
  

 
  راء ــجامعة اإلس
  المكتبة

___________  
  قائمة الدوريات المتخصصة الجارية

  كلية اآلداب
  (الترجمة)

  

   ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الدراسي
 الرقم عنوان المجلة مكان الصدور األعداد المتوفرة
2005-2014 Beirut – Librairie du Liban – 

Libanon 
IJAES (International Journal Arabic-English Studies) (Twice Yearly) 1. 

1995-2014 London – ST  Jerome – U.K The Translator               (Twice Yearly) 2.  
2006-2014  Meta 3. 
2006-2014  Target 4.  
2006-2014  Poetics Today .5 
2006-2013  Revue de Literature compare 6.  

  ٦ الدوريات: عناوين مجموع
  
  

  
  
  

  



  
  

  راءــعة اإلسجام
  المكتبة

_________  
  قائمة الدوريات المتخصصة الجارية

  كلية اآلداب
  ( اللغة العربية)

  

٥٢٠١/  ٤٢٠١للعام الدراسي   
 الرقم عنوان المجلة مكان الصدور األعداد المتوفرة
 .١ مجلة كلية اآلداب            (فصلية) كلية اآلداب –جامعة القاھرة  –مصر  2006-2011

2007/2009-2014  .٢  مجمع اللغة العربية األردني (نصف سنوية) جمع اللغة العربية األردنيم –األردن 
 .٣ حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية (فصلية) مجلس النشر العلمي –جامعة الكويت  –الكويت  1999-2002/2014
 .٤ (فصلية) المجلة العربية للعلوم اإلنسانية  مجلس النشر العلمي –جامعة الكويت  –الكويت  2007/2009-2014
2007/2009-2011  .٥ علوم اللغة دار غريب للطباعة والنشر

 .٦ إھداء)(  المجلة األردنية للتاريخ و اآلثار                   نرداأل –الجامعة األردنية  2007-2012
 .٧ داء)المجلة األردنية للغة العربية وآدابھا                 (إھ ردناأل -الكرك -جامعة  مؤتة   2009-2012

 .٨  مجلة الشريعة  األردن 2004/2005/2014
  
  ٨الدوريات :  مجموع عناوين 
  

  
  
  

  



  
  جامعة اإلسراء

  المكتبة
___________  

  قائمة الدوريات المتخصصة الجارية
  كلية اآلداب

  (اللغة اإلنجليزية)
  

٥٢٠١/  ٤١٢٠للعام الدراسي   
 الرقم عنوان المجلة مكان الصدور األعداد المتوفرة
1988-2014 Oxford University Press – Oxford – U.K Applied Linguistics    (Quarterly) 1 
1990-2014 John Benjamin – Amesterdam – Netherlands Babel                       (Quarterly) 2 
1989-2014 Baltimore – Linguistics society of America – U.S.A Language                 (Quarterly) 3 
1989-2014 The Netherlands Tesol Quarterly              (Quarterly) 4 
2006-2014 John Benjamin – Amesterdam – Netherlands ( مشتركة مع الترجمة)   Target 5 
2006-2014 Les Press de L’Universite de Montereal, Canada ( مشتركة مع الترجمة)   Meta 6 
بناء على طلب من ھيئة اعتماد مؤسسات  االشتراك بھادورية تم  1989-2014

التعليم العالي
American Literature 7 

ا بناء على طلب من ھيئة اعتماد مؤسسات دورية تم االشتراك بھ 1989-2014
التعليم العالي

Comparative Literature 8 

دورية تم االشتراك بھا بناء على طلب من ھيئة اعتماد مؤسسات  1989-2014
التعليم العالي

World Literature Today 9 

  Ebsco Translation Watch Quarterly 10موجودة على قاعدةُ  
  ١٠لدوريات :مجموع عناوين ا
  
  



  راءــعة اإلسجام
  المكتبة

_________  
  قائمة الدوريات المتخصصة الجارية

  كلية اآلداب
  )علم النفس(

 
٥٢٠١/  ٤١٢٠للعام الدراسي   

 الرقم عنوان المجلة مكان الصدور األعداد المتوفرة
٢٠٠٣/٢٠٠٥/٢٠٠٧/

٢٠٠٩/٢٠١١ 
  ١  (توقف صدورھا) علم النفس  للكتاب العامة المصرية الھيئة

  ٢  (توقف صدورھا) ةدراسات نفسي  يين النفسيين في مصررابطة االخصائ ٢٠٠٨- ٢٠٠٤
  ٣  مجلة العلوم االجتماعية  جامعة الكويت ٢٠٠٣/٢٠١١/٢٠١٤
في الجامعات العربية  ةلكليات التربي ةالجمعية العلمي ٢٠٠٩/٢٠١٠/٢٠١١

  جامعة دمشق\
  ٤  للتربية وعلم النفس ةتحاد الجامعات العربيامجلة 

 ٢٠١٠آخر عدد كان في 
 وقفت عن الصدورثم ت

  ٥  Journal of consulting and clinical psychology  ٢٠١٠لغاية  Ebsco ةقاعد لىموجودة ع

  ٦  Ebsco  Annual review of psychology ةقاعد لىموجودة ع 
  ٧  Ebsco  American  psychologist ةقاعد لىموجودة ع 
٢٠١٤   The Arab journal of psychiatry  ٨  

  ٩  Ebsco  Psychological assessment ةاعدق لىموجودة ع 
  ١٠  Ebsco  Journal of abnormal psychology ةقاعد لىموجودة ع 
٢٠١٤    British Journal of social psychology ١١  
٢٠١٤    Journal of occupational and organizational psychology ١٢  

 


