
  براساس ضريب تاثير-فهرست نشريات عربی دارای ضريب تاثير پايگاه استنادی علوم جهان اسالم 
 کشور ضريب تاثير عنوانرديف
 االردن 1 االردن: المنتدي  1
 الكويت 0.275 عالم الفكر 2
 االردن 0.25 السكان و التنمية 3
 االردن 0.25 المجلة االردنية في ادارة االعمال 4
 االردن 0.214 ة الرابطةمجل 5
 االردن 0.2 شوون استراتيجية 6
 االردن 0.2 مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب 7
 سورية 0.2 مجلة الفكر العسكري 8
 االردن 0.188 العلوم التربوية: دراسات  9
 االردن 0.167 العلوم االدارية: دراسات  10
 سورية 3000 0.143العربية  11
 لبنان 0.143 بل العربيالمستق 12
 السعودية 0.143 عالم الكتب 13
 سورية 0.121 الموقف االدبي 14
 سورية 0.121 سلسلة البيولوجية: مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية  15
 تونس 0.111 المجلة التونسية للعلوم االجتماعية 16
 لبنان 0.111 المجلة العربية للعلوم السياسية 17
 العراق 0.111 مجلة النبا 18
 االردن 0.1 جرش للبحوث و الدراسات 19
 لبنان 0.083 الدراسات الفلسطينية 20
 سورية 0.083 جامعة دمشق: دراسات استراتيجية  21
 العراق 0.075 العراق: مجلة المجمع العلمي  22
 الكويت 0.071 المجلة العربية للعلوم االنسانية 23
 ليبيا 0.071 الدعوة االسالميةمجلة آلية  24
 االردن 0.069 المجلة االردنية في العلوم التربوية 25
 االردن 0.067 العلوم االنسانية: المجلة االردنية للعلوم التطبيقية  26
 تونس 0.066 المجلة العربية للتربية 27
 الکويت 0.066 مجلة العلوم 28
 فلسطين 0.065 سياسات 29
 االردن 0.063  العلمي االردنيمجلة المجمع 30
 الکويت 0.061 جامعة الكويت: المجلة التربوية  31
 السعودية 0.061 السعودية: مجلة الجامعة االسالمية  32
 االمارات 0.055 مجلة الشريعة و القانون 33
 مصر 0.053 مستقبل التربية العربية 34
 ليبيا 0.051 ليبيا: تاب االخضر المرآز العالمي لدراسات و ابحاث الك: دراسات  35
 االردن 0.049 االردن: البيان  36
 السعودية 0.048 الدارة 37
 االردن 0.048 مجلة اربد للبحوث و الدراسات 38
 االردن 0.045 سلسلة العلوم االنسانية و االجتماعية: موتة للبحوث و الدراسات  39



 السعودية 0.04 العلوم الزراعية: مجلة جامعة الملك سعود  40
 فلسطين 0.039 مجلة الكرمل 41
 الكويت 0.037 المجلة العربية للعلوم االدارية 42
 لبنان 0.037 آتابات معاصرة 43
 الكويت 0.036 اوقاف 44
 الکويت 0.036 جامعة الكويت: مجلة الشريعة و الدراسات االسالمية  45
 مصر 0.03 المجلة التاريخية المصرية 46
 سورية 0.03 ة الثقافة المعلوماتيةمجل 47
 مصر 0.028 مجلة السياسة الدولية 48
 سورية 0.028 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 49
 ايران 0.027 ايران) : ع(فقه اهل البيت  50
 االردن 0.026 المجلة االردنية في الدراسات االسالمية 51
 لبنان 0.026 المنهاج 52
 الکويت 0.026 جامعة الكويت: ماعية مجلة العلوم االجت 53
 ايران 0.025 )وزارت علوم(مجلة الجمعية العلمية االيرانية للغة العربية و آدابها فصلية محکمة  54
 سورية 0.023 المعرفة 55
 االمارات 0.023 مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و االنسانية 56
 السعودية 0.023 بوية و الدراسات االسالميةالعلوم التر: مجلة جامعة الملك سعود  57
 سورية 0.021 التراث العربي 58
 العراق 0.021 العراق: مجلة الحكمة  59
 العراق 0.019 مجلة البحوث و الدراسات االسالمية 60
 الكويت 0.019 جامعة الكويت: مجلة الحقوق  61
 البحرين 0.018 البحرين الثقافية 62
 االردن 0.017 ةالمجلة الثقافي 63
 لبنان 0.016 مجلة االجتهاد و التجديد 64
 مصر 0.013 الفهرست 65
 ليبيا 0.009 التواصل 66
 العراق 0.008 آفاق نجفية 67
 عمان 0.006 التسامح 68
 االمارات 0.002 آراء حول الخليج 69

 

 

