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 يف الدراسات االجتماعية فهرس أوعية النشر لألحباث احملكمة 

 

 اصطالحا  مفهوم النشر : 

 الرسائل الفكرية اليت ينتجها املؤلف إىل القراء .هو  العملية اليت من خالهلا يتم إيصال 

 

   : المقصود بأوعية النشر 

 هي القنوات اليت من خالهلا يتم نشر ما يتم تأليفه بغية إيصاله للقراء .

 

  : أنواع أوعية النشر العلمي 

o  . دور النشر 

o . الدوريات واجملالت 

o . املراكز أو املعاهد املتخصصة 

o  املتخصصة .الكراسي العملية 

o . اجلمعيات العلمية 

o . املؤسسات اخلاصة أو احلكومية ، والوزارات ، وحنوها 

o . املؤمترات  



 
 
 

 

    

 يف الدراسات االجتماعية فهرس أوعية النشر لألحباث احملكمة 

 

 دولة المملكة العربية السعودية 

اسم 
 الجامعة

 اسم وعاء النش  
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

جااعة ااملك ة اا ل
 ك  زيزلعبد

ةج ااملجااعة ااملك ة اا ل
عباادلك  زيزلالكادك ل
لوك   وملكالنسعنيم.

ةركزك نشاااااااارل
لك   ةي

لسنويم  1989 م
 0096626952000تل:ل

ismael@kau.edu.sa 

جااعة ااملك ة اا ل
لعبدلك  زيز

كرسااااايلكنةيرلنعي ل
بنلعباادلك  زيزل  ميمل

لكنخالقيم.

ة هااادلك ب و ل
لوكالستشعركت

ل- -
 02692856ت:

salafandi@kau.edu.sa 

ل مل جااااعةاااا اااام
لك مرى.

ل مل ة اااام لجااااع ةج اااام
ك ااااماااارىل اااا اااا ااا اااومل
كإلنساااااااااااااااعنااااااااياااااااامل

لوكالجتةععيم.

ل مل جاااااعةااااا ااااام
لك مرى

 jss@upu.edu.saل- -

لجعة ملطيبم
ةج ااملجااعة ااملطيباامل
لوك اااا اااا ااااومل  اااا دك 

لكإلنسعنيم

لكادك ل كاا ااياااام
وك اااااا اااااا ااااااومل

لكإلنسعنيمل
 Ff99ff9@hotmail.comلفص يملهـ1432
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 تابع دولة المملكة العربية السعودية 

اسم 
 الجامعة

 اسم وعاء النش  
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

جااعة ااملك ة اا ل
لس ود

ةج ااملجااعة ااملك ة اا ل
س ودل  دك لوك   ومل

لكإلنسعنيم.
 Arts-mag@ksu.edu.saل-لم1989لك يملكادك 

جااعة ااملكنةااعمل
لبااانل ةااا اااةااااد

لس ود

ةج ااملجااعة ااملكإلةااعمل
لة ةدلبنلس ود

)لك   وملكإلنسااااااااعنيامل
لوكإلجتةععيم(

جعة ملكنةعمل
ة ةدلبنل
لس ود

 journal@imamu.edu.saل-ل-

جااعة ااملنااعي ل
ك  ربيمل    ومل

لكالةنيم.

لك اا ااربااياااامل ك ااةااجاا اااام
  اادركسااااااااعتلكنةنياامل

لوك تدري .

