قائمة المجالت العربية المحكمة
المصدر :جامعة السلطان قابوس

الفئة أ :أعلى  30%مجلة في قائمة المجالت العربية
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مجلة مؤته لبحوث والدراسات
1
أبحاث اليرموك  -سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
2
مجلة أبحاث اليرموك سلسة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
3
مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب في الوطن العربي
4
المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها
5
المجلة األردنية للتاريخ واآلثار
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المجلة األردنية للعلوم االجتماعية
المجلة األردنية للعلوم التطبيقية -سلسلة العلوم االنسانية
مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية
مجلة المنارة للبحوث والدراسات
مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث
مجلة دراسات  -العلوم اإلنسانية واالجتماعية
مؤتة للبحوث والدراسات  -سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
مجلة جامعة اإلمارات العربية المتحدة
مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
مجلة العلوم اإلنسانية
مجلة دراسات للعلوم االجتماعية واإلنسانية
حوليات الجامعة التونسية
المجلة التونسية لعلوم االتصال
المجلة التونسية للجغرافيا
المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات
مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس
األساورة للدراسات االنسانية واالجتماعية
التواصل :مجلة العلوم اإلنسانية
دراسات تراثية
مجلة اآلداب واللغات
مجلة الباحث للدراسات األكاديمية
مجلة البحوث التاريخية
المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية
مجلة الحقوق والعلوم االنسانية
مجلة الف
مجلة اللغة واألدب
مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
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41
42
43
44
45
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47
48
49
51
51
52
53
54
55
56

المجلة المغاربية للدراسات التاريخية واالجتماعية
مجلة ببليوفيليا لدراسات المكتبات والمعلومات
مجلة دراسات وأبحاث
مجلة عصور
مجلة الدراسات االثرية
مجلة الجمعية التاريخية السعودية
مجلة الدراسات التاريخية والحضارية
مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
مجلة العلوم العربية واإلنسانية
مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية
مجلة جامعة الملك سعود (السياحة واآلثار)
مجلة جامعة الملك عبد العزيز لآلداب والعلوم اإلنسانية
مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية
مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية
مجلة كلية اآلداب
مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
مجلة الدراسات التربوية والنفسية
الخليل (مجلة جامعة نزوى للدراسات األدبية واللغوية)
مجلة كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
مجلة كلية اآلداب
مجلة الدراسات اإلنسانية
مجلة العلوم اإلنسانية

جهة اإلصدار
جامعة مؤته
جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
جامعة مؤتة
الجامعة األردنية ووزارة التعليم العالي
األردنية
الجامعة األردنية
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
جامعة الزرقاء
جامعة آل البيت
جامعة الحسين بن طالل
الجامعة األردنية
جامعة مؤتة
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
جامعة الشارقة
جامعة الشارقة
جامعة البحرين
جامعة سكاريا
الجامعة التونسية
جامعة تونس
جامعة تونس
المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات
جامعة سيدي محمد بن عبدهللا
جامعة بشار
جامعة باجي
جامعة الجزائر
جامعة الجزائر
جامعة باتنة  1الحاج لخضر
جامعة المسيلة
المركز الجامعي بتندوف
جامعة زيان عاشور بالجلفة
جامعة الجزائر الثانية
جامعة الجزائر 2
جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي في
الجزائر
جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس
جامعة العربي التبسي
جامعة زيان عاشور بالجفلة
جامعة وهران
جامعة الجزائر 2
جامعة الملك سعود
جامعة الملك خالد
جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية
جامعة القصيم
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
جامعة الملك سعود
جامعة الملك عبدالعزيز
جامعة أم القرى
جامعة طيبة
جامعة الملك سعود
جامعة الملك عبدالعزيز
جامعة السلطان قابوس
جامعة نزوى
جامعة السلطان قابوس
جامعة الخرطوم
جامعة دنقال
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
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االردن
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
البحرين
تركيا
تونس
تونس
تونس
تونس
تونس
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
سلطنة عمان
سلطنة ُعمان
سلطنة ُعمان
السودان
السودان
السودان

