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DU LIST (A) of Refereed Arabic Journals 

المحكمة العربية مجالتلل )أ( قائمةال  

CAAS - Department of Social Sciences:  

 جتماعيالجتماع والعمل اعلم اال

 م اسم المجلة جهة اإلصدار بلد اإلصدار

جتماعالالعربية لعلم االجمعية  لبنان  مجلة اضافات 
1 

 

 مصر

 الجمعية المصرية

 لإلخصائيين االجتماعيين

 

جتماعيةالمجلة الخدمة ا  
2 
 

جتماعيةالمجلة العلوم ا جامعة الكويت –مجلي النشر العلمي  الكويت  3 

دابالمجلة كلية ا جامعة القاهرة مصر  4 

 جامعة حلوان مصر
جتماعية الفي الخدمة امجلة دراسات 

نسانيةاالوالعلوم   5 

دابآلحوليات ا الكويت الكويت  6 

ماراتاإل  7 مجلة شؤون اجتماعية جامعة الشارقة 

 8 المجلة المصرية للتنمية والتخطيط القاهرة مصر

 لبنان
 مركز دراسات

 الوحدة العربية
 9 مجلة المستقبل العربي

ردناال األردنيةالجامعة   جتماعيةردنية للعلوم االالمجلة اال   10 

 

CAAS - Department of Arabic Language: 

 اللغة العربية

 م اسم المجلة جهة اإلصدار بلد اإلصدار

 

 مصر

 /وحدة النشر العلمي

 لقاهرةجامعة ا /دابآلكلية ا

 

دابآلمجلة كلية ا  1 

تالكوي نسانيةإلالمجلة العربية للعلوم ا جامعة الكويت /مجلس النشر العلمي   2 
 

نسانيةإلداب والعلوم اآلكلية ا تونس  3 حوليات الجامعة التونسية 

جامعة وزارة التعليم العالي، مقر المجلة  ردنية في اللغة العربية األالمجلة  

 4 وآدابها
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نردألا تةمؤ   

نسانيةإلامجلة العلوم  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا السودان  5 

وىنزجامعة  سلطنة عمان جامعة نزوى)مجلة  الخليل   
ألدبية واللغوية(للدراسات ا  

6 

نسانيةالعلوم اإل  مجلة جامعة البحرين البحرين  7 

دابمجلة كلية اآل جامعة الملك سعود السعودية  8 

2جامعة الجزائر  الجزائر دابواال غةاللجلة م   9 

 

 المغرب

 جامعة سيدي محمد

 مهراز /فاس /هللابن عبد
اآلداب والعلوم اإلنسانيةلة كلية مج  10 

 

CAAS - Department of Education: 

 التربية

 م اسم المجلة جهة اإلصدار بلد اإلصدار

للبنانيةالجامعة ا لبنان بحاث التربويةألا   
1.  

كلية التربية الفنية  مصر - جامعة حلوان    .2 بحوث في التربية الفنية والفنون 

 مصر
 الجمعية المصرية

التعليم لتكنولوجيا  
  .3 تكنولوجيا التعلم

ردنألا األردنيةالجامعة     .4 دراسات 

لقرىجامعة أم ا السعودية شراف التربويإلدراسات في المناهج وا   5.  

في علوم التربيةدراسات  2جامعة الجزائر  الجزائر  6.  

  .7 دراسات نفسية وتربوية جامعة قاصدي مرباح الجزائر

الخليجمكتب التربية العربي لدول  السعودية لة الخليج العربيرسا   8.  

انس بوزهرةجامعة  الجزائر   .9 العلوم التربوية والتعليمية 

ردنألا  اتحاد الجامعات العربية 
مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث 

  .10 التعليم العالي

 جامعة دمشق سوريا
م مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعل

  .11 النفس

ردنألا آل البيت  جامعة   
راساتلدفي ا لمجلة األردنيةا  

 اإلسالمية
12.  

ردنألا للعلوم التربوية األردنيةالمجلة  جامعة اليرموك   13.  
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ردنألا للفنون لمجلة األردنيةا جامعة اليرموك   14.  

 ماليزيا
سالميةإلالجامعة ا  

 العالمية
يافي آس مجلة اإلسالم  15.  