جعة ملنعي ل
ك  ربيمل    ومل

لكالةنيم.
 nifchair@kau.edu.saلل-

لجعة ملجعزكن
ةج ااملجااعة ااملجااعزكنل

ل    وملكإلنسعنيم
 jju@jazanu.edu.saلنص لسنويملهـل 1433لجعة ملجعزكن
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 تابع دولة المملكة العربية السعودية 

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي عنوان المراسالت أو  نوع االصدار
ون   الموقع االلكت 

جاااعة اااملك ة اا ل
لخع د

ةج ااملجااعة ااملك ة اا ل
لخع د

جااعة ااملك ة اا ل
لخع دل بهع

 mc@kku.edu.saلسنويم هـ1435

لجعة ملك مصيم
ةجااعالك   وملك  ربياامل

لوكإلنسعنيم
ك   وملك  ربياامل

لوكإلنسعنيم
 jahsq@gmail.comلفص يملم2008

جاااعة اااملك ة اا ل
لفيصل

لك اا اا ااةااياااامل ك ااةااجاا اااام
لبجعة ملك ة  لفيصاااال

لك   وملكإلنسعنيم.

ك اااااةاااااجااااا اااا ل
ك اااااا ااااا اااااةااااايل

ل  جعة م
 scijkfu@kfu.edu.saلنص لسنويملم2000

لجعة ملك ةجة م
لك اا ااربااياااامل ك ااةااجاا اااام
  دركساااااااعتلك تربويمل

لوكالجتةععيم

لك  ربيل ةركز
  اااادركسااااااااااعتل

لوك ب و ل
لنص لسنويملم2012

ل0164043561تل:ل
jhas@mu.edu.sa 
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 تابع دولة المملكة العربية السعودية 

 اسم وعاء النش   الجامعةاسم 
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

لةج ملجعة ملنجركنلجعة ملنجركنل
لك ب و ل ةركز
ك ااااتااااربااااوياااامل

لكالنسعنيم
 maraee@nu.edu.saل- -

جاعة املك  ادودل
لك شةع يمل

ةج ملك شااااةعلل    ومل
لكإلنسعنيم

ةركزلك نشااااااارل
ك اااااا ااااا اااااةااااايل
وك ااااتاااا  ااااياااا ل

لوك ترجةم

 91431عرعرلك رةزلك بريديلل1321ص. للدوريملهـ1437

لجعة ملك جو 
ةج ااملك جو ل    ومل

لكالجتةععيم

وكع ملك جعة مل
  اااادركسااااااااااعتل
ك   يااعلوك ب اا ل

لك   ةي

لدوريمللهـ1435
لك ةوقعلكال كتروني:

http://vrgs.ju.edu.sa/contact_us.aspxل

لجعة ملك بع م
لةج ملجعة ملك بع مل
لك ااااا ااااا اااااومل لفااااارل (

لكالنسعنيمل(
 buj@bu.saلنص لسنويملهـ1436لجعة ملك بع م
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 تابع دولة المملكة العربية السعودية 

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

لجعة ملتبو 
جاااعة اااملتبو لةج ااامل

    ومللكإلنساااااااااعنياامل
لوكالجتةععيم

ل-ل-ل-لع وملكنسعنيمل

 sujournal@su.edu.saلنص لسنويملهـ1435لجعة ملشمركءلةج ملجعة ملشمركءلجعة ملشمركء

ك اااااجاااااعةااااا ااااامل
ك سااااااااا اااودياااامل

لكال كترونيم

لك اااجااااعةااا اااامل ةاااجااا اااام
لك س وديملكإل كترونيم

وكااع ااملك جااعة اامل
 ااا اااادركساااااااااااعتل
لوك ب  لك   ةيل

لنص لسنويمللهـ1435
https://www.seu.edu.sa/sites/ar/Pages 

/main.aspx 

لجعة ملك طعئ 
ةج ملجعة ملك طعئ ل

ل)كادك (
جعة مل
لك طعئ 

لفص يملهـل 1430
 0127272020ت:

adelalrogi@tu.edu.sa 

https://www.seu.edu.sa/sites/ar/Pages
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 اإلمارات العربية المتحدة دولة 

 اسم وعاء النش   الجامعةاسم 
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

