
ISSNاسم المجلةصف
وان1 آداب القير

19948999آداب الكوفة2

اث3 آفاق الثقافة و الير

1562-6822آفاق الحضارة االسالمية4

آفاق سياسية5

x-54-6163-977ابجديات6

ابحاث االيمان7

موك 8 سلسلة اآلداب و اللغويات: ابحاث الير

موك 9 10230149سلسلة العلوم االساسية و الهندسية: ابحاث الير

موك 10 10230165سلسلة العلوم االنسانية و االجتماعية: ابحاث الير

مرص: ابداع 11

9626-1023ابعاد12

ي13 10262288ادب عرب 

17294193اسالمية المعرفة14

اطلس للدراسات و االبحاث15

افاق نجفية16

افكار17

افكار جديدة18

اقرا19

اقالم جديدة20

لبنان: اآلداب 21

اآلداب العالمية22

االردن: اآلفاق 23

االتصال و التنمية24

8706-1609االحمدية25

9035-0256االدارة العامة26

االداري27

االرشيف28

االقصي29

االقالم30

االنسانيات31

البحرين الثقافية32

ي االردن: البصائر 33
 
ا ف جامعة البير

ي حوزة االمام القائم : البصائر 34
 
(عج)مركز الدراسات و البحوث االسالمية ف

16840615البلقاء للبحوث و الدراسات35

االردن: البيان 36

التاصيل37

18231926التجديد38

ي39 اث الشعب 
الير

ي40 اث العرب 
الير

التسامح41

التعريب42

التقرير االقتصادي43

التنوير44

التواصل45

الثقافة االجنبية46

19858299الثقافة الشعبية47

ISCفهرس مجالت رئيسية 



مجلة اتحاد جامعات العالم االسالمي: الجامعة 48

11112867الجزائر: الحياة 49

الحياة التشكيلية50

3308863الحياة الثقافية51

13190148الدارة52

الدراسات االدبية53

الدراسات االعالمية54

الدراسات الفلسطينية55

ي56
ي اللبناب 

الدفاع الوطب 

الدورية االردنية لملخصات الطاقة57

الذرة و التنمية58

الراصد59

االردن: الرسالة 60

9.78977E+12الرواية قضايا و آفاق61

الروزانا62

الروزنامة63

السكان و التنمية64

السالم و التنمية65

الصحوة االسالمية66

العالم االسالمي67

العرب و الفكر العالمي68

3000العربية 69

االمارات: العربية 70

ها71 18585221العربية للناطقير  بغير

جمة72 العربية و الير

العصور73

الغدير74

الفرقان75

الفقاهة76

.NULL.الفكر االسالمي و االبداع العلمي77

الفكر السياسي78

طي79
5297-1681الفكر الشر

ي المعارص80 الفكر العرب 

16875184الفهرست81

2101-1658الفيصل االدبية82

1288-1658الفيصل العلمية83

القرآن نور84

ي85 الكاتب العرب 

الكلم الطيب86

الكلمة87

المتحف الدولي88

ي ادارة االعمال89
 
18158633المجلة االردنية ف

ي الدراسات االسالمية90
 
3721-1026المجلة االردنية ف

بوية91 ي العلوم الير
 
18149480المجلة االردنية ف

ي العلوم الزراعية92
 
8625-1815المجلة االردنية ف

ي العلوم الصيدالنية93
 
19957157المجلة االردنية ف

ي اللغة العربية و آدابها94
 
3721-1029المجلة االردنية ف

19969546المجلة االردنية للتاري    خ و اآلثار95

16052579العلوم االنسانية: المجلة االردنية للعلوم التطبيقية 96

16052587العلوم الطبيعية: المجلة االردنية للعلوم التطبيقية 97



3308081المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية98

المجلة التاريخية المرصية99

3308987المجلة التاريخية المغاربية للعهد الحديث و المعارص100

بوية 101 1029810جامعة الكويت: المجلة الير

3307980المجلة التونسية للدراسات الفلسفية102

354333المجلة التونسية للعلوم االجتماعية103

المجلة الثقافية104

0699-0035المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية و السياسية105

