
لةرقم ان الصدور اسم ا يفم التص
1(2237-2410) ية العاملية لية القانون الكو ية العاملية   6/12/2016لية القانون الكو
د الوطنية2 السعودية مجلة مكتبة امللك ف / د الوطنية  4/6/2012مكتبة امللك ف
امعات العرية للبحوث  التعليم العا3 يةاتحاد ا امعات العر  11/4/2017األمانة العامة التحاد ا
امعات العرية للسياحة و الضيافة4  15/01/2014لية السياحة و الفنادق  جامعة قناة السوس / مصراتحاد ا
البليدةاآلداب والعلوم االجتماعية5 – حلب –  17/2/2013جامعة سعد
د األمنيةالبحوث األمنية6 لية امللك ف  29/11/2013مركز الدراسات و البحوث ب
ياالتجديد7 مال / امعة اإلسالمية   16/5/2013ا
ا8 ة السعودية للطب الر االدور  2010/2/9االتحاد السعودي للطب الر
لية العلوم اإلسالميةالصراط9 زائر–  4/6/2012جامعة ا

ة واالقتصادية10  01/8/2012جامعة القصيم  اململكة العرية السعوديةالعلوم اإلدار
العراقالكوفة11 /  29/11/2013جامعة الكوفة
ية12 لة التارخية املغار سا / تو  06/7/2012مؤسسة التمي للبحث العل واملعلومات
ة13 بو لة ال تا جامعة الكو / شر العل مجلس ال
ولوجيا والعلوم االجتماعية14 و زائرة  االن لة ا زائرا ولوجيا االجتماعية والثقافية / ا و  06/7/2012مركز البحث  االن
زائرة للعلوم السياسية  واإلعالمية15 لة ا زائرا زائر/  ا جامعة ا / لية العلوم السياسية واإلعالم
لة الدولية للقانون16 قطرا   2014/2/3جامعة قطر/
لة السعودية لطب االسنان17 معية السعودية لطب االسنان  الراض / السعوديةا ا
ام18 لة العرية لضمان جودة التعليم ا يةا امعات العر  23/12/2012األمانة العامة التحاد ا
سانية19 لة العرية للعلوم اال تا الكو / جامعة الكوت / شر العل   2008/7/2مجلس ال
لة العرية للعلوم السياسية20 وت / لبنانا معية العرية للعلوم السياسية / ب   2007/3/28مركز دراسات الوحدة العرية بالتعاون مع ا
لة العرية للغذاء والتغذية21 مملكة البحرنا /   2007/7/4مركز البحرن للدراسات والبحوث
بية الراضية والبدنية22 لة العلمية لل زائرا ا زائر/   11/06/2013جامعة ا
ي (2520-5692)23 و ية للتعليم املفتوح والتعلم اإللك لة الفلسطي جامعة القدس املفتوحةا -   7/8/2018عمادة البحث العل
لة الفلسفية العرية24 االردنا / معية الفلسفية العرية ا
لة القانونية والقضائية25 قطرا /  03/10/2012مركز الدراسات القانونية والقضائية
ندسية26 ة ال لة املعمار ةا ندسة املعمار لية ال / وت العرية  لبنان جامعة ب
ان للدراسات اإلسالمية والقانونية27  20/9/2017جامعة العلوم اإلسالمية العامليةامل
لة العرية لعلم االجتماع28 "ا معية العرية لعلم االجتماعإضافات  4/6/2012ا
د الدراسات واألبحاث للتعربأبحاث لسانية29 مع / امس  21/6/2012جامعة محمد ا
 24/10/2012االتحاد العري للمكتبات واملعلوماتأعلم30
31(SAAD :  A Late Roman Byzantine Site in North Jordan) شورة  كتاب األردن عام 2004بحوث م / موك جامعة ال / عمادة البحث العل
السعوديةجامعة امللك سعود للسياحة واآلثار32 /  2012-01-04جامعة امللك سعود
