
 

                     

 

 لجنة الترقیات األكاد�میة
 یالت أعضاء هیئة التدر�س المحترمینالزمالء والزم

 تحیة طیبة و�عد،،،

 ألغراض النشر والترقیة المعتمدة المجالت العر�یةالموضوع: 

 المجالت العر�یة المصنفة ضمن سكو�س    •

العر�یة المعترف بها من قبل مجلس  الكلیات أو المعاهدالمجالت العر�یة التي تصدر عن أحد الجامعات أو  •

                 عر�ي متقدم. معامل تأثیرالجامعات العر�یة وذات 

 المعتمدة العر�یة العلمیة المجالت�اإلضافة إلى مجلة جامعة االستقالل لأل�حاث، تجدون مرفقًا قائمة �أسماء •

 م)، علمًا �أن هذه القائمة سیتعمول بها في جامعة االستقاللمقیة المع مراعاة شروط التر (ألغراض النشر والترقیة 

  2021/2022ابتداًء من العام الدراسي  على األ�حاث التي سیتم نشرها اعتمادها
 

 رقم اسم المجلة مكان الصدور
  .1 )2237-2410كلیة القانون الكویتیة العالمیة ( كلیة القانون الكویتیة العالمیة

  .2 مجلة مكتبة الملك فھد الوطنیة فھد الوطنیة / السعودیةمكتبة الملك 
  .3 اتحاد الجامعات العربیة للبحوث في التعلیم العالي األمانة العامة التحاد الجامعات العربیة

  .4 اتحاد الجامعات العربیة للسیاحة والضیافة كلیة السیاحة و الفنادق في جامعة قناة السویس / مصر
  .5 اآلداب والعلوم االجتماعیة یدةالبل –جامعة سعد دحلب 

  .6 البحوث األمنیة مركز الدراسات والبحوث بكلیة الملك فھد األمنیة
  .7 التجدید الجامعة اإلسالمیة / مالیزیا

  .8 الدوریة السعودیة للطب الریاضي االتحاد السعودي للطب الریاضي
  .9 الصراط كلیة العلوم اإلسالمیة –جامعة الجازئر 

  .10 العلوم اإلداریة واالقتصادیة المملكة العربیة السعودیة جامعة القصیم في
  .11 الكوفة جامعة الكوفة / العراق

  .12 المجلة التاریخیة المغاربیة مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات / تونس
  .13 المجلة التربویة مجلس النشر العلمي / جامعة الكویت

  .14 المجلة الجزائریة في االنتروبولوجیا والعلوم االجتماعیة والثقافیة / الجزائرمركز البحث في االنتروبولوجیا االجتماعیة 
  .15 المجلة الجزائریة للعلوم السیاسیة واإلعالمیة كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم / جامعة الجزائر/ الجزائر

  .16 المجلة الدولیة للقانون جامعة قطر / قطر
  .17 المجلة السعودیة لطب االسنان / السعودیة الجمعیة السعودیة لطب االسنان في الریاض

  .18 المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي األمانة العامة التحاد الجامعات العربیة
  .19 المجلة العربیة للعلوم االنسانیة مجلس النشر العلمي / جامعة الكویت / الكویت

للعلوم مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع الجمعیة العربیة 
  .20 المجلة العربیة للعلوم السیاسیة السیاسیة / بیروت / لبنان

  .21 المجلة العربیة للغذاء والتغذیة مركز البحرین للدراسات والبحوث / مملكة البحرین
  .22 المجلة العلمیة للتربیة الریاضیة والبدنیة جامعة الجزائر / الجزائر

-5692المجلة الفلسطینیة للتعلیم المفتوح والتعلم اإللكتروني ( فلسطینجامعة القدس المفتوحة/  -عمادة البحث العلمي
2520( 23.  



