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 كلية احلديث الشريف والدراسات اإلسالمية
 

(1)  

 الجامعة اإلسالمّية للعلوم الشرعيةمجّلة 

 اإلسالمية بالمدينة المنورة الجامعة

 :التواصل

 071اجلامعة اإلسالمّية ـ املدينة املنّورة  ص.ب. 

  mag4iu2@gmail.comالربيد اإللكرتوين:  

 1600-41477407هلاتف والفاكس : 

 

(2) 

 جلة الشريعة والدراسات اإلسالميةم

 جامعة أم القرى

 : التواصل

 104 : ؤسوو امل  \ +966125586131: هاتف اإلدارة

 @uqu.edu.sajill :اإللكرتوين ربيدال

 707ص.ب: 

  

 الرابط اإللكتروني:

http://cutt.us/b7321 

 

 الرابط اإللكتروني:

http://cutt.us/b7305 

 

 

mailto:jill@uqu.edu.sa
http://cutt.us/b7321
http://cutt.us/b7321
http://cutt.us/b7305
http://cutt.us/b7305
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 كلية احلديث الشريف والدراسات اإلسالمية
 

 الرابط اإللكتروني:

http://cutt.us/b7307 

 

 

(3) 

 مجلة العلوم الشرعية

 جامعة اإلمام محمد بن سعود

 : التواصل

 1007761700) فاكس (  ناسوخ – 1007717711هاتف : 

Journal@imamu.edu.sa  E.mail: 

 00417الرياض  7710ص ب 

(4) 

 لعلوم الشرعية والدراسات اإلسالميةامجلة 

 جامعة الملك خالد

 التواصل: 

 almajallah@kku.edu.sa  :الربيد اإللكرتوين

 1077406774رقم مكتب رئيس التحرير: 

 6101ص.ب: 

  

 الرابط اإللكتروني:

http://cutt.us/b7306 

 

 

http://cutt.us/b7307
http://cutt.us/b7307
mailto:Journal@imamu.edu.sa
mailto:almajallah@kku.edu.sa
http://cutt.us/b7306
http://cutt.us/b7306
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 كلية احلديث الشريف والدراسات اإلسالمية
 

 الرابط اإللكتروني:

http://cutt.us/b7308 

 

 الرابط اإللكتروني: 

http://cutt.us/b7309 

 

 (5) 

 مجلة االقتصاد اإلسالمي

 جامعة الملك عبدالعزيز

  : التواصل
 iei.journal@kau.edu.saالربيد: 

 اهلاتف:
Chief Editor: +966-12-6400000   Ext. 61745 

Secretary:+966-12-6400000   Ext. 52403 
Fax: +966-12-6403458 

 

(6) 

 مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية

 جامعة الملك عبدالعزيز

 : التواصل

 بريد رئيس هيئة التحرير: أ.د. إمساعيل خليل كتبخانة:
 Ismael@kau.edu.sa 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنؤسانية 
 70716جدة    11717ص.ب.  

 

http://cutt.us/b7308
http://cutt.us/b7308
http://cutt.us/b7309
http://cutt.us/b7309
mailto:iei.journal@kau.edu.sa
mailto:Ismael@kau.edu.sa
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 كلية احلديث الشريف والدراسات اإلسالمية
 

 الرابط اإللكتروني:

http://cutt.us/b7312 

 

 اإللكتروني:الرابط 

http://cutt.us/b7313 

 

(7) 

 مجلة العلوم الشرعية

 جامعة القصيم

  : التواصل

  qu.mgllah@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 

 11600001111171هاتف اجمللة: 
 1761حتويلة رئيس التحرير: 
 600761771171جوا  اجمللة: 1767حتويلة أمني اجمللة: 

 0011ص.ب: 

(8) 

 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

 العزيز جامعة األمير سطام بن عبد

 :التواصل

 سكرتري التحرير: مصطفى حممود عبد الواحد
sattamjournal@gmail.com 

 966548802888   جوا  واتس أب 
  

http://cutt.us/b7312
http://cutt.us/b7312
http://cutt.us/b7313
http://cutt.us/b7313
mailto:qu.mgllah@gmail.com
mailto:sattamjournal@gmail.com
mailto:sattamjournal@gmail.com
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 كلية احلديث الشريف والدراسات اإلسالمية
 

 الرابط اإللكتروني:

http://cutt.us/b7314 

 
 

 الرابط اإللكتروني:

http://cutt.us/b7315 

 
 

 
(9) 

 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 : التواصل

 00070الرمز الربيدي:    14471ص. ب: 

 1001710711 تلفون 

jssal@pnu.edu.sa-vgs 

 

(11) 

 المجلة العربية للدراسات األمنية

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

  : التواصل

 116000074014444هاتف: 

 11600007404477فاكس: 

 SRC@NAUSS.EDU.SAالربيد اإللكرتوين: 

 

http://cutt.us/b7314
http://cutt.us/b7314
http://cutt.us/b7315
http://cutt.us/b7315
mailto:vgs-jssal@pnu.edu.sa
mailto:vgs-jssal@pnu.edu.sa
mailto:SRC@NAUSS.EDU.SA
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 كلية احلديث الشريف والدراسات اإلسالمية
 

 اإللكتروني:الرابط 

http://cutt.us/b7317 

 
 

 (11) 

 المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل

 جامعة الملك فيصل

 : التواصل

 10617 –األحؤساء  411 –ص . ب 

 11600 – 01 – 7167717تلفون : 