المجلة الطبية العربية106

المجلة العربية العلمية للفتيان107

11105453المجلة العربية لالدارة108

3306763المجلة العربية لالرشيف و التوثيق و المعلومات109

بية110 3307050المجلة العربية للير

7042-0330المجلة العربية للثقافة111

1029855xالمجلة العربية للعلوم االدارية112

10269576المجلة العربية للعلوم االنسانية113

المجلة العربية للعلوم السياسية114

700X-0330المجلة العربية للعلوم و المعلومات115

16088352المجلة العربية للغذاء و التغذية116

نداردالمجلة العلمية لكلية اصول الدين و الدعوة117

بية البدنية و الرياضة 118 الرياض: المجلة العلمية للير

بية البدنية و الرياضة 119 جامعة حلوان: المجلة العلمية للير

جامعة بغداد: المجلة القطرية للعلوم االسالمية 120

11105844المجلة المرصية لبحوث الراي العام121

المجلة المغربية لالنظمة القانونية و السياسية122

المدقق123

المراقب االقتصادي و االجتماعي124

ي125 10249834المستقبل العرب 

المسكوكات126

المعارج127

سورية: المعرفة 128

ي129
المغاب 

نداردالمكتبات اآلن130

10266844المنارة للبحوث و الدراسات131

االردن: المنتدي 132

المنهاج133

المنهج134

13842773الموسم135

ي136 الموقف االدب 

النجاة137

النهضة138

(An-Noor)لندن : النور 139

الوسطية140

موك141 الير

11137967امل142

وبولوجية و العلوم االجتماعية: انسانيات 143 ي االنير
 
المجلة الجزائرية ف

18192033العراق : (ع)اهل البيت 144

اوراق145

اوراق جامعية146

اوراق فلسطينية147



اوراق فلسفية148

16094662اوقاف149

بحوث اقتصادية عربية150

ي اللغة العربية و آدابها151
 
20086466بحوث ف

بصمات152

بناة االجيال153

بيت المقدس للدراسات154

تراثيات155

تسامح156

تعريب الطب157

اث- جذور 158 الير

جرش الثقافية159

18142672جرش للبحوث و الدراسات160

حروف عربية161

15605248جامعة الكويت: حوليات اآلداب و العلوم االجتماعية 162

3300099حوليات الجامعة التونسية163

حوليات العلوم االقتصادية و الترصف164

حوليات العلوم القانونية165

7773-1737حوليات الفينومينولوجيا و التاويلية166

حوليات القدس167

16846605حوليات كلية اآلداب و العلوم االنسانية بجامعة البلمند168

ي جامعة البلمند169
ي الالهوبر

حوليات معهد القديس يوحنا الدمشقر

حولية التاري    خ االسالمي الوسيط170

حولية جامعة شنقيط العرصية171

حولية كلية الدراسات االسالمية و العربية للبنات باالسكندرية172

نداردحولية كلية الدعوة االسالمية بالقاهرة173

اتحاد كتاب و ادباء االمارات: دراسات 174

1026373Xالعلوم االدارية: دراسات 175

10263721العلوم االنسانية و االجتماعية: دراسات 176

بوية: دراسات 177 10263713العلوم الير

10263764العلوم الزراعية: دراسات 178

10263772العلوم الطبية و الحياتية: دراسات 179

1560456xالعلوم الهندسية: دراسات 180

ليبيا: المركز العالمي لدراسات و ابحاث الكتاب االخرص  : دراسات 181

يعة و القانون: دراسات 182 10263748علوم الشر

بيت الحكمة: دراسات اجتماعية 183

دراسات ادارية184

اتيجية 185 جامعة دمشق: دراسات اسير

دراسات افريقية186

بيت الحكمة: دراسات اقتصادية 187

جمة188 دراسات الير

ق االوسط و افريقيا189 دراسات الشر

دراسات المستقبل190

دراسات اندلسية191

دراسات ايرانية192

دراسات باحث193

بيت الحكمة: دراسات تاريخية 194

السودان: دراسات تربوية 195

دراسات حوض النيل196

دراسات دعوية197



ي علم النفس198
 
دراسات عربية ف

دراسات فكرية199

بيت الحكمة: دراسات فلسفية 200

ي االقتصاد و التجارة201
 
ندارددراسات ف

ي التعليم الجامعي202
 
دراسات ف

ي اللغة العربية و آدابها203
 
20089023دراسات ف

دراسات مرصفية و مالية204

11137029دراسات مغاربية205

دراسات نجفية206

نداردرؤي ثقافية207

0330664Xرحاب المعرفة208

رسالة التامير 209

1735711xرسالة التقريب210

(ع)رسالة الحسير  211

2577739رسالة المكتبة212

سومر213

سياسات214

1025059Xشوون اجتماعية215

شوون ادبية216

اتيجية217 شوون اسير

شوون تنموية218

شوون عربية219

قية220 شوون مشر

صامد االقتصادي221

ضاد222

بية 223 ية: عالم الير الموسسة العربية لالستشارات العلمية و تنمية الموارد البشر

سورية: عالم الذرة 224

