
التصنيفمكان الصدوراسم المجلة

4/6/2012فئة ثالثة السعودية / مكتبة الملك فهد الوطنية  مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية 

15/01/2014فئة ثالثة مصر/ كلية السياحة و الفنادق في جامعة قناة السويس اتحاد الجامعات العربية للسياحة و الضيافة

17/2/2013فئة ثالثة البليدة – حلب – جامعة سعد اآلداب والعلوم االجتماعية 

29/11/2013فئة ثالثة مركز الدراسات و البحوث بكلية الملك فهد األمنية البحوث األمنية

16/5/2013فئة ثالثة في ماليزيا / الجامعة اإلسالمية التجديد

2010/2/9فئة ثالثة االتحاد السعودي للطب الرياضيالدورية السعودية للطب الرياضي 

4/6/2012فئة ثالثة كلية العلوم اإلسالمية – جامعة الجزائر الصراط 

01/8/2012فئة ثالثة جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية العلوم اإلدارية واالقتصادية 

29/11/2013فئة ثالثة العراق/ جامعة الكوفة الكوفة 

09/10/14وطنية  األردن / الكرك / جامعة مؤتة المجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية 

غير معتمدةجامعة العلوم التطبيقية األهليةالمجلة األردنية للعلوم التطبيقية

06/7/2012فئة ثالثة تونس / مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات المجلة التاريخية المغاربية 

فئة ثالثةجامعة الكويت / مجلس النشر العلمي المجلة التربوية 

5/1/2010ايقاف اعتمادها في مصر/ جامعة جنوب الوادي (المجلة العلمية لكلية التربية بسوهاج  )المجلة التربوية 

غير معتمدةتونس/ مركز الدراسات واالبحاث االقتصادية واالجتماعية المجلة التونسية للعلوم االجتماعية 

06/7/2012فئة ثالثة الجزائر / مركز البحث في االنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية المجلة الجزائرية في االنتروبولوجيا والعلوم االجتماعية 

فئة ثالثةالجزائر/  جامعة الجزائر/ كلية العلوم السياسية واإلعالم المجلة الجزائرية للعلوم السياسية  واإلعالمية

غير معتمدةالجزائر / معهد الحقوق المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصاددية والسياسية 

2014/2/3فئة ثالثة في قطر / جامعة قطر المجلة الدولية للقانون 

فئة ثانيةالسعودية / الجمعية السعودية لطب االسنان في الرياض المجلة السعودية لطب االسنان

غير معتمدةالعراق / جامعة بغداد المجلة العراقية للعلوم 

غير معتمدةمصر/ القاهرة / جامعة الدول العربية / المنظمة العربية للتنمية االدارية المجلة العربية لالدارة 

29/11/2010عدم اعتماد  معهد الخرطوم الدولي للغة العربية  المجلة العربية للدراسات اللغوية  

2008/11/20غير معتمدة في لبنان– الكسليك – جامعة الروح القدس / كلية إدارة األعمال والعلوم التجارية المجلة العربية للعلوم االقتصادية واإلدارية

2008/7/2فئة ثالثة في الكويت/ جامعة الكويت / مجلس النشر العلمي المجلة العربية للعلوم االنسانية 

2007/3/28فئة ثالثة في لبنان/ بيروت / مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الجمعية العربية للعلوم السياسية المجلة العربية للعلوم السياسية

غير معتمدةسوريا / دمشق / جامعة دمشق / كلية الصيدلة/ الجمعية العلمية لكليات الصيدلة في الوطن العربي المجلة العربية للعلوم الصيدلية

2007/7/4فئة ثالثة في مملكة البحرين/ مركز البحرين للدراسات والبحوث المجلة العربية للغذاء والتغذية

