
 المجالت العربية المعتمدة للترقية من الفئة الثالثة
 تاريخ االعتماد مكان الصدور اسم المجلة رقم

 6/12/2016  كلية القانون الكويتية العالمية (2237-2410كلية القانون الكويتية العالمية )   .1
 4/6/2012  مكتبة الملك فهد الوطنية / السعودية  مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية    .2
 11/4/2017  األمانة العامة التحاد الجامعات العربية اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي  .3
 15/01/2014  كلية السياحة و الفنادق في جامعة قناة السويس / مصر اتحاد الجامعات العربية للسياحة و الضيافة  .4
 17/2/2013  البليدة  –جامعة سعد  دحلب  اآلداب والعلوم االجتماعية   .5
 29/11/2013  مركز الدراسات و البحوث بكلية الملك فهد األمنية  البحوث األمنية  .6
 16/5/2013   الجامعة اإلسالمية / ماليزيا  التجديد  .7
 2010/2/9  االتحاد السعودي للطب الرياضي الدورية السعودية للطب الرياضي   .8
 4/6/2012  كلية العلوم اإلسالمية  –جامعة الجزائر  الصراط   .9

 01/8/2012  جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية  العلوم اإلدارية واالقتصادية   .10
 29/11/2013  جامعة الكوفة / العراق الكوفة   .11
 06/7/2012  مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات / تونس  المجلة التاريخية المغاربية   .12
   مجلس النشر العلمي / جامعة الكويت  المجلة التربوية   .13
 06/7/2012  مركز البحث في االنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية / الجزائر  المجلة الجزائرية في االنتروبولوجيا والعلوم االجتماعية   .14
   السياسية واإلعالم / جامعة الجزائر/  الجزائركلية العلوم  المجلة الجزائرية للعلوم السياسية  واإلعالمية  .15
 2014/2/3في   جامعة قطر / قطر  المجلة الدولية للقانون   .16
   الجمعية السعودية لطب االسنان في الرياض / السعودية  المجلة السعودية لطب االسنان  .17
 23/12/2012  الجامعات العربيةاألمانة العامة التحاد  المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي  .18
 2008/7/2في   مجلس النشر العلمي / جامعة الكويت / الكويت المجلة العربية للعلوم االنسانية   .19

مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الجمعية العربية للعلوم  المجلة العربية للعلوم السياسية  .20
 2007/3/28في   السياسية / بيروت / لبنان

 2007/7/4في   مركز البحرين للدراسات والبحوث / مملكة البحرين المجلة العربية للغذاء والتغذية  .21
 11/06/2013في   جامعة الجزائر / الجزائر المجلة العلمية للتربية الرياضية والبدنية  .22

23.  
-5692المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم اإللكتروني )

 7/8/2018في   جامعة القدس المفتوحة -العلميعمادة البحث  (2520
   الجمعية الفلسفية العربية / االردن  المجلة الفلسفية العربية   .24
 03/10/2012  مركز الدراسات القانونية والقضائية / قطر  المجلة القانونية والقضائية   .25
   الهندسة المعماريةجامعة بيروت العربية في لبنان /كلية  المجلة المعمارية الهندسية  .26
 20/9/2017  جامعة العلوم اإلسالمية العالمية   الميزان للدراسات اإلسالمية والقانونية  .27
 4/6/2012  الجمعية العربية لعلم االجتماع   إضافات "المجلة العربية لعلم االجتماع  .28
 21/6/2012  جامعة محمد الخامس / معهد الدراسات واألبحاث للتعريب أبحاث لسانية   .29
 24/10/2012  االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  أعلم  .30



