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DU List (B) of Refereed Arabic Journals  

المحكمة العربية مجالتلل )ب( قائمةال  
 CAASداب والعلوم التطبيقية / اآلكلية 

Country/ البلد 
 

Publisher/ الناشر 
 

Journal Name/ اسم المجلة  
 
 

 

 م.
 

 

Department of Social Sciences 

 قسم علم اإلجتماع
 

 سلطنة عمان
مجلة كلية اآلداب والعلوم  جامعة السلطان قابوس

 االجتماعية
1.  

 مصر
المجلة العلمية للخدمة  جامعة أسيوط

 االجتماعية 
2.  

 
 الجزائر

مجلة العلوم االنسانية  جامعة بوضياف
 واالجتماعية 

3.  

 حلوان جامعة مصر
 الخدمة في دراسات مجلة

 اإلنسانية والعلوم االجتماعية
4.  

Department of Arabic Language 

 قسم اللغة العربية

  .5 مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية جامعة السلطان قابوس عمان

حوليات اآلداب والعلوم  جامعة الكويت الكويت
 االجتماعية

6.  

المجلس الوطني للثقافة  الكويت
 والفنون واآلداب

الفكرعالم   7.  

مجلة جامعة الشارقة للعلوم  جامعة الشارقة اإلمارات
 اإلنسانية واالجتماعية

8.  

سات اإلسالمية اكلية الدر اإلمارات
 والعربية

مجلة كلية الدراسات اإلسالمية 
 والعربية

9.  

مجلة جامعة أم القرى لعلوم  جامعة أم القرى السعودية
 اللغات وآدابها

10.  

  .11 مجلة اللسانيات العربية مركز الملك فيصل السعودية

  .12 مجلة الدراسات اللغوية مركز الملك فيصل السعودية

  .13 مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الملك عبد العزيز السعودية

مصر     مركز اللغات والترجمة،  
جامعة القاهرة ) كلية دار 

 العلوم(

  .14 دراسات عربية وإسالمية

العلوم مجلة كلية دار جامعة القاهرة مصر  15.  

  .16 مجلة كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية مصر 

  .17 مجلة معهد المخطوطات العربية معهد المخطوطات العربية مصر

  .18 مجلة بحوث كلية اآلداب جامعة المنوفية مصر

  .19 مجلة كلية اآلداب جامعة المنصورة مصر

  .20 مجلة اللغة العربية وآدابها جامعة الكوفة العراق

البصرةجامعة  العراق   .21 مجلة آداب البصرة 



Dhofar University 

Department of Research 

 (Vision for the Future) 

 

Page 2 of 7 
 

  .22 مجلة اآلداب جامعة بغداد العراق

  .23 مجلة أنساق جامعة قطر قطر

يةجامعة األردنال األردن مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية  
 واالجتماعية

24.  

الجمعية العلمية لكليات  األردن
 اآلداب

مجلة اتحاد الجامعات العربية 
 لآلداب

25.  

اآلداب والعلوم مجلة كلية  جامعة صنعاء اليمن
 اإلنسانية

26.  

  .27 مجلة التواصل جامعة عدن اليمن

مركز جيل للبحث العلمي  لبنان مجلة جيل الدراسات األدبية  
 والفكرية

28.  

مجلة جامعة دمشق لآلداب  جامعة دمشق سوريا
 والعلوم اإلنسانية

29.  

مجلة جامعة النجاح لألبحاث  جامع النجاح الوطنية فلسطين
واالجتماعيةوالعلوم اإلنسانية   

30.  

جامعة اإلسراء  فلسطين مجلة جامعة اإلسراء للعلوم  
 اإلنسانية

31.  

  .32 مجلة كلية اآلداب جامعة الخرطوم السودان
  .33 مجلة كلية اللغة العربية جامعة أم درمان اإلسالمية السودان
  .34 مجلة آداب النيلين جامعة النيلين السودان
للعلوم مجلة البحث العلمي  جامعة الدلنج السودان

 واآلداب
35.  