غير معتمدةجامعة قطر المجلة العلمية لكلية االدارة واالقتصاد

غير معتمدةمصر/ جامعة أسيوط/ كلية التربية بأسيوطالمجلة العلمية لكلية التربية

غير معتمدةمصر/ جامعة طنطا / كلية التجارة المجلة العلمية للتجارة والتمويل

2006/3/1غير معتمدة مصر/جامعة حلوان/كلية التربية الرياضية للبنينالمجلة العلمية للتربية البدنية و الرياضية

غير معتمدةمصر/ جامعة االسكندرية / كلية التربية الرياضية للبنات المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية 

11/06/2013فئة ثالثة في الجزائر/ جامعة الجزائر المجلة العلمية للتربية الرياضية والبدنية

فئة ثالثةاالردن / الجمعية الفلسفية العربية المجلة الفلسفية العربية 

03/10/2012فئة ثالثة قطر / مركز الدراسات القانونية والقضائية المجلة القانونية والقضائية 

غير معتمدةالمعهد القضائي االردني المجلة القضائية 

01/05/2010ايقاف اعتماد مصر/ الجيزة / جامعة القاهرة / كلية االعالم المجلة المصرية لبحوث االعالم

غير معتمدةمصر - جامعة القاهرة - معهد الدراسات واللبحوث االحصائية المجلة المصرية لعلوم الحاسب

01/05/2010ايقاف اعتماد مصر / القاهرة / المركز القومي لالعالم والتوثيقالمجلة المصرية للجيولوجيا

فئة ثالثةكلية الهندسة المعمارية/جامعة بيروت العربية في لبنان المجلة المعمارية الهندسية

29/11/2013عدم اعتماد لبنان– بيروت / مركز دراسات الوحدة العربية المستقبل العربي 

4/6/2012فئة ثانية الجمعية العربية لعلم االجتماع  المجلة العربية لعلم االجتماع"إضافات 

21/6/2012فئة ثالثة معهد الدراسات واألبحاث للتعريب/ جامعة محمد الخامس أبحاث لسانية 

24/10/2012فئة ثالثة االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات أعلم

2007/11/7غير معتمدة في دولة االمارات العربية المتحدة/ دبي / مركز البحوث والتوثيق / اتحاد غرف التجارة والصناعة ( Economic Horizons)آفاق اقتصادية 

(SAAD :  A Late Roman Byzantine Site in North Jordan)بحوث منشورة في كتاب معتمدة2004األردن عام / جامعة اليرموك / عمادة البحث العلمي 

2012-01-04فئة ثالثة السعودية / جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود للسياحة واآلثار

19/8/2011فئة ثالثة السعودية /  جامعة الملك عبد العزيز جامعة الملك عبد العزيز اآلداب والعلوم اإلنسانية 

13/1/2013فئة ثالثة المملكة العربية السعودية/ مكة - جامعة أم القرى جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية 

2008/4/22غير معتمدة في كلية الدراسات االسالمية والعربية للبنات بالزقازيق ، جامعة األزهر حولية كلية الدراسات االسالمية والعربية للبنات بالزقازيق

2012-04-05فئة ثالثة الجزائر / جامعة عمار الثليجي باألغواط دراسات

17/5/2012فئة ثالثة الجزائر / جامعة قاصدي مرباح ورقلة دراسات نفسية وتربوية



03/03/2013فئة ثالثة الجزائر / الجلفة / جامعة زيان عاشور دراسات وأبحاث 

03/10/2012عدم اعتماد جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة فنون البصرة 

2012-03-14فئة ثالثة جامعة السلطان قابوس /كلية اآلداب والعلوم االجتماعية كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 

15/01/2014فئة ثالثة مصر/ كلية السياحة و الفنادق في جامعة الفيوم كلية السياحة و الفندقة

2007/11/14غير معتمدة في السعودية/ الرياض / األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليـج العربية مجلة  التعاون

2010/3/17فئة ثالثة جمعية كليات اآلداب في الجامعات العربيةمجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب 