ك شااعرقملجة يمل
 كالجتةععين

لشااااااااا ونل ةااجاا اااام
لكجتةععيم

لفص يم 1984 ملجة يملكالجتةععين
:لت 0097165567722            
لللل     0097165567522

social@emirates.net.ae 

ةركزلكالةااعركتل
 ااا اااادركسااااااااااعتل

لوك ب و 

لر ىل ةااااااجاااااا اااااام
لكستركتيجيم

لكالةااااعركتل ةااااركااااز
ل  دركسعتلوك ب و 

لسنوي 2012  م
 0097124044423:للت
 0097124044529:ل 

stategicvisions@ecssr.ae 

كالةااااااااااااااااااعركتل
لعجةعن

لعااجااةااااعنل ةااجاا اااام
 اااااا اااااادركساااااااااااااعتل

لوك ب و 
لنص لسنويم 2022 ملةج ملك كترونيم

ل0097167447777:لتل
rshaward@emirates.net 

لجعة ملك شعرقم

لجااااعةاا اااامل ةااجاا اااام
ك شاااااااااعرقاامل    ومل
كالنساااااااااااااعنااااااياااااامل

لوكالجتةععيم

 -ل-لجعة ملك شعرقم
 00971650569:لت
ل00971650555:ل 

Uosj_ssh@sharjah.ac.ae 
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 دولة قطر

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

 نوع االصدار
المراسالت أو الموقع عنوان 

ي 
ون   االلكت 

لجعة ملقطر
لعااااةااااركنل ةااااجاااا اااام

لكالجتةععيم
لك  ربيل ةركز ك 

ل ألب ع 
 omran@dohainstitute.orgلفص يمل2012

لك  ربيل ك ةركز
ل ألب ع 

لكااااا اااااياااامل ةاااااجااااا ااااام
كالنسااااااعنيعتلوك   ومل

لكالجتةععيم
لquspace@qu.edu.quل-ل-لجعة ملقطر

 سلطنة عماندولة 

جعة ملك س طعنل
 قعبو 

ةج ملكادك لوك   ومل
 كالجتةععيم

لكادك ل كاااا ااااياااام
وك اااااااا اااااااا ااااااااومل

 كالجتةععيم
لسنويلمل 2007

ل 96824143258فعك :
amir@squ.edu.comل
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 الكويت دولة 

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

 جعة ملك كويت
لك ااا ااا اااومل ةاااجااا اااام

لكالجتةععيم
ةااجاا اا لك اانشااااااااارل

لك   ةي
لفص يململ1973

jss@ku.edu.kw 
لل

لجعة ملك كويت
لك  ربياااامل ك ةج اااام
ل    وملكإلنسعنيم

ل

ةااجاا اا لك اانشااااااااارل
بجااااعة اااامل ك   ةيل

لك كويت
لفص يملم1981

ل96524815453ل:لت
ل96524812514ل:ل 

ajh@ku.edu.kwل

 البحرينمملكة دولة 

لجعة ملك ب رين

لك ااا ااا اااومل ةاااجااا اااام
كالنساااااااااااااعنااااااياااااامل
كختصعصهعل:لع ومل

لكنسعنيم

جعة ملل-ك يملكالدك 
لك ب رين

لنص لسنويلمل1999
 ك يملكادك لجعة ملك ب رين

 0097317438429تل:ل
hssj@admin.uob.bh 

  

mailto:jss@ku.edu.kw
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 ليبيا دولة 