مجلة جامعة البطانة للعلوم  جامعة البطانة السودان
 اإلنسانية واالجتماعية

36.  

جامعة القرآن الكريم والعلوم  السودان
 اإلسالمية

مجلة جامعة القرآن الكريم 
 والعلوم اإلسالمية

37.  

  .38 مجلة آداب القيروان جامعة القيروان تونس
  .39 رؤى فكرية جامعة سوق أهراس الجزائر
  .40 مجلة اآلداب واللغات جامعة أبي بكر بلقايد الجزائر
  .41 مجلة علوم اللغة العربية وآدابها جامعة الوادي الجزائر
رفوف )تختص بالمخطوط  جامعة أدرار الجزائر

 والدراسات اإلنسانية(
42.  

  .43 مجلة اللغة العربية المجلس األعلى للغة العربية الجزائر
دراسات وأبحاثمجلة  جامعة الجلفة الجزائر  44.  
  .45 مجلة اللغة العربية وآدابها جامعة طهران إيران
  .46 مجلة جامعة كيراال جامعة كيراال الهند

  .47 مجلة الدراسات اللغوية واألدبية الجامعة اإلسالمية بماليزيا ماليزيا
جامعة نواكشوط  مورتانيا مجلة الدراسات التاريخية  

 والجتماعية
48.  

العربي المركز الديمقراطي ألمانيا مجلة الدراسات الثقافية  
 واللغوية والفنية

49.  

جامعة الزيتونة  ليبيا   .50 مجلة جامعة الزيتونة 

Department of Education 
 قسم التربية
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التربية كلية مجلة المنوفية جامعة مصر  
51.  

التربية كلية مجلة أسيوط جامعة مصر  52.  

دياالجامعة   العراق التربية كلية مجلة   53.  
 

 CCBAكلية التجارة وإدارة األعمال/ 

Country/ البلد 
 

Publisher/ الناشر 
 

Journal Name/ اسم المجلة  
 
 

 

 م.
 

 

  CCBAكلية التجارة وإدارة األعمال/ 

ةالمنظمة العربية للتنمية اإلداري مصر   .1 المجلة العربية لإلدارة 
مجلة جامعة الملك سعود:  جامعة الملك سعود السعودية

 العلوم اإلدارية
2.  

المجلة األردنية في إدارة  الجامعة األردنية األردن
 األعمال

3.  

  .4 دورية اإلدراي معهد اإلدارة العامة سلطنة عمان
مركز الخبرة والبحوث اإلدارية:  تونس

 المدرسة الوطنية لإلدارة
المجلة التونسية لإلدارة 

 العمومية
5.  

ةالمنظمة العربية للتنمية اإلداري مصر   .6 مجلة اإلدارة العامة 
المجلة العربية للعلوم ونشر  فلسطين

األبحاث بالتعاون مع المركز 
 القومي للبحوث

مجلة العلوم اإلقتصادية 
  .7 واإلدارية والقانونية

مجلة جامعة دمشق للعلوم  جامعة دمشق سوريا
 اإلقتصادية والقانونية

8.  

جامعة بغداد/ كلية اإلدارة  العراق
 واإلقتصاد

العلوم اإلقتصادية مجلة 
 واإلدارية

9.  

 العراق
المعهد العالي للدراسات 

جامعة  -المحاسبية والمالية 
 بغداد

  .10 مجلة دراسات محاسبية ومالية

 السعودية
مركز البحوث والدراسات معهد 

 اإلدارة العامة
  .11 مجلة اإلدارة العامة

 جامعة الملك عبدالعزيز السعودية
مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: 

 االقتصاد واإلدارة
12.  

  .13 مجلة اإلدارة واالقتصاد الجامعة المستنصرية العراق

 السودان
جامعة السودان للعلوم 

 والتكنولوجيا
  .14 مجلة العلوم االقتصادية

 الجزائر
جامعة حسيبة بن بو علي 

 الشلف
مجلة الريادة القتصاديات 

 األعمال
15.  

 جامعة زيان عاشور الجزائر
والدراسات مجلة إدارة األعمال 
 االقتصادية

16.  