فئة ثالثةسوريا/ جامعة دمشق/ كلية التربية/ الجمعية العلمية لكليات التربية ومعاهدها في الجامعات العربيةمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

2007/8/1غير معتمدة في جامعة القاهرة– الجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية ومقرها كلية الحقوق مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية

2009/3/4فئة ثالثة في األردن– المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، عمان مجلة اسالمية المعرفة

غير معتمدةامريكا / المعهد العالمي للفكر االسالمي مجلة اسالمية المعرفة 

غير معتمدةالسعودية - الرياض / معهد االدارة العامة مجلة االدارة العامة 

غير معتمدةبغداد / جامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصاد مجلة االدارة واالقتصاد

2008/4/22غير معتمدة في دار البحوث للدراسات االسالمية وإحياء التراث ، دبي ، دولة االمارات العربية المتحدةمجلة األحمدية

 2008/12/24فئة ثالثة في لبنان/ الكسليك / جامعة الروح القدس / كلية اآلداب مجلة اآلداب والترجمة

01/05/2010ايقاف اعتماد مصر / جامعة المنيا (المجلة العلمية لكلية اآلداب  )مجلة اآلداب والعلوم االنسانية 

2008/1/16غير معتمدة في األردن– عمان / جامعة البترا الخاصة مجلة البصائر

غير معتمدةاالردن / جامعة عمان األهلية مجلة البلقاء للبحوث والدراسات 

 2008/12/24فئة ثالثة في سوريا/ اتحاد الكتاب العرب بدمشق مجلة التراث العربي

غير معتمدةمصر / القاهرة / المكتب االستشاري للخدمات التربوية مجلة التربية والتنمية 

19/10/2010عدم اعتماد  كلية التربية بجامعة الموصلمجلة التربية والعلم

24/7/2011فئة ثالثة غزة– الجامعة اإلسالمية مجلة الجامعة اإلسالمية     

06/7/2012عدم اعتماد العراق / مركز البحوث والدراسات اإلسالمية مجلة الجامعة العراقية 

14/07/2011فئة ثالثة السعودية/ الجمعية السعودية للغذاء والتغذية مجلة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية 

غير معتمدةالكويت - الجمعية الطبية الكويتية مجلة الجمعية الطبية الكويتية 

فئة ثالثةمصر/ الجمعية الفلسفية المصرية مجلة الجمعية الفلسفية المصرية 

فئة ثالثةالبحرين/ جامعة البحرين/ كلية الحقوق مجلة الحقوق

2007/9/12فئة ثالثة في الكويت/ جامعة الكويت / مجلس النشر العلمي مجلة الحقوق 

غير معتمدةجامعة االسكندرية / كلية  الحقوق مجلة الحقوق  للبحوث القانونية واالقتصادية 

غير معتمدةالعراق/ بغداد  / كلية صدام العداد االئمة والخطباء والدعاة / وزارة االوقاف والشؤون الدينية مجلة الخطيب 

غير معتمدةالعراق/ جامعة البصرة / مركز دراسات الخليج العربي مجلة الخليج العربي 

فئة ثالثةمكتبة التربية العربي لدول الخليج مجلة الخليج العربي للبحوث العلمية 

2008/6/25فئة ثالثة في السعودية/ الرياض / دارة الملك عبد العزيز مجلة الدارة 

2009/3/18فئة ثالثة في مملكة البحرين / مركز البحرين للبحوث والدراسات مجلة الدراسات االستراتيجية

24/7/2011فئة ثالثة سلطنة ُعمان/ جامعة السلطان قابوس مجلة الدراسات التربوية والنفسية

 2007/2/28فئة ثالثة في المملكة العربية السعودية/ وزارة الخارجية / معهد الدراسات الدبلوماسية مجلة الدراسات الدبلوماسية 

غير معتمدةمصر / جامعة اسيوط / كلية الحقوق مجلة الدراسات القانونية 

فئة ثالثةالسعودية / الرياض / مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية مجلة الدراسات اللغوية 

