
ت قائمة المجال  
 

 

 ت اسم المجلة جهة االصدار العدد
 1 مجلة كلية المأمون  كلية المأمون الجامعة 2

 2 مجلة مركز بحوث التاريخ الطبيعي مركز بحوث التاريخ الطبيعي   2

( 1171- 77- 78مجلة العلوم الزراعية العراقية ) جامعة بغداد / كلية الزراعة  5  3 

( 2002- 2005)ديالى للبحوث التطبيقية مجلة جامعة ديالى  2  4 

 5 المجلة االردنية في العلوم الزراعية  الجامعة االردنية  1

 2 مجلة الجنائن  الشركة العامة للبستنة / وزارة الزراعة  1

المركز الدولي للبحوث الزراعية في  1

 المناطق الجافة 

 8  1174-التقرير السنوي –ايكاردا 

ية جامعة القادس 7  7 مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري  

 1 مجلة التقني هيئة التعليم التقني 2

 10 مجلة زانكوي سليماني  جامعة السليمانية  11

 11 مجلة اكاديمي كوردستان  جامعة السليمانية  4

 12 مجلة اآلفاق الجديدة  جامعة ديالى 7

حل العراقيةمجلة الن الجمعية المركزية للنحالين العراقيين 2  13 

(  2004  - 2003المجلة العراقبة للعلوم الزراعية ) جامعة الموصل/ كلية الزراعة والغابات 8  14 

- 2007- 2008- 2002- 2005مجلة زراعة الرافدين) جامعة الموصل/ كلية الزراعة والغابات 20

2001 )  

15 

زراعية والموارد المائية البحوث ال مجلة مركز البحوث الزراعية والموارد المائية  3  12 

ديالى للبحوث العلمية والتربوية  مجلة جامعة ديالى / كلية التربية  1  18 

 17  2008مجلة علوم الدواجن العراقية /  جمعية علوم الدواجن العراقية  17

 11 مجلة الدواجن  االتحاد العراقي لمنتجي الدواجن 8

يجامعة ديالى / كلية التربية الراز 1 االوراق المقدمة للمؤتمر العلمي االول لوحدة االبحاث  

 المكانية

20 

 21 مجلة ديالى للعلوم الزراعية  جامعة ديالى / كلية الزراعة  3

 22 مجلة تكريت للعلوم الزراعية  جامعة تكريت / كلية الزراعة  4

 الهيئة العامة للبحوث الزراعية/ وزارة 25

 الزراعة

 23  2001(  1 – 1قية االعداد )مجلة الزراعة العرا

 24 مجلة وقاية النبات العربية  الجمعية العربية لوقاية النبات 2

 25 مجلة ديالى للعلوم الصرفة جامعة ديالى / كلية العلوم  2

 22 مجلة الصحة  دائرة صحة ديالى 2

 28 مجلة متحف التاريخ الطبيعي  متحف التاريخ الطبيعي   2

البحث العلمي العربياتحاد مجالس  1  27 مجلة البحث العلمي العربي  

 21 مجلة البيئة والتنمية  جمعية حماية وتحسين البيئة العراقية  3

وقائع بحوث المؤتمر العلمي الخامس لمجلس البحث  محلس البحث العلمي 3

( 2+ج 5+ج 4العلمي )ج   

30 

 31 دراسات  الجامعة االردنية 1

العلوم  جامعة بغداد / كلية 1  32 مجلة كلية العلوم  

 33 مجلة البحوث العلمية  جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات 3

الجمعية العربية لوقاية النبات/ المجلس  1

 الوطني للبحوث العلمية

1118المؤتمر العربي السادس لعلوم وقاية النبات/   34 



 ت اسم المجلة جهة االصدار العدد

بية المتحدة)القاهرة(الجمهورية العر 1  35 مجلة الجمعية المصرية لعلم الحشرات 

 2ج– 1جالكتاب السنوي لمركز ابحاث الطفولة واالمومة  مركز ابحاث الطفولة واالمومة 2

           