األمريكيةالواليات المتحدة   .17 التمويل والتنمية صندوق النقد الدولي 

  .18 المجلة العربية للعلوم اإلدارية جامعة الكويت الكويت
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 الجامعة اإلسالمية فلسطين
مجلة الجامعة اإلسالمية 

 للدراسات االقتصادية واإلدارية
19.  

 االردن
كلية ادارة االعمال / الجامعة 

 االردنية
المجلة االردنية في ادارة 

 االعمال
20.  

  .21 الباحث الجامعي جامعة قاصدي مرباح الجزائر

 جامعة القصيم السعودية
مجلة العلوم االدارية 

 واالقتصادية
22.  

 

  CLكلية الحقوق/ 

Country/ البلد 
 

Publisher/ الناشر 
 

Journal Name/ اسم المجلة  
 
 
 

 م.
 
 

  CLكلية الحقوق/ 
 the old additional listالقائمة اإلضافية القديمة/ 

جامعة القاهرة/ كلية دار العلوم  مصر
 قسم الشريعة /

مجلة الدراسات اإلسالمية 
 والبحوث األكاديمية

1.  

  .2 مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية جامعة الجلفة الجزائر

مجلة جامعة أم القرى لعلوم  جامعة أم القرى السعودية
 والدراسات اإلسالميةالشريعة 

3.  

مجلة البحوث القانونية  جامعة المنصورة مصر
 واإلقتصادية

4.  

معهد التدريب والدراسات  اإلمارات
 القضائية

  .5 مجلة الدراسات القضائية

  .6 مجلة القانون جامعة عدن اليمن

المجلة التونسية للقانون  كلية الحقوق بسوسة تونس
 والسياسة

7.  

  .8 العدلمجلة  السودان السودان

  .9 مجلة الحقوق جامعة الكويت الكويت

كلية الحقوق بتونس جامعة  تونس
 المنار

  .10 المجلة القانونية التونسية

  .11 مجلة الجامعة الخليجية للقانون الجامعة الخليجية البحرين

لكويتية مجلة كلية القانون ا العالمية للقانون الكويت كلية الكويت
 العالمية

12.  

  .13 مجلة الحقيقة جامعة أدرار الجزائر

مجلة جيل للدراسات القانونية  مركز جيل للبحث العلمي لبنان
 المعمقة

14.  
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المجلة الحولية العراقية  جامعة بغداد العراق
 للقانون: مجلة العلوم القانونية

15.  

المجلة الحولية العراقية  جامعة االنبار العراق
ر  للقانون: مجلة جامعة االنبا

والسياسيةللعلوم القانونية   

16.  

مجلة المشكاة للدراسات  جامعة العلوم االسالمية األردن
 االنسانية واالجتماعية

17.  

كلية العلوم القانونية  المغرب
–واإلقتصادية واإلجتماعية 
 جامعة محمد الخامس

دار  -مجلة القانون المغربي  
السالم المغرب /دارالفكر 
لبنان/دار الفكر الجامعي 

 …مصر

18.  

  .19 مجلة العلوم القانونية جامعةالوادي الجزائر

لمغربيةا دار النشر المغرب  
 LexisNexis شراكة مع 

 المجلة المغربية لالدارة المحلية
المجلة  والتنمية:  منشورات

المغربية لإلدارة المحلية 
 والتنمية

 

20.  

مجلة الشريعة والدراسات  جامعة قطر العربية قطر
كلية الشريعة   :اإلسالمية

الميةوالقانون والدراسات اإلس  

21.  

سلسة البحث االكاديمي :  سلسلة البحث األكاديمي المغرب
 منشورات مجلة العلوم القانونية

22.  

كلية العلوم القانونية  المغرب
واالقتصادية واالجتماعية في 

 الدار البيضاء المغرب

بية للقانون المجلة المغر
 واالقتصاد والتنمية

23.  

مجلة الدراسات القانونية: كلية  جامعة اسيوط مصر
 الحقوق

24.  

مجلة روح القوانين: كلية  جامعة طنطا مصر
-الحقوق  

25.  