  .24 المجلة الفلسفیة العربیة الجمعیة الفلسفیة العربیة / االردن
  .25 المجلة القانونیة والقضائیة مركز الدراسات القانونیة والقضائیة / قطر

  .26 المجلة المعماریة الھندسیة جامعة بیروت العربیة في لبنان /كلیة الھندسة المعماریة
  .27 المیازن للدراسات اإلسالمیة والقانونیة جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة

  .28 إضافات "المجلة العربیة لعلم االجتماع" الجمعیة العربیة لعلم االجتماع
  .29 أبحاث لسانیة جامعة محمد الخامس / معھد الدراسات واألبحاث للتعریب

  .30 أعلم للمكتبات والمعلوماتاالتحاد العربي 
  .31 جامعة الملك سعود للسیاحة واآلثار جامعة الملك سعود / السعودیة

  .32 جامعة الملك عبد العزیز /اآلداب والعلوم اإلنسانیة جامعة الملك عبد العزیز / السعودیة
  .33 واالجتماعیة واإلنسانیةجامعة أم القرى للعلوم التربویة  مكة / المملكة العربیة السعودیة -جامعة أم القرى 

  .34 دارسات جامعة عمار الثلیجي باألغواط / الجازئر
  .35 دارسات نفسیة وتربویة جامعة قاصدي مرباح ورقلة / الجازئر
  .36 دارسات وأبحاث جامعة زیان عاشور / الجلفة / الجازئر

  .37 )1583-2307(سیاسیات عربیة  المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات / قطر
  .38 كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة /جامعة السلطان قابوس

  .39 كلیة السیاحة و الفندقة كلیة السیاحة و الفنادق في جامعة الفیوم / مصر
  .40 كلیة العلوم الشرعیة جامعة مرمرة التركیة

  .41 العربیة لآلدابمجلة اتحاد الجامعات  جمعیة كلیات اآلداب في الجامعات العربیة
الجمعیة العلمیة لكلیات التربیة ومعاھدھا في الجامعات العربیة/ كلیة 

  .42 مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفس التربیة/ جامعة دمشق/ سوریا

  .43 مجلة اسالمیة المعرفة األردن –المعھد العالمي للفكر اإلسالمي ، عمان 
  .44 مجلة اآلداب والترجمة القدس / الكسلیك / لبنانكلیة اآلداب / جامعة الروح 

  .45 مجلة الباب مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واالبحاث
  .46 مجلة التراث العربي اتحاد الكتاب العرب بدمشق / سوریا

-2410(مجلة الجامعة اإلسالمیة للدارسات التربویة والنفسیة  غزة –الجامعة اإلسالمیة 
3152( 47.  

  .48 مجلة الجمعیة السعودیة للغذاء والتغذیة السعودیة للغذاء والتغذیة / السعودیةالجمعیة 
  .49 مجلة الجمعیة الفلسفیة المصریة الجمعیة الفلسفیة المصریة / مصر

  .50 مجلة الحقوق كلیة الحقوق / جامعة البحرین/ البحرین
  .51 مجلة الحقوق مجلس النشر العلمي / جامعة الكویت / الكویت

  .52 مجلة الخلیج العربي للبحوث العلمیة التربیة العربي لدول الخلیجمكتبة 
  .53 مجلة الدارة دارة الملك عبد العزیز / الریاض / السعودیة

  .54 مجلة الدراسات االستراتیجیة مركز البحرین للبحوث والدارسات / مملكة البحرین
  .55 والنفسیةمجلة الدراسات التربویة  جامعة السلطان قابوس / سلطنة ُعمان

معھد الدراسات الدبلوماسیة / وازرة الخارجیة / المملكة العربیة 
  .56 مجلة الدراسات الدبلوماسیة السعودیة

مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات االسالمیة / الریاض / 
  .57 مجلة الدراسات اللغویة السعودیة

  .58 واألدبیةمجلة الدراسات اللغویة  الجامعة االسالمیة العالمیة في مالیزیا
  .59 مجلة الزرقاء للبحوث ودارسات اإلنسانیة عمادة البحث العلمي في جامعة الزرقاء

كلیة الشریعة والدارسات اإلسالمیة / جامعة الكویت / الخالدیة / 
  .60 مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة الكویت