عالم الفكر225

عالم الكتاب226

85209511عالم الكتب227

عبقر228

علوم الحديث229

علوم اللغة230

نداردعلوم و فنون دراسات و بحوث231

عمان232

غيمان233

ي و الفارسي234  العرب 
ي االدبير 

 
22516573فصلية اضاءات نقدية ف

ي اللغة العربية و آدابها)فصلية النقد و االدب المقارن 235
 
(بحوث ف

فصلية ايران و العرب236

20083433فصلية دراسات االدب المعارص237

فصول238

فضاءات239

ايران : (ع)فقه اهل البيت 240

نداردفكر241

(من اجل تجديد الحياة الثقافية)فكر 242

فكر و ابداع243

فن و عمارة244

فيض الحكمة245

قضايا اسالمية معارصة246

كتابات سودانية247



كتابات معارصة فنون و علوم248

كلمن249

مآب250

18148212مجلة آداب البرصة251

2867-0378مجلة آداب الرافدين252

مجلة آفاق العلم و التقانة253

16806549مجلة اتحاد الجامعات العربية254

9849-1818مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب255

بية و علم النفس256 .NULL.مجلة اتحاد الجامعات العربية للير

16813510مجلة اربد للبحوث و الدراسات257

مجلة اطياف258

جامعة بغداد: مجلة اآلداب 259

ي المكتبات و المعلومات260
 
مجلة االتجاهات الحديثة ف

مجلة االجتهاد و التجديد261

19995628مجلة االردن للشوون الدولية262

مجلة االرشاد النفسي263

0552265xمجلة االستاذ264

مجلة االكاديمية للعلوم االساسية و التطبيقية265

مجلة االكاديمية للعلوم االنسانية و االجتماعية266

السورية: مجلة االمل 267

9.78995E+12مجلة االمن و القانون268

مجلة الباحث الجامعي269

مجلة الباحثون270

مجلة البحوث االدارية271

مجلة البحوث االعالمية272

مجلة البحوث االمنية273

مجلة البحوث التاريخية274

19922051جامعة الكوفة: مجلة البحوث الجغرافية 275

مجلة البحوث القانونية و االقتصادية276

20712847مجلة البحوث و الدراسات االسالمية277

مجلة البحوث و الدراسات االفريقية278

ي279 مجلة التاري    خ العرب 

مجلة التحكيم280

بية 281 بية المقارنة: مجلة الير الجمعية المرصية للير

بية العلمية282 مجلة الير

15610411مجلة التنمية و السياسات االقتصادية283

ايران: مجلة التوحيد 284

مجلة الثقافة االسالمية285

مجلة الثقافة السودانية286

مجلة الثقافة العالمية287

مجلة الثقافة المعلوماتية288

13190431السعودية: مجلة الجامعة االسالمية 289

مجلة الجامعة المغاربية290

بوية للدراسات االجتماعية291 مجلة الجمعية الير

مجلة الجمعية العلمية االيرانية للغة العربية و آدابها292

16582969مجلة الجمعية الفقهية السعودية293

مجلة الجمعية الفلسفية المرصية294

مجلة الحق295

10296069جامعة الكويت: مجلة الحقوق 296

مجلة الحقوق للبحوث القانونية و االقتصادية297



بيت الحكمة: مجلة الحكمة 298

مجلة الحياة الفكرية299

مجلة الحياة الموسيقية300

اتيجية301 مجلة الدراسات االسير

الجزائر: مجلة الدراسات االسالمية 302

جامعة الملك سعود: مجلة الدراسات االسالمية 303

مجلة الدراسات الدبلوماسية304

مجلة الدراسات العربية305

نداردمجلة الدراسات العليا306

وت العربية: مجلة الدراسات القانونية 307 9953462526كلية الحقوق بجامعة بير

13198513السعودية: مجلة الدراسات اللغوية 308

21801665مجلة الدراسات اللغوية و االدبية309

718x-1682مجلة الدراسات المالية و المرصفية310

مجلة الذخائر311

مجلة الرابطة312

مرص: مجلة الرسالة 313

مجلة الساتل314

اتيجية315 مجلة السودان للبحوث و الدراسات االسير

مجلة السياحة االسالمية316

مجلة السياسة الدولية317

يعة و الدراسات االسالمية 318 18585205السودان: مجلة الشر

يعة و الدراسات االسالمية 319 10298908جامعة الكويت: مجلة الشر

يعة و القانون320  % 1813095Xمجلة الشر

بية321 20903847مجلة الطفولة و الير

مجلة العاديات322

مجلة العلوم323

2531097جامعة الكويت: مجلة العلوم االجتماعية 324

ليبيا: مجلة العلوم االجتماعية و االنسانية 325

1658404جامعة القصيم:مجلة العلوم االدارية و االقتصادية 326

مجلة العلوم االساسية و التطبيقية327

4116-1026مجلة العلوم االقتصادية و االدارية328

جامعة البحرين: مجلة العلوم االنسانية 329

16583116جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية: مجلة العلوم االنسانية و االجتماعية 330

