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  جملة علمية متخصصة تعنى بالبحوث والدراسات القانونية والشرعية 
  يصدرها 

  .املكتب الفين باحملكمة العليا أربع مرات يف السنة 
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اآلراء والتعليقـــات تعـــرب عـــن آراء الكتَّـــاب ، وال تعـــرب  
بالضرورة عن اجتاه قضائي لدى   احملكمة ، أو رأي اجلهة  
اليت يعمل لديها الكاتب ، وال تعاد املواد هلـم نـشرت أو مل        
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