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 مالحظة مهمة:

 .مع النقر فوق الرابط بالفأرة (Shift) لتفعيل رابط موقع الويب أو رابط البريد اإللكتروني اضغط باستمرار على مفتاح

 

 الدولة جهة اإلصدار المجلة اسم م
 العنوان

 بريد إلكتروني موقع ويب

 السعودية جامعة امللك سعود جملة العلوم الرتبوية  1
  

2  
رسالة الرتبية وعلم 

 النفس)جستن(

اجلمعية السعودية للعلوم 

 الرتبوية والنفسية
 السعودية

  

3  
للدراسات املجلة العربية 

 الرتبوية واالجتامعية
 السعودية جامعة املجمعة

   

 السعودية جامعة امللك سعود مركز بحوث كلية الرتبية  4
  

 السعودية وزارة التعليم جملة التعليم العايل السعودي  5
  

 جملة العلوم الرتبوية  6
جامعة اإلمام حممد بن 

 سعود اإلسالمية
 السعودية

  

7  

املجلة العلمية بجامعة امللك 

فيصل)العلوم اإلنسانية 

 واإلدارية(

 السعودية امللك فيصل جامعة
  

8  

جملة جامعة امللك عبد 

العزيز)اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية(

 السعودية جامعة امللك عبدالعزيز
  

http://jes.ksu.edu.sa/ar
mailto:jes@ksu.edu.sa
http://gesten.ksu.edu.sa/ar
mailto:info@gesten.org.sa
mailto:gesten@ksu.edu.sa
http://journals.ksiscs.com.sa/index.php/ajess
mailto:jhas@mu.edu.sa
mailto:editorial@arabstudiesjournals.com
http://cerc.ksu.edu.sa/
mailto:ppu@ksu.edu.sa
mailto:edr@ksu.edu.sa
http://chers.moe.gov.sa/ar/Publications/Pages/SaudiJournal.aspx
mailto:hej@mohe.gov.sa
https://units.imamu.edu.sa/deanships/SR/Units/Vice/Magazines/Pages/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-.aspx
mailto:edu_journal@imamu.edu.sa
https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/Sjournal/pages/home.aspx
mailto:Sec-scijkfu@kfu.edu.sa
http://www.kau.edu.sa/accesspage.aspx?site_id=320&lng=ar&sys_id=135&url=www.kau.edu.sa&url=www.kau.edu.sa"
mailto:publisher@kau.edu.sa
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 الدولة جهة اإلصدار المجلة اسم م
 العنوان

 بريد إلكتروني موقع ويب

9  
جملة جامعة القصيم للعلوم 

 الرتبوية والنفسية
 السعودية جامعة القصيم

  

11  
جملة جامعة ام القرى للعلوم 

 الرتبوية والنفسية
 السعودية جامعة أم القرى

  

11  
جملة جامعة طيبة للعلوم 

 الرتبوية
 السعودية جامعة طيبة

    

12  
جملة جامعة الباحة للعلوم 

 الرتبوية واإلنسانية
 السعودية جامعة الباحة

  

13  
املجلة العلمية للعلوم 

 اإلنسانية
 السعودية جامعة جازان

  

 السعودية معهد االدارة العامة جملة االدارة العامة  14
  

 رسالة اخلليج العريب  15
مكتب الرتبية العريب 

 لدول اخلليج
 السعودية

  

 السعودية جامعة شقراء جملة جامعة شقراء  16
  

17  
جملة دراسات اخلليج واجلزيرة 

 العربية

جملس النرش العلمي 

 جامعة الكويت
 الكويت

    

http://www.aptc.qu.edu.sa
mailto:journal.coe@qu.edu.sa
https://uqu.edu.sa/jep
mailto:usj@uqu.edu.sa
http://www.taibahu.edu.sa
mailto:jtues@taibahu.edu.sa
mailto:aalmazrooa@taibahu.edu.sa
http://portal.bu.edu.sa/1368
mailto:buj@bu.edu.sa
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/Journal&i=52
mailto:jju@jazanu.edu.sa
https://www.ipa.edu.sa/Arabic/Services/Research/IPAMagazine/Pages/default.aspx
mailto:Journal@ipa.edu.sa
https://library.abegs.org/journal/default/index
mailto:journal@abegs.org
http://www.su.edu.sa/E-Services/Journal/Pages/default.aspx
mailto:sujournal@su.edu.sa
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/JGAPS/homear.aspx?id=1&root=yes
mailto:jgaps.ku@gmail.com
mailto:jgaps@ku.edu.kw
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 العنوان

