قائمة المجالت العربية المحكمة المعتمدة
للجائزة الوطنية للبحث العلمي*
اآلداب والعلوم االجتماعية
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.11
.12
.13
.14

جهة االصدار
اسم المجلة
اللغة العربية
وحدة النشر العلمي/
كلية اآلداب /جامعة
مجلة كلية اآلداب
القاهرة
مجلس النشر العلمي/
المجلة العربية للعلوم
جامعة الكويت
اإلنسانية
كلية اآلداب والعلوم
حوليات الجامعة التونسية
اإلنسانية
وزارة التعليم العالي،
المجلة األردنية في اللغة
مقر المجلة :جامعة
العربية وآدابها
مؤتة
جامعة السودان للعلوم
مجلة العلوم اإلنسانية
والتكنولوجيا
الخليل (مجلة جامعة نزوى
جامعة نزوى
للدراسات األدبية واللغوية)
جامعة البحرين
مجلة العلوم اإلنسانية
جامعة الملك سعود
مجلة كلية اآلداب
جامعة الجزائر 2
مجلة اللغة واآلداب
جامعة سيدي محمد
مجلة كلية اآلداب والعلوم
بن عبدهللا /فاس/
اإلنسانية
مهراز
التاريخ
مجلس النشر العلمي
حوليات اآلداب
مجلة الجمعية التاريخية
جامعة الملك سعود
السعودية
جامعة القاهرة
مجلة اآلداب
جامعة الملك سعود
مجلة كلية اآلداب

بلد االصدار
مصر
الكويت
تونس
األردن
السودان
سلطنة عمان
البحرين
السعودية
الجزائر
المغرب
جامعة الكويت
السعودية
مصر
السعودية

.15
.16
.17
.18
.19
.20

.21
.22
.23

.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31

حوليات آداب عين شمس
مجلة دراسات
المجلة األردنية للتاريخ
واآلثار
الدارة
مجلة اآلداب للعلوم اإلنسانية

جامعة عين شمس
الجامعة األردنية

مصر
األردن

الجامعة األردنية

األردن

دار الملك عبدالعزيز
جامعة طيبة
جمعية التاريخ
واآلثار لمجلس
مجلة التاريخ واآلثار
التعاون الخليجي
الجغرافيا
الجمعية الجغرافية
المجلة الجغرافية العربية
المصرية
مجلس النشر العلمي/
مجلة دراسات الخليج
جامعة الكويت
والجزيرة العربية
الجمعية الجغرافية
المجلة العربية لنظم
السعودية
المعلومات الجغرافية
الجمعية الجغرافية
الكويتية وقسم
رسائل جغرافية
الجغرافيا /جامعة
الكويت
معهد التخطيط القومي
مجلة التخطيط والتنمية
الجمعية الجغرافية
بحوث جغرافية
السعودية
الجمعية الجغرافية
المجلة الجغرافية الخليجية بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربي
الجامعة األردنية
مجلة دراسات
الجمعية الجغرافية
المجلة الجغرافية السورية
السورية
جامعة القاهرة
مجلة اآلداب
اإلعالم
كلية اإلعالم – جامعة
المجلة المصرية لبحوث
القاهرة
اإلعالم

الرياض
المدينة المنورة
الرياض

مصر
الكويت
السعودية
الكويت
مصر
السعودية
السعودية
األردن
سورية
مصر
مصر

.32

المجلة المصرية لبحوث
الرأي العام

.33

بحوث اإلعالم

.34

المجلة التونسية لعلوم
االتصال

.35

مجلة العلوم االجتماعية

.36
.37
.38
.39
.40

.41
.42
.43
.44

.45
.46

المجلة العربية للعلوم
اإلنسانية
مجلة دراسات الجزيرة
العربية والخليج العربي
مجلة كلية اآلداب والعلوم
االجتماعية
مجلة كلية اآلداب
المجلة المصرية لبحوث
الصحافة
المجلة األردنية للتاريخ
واآلثار
مجلة جامعة الملك سعود
للسياحة واآلثار

مركز بحوث
ودراسات الرأي العام
– جامعة القاهرة
كلية اللغة العربية –
جامعة األزهر
معهد الصحافة وعلوم
األخبار – جامعة
تونس
مجلس النشر العلمي
– جامعة الكويت
مجلس النشر العلمي
– جامعة الكويت
مجلس النشر العلمي
– جامعة الكويت
جامعة السلطان
قابوس
جامعة االسكندرية
كلية اإلعالم – جامعة
القاهرة
اآلثار