12/2/2015عدم اعتماد في جامعة الزرقاءمجلة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانية

غير معتمدةمصر / جامعة الزقازيق / كلية الزراعة مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية 

غير معتمدةمصر / القاهرة / شارع الجالء / مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باالهرام مجلة السياسة الدولية 

فئة ثالثةالكويت/ الخالدية / جامعة الكويت / كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية  

فئة ثالثةجامعة االمارات العربية المتحدة  / العين / كلية الشريعة والقانون مجلة الشريعة والقانون

2010/02/09 وأوقف اعتمادها في2008/2/13فئة ثالثة في الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ، الكويتمجلة الطفولة العربية

2009/6/3 من ايقاف اعتمادها 2007/8/8فئة ثالثة في بريطانيا/ السعودية ولندن / دار المريخ للنشر بالرياض مجلة العصور 

2009/4/29فئة ثالثة في (نحو مستقبل مشرق)مجلة العالقات العربية اآلسيوية 

2008/1/16فئة ثالثة في دولة الكويت/ جامعة الكويت مجلة العلوم االجتماعية

01/05/2010ايقاف اعتماد مصر / بني سويف - جامعة  القاهرة / كلية التجارة مجلة العلوم االدارية 

2008/7/2فئة ثالثة في كلية اآلداب ، جامعة البحرين ، البحرينمجلة العلوم االنسانية 

فئة ثالثةجامعة االمارات العربية المتحدة/ كلية العلوم االنسانية واالجتماعية مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية

غير معتمدةالجزائر/ جامعة قسنطينة مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية

19/10/2011فئة ثالثة جامعة هيتين التركيةمجلة العلوم اإلسالمية

السعودية/ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  /مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  2013/03/25فئة ثالثة في  

5/1/2010فئة ثالثة وأوقف اعتمادها في مصر/ جامعة القاهرة/ معهد الدراسات التربويةمجلة العلوم التربوية

2010/02/09فئة ثالثة واقف اعتمادها في  جامعة قطر – كلية التربية مجلة العلوم التربوية 



فئة ثالثةجامعة البحرين/ كلية التربيةمجلة العلوم التربوية والنفسية 

فئة ثالثةالجزائر/ جامعة الجزائر مجلة العلوم السياسية والعالقات الدولية

11/8/2010فئة ثالثة المملكة العربية السعودية / جامعة القصيم مجلة العلوم الشرعية

11/06/2013فئة ثالثة في المملكة العربية السعودية/ جامعة القصيم مجلة العلوم العربية واالنسانية

01/05/2010ايقاف اعتماد مصر/ أسيوط/ جامعة أسيوط/كلية الهندسة مجلة العلوم الهندسية

2008/7/9غير معتمدة في مصر/ جامعـة عين شمس / كلية التربية / الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة مجلة القراءة والمعرفة

فئة ثالثةتونس / جامعة تونس االولى / كلية العلوم االنسانية واالجتماعية  (مجلة العلوم االنسانية)مجلة الكراسات التونسية 

2008/11/20فئة ثالثة في الكويت/ الجمعية االقتصادية الكويتية مجلة الكويت االقتصادية

غير معتمدةالعراق / بغداد / المجمع العلمي العراقي مجلة المجمع العلمي العراقي 

 2008/9/24غير معتمدة في األردن– عمان / وزارة التربية والتعليم / اليونسكو / معهد التربية التابع لألونروا الطالب/ مجلة المعلم 

2009/3/18فئة ثالثة في الجزائر/ جامعة محمد خيضر / كلية الحقوق والعلوم السياسية مجلة المفكر

24/7/2011فئة ثالثة بريطانيا– لندن – دار المريخ مجلة المكتبات والمعلومات العربية

فئة ثالثةاالردن/ جامعة آل البيت مجلة المنارة 

2009/3/18غير معتمدة في مصر/ جامعة القاهرة / كلية االقتصاد والعلوم السياسية مجلة النهضة 

