التاريخ2020-01-72 :
الرقمL20/335 ARCIF :

سعادة أ .د .رئيس تحرير مجمة دراسات اقترادية

السحترم

مركز البريرة لمبحهث و االستذارات و الخدمات التعمسية ،القبة  /الجزائر
تحية طيبة وبعد،،،

يدر معامل التأثير واالستذهادات السرجعية لمسجالت العمسية العربية (ارسيي

تلعلحي ،إعالمكم بأاه ق أطمق التقرير الدشهي الخامس لمسجالت لمعام .2020
يخزع معامل التأثير "ارسي

 ،)ARCIF -أحر مبردر تا قدعر يادارد

"معرفية" لإلاترد اتلححتره

 "Arcifإلشراف "مجمس اإلشراف والتشديق" الذي يتكهن من مسثمين لعدة جهيات رربيية ودوليية( :مكتي اليهييديكه

اإلقميسي لمتربييية في الييدوب العربييية ببييروت ،لجشيية اممييم الستحيدة لسيير( اسيييا (اإلسيكها) ،مكتبيية االسيكشدرية ،قارييدة بيايييات معرفية ،جسعييية السكتبييات

الستخررة العالسية /فرع الخميج) .باإلضافة لمجشة رمسية من خبراء وأكاديسيين ذوي سسعة رمسية رائدة من ردة دوب رربية وبريطاييا.
امن تلج ي بدلذك بأن معدمل "ارسي

 "Arcifقدم بدلعحل على فحص اراتسة ياداد

مد يزي عن ( )5100عنهتن مجلة ع بارة علحارة أابحثارة فري

مختلررا تلتخااررد  ،اتلارردرا عررن أرثر مررن ( )1400هيئررة علحاررة أا بحثاررة فرري ( )20رالررة ع باررة( ،بدسررتثندد رالررة يبرره ي ا ررزا تللحر لعر م ررهف
تلباداد ) .ااجح منهد ( )681مجلة علحاة فلط لتكهن معتح ضحن تلحعديي تلعدلحاة لحعدمل "ارسي

 "Arcifفي ل ي رام . 2020

ايدر اد هنئررتكم اإعالمكررم بررأن مجميية دراسييات اقترييادية تلارردرا عررن مركييز البريييرة لمبحييهث و االستذييارات و الخييدمات التعمسييية ،الجزائيير قييد يجح ي
بالحرهب رمى معايير ارتساد معامل "ارسيي

 "Arcifتلحتهتفلرة مرا تلحعرديي تلعدلحارة ،اتلتري يبلرع عر رهد ( )31معييا ار ،الالطرال علرى هرذل تلحعرديي

يحكنكم تل خهل إلى تل تبط تلتدلي/http://e-marefa.net/arcif/criteria :
ا كدن معدمل "ارسي

 " Arcifلحجلتكم لدنة  .)0.0323( 0000ما تلعلم أن:



متهسط معامل أرسي

ف تخرص االقتراد على تلحدته تلع بي كدن ( ،)0.158اق صنفت مجلتكم في هذت تلتخاص ضحن تلفئة (تلثدلثرة



متهسط معامل أرسي

ف تخرص العمهم االقترادية والسالية وإدارة امرساب (متداخمة التخررات) على تلحدته تلع بي كردن ( ،)0.15اقر

 )Q3اهي تلفئة تلهسطى.

صنفت مجلتكم في هذت تلتخاص ضحن تلفئة (تلثدلثة  )Q3اهي تلفئة تلهسطى.

ا بإمكداكم تإلعالن عن هذل تلنتاجة سهتد على مهقعكم تإللكت ااي ،أا على مهتقا تلتهتصل تال تحدعي ،ا كذلك تإلشدا في تلندخة تلهاقاة لحجلتكم
إلى معدمل "ارسي

 "Arcifتلخدص بحجلتكم.
وتفزمها بقبهب فائق االحت ارم و التقدير
أ.د .سام الخزيدار
رئيس مبادرة معامل التأثير
" ارسي

"Arcif

قائمة الدوريات المفهرسة في قاعدةEcoLink
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مؤسسة الدراسات الفلسطينية
مجلة الدراسات الفلسطينية
المنتدى االسالمي
قراءات إفريقية
مجلة البحوث والدراسات االستراتيجية الجمعية العلمية للبحوث والدراسات االستراتيجية
مركز دراسات الشرق االوسط
مجلة دراسات شرق أوسطية
مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعلمية
دراسات استراتيجية
مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعلمية
دراسات اقتصادية
جامعة القاهرة  -معهد البحوث والدراسات االحصائية
المجلة اإلحصائية المصرية
جريدة الشرق األوسط
قضايا عالمية
جامعة دمشق  -مركز الدراسات والبحوث االستراتيجية
دراسات استراتيجية
اتحاد غرف التجارة والصناعة  -مركز البحوث والتوثيق
آفاق اقتصادية
ميدايست برس
مجلة البنوك
وزارة الخارجية  -معهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية
مجلة الدبلوماسي
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