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البنات للآداب والعلوم والتربية  کلیةمجلة "بحوث" دورية علمية محکمة، تصدر عن 

 .المتميز للباحثينبجامعة عين شمس حيث تعنى بنشر الإنتاج العلمي 

  مجلة "بحوث" متخصصة في نشر البحوث الخاصة بقطاع الآداب وقطاع التربية

 .ثلاث أجزاء يصدر العدد الواحد فيبمجالاتهم المختلفة و 

 ،ولها هيئة علمية فاعلة تشرف على عملها،  تصدر مجلة "بحوث" بشکل دوري

المصرية والعربية، حيث وتشمل مجموعة کبيرة من أفضل الأساتذة من الجامعات 

 .تقوم بتحکيم البحوث الواردة إلى المجلة وتشرف عليها

  تستند مجلة "بحوث" إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، وترحب المجلة

 .كافةبإسهامات شباب الباحثين من أرجاء الوطن العربي 

  4814-2735للطباعة:  الترقيم الدولي الموحد   

  :4822-2735الترقيم الدولي الموحد الإلكتروني 

  :شهريةالاصدار 

 اللغة: اللغة العربية واللغات الأجنبية 

  اللغة الفرنسية –اللغة الإنجليزية  –مجالات النشر: اللغات وآدابها )اللغة العربية-

 –اللغات الشرقية( والعلوم الاجتماعية والإنسانية )علم الاجتماع -اللغة الألمانية

 –العلوم التربوية )أصول التربية  .الجغرافيا( –التاريخ  –الفلسفة  –لم النفس ع

 تربية الطفل(–التعليم  تكنولوجيا –علم النفس التعليمي -المناهج وطرق التدريس

 .سياسة المجلة: الشفافية، والموضوعية، والسرية 

 التواصل عبر الإيميل:  buhuth.journals@women.asu.edu.eg 

  :استقبال الأبحاث: يتم استقبال الأبحاث الجديدة عبر الموقع الإلكتروني للمجلة 

 https://buhuth.journals.ekb.eg/ 

  وتصنيفها: تم فهرسة المجلة وتصنيفها في: دار المنظومة فهرسة المجلة 
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