غير معتمدةالعراق / بغداد / الجامعة التكنولوجية مجلة الهندسة والتكنولوجيا 

27/12/2010فئة ثانية الجامعة األمريكية في بيروت– كلية اآلداب والعلوم مجلة أبحاث

غير معتمدةالعراق / جامعة الموصل / دار الكتب للطباعة والنشر مجلة آداب الرافدين 

01/05/2010ايقاف اعتماد مصر / جامعة  المنوفية / كلية التجارة مجلة آفاق جديدة

غير معتمدةمصر/ جامعة الزقازيق/ كلية التربية الرياضية للبنينمجلة بحوث التربية الرياضية

غير معتمدةمصر / جامعة الزقازيق / كلية التربية الرياضية للبنات مجلة بحوث التربية الشاملة 

2007/7/25فئة ثالثة في تركيا/ اسطانبول / اضانا مجلة بحوث الحديث 

5/1/2010فئة ثالثة وأوقف اعتمادها في مصر/ جامعة اسيوط / كلية التربية الرياضية مجلة جامعة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية 

فئة ثالثةالسعودية مجلة جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية  

فئة ثالثةسوريا/ حمص / جامعة البعث مجلة جامعة البعث

2007/9/5عالمية في سلطنة عمان/ جامعة السلطان قابوس مجلة جامعة السلطان قابوس للبحــــوث العلميـة

2008/2/27فئة ثالثة في دولة االمارات العربية المتحدة/ جامعة الشارقة مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية

2008/3/19فئة ثالثة في دولة االمارات العربية المتحدة/ جامعة الشارقة / كلية الدراسات العليا والبحث العلمي مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واالنسانية

4/05/2010فئة ثالثة اإلمارات العربية المتحدة / جامعة الشارقة مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية

17/5/2012فئة ثالثة السعودية / جامعة الطائف اآلداب والتربية"مجلة جامعة الطائف 

غير معتمدةجمهورية السودان - أم درمان / جامعة القرآن الكريم والعلوم االسالمية مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم االسالمية 

 2007/4/18فئة ثالثة في جامعة الملك خالد ، أبها ، السعودية مجلة جامعة الملك خالد ، للعلوم الشرعية ، والعربية ، واإلنسانية

فئة ثالثةالسعودية / الرياض / جامعة الملك سعود (العلوم  )مجلة جامعة الملك سعود 

فئة ثالثةالسعودية / الرياض / جامعة الملك سعود العلوم  التربوية واالسالمية/ مجلة جامعة الملك سعود 

5/4/2015فئة ثالثة جامعة الملك سعودمجلة جامعة الملك سعود للحقوق والعلوم السياسية

فئة ثالثةالسعودية / جدة / جامعة الملك عبد العزيز (العلوم الهندسية  )و (علوم االرض  )و  (العلوم  )مجلة جامعة الملك عبد العزيز 

2009/2/18فئة ثالثة في السعودية/ جامعة الملك عبد العزيز االقتصاد االسالمي/ مجلة جامعة الملك عبد العزيز 

4/10/2010فئة ثالثة فلسطين/  جامعة النجاح مجلة جامعة النجاح 

17/8/2011فئة ثالثة السعودية – جامعة أم القرى مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية 

فئة ثالثةسوريا/ الالذقية / جامعة تشرين (سلسلة اآلداب والعلوم االنسانية  )مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية 

18/8/2013 واوقف اعتمادها في 21/12/2011فئة ثالثة العراق / جامعة تكريت مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية 

09/10/21فئة ثالثة  سوريا / جامعة دمشق مجلة جامعة دمشق 

13/05/2010فئة ثالثة سوريا / جامعة دمشق مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية

فئة ثالثةسوريا / جامعة دمشق مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

