
 

  بجامعة قطر كلية القانون طرف من قائمة المجالت العربية المعتمدة

 

منشورة ضمن قائمة المجالت المعتمدة الصادرة من إحدى األوراق البحثية على األقل  ن تكونأيجب 

 خرى صادرة عن كلية قانون. أمة و ضمن مجلة محك  أ ،جامعات المشار اليها الحقا  

 

 أ ـ قائمة المجالت المعتمدة الصادرة من جامعات

 كلية القانون، جامعة قطر ) قطر( – المجلة الدولية للقانون (1

 )قطر( مجلة كلية أحمد بن محمد العسكرية للعلوم القانونية واالدارية (2

 جامعة االمارات )االمارات( – مجلة الشريعة والقانون (3

 )االمارات( الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيةمجلة جامعة  (4

 جامعة عجمان )االمارات( – مجلة العلوم القانونية (5

 أكاديمية شرطة دبي )اإلمارات( – مجلة األمن والقانون (6

 جامعة البحرين )البحرين( –كلية الحقوق  – مجلة الحقوق (7

 جامعة البحرين )البحرين( - المجلة الدولية للملكية الفكرية (8

 ()السعودية -الحقوق والعلوم السياسية -جامعة الملك سعود مجلة (9

 جامعة الكويت )الكويت( – مجلة الحقوق (10

 )الكويت( مجلة كلية الحقوق الكويتية العالمية (11

 جامعة القاهرة )مصر(  – مجلة القانون واالقتصاد (12

 جامعة عين شمس )مصر( – مجلة العلوم القانونية (13

 جامعة االسكندرية )مصر( – واالقتصاديةمجلة الحقوق للبحوث القانونية  (14

 جامعة المنصورة )مصر( –كلية الحقوق  -مجلة البحوث القانونية واالقتصادية (15

 جامعة أسيوط )مصر( –كلية الحقوق  – مجلة الدراسات القانونية (16

 )مصر(مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية واالقتصادية  (17

 )مصر( هراألزجامعة  -مجلة كلية الشريعة والقانون (18

الجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية،  مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات القانونية، (19

 جامعة القاهرة )مصر( –كلية الحقوق 

 جامعة مؤتة )األردن( – المجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية (20

 الجامعة االردنية )األردن( – مجلة دراسات / علوم الشريعة والقانون (21

 جامعة الدراسات االسالمية )األردن( – مجلة الميزان (22

 )سوريا( مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية واالقتصادية (23

 )سوريا(مجلة بحوث جامعة حلب: سلسلة العلوم القانونية واالقتصادية  (24



 
إلدارية، الجامعة اللبنانية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية وامجلة الحقوق والعلوم السياسية (25

 )لبنان(

 جامعة بيروت العربية )لبنان( – مجلة الدراسات القانونية (26

 جامعة القديس يوسف )لبنان( –كلية الحقوق  -، دراسات في القانون مجلة الشرق األدنى (27

 جامعة بغداد )العراق( – مجلة العلوم القانونية (28

 امعة الكوفة )العراق(، جمجلة الكوفة للعلوم القانونية واالقتصادية (29

 جامعة الموصل )العراق( – مجلة الرافدين للحقوق (30

جامعة -تصدر عن كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  –مجلة القانون المغربي  (31

 محمد الخامس )المغرب(

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس )المغرب( - مجلة القانون واالقتصاد (32

كلية العلوم القانونية واالقتصادية  - المجلة المغربية لالقتصاد والقانون المقارن (33

 واالجتماعية بمراكش )المغرب(

 جامعة الحسن األول )المغرب( مجلة علمية محك مة، –مجلة القانون واألعمال  (34

معهد الحقوق الجزائر  – المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية (35

 اصمة )الجزائر(الع

 –كلية الحقوق والعلوم السياسية  –مجلة علمية محكمة -مجلة البحوث القانونية والسياسية  (36

 سعيدة )الجزائر( –جامعة الطاهر موالي 

 )الجزائر( –جامعة زيان عاشور بالجلفة  - مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية (37

 )الجزائر( جامعة الواد-مجلة العلوم القانونية  (38

 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بلعباس )الجزائر(-علوم القانونية واإلدارية مجلة ال (39

جامعة أدرار  – دورية محكمة تعنى بالدراسات القانونية-مجلة القانون والمجتمع  (40

 )الجزائر(

. مخبر القانون المقارن. كلية الحقوق والعلوم السياسية. المجلة الجزائرية للقانون المقارن (41

 تلمسان )الجزائر(جامعة 

جامعة -مجلة علمية محكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية  -المجلة القانونية التونسية  (42

 المنار )تونس(

 مجلة علمية محكمة، كلية الحقوق بصفاقس )تونس( -مجلة الدراسات القانونية  (43

والعلوم  مجلة علمية محكمة، كلية الحقوق –مجلة العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف  (44

 السياسية واالقتصادية والتصرف بسوسة )تونس(

مجلة علمية سنوية محكمة تصدرها كلية العلوم القانونية  –حوليات العلوم القانونية  (45

 واالقتصادية بجندوبة )تونس(

مجلة علمية محكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية  -مجلة األحداث القانونية التونسية  (46

 )تونس(



 
 

 

 المجالت المعتمدة الصادرة من مراكز قائمة  –ب 

 ، مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل )قطر(المجلة القانونية والقضائية (1

 النيابة العامة دبي )اإلمارات( – مجلة دبي القانونية (2

 )الجمعية المصرية للقانون الدولي( )مصر( المجلة المصرية للقانون الدولي (3

األمانة العامة لجامعة الدول   -االدارة العامة للشئون القانونية -للفقه والقضاءالمجلة العربية   (4

 العربية )مصر(

 المعهد القضائي االردني )األردن(  - المجلة القضائية (5

وحدة التكوين والبحث لقانون األعمال والمقاوالت  - المجلة الفصلية للقانون التجاري واألعمال (6

 بمراكش )المغرب(

 وزارة العدل )المغرب( - ء والقانونمجلة القضا (7

وزارة العدل -مجلة علمية محكمة، مركز الدراسات القانونية والقضائية  –مجلة القضاء والتشريع  (8

 )تونس( 

 

 
 