  .61 مجلة الشریعة والقانون كلیة الشریعة والقانون / العین / جامعة االماارت العربیة المتحدة
  .62 مجلة العلوم االجتماعیة جامعة الكویت / دولة الكویت

  .63 مجلة العلوم االنسانیة كلیة اآلداب ، جامعة البحرین ، البحرین
  .64 مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة / جامعة االماارت العربیة المتحدة

  .65 مجلة العلوم اإلسالمیة التركیةجامعة ھیتین 
  .66 مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة / السعودیةج

  .67 مجلة العلوم التربویة والنفسیة كلیة التربیة/ جامعة البحرین
  .68 مجلة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة جامعة الجزائر / الجزائر

  .69 مجلة العلوم الشرعیة المملكة العربیة السعودیةجامعة القصیم / 



  .70 مجلة العلوم العربیة واالنسانیة جامعة القصیم / المملكة العربیة السعودیة
  .71 مجلة الكراسات التونسیة (مجلة العلوم االنسانیة) كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة / جامعة تونس االولى / تونس

  .72 مجلة الكویت االقتصادیة الكویتیة / الكویتالجمعیة االقتصادیة 
  .73 مجلة المشكاة األردن-عمان –جامعة العلوم االسالمیة 

  .74 مجلة المفكر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / جامعة محمد خیضر / الجزائر
  .75 مجلة المكتبات والمعلومات العربیة بریطانیا –لندن  –دار المریخ 

  .76 مجلة المنارة جامعة آل البیت / االردن
  .77 مجلة أبحاث الجامعة األمریكیة في بیروت –كلیة اآلداب والعلوم 

  .78 مجلة بحوث الحدیث اضانا / اسطنبول / تركیا
  .79 )2587-1757(مجلة بحوث العلوم اإلسالمیة  كلیة العلوم اإلسالمیة –جامعة أدیامان 

  .80 مجلة جامعة ابن رشد جامعة ابن رشد/ ھولندا
  .81 جامعة االمام محمد بن سعود االسالمیةمجلة  السعودیة

  .82 مجلة جامعة البعث جامعة البعث / حمص / سوریا
  .83 مجلة جامعة السلطان قابوس للبحوث العلمیـة جامعة السلطان قابوس / سلطنة عمان

  .84 مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانیة واالجتماعیة جامعة الشارقة / دولة االمارات العربیة المتحدة
 كلیة الدارسات العلیا والبحث العلمي / جامعة الشارقة / دولة 

  .85 مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة واالنسانیة االمارت العربیة المتحدة

 مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والدراسات االسالمیة  جامعة الشارقة / دولة االمارت العربیة المتحدة 
)7166-2616( 86.  

  .87 )2616-6526(مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة   الشارقة / اإلماارت العربیة المتحدةجامعة  
  .88 مجلة جامعة الطائف "اآلداب والتربیة"  جامعة الطائف / السعودیة 

 مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث اإلنسانیة واالجتماعیة  جامعة القدس المفتوحة -عمادة البحث العلمي 
)2074-5648( 89.  

 مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربویة   جامعة القدس المفتوحة -عمادة البحث العلمي 
  .90 )2307-4647(والنفسیة 

 مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث اإلداریة واالقتصادیة   جامعة القدس المفتوحة -عمادة البحث العلمي 
)2313-7592( 91.  

  .92 مجلة جامعة الملك خالد ، للعلوم الشرعیة ، والعربیة ، واإلنسانیة  الملك خالد ، أبھا ، السعودیةجامعة  
  .93 مجلة جامعة الملك سعود ( العلوم )  جامعة الملك سعود / الریاض / السعودیة 
  .94 واالسالمیةمجلة جامعة الملك سعود / العلوم التربویة   جامعة الملك سعود / الریاض / السعودیة 
  .95 مجلة جامعة الملك سعود للحقوق والعلوم السیاسیة  جامعة الملك سعود 

 مجلة جامعة الملك عبد العزیز ( العلوم ( و ) علوم االرض ( و)   جامعة الملك عبد العزیز / جدة / السعودیة 
  .96 العلوم الھندسیة)