كاديميألمجلة ا كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد العراق  16.  

 1جامعة الجزائر  الجزائر
لعلميةا مجلة البحوث  

 والدراسات اإلسالمية
17.  

 ماليزيا
الميةسإلالجامعة ا  

 العالمية

لعمليةابحوث ال جلةم  

الميةسإلوالدراسات ا  
18.  

 ماليزيا
الميةسإلالجامعة ا  

 العالمية
  .19 مجلة التجديد

  .20 المجلة التربوية مجلس النشر العلمي الكويت

تربيةال جلةم جامعة عين شمس مصر  21.  

لرياضيةالتربية ا جلةم جامعة بغداد العراق  22.  

الميةسإلالجامعة ا فلسطين  
للدراسات  الميةسإلمجلة الجامعة ا

  .23 التربوية والنفسية

الميةسإلالحضارة ا    مجلة جامعة الجزائر الجزائر  24.  

ستانباك العالمية الميةسإلجامعة ا  الميةسإلمجلة الدراسات ا   25.  

الكويتجامعة  الكويت   .26 مجلة الدراسات التربوية 

عراقيةالجامعة ال العراق  
 مجلة الدراسات التربوية

يةوالعلم  
27.  

  .28 مجلة الدراسات التربوية والنفسية جامعة السلطان قابوس سلطنة عمان

 الجزائر
مير عبدألجامعة ا  

لقادرا  

 مجلة الدراسات العقدية

دياناألومقارنة   
29.  

والتكنولوجياجامعة العلوم  اليمن التفوق لتطويرالدولية لمجلة ا   30.  

 ماليزيا
الميةسإلالجامعة ا  

 العالمية

 المجلة الدولية لدراسة العالم

سالمياإل  
31.  

ماراتإلجامعة ا اإلمارات بحاث التربويةألالمجلة الدولية ل   32.  

 جامعة البحرين البحرين
في لبحوثالدولية  لمجلةا  

 التربية وعلم النفس
33.  
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الموصل جامعة العراق   .34 مجلة الرافدين للعلوم الرياضية 

 جامعة الزرقاء األردن
الزرقاء للبحوث جلةم  

إلنسانيةوالدراسات ا  
35.  

  .36 المجلة السعودية للتربية الخاصة جامعة الملك سعود السعودية

ألمير عبد القادرجامعة ا الجزائر   .37 مجلة الشريعة واإلقتصاد 

العربية الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة الكويت العربية لةالطفو جلةم   38.  

ردنألا  
 الجامعة العربية

 المفتوحة واتحاد الجامعات العربية

المجلة العربية الدولية للتكنولوجيا 

كترونيةإللا  39.  

 جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمن
المجلة العربية لضمان جودة التعليم 

  .40 الجامعي

 تونس
 المنظمة العربية للتربية والثقافة

 والعلوم
  .41 المجلة العربية للتربية

الكويت جامعة  الكويت نسانيةإلالمجلة العربية للعلوم ا   42.  

 مصر
جامعة الرياضية للبنات  كلية التربية

 حلوان

 المجلة العلمية لعلوم وفنون

 الرياضة
43.  

 

 مصر

كلية التربية الرياضية للبنين جامعة 

سكندريةإلا  
والرياضية المجلة العلمية للتربية البدنية  44.  

نكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوا مصر ةلبدنية والرياضيا العملية للتربيةالمجلة    45.  

 

 الجزائر
 معهد التربية الرياضية والبدنية

المجلة العلمية والتكنولوجيا للنشاطات 

  .46 البدنية والرياضية

الكويت  جامعة الكويت جتماعيةإلمجلة العلوم ا   47.  

تكريتجامعة  العراق إلسالميةمجلة العلوم ا   48.  

جتماعيةاإلنسانية إلمجلة العلوم ا جامعة اإلمام محمد بن سعود السعودية  49.  

عة االردنيةالجام األردن جتماعيةاإلنسانية وإلمجلة العلوم ا   50.  