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

ك اااااجاااااعةااااا ااااامل
كنسااااااااااةااارياااامل

 كإلسالةيم

يمل ةج املك   وملكإلنسااااااااعن
لوك تطبيميم

لك اا اا ااومل كاا ااياااام
كإلنساااااااااااعنااااياااامل

لوك تطبيميم
لinfo@asmarya.edu.lydل- -

لجعة ملك ةرق 
لةج ملك تربوي

ل)لك ب و لكإلنسعنيم(
تربياااامل لك  ك ياااام

لك خة 
لinfo@elmergib.edu.lyلنص لسنويلمل 2012

لجعة ملةصركتم
لكادك ل لكاااا ااااياااام ةااااجاااا اااام

لوكالنسعنيم
لنص لسنويلمل1435لك يملكادك 

 هعت :0512626185
Jofarts.@misuratau.edu.iy  

لجعة ملةصركتم
ةج ملك سااعتلل)لك دركسااعتل
ك   ةيااملك جااعدالوك جاادياادال

لكإلنسعنيم(فيلك   ومل
 سنويململ 2006 -

 2478ص. لل- يبيعل-لةصركته
AL-satil@hotmail.comل

جاااعة ااامل يبياااعل
لبنغعزي

لFact.art@lttnet.net - -لجعة ملقعزيون لةج ملك يملكادك 

mailto:Jofarts.@misuratau.edu.iy
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 مصر دولة 

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  عنوان المراسالت أو  نوع االصدار
ون   الموقع االلكت 

ك ااااجااااةاااا ااااياااامل
ك اااةصاااااااااارياااامل
 ألخصااااااااااعئينل
عين ل-كالجاتاةااااع

لك معهرا

لةج ملك خدةملكالجتةععيم

ك اااااجاااااةااااا ااااايااااامل
ك ااااةصااااااااااارياااامل
 ااألخصااااااااااعئااياانل

لكالجتةععين

 Social.journal@yahoo.comل-ل-

جاااعة اااملجنو ل
 ك وكدي

لةج ملك يملكادك لبنمع
جااااعة ااااملجنو ل

لك وكدي
ل- -

dart@svu.edu.egf 
 

لجعة مل  وكن
سعتلفيلك خدةمل ةج ملدرك
لوك اا اا ااومل كالجااتااةااااععااياااام

لكالنسعنيم.

لك خاااادةاااامل ك ياااام
لكالجتةععيم

لسنويملم1996
http://www.sw.helwan.edu.eg/ 

socialar/index.phpل

mailto:dart@svu.edu.egf
http://www.sw.helwan.edu.eg/
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 دولة  مصرتابع 

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

لجعة ملدةنهور
كالنسااااعنيعتلنشاااارك ب و ل

لوك درسعتلكالكعديةيمل
 vppgr@damanhour.edu.egلدوريمل-لك يملكالدك 

لجعة ملك ةنيع
لكالدك لوك اا اا ااوم لةااجاا اااام

لكإلنسعنيم
ل- رب يملم1981 ك يملكادك 

لجعة ملك ةنوفيم
ةج ااملب و لك يااملكادك ل

ل"ع وملإنسعنيم"
ل- ربعيةلم1990لك يملكادك 
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 اليمندولة 

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

لجعة ملت ز
لةج ملب و لجعة ملت ز

ل)لس سملك   وملكالنسعنيم(
 taiz.edu.yeاا:httpالنص لسنوي  1998 م   -

جعة مل ضااااااارل
لةوت

لةج ملك   وملكإلنسعنيم

ناااااااايااااااااعباااااااامل
ك ااادركسااااااااااعتل
يعلوك ب  ل ك   

لك   ةي

مل لنص لسنوي 2013
ل009675360863:لتلل

 009675360864:لل للللللللللل
hadhramoutuniv@y.net.yeل

ك   وملجاااعة ااامل
لوك تكنو وجيع

لك اااادركساااااااااااعتل ةااااجاااا اااام
لكالجتةععيم

جااعة ااملك   ومل
لوك تكنو وجيع

لك يةنيم
ل- -

ل009671374003:لتللللللللللل
ل 0096713733234: ل

jss@ust.edu 
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 المغرب  دولة 

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي عنوان المراسالت أو  نوع االصدار
ون   الموقع االلكت 

جامعة ابن زهر 

 اكادير المغرب

مجلةةةة داا ةةةةةةةةةا  العل   

 االنسانية واألداب
- - - dirassat@uiz.ac.ma 

جامعة الحسةةةةن 

 الثاني المغرب

مجلةةةة بتةةةةةةمةةةا  العل   

 االنسانية واألداب
- - - majalatbasamat@yahoo.com 

جامعة  ةةةةةةي   

محمةةة  هللا ةةة   

 فاس

مجلة المتةةةةةة اعية العل   

 االنسانية واألداب
- - - www.usmba.ac.ma 
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 فلسطين دولة 

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

جااعة ااملك مااد ل
لك ةفتو م

جعة ملك مد لك ةفتو مل
ل ألب ع لوك دركسعت

لك ااباا اااا ل عااةااااعدا
ك   ةيلوك دركسعتل
ل جااااعة اااامل ك   يااااع
ك ماااد لك ةفتو ااامل

لفيلف سطين

لم2002
لكاااالل ة كةاااام
ل رب مل شهر

رئي لهيئملت ريرلةج ملجعة ملك مد ل
 ك ةفتو م

  .دل سنلعبدك ر ةنلك س وكدي
 0097022952508تل:ل

hsilwadi@qou.edu 

جااعة ااملكنزهرل
لبغزا

ةج اامل و يااعتلجااعة اامل
لكنزهر

لك ااباا اااا ل عااةااااعدا
ك اا اا ااةاايلةااجاا اااامل

لجعة ملكنزهر
لمل1999

ةج اااملع ةيااامل
لة كةملرب يم

 عةيدلك ب  لك   ةي
 رئي لهيئملت ريرلةج ملجعة ملكنزهر

 0097082641885تل:ل
jaug@alazhar.edu.ps 

جااعة ااملك مااد ل
لك ةفتو م

جعة ملك مد لك ةفتو مل
ل ألب ع لوك دركسعت

لك ااباا اااا ل عااةااااعدا
ك   ةيلوك دركسعتل
ل جااااعة اااامل ك   يااااع
ك ماااد لك ةفتو ااامل

لف سطينفيل

لمل2002
لكاااالل ة كةاااام
ل رب مل شهر

رئي لهيئااملت ريرلةج ااملجااعة ااملك مااد ل
 ك ةفتو مل

  .دل سنلعبدك ر ةنلك س وكدي
 0097022952508تل:ل

hsilwadi@qou.edu 



 
 
 

 

    

 يف الدراسات االجتماعية فهرس أوعية النشر لألحباث احملكمة 

 

 األردن دولة 

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  عنوان المراسالت أو الموقع نوع االصدار
ون   االلكت 

جااعة ااملك زرقاعءل
لبعنردن

لك اااازرقااااعءل ةااااجاااا اااام
  ب و لوك دركسااااعتل

لكالنسعنيم

لك ااباا اااا ل عااةااااعدا
جااعة ااملل–ك   ةيل
لك زرقعء

مل  evening@zu.edu.joلفص يم 2009

لجعة ملك يرةو 

ل باااا ااااع ل ةااااجاااا اااام
ك يرةو لسااااااا سااااااامل
ك   وملكالنساااااااااعنيااامل

لوكالجتةععيم

لك ااباا اااا ل عااةااااعدا
لك   ةيلكنردن

ل- -
ل0096265355000:للللتل

dirasath@ju.edu.joل

لجعة ملك يرةو 
لكنردنااياااامل ك ااةااجاا اااام
ل    وملكالجتةععيم.

 jjes@yu.edu.jo - -لجعة ملك يرةو 

 دولة العراق

 جامعة بابل

مجلة كلية التربية 

األ ا ية للعل   

 الترب ية واالنسانية

كلية التربية 

 األ ا ية
 2009    

 3فتلية كل 

 أشهر

 أ . د قيس عاتم الجنابي ائيس التحرير :

 :  07801733667 

Mcbe_babylon@yahoo.com 
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 الجزائردولة 