  .97 د العزیز / االقتصاد االسالميمجلة جامعة الملك عب  جامعة الملك عبد العزیز / السعودیة 
  .98 مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم االنسانیة)  جامعة النجاح / فلسطین 
  .99 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات اإلسالمیة  السعودیة –جامعة أم القرى  

  مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة (سلسلة اآلداب   جامعة تشرین / الالذقیة / سوریا 
  .100 والعلوم االنسانیة )

  .101 )2672-1814(مجلة جامعة جرش للبحوث والدارسات   جامعة جرش 
  .102 مجلة جامعة دمشق  جامعة دمشق / سوریا 
  .103 مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانیة  جامعة دمشق / سوریا 
  .104 مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة  سوریاجامعة دمشق /  
  .105 مجلة جامعة فلسطین لألبحاث والدارسات  غزة –جامعة فلسطین  
  .106 مجلة حقول  النادي األدبي بالریاض/ السعودیة 
  .107 مجلة حولیات  كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة / جامعة البلمذر / لبنان 
  .108 مجلة حولیات كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة  اآلداب / جامعة الكویت / الكویتمجلس النشر العلمي/ كلیة  
  .109 مجلة حولیات/ كلیة الشریعة والقانون والدراسات االسالمیة  كلیة الشریعة والقانون والدراسات االسالمیة / جامعة قطر 
  .110 مجلة حولیة كلیة التربیة  كلیة التربیة / جامعة قطر 
  .111 مجلة دارسات الخلیج والجزیرة العربیة  العلمي / جامعة الكویت / الكویتمجلس النشر  
  .112 مجلة دارسات تاریخیة  لجنة كتابة تاریخ العرب / جامعة دمشق / سوریا 
  .113 مجلة دارسات دولیة  مركز الدراسات الدولیة / جامعة بغداد / العارق 



  .114 نفسیة وتربویةمجلة دارسات   جامعة قاصدي مرباح ورقلھ/ الجازئر 
الجمعیة السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة / جامعة الملك سعود /  

  .115 )8045-1658(المجلة السعودیة للعلوم التربویة   السعودیة

   جمعیة االجتماعیین والجامعة األمریكیة في الشارقة / دولة اإلماارت  
  .116 مجلة شؤون اجتماعیة  العربیة المتحدة

  .117 مجلة عالم الكتب  للنشر والتألیف / الریاض / السعودیةدار ثقیف  

 مجلة عالم المخطوطات والنوادر (ملحق یھتم بنشر االعمال   دار ثقیف للنشر والتألیف / الریاض / السعودیة 
  .118 المحققة في التارث العربي االسالمي)

  .119 مجلة كلیة االنسانیات والعلوم االجتماعیة   كلیة االنسانیات والعلوم االجتماعیة في جامعة قطر/الدوحة 
  .120 مجلة كلیة التجارة واالقتصاد  جامعة صنعاء /كلیة التجارة واالقتصاد 
  .121 مجلة كلیة التربیة  كلیة التربیة / جامعة االمارات العربیة المتحدة 
 كلیة الدراسات االسالمیة والعربیة / دبي / دولة االماارت العربیة  

  .122 مجلة جامعة الوصل للدراسات االسالمیة والعربیة  المتحدة

  .123 مجلة كلیة الشریعة والدراسات االسالمیة  كلیة الشریعة والدارسات االسالمیة ، جامعة قطر ، قطر 
  .124 مجلة مجمع اللغة العربیة االردني  مجمع اللغة العربیة االردني 
  .125 مركز بحوث ودارسات المدینة المنورةمجلة   مركز بحوث دراسات المدینة المنورة / السعودیة 
  كلیة دراسات القرآن والسنة ، جامعة العلوم االسالمیة المالیزیة ،  

  .126 مجلة معالم القرآن والسنة  مالیزیا

  .127 مجلة مؤتھ للبحوث والدراسات  جامعة مؤتة 
  .128 مجلة وقایة النبات العربیة  الجمعیة العربیة لوقایة النبات / لبنان 
  .129 كلیة أحمد بن محمد العسكریة للعلوم االداریة والقانونیة  أحمد بن محمد العسكریة/ قطركلیة  
  .130 )7436-2519(مجلة جامعة الحسین بن طالل للبحوث   جامعة الحسین بن طالل 
  .131 المجلة األردنیة للعلوم التطبیقیة  جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة 

-2616اإلسالمیة للدراسات الشرعیة والقانونیة (الجامعة   غزة-الجامعة اإلسالمیة  
2148( 132.  