 تاريخ االعتماد مكان الصدور اسم المجلة رقم

31.  
 SAAD   :A Late Romanبحوث منشورة في كتاب )

Byzantine Site in North Jordan)  2004عمادة البحث العلمي / جامعة اليرموك / األردن عام   
 2012-01-04  جامعة الملك سعود / السعودية  جامعة الملك سعود للسياحة واآلثار  .32
 19/8/2011  جامعة الملك عبد العزيز / السعودية   جامعة الملك عبد العزيز اآلداب والعلوم اإلنسانية   .33
 13/1/2013  مكة / المملكة العربية السعودية -جامعة أم القرى  جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية   .34
 2012-04-05  جامعة عمار الثليجي باألغواط / الجزائر  دراسات  .35
 17/5/2012  جامعة قاصدي مرباح ورقلة / الجزائر  دراسات نفسية وتربوية  .36
 03/03/2013  جامعة زيان عاشور / الجلفة / الجزائر  دراسات وأبحاث   .37
 20/3/2018  السياسات / قطرالمركز العربي لألبحاث و دراسة  (1583-2307سياسيات عربية )  .38
 2012-03-14  كلية اآلداب والعلوم االجتماعية /جامعة السلطان قابوس  كلية اآلداب والعلوم االجتماعية   .39
 15/01/2014  كلية السياحة و الفنادق في جامعة الفيوم / مصر كلية السياحة و الفندقة  .40
 31/3/2016في   جامعة مرمرة التركية  كلية العلوم الشرعية  .41
 2010/3/17  جمعية كليات اآلداب في الجامعات العربية مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب   .42

الجمعية العلمية لكليات التربية ومعاهدها في الجامعات العربية/ كلية  مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  .43
   التربية/ جامعة دمشق/ سوريا

 2009/3/4في   األردن –المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، عمان  اسالمية المعرفةمجلة   .44
  2008/12/24في   كلية اآلداب / جامعة الروح القدس / الكسليك / لبنان مجلة اآلداب والترجمة  .45
 6/7/2017  مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واالبحاث مجلة الباب  .46
  2008/12/24في   الكتاب العرب بدمشق / سوريااتحاد  مجلة التراث العربي  .47

48.  
-2410مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية )

 24/7/2011  غزة –الجامعة اإلسالمية  (3152
 14/07/2011  الجمعية السعودية للغذاء والتغذية / السعودية مجلة الجمعية السعودية للغذاء والتغذية   .49
   الجمعية الفلسفية المصرية / مصر مجلة الجمعية الفلسفية المصرية   .50
   كلية الحقوق / جامعة البحرين/ البحرين مجلة الحقوق   .51
 2007/9/12في   مجلس النشر العلمي / جامعة الكويت / الكويت مجلة الحقوق   .52
   مكتبة التربية العربي لدول الخليج  مجلة الخليج العربي للبحوث العلمية   .53
 2008/6/25في   دارة الملك عبد العزيز / الرياض / السعودية مجلة الدارة   .54
 2009/3/18في   مركز البحرين للبحوث والدراسات / مملكة البحرين  مجلة الدراسات االستراتيجية  .55
 24/7/2011  سلطنة ُعمانجامعة السلطان قابوس /  مجلة الدراسات التربوية والنفسية  .56

 مجلة الدراسات الدبلوماسية   .57
معهد الدراسات الدبلوماسية / وزارة الخارجية / المملكة العربية 

  2007/2/28في   السعودية

 مجلة الدراسات اللغوية   .58
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية / الرياض / 

   السعودية 
 22/5/2016في   الجامعة االسالمية العالمية في ماليزيا واألدبيةمجلة الدراسات اللغوية   .59



 تاريخ االعتماد مكان الصدور اسم المجلة رقم

 11/4/2017  عمادة البحث العلمي في جامعة الزرقاء مجلة الزرقاء للبحوث ودراسات اإلنسانية  .60

 مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية    .61
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية / جامعة الكويت / الخالدية / 