 بريد إلكتروني موقع ويب

 املجلة الرتبوية الكويت  18
 جملس النرش العلمي

 جامعة الكويت
 الكويت

    

 املجلة العربية للعلوم اإلنسانية  19
جملس النرش العلمي 

 جامعة الكويت
 الكويت

  

 البحرين جامعة البحرين جملة العلوم الرتبوية والنفسية  21
  

 البحرين جامعة البحرين جملة العلوم اإلنسانية  21
    

22  
املجلة الدولية لألبحاث 

 الرتبوية
 جامعة اإلمارات

اإلمارات 

العربية 

 املتحدة

  

23  
جملة جامعة الشارقة للعلوم 

 اإلنسانية واالجتامعية
 اإلمارات جامعة الشارقة

    

24  
جملة الفنون واألدب وعلوم 

 اإلنسانيات واالجتامع

كلية اإلمارات للعلوم 

 الرتبوية
 اإلمارات

  

 الشارقة جملة شؤون اجتامعية  25

االمارات 

العربية 

 املتحدة

    

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/joe/homear.aspx?id=1&Root=yes
mailto:educational-journal@hotmail.com
mailto:joe@ku.edu.kw
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/ajh/homear.aspx?id=17&Root=yes
mailto:ajh@ku.edu.kw
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/Journal&i=29
mailto:jeps@uob.edu.bh
http://journals.uob.edu.bh/jhs
mailto:hssj@admin.uob.bh
mailto:hssj@uob.edu.bh
http://scholarworks.uaeu.ac.ae/ijre/guidelines.html
mailto:J.education@uaeu.ac.ae
http://www.sharjah.ac.ae/ar/Media/Publications/JournalHSS/Pages/Publishing-Rules.aspx
mailto:uosj_ssh@sharjah.ac.ae
mailto:eabdullah@sharjah.ac.ae
http://www.jalhss.com/
mailto:editor@jalhss.com
http://www.sociological-uae.org.ae
mailto:social@emirates.net.ae
mailto:majamutawa@yahoo.com
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 الدولة جهة اإلصدار المجلة اسم م
 العنوان

 بريد إلكتروني موقع ويب

26  
جملة الدراسات الرتبوية 

 والنفسية
 جامعة السلطان قابوس

سلطنة 

 ُعامن
  

 يوجد بريدال  يوجد موقعال  قطر جامعة قطر جملة مركز البحوث الرتبوية  27

28  
جملة أبحاث الريموك، سلسلة 

 العلوم اإلنسانية االجتامعية
 األردن جامعة الريموك

  

29  
جملة البلقاء للبحوث 

 والدراسات
 األردن جامعة عامن األهلية

  

31  
جملة جرش للبحوث 

 والدراسات
 األردن جامعة جرش

  

31  
املجلة األردنية للعلوم 

 التطبيقية

جامعة العلوم التطبيقية 

 األهلية
 األردن

  

 األردن جامعة مؤتة مؤتة للبحوث والدراسات  32
    

 جملة احتاد اجلامعات العربية  33
 -احتاد اجلامعات العربية

 عامن
 األردن

    

34  
جملة دراسات يف العلوم 

 االنسانية واالجتامعية
 األردن اجلامعة األردنية

  