0826-1110مجلة العلوم البيئية331

بوية 332 جامعة القاهرة: مجلة العلوم الير

بوية و النفسية 333 جامعة البحرين: مجلة العلوم الير

مجلة العلوم الجنائية و االجتماعية334

عية 335 16584066جامعة القصيم: مجلة العلوم الشر

16584058مجلة العلوم العربية و االنسانية336

1605427Xمجلة العلوم و التقانة337

مجلة العمل338

مجلة الغري للعلوم االقتصادية و االدارية339

ي    ع340 مجلة الفتوي و التشر

مجلة الفكر العسكري341

60-68-0330مجلة الفنون و التقاليد الشعبية342

9.78995E+12مجلة القانون العام و علم السياسة343

ي    ع344 3308928مجلة القضاء و التشر

16077024مجلة الكرمل345

7379-0330مجلة الكريديف346

10248684مجلة الكويت للعلوم و الهندسة347



17359767فرديس قم التابع لجامعة طهران: مجلة اللغة العربية و آدابها 348

20724756كلية اآلداب بجامعة الكوفة: مجلة اللغة العربية و آدابها 349

العراق: مجلة المجمع العلمي 350

ي351
مجلة المجمع العلمي االردب 

مجلة المحاسبة و االدارة و التامير 352

مجلة المحّجة353

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية354

7514-0330مجلة المدار355

ي356 مجلة المزارع العرب 

مرص: مجلة المشح 357

مجلة المسلم المعارص358

مجلة المصباح359

ي360 مجلة المعلم العرب 

مجلة المكتبات و المعلومات361

مجلة المكتبات و المعلومات العربية362

مجلة المهندس الزراعي363

مجلة المورد364

مجلة النبا365

مجلة الهاشمية366

مجلة الهالل367

4-25-902-9973مجلة اوراق االوسط368

ق االوسط369 مجلة بحوث الشر

مجلة بحوث جامعة تعز370

بوية: مجلة بحوث جامعة حلب 371 سلسلة العلوم االنسانية و الير

سلسلة العلوم الزراعية: مجلة بحوث جامعة حلب 372

سلسلة العلوم الطبية: مجلة بحوث جامعة حلب 373

سلسلة العلوم الهندسية: مجلة بحوث جامعة حلب 374

1112/4741مجلة بونة للبحوث و الدراسات375

مجلة تاري    خ العلوم العربية376

7026-0330مجلة تعليم الجماهير377

5159-1558مجلة تفكر378

19858639مجلة ثقافات379

عية: مجلة جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية 380 16584201العلوم الشر

العلوم البحتية و التطبيقية: مجلة جامعة التحدي العلمية 381

19962339مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية و االجتماعية382

18111645مجلة جامعة الشارقة للعلوم البحتة و التطبيقية383

عية و االنسانية384 18111661مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشر

عية و القانونية385 19962320مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشر

3604-1018مجلة جامعة القرآن الكريم و العلوم االسالمية386

16581180مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الطبيعية ، و الطبية ، و التقنية387

10183612اآلداب: مجلة جامعة الملك سعود 388

10183647العلوم: مجلة جامعة الملك سعود 389

10183852العلوم االدارية: مجلة جامعة الملك سعود 390

بوية و الدراسات االسالمية: مجلة جامعة الملك سعود 391 10183620العلوم الير

35901018العلوم الزراعية: مجلة جامعة الملك سعود 392

10183604العمارة و التخطيط: مجلة جامعة الملك سعود 393

جمة: مجلة جامعة الملك سعود 394 13196618اللغات و الير

13191578علوم الحاسب و المعلومات: مجلة جامعة الملك سعود 395

اآلداب و العلوم االنسانية: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 396

10187383االقتصاد االسالمي: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 397



13190997االقتصاد و االدارة: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 398

16581598علوم تصاميم البيئة: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 399

