
الجامعة او  اسم المجلة ت
 البريد االلكتروني الرقم الدولي    جهة االصدار الهيئة

 arts@kuiraq.com 1994-8999 العلوم االنسانية  كلية االداب جامعة الكوفة مجلة اداب الكوفة  1

 kufamedicalj@yahoo.com 1993-517 العلوم الطبية  كلية الطب جامعة الكوفة مجلة الكوفة الطبية 2

  مجلة البحوث  3
كلية التربية  جامعة الكوفة الجغرافية

 kufageographu@yahoo.com 1992-2051 العلوم االنسانية  للبنات

  مجلة اللغة العربية  4
 aqeelmubdir63@yahoo.com 2072-4756 العلوم االنسانية  كلية االداب جامعة الكوفة وادابها

  مجلة الغرى للعلوم  5
كلية االدارة  جامعة الكوفة االقتصادية

 واالقتصاد
العلوم االدارية 
 al-gariguornal100@yahoo.com 194-0947 واالقتصادية 

مجلة مركز دراسات  6
مركز دراسات  جامعة الكوفة الكوفة

 الكوفة
العلوم القانونية 

 kufascenter@yahoo.com 1993-7016 والسياسية 

مجلة الكوفة للعلوم  7
العلوم الزراعية  كلية الزراعة جامعة الكوفة الزراعية

 kjsiraq@gmail.com 2072-7798 والبيطرية 

مجلة الكوفة للعلوم  8
العلوم القانونية  كلية القانون جامعة الكوفة القانونية والسياسية

 kufalawjournal@gmail.com 2070-9838 والسياسية 

 kufa-eng-j@yahoo.com 5528-2017 العلوم الهندسية  كلية الهندسة جامعة الكوفة الكوفة الهندسية مجلة. 9

 kuphysics@yahoo.com 2077-5830 العلوم الصرفة  كلية العلوم جامعة الكوفة مجلة علوم الفيزياء. 10

 kufabiology@yahoo.com 2073-8854 العلوم الصرفة  كلية العلوم جامعة الكوفة علوم الحياة مجلة . 11

كلية التربية  جامعة الكوفة علوم الكيمياء مجلة. 12
 edu-girls@yahoo.com 2077-2351 العلوم الصرفة  للبنات

مجلة الكوفة للعلوم  13
كلية  الطب  جامعة الكوفة الطبية البيطرية

 البيطري
العلوم الزراعية 

 vetmad@kuiraq,com 2077-9798 والبيطرية 

 fgh@kuiraq@yahoo.com 1995-7971 العلوم الدينية كلية الفقه جامعة الكوفة مجلة كلية الفقه 14

مجلة كلية التربية للعلوم  15
كلية التربية  جامعة الكوفة االنسانية

 edu_girls@kuiraq.com 1993-5242 العلوم االنسانية للبنات
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 مجلة الرياضايت  16
كلية الرياضيات  جامعة الكوفة والحاسبات

 mathcomp@kuiraq.com 2026-1171 العلوم الصرفة والحاسبات

مجلة ميسان للدراسات  17
كلية التربية  جامعة ميسان االكاديمية

 679x misan_itvnal_bec@yahoo.com-1994 العلوم االنسانية  االساسية

كلية التربية  جامعة ميسان   مجلة ابحاث ميسان 18
 physsiologist_khalifa@yahoo.com 1815-6622 العلوم الصرفة  االساسية

مجلة ميسان لعلوم  19
التربية  جامعة ميسان التربية البدنية

 physical-journal@yahoo.com 7801-2072 العلوم االنسانية  الرياضية

العلوم القانونية   كلية الحقوق جامعة النهرين مجلة كلية الحقوق 20
 ال يوجد ال يوجد والسياسية 

 iraq_jms_alnahrain@yahoo.com 6579-1681 العلوم الطبية  كلية الطب جامعة النهرين   المجلة العراقية الطبية 21

 اليوجد 187x-1812 العلوم الهندسية  كلية الهندسة جامعة النهرين مجلة الهندسة 22

 ال يوجد 5922-1814 العلوم الصرفة   كلية العلوم جامعة النهرين   مجلة جامعة النهرين 23

