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فريـــــق التحريـــــــر 

هيئة التحرير احمللية*

أ.د. أحمـــــــــــد زايــــــــــــــــــــــــــــــــــد

أ.د. أحمــــــــد وهبــــــــــــــــــــــــــــان

د. الشيماء عبد الســالم 

أ.د. خـــالــــد السـقــطــــــــــــــي

د. خديجــــــــــــة عرفـــــــــــــــــــــــــة

أ.د. ســـــــــارة اجلــــــــــــــــــــــــــــــزار

أ.د. سعيــــد الـمصـــــــــــــــــري

أ.د. سمية عبد الـمولــــى 

د. عبدالوهــــــــاب غنيـــــــــــــم

أ.د. فـريـــــــد النـــجـــــــــــــــــــــــــار

أ.د.  فخــــــــــري الفقـــــــــــــــــي

د. مــحمـــد بــــــــــــــــــاغـــــــــــــــــــة 

السفـير محمــد توفـيق

أ.د. مـــحــمــــــد كــــمـــــــــــــــــــــال

د. محـــــمـــــــــود فتـــــــح اهلل 

أ.د. مــنـــــــــى الـــــجـــــــــــــــــرف 

أ.د. هـــانــــــي الشــــامــــــــــــــــــي

أستاذ علم االجتماع  بكلية اآلداب - جامعة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ

عميد كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية- جامعة اإلسكندرية

مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة واالقتصاد - جامعة بني سويف،
ومدرب معتمد للتحول الرقمي من املجلس األعلى للجامعات

 عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات )فرع الشيراتون(
األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

مدير إدارة القضايا االستراتيجية مبركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار

 عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات 
األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 أستاذ علم االجتمـــــــاع - جامعة القاهــــرة،
ومستشار وزير الثقافة لتطوير املنظومة الثقافـية

أستاذ االقتصاد بكلية التجارة وإدارة األعمال - جامعة حلوان

 نائــب رئيــس االحتــاد العربــي لالقتصــاد الرقمــي،
 ومستشار كلية كامبريدج الدولية البريطانية

 أستاذ إدارة األعمال الدولية - جامعة بنها، 
ومستشار سابق فـي البنك الدولي وجامعة الدول العربية

 أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، 
ورئيس جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس النواب 

أستاذ إدارة األعمال والتمويل املساعد بكلية التجارة- جامعة قناة السويس 

سفـير مصر األسبق بواشنطن

أستاذ العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة

 اقتصـادي - مديـر إدارة شؤون البيئــة، 
ورئيس األمانة الفنية ملجلس وزراء البيئة العرب

أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

أستاذ االقتصاد وعميد كلية التجارة- جامعة طنطا

)*( مت ترتيب األسماء أبجدّيًا

وزير مفوض



فريـــــق التحريـــــــر 

هيئة التحرير الدولية*

أ.د. أمـــــــيــــــــــــــرة احلــــــــــــــداد

أ.د. أميـــــــن البراسنـــــــــــــــــــــة

أ.د. بيتــــــــــــــر هولـمــــــــــــــــــــــــــــز

د.جـــــــــــــــــــــالل نـــــــاصــــــــــــــــــــــــــــر

أ.د. حاتـــــــــــــــــــــم زغلـــــــــــــــــــــول

أ.د. رولـــــــــــــــــــــف ألتــــــــــــــــــــــــــــر

أ.د. سوزانـــــــا الـمســـــــــــــــــــــاح

د. نهــــــــــــــال النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــار

د.هــــــــــــــدى يوســـــــــــــــــــــــــــــــــــف

أستاذ بالهيئة األملانية للتبادل الثقافـي DADD مبدينة بون األملانية، 
ــوم السياســية واالقتصــاد السياســي الدولــي ــي العل  أســتاذ زائــر طويــل األجــل فـ

بكلية االقتصاد والعلوم السياسية - بجامعة القاهرة، 
ــة  ــي واألخــالق القانوني ــون العمــل الدول ــون التجــاري وقان ــي القان ــر فـ أســتاذ زائ

بكليــة إدارة األعمــال - جامعــة إسلســكا مصــر

 حاصل على دكتوراه من جامعة كامبريدج، وأستاذ متفرغ فـي االقتصاد، 
 وزميل فـي مرصد السياسة التجارية فـي اململكة املتحدة 

بجامعة ساسكس باململكة املتحدة

 أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، 
وكبير االقتصاديني باملعهد األملاني للتنمية