سانية33 السعوديةجامعة امللك عبد العزز اآلداب والعلوم اإل  19/8/2011 جامعة امللك عبد العزز/
سانية34 ة واالجتماعية واإل بو اململكة العرية السعوديةجامعة أم القرى للعلوم ال / مكة -  13/1/2013جامعة أم القرى
زائردراسات35 ا /  2012-04-05جامعة عمار الثلي باألغواط
ة36 زائردراسات نفسية وترو ا /  17/5/2012جامعة قاصدي مراح ورقلة
زائردراسات وأبحاث37 ا / لفة ا /  03/03/2013جامعة زان عاشور
38(1583-2307) قطرسياسيات عرية /  20/3/2018املركز العري لألبحاث و دراسة السياسات
/جامعة السلطان قابوسلية اآلداب والعلوم االجتماعية39  2012-03-14لية اآلداب والعلوم االجتماعية
مصرلية السياحة و الفندقة40 /  15/01/2014لية السياحة و الفنادق  جامعة الفيوم
كيةلية العلوم الشرعية41   31/3/2016جامعة مرمرة ال
امعات العرية لآلداب42 امعات العريةمجلة اتحاد ا ليات اآلداب  ا  2010/3/17جمعية 
بية وعلم النفس43 امعات العرية لل امجلة اتحاد ا بية/ جامعة دمشق/ سور لية ال امعات العرية/  ا  ا د بية ومعا ليات ال معية العلمية ل ا
األردنمجلة اسالمية املعرفة44 – د العاملي للفكر اإلسالمي ، عمان   2009/3/4املع
جمة45 الكسليك / لبنانمجلة اآلداب وال / جامعة الروح القدس /   2008/12/24لية اآلداب
 6/7/2017مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واالبحاثمجلة الباب46
اث العري47 امجلة ال سور /   2008/12/24اتحاد الكتاب العرب بدمشق
ة والنفسية (3152-2410)48 بو امعة اإلسالمية للدراسات ال غزةمجلة ا – امعة اإلسالمية  24/7/2011ا
معية السعودية للغذاء والتغذية49 السعوديةمجلة ا / معية السعودية للغذاء والتغذية  14/07/2011ا
معية الفلسفية املصرة50 مصرمجلة ا / معية الفلسفية املصرة ا
قوق51 البحرنمجلة ا جامعة البحرن/ / قوق لية ا
قوق52 تمجلة ا الكو / جامعة الكوت / شر العل   2007/9/12مجلس ال
ليج العري للبحوث العلمية53 ليجمجلة ا بية العري لدول ا مكتبة ال
السعوديةمجلة الدارة54 / الراض   2008/6/25دارة امللك عبد العزز/
اتيجية55 مملكة البحرنمجلة الدراسات االس /   2009/3/18مركز البحرن للبحوث والدراسات
ة والنفسية56 بو سلطنة ُعمانمجلة الدراسات ال /  24/7/2011جامعة السلطان قابوس
ارجية / اململكة العرية السعوديةمجلة الدراسات الدبلوماسية57 وزارة ا / د الدراسات الدبلوماسية   2007/2/28مع
ة58 مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية / الراض / السعوديةمجلة الدراسات اللغو
ة واألدبية59 يامجلة الدراسات اللغو امعة االسالمية العاملية  مال   22/5/2016ا
سانية60  11/4/2017عمادة البحث العل  جامعة الزرقاءمجلة الزرقاء للبحوث ودراسات اإل
تمجلة الشرعة والدراسات اإلسالمية61 الدية / الكو جامعة الكوت / ا / لية الشرعة والدراسات اإلسالمية
جامعة االمارات العرية املتحدةمجلة الشرعة والقانون62 / ن الع / لية الشرعة والقانون
(نحو مستقبل مشرق )63 ة   2009/4/29مجلة العالقات العرية اآلسيو
تمجلة العلوم االجتماعية64 دولة الكو /   2008/1/16جامعة الكوت