كلية العلوم  جامعة النهرين مجلة قضايا سياسية 24
 السياسية

العلوم القانونية 
 nahrainpol@yahoo.com 9250-2070 والسياسية 

مجلة مركز بحوث  25
 جامعة النهرين التقنات االحيائية

 مركز بحوث 
التقنيات 
 االحيائية

 mu2sh@hotmail.com 1140-1815 تقنيات حياتية

  المجلة العراقية  26
 جامعة النهرين لبحوث االجنة والعقم

معهد ابحاث 
االجنة وعالج 

 العقم
 ijeir_alnahrain@yahoo.com 0265-2218 االجنة والعقم

مجلة جامعة كركوك /  27
 journal science@uokirkuk.edu.iq 0849-1992 العلوم الصرفة  كلية العلوم جامعة كركوك الدراسات العلمية

 مجلة جامعة كركوك /   28
 journal_ealucation@uokirkuk.ed.uig 1179-1999 العلوم االنسانية  كلية التربية جامعة كركوك الدراسات االنسانية

جامعة كركوك  مجلة. 29
 j.agric_kirkuk@uokirkuk.edu.iq 0482-2221 العلوم الزراعية كلية الزراعة جامعة كركوك للعلوم الزراعية
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مجلة كلية القانون للعلوم  30
 LAW MAGAZIANE ال يوجد العلوم االنسانية  كلية القانون جامعة كركوك القانونية والسياسية 

KIRKUK@YAHOO.COM 

31 
 مجلة جامعة كركوك 

للعلوم االدارية 
 واالقتصادية

كلية االدارة  جامعة كركوك
 واالقتصاد

العلوم االدارية 
 magazin_admecon@uokirkuk.edu.iq ال يوجد واالقتصادية

 babilmag@uobabylon.edu.iq 0652-1992 العلوم االنسانية  رئاسة الجامعة  جامعة بابل  مجلة جامعة بابل 32

 156x iarq_mjb@ya.com-1812 العلوم الطبية  كلية الطب  جامعة بابل   مجلة بابل الطبية 33

مجلة نابو للعلوم  34
كلية الفنون   جامعة بابل االنسانية

 napoomag@yahoo.com 1219416 العلوم االنسانية  الجميلة

34 
مجلة العلوم االنسانية 
لكلية التربية -صفي 

 الدين الحلي
  جامعة بابل

كلية التربية/ 
صفي الدين 

 الحلي
 bab_edusafyadden@yahoo.com 2876-1992 العلوم االنسانية 

  المجلة العراقية  35
 na_jo_of_chemistry@yahoo.com 1594-1812 العلوم الصرفة  كلية العلوم  جامعة بابل الوطنية للكيمياء

36 
المجلة العراقية للهندسة 

الميكانيكية وهندسة 
 المواد

     العلوم الهندسية  كلية الهندسة  جامعة بابل

37 

مجلة كلية االدارة 
واالقتصاد للدراسات 
االقتصادية واالدارية 

 والمالية

كلية االدارة   جامعة بابل
 واالقتصاد

العلوم االدارية 
     واالقتصادية 

38 
مجلة المحقق المحلي 

للعلوم القانونية 
 والسياسية

العلوم القانونية  كلية القانون   جامعة بابل
 magazine_law@yahoo.com 7220-2075 والسياسية 

39 
مجلة كلية التربية 

االساسية للعلوم التربوية 
 واالنسانية

كلية التربية   جامعة بابل
     العلوم االنسانية  االساسية
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40 
مجلة مركز بابل 

للدراسات الحضارية 
 والتاريخية

 جامعة بابل

مركز بابل 
للدراسات 
الحضارية 
 والتاريخية

 اليوجد ال يوجد العلوم االنسانية

مجلة علوم التربية  41
التربية  جامعة بابل الرياضية

 mag_sport_babil@yahoo.com 0695-1992 العلوم االنسانية الرياضية

مجلة الفرات للعلوم  42
 alfuratagriculture@yahoo.com 3875-2072 العلوم الزراعية كلية الزراعة جامعة بابل الزراعية

 alrafidin2yahoo.com 1446-0027 العلوم الطبية  كلية الطب جامعة الموصل مجلة طب الموصل 43

 اليوجد 2867-0378 العلوم االنسانية  كلية االداب جامعة الموصل   مجلة اَداب الرافدين 44

كلية الزراعة  جامعة الموصل  مجلة زراعة الرافدين 45
 والغابات

العلوم الزراعية 
 316x agrimeso@yahoo.com-1815 والبيطرية 

كلية االدارة  جامعة الموصل   مجلة تنمية الرافدين 46
 واالقتصاد

العلوم االدارية 
  ال يوجد 591x-1609 واالقتصادية 

 ال يوجد 125x-1812 العلوم االنسانية  كلية التربية جامعة الموصل مجلة التربية والعلم 47

