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Arab Citation & Impact Factor (ARCIF) est un indicateur bibliométrique établi par e-

Marefa en 2013 pour mesurer l’impact des revues scientifiques éditées par les pays Arabes.

Néanmoins, la sélection des revues se base sur les critères suivants :

 Standards de publication

 Contenu éditorial,

 Diversité dans la région arabe et international,

 Analyse de citation.

Pour l’édition 2020, plus de 5100 revues scientifiques, éditées par les pays arabes, ont été

traitées et en se basant sur les critères de sélection des revues par le comité d’experts. Ainsi,

681 revues ont été retenu dans cette édition pour le calcul de leur indicateur arcif et l’Algérie

arrive en première position avec 255 revues retenues suivi par l’Irak en deuxième position

avec 120 revues scientifiques et en troisième position Egypte avec 103 revues scientifiques.

Ce classement qualitatif de l’Algérie est le fruit de la politique du Ministère de

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique concernant l’édition électronique

des revues algériennes à travers la plateforme ASJP et dont l’objectif est d’augmenté la

visibilité de notre production scientifique.

Quatre revues algériennes sont classées parmi les dix meilleures revues scientifiques.

المرتب�ة العن�وان ARCIF ISSN الناشر

1 المجلة ا��ردنية في إدارة ا��عمال 1 1815-8633
الجامعة ا��ردنية، عمادة البحث العلمي، عمان، 

ا��ردن .

5302-2392

2588-2457

1814-9480

2303-9574

4 المجلة العربية ل��ع��م و ا��تصال 0.931 1658-3620
الجمعية السعودية ل��ع��م و ا��تصال، الرياض، 

السعودية .

2308-5347

2308-5355

2335-1268

2600-6693

1112-9808

2602-5930

1112-6132

2588-1930

2410-2946

2410-3152

2357-0296

2357-030X

ارسیف الت��أثیر معام��ل حسب مجالت 10 أعل�ى

10 مجلة بحوث عربية في مجا��ت التربية النوعية 0.5246 . �� رابطة التربويين العرب، بنها، م

9 مجلة الجامعة ا��س��مية للدراسات التربوية و النفسية 0.5463
الجامعة ا��س��مية-غزة، عمادة شؤون البحث 

العلمي و الدراسات العليا، غزة، فلسطين .

8 مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا 0.5526
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، مخبر العولمة و 

اقتصاديات شمال إفريقيا، الشلف، الجزائر .

7 دفاتر السياسة و القانون 0.625
جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق و 

العلوم السياسية، ورقلة، الجزائر .

6 المجلة الجزائرية للعولمة و السياسات ا��قتصادية 0.6667
جامعة الجزائر 3، مخبر العولمة و السياسات 

ا��قتصادية، الجزائر .

0.9688

جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية العلوم 

ا��قتصادية و التجارية و ا��دارية، مخبر 

متطلبات تأهيل و تنمية ا��قتصاديات النامية في 

ظل ا��نفتاح ا��قتصادي العالمي، ورقلة، الجزائر 

5 المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي 0.7317 جامعة العلوم و التكنولوجيا، صنعاء، اليمن .

3 المجلة ا��ردنية في العلوم التربوية 0.9559
جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي و 

الدراسات العليا، إربد، ا��ردن .

2 المجلة الجزائرية للتنمية ا��قتصادية



Alors que dans le domaine des sciences humaines, cinq revues algériennes sont classées parmi

les dix meilleures revues scientifiques.

Dans le domaine des sciences sociales, trois revues algériennes sont classées parmi les dix

meilleures revues scientifiques.

المرتب�ة العن�وان ARCIF ISSN الناشر

2070-3147

2518-5810

1112-8151

2588-2317

1658-7006

1658-6999

4 المستقبل العربي 0.2808 1024-9834 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان

2392-5361

2588-1663

6 المجلة العربية للدراسات ا��منية 0.2414 1319-1241
جامعة نايف العربية للعلوم ا��منية، الرياض، 

السعودية

1112-8712

2437-0320

8 مجلة الزرقاء للبحوث و الدراسات ا��نسانية 0.2326 1561-9109
جامعة الزرقاء، عمادة البحث العلمي، الزرقاء، 

ا��ردن

1112-9336

2600-6618

2170-1121

2600-6049
10 مجلة الباحث في العلوم ا��نسانية و ا��جتماعية 0.2055

جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية ا��داب و 

اللغات، ورقلة، الجزائر

9 مجلة آفاق علمية 0.2292
المركز الجامعي أمين العقال الحاج مو�� أق 

أخموك لتامنغست، تمنراست، الجزائر

7 ا��كاديمية للدراسات ا��جتماعية و ا��نسانية 0.2384 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الشلف، الجزائر

5 مجلة مي��ف للبحوث والدراسات 0.2588
المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف- ميلة، 

ميلة، الجزائر

3 مجلة الشمال للعلوم ا��نسانية 0.3158
جامعة الحدود الشمالية، مركز الن�� العلمي و 

التأليف و الترجمة، عرعر، السعودية

2 مجلة البحوث و الدراسات ا��نسانية 0.3621
جامعة 20 أوت 1955-سكيكدة، سكيكدة، 

الجزائر

1 سلسلة العلوم ا��نسانية : �� مجلة جامعة ا��ق 0.3651
��، عمادة الدراسات العليا و البحث  جامعة ا��ق