   الكويت
   كلية الشريعة والقانون / العين / جامعة االمارات العربية المتحدة   مجلة الشريعة والقانون   .62
 2009/4/29في     مجلة العالقات العربية اآلسيوية )نحو مستقبل مشرق(  .63
 2008/1/16في   جامعة الكويت / دولة الكويت مجلة العلوم االجتماعية  .64
 2008/7/2في   اآلداب ، جامعة البحرين ، البحرينكلية  مجلة العلوم االنسانية   .65
   كلية العلوم االنسانية واالجتماعية / جامعة االمارات العربية المتحدة مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية  .66
 19/10/2011  جامعة هيتين التركية مجلة العلوم اإلسالمية  .67
 2013/03/25في   / جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية / السعودية  مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية   .68
   كلية التربية/ جامعة البحرين مجلة العلوم التربوية والنفسية   .69
   جامعة الجزائر / الجزائر مجلة العلوم السياسية والعالقات الدولية  .70
 11/8/2010  جامعة القصيم / المملكة العربية السعودية  مجلة العلوم الشرعية  .71
 11/06/2013في   جامعة القصيم / المملكة العربية السعودية مجلة العلوم العربية واالنسانية  .72
   كلية العلوم االنسانية واالجتماعية / جامعة تونس االولى / تونس  مجلة الكراسات التونسية )مجلة العلوم االنسانية(   .73
 2008/11/20في   الجمعية االقتصادية الكويتية / الكويت مجلة الكويت االقتصادية  .74
 24/4/2018  األردن-عمان –جامعة العلوم االسالمية  مجلة المشكاة   .75
 2009/3/18في   كلية الحقوق والعلوم السياسية / جامعة محمد خيضر / الجزائر مجلة المفكر  .76
 24/7/2011  بريطانيا –لندن  –دار المريخ  العربيةمجلة المكتبات والمعلومات   .77
   جامعة آل البيت / االردن مجلة المنارة   .78
 27/12/2010  الجامعة األمريكية في بيروت –كلية اآلداب والعلوم  مجلة أبحاث  .79
 2007/7/25   اضانا / اسطانبول / تركيا مجلة بحوث الحديث   .80
 7/8/2018   كلية العلوم اإلسالمية –جامعة أديامان  (2587-1757)مجلة بحوث العلوم اإلسالمية   .81
 10/3/2016   جامعة ابن رشد/ هولندا مجلة جامعة ابن رشد  .82
   السعودية  مجلة جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية    .83
   جامعة البعث / حمص / سوريا مجلة جامعة البعث  .84

 جامعة السلطان قابوس / سلطنة عمان للبحــــوث العلميـةمجلة جامعة السلطان قابوس   .85
عالمية في 

2007/9/5 
 2008/2/27  جامعة الشارقة / دولة االمارات العربية المتحدة مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية  .86

 مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واالنسانية  .87
العلمي / جامعة الشارقة / دولة كلية الدراسات العليا والبحث 

 2008/3/19   االمارات العربية المتحدة

88.  
-7166مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات االسالمية )

 جامعة الشارقة / دولة االمارات العربية المتحدة  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية سابقا--(2616
 تعديل

 5/5/2019 



 تاريخ االعتماد مكان الصدور اسم المجلة رقم

89.  
مجلة جامعة -( 2616-6526جامعة الشارقة للعلوم القانونية ) مجلة

 الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية سابقا
 4/05/2010  جامعة الشارقة / اإلمارات العربية المتحدة

 5/5/2019تعديل 
 17/5/2012  جامعة الطائف / السعودية  مجلة جامعة الطائف "اآلداب والتربية  .90
 7/8/2018   جامعة القدس المفتوحة -عمادة البحث العلمي (.2074-5648المفتوحة لألبحاث والدراسات )مجلة جامعة القدس   .91

92.  
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية 

 7/8/2018   جامعة القدس المفتوحة -عمادة البحث العلمي ( .4647-2307)

93.  
-2313اإلدارية واالقتصادية ) مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث

 7/8/2018في   جامعة القدس المفتوحة -عمادة البحث العلمي (7592
  2007/4/18في   جامعة الملك خالد ، أبها ، السعودية  مجلة جامعة الملك خالد ، للعلوم الشرعية ، والعربية ، واإلنسانية  .94
   جامعة الملك سعود / الرياض / السعودية  مجلة جامعة الملك سعود ) العلوم (  .95
   جامعة الملك سعود / الرياض / السعودية  مجلة جامعة الملك سعود / العلوم  التربوية واالسالمية  .96
 5/4/2015  جامعة الملك سعود مجلة جامعة الملك سعود للحقوق والعلوم السياسية  .97