  المجلة العراقية للعلوم  48
كلية الطب  جامعة الموصل البيطرية

 البيطري
العلوم الزراعية 

 iraqijvetsci@yahoo.com 3894-1607 والبيطرية 

 ealrafidin@yahoo.com 0526-1813 العلوم الهندسية  كلية الهندسة جامعة الموصل   مجلة هندسة الرافدين 49

  مجلة الرافدين للعلوم  50
التربية  جامعة الموصل الرياضية

 اليوجد 9345-1993 العلوم االنسانية  الرياضية

  المجلة العراقية  51
 iraqijournalph@yahoo.com 1680-2594 العلوم الطبية  كلية الصيدلة جامعة الموصل للصيدلة

 raf-science@yahoo.com 9391-1608 العلوم الصرفة  كلية العلوم جامعة الموصل  مجلة علوم الرافدين 52

العلوم القانونية  كلية الحقوق جامعة الموصل  مجلة الرافدين للحقوق 53
 alrafidin@yahoo.com 1648-1819 والسياسية 
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 المجلة العراقية للعلوم  54
 جامعة الموصل االحصائية 

 كلية علوم 
الحاسوب 
 والرياضيات

العلوم 
 855x iraqi_jurnal statistics@yahoo.com-1680 االحصائية 

 مجلة الرافدين لطب  55
كلية طب  جامعة الموصل االسنان

 alrafidin@yahoo.com 1217-1812 العلوم الطبية  االسنان

 مجلة الرافدين لعلوم  56
 جامعة الموصل الحاسبات والرياضيات

كلية علوم 
الحاسوب 
 والرياضيات

 rjcm_2003@yahoo.com 4816-1815 العلوم الصرفة 

 مجلة ابحاث كلية  57
كلية التربية  جامعة الموصل التربية االساسية

 bscedtn@uomosul.edu.iq 7452-1992 العلوم االنسانية  االساسية

 المجلة العراقية لعلوم  58
 iraqijournal@yahoo.com 3222-1682 العلوم الصرفة  كلية العلوم جامعة الموصل االرض

 مجلة دراسات  59
مركز دراسات  جامعة الموصل الموصلية

 ال يوجد 8854-1815 العلوم االنسانية الموصل

مجلة كلية العلوم  60
كلية العلوم  جامعة الموصل اإلسالمية

-1812 العلوم االنسانية االسالمية
125X 

 اليوجد

مركز دراسات  جامعة الموصل  مجلة دراسات اقليمية 61
 regional studies2003@yahoo.com 1813-4610 العلوم االنسانية االقليمية

 atharal_rafidyn@yahoo.com ـــــــــــــــــ االثار كلية االثار جامعة الموصل اثار الرافدين 62

كلية طب   جامعة بغداد مجلة كلية طب االسنان   63
 baghdad_dentistry@yahoo.com 0087-1680 العلوم الطبية  االسنان

 473x aladab_universty@yahoo.com-1994 العلوم االنسانية  كلية االداب  جامعة بغداد مجلة كلية اآلداب  64

كلية العلوم   جامعة بغداد مجلة العلوم االسالمية  65
 magazine.cois@uobaghdad.edu.iq 8626-2075 العلوم االنسانية  االسالمية

كلية التربية ابن   جامعة بغداد مجلة االستاذ  66
 265x alustath2005@yahoo.com-0552 العلوم االنسانية  رشد

المجلة العراقية للعلوم  67
 ijpharm@yahoo.com 1683-3597 العلوم الطبية  كلية الصيدلة  جامعة بغداد الصيدالنية
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 ijs@scbaghdad.com 2904-0067 العلوم الصرفة  كلية العلوم  جامعة بغداد   المجلة العراقية للعلوم  68

العلوم القانونية  كلية القانون  جامعة بغداد  مجلة العلوم القانونية   69
 027x journal_l_s@yahoo.com-2070 والسياسية 

 jour.comed@uobaghdad.edu.iq 9419-0041 العلوم الطبية  كلية الطب  جامعة بغداد   مجلة كلية الطب  70