 11600 – 01 - 7160076فاكس : 

 الربيد اإللكرتوين:

 hm@kfu.edu.sa-sjkfu 

(12) 

 مجلة الشمال للعلوم اإلنسانية

 جامعة الحدود الشمالية

 : التواصل

h.journal.nbu@gmail.com 

 و

H.journal@nbu.edu.sa 

 

 الرابط اإللكتروني:

http://cutt.us/b7316 

 

http://cutt.us/b7317
http://cutt.us/b7317
mailto:sjkfu-hm@kfu.edu.sa
mailto:h.journal.nbu@gmail.com
mailto:h.journal.nbu@gmail.com
mailto:H.journal@nbu.edu.sa
mailto:H.journal@nbu.edu.sa
http://cutt.us/b7316
http://cutt.us/b7316
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(13) 

 جامعة بيشة للعلوم اإلنسانية والتربويةمجلة 

 جامعة بيشة

 :التواصل

  jb@ub.edu.saالربيد الرمسي: 

 1070711441هاتف: 

 1070711446فاكس: 

 (.0110ص. ب ) -( 00677بيشة ) –العنوان الربيدي: اململكة العربية الؤسعودية 

 

(14) 

 مجلة الجامعة السعودية اإللكترونية

 الجامعة السعودية اإللكترونية

 : التواصل
 طريق أيب بكر الصديق  -الرياض  -اململكة العربية الؤسعودية العنوان: 

 00071الرمز الربيدي:  - 61466ص. ب:  
 11600007001011فاكس: / 11600007001716هاتف: 

 DSR@SEU.EDU.SAالربيد االلكرتوين: 
  

 الرابط اإللكتروني:

http://cutt.us/b7318 

 
 

 الرابط اإللكتروني:

http://cutt.us/b7319 

 

mailto:jb@ub.edu.sa
mailto:DSR@SEU.EDU.SA
http://cutt.us/b7318
http://cutt.us/b7318
http://cutt.us/b7319
http://cutt.us/b7319
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 كلية احلديث الشريف والدراسات اإلسالمية
 

(15) 

 مجلة جامعة جازان

 جامعة جازان

 : التواصل

 jju@jazanu.edu.saالربيد اإللكرتوين: 

 1071767111 اجلامعة تليفون

 0607العلوم االنؤسانية حتويلة 

 

(16) 

 والتربية مجلة جامعة الطائف لآلداب

 :التواصل

 1776-1590 -: حتويلة  0127272020هاتف: 
 HSJ@tu.edu.saالربيد االلكرتوين الرمسي للمجلة:  
 0506775860سكرتري اجمللة:  
 –جامعة الطائف  -احلوية  -الطائف  للمراسلة الربيدية: 
  رئيس حترير جملة جامعة الطائف للعلوم اإلنؤسانية . 

 7067الرمز الربيدي  111ص.ب 
 

 

 الرابط اإللكتروني:

http://cutt.us/b7320 

 

 االلكتروني: رابطال

http://cutt.us/b7301 

 

mailto:jju@jazanu.edu.sa
http://cutt.us/b7320
http://cutt.us/b7320
http://cutt.us/b7301
http://cutt.us/b7301
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 كلية احلديث الشريف والدراسات اإلسالمية
 

 (17) 

 مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية

 :التواصل

 ( املدينة املنورة، اململكة العربية الؤسعودية144) ص.ب

 ff99ff9@hotmail.com :أو البريد االلكتروني

 رئيس حترير جملة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنؤسانية

 

(18) 

 مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

 جامعة المجمعة

 التواصل:

 1122تحويلة :   1164141122هاتف : 

  1164141118فاكس : 

 vrgs@mu.edu.saالبريد اإللكتروني: 

 

 

 الرابط اإللكتروني:

http://cutt.us/b7302 

 

 الرابط اإللكتروني:

http://cutt.us/b7304 

 

mailto:ff99ff9@hotmail.com
mailto:vrgs@mu.edu.sa
http://cutt.us/b7302
http://cutt.us/b7302
http://cutt.us/b7304
http://cutt.us/b7304
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 اإللكتروني:الرابط 

http://cutt.us/b7310 

 

(19) 

 مجلة جامعة شقراء

 التواصل:

 البريد اإللكتروني للمجلة:

    Sujournal@su.edu.sa  

 

(21) 

 الدراسات اإلسالمية مجلة

 جامعة الملك سعود

 :التواصل

 7471 العنوان الربيدي: )جملة الدراسات اإلسالمية( ص ب: 
 00470 الرمز الربيدي: 

 اململكة العربية الؤسعودية –الرياض  –جامعة امللك سعود  –كلية الرتبية 
 JIslamic@ksu.edu.sa: البريد اإللكتروني

 :الهواتف
 004067077( 600.)+ رئيس التحرير: 

 .004067077( 600)+  .      سكرتري اجمللة:004071470( 600)+ سكرتري حترير اجمللة: 
 .717744000( 600)+ فقط(:.                   جوا  اجمللة )واتس آب 004067070( 600)+ فاكس:

  

    

 الرابط اإللكتروني:

 http://cutt.us/b7303 

 

http://cutt.us/b7310
http://cutt.us/b7310
mailto:Sujournal@su.edu.sa
mailto:%20JIslamic@ksu.edu.sa
http://cutt.us/b7303