العلمي، غزة، فلسطين

التخصص��ات» «متداخل��ة اإلنس��انیة العل�وم مجال في مجالت 10 أعل�ى

المرتب�ة العن�وان ARCIF ISSN الناشر

1 المجلة ا��ردنية للعلوم ا��جتماعية 0.383 2071-9728
الجامعة ا��ردنية، عمادة البحث العلمي، عمان، 

ا��ردن

1606-1918

2414-4320

3 المستقبل العربي 0.2808 1024-9834 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان

2392-5361

2588-1663

5 المجلة العربية للدراسات ا��منية 0.2414 1319-1241
جامعة نايف العربية للعلوم ا��منية، الرياض، 

السعودية

1112-8712

2437-0320

7 إضافات :المجلة العربية لعلم ا��جتماع 0.2321 2306-7128 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان

1112-9336

2600-6618

9 عمران للعلوم ا��جتماعية 0.2241 2305-2473
المركز العربي ل��بحاث و دراسة السياسات، 

الدوحة، قطر

10 رؤى استراتيجية 0.2143 2305-9303
مركز ا��مارات للدراسات و البحوث 

ا��ستراتيجية، أبو ظبي، ا��مارات العربية المتحدة

التخصص��ات” “متداخلة االجتماعی�ة العلوم مج�ال في مج�الت 10 أعلى

8 مجلة آفاق علمية 0.2292
المركز الجامعي أمين العقال الحاج مو�� أق 

أخموك لتامنغست، تمنراست، الجزائر

6 ا��كاديمية للدراسات ا��جتماعية و ا��نسانية 0.2384 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الشلف، الجزائر

4 مجلة مي��ف للبحوث والدراسات 0.2588
المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف- ميلة، 

ميلة، الجزائر

2 مجلة الطفولة العربية 0.2941 الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، الكويت



Dans le domaine des sciences économiques et finance, six revues algériennes sont classées

parmi les dix meilleures revues scientifiques.

Alors que dans le domaines des lettres, deux revues algériennes sont classées parmi les cinq

meilleures revues.

المرتب�ة العن�وان ARCIF ISSN الناشر

1 المجلة ا��ردنية في إدارة ا��عمال 1 1815-8633
الجامعة ا��ردنية، عمادة البحث العلمي، عمان، 

ا��ردن

5302-2392

2588-2457

2335-1268

2600-6693

1112-6132

2588-1930

2437-0630

2543-3695

2410-8723

2410-5198

2313-7592

2410-3349

2170-1776

2600-6979

2226-1419

2572-5386

2437-0932

2600-6391

التخصص��ات” “متداخلة األعم�ال إدارة و المالی�ة و االقتص��ادیة العلوم مج�ال في مج�الت 10 أعلى

10 مجلة البشائر ا��قتصادية 0.3133
جامعة طاهري محمد بشار، كلية العلوم 

ا��قتصادية و العلوم التجار

9 مجلة المثنى للعلوم ا��دارية و ا��قتصادية 0.3396
جامعة المثنى، كلية ا��دارة و ا��قتصاد، السماوة، 

العراق

8 مجلة ا��قتصاد الجديد 0.3627
جامعة الجي��لي بونعامة خميس مليانة، مخبر 

ا��قتصاد الرقمي، خميس مليانة، الجزائر

7
للبحوث ا��دارية و  مجلة جامعة القدس المفتوحة :

ا��قتصادية
0.3793

جامعة القدس المفتوحة، عمادة البحث العلمي و 

الدراسات العليا، رام هللا، فلسطين

6
مجلة الجامعة ا��س��مية للدراسات ا��قتصادية و 

ا��دارية
0.4242

الجامعة ا��س��مية-غزة، عمادة شؤون البحث 

العلمي و الدراسات العليا، غزة، فلسطين

5 مجلة ا��قتصاد و المالية 0.5

جامعة حسيبة بن بوعلي، كلية العلوم ا��قتصادية، 

التجارية و علوم التسيير، مخبر ا��نظمة المالية و 

��فية و السياسات ا��قتصادية الكلية في ظل  الم

4 مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا 0.5526
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، مخبر العولمة و 

اقتصاديات شمال إفريقيا، الشلف، الجزائر

3 المجلة الجزائرية للعولمة و السياسات ا��قتصادية 0.6667
جامعة الجزائر 3، مخبر العولمة و السياسات 

ا��قتصادية، الجزائر

2 المجلة الجزائرية للتنمية ا��قتصادية 0.9688

جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية العلوم 

ا��قتصادية و التجارية و ا��دارية، مخبر 

متطلبات تأهيل و تنمية ا��قتصاديات النامية في 

ظل ا��نفتاح ا��قتصادي العالمي، ورقلة، الجزائر

المرتب�ة العن�وان ARCIF ISSN الناشر

1 مجلة اللسانيات العربية 0.2353 1658-7421
مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة 

اللغة العربية، الرياض، السعودية

1112-9336

2600-6618

2477-9865

2602-5167

4 مجلة جامعة طيبة : ل��داب و العلوم ا��نسانية 0.1064 1658-6662
جامعة طيبة، كلية ا��داب و العلوم ا��نسانية، 

المدينة المنورة، السعودية

5 مجلة التخطيط والسياسة اللغوية 0.1 1658-7413
مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة 

اللغة العربية، الرياض، السعودية 

اآلداب مج�ال في مج�الت 5 أعلى

3 مجلة ا��نسان و المجال 0.1176
المركز الجامعي نور البشير البيض، معهد العلوم 

ا��نسانية و ا��جتماعية، البيض، الجزائر

2 مجلة آفاق علمية 0.2292
المركز الجامعي أمين العقال الحاج مو�� أق 

أخموك لتامنغست، تمنراست، الجزائر


