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EcoLink ةقائمة الدوريات المفهرسة في قاعد      

 

 الجزائر مركز جيل البحث العلمي مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية 923

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -جامعة الوادي  مجلة رؤى اقتصادية 932  الجزائر 

 السودان جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا مجلة العلوم اإلقتصادية 932

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - 9قسنطينة  -جامعة عبدالحميد مهري  مجلة دراسات اقتصادية 939  الجزائر 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  مجلة أبعاد اقتصادية 392  الجزائر 

مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية -جامعة ام درمان االهلية  مجلة محاور 932  السودان 

 السودان جامعة الزعيم األزهري المجلة العلمية 932
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 2020-10-24  التاريخ:           
   L20/420 ARCIFالرقم:             

 المحترم اقتصادية أبعاد مجلةسعادة أ. د. رئيس تحرير 
  الجزائر /داسرموب التسيير، علوم و التجارية االقتصادية، العلوم كلية داس،رموب بوقرة أمحمد جامعة

 تحية طيبة وبعد،،،
 

لإلتتررر   "معرفللة"قرعرر ب انرتررر   مبرررات  ، أحرر  (ARCIF -ادات المرجعيللة للمجلللت العلميللة العربيللة  ارسللي  معامللا التلل وير واالست لل يسرر   
  .2020السنوي الخامس للمجلت للعام  تقرير الأطلق   ق و لمحتوى  لعلمي، إعالمكم بأته 

 

 مكتلل  : عللدة ج لات عربيللة ودوليللةلممثلللي   يتكللوم مل  اللل ي "مجلللس اإلشلرا  والتنسلليق" إلشللرا " Arcif يخضل  معامللا التلل وير "ارسلي  
جمعيلة  ،قاعلدة بيانلات معرفلة، لجنة األمم المتحلدة لرلرا اسليا  اإلسلكوا(، مكتبلة االسلكندرية، ببيروت اليونيسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية

ة رائللدة ملل  عللدة دول عربيللة عة علميللذوي سللم المكتبللات المتخصصللة العالميللةا فللر( الخلللية(. باإل للافة للجنللة علميللة ملل   بللرا  وأ للاديميي  
 .وبريطانيا

 

 عنررو   ميلرر  ع عنرر  علمنرر  (5100زيرر  عررا  اانرتررر  مررر وات سرر  فحرر  برلعمرر  علرر   قررر  "Arcif"ارسللي  معرمرر   ومررا  ليرر ا  برلررن   بررأ  
برستثنرء اول  جيبرويي وجرزت  لرمر     عن ،اول  ع (20 هيئ  علمن  أو بحثن  في  (1400 عا أكث  ما و لصراتب  ،في مختلف  لتخصصر  عحثن أو 

 . 2020عام  في ير ي   "Arcif ارسي  "معرم   لعرلمن  لمعراي   لميل  علمن  فرط  لتكو  معتم ب ضما  (  681  لع   يوف   لبنرتر (. وتيح منهر
   
، التسليير عللوم و التجاريلة االقتصلادية، العلوم كلية س،دارموب بوقرة أمحمد جامعة  لصراتب عرا اقتصادية أبعاد مجلةإعالمكم بأ  تر يهنئتكم و يس  و 

، معيللارا  ( 31 و لترري ابلررد عرر اهر  لمتو فررر  مررل   لمعررراي   لعرلمنرر ،   Arcif"قللد نجحللل بالحصللول عللل  معللايير اعتمللاد معامللا "ارسللي    الجزائللر
 /marefa.net/arcif/criteria-http://eولالطالع عل  هنه  لمعراي  يمكنكم  ل خول إل   ل  بط  لترلي: 

 

 مل  لعلم أ :   .(0.0154    2020" لميلتكم لسن   Arcifارسي   " معرم   ر و 
  لثرلثر  ضرما  لفئر  في هن   لتخصر   ميلتكمصنفت (، وق  0.158عل   لمستوى  لع عي  ر    تخصص االقتصاد في متوسط معاما أرسي  •

Q3  لفئ   لوسط .( وهي 

(، وقر  0.15علر   لمسرتوى  لع عري  رر    (التخصصلات متدا لة  األعمال وإدارة والمالية االقتصادية العلومتخصص  في متوسط معاما أرسي  •
 ( وهي  لفئ   لوسط .Q3  لثرلث  ضما  لفئ  في هن   لتخص   ميلتكمصنفت 

 

لكت وتي، أو عل  مو قل  لتو ص   الجتمرعي، و  نلك  إلشررتب فري  لنسرخ   لوت نر  لميلرتكم و بإمكرتكم  إلعال  عا هنه  لنتني  سو ء عل  موقعكم  إل
                                                                                                               لخرص بميلتكم.                                                                                                                "Arcif"ارسي   إل  معرم  

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير 

 
 أ.د. سامي الخزندار     

 رئيس مبادرة معاما الت وير                                   
 "   Arcif"ارسي                                         
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