35  
املجلة األردنية يف العلوم 

 الرتبوية
 األردن جامعة الريموك

  

https://www.squ.edu.om/
mailto:jesedu@squ.edu.om
http://journals.yu.edu.jo/ayhss/AYHSSIssues.html
mailto:ayhss@yu.edu.jo
http://www.ammanu.edu.jo/AR/GraduateStudy/Pages/Balqa.pdf
mailto:albalqa@ammanu.edu.jo
http://www.jpu.edu.jo/jsr/
mailto:jrs@jpu.edu.jo
http://site.asu.edu.jo/index.php/ar/jordanian
mailto:research_dean@asu.edu.jo
https://www.mutah.edu.jo/dar/ar/
mailto:dean_dar@mutah.edu.jo
mailto:darmutah@mutah.edu.jo
http://journals.yu.edu.jo/jjes/ar/
mailto:Scientificresearch.fac@yu.edu.jo
mailto:media@aaru.edu.jo
http://diae.net/20338
mailto:dar@ju.edu.jo
http://journals.yu.edu.jo/jjes/ar/
mailto:jjes@yu.edu.jo
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 العنوان
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36  
 الدولية املجلة الرتبوية

 املتخصصة

املجموعة الدولية 

لالستشارات والتدريب 

بالتعاون مع اجلمعية 

 االردنية لعلم النفس

 األردن
  

37  
جملة املنارة للبحوث 

 والدراسات
 األردن جامعة آل البيت

  

 جملة بحوث ودراسات تربوية  38

مركز التأهيل والتطوير 

كلية الرتبية  الرتبوي

 بجامعة تعز

 اليمن
    

 اليمن جامعة عدن جملة كلية الرتبية  39
     

41  
املجلة العربية لضامن جودة 

 التعليم اجلامعي

جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا
 اليمن

    

 جملة العلوم النفسية والرتبوية  41
معهد علم النفس 

 والعلوم الرتبوية
 اجلزائر

    

 واملجتمع جملة علوم اإلنسان  42
جامعة حممد خيرض، 

 بسكرة
 اجلزائر

  

 مرص جامعة األزهر جملة الرتبية  43
    

http://www.iijoe.org/index.php/en/-
mailto:editor@iijoe.org
https://web2.aabu.edu.jo/manar/
mailto:manara@aabu.edu.jo
http://taiz.edu.ye/DEFAULTDET.ASPX?pnc=648
mailto:cedq_taiz@yahoo.com
mailto:info@cedq-edu.net
http://www.aden-univ.net/mag7.aspx
http://WWW.Aden-univ.net
mailto:adenuniversity@y.net.ye
http://www.ust.edu/uaqe
mailto:tdc@ust.edu
mailto:tdcust@hotmail.com
http://www.univ-eloued.dz/jpes/
mailto:revue.psyeduc@gmail.com
mailto:jpes@univ-eloued.dz
http://revues.univ-biskra.dz/index.php/fshs
mailto:revue.sshs@univ-biskra.dz
http://jsrep.journals.ekb.eg/
mailto:Elsawy_1978@yahoo.com
mailto:Drnaeem9@yahoo.com
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 الدولة جهة اإلصدار المجلة اسم م
 العنوان

 بريد إلكتروني موقع ويب

 مرص جامعة أسيوط جملة كلية الرتبية  44
  

 يوجدال  مرص جامعة حلوان جملة كلية الرتبية  45
 

46  
 يف بحوث –املجلة العلمية 

 وعلم النوعية الرتبية
 يوجدال  مرص جامعة القاهرة

 

 جملة البحث الرتبوي  47

املركز القومي للبحوث 

 -الرتبوية والتنمية 

 القاهرة

 مرص
  

48  
جملة كلية الرتبية يف العلوم 

 الرتبوية
 مرص جامعة عني شمس

  