رئيس قسم العلوم السياسية - اجلامعة األردنية

مستشار رئيس بـ JAFCON Consultants for Productivity Improvements -البحرين

 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفـيذي ملجموعة شركات أنوفـيشن
وشركة حامت زغلول أكادميي

زميل أول بجامعة هيرتي للحوكمة- أملانيا

أستاذ االقتصاد والتنمية - كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة،
وكلية إدارة األعمال- جامعة زايد- اإلمارات

 مدرس إدارة األعمال، ومدير مركز التميز فـي متكني املرأة 
اجلامعة امللكية للبنات - البحرين

كبير اقتصاديني بالبنك الدولي

أ.د. أليكساندر نيديرمير 

)*( مت ترتيب األسماء أبجدّيًا



رئيس مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار

أ . أسامــــــــــة اجلوهــــــــــــــــــــري
مساعد رئيس الوزراء

رئيس حترير املجلة
د. أسعــــــــــد الصــــــــــــــــــــــــــــــادق

 رئيس محور دعم اتخاذ القرار مبركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار،
وعضو اللجنة التنفـيذية

نائب رئيس حترير املجلة
د. ياسميــــــــــــــــــــن غريـــــــب

 مدرس االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة،
خبير اقتصادي ومنسق أكادميي مبركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار

مديرو التحرير
د. مــــــــــــــي محســــــــــــن

مدير اإلدارة العامة للمكتب الفني للسيد رئيس املركز
أ. رجاء الوكيل

خبير باإلدارة املركزية لدعم القرار باملركز

سكرتير التحرير
أ . مونيكــــــــــــــــــــا وليـــــــــام
باحث سياسي باملركز

مساعد تنفيذي
أ . آية النويهـــــــــــي

باحث سياسي باإلدارة املركزية لدعم القرار

فريـــــق التحريـــــــر 

الهيئـــــــة التنفـيذيـــــة



١- مراعاة قواعد النشر العلمي املوجودة فـي دليل املؤلفـني.

٢- مراعاة قواعد األمانة العلمية ونسبة االقتباس العلمي.

٣- مراعاة الرد على أي استفسارات خالل عملية النشر. 

٤- مراعاة إجراء التعديالت املطلوبة من ِقبل هيئة التحكيم.

٥- مراعاة عدم إجراء أي تعديالت جوهرية على البحث بعد املوافقة عليه.

ــى قــرار  ــى احلصــول عل ــة أو مؤمتــر آخــر حت ــة أو دوري ــي أي مجل  ٦- ال يجــوز للباحــث تقــدمي املســتخلص فـ

    القبول أو الرفض من املجلة.

مجلــة أي  فـــي  نشــره  يجــوز  وال  للمجلــة،  النشــر  كل حقــوق  تــؤول  للنشــر،  البحــث  قبــول  حالــة  فـــي   -٧ 

    أو دورية أو مؤمتر سواء ورقّيًا أو إلكترونّيًا.

 ٨- يتــم ترتيــب عمليــة نشــر املقــاالت وفًقــا ألولويــة ورودهــا إلــى هيئــة التحريــر بعــد إجازتهــا مــن ِقبــل احملكمــني، 

    ووفًقا أيًضا العتبارات علمية وفنية قد تراها هيئة التحرير.

ــى بنــك ــلة عل ــي اخلــاص باملجــ ــع اإللكترونــــ ــى املوقـــ ــة عل ــة باملجلــ ــداد اخلاصـــ ــع األعـــ ــر جميـــ ــم نشــ  ٩- يتـ

    املعرفة املصري.

ــة ــي للمجلـــ ــع اإللـكترونـ ــى الـموقــ ــن علــ ــه مـــ ــاص بــ ــث اخلـــ ــة البحــــ ــة حالــــ ــث مراجعـــ ــن للباحـــ  ١٠- ميكــــ

    )بحث حتت املراجعة - بحث فـي مرحلة النشر- بحث منشور(.

وللمزيد من التفاصيل حول قواعد وأخالقيات النشر، يرجى الدخول على املوقع اإللكتروني للمجلة:

ijppe.journals.ekb.eg

قواعـــد النشـــــــر

قواعد النشـــر



العملية التحكيمية

متر عملية النشر فـي املجلة عبر مجموعة من اخلطوات على النحو التالي: 
1. تقدمي البحوث 

ــة املصــري: 	 ــك املعرف ــي بن ــة فـ ــع املجل ــى موق ــف تخصصــات النشــر عل ــة البحــوث والدراســات مــن مختل ــل املجل  تقب
. /https://ijppe.journals.ekb.eg

ــح  	 ــم من ــة، ويت ــي حــدود )5000-7000( كلم ــة، فـ ــة املجل ــن رؤي ــة" ضم ــة "كامل ــة البحثي ــدمي الورق ــوم الباحــث بتق يق
اســتثناءات للبحــوث ذات الطبيعــة التحليليــة اخلاصــة، كمــا يقــدم الباحــث مســتخلًصا عــن الورقــة البحثيــة باللغــة العربيــة 

وabstract باللغــة اإلجنليزيــة مــن )150-250( كلمــة لــكل منهمــا.