  براساس الفبای نام نشريه-فهرست نشريات عربی دارای ضريب تاثير پايگاه استنادی علوم جهان اسالم 
 کشور ضريب تاثير عنوانرديف
االمارات 0.002 آراء حول الخليج 1
 العراق 0.008 آفاق نجفية 2
 البحرين 0.018 البحرين الثقافية 3
 االردن 0.049 االردن: البيان  4
 سورية 0.021  العربيالتراث 5
 عمان 0.006 التسامح 6



 ليبيا 0.009 التواصل 7
 السعودية 0.048 الدارة 8
 لبنان 0.083 الدراسات الفلسطينية 9
 االردن 0.25 السكان و التنمية 10
 سورية 3000 0.143العربية  11
 مصر 0.013 الفهرست 12
 ناالرد 0.25 المجلة االردنية في ادارة االعمال 13
 االردن 0.026 المجلة االردنية في الدراسات االسالمية 14
 االردن 0.069 المجلة االردنية في العلوم التربوية 15
 االردن 0.067 العلوم االنسانية: المجلة االردنية للعلوم التطبيقية  16
 مصر 0.03 المجلة التاريخية المصرية 17
 الکويت 0.061 جامعة الكويت: المجلة التربوية  18
 تونس 0.111 المجلة التونسية للعلوم االجتماعية 19
 االردن 0.017 المجلة الثقافية 20
 تونس 0.066 المجلة العربية للتربية 21
 الكويت 0.037 المجلة العربية للعلوم االدارية 22
 الكويت 0.071 المجلة العربية للعلوم االنسانية 23
 لبنان 0.111 سيةالمجلة العربية للعلوم السيا 24
 لبنان 0.143 المستقبل العربي 25
 سورية 0.023 المعرفة 26
 االردن 1 االردن: المنتدي  27
 لبنان 0.026 المنهاج 28
 سورية 0.121 الموقف االدبي 29
 الكويت 0.036 اوقاف 30
 االردن 0.1 جرش للبحوث و الدراسات 31
 ناالرد 0.167 العلوم االدارية: دراسات  32
 االردن 0.188 العلوم التربوية: دراسات  33
 ليبيا 0.051 ليبيا: المرآز العالمي لدراسات و ابحاث الكتاب االخضر : دراسات  34
 سورية 0.083 جامعة دمشق: دراسات استراتيجية  35
 فلسطين 0.065 سياسات 36
 االردن 0.2 شوون استراتيجية 37
 الكويت 0.275 عالم الفكر 38
 السعودية 0.143 عالم الكتب 39
 ايران 0.027 ايران) : ع(فقه اهل البيت  40
 لبنان 0.037 آتابات معاصرة 41
 االردن 0.2 مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب 42
 االردن 0.048 مجلة اربد للبحوث و الدراسات 43
 لبنان 0.016 مجلة االجتهاد و التجديد 44
 العراق 0.019 سات االسالميةمجلة البحوث و الدرا 45
 سورية 0.03 مجلة الثقافة المعلوماتية 46
 السعودية 0.061 السعودية: مجلة الجامعة االسالمية  47



 ايران 0.025 )وزارت علوم(مجلة الجمعية العلمية االيرانية للغة العربية و آدابها فصلية محکمة  48
 تالكوي 0.019 جامعة الكويت: مجلة الحقوق  49
 العراق 0.021 العراق: مجلة الحكمة  50
 االردن 0.214 مجلة الرابطة 51
 مصر 0.028 مجلة السياسة الدولية 52
 الکويت 0.036 جامعة الكويت: مجلة الشريعة و الدراسات االسالمية  53
االمارات 0.055 مجلة الشريعة و القانون 54
 الکويت 0.066 مجلة العلوم 55
 الکويت 0.026 جامعة الكويت: م االجتماعية مجلة العلو 56
 سورية 0.2 مجلة الفكر العسكري 57
 فلسطين 0.039 مجلة الكرمل 58
 العراق 0.075 العراق: مجلة المجمع العلمي  59
 االردن 0.063 مجلة المجمع العلمي االردني 60
 العراق 0.111 مجلة النبا 61
االمارات 0.023 ة و االنسانيةمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعي 62
 السعودية 0.023 العلوم التربوية و الدراسات االسالمية: مجلة جامعة الملك سعود  63
 السعودية 0.04 العلوم الزراعية: مجلة جامعة الملك سعود  64
 سورية 0.121 سلسلة البيولوجية: مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية  65
 ليبيا 0.071 ية الدعوة االسالميةمجلة آل 66
 سورية 0.028 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 67
 مصر 0.053 مستقبل التربية العربية 68
 االردن 0.045 سلسلة العلوم االنسانية و االجتماعية: موتة للبحوث و الدراسات  69

 