 مرص جامعة املنصورة الرتبيةجملة كلية   49
  

 مرص جامعة املنيا جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية  51
  

 مرص جامعة بنها جملة كلية الرتبية  51
  

 مرص جامعة اسيوط جملة كلية الرتبية  52
  

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic/journal_versions.php
mailto:scientific.magazine@yahoo.com
mailto:spo@edu.asu.edu.eg
mailto:elnoweyadoke@yahoo.com
http://ncerd.org/matboat/magazine.htm
mailto:NCERD@NCERD.ORG
http://edu.asu.edu.eg/news.php?action=showpub&nid=71#.Wd8cQWgjSUk
mailto:spo@edu.asu.edu.eg
http://edufac.mans.edu.eg/component/content/article/116-sectors-ar/graduate-studies-research/1127-scientific-journal
mailto:edusmag@mans.edu.eg
http://library.minia.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=DrawBibForSerial&ScopeID=1.2.&item_id=379658
mailto:miniaartsjournal@mu.edu.eg
http://www.bu.edu.eg/faculty/education_Megala.html
mailto:foebenha@gmail.com
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic/publishing_terms.php
mailto:scientific.magazine@yahoo.com
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 العنوان

 بريد إلكتروني موقع ويب

53  
جملة الدراسات الرتبوية 

 واإلنسانية، كلية الرتبية
 مرص جامعة دمنهور

 
 يوجدال 

 مرص جامعة سوهاج كلية الرتبية -الرتبوية املجلة  54
  

 مرص جامعة قناة السويس جملة كلية الرتبية  55
 

 يوجدال 

 مرص جامعة دمياط جملة كلية الرتبية  56
 

 يوجدال 

57  
 –دراسات تربوية ونفسية 

 الرتبية كلية
 مرص جامعة الزقازيق

 
 يوجدال 

 مرص جامعة الزقازيق جملة كلية الرتبية  58
 

 يوجدال 

 جملة العلوم الرتبوية  59

معهد الدراسات 

 -والبحوث الرتبوية

 جامعة القاهرة

 مرص
 

 يوجدال 

61  
املجلة املرصية للدراسات 

 النفسية

اجلمعية املرصية 

 للدراسات النفسية
 مرص

 
 يوجد ال

61  
حوليات كلية البنات لآلداب 

 والعلوم الرتبية
 مرص جامعة عني شمس

 
 يوجدال 

http://www.damanhour.edu.eg/PGSR/Pages/Page.aspx?id=1356
http://jedu.sohag-univ.edu.eg/
mailto:journalofeducationsoh@yahoo.com
http://eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/EPublishedJournal.aspx?ScopeID=1.&BibID=11711684
http://www.du.edu.eg/faculty/edu/up/magazine.aspx
http://eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/EPublishedJournal.aspx?fn=ViewEMagazin&BibID=10828500&IssueId=995
http://www.journals.zu.edu.eg/JournalDisplay.aspx?JournalId=11&queryType=Master
http://www.bu.edu.eg/staff/maheryoussef8-publications/20988
http://arabpsynet.com/Journals/ejps/index.ejps.htm
https://alkindi.ideo-cairo.org/manifestation/38385
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 بريد إلكتروني موقع ويب

62  
جملة جامعة الفيوم للعلوم 

 الرتبوية والنفسية
 مرص جامعة الفيوم

  

 جملة مستقبل الرتبية العربية  63
املركز العريب للتعليم 

 والتنمية
 مرص

  

64  
دراسات عربية يف الرتبية 

 وعلم النفس
 مرص رابطة الرتبويني العرب

 
 يوجدال 

 مرص جامعة اإلسكندرية جملة كلية الرتبية  65
 

 يوجدال 

 مرص جامعة طنطا جملة كلية الرتبية  66
 

 يوجدال 

67  
جملة العلوم الرتبوية 

 واالجتامعية
 فلسطني غزة –اجلامعة اإلسالمية 

  

 العراق جامعة بابل جملة كلية الرتبية األساسية  68
    

 

  

http://www.fayoum.edu.eg/Education/Magazine/
mailto:educa@fayoum.edu.eg
http://acedeg.org/Publication/Publication.aspx?CatID=2
mailto:Dia_zaher@yahoo.com
http://aae2016.com
http://www.edu.alexu.edu.eg/index.php/ar/
http://education.tanta.edu.eg/scintific magazine.aspx
http://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/view/2874/1911
mailto:sdagga@iugaza.edu.ps
http://www.becm-iq.org/
mailto:info@becm-iq.org
mailto:mcbe_babylon@yahoo.com
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