
وابستگی رتبهعنوان مصوبرديف
کشورضريب تاثيرسازمانی

ايران0.011وزارت علومعلمی پژوهشیآفاق الحضاره االسالميه  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1

اردن0.021ابحاث اليرموك : سلسلة العلوم االنسانية و االجتماعية2
لبنان0.037اسالمية المعرفة3
بحرين0.026البحرين الثقافية4
اردن0.1البيان : االردن5
سوريه0.024التراث العربي6
عمان0.005التسامح7
سوريه0.059التعريب8
ليبی0.009التواصل9

10
زبان انجمن - محکمه فصليه آدابها و العلميه االيرانيه للغه العربيه الجمعيه

عربی ادبيات ايران0.122وزارت علومعلمی پژوهشیو

عربستان0.05الدارة11
مصر0.019الدراسات االعالمية12
لبنان0.167الدراسات الفلسطينية13
اردن0.25السكان و التنمية14
مصر0.045العربية 15٢٩٩٩
مصر0.016الفهرست16
ايران0.071وزارت علومعلمی پژوهشیاللغه العربيه و آدابها  پرديس قم دانشگاه تهران17
اردن0.25المجلة االردنية في ادارة االعمال18
اردن0.026المجلة االردنية في الدراسات االسالمية19
اردن0.12المجلة االردنية في العلوم التربوية20
اردن0.033المجلة االردنية في العلوم الزراعية21
اردن0.067المجلة االردنية للعلوم التطبيقية : العلوم االنسانية22
مصر0.03المجلة التاريخية المصرية23
کويت0.073المجلة التربوية : جامعة الكويت24
تونس0.063المجلة التونسية للعلوم االجتماعية25
اردن0.012المجلة الثقافية26
تونس0.111المجلة العربية للتربية27
تونس0.077المجلة العربية للثقافة28
کويت0.045المجلة العربية للعلوم االدارية29
کويت0.111المجلة العربية للعلوم االنسانية30
لبنان0.083المجلة العربية للعلوم السياسية31
لبنان0.824المستقبل العربي32
سوريه0.043المعرفة : سورية33
اردن0.013المنتدي : االردن34
سوريه0.013الموقف االدبي35
کويت0.037اوقاف36
سوريه0.032تعريب الطب37
اردن0.031جرش الثقافية38
اردن0.024جرش للبحوث و الدراسات39

0.024حروف عربية40
امارات متحده 

عربی
اردن0.077دراسات : العلوم االدارية41
اردن0.02دراسات : العلوم االنسانية و االجتماعية42
اردن0.067دراسات : العلوم التربوية43



ليبی0.054دراسات : المرآز العالمي لدراسات و ابحاث الكتاب االخضر : ليبيا44
سوريه0.083دراسات استراتيجية : جامعة دمشق45
ايران0.025وزارت علومعلمی ترويجیدراسات االدب المعاصر- دانشگاه آزاد اسالمی واحد جيرفت46
سودان0.083دراسات تربوية : السودان47
مصر0.083دراسات في التعليم الجامعي48
فلسطين0.097سياسات49

50
0.036شوون اجتماعية

امارات متحده 
عربی

اردن0.2شوون استراتيجية51
مصر0.041شوون عربية52
اردن0.026صامد االقتصادي53
کويت0.4عالم الفكر54
عربستان0.143عالم الكتب55
مصر0.111علوم اللغة56
لبنان0.004آتابات معاصرة فنون و علوم57
اردن0.111مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب58
اردن0.048مجلة اربد للبحوث و الدراسات59
مصر0.048مجلة االتجاهات الحديثة في المكتبات و المعلومات60
لبنان0.016مجلة االجتهاد و التجديد61
عراق0.005مجلة االستاذ62
سوريه0.111مجلة االمل : السورية63
عراق0.023مجلة البحوث و الدراسات االسالمية64
مصر0.053مجلة التربية : الجمعية المصرية للتربية المقارنة65
سوريه0.03مجلة الثقافة المعلوماتية66
عربستان0.061مجلة الجامعة االسالمية : السعودية67
ليبی0.071مجلة الجامعة المغاربية68
کويت0.057مجلة الحقوق : جامعة الكويت69
عراق0.021مجلة الحكمة : بيت الحكمة70
اردن0.071مجلة الرابطة71
مصر0.111مجلة السياسة الدولية72
کويت0.043مجلة الشريعة و الدراسات االسالمية : جامعة الكويت73

74
0.08مجلة الشريعة و القانون

امارات متحده 
عربی

کويت0.044مجلة العلوم االجتماعية : جامعة الكويت75
فلسطين0.061مجلة الكرمل76
عراق0.1مجلة المجمع العلمي : العراق77
اردن0.063مجلة المجمع العلمي االردني78
عراق0.111مجلة النبا79
مصر0.032مجلة الهالل80
بحرين0.009مجلة ثقافات81

82
0.023مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و االنسانية

امارات متحده 
عربی

عربستان0.077مجلة جامعة الملك سعود : العلوم التربوية و الدراسات االسالمية83
عربستان0.04مجلة جامعة الملك سعود : العلوم الزراعية84
عربستان0.083مجلة جامعة الملك عبدالعزيز : االقتصاد و االدارة85

سوريه0.053مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية : سلسلة العلوم البيولوجية86



سوريه0.019مجلة جامعة دمشق لآلداب و العلوم االنسانية87
سوريه0.079مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية88
سوريه0.01مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية89
عربستان0.043مجلة جذور90
سوريه0.067مجلة دراسات تاريخية : جامعة دمشق91
مصر0.071مجلة دراسات نفسية92
فلسطين0.005مجلة رؤي تربوية93
عربستان0.01مجلة عالمات في النقد94
مصر0.025مجلة آلية التربية (التربية و علم النفس) بجامعة عين شمس95
ليبی0.071مجلة آلية الدعوة االسالمية96
سوريه0.067مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق97
عربستان0.154مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية98
مصر0.074مستقبل التربية العربية99

ايران0.048وزارت علومعلمی ترويجیمنهاج - خصوصي - با همكاري انجمن علوم قرآن و حديث ايران100
اردن0.023موتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم االنسانية و االجتماعية101


