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  المدیر المسؤول
  رئیس جامعة دمشق  وائل معالأ.د. 

  
  رئیس التحریر

  أ.د. الیاس حداد
  
  

  هیئة التحریر
  

  أ.د. عبود السراج  نائب رئیس التحریر
  بطرس میالةأ.د.   كلیة االقتصاد
  أ.د. عبد الرحیم بوادقجي  كلیة االقتصاد
  أ.د. فؤاد دیب  كلیة الحقوق

  لعكامأ.د. محمد فاروق ا  الشریعةكلیة 
  ناصر  جودت محمدأ. د.   كلیة االقتصاد

  مصطفى العبد اهللا الكفريأ.د.   االقتصادكلیة 
  یوسف جزانأ.د.   لعلوم السیاسیةكلیة ا

    
    

  
  مدیرة التحریر وأمینة السر

  هیفاء باكیر
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  التنفیذ واإلخراج الفني
  رجبمحمود سهام 
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  المحتوى
  

  إحكام؟! أمة تحكُّمیَّ  في النظام الدولي التجاري النزاعاتتسویة  •   یشیاسر الحو د.   7

37  
  محمود علي الروساند. 
  محمود محمد العجلونيد. 

دراســــة (أثــــر رأس المــــال الفكــــري فــــي اإلبــــداع فــــي المصــــارف األردنیــــة  •
  )میدانیة

  سلیمان الفارس د.  59
یدانیــة علــى دراســة م(دور إدارة المعرفــة فــي رفــع كفــاءة أداء المنظمــات  •

  )شركات الصناعات التحویلیة الخاصة بدمشق

87  
  رشا حمادةد. 
  

 دراسـة( اإلبداعیـة المحاسـبة ممارسـات من الحد في المراجعة لجان دور •
  )میدانیة

119  
  عبد اللطیف عبد اللطیفد. 
  محفوظ أحمد جودةد. 

یــة دراســة میدان( دور الثقافــة التنظیمیــة فــي التنبــؤ بقــوة الهویــة التنظیمیــة: •
  )على أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الخاصة

  عابد فضلیةد.   157
آلیــــة حســــاب الضــــریبة علــــى القیمــــة المضــــافة, خصائصــــها ومعوقـــــات  •

  تطبیقها في الجمهوریة العربیة السوریة

183  
  مطانیوس مخول. د

  عدنان غانمد. 
ثیر معـدل التحول الدیمغرافي وتسـارع آثـاره (انتقـادات وتطبیقـات حـول تـأ •

  الوفاة)

  حسین القاضيد.   217
مــدى اعتمــاد مفتشــي الجهــاز المركــزي للرقابــة المالیــة فــي ســوریة علــى  •

  تقییم الرقابة الداخلیة

257  
  النجار هفایز جمعد. 
  ملكاوي نازم محمود األحمدد. 

دراسة میدانیة في شـركات (نظم المعلومات وأثرها في مستویات اإلبداع  •
  )التأمین األردنیة

  محمد خالد الجاسمد.   281
أثر القیم الثقافیة المرتبطة بالمجتمع في تشكیل اتجاهات المشترین نحـو  •

  (دراسة میدانیة على مراكز التسّوق في دمشق) مراكز التسّوق

  الخشروم مصطفى محمدد.   307
دراسـة تطبیقیـة (التعامالت في تخفیف ضغوط صـراع الـدور  ةدور عدال •

  )على عناصر التمریض في مستشفى حلب الجامعي
  االستراتیجیة التوسعیة لحلف الناتو وأثرها على األمن القومي العربي •  محمد حسوند.   331
  )ةٌ ْقِدیَّ نَ  (ِدَرْاَسةٌ   الـَْوْحيِ  َسَنةُ ْـ َأن •  حسان القاريد.   377

  نصار أسعد نصارد.   425
دراســــة موضــــوعیة فــــي (یة والبصــــریة) طــــرق االتصــــال التربــــوي (الســــمع •

  )الحدیث النبوي
  مقاصد قرآنیة یناط بها التمكین األسري •  علي أسعدد.   459

  إبراهیم أحمد الدیبود.   503
دراســـة مقارنـــة بـــین (والعـــرق والوراثـــة  التفاضـــل بـــین البشـــر فـــي الجـــنس •

  )الشریعة اإلسالمیة والفلسفة
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  الماجستیر والدكتوراه بحوث طالب  •    529

  القاعد راتب حسام  531
 المنازعــات فــي بالفصــل والتشــریع للفتــوى العمومیــة الجمعیــة اختصــاص •

  العامة اإلداریة الجهات بین

  حنان ملیكه  549
 االلكترونــي التوقیــع قـانون ضــوء فــي االلكترونـي للتوقیــع القــانوني النظـام •

  )مقارنة قانونیة دراسة( .25/2/2009 بتاریخ الصادر/ 4/رقم السوري

  محمد هالل الرفاعـي  575
تنــامي دور الســلطة التنفیذیــة فــي العملیــة التشــریعیة فــي النظــام الرئاســي  •

  )دراسة تحلیلیة(األمریكي 
  االستثمار في الجمهوریة العربیة السوریة •  خزامى عبد العزیز الجندي  609

  نزهان محمد سهو  651
العالمیـــة أســـواق األوراق المالیـــة فـــي ظـــل تـــداعیات األزمـــة االقتصـــادیة  •

  الراهنة
  )دراسة مقارنة مع مصر واألردن(مبادئ حوكمة الشركات في سوریة  •  كنان ندَّه  675
  وأحكامه االنتفاع بالمال المغسول •  ناظم خالد محسن حمود  699
  عقد المقاولة في الفقه اإلسالمي •  إبراهیم  شاشو  743
 