يجــب أن تتضمــن البحــوث والدراســات املقدمــة للنشــر أداة حتليليــة -كميــة أو نوعيــة-، كمــا يجــب أن يقــدم البحــث  	
إضافــة علميــة فـــي مجــال التخصــص.

يلتزم الباحث بقواعد النشر العلمي والتنسيق املنصوص عليها فـي دليل املؤلفـني. 	

يلتزم الباحث بقواعد النزاهة العلمية، ومراعاة أال تزيد نسبة االقتباس عن ٪25. 	

فـي حالة استخدام املسوح أو أي أداة حتليلية يجب تقدمي نسخة كاملة إذا لم تكن متضمنة فـي البحث. 	

2. املراجعة
يخضــع البحــث لعمليــة مراجعــة ثنائيــة غيــر معلومة الهوية Double-Blind Review إعمااًل ملبادئ احليادية، والشفافـــية،  	

والكفــاءة، وعليــه، يتــم تقييــم البحــث مــن قبــل جلنــة مراجعــة خارجيــة يرشــحها رئيــس التحريــر، تتكــون  مــن اثنــني مــن 
املراجعــني مــن ذوي اخلبــرة العلميــة واألكادمييــة الكافـــية فـــي مجــال البحــث.

تقــوم جلنــة املراجعــة اخلارجيــة بتقييــم صالحيــة البحــث متهيــًدا لنشــره بنــاًء علــى منــوذج التقييــم املرســل إلــى اللجنــة  	
مــع البحــث. ويقــوم املراجعــون بتقديــر درجــات التقييــم اســتناًدا إلــى املعاييــر احملــددة فـــي منــوذج التقييــم؛  بهــدف تقييــم 
البحــث مــن جوانــب مختلفــة. ويتوجــب علــى املراجعــني كتابــة تقريــر مفصــل عــن البحــث لتقييــم مــدى صالحيتــه للنشــر.

تستغرق عملية املراجعة اخلارجية من أسبوعني إلى ثالثة أسابيع. 	

3. التعديالت
تُرسل تقارير املراجعني إلى اللجنة التنفـيذية للمجلة التخاذ قرار النشر وفًقا لعدة سيناريوهات: 	

 قبول املراجعني للبحث دون إجراء أي تعديل. 1
ترسل اللجنة التنفـيذية للمجلة خطاب القبول النهائي للباحث، موقًعا من رئيس التحرير أو من ينيبه.

 قبول املراجعني للبحث مع عمل بعض التعديالت. 2
ترســل اللجنــة التنفـــيذية للمجلــة التعديــالت إلــى الباحــث لعملهــا وحتميلهــا، بعــد أســبوع مــن تاريــخ إرســالها إلــى املجلــة، 

 .https:// ijppe.journals.ekb.eg/journal/process?lang=en علــى املوقــع اإللكترونــي للمجلــة

العملية التحكيمية



العملية التحكيمية

فـــي حالــة عمــل جميــع التعديــالت، ترســل اللجنــة التنفـــيذية للمجلــة إلــى الباحــث خطــاب القبــول النهائــي موقًعــا مــن 
رئيــس التحريــر.

إذا لم يتم إجراء جميع التعديالت، مُينح الباحث أسبوًعا إضافـًيا واحًدا. خالف ذلك، سيتم رفض البحث.

 حال قبول البحث من أحد املراجعني ورفضه من املراجع اآلخر . 3
وفـــي هــذه احلالــة يفصــل رئيــس التحريــر فـــي قــرار قبــول البحــث بشــكل نهائي أو رفضه. فـــي كلتا احلالتــني، يقوم رئيس 

التحريــر بإخطــار الباحث بالقرار.

رفض املراجعني للبحث. 	
فـي هذه احلالة يتم إرسال خطاب اعتذار للباحث يفـيد برفض نشر البحث.

	. إجراءات النشر
يجــب أن يقــر املراجعــان اخلارجيــان بصحــة وصالحيــة البحــث للنشــر بعــد قيــام الباحــث بعمــل التعديــالت املطلوبــة  	

خــالل املوعــد النهائــي )أســبوع واحــد مــن تاريــخ اســتالم التعديــالت، باإلضافــة إلــى أســبوع آخــر لتنفـــيذ التعديــالت(. مــع 
العلــم أن عــدم االلتــزام باملواعيــد النهائيــة يعنــي رفــض البحــث دون احلاجــة إلــى إخطــار.