غير معتمدةليبيا / جامعة سبها مجلة جامعة سبها 

غير معتمدةالجمهورية  اليمنية - جامعة عدن مجلة جامعة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية 

 2008/12/24فئة ثالثة في لبنان/ جامعة البلمذر / كلية اآلداب والعلوم االنسانية مجلة حوليات

5/1/2010ايقاف اعتمادها في القاهرة/ جامعة عين شمس / كلية اآلداب مجلة حوليات كلية اآلداب 

2007/2/7فئة ثالثة في الكويت / جامعة الكويت / كلية اآلداب / مجلس النشر العلميمجلة حوليات كلية اآلداب والعلوم االجتماعية

فئة ثالثةجامعة قطر / كلية الشريعة والقانون والدراسات االسالمية مجلة حوليات كلية الشريعة والقانون والدراسات االسالمية 

5/1/2010ايقاف اعتمادها في مصر / جامعة االزهر / كلية اصول الدين والدعوة االسالمية بطنطا مجلة حولية كلية اصول الدين والدعوة االسالمية بطنطا 

فئة ثالثةجامعة قطر / كلية التربية مجلة حولية كلية التربية 

غير معتمدةليبيا/ مكتب االتصال باللجان الثورية / وحدة البحوث والدراساتمجلة دراسات

2009/6/3فئة ثالثة في الكويت/ جامعة الكويت / مجلس النشر العلمي مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية

فئة ثالثةسوريا / جامعة دمشق / لجنة كتابة تاريخ العرب مجلة دراسات تاريخية 



2009/2/4غير معتمدة في مصر/ جامعة حلوان / كلية التربية مجلة دراسات تربوية واجتماعية

فئة ثالثةالعراق/ جامعة بغداد / مركز الدراسات الدولية مجلة دراسات دولية

2006/2/15غير معتمدة من العراق/ بغداد / بيت الحكمة / قسم الدراسات السياسية مجلة دراسات سياسية

غير معتمدةمصر / جامعة عين شمس / مركز تطوير التعليم الجامعي مجلة دراسات في التعليم الجامعي  

01/05/2010ايقاف اعتماد مصر / جامعة اسيوط / مركز دراسات المستقبل مجلة دراسات مستقبلية

5/1/2010فئة ثالثة وأوقف اعتمادها في مصر/ القاهرة  / (رانم  )رابطة االخصائيين النفسيين المصرية مجلة دراسات نفسية 

19/10/2011فئة ثالثة الجزائر/ جامعة قاصدي مرباح ورقله  مجلة دراسات نفسية وتربوية

2007/12/5غير معتمدة سلطنة ُعمان/ وزارة التربية والتعليم مجلة رسالة التربية

فئة ثالثةالسعودية / جامعة الملك سعود / الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية مجلة رسالة التربية وعلم النفس

2007/6/6فئة ثالثة في دولة اإلمارات العربية المتحدة/ جمعية االجتماعيين والجامعة األمريكية في الشارقة مجلة شؤون اجتماعية 

غير معتمدةالعراق / جامعة صدام للعلوم االسالمية مجلة صدام للعلوم االسالمية 

غير معتمدةمصر / جمعية طب االسنان المصرية مجلة طب االسنان المصرية

غير معتمدةالكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب مجلة عالم الفكر

فئة ثالثةالسعودية / الرياض / دار ثقيف للنشر والتأليف مجلة عالم الكتب 

(ملحق يهتم بنشر االعمال المحققة في التراث العربي االسالمي )مجلة عالم المخطوطات والنوادر  فئة ثالثةالسعودية / الرياض / دار ثقيف للنشر والتأليف 

5/1/2010ايقاف اعتماد  في مصر / جامعة حلوان / كلية التربية الموسيقية مجلة علوم وفنون الموسيقى 

5/1/2010فئة ثالثة في وأوقف اعتمادها في مصر/ دار اإلبداع للصحافة والنشر والتوزيـع / رابطة األدب الحديث مجلة فكر وإبداع 