الفئة أ :أعلى  30%مجلة في قائمة المجالت العربية
اسم المجلة
م
مجلة العلوم االقتصادية والقانونية
57
مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية
58
مجلة دراسات تاريخية
59
دراسات دولية
61
دراسات في التاريخ واآلثار
61
قضايا سياسية
62
مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية
63
مجلة أبحاث ميسان
64
مجلة آثار الرافدين
65
مجلة آداب البصرة
66
مجلة آداب الكوفة
67
مجلة آداب ذي قار
68
مجلة اآلداب
69
مجلة الجامعة العراقية
71
مجلة الخليج العربي
71
مجلة الدراسات التاريخية والحضارية
72
مجلة العلوم اإلنسانية
73
مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
74
مجلة اوروك للعلوم اإلنسانية
75
مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية
76
مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية
77
مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية
78
مجلة ديالى للبحوث اإلنسانية
79
مجلة سرمن رأى
81
الملوية للدراسات اآلثارية والتاريخية
81
مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية
82
مجلة أنساق يصدرها قسم اللغة العربية بجامعة قطر
83
مجلة أنساق
84
حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية
85
المجلة العربية للعلوم االنسانية
86
مجلة اآلدب و العلوم االجتماعية
87
مجلة دراسات الجزيرة والخليج العربي
88
مجلة األبحاث تصدرها كلية اآلداب
89
حوليات آداب عين شمس
91
مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية
91
مجلة التاريخ والمستقبل
92
مجلة الدراسات التاريخية والحضارية
93
المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة
94
المجلة العلمية في بحوث العلوم االجتماعية والتنمية
95
المجلة العلمية لكلية األداب جامعة أسيوط
96
المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق
97
المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات
98
المجلة المصرية لبحوث اإلعالم
99
المجلة المصرية لعلوم المعلومات
111
المجلة المصرية للتنمية والتخطيط
111
مجلة بحوث اإلعالم
112
مجلة بحوث كلية اآلداب
113
مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية
114
مجلة كلية اآلثار
115
مجلة كلية اآلداب
116
مجلة كلية اآلداب
117
مجلة كلية اآلداب
118
مجلة كلية اآلداب
119
مجلة كلية اآلداب
111
مجلة كلية اآلداب
111
مجلة كلية اآلداب جامعة الزقازيق
112
مجلة کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة قناة السويس
113
مجلة مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية
114
القانون واالعمال الدولية
115
مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
116
مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
117
الفئة ب :أقل  70%مجلة في قائمة المجالت العربية
اسم المجلة
م

جامعة دمشق
جامعة دمشق
جامعة دمشق
جامعة بغداد
جامعة بغداد
جامعة النهرين
جامعة البصرة
جامعة ميسان
جامعة الموصل
جامعة البصرة
جامعة الكوفة
جامعة ذي قار
جامعة بغداد
الجامعة العراقية
جامعة البصرة
جامعة تكريت
جامعة بابل
جامعة القادسية
جامعة المثنى
جامعة االنبار
جامعة بابل
جامعة كركوك
جامعة ديالى
جامعة سامراء
جامعة سامراء
جامعة القدس المفتوحة
جامعة قطر
جامعة قطر
جامعة الكويت
جامعة الكويت
جامعة الكويت
جامعة الكويت
الجامعة األميركية بيروت
جامعة عين شمس
جامعة المنيا
كلية اآلداب جامعة المنيا
جامعة بني سويف
جامعة الفيوم
جامعة المنيا
جامعة أسيوط
جامعة اإلسكندرية
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة بني سويف
جامعة القاهرة
جامعة األزهر
جامعة المنوفية
جامعة حلوان
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة اإلسكندرية
جامعة المنصورة
جامعة بني سويف
جامعة حلوان
جامعة الفيوم
جامعة الزقازيق
جامعة قناة السویس
جامعة المنوفية
جامعة الحسن األول
جامعة سيدي محمد بن عبدهللا
جامعة محمد الخامس

بلد االصدار
سوريا
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سوريا
العراق
العراق
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العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
فلسطين
قطر
قطر
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت
لبنان
مصر
مصر
مصر
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مصر
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مصر
مصر
المغرب
المغرب
المغرب