  .133 )5201-2410الجامعة اإلسالمیة للدراسات اإلسالمیة (  غزة-الجامعة اإلسالمیة  
معھد البحوث والدراسات العربیة  –قسم البحوث والدراسات  
)AIESCO(  ) 134 )9379-2356البحوث والدراسات العربیة.  

  .135 )6223-2308الجامعة العربیة األمریكیة للبحوث (  فلسطین -األمریكیةالجامعة العربیة  
  .136 )2473-2305أسطور للدراسات التاریخیة (  الدوحة -المركز العربي لألبحاث ودارسة السیاسات 
  .137 )2308-0981المجلة االردنیة للمكتبات والمعلومات (  جمعیة المكتبات والمعلومات األردنیة 
  .138 )9735-2231جامعة المدینة العالمیة المحكمة (مجمع)(  والتطویر في جامعة المدینة العالمیة / مالیزیاوكالة البحوث  
  .139 )3179-2410مجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیة (  غزة-الجامعة اإلسالمیة  
  .140 )2520-7555المجلة التربویة األردنیة (  الجمعیة األردنیة للعلوم التربویة 
مانشستر –المنظمة األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه والصحارء  
  .141 )3408-2052المجلة الدولیة للبیئة والموارد المائیة (  بریطانیا   –

  .142 مجلة الجامعة اإلسالمیة للعلوم الشرعیة بالمدینة المنورة  السعودیة-الجامعة اإلسالمیة للعلوم الشرعیة بالمدینة المنورة 
  .X495( 143-2313المجلة العربیة لجودة التعلیم (  )AROQAالعربیة لضمان الجودة في التعلیم (المنظمة  
  .144 )2305-2465تبیُّن للدراسات الفلسفیة والنظریات النقدیة (  قطر -المركز العربي لألبحاث ودارسة السیاسات 
  .145 )4449-2413ة (استشارق للدارسات المستقبلی  قطر-المركز العربي لألبحاث ودارسة السیاسات 

-1023أبحاث الیرموك "سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة"(  جامعة الیرموك-عمادة البحث العلمي
01 65( 146.  

  مصر/ مخبر نظریة اللغة  –جامعة القاھرة  -كلیة دار العلوم 
  .147 )2357–0644األندلس (  الوظیفیة" بجامعة الشلف، الجزائر

  .148 اربد للبحوث والدراسات  اربد االھلیةجامعة  -عمادة البحث العلمي 
  .149 الصوتیات  الجزائر –جامعة البلیدة  
  .150 المجلة الجزائریة للبحوث والدراسات التاریخیة المتوسطیة  جامعة جیاللي الیابس سیدي بلعباس 
  .151 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاریخیة  الوادي -جامعة الشھید حمھ لخضر  
  .152 األكادیمیة للدراسات اإلجتماعیة واإلنسانیة  بوعلي بالشلفجامعة حسیبة بن  
  .153 مجلة العلوم السیاسیة والقانون  ألمانیا –المركز الدیموقراطي العربي  

     لمجلة العلمیة السنویة لجمعیة الخدمة االجتماعیة في اتحاد ا   اتحاد الجامعات العربیة 
  .154 الجامعات العربیة