قية من الت العرية املعتمدة لل ا



سانية65   2008/7/2لية اآلداب ، جامعة البحرن ، البحرنمجلة العلوم اال
سانية واالجتماعية66 جامعة االمارات العرية املتحدةمجلة العلوم اال / سانية واالجتماعية لية العلوم اال
كيةمجلة العلوم اإلسالمية67 ن ال يت  19/10/2011جامعة 
سانية واالجتماعية68 / السعوديةمجلة العلوم اإل جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية /2013/03/25  
ة والنفسية69 بو جامعة البحرنمجلة العلوم ال بية/ لية ال
زائرمجلة العلوم السياسية والعالقات الدولية70 ا زائر/ جامعة ا
اململكة العرية السعوديةمجلة العلوم الشرعية71 /  11/8/2010جامعة القصيم
سانية72 اململكة العرية السعوديةمجلة العلوم العرية واال /   11/06/2013جامعة القصيم
سانية)73 (مجلة العلوم اال سية جامعة توس االو / توسمجلة الكراسات التو / سانية واالجتماعية لية العلوم اال
تمجلة الكوت االقتصادية74 الكو / ية معية االقتصادية الكو   2008/11/20ا
اة75 -األردنمجلة املش –عمان  24/4/2018جامعة العلوم االسالمية
زائرمجلة املفكر76 جامعة محمد خيضر / ا / قوق والعلوم السياسية   2009/3/18لية ا
برطانيامجلة املكتبات واملعلومات العرية77 – لندن –  24/7/2011دار املرخ
االردنمجلة املنارة78 / ت جامعة آل الب
وتمجلة أبحاث79 امعة األمركية  ب ا –  27/12/2010لية اآلداب والعلوم
ديث80 تركيامجلة بحوث ا / اسطانبول /   2007/7/25اضانا
81(2587-1757) لية العلوم اإلسالميةمجلة بحوث العلوم اإلسالمية –   7/8/2018جامعة أديامان
ولندامجلة جامعة ابن رشد82   10/3/2016جامعة ابن رشد/
السعوديةمجلة جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية83
امجلة جامعة البعث84 سور / حمص / جامعة البعث
سلطنة عمانمجلة جامعة السلطان قابوس للبحــــوث العلميـة85 / عاملية  2007/9/5جامعة السلطان قابوس
سانية واالجتماعية86 دولة االمارات العرية املتحدةمجلة جامعة الشارقة للعلوم اال /  2008/2/27جامعة الشارقة
سانية87 جامعة الشارقة / دولة االمارات العرية املتحدةمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واال /   2008/3/19لية الدراسات العليا والبحث العل
اإلمارات العرية املتحدةمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية88 /  4/05/2010جامعة الشارقة
بية89 "اآلداب وال السعوديةمجلة جامعة الطائف /  17/5/2012جامعة الطائف
جامعة القدس املفتوحةمجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات (2074-5648).90 -   7/8/2018عمادة البحث العل
91. (2307-4647) ة والنفسية بو جامعة القدس املفتوحةمجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات ال -   7/8/2018عمادة البحث العل
ة واالقتصادية (7592-2313)92 جامعة القدس املفتوحةمجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلدار -   7/8/2018عمادة البحث العل
سانية93 ا ، السعوديةمجلة جامعة امللك خالد ، للعلوم الشرعية ، والعرية ، واإل   2007/4/18جامعة امللك خالد ، أ
94( العلوم ) السعوديةمجلة جامعة امللك سعود / الراض / جامعة امللك سعود
ة واالسالمية95 بو العلوم  ال / السعوديةمجلة جامعة امللك سعود / الراض / جامعة امللك سعود
قوق والعلوم السياسية96  5/4/2015جامعة امللك سعودمجلة جامعة امللك سعود ل
97( ندسية العلوم ) و ( علوم االرض ) و( العلوم ال السعوديةمجلة جامعة امللك عبد العزز( / جدة جامعة امللك عبد العزز/
االقتصاد االسالمي98 السعوديةمجلة جامعة امللك عبد العزز/   2009/2/18جامعة امللك عبد العزز/
نمجلة جامعة النجاح99 فلسط /  4/10/2010 جامعة النجاح

السعوديةمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشرعة والدراسات اإلسالمية100 –  17/8/2011جامعة أم القرى
101( سانية شرن للدراسات والبحوث العلمية ( سلسلة اآلداب والعلوم اال امجلة جامعة  سور / الالذقية / شرن جامعة 
 4/11/2018جامعة جرشمجلة جامعة جرش للبحوث والدراسات (2672-1814)102
امجلة جامعة دمشق103 سور /   09/10/21جامعة دمشق
سانية104 امجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإل سور /  13/05/2010جامعة دمشق
امجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية105 سور / جامعة دمشق
ن لألبحاث والدراسات106 غزةمجلة جامعة فلسط – ن  2/11/2017جامعة فلسط
ــــة حقـــول107 السعوديةمجلـ ي بالراض/  22/11/2016النادي األد
جامعة البلمذر / لبنانمجلة حوليات108 / سانية   2008/12/24 لية اآلداب والعلوم اال
لية اآلداب والعلوم االجتماعية109 تمجلة حوليات  جامعة الكوت / الكو / لية اآلداب / شر العل   2007/2/7مجلس ال
لية الشرعة والقانون والدراسات االسالمية110 لية الشرعة والقانون والدراسات االسالمية / جامعة قطرمجلة حوليات 
بية111 لية ال جامعة قطرمجلة حولية  / بية لية ال
زرة العرية112 ليج وا تمجلة دراسات ا الكو / جامعة الكوت / شر العل   2009/6/3مجلس ال
امجلة دراسات تارخية113 سور / جامعة دمشق / نة كتابة تارخ العرب
العراقمجلة دراسات دولية114 / غداد جامعة  / مركز الدراسات الدولية
ة115 زائرمجلة دراسات نفسية وترو ا /  19/10/2011جامعة قاصدي مراح ورقلھ 
بية وعلم النفس116 ة والنفسية / جامعة امللك سعود / السعوديةمجلة رسالة ال بو معية السعودية للعلوم ال ا
امعة األمركية  الشارقة / دولة اإلمارات العرية املتحدةمجلة شؤون اجتماعية117 ن وا   2007/6/6جمعية االجتماعي
السعوديةمجلة عالم الكتب118 / الراض / شر والتأليف دار ثقيف لل
اث العري االسالمي)119 ققة  ال شر االعمال ا تم ب ق  م طوطات والنوادر( السعوديةمجلة عالم ا / الراض / شر والتأليف دار ثقيف لل
120(1997 سانيات والعلوم االجتماعية  جامعة قطر/الدوحةح لية اال
لية التجارة واالقتصاد121 لية التجارة واالقتصادمجلة  /  03/8/2011جامعة صنعاء
بية122 لية ال جامعة االمارات العرية املتحدةمجلة  / بية لية ال
لية الدراسات االسالمية والعرية123 دولة االمارات العرية املتحدةمجلة  / ي د /   2008/6/18 لية الدراسات االسالمية والعرية
لية الشرعة والدراسات االسالمية124   2008/11/20لية الشرعة والدراسات االسالمية ، جامعة قطر ، قطرمجلة 
ي125 يمجلة مجمع اللغة العرية االرد مجمع اللغة العرية االرد
السعوديةمجلة مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة126 /   2009/2/18مركز بحوث دراسات املدينة املنورة
يامجلة معالم القرآن والسنة127 ية ، مال   2008/11/20لية دراسات القرآن والسنة ، جامعة العلوم االسالمية املال
جامعة مؤتةمجلة مؤتھ للبحوث والدراسات128
لبنانمجلة وقاية النبات العرية129 / معية العرية لوقاية النبات ا
ة والقانونية  (6224-2410)130 قطرلية أحمد بن محمد العسكرة للعلوم االدار 29/11/2018لية أحمد بن محمد العسكرة/



ن بن طالل للبحوث (7436-2519)131 س ن بن طاللمجلة جامعة ا س 29/11/2018جامعة ا
لة األردنية للعلوم التطبيقية132 اصةا 29/11/2018جامعة العلوم التطبيقية ا
امعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية (2148-2616)133 -غزةا امعة اإلسالمية 15/1/2019ا
امعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية (5201-2410)134 امعة اإلسالمية -غزةا 15/1/2019ا
د البحوث والدراسات العرية (AIESCO)البحوث والدراسات العرية (9379-2356)135 15/1/2019قسم البحوث والدراسات – مع
امعة العرية األمركية للبحوث (6223-2308)136 نا امعة العرية األمركية- فلسط 15/1/2019ا
15/1/2019املركز العري لألبحاث ودراسة السياسات- الدوحةأسطور للدراسات التارخية (2473-2305)137

لة االردنية للمكتبات واملعلومات (2308-0981)138 30/10/2013جمعية املكتبات واملعلومات األردنيةا

كمة (مجمع)(9735-2231)139 ياجامعة املدينة العاملية ا ر  جامعة املدينة العاملية / مال الة البحوث والتطو 12/2/2019و
سانية (3179-2410)140 امعة اإلسالمية للبحوث اإل -غزةمجلة ا امعة اإلسالمية 26/2/2019ا
ة األردنية (2520-7555)141 بو لة ال ةا بو معية األردنية للعلوم ال 26/2/2019ا
ئة واملياه (3408-2052)142 لة الدولية للب شس – برطانياا راء –ما ئة واملياه وال 26/2/2019املنظمة األوروعرية ألبحاث الب
امعة اإلسالمية للعلوم الشرعية باملدينة املنورة143 امعة اإلسالمية للعلوم الشرعية باملدينة املنورة-السعوديةمجلة ا 17/3/2019ا
144(X495-2313) ودة التعليم لة العرية  ودة  التعليم (AROQA)ا 17/3/2019املنظمة العرية لضمان ا


