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رقم اإلیداع  ISSNجھة اإلصداراسم المجلةم
562x-1319جمع�ة علوم الح�اة جامعة الملك سعودالمجلة السعود�ة لعلوم الح�اة 1
الجمع�ة السع��ة للعلوم الزراع�ة جامعة الملك سعودمجلة العلوم الزراع�ة 2
��اض�ة جامعة الملك سعودالمجلة الع���ة للعلوم ال��اض�ة 3 5166-1319الجمع�ة السعود�ة للعلوم ال
الجمع�ة السعود�ة للمحاس�ة جامعة الملك سعودمجلة ال�حوث المحاس��ة4
اث5 �� راسات علوم اآلثار وال ��ة جامعة الملك سعودمجلة د راسات األث الجمع�ة السعود�ة للد
الجمع�ة السعود�ة للغذاء والتغذ�ة جامعة الملك سعودمجلة الجمع�ة السعود�ة للغذاء والتغذ�ة 6
ر�خ�ة السعود�ة7 ر�خ�ة السعود�ة جامعة الملك سعودمجلة الجمع�ة التا الجمع�ة التا
راسات الملعومات8 جمع�ة المكت�ات والمعلومات السعود�ة جامعة الملك سعودمجلة د
��ة الخاصة9 �� ��ة الخاصة جامعة الملك سعودالمجلة السعود�ة لل �� لجمع�ة السعود�ة لل

رة10 رة جامعة الملك سعودالمجلة العلم�ة لإلدا الجمع�ة السعود�ة لإلدا
راسات االجتماع�ة السعود�ة 11 راسات االجتماع�ة جامعة الملك سعودمجلة الد الجمع�ة السعود�ة للد
الجمع�ة السعود�ة للمحاس�ة جامعة الملك سعودمجلة المحاس�ة12
���ة13 �� ��ة جامعة الملك سعودمجلة العلوم ال �� 7677-1658�ل�ة ال
3612-1018�ل�ة اآلداب جامعة الملك سعودمجلة األداب14
راف�ة15 1425/2502�ل�ة اآلداب جامعة الملك سعودالمجلة الع���ة لنظم المعلومات الجغ
�ل�ة اآلداب جامعة الملك سعودالمجلة الع���ة لإلعالم واالتصال16
ر�ة)17 رة األعمال جامعة الملك سعودمجلة جامعة الملك سعود (العلوم اإلدا �ل�ة إدا
1658-5216�ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة جامعة الملك سعودمجلة الحقوق والعلوم الس�اس�ة18
1866-7511�ل�ة العلوم قسم الجيولوج�ة مجلة الجمع�ة السعود�ة جامعة الملك سعودالمجلة الع���ة للعلوم الجيولوج�ة 19
راسات الس�ان�ة 20 �ل�ة اآلداب جامعة الملك سعودالمجلة الع���ة للد
�ل�ة الس�احة واآلثار جامعة الملك سعودمجلة الس�احة واآلثار21
راسات اإلسالم�ة22 ��ة جامعة الملك سعودمجلة الد �� ون�ة: 1658-7685�ل�ة ال ال�سخة المطبوعة: 6301-1658 ال�سخة اإل���
راسات األقتصاد�ة 23 رة األعمال جامعة الملك سعودمجلة د �ل�ة إدا
ع�ة 24 �� جامعة القص�ممجلة العلوم ال
���ة والنفس�ة25 �� 121058جامعة القص�ممجلة العلوم ال
جامعة القص�ممجلة العلوم الع���ة واإل�سان�ة26
جامعة القص�ممجلة العلوم الزراع�ة والب�ط��ة 27
ر�ة واالقتصاد�ة28 جامعة القص�ممجلة العلوم اإلدا
جامعة الملك ع�دالع��زاآلداب والعلوم اإل�سان�ة 29
رة30 جامعة الملك ع�دالع��زاالقتصاد واإلدا
738391018جامعة الملك ع�دالع��زاالقتصاد اإلسال��31
���ة32 �� جامعة الملك ع�دالع��زالعلوم ال
ران وعلوم (ت��ان)33 جامعة الملك ع�دالع��زمجلة الجمع�ة السعود�ة للق
3116-1658جامعة األمام مجلة العلوم اإل�سان�ة واالجتماع�ة34
راسات الطب�ة الفقه�ة 35 7049-1658جامعة االماممجلة الد
ع�ة 36 �� جامعة االماممجلة العلوم ال
جامعة االماممجلة العلوم الع���ة  37
���ة 38 �� جامعة االماممجلة العلوم ال
جامعة االماممجلة الجمع�ة الفقه�ة السعود�ة39
راسات اإلسالم�ة 40 �عة والد �� رى مجلة ال 4643-1658جامعة أم الق
وآدابها 41 رى مجلة علوم اللغات  جامعة أم الق
���ة والنفس�ة 42 �� رى مجلة العلوم ال 4651-1658جامعة أم الق
���ة43 �� جامعة الجوفمجلة جامعة الجوف للعلوم ال
جامعة الجوفمجلة جامعة الجوف للعلوم اإل�سان�ة44
جامعة الجوفمجلة جامعة الجوف للعلوم االجتماع�ة45
راسات اإلسالم�ة46 ع�ة والد �� جامعة الملك خالدمجلة جامعة الملك خالد للعلوم ال
���ة 47 �� جامعة الملك خالدمجلة جامعة الملك خالد للعلوم ال
جامعة الملك خالدمجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإل�سان�ة 48
ر�ة49 جامعة المجمعةمجلة العلوم اإل�سان�ة واإلدا
راسات 50 جامعة المجمعةحول�ات جامعة المجمعة لل�حوث والد
���ة 51 �� 3663-1658جامعة طي�ةمجلة جامعة طي�ة للعلوم ال
6662-1658جامعة طي�ةمجلة جامعة طي�ة لآلداب والعلوم اإل�سان�ة52
جامعة حائلمجلة جامعة حائل للعلوم اإل�سان�ة53
�ع العلوم اإل�سان�ة54 زان العلم�ة- ف زانمجلة جامعة جا 6050-1658جامعة جا
7187-1652جامعة ال�احةمجلة جامعة ال�احة للعلوم اإل�سان�ة55
ع�ة واللغة الع���ة56 �� ة نورةمجلة العلوم ال �� جامعة األم
� اللغات واألداب 57

راسات نقد�ة �� ة نورةمجلة د �� جامعة األم
جامعة الحدود الشمال�ةمجلة الشمال للعلوم اإل�سان�ة58
ر�ة59 6944d-1319جامعة الملك ف�صلالمجلة العلم�ة لجامعة الملك ف�صل العلوم اإل�سان�ة واإلدا
���ة 60 �� جامعة األم�� سطاممجلة العلوم ال
ع�ة واللغة الع���ة61 �� جامعة األم�� سطاممجلة العلوم ال
789-1658الجامعة اإلسالم�ةمجلة الجامعة اإلسالم�ة62
جامعة تبوكمجلة جامعة تبوك للعلوم اإل�سان�ة واالجتماع�ة63
راء64 راءمجلة جامعة شق 6549-1658جامعة شق
جامعة الطائقمجلة العلوم اإل�سان�ة 65
���ة والنفس�ة66 �� جامعة حفر ال�اطن مجلة العلوم ال
���ة 67 �� جامعة ب�شةمجلة جامعة ب�شة للعلوم اإل�سان�ة وال
ران68 ��ة جامعة نج �� رانمجلة �ل�ة ال جامعة نج
ون�ة69 ون�ةمجلة الجامعة السعود�ة االل��� الجامعة السعود�ة االل���
�ل�ة الملك فهد األمن�ةمجلة ال�حوث األمن�ة 70
جامعة األم�� سلطان لأل�حاثمجلة جامعة األم�� سلطان لأل�حاث71
راسات اللغ��ة 72 راسات اإلسالم�ةمجلة الد ركز الملك ف�صل لل�حوث والد م
راسات المدينة المنورة 73 ركز �حوث ود راسات المدينة المنورةمجلة م ركز �حوث ود م
رة 74 رة الملك ع�دالع��زمجلة الدا دا
مكتب الملك فهد الوطن�ةمجلة مكت�ة الملك فهد الوطن�ة 75
76� � لدول الخليجرسالة الخليج العر�� ��ة العر�� �� مكتب ال
موك مجلة اتحاد الجامعات الع���ة 77 �� 9849 – 1818جامعة ال
9109-1561جامعة الزرقاءمجلة الزرقاء للعلوم اإل�سان�ة78
���ة79 �� ردن�ة �� العلوم ال ردن.المجلة األ ر�د، األ راسات العل�ا، إ موك، عمادة ال�حث العل�� والد �� ISSN 1814 -9480جامعة ال
� – �ل�ة الفنون التطب�ق�ة جامعة حلوان مجلة التصم�م الدول�ة80 9460-2090الجمع�ة العلم�ة للمصمم��
� ال�من �التعاون مع األمانة العامة التحاد الجامعات الع���ة.المجلة الع���ة لضمان الجودة �� التعل�م العا��81

اع 2308-5347 جامعة العلوم والتكنولوج�ا �� نت 2308-5355 ط� �� ع�� اإلن
��ة جامعة سوھاج82 �� ���ة ��ل�ة ال �� ISSN 1687-2649جامعة .سوھاجالمجلة ال
���ة83 �� راسات العلوم ال ردن�ةد ISSN 1026-3713الجامعة األ
��ة وعلم النفس84 �� ��ة جامعة المن�ا �م� مجلة ال�حث �� ال �� 4469-2682  , 0090-2090�ل�ة ال
رشاد النف��85 � شمسمجلة اإل رشاد النف�� - �جامعة ع�� ركز اإل 0697-1687م
��ة الخاصة التأه�ل86 �� ��ة جامعة بنها / م�مجلة ال �� ���ة والنفس�ة والب�ئ�ة CIEPES ��ل�ة ال �� ركز لمعلومات والخدمات ال ��ة الخاصة والتأه�ل / م �� 8608-2314مؤسسة ال
���ة والنفس�ة87 �� راسات ال راسات العل�ا وال�حث العل�� جامعة القدس المفتوحةمجلة جامعة القدس المفتوحة لأل�حاث والد 2307-4647,     4655-2307 عمادة الد
، جامعة ال���ت 4655-2307     ،882307-4647 ISSN 810-1029صدر عن مجلس ال��� العل��
���ة والنفس�ة �جامعة �غداد89 �� ���ة والنفس�ة –جامعة �غدادمجلة ال�حوث ال �� ركز ال�حوث ال ISSN 1819-2068م
��ة الخاصة90 �� ز�قمجلة ال زقا ��ة جامعة ال �� 7996-2356�ل�ة ال
���ة91 �� ISSN 2437-1173�ل�ة العلوم االجتماع�ة و اإل�سان�ة- جامعة الشه�د حمة لخ��مجلة العلوم النفس�ة وال
��ة للعلوم اال�سان�ة – جامعة د�ا��مجلة د�ا�� لل�حوث اال�سان�ة92 �� 104X – 1998�ل�ة ال
راسات93 زائرمجلة الواحات لل�حوث والد ردا�ة - الج 7173-1112جامعة غ
ون�ة 9843-2616، ولل�سخة المطبوعة 9835-2616.جامعة القدس المفتوحةمجلة جامعة القدس المفتوحة لل�حوث اإل�سان�ة واالجتماع�ة94 لل�سخة االل���
���ة واإل�سان�ة جامعة �ا�ل95 �� ��ة األساس�ة للعلوم ال �� راقمجلة �ل�ة ال ��ة األساس�ة - جامعة �ا�ل  - الع �� ISSN 2304 -3717�ل�ة ال
���ة والنفس�ة96 �� راسات ال �مجلة الجامعة اإلسالم�ة للد زة - فلسط�� راسات العل�ا �الجامعة اإلسالم�ة �غ ISSN: 2410-3152عمادة ال�حث العل�� والد
�مجلة الجامعة اإلسالم�ة لل�حوث اإل�سان�ة97 زة - فلسط�� راسات العل�ا �الجامعة اإلسالم�ة �غ ISSN: 2410-3179عمادة ال�حث العل�� والد
98ISSN: 2410-31794981-2708  ,جامعة القلم للعلوم اإل�سان�ة والتطب�ق�ة – مدينة إب-الجمهور�ة ال�من�ة   ISSN 2410-5228
9576-1026مجلس ال��� العل�� – جامعة ال���ت المجلة الع���ة للعلوم اإل�سان�ة99

���ة100 �� رات الع���ة المتحدة المجلة الدول�ة لأل�حاث ال ��ة ، جامعة االما �� 6064-2219�ل�ة ال
ISSN 1606 -1918الجمع�ة ال�����ة لتقدم الطفولة الع���ةمجلة الطفولة الع���ة101
ISSN 2537-0790�ل�ة اللغة الع���ة �المنوف�ة ( م�)حول�ات �ل�ة اللغة الع���ة �المنوف�ة102
رجا103 9050-2356حول�ات �ل�ة اللغة الع���ة �ج
� شمس104 � شمس ( م�)حول�ات آداب ع�� ISSN 1110-7227آداب ع��
راق�ةمجلة مداد اآلداب105 6575-2222الجامعة الع
ISSN 2357-0709جامعة الفيومالمجلة العلم�ة �ل�ة اآلداب106
� س��ف107

� س��ف ( م� )مجلة �ل�ة اآلداب بب�� ISSN 2090-9012آداب ب��
ISSN 1658-5248مجلس ال��� العل�� -جامعة ال���تحول�ات اآلداب والعلوم االجتماع�ة108
ز�ق109 زقا ز�ق ( م�)حول�ات �ل�ة اللغة الع���ة �ال زقا ISSN 2636-2783�ل�ة اللغة الع���ة �ال
ISSN 2536-9083�ل�ة اللغة الع���ة �أسيوط ( م�)حول�ات �ل�ة اللغة الع���ة �أسيوط110
ISSN 2636-3135�ل�ة اللغة الع���ة ب�يتاي ال�ارود ( م�)حول�ات �ل�ة اللغة الع���ة ب�يتاي ال�ارود111
زائرمجلة األندلس112 0644-2357جامعة الشلف �الج
329X-2735    ,2956-2090جامعة المنوف�ة مجلة �حوث �ل�ة اآلداب113
وآدابها114 ISSN: 2072-4756 / On line ISSN: 2312-6671جامعة ال�وفةمجلة اللغة الع���ة 
وت – لبنانالمجلة الدول�ة للعلوم اإل�سان�ة115 � ب��

pISSN 5414-2708�ل�ة العلوم اإل�سان�ة واالجتماع�ة ��
راسات العقد�ة116 516x1658الجمع�ة العلم�ة السعود�ة لعلوم العق�دة واألد�انمجلة الد
راسات اإلسالم�ة117 �عة والد �� 8908-1029جامعة ال���تمجلة ال
�عة والقانون �أسيوط118 �� زهرمجلة �ل�ة ال 1110-3973جامعة األ
رة االعمال119 � إدا

ردن�ة �� ردن�ةالمجلة األ 1815-8633الجامعة اال
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رة120 ر�ة- جامعة الدول ع���ةالمجلة الع���ة لإلدا 5453-1110المنظمة الع���ة للتنم�ة االدا
ر�ة121 راسات المال�ة، المحاس��ة واالدا زائرمجلة الد ،الج �

، جامعة أم البوا�� � 9962-2352مخ�� المحاس�ة، المال�ة، الج�ا�ة والتأم��
ر�ة لل�حوث المحاس��ة122 راجعةمجلة االسکند رة، قسم المحاس�ة والم ر�ة، �ل�ة التجا \ ISSN-P ISSN-O 2735-4954 3144-2682جامعة االسکند
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