فقه ال�سيا�سة ال�سرعية عند ويل اهلل الدهلوي 123

82 عبري جمعة �سعيد 
الهنائي

يف  ودورها  و�سوابطها  حقيقتها  ال�سرعية:  احلوكمة 
حت�سني الأداء )درا�سة �سرعية ميدانية( 124

85 عائ�سة بنت مربوك 
ابن حمود القنوبية

بن  اأحمد  لالإمام  املذهب  لأحكام  املذهب  الطراز 
ت  ال�سافعي  ال�سريجي  احللوجي  حممد  بن  يو�سف 
862هـ. من اأول الكتاب اإىل نهاية باب الإقرار )درا�سة 

وحتقيًقا(

125

88 �سغرية حممد م�سلم 
ح�سن الرا�سدي

التذنيب يف الفروع لالإمام اأبي القا�سم عبد الكرمي بن 
حممد الرافعي )ت623هـ( - درا�سة وحتقيًقا 126
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90 هانية علي حممد 
الرئي�سي

مقارنة  فقهية  درا�سة   - التزويج  يف  القا�سي  ولية 
بقانون الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي 127

93 �سـريفة را�ســد 
ال�سويــدي

�سرح وقاية الرواية يف م�سائل الهداية لبن ملك )حممد 
الكرماين ت 854 هـ-1450م( من  اللطيف  بن عبد 

اأول الكتاب اإىل نهاية كتاب احلج - درا�سة وحتقيًقا
128

96 ح�سة حممد ح�سن 
مر�سود حفيتي

قاعدة »ما اأبيح لل�سرورة يقدر بقدرها« وتطبيقاتها 
الفقهية 129

99 اإميان حممد عبد اهلل 
املرزوقي الفكر املقا�سدي عند الإمام ابن دقيق العيد 130

101 علياء مبارك حديد 
ال�سنيني

بن  اأحمد  لالإمام  املذهب،  لأحكام  املذهب  الطراز 
ال�سافعي  ال�سريجي  احللوجي  حممد،  بن  يو�سف 
كتاب  نهاية  اإىل  العارية  كتاب  اأول  من   - )862هـ( 

الطراز - درا�سة وحتقيًقا

131

ر�سائل الدكتوراه - ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية

107 فاطمة �سالح حممد عمل  اأدوات  على  الواردة  الفقهية  الإ�سكاليات 
امل�سارف الإ�سالمية و�سبل عالجها 132

110 نوره عبدك فقري 
حممد

امل�سامع«  »ت�سنيف  كتابه  يف  الزرك�سي  الإمام  منهج 
بجمع اجلوامع - درا�سة اأ�سولية حتليلية 133

112 جنمة علي حممد 
�سعيد البلو�سي

العمل  على  الواردة  العقود  يف  باحلفظ  اللتزام 
املعامالت  بقانون  مقارنة  فقهية  درا�سة  واملنفعة. 

املدين لدولة الإمارات
134

115 اأ�سماء �ساملني حممد 
العرياين التجارب الطبية على الإن�سان من منظور �سرعي 135
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118 اأمينة اأحمد حممد 
�سالح

اأثر حالتي ال�سرورة والإكراه على امل�سوؤولية اجلنائية 
واملدنية درا�سة مقارنة بالقانون الإماراتي 136

121
علياء خمي�ص 

عبيد �سامل 
البدواوي

مقارنة  فقهية  درا�سة  النووية،  الطاقة  ا�ستخدام 
بالقانون الإماراتي 137

124 فاطمة ح�سني على 
اأحمد اآل علي

النكاح،  فرق  اأحكام  يف  الطبية  امل�ستجدات  اأثر 
الأحوال  وقانون  الإ�سالمي  الفقه  يف  مقارنة  درا�سة 

ال�سخ�سية الإماراتي
138

127 ر�سية ح�سن 
يعقوب الرئي�سي

العنف الأ�سري واأثره، درا�سة فقهية مقارنة مبا عليه 
العمل بدولة الإمارات العربية املتحدة 139

130 دلل على عبد اهلل 
احلمادي

ال�سخ�سية،  الأحوال  يف  الأولويات  فقه  تطبيقات 
درا�سة مقارنة بالقانون الإماراتي 140