98.  
علوم االرض ( و) العلوم مجلة جامعة الملك عبد العزيز ) العلوم ( و ) 

   جامعة الملك عبد العزيز / جدة / السعودية  الهندسية(
 2009/2/18  جامعة الملك عبد العزيز / السعودية مجلة جامعة الملك عبد العزيز / االقتصاد االسالمي  .99

 4/10/2010  جامعة النجاح / فلسطين  مجلة جامعة النجاح   .100
 17/8/2011  السعودية  –جامعة أم القرى  مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية   .101

102.  
مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ) سلسلة اآلداب 

   جامعة تشرين / الالذقية / سوريا والعلوم االنسانية (
 4/11/2018  جرش جامعة (2672-1814مجلة جامعة جرش للبحوث والدراسات )  .103
 09/10/21   جامعة دمشق / سوريا  مجلة جامعة دمشق   .104
 13/05/2010  جامعة دمشق / سوريا  مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية  .105
   جامعة دمشق / سوريا  مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية   .106

 غزة –فلسطين جامعة  مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات  .107
عدم اعتماد 

27/3/2019 
 22/11/2016  النادي األدبي بالرياض/ السعودية مجلـــــة حقـــول  .108
  2008/12/24   كلية اآلداب والعلوم االنسانية / جامعة البلمذر / لبنان مجلة حوليات  .109
 2007/2/7   مجلس النشر العلمي/ كلية اآلداب / جامعة الكويت / الكويت  مجلة حوليات كلية اآلداب والعلوم االجتماعية  .110
   كلية الشريعة والقانون والدراسات االسالمية / جامعة قطر  مجلة حوليات كلية الشريعة والقانون والدراسات االسالمية   .111
   كلية التربية / جامعة قطر  مجلة حولية كلية التربية   .112
 2009/6/3   مجلس النشر العلمي / جامعة الكويت / الكويت والجزيرة العربية مجلة دراسات الخليج  .113
   لجنة كتابة تاريخ العرب / جامعة دمشق / سوريا  مجلة دراسات تاريخية   .114
   مركز الدراسات الدولية / جامعة بغداد / العراق مجلة دراسات دولية  .115
 19/10/2011  / الجزائرورقلهجامعة قاصدي مرباح  مجلة دراسات نفسية وتربوية  .116



 تاريخ االعتماد مكان الصدور اسم المجلة رقم

117.  
مجلة رسالة ) -(8045-1658) المجلة السعودية للعلوم التربوية

 ( سابقاالتربية وعلم النفس
الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية / جامعة الملك سعود / 

 السعودية 
 تعديل

5/5/2019  

 مجلة شؤون اجتماعية   .118
األمريكية في الشارقة / دولة اإلمارات جمعية االجتماعيين والجامعة 

 2007/6/6   العربية المتحدة
   دار ثقيف للنشر والتأليف / الرياض / السعودية  مجلة عالم الكتب   .119

120.  
مجلة عالم المخطوطات والنوادر ) ملحق يهتم بنشر االعمال المحققة 

   دار ثقيف للنشر والتأليف / الرياض / السعودية  في التراث العربي االسالمي(

121.  
مجلة كلية االنسانيات والعلوم االجتماعية) كانت تصدر باسم حولية 

   كلية االنسانيات والعلوم االجتماعية في جامعة قطر/الدوحة  (1997كلية االنسانيات والعلوم االجتماعية حتى
 03/8/2011  /كلية التجارة واالقتصادجامعة صنعاء  مجلة كلية التجارة واالقتصاد  .122
   كلية التربية / جامعة االمارات العربية المتحدة  مجلة كلية التربية   .123

 مجلة كلية الدراسات االسالمية والعربية   .124
كلية الدراسات االسالمية والعربية / دبي / دولة االمارات العربية 

