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133.  
الجامعة اإلساااااااااااااالمية للدراساااااااااااااات الشااااااااااااارعية والقانونية 

(2616-2148) 
 غزة –الجامعة اإلسالمية 

134.  
- 2410إلساااااااااالمية للدراساااااااااات اإلساااااااااالمية )الجامعة ا
5201) 

 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 (9379-2356البحوث والدراسات العربية )  .135
وث والدراسااااااات العربية بحالمعهد    /قساااااام البحوث والدراسااااااات

(AIESCO) 
 الجامعة العربية األمريكية/ فلسطين (6223-2308الجامعة العربية األمريكية للبحوث )  .136
 الدوحة –ودراسة السياسات المركز العربي لألبحاث  (2473-2305للدراسات التاريخية )أسطور   .137
 جمعية المكتبات والمعلومات األردنية ( 2308-0981المجلة األردنية للمكتبات والمعلومات )  .138

139.  
- 2231المحكمااة )مجمب( )معااة الماادينااة العااالميااة  جااا

 ماليزيا /لميةوكالة البحوث والتطوير في جامعة المدينة العا (9735

140.  
- 2410مجلة الجامعة اإلساااااالمية للبحوث اإلنساااااانية )

3179) 
 غزة –جامعة اإلسالمية ال

 للعلوم التربويةالجمعية األردنية  (2520-7555المجلة التربوية األردنية )  .141

 (3408-2052المجلة الدولية للبيئة والمياه )  .142
  /عربياااة ألبحااااث البيئاااة والميااااه والصااااااااااااااحراء المنظماااة األورو 

 ستر/ بريطانيامانش

143.  
عياة باالماديناة  مجلاة الجاامعاة اإلسااااااااااااااالمياة للعلوم الشاااااااااااااار 

 المنورة
 عية بالمدينة المنورة/ السعوديةالجامعة اإلسالمية للعلوم الشر 

 (AROQAالمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم ) (x495-2313ربية لجودة التعليم )المجلة الع  .144

145.  
- 2465والنظريات النقدية )  يةن للدراسااااااااات الفلساااااااافتبي  

2305) 
 طرق /بحاث ودراسة السياساتالمركز العربي لأل

 قطر /المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات (4449-2413للدراسات المستقبلية )ق استشرا  .146

147.  
نسااااانية واالجتماعية" أبحاث اليرموك "ساااالساااالة العلوم اإل

(1023-0165) 
 لعلمي/ جامعة اليرموكعمادة البحث ا

 (2357-0644األندلس )  .148
مخبر نظرية اللغة  "جامعة القا رة/ مصاااااااار/   /مدار العلو كلية 
 بجامعة الشلف/ الجزائر فية"الوظي
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