RARJ

אאא

P-ISSN : 0087-2170
E-ISSN : 2588-2287
Dépôt légal : 57-2010

 

 

املجلة ٔالاكاديمية للـبحث الـقانـوني
مـجـلـة دولية سـداسـيــة متخصصة محكمــة

اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻣﻔﻬرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺑوا ﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺔ ﻟﻠﻣﺟﻼت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ :
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72

ﻣﻔﮭرﺳﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌرﻓﺔ

الناشر :كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبـد الرحمان م ﺮة بجاية
العنوان  :طريق تي ،ابوداو  ،بجاية.
بجاية ،06000 ،الجزائر
الهاتف /فاكس034/34.68.81 :
ال ﺮيد الالك ﺮوني للكليةfdsp.bejaia@gmail.com :

ر د م د0087-2170 :
ر د م د ٕالالك ﺮوني2588-2287 :
رقم ٕالايداع القانوني2010 -57 :
جميع حقوق النشر محفوظة ©

2019-10-14
L19/082 ARCIF



080.0
Q1



080.0
Q1

التاريخ2020-01-42 :
الخقمL20/105 ARCIF :

سعادة أ .د .رئيذ تحخيخ السجمة األكاديسية لمبحث القانهني

السحتخم

جامعة عبج الخحسان ميخة بجاية ،كمية الحقهق و العمهم الدياسية ،الجدائخ /الجدائخ
تحية طيبة وبعج،،،
يدر معامل التأثيخ واالستذهادات السخجعية لمسجالت العمسية العخبية (ارسيف  ،)ARCIF -أحد مبادرات قاعدة بيانات "معخفة" لإلنتاج والمحتهى
العممي ،إعالمكم بأنو قد أطمق التقخيخ الدشهي الخامذ لمسجالت لمعام .2020
يخزع معامل التأثيخ "ارسيف  "Arcifإلشخاف "مجمذ اإلشخاف والتشديق" الحي يتكهن من مسثمين لعجة جهات عخبية ودولية( :مكتب اليهنيدكه
اإلقميسي لمتخبية في الجول العخبية ببيخوت ،لجشة األمم الستحجة لغخب اسيا (اإلسكها) ،مكتبة االسكشجرية ،قاعجة بيانات معخفة ،جسعية السكتبات
الستخررة العالسية /فخع الخميج) .باإلضافة لمجشة عمسية من خبخاء وأكاديسيين ذوي سسعة عمسية ارئجة من عجة دول عخبية وبخيطانيا.
ومن الجدير بالذكر بأن معامل "ارسيف  "Arcifقام بالعمل عمى فحص ودراسة بيانات ما يزيد عن ( )5100عنهان مجمة عربية عممية أوبحثية في
مختمف التخصصات ،والصادرة عن أكثر من ( )1400ىيئة عممية أو بحثية في ( )20دولة عربية (،باستثناء دولة جيبهتي وجزر القمر لعدم تهفر
البيانات) .ونجح منيا ( )681مجمة عممية فقط لتكهن معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "ارسيف  "Arcifفي تقرير عام . 2020
ويدرنا تينئتكم وإعالمكم بأن السجمة األكاديسية لمبحث القانهني الصادرة عن جامعة عبج الخحسان ميخة بجاية ،كمية الحقهق و العمهم الدياسية ،قج
نجحت بالحرهل عمى معاييخ اعتساد معامل "ارسيف  "Arcifالمتهافقة مع المعايير العالمية ،والتي يبمغ عددىا ( )31معيا ار ،ولالطالع عمى ىذه
المعايير يمكنكم الدخهل إلى الرابط التالي/http://e-marefa.net/arcif/criteria :

و كان معامل "ارسيف  " Arcifلمجمتكم لدنة  .)0.15.0( 0000ونينئكم بحصهل المجمة عمى السختبة الدابعة في تخرص القانهن من
إجسالي عجد السجالت ( )36عمى المدتهى العربي ،مع العمم أن متهسط معامل أرسيف لهحا التخرص كان ( .)191.4وقد صنفت مجمتكم في
ىذا التخصص ضمن الفئة (األولى  ،)Q1وىي الفئة األعمى.
و بإمكانكم اإلعالن عن ىذه النتيجة سهاء عمى مهقعكم اإللكتروني ،أو عمى مهاقع التهاصل االجتماعي ،و كذلك اإلشارة في الندخة الهرقية لمجمتكم
إلى معامل "ارسيف  "Arcifالخاص بمجمتكم.
وتفزمها بقبهل فائق االحت اخم و التقجيخ
أ.د .سامي الخدنجار
رئيذ مبادرة معامل التأثيخ
" ارسيف "Arcif