133 مرمي بنت �سعيد 
ابن حمد العزري

الجتهاد  يف  اعتبارها  و�سوابط  املقا�سد  و�سائل 
الفقهي املعا�سر 141

136 اإيـمان عبد 
الرحمن امل�سموم

الب�سرية  الوراثية  اجلينات  تقنيات  ا�ستخدام 
و�سوابطها ال�سرعية 142

139 اآمنة خلفان عبد 
اهلل حميد العليلي

�سوابطه  ال�سرعية،  لالأحكام  املقا�سدي  التعليل 
وتطبيقاته الفقهية املعا�سرة 143

141 جناة حممد عبد اهلل 
املرزوقي

فقه التوقع. درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية على الق�سايا 
املعا�سرة 144

144 �سديقة يحيى 
حممد الكمايل

درا�سة فقهية مقارنة  الإ�سالمية  ال�ّسريعة  املواَطنة يف 
مبا عليه العمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة 145
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ثانًيا: ر�سائل املاج�ستري - ق�سم اللغة العربية واآدابها )اللغة والنحو(

151 نورة مو�سى يو�سف 
علي اآل مندو�ص

القراآن(  )اإعراب  كتاب  من  الأنفال(  )�سورة  اإعراب 
َرُق�ْسِطي املتوفى �سنة )455هــ( درا�سة وحتقيقا لل�سَّ 146

153 عائ�سة �سيف 
خلفان ال�سام�سي

)درا�سة  النداء  جلملة  والدللية  الرتكيبية  ال�سمات 
تطبيقية يف القراآن الكرمي( 147

155 عائ�سة ح�سني 
جمعة الهوتي

القراآن(  )اإعراب  كتاب  من  التوبة(  )�سورة  اإعراب 
َرُق�ْسِطي املتوفى �سنة )455هــ( درا�سة وحتقيقا لل�سَّ 148

157
�سيخة بنت 

حميد بن عبد اهلل 
ال�سام�سي

بن  للخليل  »العني«  كتاب  يف  القراآنية  »القراءات 
اأحمد الفراهيدي )ت175هـ( درا�سة لغوية: �سوتية 

�سرفية نحوية دللية«
149

159 اإيـمان اإبراهيم حممد 
عبد اهلل احلمادي

الروابط الن�سية يف كتاب الإمتاع واملوؤان�سة لأبي حيان 
التوحيدي 150

161
�ُسلْيَمان  ِبْنت  ـُة  ُرقيَّ
ّي ابن عبداهلل اخَلرو�سِ

ُة لأَْمَرا�ِص اْلَكالم، ِدَرا�َسٌة  ْف�ِسيَّ ُة َوالنَّ �َساِنيَّ »اجْلَواِنُب اللِّ
ٍة يِفْ امْلُْجَتَمِع اْلُعَمايِنِّ« يَّ ٌة حِلَالٍت َمَر�سِ يَّ َت�ْسِخي�سِ

151

163 رانية اأحمد ر�سيد 
�ساهني

نظرية  �سوء  يف  درا�سة  القد�سية،  الأحاديث  لغة 
احلقول الدللية 152

165 عائ�سة يو�سف 
الزعابي

ال�ستفهامية  للجملة  والدللية  النحوية  املكونات   
)درا�سة تطبيقية يف القراآن الكرمي( 153

167 منى حممد عبداهلل 
املدحاين

»امل�ستنهى يف البيان واملنار للحريان يف اإعراب القراآن 
�سورة  ودرا�سة  النحوي حتقيق  ال�سنعاين  يعي�ص  لبن 

الن�ساء«
154

169 اآمنة بنت �سامل بن 
�سعيد ال�سام�سي

القراآنية  القراءات  يف  والتنكري  التعريف  »تغاير 
)درا�سة نحوية دللية(« 155
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171 هالة بنت خليفة 
ابن علي الكثريي

ميدانية  )درا�سة  العربية:  اللغة  يف  القرائي  ال�سعف 
الإماراتية  املدار�ص  يف  الثانوية  املرحلة  لطلبة 