  مجلة العلوم الزراعية  71
العلوم الزراعية  كلية الزراعة  جامعة بغداد العراقية 

 agricoll-1952@yahoo.com 530-75 والبيطرية 

  مجلة العلوم  72
كلية االدارة   جامعة بغداد االقتصادية واالدارية

 واالقتصاد
العلوم االدارية 
 journal@eacbu.com 1459-8025 واالقتصادية 

التربية   جامعة بغداد  مجلة التربية الرياضية 73
 zico2004z@yahoo.com 6452-2073 العلوم االنسانية  الرياضية

 مجلة ابن الهيثم للعلوم  74
كلية التربية ابن   جامعة بغداد الصرفة التطبيقية

 secretaray@ibnalhaitham_journal.com 4042-1609 العلوم الصرفة  الهيثم

كلية الفنون   جامعة بغداد  مجلة االكاديمي 75
 al_academy@yahoo.com 5229-1819 العلوم االنسانية  الجميلة

المجلة العراقية الوطنية  76
 nug_col@yahoo.com 2388-1812 العلوم الطبية  كلية التمريض  جامعة بغداد للعلوم التمريضية

كلية العلوم   جامعة بغداد  مجلة العلوم السياسية  77
 السياسية

العلوم القانونية 
 colpolscienes-1@yahoo.com 1815-5561 والسياسية 

 magazine.languages@yahoo.com 9279-2074 العلوم االنسانية  كلية اللغات  جامعة بغداد   مجلة كلية اللغات 78

 مجلة كلية التربية  79
كلية التربية   جامعة بغداد للبنات

 jour.coeduw@uobaghdad.edu.iq 8738-1680 العلوم االنسانية  للبنات

المجلة الطبية البيطرية  80
كلية الطب   جامعة بغداد العراقية

 البيطري
العلوم الزراعية 

 iraqijvm@yahoo.com 5693-1609 والبيطرية 

 endasagournal@yahoo.com 4073-1726 العلوم الهندسية  كلية الهندسة  جامعة بغداد مجلة الهندسة 81
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  جامعة بغداد  مجلة المخطط والتنمية 82

معهد التخطيط 
الحضري 
واالقليمي 

 للدراسات العليا

تخطيط حضري 
 983x urpi_daghdaduniv@yahoo.com-1996 واقليمي

مجلة مركز الدراسات  83
  جامعة بغداد الفلسطينية 

مركز 
الدراسات 
 الفلسطينية

قضايا الصراع 
العربي 
 الصهيوني

5571-1819 palastinestudies@yahoo.com 

 مجلة متحف التاريخ  84
  جامعة بغداد الطبيعي

مركز بحوث 
ومتحف التاريخ 

 الطبيعي
 nhm_baghdad@yahoo.com 8678-1017 تاريخ طبيعي

مجلة التراث العلمي  85
  جامعة بغداد العربي

مركز احياء 
التراث العلمي 

 العربي

منجزات 
الحضارة 
العربية 

 واالسالمية

2221-5808 jour.rashc@uobaghdad.edu.iq 

86 
اتحاد الجامعات  مجلة.
العربية للدراسات 

  الهندسية
  جامعة بغداد

جمعية كليات 
الهندسة 

بالجامعات 
 العربية 

 aojoess2003@yahoo.com 4081-1726 العلوم الهندسية 

 مركزدراسات   جامعة بغداد الدراسات الدولية مجلة. 87
 دولية

العلوم القانونية 
 drasat_dawllay@yahoo.com 1992-9250 والسياسية 

البحوث التربوية  مجلة. 88
  جامعة بغداد والنفسية

مركز 
الدراسات 
التربوية 
واالبحاث 

 النفسية

 ed-ps-62@yahoo.com 2068-1819 العلوم االنسانية 

كلية هندسة   جامعة بغداد الخوارزمي مجلة. 89
 akej.kecbu@uobaghdad.edu.iq 1818-1171 العلوم الهندسية  الخوارزمي

معهد الليزر   جامعة بغداد مجلة العراقية لليزر 90
 ijl_2002@yahoo.com 1195-1812 العلوم الصرفة  للدراسات العليا

 bsj.csw@uobaghdad.edu.iq 8665-2078 العلوم الصرفة كلية العلوم   جامعة بغداد مجلة بغداد للعلوم 91
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 للبنات

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ العلوم االنسانية  كلية اللغات  جامعة بغداد العراقية للغات المجلة. 92
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 agridm17@yahoo.com 9514-2073 العلوم الزراعية  كلية الزراعة جامعة ديالى ديالى للعلوم الزراعية 200

 diyalajps@yahoo,com 8373-2222 العلوم الصرفة كلية العلوم جامعة ديالى ديالى للعلوم الصرفة 201

 dim.diyala@yahoo.com 9764-2219 العلوم الطبية كلية الطب جامعة ديالى مجلة ديالى الطبية 202