المجلة المصرية للدراسات  تصدر عن هيئة مستقلة مصر
ةالقانونية واالقتصادي  

26.  

كلية   :مجلة الدراسات العربية جامعة المنيا مصر

صرم-امعة المنياج -دار العلوم  
27.  

  .28 مجلة جيل للدراسات المقارنة مركز جيل للبحث العلمي لبنان

مجلة العلوم االسالمية: المجلة  المركز القومي للبحوث فلسطين
 العربية للعلوم ونشر االبحاث

29.  

مجلة جامعة األزهر، سلسلة  جامعة األزهر مصر
العلوم اإلنسانية، فلسطين:  

1زةغ-جامعة األزهر  

30.  

زةغ-الجامعة اإلسالمية فلسطين مجلة الجامعة اإلسالمية  
للدراسات الشرعية والقانونية، 

طينفلس  

31.  

مجلة الحقوق والعلوم  الجامعة اللبنانية لبنان
حقوق والعلوم السياسية: كلية ال

 السياسية واإلداري

32.  
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  .33 مجلة الدراسات القانونية جامعة بيروت العربية لبنان

المجلة العربية للعلوم و نشر  فلسطين
بالتعاون مع المركز األبحاث 

 القومي للبحوث

قتصادية و مجلة العلوم اإل
 اإلدارية و القانونية

34.  

الجمعية المصرية للقانون  مصر
 الدولي

  .35 المجلة المصرية للقانون الدولي

مجلة الدراسات اإلسالمية  جامعة القاهرة مصر
والبحوث القانونية: قسم 

–لية دار العلوم ك–الشريعة   

36.  

الحقوق والعلوم : كلية  تونس
 السياسية

المجلة التونسية للقانون 
 والسياسة : بسوسة

37.  

مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية  جامعة زيان عاشور الجزائر
لجزائرا-: جامعة زيان عاشور   

38.  

المجلة الجزائرية للقانون  جامعة تلمسان الجزائر
المقارن  : كلية الحقوق والعلوم 

 السياسية

39.  

مجلة معهد الدراسات الفقهية  المعهد العالي للقضاء سلطنة عمان
 والقانونية

40.  

  .41 مجلة العدل وزارة العدل السودان

ة العلوم القانونية مجل جامعة زيان عاشور الجزائر
 واإلجتماعية

42.  

  .43 مجلة دفاتر السياسة والقانون جامعة ورقله الجزائر

مجلة جامعة تكريت للحقوق :  جامعة تكريت العراق
الحقوق في جامعة تكريتكلية   

44.  

 قتصادمجلة القانون واال جامعة القاهرة مصر
45.  

 سكندريةجامعة اإل مصر
مجلة الحقوق للدراسات 

 قتصاديةإلالقانونية وا
46.  

 جامعة عين شمس مصر
مجلة العلوم القانونية 

 قتصاديةإلوا
47.  

 مجلة الحقوق مجلس النشر العلمي الكويت
48.  

 سلطنة عمان
قابوس أكاديمية السلطان 

 لعلوم الشرطة
 مانةمجلة األ

49.  

 اإلمارات
 ماراتإلجامعة ا

 العربية المتحدة
 مجلة الشريعة والقانون

50.  

 مجلة الحقوق جامعة البحرين البحرين
51.  

 ردنيةألالجامعة ا ردنألا
مجلة دراسات الشريعة 

 والقانون
52.  

 جامعة الشارقة اإلمارات
 مجلة جامعة الشارقة للعلوم

 الشرعية والقانونية
53.  
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 ردنألا
 إلسالميةجامعة العلوم ا
 العالمية

 مجلة الميزان
54.  

 جامعة آل البيت ردنألا
في  األردنية المجلة 

 الدراسات
 اإلسالمية

55.  

 جامعة الكويت الكويت
 مجلة الشريعة والدراسات

 اإلسالمية
56.  

 dditional listhighlighted in Yellow are from the old ahe cells T* الخانات المظللة باللون األصفر هي المجالت اإلضافية القديمة / 

 

 

 

 

 

 