  .51 مجلة العلوم التربوية جامعة القاهرة مصر

  .52 مجلة العلوم التربوية جامعة الملك سعود السعودية

  .53 مجلة العلوم التربوية جامعة قطر قطر

  .54 مجلة العلوم التربوية والنفسية جامعة بغداد العراق

  .55 مجلة العلوم التربوية والنفسية جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي الجزائر
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  .56 مجلة العلوم التربوية والنفسية جامعة البحرين البحرين

  .57 مجلة الفنون األردنية جامعة اليرموك األردن

الميةسإلجامعة العلوم ا ماليزيا جلة القناطرم   58.  

الزيتونة جامعة  تونس   .59 مجلة المشكاة 

  .60 المجلة المصرية للدراسات النفسية الجمعية المصرية للدراسات النفسية مصر

  .61 مجلة المعيار جامعة األمير عبدالقادر الجزائر

  .62 مجلة الواحات جامعة غرداية الجزائر

النوعية جامعة القاهرةكلية التربية  مصر   .63 مجلة بحوث 

الرياضيات مجلة تربويات الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات مصر  64.  

 فلسطين
اإلسالميةالجامعة   

 بغزة

:مجلة جامعة األزهر سلسلة العلوم  

  .65 اإلنسانية

 جامعة األمير عبدالقادر الجزائر
للعلوم  جامعة األمير عبدالقادرمجلة 

  .66 اإلسالمية

  .67 مجلة جامعة الشارقة جامعة الشارقة اإلمارات

 جامعة الشارقة اإلمارات
 مجلة جامعة الشارقة للعلوم

 الشرعية والقانون
68.  

 جامعة القدس المفتوحة فلسطين
مجلة جامعة القدس المفتوحة أللبحاث 

  .69 والدراسات التربوية والنفسية

القرويينجامعة  المغرب   .70 مجلة جامعة القرويين 

 جامعة الملك خالد السعودية
 مجلة جامعة الملك خالد

اإلنسانيةللعلوم الشرعية والعربية و  
71.  

  .72 مجلة جامعة النجاح جامعة النجاح فلسطين

جتماعيةالامجلة جامعة أم القرى للعلوم  جامعة أم القرى السعودية  73.  

 جامعة أم القرى السعودية
 مجلة جامعة أم القرى للعلوم

 التربوية والنفسية
74.  

 جامعة دمشق سوريا
مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية 

  .75 والنفسية

  .76 مجلة جمعية أمسيا جمعية أمسيا مصر

غواطألجامعة ا الجزائر   .77 مجلة دراسات 

  .78 مجلة دراسات جامعة ابن زهر المغرب
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  .79 مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية جامعة الكويت الكويت

الطفولةمجلة دراسات  جامعة عين شمس مصر  80.  

 مصر
الجمعية المصرية للمناهج وطرق 

 التدريس
مجلة دراسات في المناهج وطرق 

  .81 التدريس

  .82 مجلة طيبة للعلوم التربوية جامعة طيبة السعودية

  .83 مجلة علوم التربية جامعة أحمد أوزي الجزائر

  .84 مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية جامعة الملك سعود السعودية

حلوانجامعة  مصر   .85 مجلة علوم وفنون 

اإلسالميةأكاديمية الدراسات  ماالياجامعة  ماليزيا   .86 مجلة قرآنيكا 

 جامعة محمد الخامس المغرب
داب والعلومآلمجلة كلية ا  

 اإلنسانية
87.  

 جامعة إبن طفيل المغرب
داب والعلومآلاكلية مجلة   

نسانيةإلا  
88.  

 جامعة تطوان المغرب
 مجلة كلية اآلداب والعلوم

 إلنسانية
89.  

  .90 مجلة كلية التربية الجامعة المستنصرية العراق

  .91 مجلة كلية التربية جامعة الخرطوم السودان

سكندريةإلجامعة ا مصر   .92 مجلة كلية التربية 

 جامعة قطر قطر
 مجلة كلية الشريعة

إلسالميةوالدراسات ا  
93.  

اإلسالمية مجلة كلية العلوم  جامعة بغداد العراق  94.  

المدينة العالمية جامعة ماليزيا   .95 مجلة مجمع 

  .96 مجلة موارد جامعة سوسة تونس

ردنألا  جامعة مؤتة 

 مجلة مؤتة للبحوث

:والدراسات اإلنسانية  سلسلة العلوم 

جتماعيةإلوا  
97.  