جهة اإلصدار

جهة اإلصدار

بلد االصدار

الفئة ب :أقل  70%مجلة في قائمة المجالت العربية
مجلة أبحاث اليرموك سلسلة العلوم اإلنسانية
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واالجتماعية
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مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب
المجلة األردنية للتاريخ واآلثار
المجلة األردنية للمكتبات والمعلومات
مجلة البحث الموسيقي
مجلة رماح لعلوم المكتبات والتكنولوجيا
المجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية
المجلة العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات
مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع
مجلة شؤون اجتماعية
مجلة رؤى استراتيجية
مجلة الدراسات االستراتيجية
المجلة الدولية للتخطيط الحضري
المجلة الدولية للمياه والبيئة
مجلة بحوث
مجلة أريد الدولية لقياسات المعلومات واالتصال
العلمي
مجلة أعلم
المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية
المجلة الجزائرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف
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21
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مجلة اللسانيات
مجلة األكاديمية العربية
المجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافي
مجلة أدوماتو
مجلة الجمعية التاريخية السعودية
المجلة الجغرافية الخليجية
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مجلة الدارة
مجلة دراسات المعلومات
مجلة مكتبة الملك فهد
المجلة السورية لعلم المعلومات
المجلة الجغرافية السورية
دراسات دولية
المجلة العراقية لدراسات المعلومات والتوثيق
المجلة العراقية للمعلومات
مجلة الدراسات العمانية
مجلة استشراق للدراسات المستقبلية
مجلة أسطورة للدراسات التاريخية
مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجيا
مجلة عالم الفكر
مجلة المستقبل العربي
مجلة شؤون األوسط
مجلة المكتبات والمعلومات

42
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44
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46
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مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية
Cybrarians journal
بحوث اقتصادية عربية
المجلة الجغرافية العربية
المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات
المجلة الدولية للتنمية
المجلة الدولية للدراسات التاريخية واالجتماعية

49
51
51
52

المجلة العربية للدراسات الجغرافية
المجلة العربية للمعلومات وأمن المعلومات
مجلة القاهرة للخدمة االجتماعية
مجلة المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم
المكتبات والمعلومات
المجلة المصرية للتغير البيئية
المجلة المصرية للتنمية والتخطيط
مجلة المكتبات والمعلومات والتوثيق في العالم
العربي

17
18
19

53
54
55

مجلة أبحاث اليرموك

األردن

جمعية كلية اآلداب في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جمعية المكتبات والمعلومات العربية
المجمع العربي للموسيقى
مركز رماح للبحوث
المؤسسة الدولية للنشر
مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات
كلية األمارات للعلوم التربوية
جمعية االجتماعيين اإلماراتية
مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
مركز البحرين للبحوث والدراسات
المنظمة االوروعربية البحاث البيئة والمياه والصحراء
المنظمة االوروعربية البحاث البيئة والمياه والصحراء
مركز لندن للبحوث والدراسات
منصة أريد

األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
األمارات
البحرين
بريطانيا
بريطانيا
بريطانيا
تركيا

االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
المركز الجامعي بتندوف
الجمعية الوطنية للمكتبات والمعلومات واألرشيف
الجزائرية
مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية
األكاديمية العربية المفتوحة
الجمعية الجغرافية السعودية
مركز عبد الرحمن السديري الثقافي
الجمعية التاريخية السعودية
الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
دارة الملك عبدالعزيز
جمعية المكتبات والمعلومات السعودية
المملكة العربية السعودية
جمعية المكتبات والوثائق السورية
الجمعية الجغرافية السورية
جامعة بغداد
الجمعية العراقية للمعلومات والوثائق
الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات
وزارة التراث والسياحة
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
دار جامعة حمد بن خليفة للنشر
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون
مركز دراسات الوحدة العربية
مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق
المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات
والمعلومات
المركز الديموقراطي العربي
مصدر مفتوح
الجمعية العربية للدراسات االقتصادية
الجمعية الجغرافية المصرية
الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف
الجمعية األکادیمية المصریة للتنمية البيئية
االتحاد الدولي للمؤرخين للتنمية والثقافة والعلوم
االجتماعية
المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب
المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب
المعهد العالي للخدمة االجتماعية
المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات
والمعلومات
الجمعية المصرية للتغيرات المناخية
المعهد القومى للتخطيط
األمانة العامة لجامعة الدول العربية