مجلة القانون والعلوم  203
 جامعة ديالى السياسية

كلية القانون 
والعلوم 
 السياسية

القانون 
 ال يوجد اليوجد والسياسية

التربية  جامعة ديالى  مجلة علوم الرياضة 204
 sports ciences diyala.yahoo.com 6032-2047 العلوم االنسانية الرياضية

مختلف  رئاسة الجامعة جامعة ذي قار مجلة جامعة ذي قار 205
 research-development@yahoo.com 6629-1818 االختصاصات

 thiqarmj@yahoo.com 9218-1992 العلوم الطبية كلية الطب جامعة ذي قار مجلة ذي قار الطبية 206

 juornalscience@yahoo,com 8690-1991 العلوم الصرفة كلية العلوم جامعة ذي قار مجلة علوم ذي قار 207

 kadhem2000@yahoo.com 6584-2073 االداب واللغات كلية االداب جامعة ذي قار مجلة كلية االداب 208

مجلة القانون للبحوث  209
القانون  كلية القانون جامعة ذي قار والدراسات القانونية

 qanonthiqar@yahoo.com 4934-207 والسياسية
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مختلف  كلية التربية جامعة ذي قار مجلة كلية التربية 210
 juornal-education@yahoo.com 6592-2073 االختصاصات

مجلة جامعة ذي قار  211
 thiqarej@gmail.com 9746-2075 العلوم الهندسية كلية الهندسة جامعة ذي قار للعلوم الهندسية

 جامعة تكريت الثقافة الرياضية  212
كلية التربية 
الرياضية 

 جامعة تكريت 

التربية 
 الرياضية 

20 73- 
9494 

sport _ tikrit @yahoo.com 

مجلة جامعة تكريت  213
 journalagricultural@yahoo.com 1646-1813 علمية كلية الزراعة جامعة تكريت للعلوم الزراعية

214 
مجلة جامعة تكريت / 

العلوم القانونية 
 والسياسية

كلية القانون  جامعة تكريت
 /جامعة تكريت

علوم قانونية 
 وسياسية

2073 - 
1140 

tikrituniversity@hotmail.com 

مجلة الدراسات  215
 جامعة تكريت التاريخية والحضارية

مركز صالح 
الدين االيوبي 

للدراسات 
التاريخية 
 والحضارية

الدراسات 
التاريخية 

والحضارية 
واالنسانية 
والدراسات 
السياسية 
 والمستقبلية

2023 – 
1116 

  

كلية التربية  جامعة تكريت مجلة سر من رأى  216
 surra_manraa@yahoo.com 6798-1813 علوم انسانية  سامراء 

مجلة تكريت للعلوم  217
 Tik_jsci@yahoo.com.uk 1662-1813 علوم صرفة كلية العلوم  جامعة تكريت الصرفة 

 كلية الطب جامعة تكريت مجلة تكريت الطبية 218
علوم طبية 
االساسية 
 والسريرية

1813-1638 tmj_tucom@yahoo.com 

مجلة جامعة تكريت  219
جامعة تكريت - جامعة تكريت للعلوم االنسانية

 Tikrit_university_ journal@yahoo.com 6798-1817 انسانية كلية التربية 
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مجلة تكريت للعلوم  220
  كلية الهندسة جامعة تكريت الهندسية

مجلة علمية 
هندسية 
 تخصصية

1813-162x Ensciencejor-tik@yahoo.com 

كلية اآلداب  جامعة تكريت مجلة آداب الفراهيدي 221
 magazine-arts@yahoo.com 9554-2074 إنساني جامعة تكريت

كلية الشريعة  جامعة تكريت مجلة  العلوم اإلسالمية 222
-2073  إسالمي جامعة تكريت

1159 
magazine-arts@yahoo.com 

مجلة تكريت للعلوم  223
جامعة تكريت -  جامعة تكريت الصيدالنية

 Tik_jphs@yahoo.com 2716-1817 علمية كلية الصيدلة

مجلة تكريت لعلوم طب  224
 جامعة تكريت االسنان

كلية طب 
االسنان - 

 جامعة تكريت
 tikdent20042@yahoo.com 1213-2073 طب االسنان

مجلة تكريت للعلوم  225
 جامعة تكريت اإلدارية واالقتصادية

كلية االدارة 
واالقتصاد- 
 جامعة تكريت

علوم ادارية 
واقتصادية 
 ومحاسبية

1813-1719 tikuniadm@yahoo. com 

مجلة العلوم التربوية  226
   اليوجد العلوم االنسانية  كلية االداب جامعة تكريت والنفسية وعلم االجتماع

