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دوريات عربية

 

الهندسة 

مجلة هندسة الرافدين1.
جامعة الجلفةالناشر: 

مجلة كلية المامون2.
جامعة المامونالناشر:

مجلة ديالى للعلوم الهندسية3.
جامعة ديالىالناشر:

مجلة اإلمارات للبحوث الهندسية4.
جامعة اإلماراتالناشر:

الرسائل العراقية في الفيزياء التطبيقية5.
الجمعية العراقية لمصادر وتقنيات الطاقة البديلة والمستجدةالناشر:

المجلة العراقية للفيزياء التطبيقية6.
الجمعية العراقية لمصادر وتقنيات الطاقة البديلة والمستجدة الناشر:

المجلة العراقية لهندسة الحاسبات واالتصاالت والسيطرة والنظم7.
 الجامعة التكنولوجيةالناشر:

مجلة مركز بحوث التقنيات االحيائية8.
جامعة النهرين الناشر:

مجلة البحوث والدراسات النفطية9.
وزارة النفط العراقيةالناشر:

مجلة وادي الرافدين لعلوم البحار10.
جامعة البصرةالناشر:

مجلة بحوث الهندسية11.
جامعة البصرةالناشر:

العلوم الهندسية12.
جامعة األردنيةالناشر:

الهندسةمجلة جامعة الملك عبدالعزيز: 13.
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جامعة ملك عبدالعزيزالناشر:
علوم الحاسبات وتقنية المعلوماتمجلة جامعة الملك عبدالعزيز: 14.

جامعة ملك عبدالعزيزالناشر:

 

صيدلة

مجلة األنبار الطبية1.
جامعة االنبارالناشر:

مجلة كلية الطب الكندي2.
جامعة بغدادالناشر:

المجلة العراقية لبحوث االجنة والعقم3.
جامعة النهرينالناشر:

المجلة العراقية للعلوم الطبية4.
جامعة النهرينالناشر: 

مجلة كلية طب االسنان بغداد5.
جامعة بغدادالناشر:

مجلة طب الفم واالسنان6.
الجمعية العراقية لبحوث طب الفمالناشر: 

مجلة كربالء الطبية7.
جامعة كربالءالناشر: 

مجلة الكوفة لعلوم التمريض8.
الكوفةجامعةالناشر: 

مجلة الكوفة الطبية9.
الكوفةجامعةالناشر: 

مجلة تكريت الطبية10.
جامعة تكريتالناشر: 

مجلة ذي قار الطبية11.
 ذي قارجامعةالناشر:

مجلة تكريت لعلوم طب االسنان12.
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جامعة تكريتالناشر: 
 جامعة السلطان قابوس للعلومجلة13.

:جامعة سلطان قابوسالناشر

العلوم األساسية مجلة14.
:جامعة األردنيةالناشر

العلوم الطبيةمجلة جامعة الملك عبدالعزيز: 15.
جامعة ملك عبدالعزيزالناشر:

مجلة العلوممجلة جامعة الملك عبدالعزيز: 16.
جامعة ملك عبدالعزيزالناشر:

 

الشريعة و القانون

مجلة جامعة العين لألعمال والقانون1.
جامعة العينالناشر: 

العدل السعودية2.
وزارة العدل السعوديةالناشر: 

القضائية تصدر عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية3.
عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعوديةالناشر: 

مجلة الحق4.
جمعية الحقوقيينالناشر: 

مجلة السلم5.
منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمةالناشر: 

مجلة المعهد الفصلية6.
معهد دبي القضائيالناشر: 

مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة7.
معهد دبي القضائيالناشر: 

مجلة اإلمارات للقانون8.
معهد دبي القضائيالناشر: 

مجلة االمن والقانون9.
:اكاديمية شرطة دبيالناشر

دراسات: الشريعة والقانون 10.
:الجامعة األردنيةالناشر

دفتر السياسة والقانون11.
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:جامعة ورقلةالناشر
مجالت قانونية 12.

:وزارة العدل المغربية الناشر
مجالت قانونية 13.

:وزارة العدل التونسيةالناشر
 المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية14.

:جامعة آل البيت الناشر
مجلة التحكيم والقانون الخليجي15.

:مركزالتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجيالناشر
مجلة الجامعة العراقية 16.

:الجامعة العراقيةالناشر
مجلة الحقوق17.

:جامعة النهرينالناشر
مجلة الحقوق18.

الجامعة المستنصرية:الناشر
مجلة الدراسات اإلسالمية19.

جامعة الملك سعود :الناشر
المجلة الدولية للقانون20.

جامعة قطر:الناشر
مجلة الرافدين للحقوق21.

جامعة الرافدين:الناشر
المجلة العربية لعلوم األدلة الجنائية والطب الشرعي22.

الجمعية العربية لعلوم األدلة الجنائية والطب الشرعي:الناشر
مجلة العلوم القانونية23.

جامعة بغداد:الناشر
مجلة العلوم القانونية والسياسية 24.

