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Dear Respected Chief editor
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e ISSN: 2520-5692
ARCI شكراً ﻹهتمامكم بتكشيف دوريتكم العلمية في الكشاف العربي لﻼستشهادات المرجعية

 ويتسم المجلس بالحيادية التامة في.يتم اختيارالدوريات اﻹقليمية في الكشاف بواسطة مجلس تحريرتم إنشاؤه لهذا الغرض
 كمايعمل أعضاء مجلس التحريرعلي تحديد الرؤى اﻹقليمية واﻻتجاهات.قراراته ويمثل الدول اﻷعضاء بجامعة الدول العربية
 تستندالمبادئ التي يتم اختيارالدوريات بناءًعليها للكشاف العربي للﻺستشهدات المرجعية على المعايير المتعارف.الموضوعية
 كمايجب أن يكون للدوريات التي يتم تقديمها للكشاف على الترقيم الدولي الموحد.عليها للنشرالعلمي ومعاييرالبحث العلمي
 كمايجب أن يتم تقديم أساليب الوصول لمحتوى الدوريات حتى.حتى تخضع ﻹجراءات المراجعة اﻷولية، ISSN للدوريات
وكذلك مراجعة تخصص، للتأكد من أنها مجلة بحثية،يتثنى لمجلس التحريرمراجعة شروط دخول الدورية ضمن الكشاف
 وجودة لغة، والتأكد من توافق تخصص الدورية ومحتواها، والملخصات والمقاﻻت والمراجع المستشهد بها،الدورية
. وتشكيل هيئة تحرير تعكس تخصص الدورية،المقاﻻت
Thanks for interest in having your journal indexed in ARCI.
The regional journals covered in ARCI are selected by an ARCI Editorial Board. This
board neutral and have representation from Arab League member countries. Board
members provide regional insights and subject knowledge.The guiding principles of
journal selection for the ARCI are based on traditional scholarly publishing
publish
standards
and the research norms of the region. All titles considered must have an ISSN and will
receive a preliminary review or triage to confirm format, ISSN’s and accessibility of the
content.The journal is reviewed to confirm that it is scholarly, with clear journal scope or
mission, article abstracts, cited references, a clear relationship between the journal’s
scope and its content, quality of article language consistent with scholarly
communications and an editorial board that is reflective of th
the
e field of the journal.
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