والعمانية(
156

173 مرمي بنت �سامل بن 
علي الغيثي

»اللغة ال�سامتة يف احلديث النبوي ال�سريف، درا�سة 
يف �سوء �سيميائيات احلركة« 157

175 منال حممد بالل 
فرج املرزوقي

درا�سة  الإماراتي:  املجتمع  يف  الل�ساين  )التعدد 
اجتماعية تربوية( 158

177 اآمنة بنت عيد بن 
را�سد ال�سعدية »�سعر اأبي م�سلم الرواحي، درا�سة نحوية دللية« 159

179 اأنوار علي عبيد 
ال�سحي

مدار�ص  يف  الثالث  لل�سف  العربية  اللغة  »منهاج 
الغد، بدولة الإمارات العربية املتحدة درا�سة ل�سانية 

تطبيقية«
160

181
اإيـمان م�سطفى 

اأحمد حممد 
املرزوقي

»ديوان الإمام ال�سافعي درا�سة لغوية حتليلية« 161

183 منى جماهد من�سور 
املطري

»الأمر والنهي يف الأمثال - درا�سة ل�سانية تقابلية بني 
العربية والإجنليزية« 162

185 اأمرية بنت خمي�ص 
ابن �سامل الغ�ساين

الأفعال الإجنازية يف اخلطاب الإعالمي املقروء. درا�سة 
ل�سانية تداولية. ال�سحف الإماراتية منوذًجا 163

187 حنان اأحمد ح�سن 
حممد املرزوقي

ل�سانية  اأبي متام، مقاربة  الن�سي يف حما�سة  الت�ساق 
ن�سية 164

ر�سائل املاج�ستري - ق�سم اللغة العربية واآدابها )الأدب والنقد( 

191 عائ�سة ح�سن 
املرزوقي

املثل العربي من خالل كتاب جممع الأمثال للميداين، 
درا�سة اجتماعية فنية 165
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194 عائ�سة علي 
بالقيزي الفال�سي �سور التجديد يف �سعر املهجر ال�سمايل 166

197 بديعة خليل اأحمد 
الها�سمي

الإمارات  دولة  يف  الأطفال  ق�س�ص  يف  الوطنية  الهوية 
العربية املتحدة 167

200 جميلة اأحمد �سلم 
الكعبي �سعرية املكان يف الرواية الإماراتية 168

203 ح�سة عبداهلل 
مرخان الإجتبي الق�سيدة املغرتبة يف ال�سعر الإماراتي املعا�سر 169

206 رحاب يحيى 
عبدالرزاق الكيالين الُهوية يف الرواية الإماراتية، الرموز والتجليات 170

209 �سارة حممد علي 
عبد اهلل البلو�سي

»امل�سرح  الإماراتي  الأدب  يف  وال�سخرية  التهكم 
الإماراتي اأمنوذجا« 171

212 ليلى يو�سف حممد 
احلداد البلو�سي

فرتة  خالل  الإمارات  دولة  يف  الن�سائية  »الرواية 
)1998-2008م(: درا�سة يف البنية ال�سردية« 172

215
مرمي حممد عبداهلل 

حممد بن خامت 
ال�سام�سي

�سمات الهوية الوطنية يف الن�سو�ص الأدبية ملقررات 
املرحلة  املتحدة:  العربية  الإمارات  يف  العربية  اللغة 

الثانوية. منوذًجا )درا�سة جتريبية ميدانية(
173

218 فاطمة رجب ح�سن 
احلو�سني

من  الأخري  العقد  يف  اخلليج  الأدبية يف جريدة  املقالة 
القرن الع�سرين - درا�سة فنّية )1990-2000م( 174

221 خلود بنت �سيف 
ابن حممد الهنائية

م�سرح الأطفال يف الأدب الإماراتي، درا�سة مو�سوعية 
فنية 175

224 غالية بنت حممد 
البطا�سي املدينة يف ال�سعر اخلليجي املعا�سر 176
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227
�سيماء بنت عبد 

اهلل بن خ�سيب 
الناعبي

�سورة الرجل يف الق�سة الق�سرية الن�سائية الإماراتية 
)2000-2012م( 177

230 تيمورة بنت حمد 
ابن نا�سر الكلباين بـنيـة الت�ســاد يف ال�سعــر الُعمــاين املعــا�سر 178

