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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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   د. مي محرزي  7
اإلطـــار التشـــریعي لهیئـــة مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمویـــل اإلرهـــاب فـــي  •

  سوریة
  دراسة میدانیة في بیئة األعمال السوریةالعادلة القیمة قیاس مفهوم  •  سمیر الریشاني. د  29
  أثر التفاعل بین المتغیرات التفسیریة في نماذج االنحدار المتعدد •  قاسم النعیمي د.  59

89  
  بخالد شحادة الخطی د.

  د. عماد یوسف أحمد الشیخ
  قیاس تدني األصول الثابتة  للشركات الصناعیة المساهمة األردنیة •

121  
  
    طاهر حسن د.

قیــــاس أثــــر الــــدورات التدریبیــــة وفعالیتهــــا فــــي القطــــاع الصــــحي: دراســــة  •
  استكشافیة على المستشفیات الحكومیة

171  
  مطانیوس مخولد. 

  د. عدنان غانم
  مي وتحدیاته في التنمیة المستدامةماهیة التخطیط اإلقلی •

  محمد خالد الجاسم. د  199
  العالقـــة بـــین الصــــورة الذهنیـــة لموقـــع التســــّوق عبـــر االنترنـــت وجاذبیتــــه •

  )على مواقع االنترنت في مدینة دمشق(دراسة میدانیة 
  أسس التعایش في اإلسالم •  نصار أسعد نصارد.   219

  أحمد إدریس الطعاند.   247
أثر القدوة في المجتمع  بین الواقع والمثال دراسة تحلیلیة للواقع األوربي  •

  مقارنًا بالواقع اإلسالمي المعاصر

275  
  بالل صفي الدیند. 
  أنور عبد الواحد صطوف   

  مدى سلطة التشریع الجنائي اإلسالمي في معاقبة قراصنة البحار •

      
  الماجستیر والدكتوراه بحوث طالب  •    295

  رشیدة بوكر  297
 القـــــانون فــــي الجزائـــــي اإلثبــــات حجیتــــه فـــــي ومـــــدى اإللكترونــــي الــــدلیل •

  الجزائري
  وتفریغها في االتفاقّیات الدولّیة النفایات الخطرةإغراق  •  صبا جابر جنیدي  333
  اإلرهاب اإللكتروني وسبل مكافحته •  فراس الطحان  359
  قرارات اإلداریةشروط صحة التسبیب الوجوبي لل •  أنیس فوزي عبد المجید  387

  فراس بك الشریف  415
مــدى التـــزام مصـــرف ســـوریة المركــزي بمتطلبـــات التـــدقیق الـــداخلي وفـــق  •

  أسلوب المخاطر في ظل معاییر بازل الدولیة

  اهللا الغنودي عیسى عبد  453
دور قواعـــــــد اإلدارة الرشــــــــیدة(الحوكمة) فــــــــي دعــــــــم اســــــــتقالل مراجعــــــــي  •

  دراسة استكشافیة -الحسابات  في لیبیا 
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  ثمر علي سلمان  481

من أجـل حمایـة الـنظم   Willingness To Payتقییم االستعداد للدفع  •
التلــوث الصــناعي -البیئیـة البحریــة باسـتخدام أســلوب التقیــیم االفتراضـي  

  -نموذجاً  ،للمنشآت النفطیة في منطقة بانیاس
  الفكر االقتصادي عند ابن سینا •  تیسیر عبد اهللا الناعس  507
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