تونس
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الدنمارك
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
سوريا
سورية
العراق
العراق
العراق
عمان
قطر
قطر
قطر
الكويت
لبنان
لبنان
ليبيا
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر

الفئة أ :أعلى  30%مجلة في قائمة المجالت العربية
اسم المجلة
#
المجلة التربوية الدولية المتخصصة
.1
مجلة المنارة للبحوث والدراسات
.2
دراسات
.3
المجلة األردنية للعلوم التربوية
.4
المجلة األردنية للفنون
.5
مجلة مؤتة للبحوث والدراسات :سلسلة العلوم اإلنسانية
.6
واالجتماعية
المجلة الدولية لألبحاث التربوية
.7
مجلة جامعة الشارقة
.8
مجلة الزهراء للبحوث والدراسات اإلسالمية
.9
 .11مجلة التراث
مجلة العلوم التربوية والنفسية
.11
المجلة العربية للتربية
.12
 .13مجلة المشكاة
 .14دراسات نفسية وتربوية
 .15المجلة العلمية للعلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية
والرياضية
 .16مجلة دراسات
 .17دراسات نفسية وتربوية
 .18مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 .19دراسات إنسانية واجتماعية
مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية
.21
تنمية الموارد البشرية
.21
مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية
.22
 .23المجلة الجزائرية للعلوم االجتماعية واإلنسانية
 .24مجلة العلوم النفسية والتربوية
 .25مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية
 .26المجلة العلمية للعلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية
والرياضية
 .27مجلة العلوم التربوية
 .28مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية
 .29مجلة طيبة للعلوم التربوية
 .31مجلة الدراسات التربوية والنفسية
 .31مجلة الدراسات المستقبلية للعلوم والتكنولوجيا
 .32مجلة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم
 .33مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية
 .34مجلة كلية التربية
 .35مجلة العلوم التربوية
 .36مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 .37مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية
 .38مجلة البحوث التربوية والنفسية
 .39مجلة نابو للفنون – المجلة االكاديمية للعلوم الفنية
 .41مجلة كلية التربية للبنات
 .41مجلة أبحاث كلية التربية األساسية
 .42المجلة العربية للعلوم ونشر االبحاث
 .43مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية
 .44مجلة جامعة النجاح
 .45مجلة العلوم التربوية
 .46المجلة التربوية
 .47مجلة العلوم االجتماعية
 .48مجلة اإلسالم في آسيا
 .49مجلة التجديد
 .51مجلة القناطر
 .51مجلة بحوث ودراسات الطفولة
 .52تكنولوجيا التعليم
 .53مجلة التربية
 .54المجلة المصرية للدراسات النفسية
 .55مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس
 .56المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج
 .57مجلة البحث العلمي في التربية
 .58مجلة كلية التربية في العلوم التربوية
 .59تكنولوجيا التعليم :سلسلة دراسات وبحوث
 .61العلوم التربوية :مجلة علمية محكمة ربع سنوية
 .61مجلة تكنولوجيا التربية دراسات وبحوث

جهة اإلصدار
الجمعية األردنية لعلم النفس
جامعة آل البيت
الجامعة األردنية
جامعة اليرموك
جامعة اليرموك

بلد االصدار
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن

جامعة مؤتة

األردن

جامعة اإلمارات
جامعة الشارقة
جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية
جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية
جامعة البحرين
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
جامعة الزيتونة
جامعة قاصدي مرباح

اإلمارات
اإلمارات
إندونيسيا
إندونيسيا
البحرين
تونس
تونس
الجزائر

معهد التربية الرياضية والبدنية

الجزائر

جامعة األغواط
جامعة ورقلة
جامعة ورقلة
جامعة وهران 2
جامعة بتانة 1
جامعة سطيف 2
جامعة المسيلة
جامعة الجزائر3
جامعة الوادي
جامعة المسيلة
معهد التربية البدنية

الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر

جامعة الملك سعود
جامعة أم القرى
جامعة طيبة
جامعة السلطان قابوس
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم
جامعة أفريقيا العالمية
جامعة أفريقيا العالمية
كلية التربية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
جامعة دمشق
جامعة دمشق
جامعة بغداد
كلية الفنون الجميلة ،جامعة بابل
كلية التربية للبنات /جامعة بغداد
جامعة الموصل
المركز القومي للبحوث
الجامعة اإلسالمية
جامعة النجاح
جامعة قطر
مجلس النشر العلمي
جامعة الكويت
الجامعة اإلسالمية العالمية
الجامعة اإلسالمية العالمية
جامعة العلوم ا إلسالمية
كلية التربية للطفولة المبكرة  -جامعة الفيوم
الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم
جامعة عين شمس
الجمعية المصرية للدراسات النفسية
الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس
جامعة سوهاج ،کلية التربية
جامعة عين شمس ،کلية البنات لآلداب والعلوم
جامعة عين شمس ،کلية التربية
الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم
جامعة القاهرة – معهد البحوث التربوية
الجمعية العربية لتکنولوجيات التربية

السعودية
السعودية
السعودية
سلطنة عمان
السودان
السودان
السودان
السودان
السودان
سوريا
سوريا
العراق
العراق
العراق
العراق
فلسطين
فلسطين
فلسطين
قطر
الكويت
الكويت
ماليزيا
ماليزيا
ماليزيا
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر

الفئة أ :أعلى  30%مجلة في قائمة المجالت العربية
اسم المجلة
#
 .62دراسات في التعليم الجامعي
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.71
.71
.72
.73
.74

مجلة کلية التربية في العلوم النفسية
التربية (األزهر) :للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية
مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم التربوية
المجلة المصرية للدراسات المتخصصة
مجلة بحوث في العلوم والفنون النوعية
مجلة بحوث التربية النوعية
مجلة كلية التربية النوعية
مجلة الفنون والعمارة للدراسات البحثية
مجلة الطفولة والتنمية
مجلة الطفولة
مجلة الطفولة والتربية
مجلة دراسات الطفولة

.75

المجلة العلمية لكلية التربية

الفئة ب :أقل  70%مجلة في قائمة المجالت العربية
اسم المجلة
#
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية.
.1
مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث التعليم العالي
.2
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
.3
مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية
.4
المجلة العربية الدولية للتكنولوجيا اإللكترونية
.5
مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
.6
المشكاة
.7
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانون
.8
مجلة الدراسات اإلسالمية
.9
المجلة الدولية للبحث في التربية وعلم النفس
.11
مجلة موارد
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.31
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.41
.41
.42
.43
.44

دراسات في علوم التربية
مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية
مجلة الحضارة اإلسالمية
مجلة الدراسات العقدية ومقارنة األديان
مجلة الشريعة واالقتصاد
مجلة العلوم التربوية والنفسية
مجلة المعيار
مجلة الواحات
مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
مجلة العلوم التربوية والنفسية
دراسات في المناهج واإلشراف التربوي
رسالة الخليج العر بي
المجلة السعودية للتربية الخاصة
مجلة العلوم اإلنسانية االجتماعية
مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والعربية
واإلنسانية
مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية
مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية
مجلة كلية التربية
مجلة العلوم اإلسالمية واللغة العربية
مجلة األكاديمي
مجلة التربية البدنية وعلوم الرياضة
مجلة الدراسات التربوية والعلمية
مجلة العلوم اإلسالمية
مجلة كلية التربية
مجلة كلية العلوم اإلسالمية
مجلة التربية البدنية وعلوم الرياضة
مجلة جامعة األزهر :سلسلة العلوم اإلنسانية
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات
التربوية والنفسية
مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
مجلة الدراسات التربوية
مجلة الطفولة العربية
المجلة العربية للعلوم اإلنسانية
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية

جهة اإلصدار
جامعة عين شمس ،کلية التربية ،مرکز تطویر
التعليم الجامعی
جامعة عين شمس ،کلية التربية
جامعة األزهر ،کلية التربية
جامعة جنوب الوادي
كلية التربية النوعية ،جامعة عين شمس
كلية التربية النوعية ،جامعة االسكندرية
كلية التربية النوعية ،جامعة المنصورة
كلية التربية النوعية ،جامعة بورسعيد
جامعة حلوان
المجلس العربي للطفولة والتنمية منظمة عربية
كلية التربية للطفولة المبكرة  /جامعة القاهرة
كلية التربية /جامعة اإلسكندرية
کلية الدراسات العليا للطفولة /جامعة عين
شمس
كلية التربية /جامعة أسيوط ،مصر.

بلد االصدار
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر

بلد اإلصدار
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن
اإلمارات
باكستان
البحرين
تونس

جهة اإلصدار
مركز رفاد للدراسات واألبحاث
اتحاد الجامعات العربية
جامعة آل البيت
جامعة الزرقاء
الجامعة العربية المفتوحة واتحاد الجامعات العربية
الجامعة األردنية
جامعة العلوم االسالمية العالمية
جامعة الشارقة
جامعة اإلسالمية العالمية
مركز النشر العلمي جامعة البحرين
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة  -جامعة الوسط
جامعة سوسةجامعة الجزائر 2
جامعة الجزائر 1
جامعة وهران1
جامعة األمير عبد القادر
جامعة األمير عبد القادر
جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي
جامعة األمير عبد القادر
جامعة غرداية
جامعة األمير عبد القادر
مة لخضر بالوادي
جامعة الشهيد ح ّ
جامعة أم القرى
مكتب التربية العر ين لدول الخليج
جامعة الملك سعود
جامعة اإلمام محمد بن سعود
جامعة الملك خالد

الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية

جامعة أم القرى
جامعة الملك سعود
جامعة الخرطوم
جامعة غرب كردفان
كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد
جامعة بغداد
الجامعة العراقية
جامعة تكريت
الجامعة المستنصرية
جامعة بغداد
جامعة بغداد
الجامعة اإلسالمية بغزة
جامعة القدس المفتوحة

السعودية
السعودية
السودان
السودان
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
فلسطين
فلسطين

جامعة قطر
جامعة الكويت
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
جامعة الكويت
جامعة الكويت

قطر
الكويت
الكويت
الكويت
الكويت

.45
.46
.47
.48
.49
.51
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.61
.61
.62

األبحاث التربوية
المجلة الدولية لدراسة العالم اإلسالمي
مجلة قرآنيكا
مجلة مجمع
مجلة أريد الدولية للعلوم التربوية والنفسية
بحوث في التربية الفنية والفنون
المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة
المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية
المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة
مجلة العلوم التربوية
مجلة تربويات الرياضيات
مجلة جمعية أمسيا
مجلة علوم وفنون
مجلة كلية التربية
مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية
مجلة تربويات الرياضيات
المجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعية
مجلة شباب الباحثين فى العلوم التربوية لکلية
التربية جامعة سوهاج
مجلة كلية التربية -بني سويف
مجلة كلية التربية .بنها
مجلة کلية التربية .بورسعيد
مجلة کلية التربية النوعية  -جامعة بورسعيد
مجلة دراسات تربوية واجتماعية
مجلة البحث في التربية وعلم النفس
مجلة کلية التربية باإلسماعيلية
مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية
مجلة التربية المقارنة الدولية
مجلة تطوير األداء الجامعي
مجلة اإلدارة التربوية

.74
.75
.76

دراسات عربية فی التربية وعلم النفس
مجلة الفنون والعمارة للدراسات البحثية
مجلة الفنون والعلوم االنسانية

.77
.78
.79
.81
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87

مجلة الفنون التشكيلية والتربية الفنية
مجلة بحوث -كلية التربية النوعية
مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية
المجلة العلمية
مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
مجلة جامعة القرويين
مجلة دراسات
مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
المصباحية -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
مجلة الفنون واآلداب وعلوم االنسانيات واالجتماع

