
   

 
 فهرس أوعية النشر لألبحاث المحكمة في الدراسات االجتماعية

ن/الشبانات 

 

 المملكة العربية السعودية                           
 

 

                       

 

 

 العنوان المكان اسم وعاء النشر

المملكة العربية السعودية  المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب
 الرياض()

https://journals.nauss.edu.sa/index.php/AJSS 

مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 محمد بن سعود اإلسالمية( جامعة اإلمام)

المملكة العربية السعودية 
 الرياض()

https://units.imamu.edu.sa/deanships/SR/Units/Vice/

Magazines/Pages/Controls.aspx 

جامعة الملك )مجلة الدراسات االجتماعية 
 (سعود

المملكة العربية السعودية 
 الرياض()

https://jsss.ksu.edu.sa/ar 

اآلداب  زالعزيعبد مجلة جامعة الملك 
 والعلوم اإلنسانية

المملكة العربية السعودية 
 جده()

https://www.kau.edu.sa/AccessPage.aspx?Site_ID=3

RL=www.kau.edu.sa&UR20&lng=AR&SYS_ID=135&U

L=www.kau.edu.sa 

للقيم  زعبد العزيمير نايف بن كرسي األ
 االخالقية

المملكة العربية السعودية 
 جده()

AR-3203220-https://naifchair.kau.edu.sa/Default 

االجتماعيةمجلة جامعة أم القرى للعلوم  المملكة العربية السعودية  
 )مكة(

https://uqu.edu.sa/jss 

والعلوم  لآلدابمجلة جامعة طيبة 
 االنسانية

المملكة العربية السعودية 
 المدينة المنورة()

https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/Secto

rPage.aspx?ID=13&PageId=229 

 مجلة جامعة حائل للعلوم االسالمية
 المملكة العربية السعودية

 /https://uohjh.com )حائل( 

https://journals.nauss.edu.sa/index.php/AJSS
https://units.imamu.edu.sa/deanships/SR/Units/Vice/Magazines/Pages/Controls.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/SR/Units/Vice/Magazines/Pages/Controls.aspx
https://jsss.ksu.edu.sa/ar
https://www.kau.edu.sa/AccessPage.aspx?Site_ID=320&lng=AR&SYS_ID=135&URL=www.kau.edu.sa&URL=www.kau.edu.sa
https://www.kau.edu.sa/AccessPage.aspx?Site_ID=320&lng=AR&SYS_ID=135&URL=www.kau.edu.sa&URL=www.kau.edu.sa
https://www.kau.edu.sa/AccessPage.aspx?Site_ID=320&lng=AR&SYS_ID=135&URL=www.kau.edu.sa&URL=www.kau.edu.sa
https://naifchair.kau.edu.sa/Default-3203220-AR
https://uqu.edu.sa/jss
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPage.aspx?ID=13&PageId=229
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPage.aspx?ID=13&PageId=229
https://uohjh.com/
https://uohjh.com/
https://uohjh.com/


   

 
 فهرس أوعية النشر لألبحاث المحكمة في الدراسات االجتماعية

ن/الشبانات 

 

  المملكة العربية السعودية                            

 

    
 

 

 

 

 

 العنوان المكان اسم وعاء النشر

 العربيةمجلة جامعة القصيم فرع العلوم 
 واالنسانية

المملكة العربية السعودية 
 القصيم()

https://asc.qu.edu.sa/content/pages/662 

 أبها(لمملكة العربية السعودية )ا مجلة جامعة الملك خالد
https://journals.kku.edu.sa/ 

المملكة العربية السعودية  مجلة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية
 الباحة()

https://bu.edu.sa/web/bujhs 

المملكة العربية السعودية  مجلة جامعة جازان للعلوم االنسانية
 جازان()

https://oportal.jazanu.edu.sa/jju/ 

المملكة العربية السعودية  مجلة جامعة الجوف للعلوم االنسانية
 الجوف()

https://www.ju.edu.sa/index.php?id=5922 

المجلة العربية للدراسات التربوية 
(جامعة المجمعة)واالجتماعية   

المملكة العربية السعودية 
 المجمعة()

https://journals.ksiscs.com.sa/Ajess 

المملكة العربية السعودية  مجلة جامعة شقراء
 شقراء()

-https://www.su.edu.sa/ar/electronic

scientific-journal-library/university 

https://asc.qu.edu.sa/content/pages/662
https://journals.kku.edu.sa/
https://journals.kku.edu.sa/
https://journals.kku.edu.sa/
https://bu.edu.sa/web/bujhs
https://oportal.jazanu.edu.sa/jju/
https://oportal.jazanu.edu.sa/jju/
https://oportal.jazanu.edu.sa/jju/
https://www.ju.edu.sa/index.php?id=5922
https://journals.ksiscs.com.sa/Ajess
https://www.su.edu.sa/ar/electronic-library/university-journal-scientific
https://www.su.edu.sa/ar/electronic-library/university-journal-scientific


   

 
 فهرس أوعية النشر لألبحاث المحكمة في الدراسات االجتماعية

ن/الشبانات 

 ول أخرىد                                         

 العنوان المكان اسم وعاء النشر

مجلة جامعة الشارقة للعلوم 
 االنسانية واالجتماعية

 االمارات العربية المتحدة

 )الشارقة(

https://www.sharjah.ac.ae/ar/Research/spu/Journal

Us.aspx-HSS/Pages/Contact 

 االمارات العربية المتحدة مجلة عجمان للدراسات والبحوث

 )عجمان(

-http://rsh

award.org.ae/majalatajman/editorialboard 

مجلة كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 
 جامعة السلطان قابوس()

مان  https://journals.squ.edu.om/index.php/jass سلطنة ع 

مجلة حوليات اآلداب والعلوم 
 االجتماعية) جامعة الكويت(

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/aass/homear.aspx?i الكويت

d=1&root=yes 

مجلة العلوم االجتماعية                        
 )جامعة الكويت(

dhttp://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss/homear.aspx?i الكويت

=1&root=yes 

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/ajh/homear.aspx?id الكويت المجلة العربية للعلوم االنسانية

=1&root=yes 

مجلة العلوم اإلنسانية                
 )جامعة البحرين(

 https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/22 البحرين

مجلة أبحاث )كلية التربية بجامعة 
 الحديدة(

 /ye.com-https://www.abhath جمهورية اليمن

والدراسات  التربويةمجلة العلوم 
(جامعة تعز فرع التربة)االنسانية   

http://alturbah.taiz.edu.ye/DEFAULTDET.ASPX?pn جمهورية اليمن

c=1112 

مجلة العلوم اإلنسانية                        
 )جامعة حضر موت(

 https://hu.edu.ye/Publication/Details/48 جمهورية اليمن

https://www.sharjah.ac.ae/ar/Research/spu/JournalHSS/Pages/Contact-Us.aspx
https://www.sharjah.ac.ae/ar/Research/spu/JournalHSS/Pages/Contact-Us.aspx
http://rsh-award.org.ae/majalatajman/editorialboard
http://rsh-award.org.ae/majalatajman/editorialboard
https://journals.squ.edu.om/index.php/jass
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/aass/homear.aspx?id=1&root=yes
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/aass/homear.aspx?id=1&root=yes
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss/homear.aspx?id=1&root=yes
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss/homear.aspx?id=1&root=yes
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/ajh/homear.aspx?id=1&root=yes
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/ajh/homear.aspx?id=1&root=yes
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/22
https://www.abhath-ye.com/
https://www.abhath-ye.com/
https://www.abhath-ye.com/
http://alturbah.taiz.edu.ye/DEFAULTDET.ASPX?pnc=1112
http://alturbah.taiz.edu.ye/DEFAULTDET.ASPX?pnc=1112
https://hu.edu.ye/Publication/Details/48


   

 
 فهرس أوعية النشر لألبحاث المحكمة في الدراسات االجتماعية

ن/الشبانات 

 ول أخرىد                                         

 
 
 

 العنوان المكان اسم وعاء النشر
المجلة العلمية للخدمة االجتماعية 

 https://aial.journals.ekb.eg/journal/about جمهورية مصر العربية )جامعة أسيوط(تطبيقية دراسات وبحوث 

مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات 
                            والبحوث االجتماعية 

 )كلية الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم(
 /https://jfss.journals.ekb.eg جمهورية مصر العربية

مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية 
 والعلوم اإلنسانية )جامعة حلوان(

 /https://jsswh.journals.ekb.eg جمهورية مصر العربية

.https://www.damanhour.edu.eg/PGSR/Pages/Page جمهورية مصر العربية مجلة اإلنسانيات )جامعة دمنهور(
aspx?id=1358 

مجلة كلية اآلداب بقنا                   
 )جامعة جنوب الوادي(

 /https://qarts.journals.ekb.eg جمهورية مصر العربية

مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية          
 )جامعة المنيا(

 /https://fjhj.journals.ekb.eg جمهورية مصر العربية

مجلة بحوث كلية اآلداب                
 /https://sjam.journals.ekb.eg جمهورية مصر العربية )جامعة المنوفية(

مجلة العلوم اإلنسانية والتطبيقية          
 http://www.asmarya.edu.ly/journal/humanities ليبيا األسمرية()جامعة 

 /https://misuratau.edu.ly/journal/arts ليبيا مجلة كلية اآلداب )جامعة مصراته(

مجلة التربوي                                    
 )كلية التربية جامعة المرقب(

 /https://tarbawej.elmergib.edu.ly ليبيا

 مجلة العلوم والدراسات اإلنسانية
 )جامعة بنغازي(

 https://journals.uob.edu.ly/JSH ليبيا

https://aial.journals.ekb.eg/journal/about
https://jfss.journals.ekb.eg/
https://jfss.journals.ekb.eg/
https://jfss.journals.ekb.eg/
https://jsswh.journals.ekb.eg/
https://jsswh.journals.ekb.eg/
https://jsswh.journals.ekb.eg/
https://www.damanhour.edu.eg/PGSR/Pages/Page.aspx?id=1358
https://www.damanhour.edu.eg/PGSR/Pages/Page.aspx?id=1358
https://qarts.journals.ekb.eg/
https://qarts.journals.ekb.eg/
https://qarts.journals.ekb.eg/
https://fjhj.journals.ekb.eg/
https://fjhj.journals.ekb.eg/
https://fjhj.journals.ekb.eg/
https://sjam.journals.ekb.eg/
https://sjam.journals.ekb.eg/
https://sjam.journals.ekb.eg/
http://www.asmarya.edu.ly/journal/humanities
https://misuratau.edu.ly/journal/arts/
https://misuratau.edu.ly/journal/arts/
https://misuratau.edu.ly/journal/arts/
https://tarbawej.elmergib.edu.ly/
https://tarbawej.elmergib.edu.ly/
https://tarbawej.elmergib.edu.ly/
https://journals.uob.edu.ly/JSH
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ن/الشبانات 

 ول أخرىد                                        

 العنوان المكان اسم وعاء النشر
مجلة ديالى للعلوم اإلنسانية                 

 العراق )جامعة ديالى(
 

https://humanmag.uodiyala.edu.iq/pages?id=37 
 

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم 
 /iq.com-http://becm العراق )جامعة بابل( التربوية واإلنسانية

مجلة أبحاث في العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية                                   

 )جامعة ابن زهر أكادير(
 /https://revuelvsd.uiz.ac.ma المغرب

مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
              سايس                                   

 )جامعة سيدي محمد بن عبدالله(
 /http://www.fls.usmba.ac.ma/revue المغرب

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث 
والدراسات التربوية والنفسية                

 )جامعة القدس المفتوحة(
 https://journals.qou.edu/index.php/nafsia فلسطين

 https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/index فلسطين مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة

ء للبحوث والدراسات مجلة الزرقا
 /http://zujournal.zu.edu.jo األردن )جامعة الزرقاء(                                          اإلنسانية

مجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم 
واالجتماعية"                       اإلنسانية

 اليرموك()جامعة 
 /https://journals.yu.edu.jo/ayhss األردن

 /http://dirasat.ju.edu.jo األردن مجلة دراسات)الجامعة األردنية(

المجلة األردنية في العلوم التربوية 
 اليرموك()جامعة 

 /https://journals.yu.edu.jo/jjes/ar األردن

مجال العلوم  يمجلة الحقيقة "ف
االجتماعية و اإلنسانية "                             

أدرار(-)جامعة أحمد دراية  
 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/49 الجزائر

مجلة االنسان والمجال "علوم إنسانية 
 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/326 الجزائر واجتماعية" )المركز الجامعي(

https://humanmag.uodiyala.edu.iq/pages?id=37
http://becm-iq.com/
http://becm-iq.com/
http://becm-iq.com/
https://revuelvsd.uiz.ac.ma/
https://revuelvsd.uiz.ac.ma/
https://revuelvsd.uiz.ac.ma/
http://www.fls.usmba.ac.ma/revue/
http://www.fls.usmba.ac.ma/revue/
http://www.fls.usmba.ac.ma/revue/
https://journals.qou.edu/index.php/nafsia
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/index
http://zujournal.zu.edu.jo/
http://zujournal.zu.edu.jo/
http://zujournal.zu.edu.jo/
https://journals.yu.edu.jo/ayhss/
https://journals.yu.edu.jo/ayhss/
https://journals.yu.edu.jo/ayhss/
http://dirasat.ju.edu.jo/
http://dirasat.ju.edu.jo/
http://dirasat.ju.edu.jo/
https://journals.yu.edu.jo/jjes/ar/
https://journals.yu.edu.jo/jjes/ar/
https://journals.yu.edu.jo/jjes/ar/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/49
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/326
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ن/الشبانات 
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 العنوان المكان اسم وعاء النشر
مجلة الدراسات االجتماعية والتاريخية 

 )جامعة نواكشوط(
 http://www.rehs.mr/index.php موريتانيا

مجلة المركز األكاديمي للمؤتمرات 
 /https://iccspm.com ماليزيا والنشر العلمي

Asia Pacific Institute of 

Advanced Research استراليا 
-of-journal-pacific-https://apiar.org.au/journal/asia

studies-social-and-business-advanced/ 

Centro Universitário de 

Anápolis البرازيل http://periodicos.unievangelica.edu.br/portal/ 

Internationa l Journal of 

Research in Economics and 

Social Sciences India 
 /https://euroasiapub.org الهند

Clinical Social Work Austria سلوفاكيا https://clinicalsocialwork.eu/gdpr/ 

Journal of Research in 

International Education انجلترا -https://www.journals.elsevier.com/international
research-educational-of-journal 

Academic Journal of 

Interdisciplinary Studies 
 https://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis انجلترا

journal of educational and 

social research 
 الواليات المتحدة األمريكية

https://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/ab

out/contact 

Technological Forecasting and 

Social Change 
 الواليات المتحدة األمريكية

-https://www.journals.elsevier.com/technological

change-social-and-forecasting 

International Institute of 

Islamic Thought (IIIT) 
 /https://www.iiit.org الواليات المتحدة األمريكية

http://www.rehs.mr/index.php
https://iccspm.com/
https://iccspm.com/
https://iccspm.com/
https://apiar.org.au/journal/asia-pacific-journal-of-advanced-business-and-social-studies/
https://apiar.org.au/journal/asia-pacific-journal-of-advanced-business-and-social-studies/
https://apiar.org.au/journal/asia-pacific-journal-of-advanced-business-and-social-studies/
https://apiar.org.au/journal/asia-pacific-journal-of-advanced-business-and-social-studies/
http://periodicos.unievangelica.edu.br/portal/
http://periodicos.unievangelica.edu.br/portal/
http://periodicos.unievangelica.edu.br/portal/
https://euroasiapub.org/
https://euroasiapub.org/
https://euroasiapub.org/
https://clinicalsocialwork.eu/gdpr/
https://clinicalsocialwork.eu/gdpr/
https://clinicalsocialwork.eu/gdpr/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-educational-research
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-educational-research
https://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis
https://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/about/contact
https://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/about/contact
https://www.journals.elsevier.com/technological-forecasting-and-social-change
https://www.journals.elsevier.com/technological-forecasting-and-social-change
https://www.iiit.org/

