
 
 
 
 

 

 0202/ 28/09 التاريخ:   
   L21/136  ARCIFالرقم: 

 المحترم  األسواق و المالية مجلة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 الجزائر مستغانم، الهيكلية، التغيرات و االقتصاد ديناميكية مخبر مستغانم،-باديس بن الحميد عبد جامعة

 تحية طيبة وبعد،،،
 

لإلنتاج والمحتوى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادراتد أح، (ARCIF - ارسيفالعربية ) ية للمجالت العلميةمعامل التأثير واالستشهادات المرجعيسر 
  .0202للمجالت للعام  السادسالسنوي تقرير الأطلق  العلمي، إعالمكم بأنه قد

 

)مكتب اليونيسكو  :ات عربية ودوليةجه عدةليتكون من ممثلين  الذي "مجلس اإلشراف والتنسيق" إلشراف" Arcif ارسيفيخضع معامل التأثير "
جمعية المكتبات  ،قاعدة بيانات معرفة، مكتبة االسكندرية، (اإلسكواسيا )آلجنة األمم المتحدة لغرب ، ببيروت ةللتربية في الدول العربي ميإلقليا

 .ل عربية وبريطانياة رائدة من عدة دويعة علمسم ذوي  وأكاديميينللجنة علمية من خبراء  باإلضافة(. العالمية/ فرع الخليج المتخصصة
 

في  بحثيةأو  عنوان مجلة عربية علمية (0222زيد عن)يودراسة بيانات ما فحص بالعمل على  قام "Arcif ارسيف"معامل  الذكر بأنجدير بالومن 
القمر لعدم توفر تي وجزر دولة جيبو  ) باستثناء دولة عربية (02)هيئة علمية أو بحثية في  (2022)عن أكثر من والصادرة  ،مختلف التخصصات

 .  0202عام  في تقرير "Arcif  ارسيف"معامل العالمية لمعايير الفقط  لتكون معتمدة ضمن  مجلة علمية (877) ونجح منها (.ياناتالب
   

 التغيرات و االقتصاد ديناميكية برمخ مستغانم،-باديس بن الحميد عبد جامعة الصادرة عن األسواق و المالية مجلةإعالمكم بأن تهنئتكم و نا يسر و 
 (32)والتي يبلغ عددها المعايير العالمية،  المتوافقة مع  Arcif"  ارسيفمعامل "ماد اعت معايير في تحقيقد نجحت ق ،الجزائر مستغانم، الهيكلية،

 /marefa.net/arcif/criteria-http://e، ولالطالع على هذه المعايير يمكنكم الدخول إلى الرابط التالي: معيارا  

 :مع العلم أن مجلتكم قد ُصنفت في .(0.209)  0202لمجلتكم لسنة  العام " Arcif ارسيف" معامل كانو     
  األولى  (التخصصات متداخلة) األعمال وإدارة والمالية االقتصادية العلومتخصص( ضمن الفئةQ1وه ،)متوسط معامل ، كما أن ي الفئة األعلى

 .(252.0على المستوى العربي كان ) هذا التخصصفي ارسيف 
  األولى  والمصرفية المالية العلومتخصص( ضمن الفئةQ1 وهي الفئة األعلى ، كما أن ،) على  هذا التخصصفي متوسط معامل ارسيف

 .(2520المستوى العربي كان )
 
 

إلى  لتكمالنتيجة سواء على موقعكم اإللكتروني، أو على مواقع التواصل االجتماعي، و كذلك اإلشارة في النسخة الورقية لمج بإمكانكم اإلعالن عن هذه و
 الخاص بمجلتكم "Arcif"ارسيف معامل 

   كورين."، التواصل معنا مش ارسيفخاصة بنجاحكم في معامل " بتكم الحصول على شهادة رسمية إلكترونية ختامًا، نرجو في حال رغ
 م و التقديرراوتفضلوا بقبول فائق االحت

 رأ.د. سامي الخزندا  
 ادرة معامل التأثير س مبرئي                                 

 " Arcif سيفار  "                                     

 

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