  .155 مجلة البلقاء للبحوث والدراسات  جامعة عمان األھلیة 
  .156 مجلة جامعة الخلیل للبحوث  جامعة الخلیل 
  .157 مجلة جامعة األقصى  جامعة األقصى 
  .158 مجلة علوم الریاضة والتربیة البدنیة  جامعة الملك سعود 
  .159 المجلة االوروبیة لتكنولوجیا علوم الریاضة  دار الفكر العربي للطباعة والنشر 
  .160 مجلة الحقوق للبحوث القانونیة واالقتصادیة  جامعة االسكندریة –كلیة الحقوق  
  .161 مجلة العلوم اإلسالمیة والحضارة  .مركز البحث في العلوم اإلسالمیة والحضارة، األغواط، الجزائر 

 فرع الخرطوم -جامعة القاھرة المجلة القانونیة  .162
 الجامعة األردنیة علوم الشریعة والقانون-مجلة دراسات   .163
 جامعة بغداد مجلة العلوم القانونیة  .164
 جامعة الموصل مجلة الرافدین للحقوق  .165
 جامعة النھرین مجلة كلیة الحقوق  .166
 جامعة كربالء مجلة رسالة الحقوق  .167
 جامعة ذي قار مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونیة  .168
 جامعة دیالى مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة  .169
 جامعة میسان للدراسات القانونیة المقارنةمجلة میسان   .170
 جامعة االزھر مجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا  .171
 جامعة جنوب الوادي مجلة جنوب الوادي للدراسات القانونیة  .172
 جامعة المنصورة مجلة البحوث القانونیة واالقتصادیة  .173
 جامعة طنطا مجلة روح القوانین  .174
 القاھرة جامعة مجلة القانون واالقتصاد  .175
 جامعة االزھر  مجلة كلیة الشریعة والقانون  .176
 جامعة مدینة السادات مجلة الدراسات القانون واالقتصادیة  .177
 جامعة قسنطینة مجلة العلوم اإلنسانیة  .178
 جامعة تكریت مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیة  .179
 جامعة القدس مجلة القدس للعلوم القانونیة والسیاسیة  .180
 جامعة الزیتونة جامعة الزیتونةمجلة   .181
 جامعة النھرین مجلة كلیة الحقوق  .182
 جامعة حائل مجلة العلوم اإلنسانیة  .183
 جامعة جازان مجلة جامعة جازان  .184
 جامعة دمشق مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانیة  .185
 / الجزائر جامعة الوادي مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة  .186
 جامعة العین / األمارات العین لألعمال والقانونمجلة جامعة   .187
 الجامعة االردنیة �التعاون مع صندوق البحث العلمي / االردن المجلة األردنیة في ادارة االعمال  .188
 جامعة الملك عبد العز�ز / السعود�ة مجلة جامعة الملك عبد العزیز / االقتصاد واالدارة  .189
 جامعة �غداد / �لیة االدارة واالقتصاد واالداریةمجلة العلوم االقتصادیة   .190
 جامعة االنبار / العراق مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادیة واالداریة  .191
 جامعة مؤتة / األردن مجلة جامعة مؤتھ للبحوث االنسانیة  .192
 الجامعة األردنیة للعلوم االنسانیة واالجتماعیة–مجلة دراسات   .193
 الجامعة األردنیة التربویة للعلوم–مجلة دراسات   .194
 جامعة األزھر مجلة جامعة األزھر للعلوم اإلنسانیة  .195

 

 :روا�ط الكترونیة مهمة

 

 للبحث عن مجالت في قاعدة بیانات سكو�س: •



https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavB

ar&origin=searchbasic 

 المجالت العر�یة ذات معامل تأثیرعر�ي: •

https://www.arabimpactfactor.com/pages/report.php?

date=2020 

 ین معلومات عن معامل التأثیر:را�ط لفیدیو یب •

https://youtu.be/PXVWVbZNwyQ 

 

  مالحظة:

  هناك تحدیث دوري لقوائم المجالت العلمیة وتغییر على معامل التأثیر، لذلك ننصح الجمیع �البحث عن آخر التحدیثات

 سال األوراق العلمیة للنشر. لقوائم المجالت المنشورة قبل أن یتم ار 

 .ألي استفسارات بهذا الخصوص مراجعة �لیة الدراسات العلیا والبحث العلمي 
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