فئة ثالثةالدوحة /كلية االنسانيات والعلوم االجتماعية في جامعة قطر(1997كانت تصدر باسم حولية كلية االنسانيات والعلوم االجتماعية حتى )مجلة كلية االنسانيات والعلوم االجتماعية

5/1/2010فئة ثالثة وأوقف اعتمادها في فرع بني سويف / جامعة القاهرة / كلية اآلداب مجلة كلية اآلداب 

5/1/2010فئة ثالثة وأوقف اعتمادها في مصر / جامعة القاهرة / كلية اآلداب / وحدة النشر العلمي (واآلداب والعلوم اللغوية  )و  (االنسانيات والعلوم االجتماعية  )مجلة كلية اآلداب 

03/8/2011فئة ثالثة كلية التجارة واالقتصاد/جامعة صنعاء مجلة كلية التجارة واالقتصاد

2008/4/16غير معتمدة في مصر/ جامعة بنها / كلية التربية مجلة كلية التربية

فئة ثالثةجامعة االمارات العربية المتحدة / كلية التربية مجلة كلية التربية 

غير معتمدةالعراق / الجامعة المستنصرية مجلة كلية التربية 

2008/6/2غير معتمدة في جامعة األزهر/ كلية التربية مجلة كلية التربية 

01/05/2010ايقاف اعتماد مصر / القاهرة / جامعة عين شمس / كلية التربية (التربية وعلم النفس  )مجلة كلية التربية 

01/05/2010ايقاف اعتماد مصر/ جامعة المنصورة / كلية التربية مجلة كلية التربية بدمياط 

 2008/6/18فئة ثالثة في دولة االمارات العربية المتحدة/ دبي / كلية الدراسات االسالمية والعربية مجلة كلية الدراسات االسالمية والعربية 

2008/11/20فئة ثالثة في كلية الشريعة والدراسات االسالمية ، جامعة قطر ، قطرمجلة كلية الشريعة والدراسات االسالمية

غير معتمدةالعراق / جامعة بغداد / كلية الطب مجلة كلية الطب 

غير معتمدةالعراق / جامعة بغداد / كلية العلوم االسالمية مجلة كلية العلوم االسالمية 

غير معتمدةجامعة بغداد / كلية اللغات مجلة كلية اللغات 

01/05/2010ايقاف اعتماد مصر – جامعة األزهر –  كلية اللغات والترجمة مجلة كلية اللغات والترجمة  

01/05/2010ايقاف اعتماد مصر/ جامعة القاهرة / كلية دار العلوم مجلة كلية دار العلوم

فئة ثالثةمجمع اللغة العربية االردني مجلة مجمع اللغة العربية االردني 

غير معتمدةسوريا / دمشق مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق

2009/2/18فئة ثالثة في السعودية/ مركز بحوث دراسات المدينة المنورة مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

2008/11/20فئة ثالثة في كلية دراسات القرآن والسنة ، جامعة العلوم االسالمية الماليزية ، ماليزيامجلة معالم القرآن والسنة

2010/3/23غير معتمدة السعودية / الرياض مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية

فئة ثالثةجامعة مؤتهمجلة مؤته للبحوث والدراسات

01/05/2010ايقاف اعتماد مصر / جامعة المنوفية مجلة نشرة البحوث الهندسية 

01/05/2010ايقاف اعتماد مصر/ جامعة االسكندرية - كلية التربية الرياضية للبنين مجلة نظريات وتطبيقات 

غير معتمدة القاهرة / الجيزة / هيئة قضايا الدولة مجلة هيئة قضايا الدولة 

فئة ثالثةلبنان / الجمعية العربية لوقاية النبات مجلة وقاية النبات العربية 

23/12/2012فئة ثالثة األمانة العامة التحاد الجامعات العربيةالمجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي