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

جااااعة اااامل  ةااادل
 دركيمل دركر

ةج ملك  ميمم)ك   ومل
كالجاااااتاااااةاااااععااااايااااامل

لوكالنسعنيم(
مل جعة مل دركر لفص يم 2003

049967571213 :تل  
Adrar.univ@yahoo.com 

ك ةركزلك جعة يل
 ك جزكئر

لكننسااااااااااعنل ةااجاا اااام
وك ااااةااااجااااعل)عاااا ااااومل
لكنسعنيملوكجتةععيم(

لك ااا ااا اااومل ةااا اااهااااد
كإلنساااااااااااااعنااااااياااااامل

لوكالجتةععيم
مل  insmadja@gmail.comلنص لسنوي 2015

 تونسدولة 

 جامعة ت نس

لكرا ةةةةةةةةةةا  مجلةةةةة  ا

) العل    ةالت نسةةةةةةةيةةة

االنسةةةةةةةةةةةةةةةةانةةةةةةةةةيةةةةةةةةةة 

 واالجتماهللاية (

كةةةلةةةيةةةة الةةةعةةةلةةة   

 االنسةةةةةةةةةةةةانةةةةةةيةةةةةةة

 واالجةةةةتةةةةمةةةةاهللاةةةيةةةة

 بت نس

 - نتف  ن     1953
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 تركيا دولة 

 اسم الجامعة
اسم وعاء 
 النش  

ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

جااااااااعةاااااااا اااااااامل
ل–كالناعضاااااااولل
لكسكيلشهيرل

لتركيع

لكااا اااياااامل ةاااجااا اااام
لك تربيمل

لك ااا ااا اااومل قساااااااااام
لكالجتةععيمل

ل-ل-
 قسملك   وملكالجتةععيم

Anadolu Üniversitesiل

جعة ملبعشكنتل
لكنمره

ةج ملك يملك   ومل
لك ص يمل

قساااااااملك خااادةاااعتل
لكالجتةععيمل

ل-ل-
لقسملك خدةعتلكالجتةععيم
www.turkey-post.ل

جعة ملب  لكسرل
لبع  لكسرل–

لتركيع

لةج ملك يملك   وم
لوكادك 

ل-ل-لقسملع ملكالجتةعل
 قسملع ملكالجتةعل

www.turkey-post.ل

جاااعة اااملبنغوللل
لبنغزلل-

لتركيعل

ةج ملك يملك   ومل
لوكادك 

ل-ل-لقسملع ملكالجتةعل
لقسملع ملكالجتةعل

www.turkey-post.ل
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 موريتانيادولة 

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

ك اااااااةاااااااركااااااازل
ك ااةااوريااتااااعناايل
  اااادركسااااااااااعتل
وك ااااااباااااا اااااو ل
لكالستركتيجيم

لعاا ااةااياااامل ةااجاا اااام
لتاا ااناايل ةاا ااكااةاااام
باااااع ااااادركسااااااااااااعتل

لوك ب و 

ك ااااااااةااااااااركاااااااازل
ك اااةاااورياااتااااعناايل

ل  دركسعت
لسنوي 2012 م

 0022245243910تل:للل
0022222070750         
0022244444538         

info@cmers.org :ك بريدلكال كتروني 

جااااااااعةاااااااا اااااااامل
لنوككشوط

ةج ملك دركسااااااااعتل
كالجااااتااااةااااععااااياااامل

لوك تعريخيمل

جااااااااعةاااااااا اااااااامل
لنوككشوطل

مل لسنوي 2013
httpsاال

ouldne.warpress.comاcategory 

  

mailto:info@cmers.org
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 ماليزيا دولة 