   8212-1814 العلوم االنسانية كلية االداب  جامعة البصرة  مجلة اداب البصرة 227

   0343-1814 العلوم الصرفة كلية العلوم  جامعة البصرة مجلة البصرة للعلوم 228

 المجلة العراقية لعلم  229
   اليوجد علمية عامة كلية العلوم  جامعة البصرة االحياء

     العلوم االنسانية    جامعة البصرة  مجلة أبحاث البوليمر 230

 مجلة البصرة العلوم  231
   6120-1814 العلوم الهندسية كلية الهندسة  جامعة البصرة الهندسية

 المجلة الطبية لجامعة  232
   0159-0253 العلوم الطبية كلية الطب  جامعة البصرة البصرة

 basgsurg95@yahoo.com 633-3589 العلوم الطبية كلية الطب  جامعة البصرة مجلة البصرة الجراحية 233

  مجلة البصرة للعلوم  234
العلوم البيطرية  كلية الزراعة  جامعة البصرة الزراعة

 j.agrisci@yahoo.com 5868-1814 والزراعية
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كلية االدارة   جامعة البصرة مجلة العلوم االقتصادية 235
 واالقتصاد

العلوم االدارية 
   9669-1814 واالقتصادية

 basrah_science_journal.org 2695-1817 العلوم االنسانية كلية التربية  جامعة البصرة  مجلة أبحاث البصرة  236

 مجلة دراسات وبحوث  237
كلية التربية   جامعة البصرة التربية الرياضية

   اليوجد العلوم الرياضية الرياضية

كلية الدراسات   جامعة البصرة  مجلة دراسات تاريخية 238
   0345-1818 العلوم االنسانية التاريخية

كلية الفنون   جامعة البصرة  مجلة فنون البصرة 239
   اليوجد العلوم االنسانية  الجميلة

 مجلة البصرة لالبحاث  240
كلية الطب   جامعة البصرة البيطرية

 البيطري
العلوم البيطرية 

 vet1976_college@yahoo.com 8497-1813 والزراعية

كلية االدارة   جامعة البصرة دراسات ادارية 241
 واالقتصاد

العلوم االدارية 
   اليوجد واالقتصادية

مركز علوم   جامعة البصرة مجلة وادي الرافدين  242
   258-1815 العلوم الصرفة البحار

مركز دراسات   جامعة البصرة مجلة الخليج العربي  243
   6384-1012 العلوم االنسانية الخليج العربي

مجلة االقتصادي  244
مركز دراسات   جامعة البصرة الخليجي

 الخليج العربي
العلوم االدارية 
   5880-1817 واالقتصادية 

 مجلة الدراسات  245
  جامعة البصرة االيرانية 

مركز 
الدراسات 
 االيرانية

   اليوجد العلوم االنسانية

246 
 المجلة العراقية 

للبوليمرات (مركز 
 أبحاث البوليمر)

     العلوم الصرفة     جامعة البصرة

 مجلة البصرة ألبحاث  247
مركز ابحاث   جامعة البصرة نخلة التمر 

   0379-1816 العلوم الصرفة  النخيل

 المجلة العراقية  248
مركز علوم   جامعة البصرة لالستزراع المائي

   237x-1812 العلوم الصرفة البحار
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سلسلة بحوث الخليج  249
مركز دراسات  جامعة البصرة العربي

   اليوجد العلوم االنسانية الخليج العربي

250  Marshal 
Bulletine 9848-1816 العلوم الصرفة  كلية العلوم  جامعة البصرة   

 مجلة العراقية للهندسة  251
   5892-1814 العلوم الهندسية  كلية الهندسة  جامعة البصرة الكهربائية وااللكترونية

 مجلة الدراسات  252
     العلوم االنسانية     جامعة البصرة الجغرافية

مركز دراسات   جامعة البصرة مجلة دراسات البصرة 253
   4721-1994 العلوم االنسانية  البصرة

 info@uoalmuthanaedu19 6317-2022 العلوم الصرفة رئاسة الجامعة جامعة المثنى مجلة اوروك 254

 

mailto:info@uoalmuthanaedu19�

