
 الدراسات التجارية

ISSN-O ISSN-P  م اسم املجلة  اسم الجهه / الجامعة  نقاط املجلة 

 1 الفكر المحاسبي جامعة عين شمس 6.5 2356-8402 2682-3128

 

العلمية لإلقتصاد والتجارة . المجلة  جامعة عين شمس 6.5 2636-2562

 جامعة عين شمس

2 

المجلة العلمية للدراسات المحاسبية.  جامعة قناة السويس 6.5 2636-3739 2636-3747

 قناة السويس

3 

 

 4 مجلة اإلسکندرىة للبحوث المحاسبية جامعة اإلسكندرية 6.5 2682-3144

البحوث المالية و التجاريةمجلة  جامعة بورسعيد 6.5 2090-5327 2682-3543  5 

مجلة کلية التجارة للبحوث العلمية .  جامعة اإلسكندرية 6.5 1110-7588 2090-1887

 جامعة اإلسکندرىة

6 

 

المجلة العلمية للدراسات التجارية و  جامعة قناة السويس 6 2090-3782

 البيئية

7 

جامعة دول  –العربية للتنمية اإلدارية المنظمة  6 1110-5453 2663-4473

 العربية

 8 المجلة العربية لإلدارة

 

1687-322X 5.5 9 المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة جامعة األزهر 

2682-311X 2682-3101 5.5 العلمية للتربية النوعية والعلوم المجلة  جامعة الفيوم، کلية التربية النوعية

 التطبيقية

10 

المجلة العلمية للدراسات والبحوث  جامعة مدينة السادات، کلية التجارة 5.5 2682-2113 2682-2121

 المالية واإلدارية

11 

 

 12 التجارة و التمويل جامعة طنطا 4 1110-4716

 

2682-387X 4 العلمية للبحوث التجارية. المجلة  جامعة المنوفية

 جامعة المنوفية

13 

 

مجلة البحوث التجارية. جامعة  جامعة الزقازيق 4 1110-7731

 الزقازيق

14 



ISSN-O ISSN-P  م اسم املجلة  اسم الجهه / الجامعة  نقاط املجلة 

 

 15 مجلة البحوث المحاسبية جامعة طنطا 4 2682-3446

الدراسات التجارية المعاصرةمجلة  جامعة كفر الشيخ 4 2356-9255 2356-9263  16 

مجلة المحاسبة والمراجعة إلتحاد  اتحاد الجامعات العربية 4 2314-4793 2314-4807

 الجامعات العربية

17 

 

 18 مجلة الدراسات والبحوث المحاسبية كلية التجارة جامعة بنها 4 2682-1915

 

1110-2284 4 Mansoura University  المصرية للدراسات التجاريةالمجلة  19 

 

 Egyptian Accounting جامعة القاهرة 3.5 2314-5196

Review 

20 

 

2314-520X 3.5 21 مجلة إدارة األعمال المصرية جامعة القاهرة 

 

1110-1547 3.5 Benha University; Faculty of 

commerce 

 22 الدراسات والبحوث التجارية

 

2314-517X 3  القاهرةجامعة  Egyptian Insurance and 

Acturial Science Review 

23 

 

معهد اإلحصاء –جامعة القاهرة  3 0542-1748  Egyptian Statistical Journal 24 

 

1110-225X 3 25 مجلة البحوث اإلدارية أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية 

 

التأمين والعلوم اإلکتوارية مجلة  جامعة القاهرة 3 2314-5161

 المصرية

26 

 

2682-3403 3 Damietta University, Faculty of 

Commerce 

المجلة العلمية للدراسات والبحوث 

 المالية والتجارية

27 

 

2537-0936 2.5 Mansoura University 28 مجلة رعاية وتنمية الطفولة 

 

البحوث التجارية المعاصرةمجلة  جامعة سوهاج 2 1110-8452  29 

 30 مجلة الدراسات المالية والتجارية جامعة بنى سويف 2 1687-3440 2682-3349

 