 ماليزيا
اإلسالميةالجامعة   

 العالمية
ألمةمجلة وحدة ا  98.  

ردنألا   .99 مشكاة جامعة آل البيت 
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هلال بفاسجامعة سيدي محمد بن عبد  المغرب  
-المصباحية  داباآلكلية   

نسانيةإلوالعلوم ا  
100.  

 

CCBA: 

 كلية التجارة

 م اسم المجلة جهة اإلصدار بلد اإلصدار

  .1 دراسات: العلوم اإلدارية الجامعة األردنية األردن

الكويتجامعة  الكويت العلوم اإلجتماعية مجلة   2.  

الشارقةجامعة  اإلمارات  
اإلنسانية جامعة الشارقة للعلوم مجلة 

 واإلجتماعية
3.  

  .4 المجلة المصرية للتنمية والتخطيط معهد التخطيط القومي مصر

 

College of Law:  

 كلية الحقوق

 م اسم المجلة ISSN بلد اإلصدار

الحقيقةمجلة  4210-1112 الجزائر  1.  

سلسلة العلوم -مجلة جامعة تشرين 3073-2079 سوريا
 االقتصادية والقانونية

2.  

مجلة القانون الدستوري والمؤسسات  6286-2600 الجزائر
 السياسية

3.  

دي للعلوم الشرعية مجلة جامعة شن 9073-1858 السودان
 والقانونية

4.  

  .5 مجلة البحوث القانونية واالقتصادية 6287-2602 الجزائر

مجلة األكادمية للبحوث القانونية  9971-2571 الجزائر
 والسياسية

6.  

أم القرى لعلوم الشريعة مجلة جامعة  4694-1658 السعودية
 والدراسات اإلسالمية

7.  

  .8 مجلة القانون واألعمال الدولية 7910-2665 المغرب

  .9 المستقبل للدراسات القانونية و السياسية 3865-2543 الجزائر

مجلة الباحث االكاديمي في العلوم  7275-2602 الجزائر
 القانونية والسياسية

10.  

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية  1039-2335 الجزائر
 واالقتصادية

11.  

https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7907&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7899&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7899&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8043&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8043&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8476&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8476&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8140&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8172&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8172&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8158&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8158&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8176&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8189&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8193&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8193&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=181&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=181&date=2020
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مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  4582-2226 العراق
 والسياسية

12.  

مجلة األستاذ الباحث للدراسات  7295-2507 الجزائر
 القانونية و السياسية

13.  

مجلة العلوم اإلقتصادية و اإلدارية و  3372-2522 فلسطين
 القانونية

14.  

العلوم السياسية والقانونمجلة  8048-2566 المانيا  15.  

  .16 معالم للدراسات القانونية والسياسية 0201-2572 الجزائر

  .17 مجلة الدراسات الحقوقية 4985-2392 الجزائر

  .18 مجلة الحقوق و العلوم السياسية 9806-2352 الجزائر

  .19 مجلة الدراسات والبحوث القانونية 1084-2437 الجزائر

جلة الحقوق والعلوم اإلنسانيةم 8240-1112 الجزائر  20.  

المجلة المصرية للدراسات القانونية  931x-2356 مصر
 واالقتصادية

21.  

  .22 مجلة العلوم القانونية واالجتماعية 7333-2507 الجزائر

  .23 مجلة الحقوق والحريات 3652-2543 الجزائر

المجلة النقدية للعلوم القانونية  6590-1112 الجزائر
 والسياسية

24.  

  .25 جلة العلوم االجتماعية واالنسانية 5149-1111 الجزائر

ئيمجلة االجتهاد القضا 8615 - 1112 الجزائر  26.  

  .27 مجلة العلوم الشرطية والقانونية 1589-2617 اإلمارات

  .28 مجلة القانون العقاري و البيئة 1225-2335 الجزائر

اإلنسانية مجلة العلوم اإلجتماعية و 685x-1112 الجزائر  29.  

