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 األردن  مجلة أبحاث اليرموك  مجلة أبحاث اليرموك سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  1

 األردن  جمعية كلية اآلداب في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات  مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب  2

 األردن  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المجلة األردنية للتاريخ واآلثار  3

 األردن        المعلومات العربية  جمعية المكتبات و   المجلة األردنية للمكتبات والمعلومات 4

 األردن  المجمع العربي للموسيقى  مجلة البحث الموسيقي  5

 األردن  مركز رماح للبحوث  مجلة رماح لعلوم المكتبات والتكنولوجيا  6

 اإلمارات  المؤسسة الدولية للنشر  المجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية  7

 اإلمارات  مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات     المجلة العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات 8

 اإلمارات  كلية األمارات للعلوم التربوية  مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع  9

 اإلمارات  جمعية االجتماعيين اإلماراتية  مجلة شؤون اجتماعية  10

 األمارات  مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية    مجلة رؤى استراتيجية 11

 البحرين  مركز البحرين للبحوث والدراسات    ستراتيجيةمجلة الدراسات اال  12

 بريطانيا  المنظمة االوروعربية البحاث البيئة والمياه والصحراء     المجلة الدولية للتخطيط الحضري 13

 بريطانيا  المنظمة االوروعربية البحاث البيئة والمياه والصحراء     المجلة الدولية للمياه والبيئة 14

 بريطانيا  مركز لندن للبحوث والدراسات  مجلة بحوث  15

 تركيا  منصة أريد    مجلة أريد الدولية لقياسات المعلومات واالتصال العلمي 16

 تونس  االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات    مجلة أعلم 17

 الجزائر  المركز الجامعي بتندوف  المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية  18
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 مجلة في قائمة المجالت العربية   %70الفئة ب: أقل 

 الجزائر  الجمعية الوطنية للمكتبات والمعلومات واألرشيف الجزائرية  والمعلومات واألرشيف المجلة الجزائرية للمكتبات   19

 ر الجزائ  مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية      مجلة اللسانيات  20

 الدنمارك  األكاديمية العربية المفتوحة  مجلة األكاديمية العربية  21

 السعودية  الجمعية الجغرافية السعودية  ات الجغرافي المجلة العربية لنظم المعلوم 22

 السعودية  مركز عبد الرحمن السديري الثقافي  مجلة أدوماتو  23

 السعودية  الجمعية التاريخية السعودية  مجلة الجمعية التاريخية السعودية  24

 السعودية  الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  المجلة الجغرافية الخليجية  25

 السعودية  دارة الملك عبدالعزيز  ارة مجلة الد 26

 السعودية  والمعلومات السعودية   جمعية المكتبات   مجلة دراسات المعلومات 27

 السعودية   المملكة العربية السعودية     مجلة مكتبة الملك فهد 28

 سوريا  جمعية المكتبات والوثائق السورية   المجلة السورية لعلم المعلومات  29

 سورية  الجمعية الجغرافية السورية  المجلة الجغرافية السورية  30

 العراق  جامعة بغداد  دراسات دولية  31

 اق العر  الجمعية العراقية للمعلومات والوثائق  المجلة العراقية لدراسات المعلومات والتوثيق  32

 العراق   الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات   المجلة العراقية للمعلومات  33

 عمان  وزارة التراث والسياحة  مجلة الدراسات العمانية  34

 قطر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات   مجلة استشراق للدراسات المستقبلية  35

 قطر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات  ريخية مجلة أسطورة للدراسات التا 36

 رقط دار جامعة حمد بن خليفة للنشر  مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجيا  37

 الكويت  يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون           مجلة عالم الفكر 38

 لبنان   مركز دراسات الوحدة العربية مجلة المستقبل العربي  39

 لبنان  مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق   مجلة شؤون األوسط  40

المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات     مجلة المكتبات والمعلومات 41

 والمعلومات 

 ليبيا 

 مصر المركز الديموقراطي العربي  مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية  42

43 Cybrarians journal  مصر مصدر مفتوح 

 مصر الجمعية العربية للدراسات االقتصادية  بحوث اقتصادية عربية  44

 مصر الجمعية الجغرافية المصرية   المجلة الجغرافية العربية  45

 مصر الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف   المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات  46

 مصر الجمعیة األکادیمیة المصریة للتنمیة البیئیة  المجلة الدولية للتنمية  47

 مصر االتحاد الدولي للمؤرخين للتنمية والثقافة والعلوم االجتماعية  سات التاريخية واالجتماعية المجلة الدولية للدرا  48

 مصر المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب  المجلة العربية للدراسات الجغرافية  49

 مصر  المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب    المجلة العربية للمعلومات وأمن المعلومات 50

 مصر المعهد العالي للخدمة االجتماعية  مجلة القاهرة للخدمة االجتماعية  51

سات في علوم المكتبات  مجلة المركز العربي للبحوث والدرا  52

   والمعلومات

المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات  

 والمعلومات  

 مصر 

 مصر الجمعية المصرية للتغيرات المناخية   المجلة المصرية للتغير البيئية  53

 مصر المعهد القومى للتخطيط  المجلة المصرية للتنمية والتخطيط  54

 مصر لجامعة الدول العربية األمانة العامة  مجلة المكتبات والمعلومات والتوثيق في العالم العربي  55
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 مجلة في قائمة المجالت العربية   %30الفئة أ: أعلى 