مصر
مصر
مصر
الكويت
الكويت
الكويت
سلطنة عمان
مصر
مصر

الجامعة األردنية

األردن

جامعة الملك سعود

السعودية

السياحة
اإلسكندرية
مجلة كلية السياحة والفنادق
المجلة العلمية الدولية لكلية
جامعة حلوان
السياحة والفنادق
علم االجتماع والعمل االجتماعي
الجمعية العربية لعلم
مجلة اضافات
االجتماع
الجمعية المصرية
لألخصائيين
مجلة الخدمة االجتماعية
االجتماعيين

مصر
مصر
لبنان
مصر

مجلي النشر العلمي
– جامعة الكويت
جامعة القاهرة

مصر

جامعة حلوان

مصر

الكويت
جامعة الشارقة

الكويت
اإلمارات

القاهرة

مصر

.53

مجلة المستقبل العربي

مركز دراسات
الوحدة العربية

لبنان

.54

المجلة األردنية للعلوم
االجتماعية

الجامعة األردنية

األردن

.47

مجلة العلوم االجتماعية

.48

مجلة كلية اآلداب
مجلة دراسات في الخدمة
االجتماعية والعلوم اإلنسانية
حوليات اآلداب
مجلة شؤون اجتماعية
المجلة المصرية للتنمية
والتخطيط

.49
.50
.51
.52

الكويت

التربية
اسم المجلة
م
األبحاث التربوية
.1
 .2بحوث في التربية الفنية
والفنون
تكنولوجيا التعليم
.3
.4
.5

دراسات
دراسات في المناهج
واإلشراف التربوي
دراسات في علوم التربية
دراسات نفسية وتربوية
رسالة الخليج العربي

جهة االصدار
الجامعة اللبنانية
كلية التربية الفنية-
جامعة حلوان
الجمعية المصرية
لتكنولوجيا التعليم
الجامعة األردنية
جامعة أم القرى

جامعة الجزائر 2
.6
جامعة قاصدي مرباح
.7
مكتب التربية العربي
.8
لدول الخليج
جامعة انس بوزهره
 .9العلوم التربوية والتعليمية
اتحاد الجامعات
.10مجلة اتحاد الجامعات العربية
العربية
لبحوث التعليم العالي

بلد االصدار
لبنان
مصر
مصر
األردن
السعودية
الجزائر
الجزائر
السعودية
الجزائر
األردن

.11مجلة اتحاد الجامعات العربية
للتربية وعلم النفس
.12المجلة األردنية في الدراسات
اإلسالمية
 .13المجلة األردنية للعلوم
التربوية
 .14المجلة األردنية للفنون
 .15مجلة اإلسالم في آسيا
.16

مجلة األكاديمي

.17

مجلة البحوث العلمية
والدراسات اإلسالمية
مجلة البحوث العلمية
والدراسات اإلسالمية
مجلة التجديد

.18
.19

المجلة التربوية
.20
مجلة التربية
.21
 .22مجلة التربية الرياضية
 .23مجلة الجامعة اإلسالمية
للدراسات التربوية والنفسية
 .24مجلة الحضارة اإلسالمية
 .25مجلة الدراسات اإلسالمية
.26
.27
.28
.29

مجلة الدراسات التربوية
مجلة الدراسات التربوية
والعلمية
مجلة الدراسات التربوية
والنفسية
مجلة الدراسات العقدية
ومقارنة األديان

جامعة دمشق

سوريا

جامعة آل البيت

األردن

جامعة اليرموك

األردن

جامعة اليرموك
الجامعة اإلسالمية
العالمية
كلية الفنون الجميلة
بجامعة بغداد
جامعة الجزائر 1

األردن
ماليزيا

الجامعة اإلسالمية
العالمية
الجامعة اإلسالمية
العالمية
مجلس النشر العلمي
جامعة عين شمس
جامعة بغداد
الجامعة اإلسالمية
جامعة الجزائر
جامعة اإلسالمية
العالمية
جامعة الكويت
الجامعة العراقية
جامعة السلطان
قابوس
جامعة األمير عبد
القادر

