التاريخ2020-10-25 :

سعادة أ .د .رئيس تحرير مجلة دراسات اقتصادية

جامعة زيان عاشور الجلفة ،الجلفة /الجزائر

الرقمL20/437 ARCIF :

المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

يسر معامللا الت ل وير واهستاللاادات المرجميللة للمجل ت العلميللة العربيللة ارسللي

و لمحتوى لعلمي ،إعالمكم بأته ق أطلق التقرير السنوي الخامس للمج ت للعام .2020
يخضل معامللا التل وير "ارسلي

 "Arcifإلشل ار

"مجلللس اإلشل ار

 ،)ARCIF -أحر مبرررات قرعر ب انرتررر

"معرفللة" لإلتتررر

والتنسلليق" الل ي يتكللون ملم ممنللليم لعللدة جالات عربيللة ودوليللة :مكتل

اليونيسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت ،لجنة األمم المتحلدة لرلرا اسليا اإلسلكوا) ،مكتبلة اهسلكندرية ،قاعلدة بيانلات معرفلة ،جمميلة
المكتبللات المتخصصللة العالميللة /فللر) الخلللية) .جاإل للافة للجنللة علميللة مللم ذبلل ار وأ للاديمييم وي سللمعة علميللة رائللدة مللم عللدة دول عربيللة
وبريطانيا.
ومررا لي ر ا برلررن

بررأ معرم ر "ارسللي

 "Arcifقررر برلعم ر عل ر فح ر

واتسر انرتررر

مررر ازي ر عررا  )5100عنررو ميل ر ع عن ر علمن ر

أوعحثن في مختلف لتخصصر  ،و لصراتب عا أكث ما  )1400هيئ علمن أو بحثن في  )20اول ع عن  ،برستثنرء اول جيبرويي وجرزت لرمر
لع يوف

لبنرتر ) .وتيح منهر  )681ميل علمن فرط لتكو معتم ب ضما لمعراي

لعرلمن لمعرم "ارسي

 "Arcifفي ير ي عام .2020

ويس تر يهنئتكم وإعالمكم بأ مجلة دراسات اقتصادية لصراتب عرا جامعلة زيلان عاشلور الجلفلة ،الجزائلر قلد نجحلب جالحصلول عللا معلايير اعتملاد
 "Arcifلمتو فر مع لمعرراي

معاما "ارسي

لعرلمنر  ،و لتري ابلرع عر اهر  )31مميلا ار ،ولالطرال علر هرنل لمعرراي يمكرنكم لر ىوا إلر

لترلي/http://e-marefa.net/arcif/criteria :

 " Arcifلميلتكم لسن  .)0.011 2020مع لعلم أ :

و ر معرم "ارسي
• متوسط معاما أرسي

في تخصص اهقتصللاد علر

• متوسط معاما أرسي

في تخصص العلوم اإلنسانية متداذلللة التخصصللات) علر

• متوسط معاما أرسي

في تخصص القانون عل

لتئ لوسط .

ضما لتئ

لر بط

لمسرتوى لع عري رر

ميلرتكم فري هرن لتخصر

 ،)0.158وقر صرنت

لمسرتوى لع عري رر

ضرما لتئر

 ،)0.076وقر صرنت

لثرلثر  )Q3وهري

ميلرتكم فري هرن لتخصر

لثرلث  )Q3وهي لتئ لوسط .

لوسط .

لمستوى لع عي ر

 ،)0.092وق صنت

و بإمكرتكم إلعال عا هنل لنتني سو ء عل موقعكم إللكت وتي ،أو عل مو قع لتو ص
إل معرم "ارسي

 "Arcifلخرص بميلتكم.

ميلتكم في هن لتخص

ضما لتئ

لثرلث  )Q3وهي لتئ

الجتمرعي ،و نلك إلشررتب فري لنسرخ لوت نر لميلرتكم

وتفضلوا جقبول فائق اهحت ارم و التقدير
أ.د .سامي الخزندار
رئيس مبادرة معاما الت وير
"ارسي

"Arcif