يحصل الباحث على نسخة PDF رقمية من البحث بعد نشره. 	

تُنشــر األوراق البحثيــة املقبولــة، املتوافقــة مــع اإلطــار الزمنــي احملــدد، وتَصــُدر املجلــة فـــي شــكلها النهائــي بعــد  	
خضوعهــا للعمليــات الفنيــة التاليــة:

- التحرير، وتنسيق األوراق البحثية املقبولة، ويتم قبول التعديالت الطفـيفة.

- إضافــة بيانــات املجلــة حســب سياســة املجلــة وتعليمــات النشــر، منهــا: صفحــة العنــوان، وتعليمــات النشــر، 
وأســماء اجلهــات املعنيــة باملجلــة، ورقــم املجلــد، ورقــم اإلصــدار، وســنة ومــكان النشــر.



كلمـــة العــــــــدد

د. أسعد الصادق
رئيس حترير املجلة

عن الـمجلة
- تعتبر املجالت العلمية األكادميية مصدًرا رئيًسا للمعلومات احلديثة فـي مختلف التخصصات.

- بنــاًء علــى إســهامات مركــز املعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار الكبيــرة فـــي مجــال البحــث العلمــي، يســعدنا إصــدار املجلــة 
الدوليــة للسياســات العامــة فـــي مصــر )IJPPE(. فهــي مجلــة دوريــة علميــة ربــع ســنوية، تنشــر أوراًقــا بحثيــة متخصصــة 
للباحثــني مــن جميــع أنحــاء العالــم فـــي مجــال السياســات العامــة لالســتفادة مــن اخلبــرات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.

- تعــد عمليــة املراجعــة ضروريــة لضمــان جــودة البحــوث العلميــة املنشــورة والتحقــق مــن املعلومــات املذكــورة. وتتبــع املجلــة 
عمليــة مراجعــة مزدوجــة غيــر معلومــة الهويــة، وذلــك لضمــان مبــادئ احلياديــة، والشفافـــية، والنزاهة والكفاءة العلمية فـــي 
مراجعــة األوراق البحثيــة املقدمــة، إذ إنــه مــن الضــروري للباحثــني إنشــاء قاعــدة بحثيــة للتقــدم فـــي مجــاالت السياســات 

العامــة. كمــا أنهــا تراعــي أخالقيــات النشــر العلمــي، ســواء مــن قبــل املجلــة أو الباحــث.

- تهــدف املجلــة الدوليــة للسياســات العامــة فـــي مصــر إلــى إثــراء املكتبــة املصريــة والعربيــة والدوليــة ببحــوث علميــة تتناول 
السياســات العامــة؛ مــن أجــل تقييــم قيمتهــا مــن وجهــات نظــر مبتكــرة واســتراتيجية وعمليــة، وتهــدف إلــى االســتفادة مــن 
البدائــل واحللــول القائمــة علــى األدلــة لعمليــة صنــع السياســة. وبالتالــي، ســيتم تعزيــز القــرارات التنمويــة واالســتراتيجية، 
وإدارة املــوارد والقــدرات بحكمــة. كمــا تعمــل املجلــة علــى تطويــر قاعــدة واســعة مــن العلمــاء والباحثــني للتعــاون احملتمــل 
مــع مركــز املعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار فـــي مختلــف املجــاالت والتخصصــات. عــالوة علــى ذلــك، تلبــي املجلــة احتياجــات 
الباحثــني محلًيــا وإقليمًيــا وعاملًيــا لنشــر األوراق البحثيــة باللغتــني العربيــة واإلجنليزيــة، وتســهم فـــي إنشــاء قاعــدة مرجعيــة 
علميــة فـــي مجــال البحــوث والدراســات فـــي جميــع أنحــاء العالــم؛ لتحقيــق االســتفادة مــن اخلبــرات الوطنيــة واإلقليميــة 
والدوليــة، كمــا تتــواءم املجلــة الدوليــة للسياســات العامــة فـــي مصــر مــع احتياجــات املجتمع العلمــي واألكادميي وتتعمق فـــي 

نظــام البحــث العلمــي.

- تهتــم املجلــة بالسياســات العامــة، ســواء أكانــت اقتصاديــة، اســتراتيجية، اجتماعيــة، إداريــة، تكنولوجيــة، تعليميــة، بيئيــة، 
ثقافـــية، أم صحية.