العراق
الجزائر
ماليزيا
ماليزيا
الكويت
مصر
العراق
فلسطين
الجزائر
باكستان
الكويت
العراق
سلطنة عمان
الجزائر

.30المجلة الدولية لتطوير التفوق
 .31المجلة الدولية لدراسة العالم
اإلسالمي
 .32المجلة الدولية لألبحاث
التربوية
 .33المجلة الدولية للبحث في
التربية وعلم النفس
 .34مجلة الرافدين للعلوم
الرياضية
 .35مجلة الزرقاء للبحوث
والدراسات اإلنسانية
 .36المجلة السعودية للتربية
الخاصة
 .37مجلة الشريعة واالقتصاد

جامعة العلوم
والتكنولوجيا
الجامعة اإلسالمية
العالمية
جامعة اإلمارات

اإلمارات

جامعة البحرين

البحرين

جامعة الموصل

العراق

جامعة الزرقاء

األردن

جامعة الملك سعود

السعودية

جامعة األمير عبد
القادر
الجمعية الكويتية لتقدم
 .38مجلة الطفولة العربية
الطفولة العربية
الجامعة العربية
 .39المجلة العربية الدولية
المفتوحة واتحاد
للتكنولوجيا اإللكترونية
الجامعات العربية
جامعة العلوم
 .40المجلة العربية لضمان جودة
والتكنولوجيا
التعليم الجامعي
المنظمة العربية
 .41المجلة العربية للتربية
للتربية والثقافة
والعلوم
جامعة الكويت
 .42المجلة العربية للعلوم
اإلنسانية
 .43المجلة العلمية لعلوم وفنون كلية التربية الرياضية
للبنات جامعة حلوان
الرياضة
 .44المجلة العلمية للتربية البدنية كلية التربية الرياضية
للبنين جامعة
والرياضية
اإلسكندرية

اليمن
ماليزيا

الجزائر
الكويت
األردن
اليمن
تونس
الكويت
مصر
مصر

 .45المجلة العلمية للتربية البدنية كلية التربية الرياضية
للبنين جامعة حلوان
وعلوم الرياضة
 .46المجلة العلمية للعلوم
معهد التربية
والتكنولوجيا للنشاطات
الرياضية والبدنية
البدنية والرياضية
جامعة الكويت
 .47مجلة العلوم االجتماعية
جامعة تكريت
 .48مجلة العلوم اإلسالمية
جامعة اإلمام محمد
 .49مجلة العلوم اإلنسانية
بن سعود
االجتماعية
الجامعة األردنية
 .50مجلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية
جامعة القاهرة
 .51مجلة العلوم التربوية
جامعة الملك سعود
 .52مجلة العلوم التربوية
جامعة قطر
 .53مجلة العلوم التربوية
جامعة بغداد
.54مجلة العلوم التربوية والنفسية
.55مجلة العلوم التربوية والنفسية جامعة الشهيد حمة
لخضر بالوادي
جامعة البحرين
.56مجلة العلوم التربوية والنفسية
جامعة اليرموك
 .57مجلة الفنون األردنية
جامعة العلوم
.58
مجلة القناطر
اإلسالمية
.59
جامعة الزيتونة
مجلة المشكاة
الجمعية المصرية
 .60المجلة المصرية للدراسات
للدراسات النفسية
النفسية
.61
جامعة األمير عبد
مجلة المعيار
القادر
.62
جامعة غرداية
مجلة الواحات
كلية التربية النوعية
مجلة بحوث
.63
جامعة القاهرة
الجمعية المصرية
 .64مجلة تربويات الرياضيات
لتربويات الرياضيات
الجامعة اإلسالمية
 .65مجلة جامعة األزهر :سلسلة
بغزة
العلوم اإلنسانية

مصر
الجزائر
الكويت
العراق
السعودية
األردن
مصر
السعودية
قطر
العراق
الجزائر
البحرين
األردن
ماليزيا
تونس
مصر
الجزائر
الجزائر
مصر
مصر
فلسطين