جامعة ديالى:الناشر
مجلة الفقه والقانون 25.

الدكتور صالح الدين دكداك (المغرب):الناشر

مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية26.
جامعة ذي قار:الناشر

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية27.
جامعة بابل:الناشر 

المجلة المصرية للدراسات القانونية واالقتصادية28.
هيئة تحرير مستقلة:الناشر 
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 مجلة الميزان29.
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية:الناشر 

مجلة الندوة للدراسات القانونية 30.
قارة وليد:الناشر 

مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية31.
جامعة االنبار:الناشر

مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: االقتصاد اإلسالمي32.
جامعةالملك عبدالعزيز:الناشر

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعية والدراسات اإلسالمية33.

جامعة أم القرى:الناشر
مجلة جامعة تكريت للعلوم االسالمية34.

جامعة تكريت:الناشر
مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية35.

جامعة تكريت:الناشر
مجلة جيل األبحاث القانونية المعمقة36.

مركز جيل البحث العلمي، لبنان:الناشر
مجلة جيل الدراسات المقارنة37.

مركز جيل البحث العلمي، لبنان:الناشر
مجلة جيل حقوق اإلنسان38.

مركز جيل البحث العلمي، لبنان:الناشر

مجلة دبي القانونية 39.
النيابة العامة – دبي:الناشر

 مجلة رسالة الحقوق40.
جامعة كربالء:الناشر

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية41.
جامعة كركوك:الناشر

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية42.
  جامعة الشارقة:الناشر

العربية واإلسالميةمجلة كلية دراسات 43.
العربية واإلسالمية  كلية دراسات:الناشر

كلية القانون الكويتية العالميةمجلة 44.
 العربية واإلسالميةكلية دراسات  الناشر:

 مجلة الحقوق45.
جامعة البحرين:الناشر
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  للملكية الفكريةمجلة الدولية46.
جامعة البحرين:الناشر

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية47.
: جامعة دمشقالناشر

 

التربية والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية

مجلة الشمال للعلوم اإلنسانية1.
:جامعة الحدود الشمالية مركز النشر العلمي و التأليف و الترجمةالناشر

مجلة إتحاد الجامعات العربية2.
:األمانة العامة التحاد الجامعات العربية الناشر

مجلة درع الوطن3.
:تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة الناشر

مجلة كلية الدراسات االسالمية و العربية4.
:كلية الدراسات االسالمية و العربية الناشر

مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية5.
:جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية الناشر

مجلة دراسات اإلسالمية6.
:جامعة الملك سعودالناشر

مجلة عجمان للدراسات والبحوث7.
:جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلومالناشر

مجلة النهضة8.
:جامعة القاهرةالناشر

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية9.
جامعة القدس المفتوحة:الناشر

المجلة األردنية في العلوم التربوية10.
:جامعة اليرموكالناشر

أبحاث اليرموك : سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية11.
اليرموك:جامعة الناشر
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مجلة الدراسات التربوية والنفسية 12.
:جامعة السلطان قابوسالناشر

مجلة البحوث التربوية والنفسية13.
جامعة بغداد:الناشر

مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية14.
جامعة طيبة :الناشر

المجلة العربية لجودة التعليم الجامعي15.
األمانة العامة إلتحاد الجامعات العربية  :الناشر

مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية واإلجتماعية16.
 جامعة الشارقة:الناشر

مجلة دولية لألبحاث التربوية17.
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة:الناشر

 مجلة علوم التربوية18.
 جامعة الملك السعود:الناشر

 مجلة علوم التربوية19.
 جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:الناشر

مجلة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية20.
 جامعة الباحة:الناشر

االداب والعلوم اإلجتماعيةمجلة 21.
 جامعة سلطان قابوس:الناشر

دراسات: العلوم التربوية22.

 جامعة األردنية:الناشر

المجلة االردنية للعلوم االجتماعية23.

 جامعة األردنية:الناشر
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اآلداب والعلوم اإلنسانيةمجلة جامعة الملك عبدالعزيز: 24.

جامعة الملك عبدالعزيز:الناشر

العلوم اإلنسانيةمجلة 25.
 جامعة البحرين الناشر:

 دولية للبحث في التربية وعلم النفسمجلة26.
جامعة البحرينالناشر:

مجلة التربية الخاصة27.
مؤسسة التربية الخاصة والتأهيلالناشر:

المؤتمر الدولي للغة العربية28.
المجلس الدولي للغة العربية الناشر:

مجلة الدراسات االجتماعية  السعودية29.
 الجمعية السعودية للدراسات االجتماعيةالناشر:

 

إدارة األعمال

مجلة النهضة1.
جامعة القاهرة:الناشر

مجلة جامعة العين لألعمال والقانون2.
جامعة العينالناشر: 

دراسات: العلوم االدارية3.
جامعة األردنيةالناشر: 

المجلة االردنية للعلوم االقتصادية4.
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