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  المحتوى
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  متري موسى خلیلد. 
                    أدیب مفضي میالةد. 

التحكیم فـي العملیـات المصـرفیة فـي الـدول ذات االقتصـاد المتحـول  •
  -المثال السوري-

  د. طالل یاسین العیسى  39
الســیادة بــین مفهومهــا التقلیــدي والمعاصــر "دراســة فــي مــدى تــدویل  •

  السیادة في العصر الحاضر"

  ر الحنیصعبد الجبا د.  69
االســـتخدام غیـــر المشـــروع لبطاقـــات االئتمـــان الممغنطـــة مـــن وجهـــة  •

  نظر القانون الجزائي
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  ولید فؤاد المحامیدد. 

  د. یاسر یوسف الخالیلة
 748،  731موقف مجلس األمن مـن اإلرهـاب فـي ضـوء القـرارات( •

  )1373و  1368، 

  محمد أمین المیدانيد.   131
 محكمــة العــدل الدولیــةنظرتهــا  قضــایاأول قــاض ســوري فــي إســهام  •

  )1980-1917( صالح الدین ترزي

167  
  عدنان غانمد. 
  فرید الجاعونـيد. 

ـــــل اإلحصـــــائي القیاســـــي لمیزانیـــــة األســـــرة واتجاهـــــات ســـــلوك  • التحلی
  المستهلك "النظام اللوغارتمي غیر المباشر"

  الجزائرفي المؤسسة المصغرة في لالستثمار الدور التنموي  •  بوسهمین أحمدد.   201

  المومني د. محمد عبد اهللا  237
تقییم مدى التزام الشركات األردنیة المساهمة بضـوابط تشـكیل لجـان  •

  التدقیق وآلیات عملها لتعزیز حوكمة الشركات: دراسة میدانیة

  ةعبد الرزاق قاسم الشحادد.   273
للشـــركة الســـوریة العامــــة  القیـــاس المحاســـبي لتكـــالیف األداء البیئـــي •

  قدرتها التنافسیة في مجال الجودة فيوتأثیره  لألسمدة

  حمادة رشاد.   305
 االلكترونیة المحاسبیة المعلومات لنظم العامة الرقابیة الضوابط أثر •

  )میدانیة دراسة( المحاسبیة المعلومات موثوقیة زیادة في
  تركیا واالتحاد األوروبي، بین العضویة والشراكة •  د. حسین طالل مقلد  335
  في الفقه اإلسالمي واالتجار فیها، واقتناؤها صنع التماثیل، •  د. هند الخولي  397
  في القرآن الكریم  وتطبیقها في السیرة النبویة األسوة الحسنة •  عماد الدین الرشیدد.   415

  مصطفى القضاةد.   443
التبكیر في الزواج واآلثار المترتبة علیه دراسة فقهیة قانونیـة مقارنـة   •

  ة""رؤیة معاصر 
  الموت الدماغي بین الطب والدین •  د. ندى قیاسة  479
  الماجستیر والدكتوراه بحوث طالب  •    501
  تمویل مشروعات البوت •  فاتفیصل علیان الیاس الشدی  503
  اإللكتروني التوقیع تصدیق •  هال الحسن  525
  دور النقود اإللكترونیة في عملیات غسل األموال •  بسام أحمد الزلمي  543
إمكانیة الرقابة على نظم المعلومات المحاسبیة المؤتمتة للمؤسسات  •  مسلم الحكیم سلیم  563
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العامـــة ذات الطـــابع االقتصـــادي مـــن قبـــل مفتشـــي الجهـــاز المركـــزي 
  للرقابة المالیة

  مؤید حاج صالح  593

أثــر مواصـــفات المنــتج والعوامـــل الشخصــیة واالجتماعیـــة للمســـتهلك  •
میدانیــة لمشــتري أجهــزة الهــاتف  نحــو الــوالء للعالمــة التجاریــة دراســة

  المحمول في مدینة دمشق

  تامر مزید رفاعه  617

 الخاصـة التزام المصـارف فيأثر تعلیمات مصرف سوریة المركزي  •
بالقیمـــة العادلـــة لـــألدوات المالیـــة وفقـــًا  القیـــاس واإلفصـــاحبمتطلبـــات 

  للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
  روایته ومن ترد عند اإلمام الشافعي من تقبل •  أسماء البغا  655

  ولید صالح الدین الزیر  675
وتطبیقاتهــــــا علــــــى  منزلــــــة الضــــــرورة التــــــي تنــــــزل ضــــــوابط الحاجــــــة •

  االجتهادات المعاصرة
  االختراع في الكنایات النبویة وأثره في كالم العرب •  مصعب حمود  699

 