 .66مجلة جامعة األمير عبد
القادر للعلوم اإلسالمية
 .67مجلة جامعة الشارقة
 .68مجلة جامعة الشارقة للعلوم
الشرعية والقانون
 .69مجلة جامعة القدس المفتوحة
لألبحاث والدراسات التربوية
والنفسية
 .70مجلة جامعة القرويين
 .71مجلة جامعة الملك خالد
للعلوم الشرعية والعربية
واإلنسانية
 .72مجلة جامعة النجاح
 .73مجلة جامعة أم القرى للعلوم
االجتماعية
 .74مجلة جامعة أم القرى للعلوم
التربوية والنفسية
 .75مجلة جامعة دمشق للعلوم
التربوية والنفسية
مجلة جمعية أمسيا
.76
.77
مجلة دراسات
.78
مجلة دراسات
 .79مجلة دراسات الخليج
والجزيرة العربية
 .80مجلة دراسات الطفولة
 .81مجلة دراسات في المناهج
وطرق التدريس
 .82مجلة طيبة للعلوم التربوية
مجلة علوم التربية
.83
.84مجلة علوم الرياضة والتربية
البدنية
مجلة علوم وفنون
.85

جامعة األمير عبد
القادر

الجزائر

جامعة الشارقة
جامعة الشارقة

اإلمارات
اإلمارات

جامعة القدس
المفتوحة

فلسطين

جامعة القرويين
جامعة الملك خالد

المغرب
السعودية

جامعة النجاح
جامعة أم القرى

فلسطين
السعودية

جامعة أم القرى

السعودية

جامعة دمشق

سوريا

جمعية أمسيا
جامعة األغواط
جامعة ابن زهر
جامعة الكويت

مصر
الجزائر
المغرب
الكويت

جامعة عين شمس
الجمعية المصرية
للمناهج وطرق
التدريس
جامعة طيبة
جامعة أحمد أوزي

مصر
مصر
السعودية
الجزائر

جامعة الملك سعود

السعودية

جامعة حلوان

مصر

.86

مجلة قرآنيكا

.87

مجلة كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية
مجلة كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية
مجلة كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية
مجلة كلية التربية
مجلة كلية التربية
مجلة كلية التربية
مجلة كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية
مجلة كلية العلوم اإلسالمية
مجلة مجمع
مجلة موارد
مجلة مؤتة للبحوث
والدراسات :سلسلة العلوم
اإلنسانية واالجتماعية
مجلة وحدة األمة

.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
.97

.98

مشكاة
.99
 .100المصباحية -كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية

ماليزيا

جامعة مااليا أكاديمية
الدراسات اإلسالمية
جامعة محمد الخامس

المغرب

جامعة إبن طفيل

المغرب

جامعة تطوان

المغرب

الجامعة المستنصرية
جامعة الخرطوم
جامعة اإلسكندرية
جامعة قطر

العراق
السودان
مصر
قطر

جامعة بغداد
جامعة المدينة العالمية
جامعة سوسة
جامعة مؤتة

العراق
ماليزيا
تونس
األردن

الجامعة اإلسالمية
العالمية
جامعة آل البيت
جامعة سيدي محمد
بن عبد هللا بفاس

ماليزيا
األردن
المغرب

الحقوق
اسم المجلة
م
 .1مجلة القانون واالقتصاد
 .2مجلة الحقوق للدراسات
القانونية واالقتصادية
مجلة العلوم القانونية
.3
واالقتصادية

جهة االصدار
جامعة القاهرة
جامعة االسكندرية

بلد االصدار
مصر
مصر

جامعة عين شمس

مصر

.4
.5

مجلة الحقوق
مجلة األمانة

.6

مجلة الشريعة والقانون

مجلة الحقوق
.7
مجلة دراسات الشريعة
.8
والقانون
 .9مجلة جامعة الشارقة للعلوم
الشرعية والقانونية
مجلة الميزان
.10
.11المجلة األردنية في الدراسات
اإلسالمية
.12مجلة الشريعة والدراسات
اإلسالمية
*المصدر :جامعة السلطان قابوس

الكويت
سلطنة عمان

مجلس النشر العلمي
أكاديمية السلطان
قابوس لعلوم الشرطة
جامعة اإلمارات
العربية المتحدة
جامعة البحرين
الجامعة األردنية

البحرين
األردن

جامعة الشارقة

اإلمارات

جامعة العلوم
اإلسالمية العالمية
جامعة آل البيت

األردن
األردن

جامعة الكويت

الكويت

اإلمارات

