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 كلية الحديث الشريف والدراسات اإلسالمية
 

(1) 

 مجلة الدراسات العقدية

 الجمعية العلمية للعقيدة واألديان

 التواصل:
http://www.aqeedaamm.net/ 

 (01101 )ص. ب. 
 1330350050اجلوال:  - املنورةاملدينة 

  1005045140فاكس :  1005040033هاتف : 
 aqeedaamm@gmail.comالربيد اإللكرتوين:  

 
(2) 

 مجلة الجمعية الفقهية السعودية

 جامعة اإلمام محمد بن سعود

 :التواصل
 جامعة اإلمام حممد بن سعود –اململكة العربية السعودية  

 00050الرياض  5761 .ص.ب  -كلية الشريعة   –اإلسالمية 
 100.0350531 – 100.0350550هاتف  -

 مساء   0:51 -ص 5:51من الساعة   011.2582244فاكس 
 info@alfiqhia.org.sa : الربيد اإللكرتوين -

  

 الرابط
http://cutt.us/b7323 

 

 
 

 الرابط 
http://cutt.us/b7322 
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(3) 

 مجلة تبيان للدراسات القرآنية الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه

 جامعة اإلمام محمد بن سعود

 التواصل:

 info@tbeian.comالربيد اإللكرتوين: 

 

 

(4 ) 

 مجلة معهد االمام الشاطبي للدراسات القرآنية

 الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم جدة

 التواصل: 

 00966.12.6760202 :هاتف
 info@shatiby.edu.s الربيد اإللكرتوين

 معهد االمام الشاطيب :صندوق بريد واصل
  00وحدة رقم  الرحاب – غ م 5206

 اململكة العربية السعودية  -0661 – 05505جدة 

 

 الرابط
http://cutt.us/b7324 

 

 
 

 الرابط

http://cutt.us/b7326 
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(5) 

 مجلة قضاء الجمعية العلمية القضائية السعودية

 جامعة اإلمام محمد بن سعود

 التواصل: 

   0112584701 / 0112584996  :رقم اهلاتف
 0112584701  :رقم الفاكس

  00966538999887   : رقم اجلوال
 00966538999886 :ملتقى قضاء

  info@qadha.org.sa  :الربيد االلكرتوين
  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  :املقر الرمسي

 (GR035)  غرفة رقم -الدور األول  املعهد العايل للقضاء
 

(6) 

 مجلة دراسات إسالمية

 وزارة الشؤون اإلسالمية في السعودية

 التواصل:

 11600000450006اهلاتف: 
 11600000454666الفاكس: 

 dirasat@al-islam.comالربيد اإللكرتوين: 
  00343الرياض  00505ص.ب   :الربيديالعنوان 

 

 الرابط
http://cutt.us/b7327 

 

 
 

 الرابط
http://cutt.us/b7328 
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(7) 

 مجلة المجمع الفقهي االسالمي

 رابطة العالم اإلسالمي

 التواصل:

  0096625601276 :تلفون
  1160003010050فاكس : 

 :البريد اإللكتروني
fiqhcouncil@themwl.org  

mwlfiqh@hotmail.com  

 مكة املكرمة  -اململكة العربية السعودية   :العنوان
 مكة املكرمة -رابطة العامل اإلسالمي -األمانة العامة 

 (8) 

 مجلة العدل

 وزارة العدل

 :عن طريق رسالة على الرابط التواصل

http://cutt.us/B7336 

 

 

 

 الرابط
http://cutt.us/b7329 

 

 

 
 

 الرابط اإللكتروني:

http://cutt.us/b7330 
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 (9) 

 مجلة البحوث الدراسات القرآنية

 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 التواصل:

  - جملة البحوث والدراسات القرآنية :العنوان
 - جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف

 اململكة العربية السعودية  -0000املدينة املنورة ص.ب: 
 0501حتويلة  - 11600-10-5003011هاتف وناسوخ: 

journal@qurancomplex.gov.sa 

 

(11) 

 الحرمين الشريفينمجلة 

 لرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ا

 التواصل:

 املراسلة: 

Grm@gph.gov.sa 

www.gph.gov.sa 

 

 

 الرابط
http://cutt.us/b7331 

 

 
 

 الرابط
http://cutt.us/b7332 
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(11) 

 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 دارة الملك عبد العزيز

 التواصل:
00050، املدينة املنورة 5000ص ب :    

11600005540001تلفون :   
11600005551010فاكس:   

 أو رسالة على الرابط:
 http://madinahhistorycenter.org.sa/proposal 

 

(12) 

 مجلة الدارة  

 دارة الملك عبد العزيز

 التواصل:

  00000الرياض  – 0603ململكة العربية السعودية ص.ب : ا
(+966) 11- 4348529 

magazine@darah.org.sa  

 
  

 الرابط 
http://cutt.us/b7333 

 

 
 

 الرابط
http://cutt.us/b7335 
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(13) 

 مجلة تعظيم الوحيين

 :التواصل
حي الروايب -املدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية    

00966148490269/00966148493009  
00966550279777 

WHATSAPP: 00966552509509 
  00335الرمز الربيدي  - 30665صندوق بريد 
  W.T.ALWAHYAIN@GMAIL.COM :بريد الكتروني

 

(14) 

 مجلة دراسات إسالمية

 وزارة الشؤون اإلسالمية

 التواصل:
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد-المملكة العربية السعودية

 وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي
  11575الرياض  61843ص.ب   :العنوان البريدي

 11966114732469الهاتف: 
 11966114737999الفاكس: 

 dirasat@al-islam.com : البريد اإللكتروني
  

 الرابط
http://cutt.us/b7334 

 

 
 

 الرابط
http://cutt.us/b7336 
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(15) 

 مجلة التراث النبوي

 مركز السنة والتراث النبوي للتدريب والدراسات

 التواصل
 حي الشرفية  -جدة  -ية السعودية المملكة العرب

 )طريق الملك فهد )شارع الستين 
00966544179454 

c4sunnah@gmail.com 

 
 
 
 

(16) 

 مركز التأصيل للدراسات والبحوث

 التواصل:
 بجوار مسجد المودة -جدة حي الفيحاء -المملكة العربية السعودية  

 11966126288685  جوال:
 11966561114722سكرتير المركز: 

 الرابط 
http://cutt.us/b7337 
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