  2008/6/18   المتحدة
 2008/11/20   كلية الشريعة والدراسات االسالمية ، جامعة قطر ، قطر والدراسات االسالميةمجلة كلية الشريعة   .125
   مجمع اللغة العربية االردني  مجلة مجمع اللغة العربية االردني   .126
 2009/2/18   مركز بحوث دراسات المدينة المنورة / السعودية مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة  .127

 معالم القرآن والسنةمجلة   .128
كلية دراسات القرآن والسنة ، جامعة العلوم االسالمية الماليزية ، 

 2008/11/20   ماليزيا
   جامعة مؤتة مجلة مؤته للبحوث والدراسات  .129
   الجمعية العربية لوقاية النبات / لبنان  مجلة وقاية النبات العربية   .130

131.  
-2410االدارية والقانونية  )كلية أحمد بن محمد العسكرية للعلوم 

 29/11/2018 كلية أحمد بن محمد العسكرية/ قطر (6224
 29/11/2018 جامعة الحسين بن طالل (7436-2519مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث )  .132
 29/11/2018 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة المجلة األردنية للعلوم التطبيقية  .133
 15/1/2019 غزة-الجامعة اإلسالمية  (2148-2616للدراسات الشرعية والقانونية )الجامعة اإلسالمية   .134
 15/1/2019 غزة-الجامعة اإلسالمية  (5201-2410الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية )  .135

 (9379-2356البحوث والدراسات العربية )  .136
معهد البحوث والدراسات العربية  –قسم البحوث والدراسات 

(AIESCO) 15/1/2019 
 15/1/2019 فلسطين -الجامعة العربية األمريكية (6223-2308الجامعة العربية األمريكية للبحوث )  .137
 15/1/2019 الدوحة -المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات (2473-2305أسطور للدراسات التاريخية )  .138
 30/10/2013 المكتبات والمعلومات األردنيةجمعية  (2308-0981المجلة االردنية للمكتبات والمعلومات )  .139
 12/2/2019 وكالة البحوث والتطوير في جامعة المدينة العالمية / ماليزيا (9735-2231جامعة المدينة العالمية المحكمة )مجمع()  .140

 26/2/2019 غزة-الجامعة اإلسالمية  (3179-2410مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية )  .141
 26/2/2019 الجمعية األردنية للعلوم التربوية (2520-7555التربوية األردنية )المجلة   .142



 تاريخ االعتماد مكان الصدور اسم المجلة رقم

 (3408-2052المجلة الدولية للبيئة والمياه )  .143
تر مانشس–المنظمة األوروعربية ألبحاث البيئة والمياه والصحراء 

 26/2/2019 بريطانيا –
 17/3/2019 السعودية-الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية بالمدينة المنورة مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية بالمدينة المنورة   .144
 17/3/2019 (AROQAالمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم ) (X495-2313المجلة العربية لجودة التعليم )  .145
 27/3/2019 قطر  -المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات (2305-2465َتبيُّن للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية )  .146
 27/3/2019 قطر-المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات (4449-2413استشراق للدراسات المستقبلية )  .147

148.  
-1023أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية")

 27/6/2019 جامعة اليرموك-عمادة البحث العلمي (0165

 )2357–0644األندلس )  .149
مخبر نظرية اللغة / مصر –جامعة القاهرة  -كلية دار العلوم

 27/6/2019 الوظيفية"  بجامعة الشلف، الجزائر
 27/6/2019 جامعة اربد االهلية -عمادة البحث العلمي اربد للبحوث والدراسات   .150
 5/9/2019 الجزائر  –جامعة البليدة  الصوتيات   .151
 2019/10/8   جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية المتوسطية  .152
 2019/10/8   الوادي -جامعة الشهيد حمه لخضر  مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  .153
 2019/10/8   حسيبة بن بوعلي بالشلفجامعة  األكاديمية للدراسات اإلجتماعية و اإلنسانية  .154
 2019/10/8 ألمانيا –المركز الديموقراطي العربي   مجلة العلوم السياسية والقانون   .155

156.  
المجلة العلمية السنوية لجمعية الخدمة االجتماعية في اتحاد الجامعات 

 2019/10/8 اتحاد الجامعات العربية   العربية

 