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

صدور تاري    خ 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

جاااعة اااملبوتركل

لكوكال ةبور

لك بيئاااامل ك يااااملع وم

لك بشريمل

لك   ومل قسااااااام

عياااامل كالجتةااااع

لوع وملك تنةيمل

ل-لمل 2016

 قسملك   وملكالجتةععيملوع وملك تنةيمل
SERDANG, 
Selangor, 
Malaysia, 

ل43400

جااعة ااملةااعاليااعل

لكوكال ةبور

لك فنونل لك ياااام ةج اااام

لوك   وملكالجتةععيمل

لك   ومل قسااااااام

لكالجتةععيم
ل-لمل2013

لقسملك   وملكالجتةععيمل
Unvirsiti Malaya- UMلل

ك اااااجاااااعةااااا ااااامل

لك وطنيم

لةع يزيعل

ك يااااملكالنسااااااااااعنياااامل

لوك   وملكالجتةععيمل

لك   ومل قسااااااام

لكالجتةععيمل
ل-ل-

ل

 قسملك   وملكالجتةععيمل

University Kebaagsaan 

Malaysia -UKMل
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 ماليزيا دولة تابع 

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

جاااعة اااملكوتاااعرل
لةدينملقدح

ةج اااملك ياااملك تطورل
كالنساااااااااااااااااااعناااااااااااايل

لوكالجتةععي

قساااااااملك تطورل
كالنساااااااااااعنااااايل
لوكالجتةععيل

ل-ل-
لقسملك تطورلكالنسعنيلوكالجتةععيل

Universiti Utra Malaysia -UUMل

لجعة ملسيدكيع
لةع يزيع

لك   ومل لك ياااام ةج اااام
كالجتةااععيااملوك   ومل

لك  م يمل

لك   ومل قسااااااام
عياااامل كالجتةااااع
وك اااااا اااااا ااااااومل

لك  م يم

ل-ل-

 قسملك   وملكالجتةععيملوك   وملك  م يم

www.alsharkiatours.com 

sharkia008@yahoo.com. ل

لجعة ملك   وم
لبيااااعن ل جزيرا

لكوكال ةبور

لك   وملل لك ياااام ةج اااام
لكالجتةععيم

لك   وملل قسااااااام
لكالجتةععيم

ل-ل-
لقسملك   وملكالجتةععيمل

Universiti Sains Malaysia -USMل

  

http://www.alsharkiatours.com/
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 الهند دولة 

 اسم وعاء النش   اسم الجامعة
ي 
الجهة الت 
 تصدرها

تاري    خ صدور 
 أول عدد

ي  نوع االصدار
ون   عنوان المراسالت أو الموقع االلكت 

جاااعة اااملع يكرل
لكإلسالةيم

لعااا اااياااكااارل جااااعةااا اااام
لكإلسالةيم

لك   ومل قسااااااام
لكالجتةععيمل

لنص لسنويملل-
 قسملك   وملكالجتةععيم

http://www.amu.ac.inل

لجعة ملد هيل
ةج ااااملد هيلك   ومل

لكالجتةععيم
ك اااااااا اااااااا ااااااااومل

لكالجتةععيم
لنص لسنويملل-

لقسملك   وملكالجتةععيملجعة ملد هيل
www.du.ac.in 

ل009127667623:لتلل

 سنغافورا دولة 

آيلجعة ملإ ل
لإملبسنغعفورك

لك اااتاااناااةااياااامل ةاااجااا اااام
ك بشاااااااريملوك خدةمل

لكالجتةععيمل

قساااااااملك خدةمل
لكالجتةععيمل

 قسملك خدةملكالجتةععيمل-لم2016
Keystone Academic Solutions ل

جااعة ااملكإلدكرال
لبسنغعفورك

لك اااا اااا ااااومل ةااااجاااا اااام
لكالجتةععيمل

لك   ومل قسااااااام
لكالجتةععيمل

ل-ل-
لقسملك   وملكالجتةععيمل

Keystone Academic Solutionsل

http://www.amu.ac.in/
http://www.du.ac.in/
http://www.keystoneacademic.com/
http://www.keystoneacademic.com/
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Issued by Publisher Name 
The date of 

the first issue 
Published 

in 
Language mailing address 

ة 
ّ
جامعة المل

 اإلسالمية بالهند
جوهر ) تعت  مجلة 

 بالقضايا االجتماعية (
 م  2010

Semi 
Annually 

English 
 

http://jmi.ac.in/bulletinboard/ 
publications/jauhar 

Academy of 
IRMBR is a 

resea 
Pakistan 

International 
Review of 

Social Sciences 
(IRSS) 

 Weekly English م  2013
http://irss.academyirmbr.com/journalm

ain.php 

Ankara 
Dusunce 

and 
Research 

Center 
Turkey 

ADAM Academy 
Journal of Social 

Sciences 
 م  2011

Semi 
Annually 

 

English + 
Turkish 

ckorkut@ybu.edu.tr 
http://www.adamakademi.com / 

http://jmi.ac.in/bulletinboard/
http://irss.academyirmbr.com/journalmain.php
http://irss.academyirmbr.com/journalmain.php
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Issued by Publisher Name 
The date of 

the first issue 
Published 

in 
Language mailing address 

Asia Pacific 
Journal of 
Advanced 
Business 

and Social 
Studies 

Australia 

Asia Pacific 
Institute of 
Advanced 
Research 

 

 م  2015
Semi 

Annually 
English 

http://apiar.org.au/?journal=asia-pacific-
journal-of-advanced-business-and-social-

studies 
 

info@apiar.org.au 

Asian 
Academic 
Research 
Journal of 

Social 
Science & 

Humanities 
in 

India 

Asian Academic 
Research 

Associates 
 Monthly English م   2012

editor@asianacademicresearch.org 
http://www.asianacademicresearch.org / 
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Issued by Publisher Name 
The date of 

the first issue 
Published 

in 
Language mailing address 

Journal of 
Social 

Sciences 
(COES&RJ-

JSS) 
Pakistan 

Centre of 
Excellence for 
Scientific and 

Research 
Journalism 

(COES&RJ LLC) 

 Quarterly English م   2012

info@centreofexcellence.net 
 

http://www.centreofexcellence.net/J/JS
S/JSS%20Mainpage.htm 

Fronteiras: 
Journal of 

Social, 
Technologic

al and 
Environmen
tal Science 

Brazil 

Centro 
Universitário de 

Anápolis 
 م   2012

Semi 
Annually 

Portugues
e, English 

fronteiras.unievangelica@gmai.com 
http://revistas.unievangelica.edu.br/ind

ex.php/fronteiras 
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Issued by Publisher Name 
The date of 

the first issue 
Published 

in 
Language mailing address 

European 
Journal of 
Business 

and Social 
Sciences 

Switzerland 

EJBSS 2012م Monthly English 
editor@ejbss.com 

http://www.ejbss.com / 
 

Internationa
l Journal of 
Research in 
Economics 
and Social 
Sciences 

India 

EURO 2011م Monthly English 
http://euroasiapub.org / 
editorijrim@gmail.com 

mailto:editor@ejbss.com
http://www.ejbss.com/
http://euroasiapub.org/
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Issued by Publisher Name 
The date of 

the first issue 
Published 

in 
Language mailing address 

Arab Journal 
of Applied 
Linguistics 

Tunisia 

Faculty of Human 
and Social 

Sciences of Tunis 
 م  2015

Semi 
Annually 

 
English 

 
sahbihidri@gmail.com;tahar_labassi@y

ahoo.fr;mabessatar@yahoo.com 
http://www.arjals.com/ojs/index.php/A

rjals2016 

International 
Journal of 

Physical and 
Social 

Sciences 
(IJPSS) 
India 

ISSN: 2249-
5894 

IJMRA 2011 م Monthly English 

http://www.ijmra.us/ 
editorijmie@gmail.com 

 
 

http://www.arjals.com/ojs/index.php/Arjals2016
http://www.arjals.com/ojs/index.php/Arjals2016
http://www.ijmra.us/
mailto:editorijmie@gmail.com
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Issued by 
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