32 

 38 المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى جامعة ديالى  2

الزراعية مجلة الكوفة للعلوم  جامعة الكوفة / كلية الزراعة 1  37 

 31 مجلة الفتح  جامعة ديالى /كلية الترية االساسية 1

2 Ministry of  higher education  The Iraqi gornal of agricultural science 40 

20 Printed in usa Gournal of Animal science 41 

1 Food and agriculture Small ruminants in the near east 42 

1 Compton – newbury - berks Institute for animal health 43 

1 Oxford london European gournal of soil science 44 

15 paris entomophaGa 45 

40 The weed science society 0f 

America 

Weed science 42 

4 American society of 

Agronomy 

AGronomy gournal 48 

1 Theweed science society of 

America 

Abstracts 47 

16 Imperialchemical industries Endeavour 41 

1 University of saskatchewan Lens news Letter 50 

12 Crop science society of 

America 

Crop science 51 

1 Western  Australlian Gournal of Agricalture 52 

1 Center for overseas pest 

Resarch  . london 

Tropical pest management 53 

1 Philippine Association The philippine Entomologist 54 

1 Centralluzon  state university Clsu scientific gournal 55 

1 Entomologiecal  society of 

America 

Gournal of Economic Entomology 52 

عة كركوك /كلية الزراعة جام 2  58 مجلة كركوك للعلوم الزراعية  

 57 مجلة القادسية للعلوم الزراعية  جامعة القادسية /كلية الزراعة  2

 51 مجلة النخلة المباركة وحدة ابحاث النخيل/كلية الزراعة/  1

 20 مجلة ابقار وأغنام  الشرق االوسط وشمال أفريقيا 3

نمية الزراعية المنظمة العربية للت 2  21 مجلة الزراعة والتنمية في الوطن العربي  

3 Amesterdam Biomenbranes 22 

3 University of munesota Gournal of farm economics 23 

40 Salt lakecity atah American gournal of Agricultur economic 24 

2 The Rocke feller university 

press 

The gournal of general physiology 25 

2 Baghdad-Iraq Proceedings of theIraqi scietfic  societies 22 

1 Revue canadienne de la 

science du sol 

Canadian gournal ofsoil science  28 

2 Revue canadienne dw 

zootechnie 

Canadian gournal of Animal science  

27 



 

 العدد

ارجهة االصد  ت اسم المجلة 

الشركة العامة للتجهيزات الزراعية  1

   

 21 مجلة التجهيزات الزراعية           

وزارة العلوم والتكنولوجيا  /بغداد   1

    

 80 المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا      

كلية الزراعة واالهوار /جامعة ذي  3

 قار     

 81 مجلة أور الزراعية               

 

 82 المجلة الطبية البيطرية               كلية الطب البيطري/جامعةبغداد     3

 

  المجلة العلمية                    كلية الزراعة/جامعة القاهرة          1

83 

  المجلة الطبية السعودية            منظمة الصحة السعودية         3

84 

رة مكتب المفتش العام في وزا 2

 الداخلية   

  مجلة المفتش العام             

85 

االمانة العامة لالتحاد العربي  2

 للصناعات الغذائية

  مجلة الصناعات الغذائية            

82 

دار الفكر العربي لالبحاث والنشر  1

     

  مجلة المنار                   

88 

حقوقنا                    مجلة  وزارة حقوق االنسان               2   

87 

 81 مجلة المشكاة                   نقابة المعلمين في ديالى          1

 

مركز بحوث علوم الحياة / بغداد    1

         

  مجلة علوم الحياة               

70 

كلية الزراعة / جامعة بغداد / وحدة  1

 االعالم    

          مجلة ربوع الرافدين       

71 

الجهاز المركزي للتقييس  1

 والسيطرة النوعية   

  آفاق التقييس                   

72 

كلية مدينة العلم الجامعة / بغداد     2

      

  مجلة كلية مدينة العلم            

73 

مركز دراسات الصحراء / جامعة  1

 االنبار   

   المجلة العراقية لدراسات الصحراء     

74 

  مجلة آفاق بيطرية            وزارة الزراعة /دائرة البيطرة     2

75 

 72 مجلة دواجن              الشرق اوسط وشمال افربقيا     13

 

 78 ندوة النخلة حياة وحضارة         مركز عيسى الثقافي / البحرين       1

 

18            World Studies              FloridA    

77 



37         Mgazine on 

production  

        Word  Poultry 71 

2             McGrow -Hill Daily fitness and nutrition journal 10 

 

 12 Writing and Grammar TcAb  perpation work book 11 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 