 بلد االصدار  جهة اإلصدار  اسم المجلة  #

 األردن  الجمعية األردنية لعلم النفس   المجلة التربوية الدولية المتخصصة   .1

 األردن  جامعة آل البيت   مجلة المنارة للبحوث والدراسات   .2

 األردن  الجامعة األردنية  دراسات   .3

 األردن  جامعة اليرموك  المجلة األردنية للعلوم التربوية   .4

 األردن  جامعة اليرموك  المجلة األردنية للفنون   .5

 األردن  جامعة مؤتة  مجلة مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية   .6

 اإلمارات  جامعة اإلمارات  المجلة الدولية لألبحاث التربوية   .7

 اإلمارات  جامعة الشارقة  مجلة جامعة الشارقة   .8

 إندونيسيا  اإلسالمية   جامعة شريف هداية للا مجلة الزهراء للبحوث والدراسات اإلسالمية   .9

 إندونيسيا  جامعة شريف هداية للا اإلسالمية  مجلة التراث   .10

 البحرين  جامعة البحرين  مجلة العلوم التربوية والنفسية   .11

 تونس  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  المجلة العربية للتربية   .12

 تونس  جامعة الزيتونة  مجلة المشكاة   .13

 الجزائر  جامعة قاصدي مرباح    دراسات نفسية وتربوية  .14

 الجزائر  ة معهد التربية الرياضية والبدني المجلة العلمية للعلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية   .15

 الجزائر  جامعة األغواط  مجلة دراسات   .16

 الجزائر  جامعة ورقلة     دراسات نفسية وتربوية  .17

 الجزائر  جامعة ورقلة    مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  .18

 الجزائر  2جامعة وهران    دراسات إنسانية واجتماعية  .19

 الجزائر  1جامعة بتانة    مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية  .20

 الجزائر  2جامعة سطيف    تنمية الموارد البشرية  .21

 الجزائر  جامعة المسيلة   مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية   .22

 الجزائر  3جامعة الجزائر  المجلة الجزائرية للعلوم االجتماعية واإلنسانية  .23

 الجزائر  جامعة الوادي     مجلة العلوم النفسية والتربوية  .24

 ئر الجزا جامعة المسيلة     مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية  .25

 الجزائر  التربية البدنية معهد  المجلة العلمية للعلوم والتكنولوجيا للنشاطات البدنية والرياضية   .26

 السعودية  جامعة الملك سعود  مجلة العلوم التربوية   .27

 السعودية  جامعة أم القرى  مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية   .28

 السعودية  جامعة طيبة  مجلة طيبة للعلوم التربوية   .29

 سلطنة عمان  جامعة السلطان قابوس  مجلة الدراسات التربوية والنفسية   .30

 السودان  لوم والتكنولوجيا جامعة السودان للع  مجلة الدراسات المستقبلية للعلوم والتكنولوجيا   .31
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 جامعة سوهاج 
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 : المجالت العربية المعتمدة للترقية في كلية الحقوق 3-الملحق ف

 

 مجلة في قائمة المجالت العربية   %30الفئة أ: أعلى 

 بلد االصدار  جهة اإلصدار  اسم المجلة  م

 جمهورية مصر العربية  جامعة اإلسكندرية  مجلة الحقوق للدراسات القانونية واالقتصادية 1

 جمهورية مصر العربية  جامعة عين شمس  مجلة العلوم القانونية واالقتصادية 2

 جمهورية مصر العربية  جامعة القاهرة  مجلة القانون واالقتصاد  3

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  جامعة الشارقة  مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  4

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  جامعة اإلمارات العربية المتحدة  مجلة الشريعة والقانون  5

 دولة الكويت  جامعة الكويت  مجلة الحقوق  6

 دولة الكويت  جامعة الكويت  مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية  7

 دولة قطر  جامعة قطر  مجلة الدولية للقانون  8

كاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة  مجلة األمانة  9  سلطنة ُعمان  أ

 سلطنة ُعمان  المعهد العالي للقضاء    مجلة الدراسات الفقهية و القانونية 10

 المملكة األردنية الهاشمية  جامعة آل البيت  المجلة األردنية في الدراسات  اإلسالمية  11

 المملكة األردنية الهاشمية  الجامعة األردنية  علوم الشريعة والقانون مجلة دراسات:  12

 مملكة البحرين  جامعة البحرين  مجلة الحقوق  13

 

 مجلة في قائمة المجالت العربية   %70الفئة ب: أقل 

 بلد االصدار  جهة اإلصدار  اسم المجلة  م

 جمهورية العراق  جامعة بغداد  -كلية القانون  مجلة العلوم القانونية  1

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية   2

 والسياسية 

 ق جمهورية العرا  جامعة بابل  -كلية القانون 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  مركز بحوث شرطة الشارقة  مجلة الفكر الشرطي  3

كاديمية شرطة دبي  مجلة األمن والقانون  4  دولة اإلمارات العربية المتحدة  أ

 دولة الكويت  كلية القانون الكويتية العالمية  مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  5

 سلطنة ُعمان  جامعة السلطان قابوس  –كلية اآلداب والعلوم االجتماعية  مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية  6

 المملكة األردنية الهاشمية  جامعة العلوم اإلسالمية العالمية   مجلة الميزان  7

 المملكة العربية السعودية  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب  8

 المملكة العربية السعودية  جامعة الملك سعود   السياسية مجلة كلية الحقوق والعلوم  9

 

 