233 منرية بنت عايل بن 
�سرحان القر�سي

اململكة  يف  اجلديدة  الق�سيدة  يف  املوروث  ا�ستدعاء 
العربية ال�سعودية، درا�سة تنا�سية 179

ر�سائل الدكتوراه - ق�سم اللغة العربية واآدابها )اللغة والنحو( 

241 فاطمة بنت نا�سر 
ابن �سعيد املخيني

تداولية  درا�سة  القراآين  الن�ص  يف  الدللية  الوظائف 
دللية 180

243 بدرية بنت نا�سر 
ابن حممد الوهيبية

امل�سطلح الل�ساين العربي املعا�سر واأبعاده الرتكيبية، 
والدللية، والتداولية 181

245 �سيخة عي�سى غامن 
العري

درا�سة  التعليمي:  املوقف  يف  اللغوي  )التوا�سل 
ميدانية تطبيقية( 182

247 �سريفة �سيف حممد 
اليزيدي

على  تطبيق  اللغة،  تعلم  يف  واأثره  اللغوي  ال�سياق 
العربية 183

249 مرمي �سعيد علي 
بالعجيد الكتبي الرتاكيب النحوية عند �سعراء احلرية الإماراتيني 184

251 عائ�سة اإبراهيم 
حممد اإ�سماعيل

ل�سانية  درا�سة  الإمارات  دولة  يف  اللغوي  التخطيط 
اجتماعية 185

ر�سائل الدكتوراه - ق�سم اللغة العربية واآدابها )الأدب والنقد( 

255 ميثاء حمدان را�سد 
الطنيجي امل�سرح الإماراتي احلديث )درا�سة مو�سوعية فنية( 186
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258 عذبة خليفة 
�ساهني الغفلي الروؤيا والت�سكيل يف ال�سعر الإماراتي املعا�سر 187

261
عائ�سة �سيف 

خمي�ص �سعيد 
العي�سائي

من  املعا�سر  الإمارات  اأدب  يف  الثقافية  الأن�ساق 
.2000-1970 188

264 زكية حممد خالد 
اأحمد

عواملها  الكرمي  القراآن  يف  اجلمالية  ال�ستجابة 
وجتلياتها يف �سورة )ق( 189

267
لطيفة عبد اهلل 
اأحمد يو�سف 

احلمادي
يف  »درا�سة  الزيات،  ح�سن  اأحمد  اأدب  يف  املقالة 

املقومات الفكرية والبناءالفني« 190

270 نورة عبيد عمري بن 
عمري الرميثي

املرا�سال ت النقدية يف الدوريات العربية احلديثة - 
مقاربات يف نقد النقد - )1900 - 1960( 191

273 �سعاد را�سد اأحمد ال�سردية يف ال�سعر الإماراتي املعا�سر 192

276 زينب عي�سى �سالح 
اليا�سي

وجملة  الأدب  جملة  بني  املعا�سر  العربي  ال�سعر 
الثقافة 193

279 عائ�سة حممد عبداهلل 
البك العجائبي والغرائبي يف بنية ال�سرد الإماراتي 194

282 ميثاء ماجد �سعيد 
حممد ال�سام�سي �سيميائية العالمة يف امل�سرح الإماراتي املعا�سر 195

285 موزة �سليمان علي 
اآل علي توظيف املوروث يف النرث الإماراتي 196

288 كليثم �سعيد نا�سر 
اخلاطري بالغة احلجاج يف ق�س�ص القراآن الكرمي 197
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291 وفاء اأحمد را�سد 
خمي�ص العنتلي ق�سايا الإن�سان يف ال�سعر الإماراتي املعا�سر 198

294 حمــــدة ح�سـن 
علــي احلمــادي

)اليتيمـات  الـواِحــدات  اأ�سحــاب  �سعــر 
وامل�سهــورات( درا�سـة فـي التجـربـة والبنـاء الفّنـي 199

297 مرمي عبداهلل 
ابراهيم الها�سمي

احلرية  جماعة   - الإمارات  يف  ال�سعرية  احلركة  تطور 
اأمنوذجا 200




