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  حمزٕٚبد انعــذد
 

 يذٖ حجٛخ انزٕلٛع اإلنكرتَٔٙ يف إثجبد انزصزفبد انمبََٕٛخ1

 د/ باشه حمنذ فاضل

 

 

2 The formal conditions for the validity agreement specified for the competent 

 court in E-commerce contracts 

Dr. Safa’a fattouh gomaha 

 خأحكبو اخلطأ انضهجٙ ٔآثبرِ انمبََٕٛ 3 

حمنذ كامل مصله الشوابلُ

 احلجش االحزٛبطٙ يف انمبٌَٕ ادلٕرٚزبَٙ ٔانزشزٚع اإلصاليٙ 4

 د. حمنذ فال حمنذ حمنود الصالم

ثضٕق األٔراق ادلبنٛخيف انشزاء اذلبيشٙنٛخ كٕصطبء نهزذأل مسبصزح األٔراق ادلب   دٔر 5

“ ”

 الشاٍذ حمنود فلرى عبذ الصادق

 

6 
 (Short Selling)فٗ صٕق األٔراق ادلبنٛخنهجٛع انمصري  انزُظٛى انمبََٕٗ

 “”

 حمنود فلرى عبذ الصادق الشاٍذ

 

 
7 

 محبٚخ انالجئني حتذ يظهخ األيى ادلزحذح
 مصطفى مجعُ مَذى

 

ٛخ يف ظٕء ارفبلانضهطبد اإلجزائٛخ ذلٛئخ انُزاْخ انعزالٛخ 8

 يكبفحخ انفضبد ٔانزشزٚع اجلُبئٙ انعزالٙ
 مضر ياشني شعيذ
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9  

يف ظٕء ارفبلٛخ ادلمزعٛبد انعبيخ إلصرتداد أيٕال جزائى انفضبد

 ٔانزشزٚع اجلُبئٙ انعزالٙيكبفحخ انفضبد 
 مضر ياشني شعيذ

 انززاو انذٔنخ ثزعٕٚط أظزار اإلرْبة 11 
“”

 مَا رمضاٌ حمنذ بطيخ

 

 

 اجلذٔر انزبرخيٛخ ٔانفهضفٛخ نُظبو احلكى فٗ كم يٍ انعصزٖ " انفزعَٕٗ ٔاإلصاليٗ 11

“”

 ٍذى أمحذ أمحذ يوىض املراغي

 

 

 األصبس انفهضفٗ نُطبو احلكى ثّٛ انعصزٍٚ انفزعَٕٗ ٔاإلصاليٙ 12
“”

 ٍذى أمحذ أمحذ يوىض املراغي

 

 

13 
ى

َ
ه
َ
 األحكبو انمبََٕٛخ نجٛع انض

 عامر حمنود عبذ الرمحً حوشُ

 14 
األحكبو انمبََٕٛخ نشٓبداد انزٕثٛك اإلنكرتَٔٙ يف انزشزٚع األردَٙ

 صالح مصطفى فياض غياىيه

 

 
15 

 ظٙ يف احلكىحتًم دٚخ خطأ انمب حكى

 كلية القاىوٌ والعلوو الصياشية –أ.و.د. حمنود إبراٍيه عبذالرزاق 

 الرمادي –كلية العلوو اإلشالمية  –و.د. شليه حامذ ىصار 

األحكبو انمبََٕٛخ نشٓبداد انزٕثٛك اإلنكرتَٔٙ يف انزشزٚع األردَٙ 16

 صالح مصطفى فياض غياىيه
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 ٔرطجٛمبرّ يف انزشزٚع اجلُبئٛخ االجنهٕ ايزٚكُٙظبو احملهفني انطجٛعخ انمبََٕٛخ ن 17
 د. رعذ فجر فتيح                          د. إبراٍيه خليل عوشج

 كلية القاىوٌ / جامعة االىبار                كلية القاىوٌ/ جامعة االىبار

 

 شزكخ انشخص انٕاحذ يف انمبٌَٕ انكٕٚزٙ ٔانعزالٙ 18
 جاشه  فاروق إبراٍيه

 دراصخ يمبرَخ0 صٕر عمٕد َمم انزكُٕنٕجٛب  19
 اهلاو جَاد شليناٌ صاحل

21 
 3691انجعثبد انمُصهٛخ عهٗ ظٕء ارفبلٛخ فُٛٛب نهعاللبد انمُصهٛخ نعبو 

 حصاىاتَا( –اختصاصاتَا  –تشليلَا  –)اىشاؤٍا 

 الرمحً عيصى دخيل اهلل العيسيعبذ

 انزعذٚت جزميخ يكبفحخ يف انفهضطُٛٙ اجلزائٛخ اإلجزاءاد لبٌَٕ دٔر 21 
 حامذ القاضي تامر

 

22 
 َظبو انزأيني االجزًبعٙ ادلصز٘ يف يٛزاٌ انشزٚعخ اإلصاليٛخ

 عادل الصيذ حمنذ علي

 

23 
 أحكبو انعاللخ ثني أطزاف انزذأل

 األوراق املالية يف البورصةاليظاو القاىوىي لتذاول 

 فتحي عبذ الرمحً الشويطر

 

أحكبو أدٔاد انزذأل 24

 اليظاو القاىوىي لتذاول األوراق املالية يف البورصة

 فتحي عبذ الرمحً الشويطر

 

 أثز ادلزض انٕراثٙ عهٙ إَشبء انزٔاج ٔأَمطبعخ  25

 نٕراثخ انجشزّٚدراصخ يمبرَخ يف انفمخ اإلصاليٙ ٔانمبٌَٕ يف ظٕء يعطٛبد ا 

 د/مجال عبد الستار عبد اهلل

 مدرس الشريعت اإلسالميت كليت احلقوق بنها
حمذداد االيٍ ادلعهٕيبرٙ  26 

 د/ياسر حممد عبد السالم رجب
 مدرس القانون العام 

 جامعت القاهرة-كليت احلقوق
 



 الصية الصابعُ -  ي واألقتصاديىجملة الفلر القاىو

 

 