.88
.89
.91

مجلة وحدة األمة
المجلة الدولية لتطوير التفوق
المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي

.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.71
.71
.72
.73

الجامعة اللبنانية
الجامعة اإلسالمية العالمية
جامعة ماليا أكاديمية ،الدراسات اإلسالمية
جامعة المدينة العالمية
منصة أريد العالمية
كلية التربية الفنية-جامعة حلوان
كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان
كلية التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية
كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان
جامعة القاهرة
الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات
جمعية أمسيا
جامعة حلوان
جامعة اإلسكندرية
جامعة الفيوم ،كلية التربية
مركز الشرق األوسط للخدمات التعليمية
جامعة بنها ،کلية التربية النوعية
جامعة سوهاج ،کلية التربية

لبنان
ماليزيا
ماليزيا
ماليزيا
ماليزيا
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر

جامعة بنی سویف ،کلية التربية
جامعة بنها
جامعة بورسعيد ،کلية التربية
جامعة بورسعيد ،کلية التربية النوعية
جامعة حلوان ،کلية التربية
جامعة المنيا
جامعة قناة السويس
الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية
الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية
جامعة المنصورة – مركز تطوير األداء الجامعي
الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية

مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر

)Association of Arab Educators (AAE
كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ،جامعة حلوان
كلية الفنون الجميلة
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة القاهرة
جامعة اسيوط
جامعة المنوفية
جامعة عبد المالك السعدي
جامعة القرويين
جامعة ابن زهر
جامعة محمد الخامس
كلية اآلداب والعلوم االنسانية/جامعة إبن طفيل
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس
كلية االمارات للعلوم التربوية واحد فروع الجامعة
األوروبية للفنون والعلوم االنسانية
الجامعة اإلسالمية  /دار العلوم وقف ديوبند
جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا

مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
المغرب
النمسا
الهند
اليمن
اليمن

الفئة أ :أعلى  30%مجلة في قائمة المجالت العربية
اسم المجلة
م
جامعة اإلسكندرية
مجلة الحقوق للدراسات القانونية
1
واالقتصادية
جامعة عين شمس
مجلة العلوم القانونية واالقتصادية
2
جامعة القاهرة
مجلة القانون واالقتصاد
3
جامعة الشارقة
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
4
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
مجلة الشريعة والقانون
5
جامعة الكويت
مجلة الحقوق
6
جامعة الكويت
مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية
7
جامعة قطر
مجلة الدولية للقانون
8
أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
مجلة األمانة
9
المعهد العالي للقضاء
 11مجلة الدراسات الفقهية و القانونية
جامعة آل البيت
 11المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
الجامعة األردنية
 12مجلة دراسات :علوم الشريعة والقانون
جامعة البحرين
 13مجلة الحقوق
جهة اإلصدار

الفئة ب :أقل  70%مجلة في قائمة المجالت العربية
جهة اإلصدار
اسم المجلة
م
كلية القانون  -جامعة بغداد
مجلة العلوم القانونية
1
كلية القانون -جامعة بابل
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية
2
والسياسية
مركز بحوث شرطة الشارقة
مجلة الفكر الشرطي
3
أكاديمية شرطة دبي
مجلة األمن والقانون
4
كلية القانون الكويتية العالمية
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
5
كلية اآلداب والعلوم االجتماعية – جامعة السلطان
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية
6
قابوس
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
مجلة الميزان
7
المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
8
جامعة الملك سعود
مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية
9

يضاف إلى قائمة المجالت مجلة االداري التابعة لمعهد االدارة العامة بالسلطنة

بلد االصدار
جمهورية مصر العربية
جمهورية مصر العربية
جمهورية مصر العربية
دولة اإلمارات العربية المتحدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة
دولة الكويت
دولة الكويت
دولة قطر
سلطنة ُعمان
سلطنة ُعمان
المملكة األردنية الهاشمية
المملكة األردنية الهاشمية
مملكة البحرين

بلد االصدار
جمهورية العراق
جمهورية العراق
دولة اإلمارات العربية المتحدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة
دولة الكويت
سلطنة ُعمان
المملكة األردنية الهاشمية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

