
 
 جامعة اإلسراء 

  المكتبة
__________  

  قائمة الدوريات المتخصصة الجارية
  كلية العلوم اإلدارية والمالية

  (إدارة األعمال)
  

  ٢٠١٥/    ٢٠١٤للعام الدراسي 
 الرقم عنوان المجلة مكان الصدور األعداد المتوفرة

2000-2014 
 

The Academy of Management Journal –New York 
– U.S.A 

The Academy of Management Journal     (Bi 
Monthly) 

1.  

  1988- 2014 
 

University o California – California – U.S.A 
 

California Management Review            (Quarterly) 2.  

1989-2014 Harvard Business School Publishing corporation Harvard Business Review  (Monthly)     3.  
1989-2014 American Marketing Association -Chicago –U.S.A Journal of Marketing          (Quarterly      4.  
  .٥ اھداء    اإلدارة العامة  (فصلية) معھد اإلدارة العامة –السعودية  1989-2013
  .٦ اإلداري        (فصلية) معھد اإلدارة العامة –سلطنة عمان  1989-2014
  .٧ المجلة العربية لإلدارة  ( نصف حولية) المنظمة العربية للتنمية الجديدة –مصر  1985-2014
  .٨  آفاق إقتصادية اإلمارات العربية المتحدة –عات اتحاد غرفة التجارة والصنا 2000-2014
  .٩ اھداء    المجلة االردنية في إدارة األعمال األردن - الجامعة األردنية   2005-2011
.١٠  االدارة  اتحاد جمعيات التنمية اإلدارية 1988-2012

  
  ١٠الدوريات: مجموع عناوين 



  جامعة اإلسراء
  المكتبة

__________  

  تخصصة الجاريةقائمة الدوريات الم
  كلية العلوم اإلدارية والمالية

  )التسويق(
  

  ٥٢٠١/     ٤٢٠١للعام الدراسي  
 الرقم عنوان المجلة مكان الصدور األعداد المتوفرة
2002-2014 American Marketing Association -Chicago Marketing Theory              (Quarterly)  1 
1989-2014 U.S.A Journal of Marketing Research            (Quarterly)           2 
1989-2014 U.S.A Journal of Marketing                     (Quarterly       3 
    4 آفاق إقتصادية  2014- 2000

 
  
  ٤الدوريات: مجموع عناوين 
  
  

  
  
 
 
 



  جامعة اإلسراء
  المكتبة

__________  
  الدوريات المتخصصة الجاريةقائمة 

  كلية العلوم اإلدارية والمالية
  (المالية والمصرفية)

          ٥٢٠١/  ٤٢٠١لعام الدراسي ل
 الرقم عنوان المجلة مكان الصدور األعداد المتوفرة

1989- 2014 New York – American Finance 
Association  - U. S.A 

The Journal of Finance   (Bi Monthly)    1 

2014- 1989   Ohio- Ohio State University Press – 
U.S.A 

Journal of Money Credit and Banking      (Quarterly) 2 

  Ebsco  Journal of Bank 3    موجودة على        
 – الجمعية العربية للبحوث االقتصادية  1997 -2014

مصر -القاھرة 
 4  بحوث اقتصادية عربية  (فصلية)

جامعة الكويت        –ة يالمجلة العربية للعلوم اإلدار جامعة الكويت-الكويت 2006-2014
      (ثالث مرات بالسنة)

5  

 
  

  ٥ مجموع عناوين الدوريات:
  



  جامعة اإلسراء 
  المكتبة

__________  
  قائمة الدوريات المتخصصة الجارية

  كلية العلوم اإلدارية والمالية
  المحاسبة)(

  

      ٥٢٠١/  ٤٢٠١الدراسي  للعام 
 
 الرقم عنوان المجلة مكان الصدور األعداد المتوفرة

2002-2014 Blackwell  Publishing – Australia Abacus                     (“3” Issues Yearly)    1.  
1989-2014 The Institute of Accounting in England – London – U.K Accountancy                                           

(Monthly)    
2. 

1989-2014 American Accounting Association –Detroit – U.S.A The accounting Review                          
(Quarterly)    

3. 

2009-2014 University of Connecticut International Journal of Accounting 
Information Systems 

4. 

 .5 (نصف حولية)      المجلة العربية للمحاسبة البحرين اللجنة الدائمة القسام المحاسبة بجامعة دول المجلس 2002-2014
 

  
 ٥ مجموع عناوين الدوريات:

  
  
  
  
  
  



  
  

  جامعة اإلسراء
  المكتبة

__________  
  الدوريات المتوفرة لتغطية التخصصات 

  ة والماليةاإلداري التي تدرس في كلية العلوم
  )نظم المعلومات اإلدارية(

  
  ٢٠١٥/   ٢٠١٤للعام الجامعي  

 
 الرقم عنوان المجلة مكان الصدور األعداد المتوفرة

2000-2014 Elsevier Science – The Nether Lands Information Technology & Management              (Quarterly) 1. 
1998-2014 Carson School of Management  MIS Quarterly ( Quarterly) 2. 
2002-2014 Kluwer Academic Publishers – The Nether Lands Electronic Commerce Research        (Quarterly) 3. 

 
  

  ٣مجموع عناوين الدوريات :    
  
  
  
 
  
 
  
  
  



  
  
  

  جامعة اإلسراء
  المكتبة

__________  

  الدوريات المتوفرة لتغطية التخصصات 
  اإلدارية والمالية ي تدرس في كلية العلومالت

  )ماجستير محاسبة (
  ٢٠١٥/   ٢٠١٤للعام الجامعي  

 
ةاألعداد المتوفر  الرقم عنوان المجلة مكان الصدور 
 International journal of accounting research  1 االردن  2013-2014
 International journal of economic &financial studies  2 االردن  2013-2014

  
  

  ٢مجموع عناوين الدوريات: 

                   