  .30 دفاتر السياسة والقانون 9808-1112 الجزائر

  .31 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية 9838-2070 العراق

  .32 مجلة الفكر القانوني والسياسي 2588-1620 الجزائر

  .33 مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية 9492-2356 مصر

 0022-2478 الجزائر
2600-6154 

  .34 الدراسات القانونية المقارنة

https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=222&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=222&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=240&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=240&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7528&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7528&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7549&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7852&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7584&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7666&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7671&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7695&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7707&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7707&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7726&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7768&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7806&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7806&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7804&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7772&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7833&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8047&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8004&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8147&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=7943&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8483&date=2020
https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=8423&date=2020
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رالجزائ  2170-0036 
2602-5159 

  .35 القانون

رالجزائ  2170-0087 
2588-2287 

  .36 المجلة األكاديمية للبحث القانوني

رالجزائ  2507-7635 
8198-2710 

المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم 
 السياسية

37.  

  .38 المجلة الدولية للقانون 859X-2223 قطر

رالجزائ  1112-6590 
2602-5450 

سيةالمجلة النقدية للقانون و العلوم السيا  39.  

القانونية و اإلداريةالمنارة للدراسات  876X-2028 المغرب  40.  

رالجزائ  1112-9808 
2602-5930 

  .41 دفاتر السياسة و القانون

رالجزائ  2437-0444 
2602-6910 

مجلة البحوث في الحقوق و العلوم 
 السياسية

42.  

رالجزائ  2170-1725 
2602-6066 

مجلة البحوث و الدراسات القانونية و 
 السياسية

43.  

رالجزائ  2543-3652 
2600-6057 

الحقوق و الحرياتمجلة   44.  

رالجزائ  1112-4210 
2588-2139 

مجلة الحقيقة للعلوم االجتماعية و 
 اإلنسانية

45.  

رالجزائ  2477-9806 
2588-2481 

  .46 مجلة الدراسات الفقهية و القضائية

رالجزائ  2437-0304 
2602-5108 

  .47 مجلة الدراسات القانونية

رالجزائ  2353-0251 
2602-6791 

القانونية و السياسيةمجلة الدراسات   48.  

 027X-2070 العراق
2663-581X 

  .49 مجلة العلوم القانونية

رالجزائ  2602-6260 
2602-6643 

  .50 مجلة العلوم القانونية و السياسية

  .51 مجلة العلوم القانونية و السياسية 2509-2225 العراق

رالجزائ  2253-0266 
2600-6219 

  .52 مجلة القانون، المجتمع و السلطة

 7220-2075 العراق
2313-0377 

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و 
 السياسية

53.  

رالجزائ  1112-8623 
2600-6081 

  .54 مجلة المفكر

  .55 مجلة جيل األبحاث القانونية المعمقة 7931-2414 لبنان

  .56 مجلة جيل الدراسات المقارنة 4946-2415 لبنان

  .57 مجلة جيل حقوق اإلنسان 3650-2311 لبنان
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رالجزائ  2335-1985 
2602-5442 

  .58 مجلة دراسات جبائية

رالجزائ  7503-2507 
676-1599 

  .59 مجلة حقوق اإلنسان و الحريات العامة

رالجزائ  2352-9938 
2602-6759 

  .60 مجلة صوت القانون

رالجزائ  2353-0111 
2602-6848 

  .61 القانون الدولي و التنمية

العلوم المجلة األردنية في القانون و  744X-2520 األردن
 السياسية

62.  

رالجزائ  2478-0243 
2602-7674 

  .63 المشكاة في االقتصاد التنمية و القانون

رالجزائ  1112-8933 
2600-6677 

  .64 دفاتر مخبر حقوق الطفل

رالجزائ  2437-0452 
2676-2161 

  .65 مجلة القانون و العلوم السياسية

رالجزائ  2335-1462 
2600-609X 

  .66 مجلة القانون و المجتمع

مجلة جامعة الملك سعود : الحقوق و  5216-1658 السعودية
 العلوم السياسية

67.  

  .68 مجلة رسالة الحقوق 2032-2075 العراق

رالجزائ  2437-1157 
2661-7382 

  .69 مجلة قانون العمل و التشغيل

 3973-1110 مصر
2636-3143 

  .70 مجلة كلية الشريعة و القانون بأسيوط

 9350-2536 مصر
2636-2686 

كلية الشريعة و القانون بطنطامجلة   71.  

 


