
جهة االصدارالمجـــــــــــالت العربٌـــــــــــــــــــــــة

1
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كلٌـة التــراث2011 - 2010مجلة كلٌة التراث الجامعة  لألعوام  2

مصرف الخلٌج التجاري  2011 - 2010 - 2009مجلة صـدى الخلٌـج لألعوام  3
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 - 2013 -2012-2011 – 2010 -2009 -2008مجلة الصناعة والمستهلك  لألعوام 
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جامعة الموصل 2013 - 2012-2011-2010-2009-2008المجلة العراقٌة للعلوم االحصائٌة لالعوام 12

 وزارة التجارة  2012 - 2009 - 2008مجلة التجارة العراقٌــة لألعوام  13
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مصرف الرشٌد  2002 - 2001 - 1989مجلة الرشٌد المصرفً لألعوام 18

كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة الجامعة2014 - 2013- 2012مجلة كلٌة بغداد لعام 19

نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن2012-2011- 2010مجلة الملف االقتصادي لالعوام 20

كلٌة الرافدٌن الجامعة للعلوم            2014 - 2013 - 2012 -2008 -2006مجلة كلٌة الرافدٌن الجامعة   لالعوام  21

 معهد التقدم للسٌاسات االنمائٌة 2012 - 2011 - 2010 - 2009 -2008مجلة الحوار  لألعوام  22

رابطة المصارف الخاصة فً العراق2016- 2015   - 2014 - 2013مجلة المصارف العراقٌة 23
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كلٌة المنصور الجامعة2014مجلة المنصور الجامعة 25
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