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 1 المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج جامعة سوهاج 7 1687-2649 2536-9091

 2 مجلة البحث العلمى فى التربية جامعة عين شمس 7 2356-8348 2356-8356

الجمعية المصرية للکمبيوتر مجلة  الجمعية المصرية للکمبيوتر التعليمى 7 2682-2598 2682-2601

 التعليمى

3 

 

مجلة کلية علوم ذوى اإلحتياجات  جامعة بنی سويف،کلية علوم ذوی االحتياجات الخاصة 7 2636-3623

 الخاصة

4 

2682-4523 2682-3713 7 Fayoum University, Faculty of Education  جامعة الفيوم للعلوم التربوية مجلة

 والنفسية

5 

 Journal of Distance Learning جامعة بنى سويف 6.5 2314-8829 2314-8837

and Open Learning 

6 

معهد البحوث التربوية –جامعة القاهرة  6.5 1110-7847 2682-2490 العلوم التربوية: مجلة علمية محكمة  

 ربع سنوية

7 

2682-4019 2536-975X 6.5 المجلة العلمية للدراسات و البحوث  جامعة بنها

 التربوية و النوعية

8 

مجلة تكنولوجيا التربية دراسات  جامعة القاهرة 6.5 2636-3364 2636-3372

بحوثو  

9 

مجلة شباب الباحثين فى العلوم  جامعة سوهاج 6.5 2682-2989 2682-2997

جالتربوية لکلية التربية جامعة سوها  

10 

 

 11 مجلة كلية التربية في العلوم التربوية جامعة عين شمس 6.5 2356-9948

بني سويف -مجلة كلية التربية جامعة بنى سويف 6.5 2682-3055 2682-3063  12 

 13 مجلة كلية التربية. بنها جامعة بنها 6.5 1110-2411 2682-3373

کلية التربية . بورسعيدمجلة  جامعة بورسعيد 6.5 2090-5319 2682-3268  14 

2682-325X 2536-9253 6.5 جامعة  -مجلة کلية التربية النوعية  جامعة بورسعيد

 بورسعيد

15 

2636-2899 

 

مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية  جامعة جنوب الوادى 6

 للعلوم التربوية

16 

 17 مجلة دراسات تربوية وإجتماعية جامعة حلوان 6 2682-3616 2682-3624

2537-0650 2090-7605 6 Association of Arab Educators (AAE)  دراسات عربية فی التربية وعلم

 النفس

18 

 

  19 دراسات فى التعليم الجامعى جامعة عين شمس 5.5 2356-9883

  20 مجلة كلية التربية. االسكندرية جامعة اإلسكندرية 5.5 1110-3922

عين شمسجامعة  5.5 2356-9972  21 مجلة کية التربية فى العلوم النفسية 
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مجلة کلية التربية فى العلوم اإلنسانية  جامعة عين شمس 5 2356-9964

 و األدبية

22 

 

2537-0251 5 Minia University 23 مجلة التربية و ثقافة الطفل 

2535-2083 1110-323X 4.5 مجلة علمية محكمة التربية )األزهر( جامعة األزهر :

للبحوث التربوية و النفسية 

 واالجتماعية

24 

 

الجمعىة المصرىة للتربىة المقارنة واإلدارة  4.5 2682-3489

 التعلىمىة

 25 مجلة اإلدارة التربوية

 

مركز تطوير األداء الجامعى –جامعة المنصورة  4.5 2090-5890   26 مجلة تطوير األداء الجامعي 

 -مجلة کلية التربية جامعة کفر الشيخ  جامعة كفر الشيخ 4.5 2535-2180

 دورية علمية محکمة

27 

دراسات تربوية ونفسية" مجلة كلية  جامعة الزقازيق 4 1110-3914 1110-4236

 التربية بالزقازيق

28 

 

 29 مجلة البحث التربوي المركز القومى لبحوث وتنمية التعليم 4 1687-0883

  30 مجلة الدراسات التربوية واإلنسانية جامعة دمنهور 4 2090-7885 2357-0377

كلية التربية بقنا -مجلة العلوم التربوية جامعة جنوب الوادى 4 2537-0561  31  

  32 مجلة كلية التربية جامعة العريش جامعة العريش 4 2314-7423

التربية الخاصة والتأهيل و جامعة بنهامؤسسة  4 2314-8608  33 مجلة التربية الخاصة والتأهيل 

2682-342X 1110-7960 3.5 تكنولوجيا التعليم: سلسلة دراسات و  الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 بحوث

34 

 

التربية الخاصة جامعة الزقازيقمجلة  جامعة الزقازيق 3.5 2356-7996  35  

ةيمية المقارنة واإلدارة التعلية للتربية المصريالجمع 3.5 2682-3497   36 مجلة التربية المقارنة الدولية 

 37 مجلة تربويات الرياضيات مركز الشرق األوسط للخدمات التعليمية 3.5 2090-0562

المنوفيةجامعة  3.5 2357-0628 2537-0332 جامعة المنوفية -مجلة كلية التربية    38  

  39 المجلة التربوية لتعليم الكبار جامعة اسيوط 3 2682-2032

حوليات مرکز بحوث الموهبة و  جامعة القاهرة 3 2357-0202

 اإلبداع

40 

 

2535-213X 3 41 دراسات فى المناهج و طرق التدريس جامعة عين شمس  

  42 مجلة البحث في التربية و علم النفس جامعة المنيا 3 2090-0090

 43 مجلة التربية العلمية الجمعية المصرية للعلوم التربوية 3 2536-9148

2536-961X 1110-2292 3 44 (مجلة كلية التربية )أسيوط جامعة اسيوط  

 45 مجلة كلية التربية . اسوان جامعة اسوان 3 1687-3521
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  46 مجلة كلية التربية بالمنصورة جامعة المنصورة 3 1110-9777

  47 مجلة كلية التربية. طنطا جامعة طنطا 3 1110-1237

  48 مجلة كلية التربية بدمياط جامعة دمياط 2.5 1110-3930

الجمعية التربوية للدراسات مجلة  جامعة عين شمس 2 2535-2032

 اإلجتماعية

49 

 

ليةيمجلة کلية التربية باإلسماع جامعة قناة السويس 2 2535-2075  50 

 