علوم االرصاد و البيئة:مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 400

18585361مجلة جامعة ام درمان االسالمية401

19920652مجلة جامعة بابل402

ين للدراسات و البحوث العلمية 403 سلسلة اآلداب و العلوم االنسانية: مجلة جامعة تشر

ين للدراسات و البحوث العلمية 404 سلسلة العلوم االساسية: مجلة جامعة تشر

ين للدراسات و البحوث العلمية 405 سلسلة العلوم االقتصادية و : مجلة جامعة تشر

ين للدراسات و البحوث العلمية 406 سلسلة العلوم البيولوجية: مجلة جامعة تشر

ين للدراسات و البحوث العلمية 407 2079309Xسلسلة العلوم الصحية: مجلة جامعة تشر

ين للدراسات و البحوث العلمية 408 سلسلة العلوم الهندسية: مجلة جامعة تشر

مجلة جامعة دمشق لآلداب و العلوم االنسانية409

مجلة جامعة دمشق للعلوم االساسية410

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية411

بوية412 18185029مجلة جامعة دمشق للعلوم الير

مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية413

20722265مجلة جامعة دمشق للعلوم الصحية414

19997302مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية415

مجلة جامعة صنعاء للعلوم و التكنولوجيا416

بوية: مجلة جامعة طيبة 417 16583663العلوم الير

مجلة جدل418

مجلة جذور419

مجلة جسور420

مجلة حوار الفكر421

مجلة دراسات اسالمية422

مجلة دراسات اسالمية معارصة423

مجلة دراسات االسالم و العالم المعارص424

جامعة دمشق: مجلة دراسات تاريخية 425

مجلة دراسات تربوية و اجتماعية426

مجلة دراسات سياسية427

ق اوسطية428 18118208مجلة دراسات شر

ي المكتبات و علم المعلومات429
 
مجلة دراسات عربية ف

ي الخدمة االجتماعية و العلوم االنسانية 430
 
جامعة حلوان: مجلة دراسات ف

بغداد: مجلة دراسات قانونية 431

56350330كلية الحقوق بصفاقس: مجلة دراسات قانونية 432

مجلة دراسات محاسبية و مالية433

مجلة دراسات مصطلحية434

مجلة رؤي435

مجلة رؤي تربوية436

بية الحديثة437 مجلة رابطة الير

بية438 مجلة عالم الير

381X-1609مجلة عجمان للدراسات و البحوث439

ي النقد440
 
مجلة عالمات ف

مجلة فكر و نقد441

مجلة فلسطينيات442

9.78995E+12مجلة فلسفات معارصة443

مجلة فنون444

مجلة قاريونس العلمية445

9-14-330-9950مجلة قضايا اشائيلية446

16583337العلوم االنسانية: مجلة كليات البنات 447



60150-1012مجلة كلية اآلداب االنسانيات و العلوم االجتماعية448

مجلة كلية اآلداب بجامعة الفاتح449

مجلة كلية االدارة و االقتصاد للدراسات االقتصادية و االدارية و المالية450

مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية451

بية 452 بية و علم النفس)مجلة كلية الير بجامعة عير  شمس (الير

بية بجامعة االمارت العربية المتحدة453 16849507مجلة كلية الير

بية بجامعة المنصورة454 مجلة كلية الير

جامعة الكوفة: مجلة كلية الدراسات االسالمية 455

ي: مجلة كلية الدراسات االسالمية و العربية 456 1607209Xدب 

مجلة كلية الدعوة االسالمية457

يعة و القانون 458 جامعة االزهر بطنطا: مجلة كلية الشر

جامعة بغداد: مجلة كلية العلوم االسالمية 459

19957971مجلة كلية الفقه بجامعة الكوفة460

جمة461 مجلة كلية اللغات و الير

مجلة كلية اللغة العربية بجامعة ام درمان االسالمية462

مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة463

مجلة مجمع الفقه االسالمي464

ي465
2581094مجلة مجمع اللغة العربية االردب 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق466

19944721مجلة مركز دراسات البرصة467

19937016مجلة مركز دراسات الكوفة468

11102209مجلة معهد المخطوطات العربية469

4380-1319مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية470

0255983Xمجلة وقاية النبات العربية471

مجلةاالحياء472

السودان: محاور 473

مدي آخر474

بية العربية475 مستقبل الير

مستقبل العالم االسالمي476

نداردمستقبليات477

مرص الحديثة478

18234356معالم القرآن و السنة479

مني  االمة الحر480

مهد الحضارات481

10216804سلسلة العلوم االنسانية و االجتماعية: موتة للبحوث و الدراسات 482

10216812سلسلسة العلوم الطبيعية و التطبيقية: موتة للبحوث و الدراسات 483

موتمر484

نزوي485

نصوص معارصة486

نهج االسالم487

ي488 22519017پژوهش هاي نقد و ترجمه ي زبان و ادبيات عرب 

ي489 22287205پژوهشنامه زبان و ادبيات عرب 