- تضــم هيئــة حتريــر املجلــة أعضــاء مصريــني وأجانــب لالســتفادة مــن خبراتهــم العلمية املتميــزة، واحلصول علــى االعتماد 
مــن قواعــد البيانــات الدوليــة فـــي املســتقبل. كمــا انضمــت إلــى بنــك املعرفــة املصــري )EKB( الــذي يوفــر نظاًمــا إلكترونًيا 

للتقــدمي واملراجعة.
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تنويــــه

الـمراســـالت
توجه جميع املراسالت باسم رئيس التحرير إلى: 

مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع �لس الوزراء
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- جميـــع اآلراء املطروحـــة فــــي البحـــوث العلميـــة املنشـــورة 
بالمجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبيها، وال تعبر -بالضرورة- عن 
آراء هيئـــة التحريـــر أو مركـــز املعلومات ودعم اتخـــاذ القرار.

وا�لة غير مسؤولة عنها.
- جميع حقوق النشر محفوظة للمجلة.
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decision of acceptance or rejection is obtained from the journal.

If the research is accepted for publication, all copyrights are vested upon the journal. It 
cannot be published in any journal, periodical, or conference, whether in paper or digitally. 

Publishing of researches follow the order of their receipt by the editorial board after being 
approved by the reviewers, as per the scientific and technical criteria set by the editorial 
board. 

Publishing all issues on the website of the journal on the Egyptian Knowledge Bank. 

Researcher can review the status of the research on the website of the journal (under review, 
publishing stage, published research). 

For Further details on the authors’ guidelines and publishing rules and ethics, please visit the 
journal website: 
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Rules and Publishing 



Scholarly Review

Publishing in the journal undergoes the following process: 

1. Submission 

 ● The Journal accepts research and studies in different disciplines for publication on the journal's 
website on the Egyptian Knowledge Bank: https://ijppe.journals.ekb.eg/ . 

 ● The researcher sumbits the full research paper under the scope of the journal, within (5,000-7,000) 
words, exceptions are made for research of a special analytical nature, and researcher also submits 
an abstract in English and Arabic of (150-250) words each.

 ● Research and studies submitted for publication should include an analytical tool -quantitative or 
qualitative- and the research should add a scientific value in the respective discipline.

 ● The researcher is committed to the rules of scientific publishing and formatting stipulated in the 
authors' guide.

 ● The researcher is committed to the rules of scientific integrity and plagiarism not to exceed 25%. 
 ● In case of the use of survey or any analytical tool, a complete version shall be submitted, if not 
included in the reserch.

2. Assessment

 ● The research undergoes an anonymous double-peer review process to ensure impartiality, efficiency, 
and transparency. The research is evaluated by an external review committee nominated by the 
Editor-in-Chief. The committee is composed of two scholars with adequate relevant experience in 
the respective discipline. 

 ● The external review committee evaluates the validity of the research for publishing based on the 
evaluation form sent to the reviewers with the research. The reviewers shall write a detailed report 
on the research to determine its validity. 

 ● The external reviewing process takes two to three weeks.
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Issue Summary

3. Modifications

 ●The reviewers' reports are sent to the Journal's Executive Committee to make the decision of publishing 
   according to several scenarios:

1. Reviewers' acceptance of the research without any modifications 
The Journal's Executive Committee sends the final acceptance letter to the researcher signed by the 
Editor-in-Chief or his designated authority.

2. Reviewers' acceptance of the research with some modifications 
The Journal's Executive Committee sends the modifications to the researcher to make and 
upload, one week from date of sending to him/her, on the journal's website https://ijppe.journals.
ekb.eg/journal/process?lang=en. If all modifications are covered, the Editor-in-Chief sends the 
final letter of acceptance to the researcher. 
If modifications are not made, the researcher is given a final extra one (1) week time extension, 
otherwise, the research will be rejected. 

3. One reviewer accepts and the second rejects the research 
In this case, the Editor-in-Chief resolves its final acceptance or rejection. In both cases, the 
Editor-in-Chief notifies the researcher accordingly. 

4. Reviewers' rejection of the research 
In this case, a letter of apology is sent to the researcher.

4. Publishing Procedures

 ● The two external reviewers must declare the validity of the research for publishing after researcher's 
compliance with the required modifications within the deadline (1 week from the date of  receiving 
the modifications, in addition to another 1 week to implement the modifications). Failure to comply 
with the deadlines signifies that the research will be rejected, without any need for notifications.

 ● The researcher will receive a digital PDF version of the research after publishing.
 ● The accepted research papers, complying within the set out timeframe, shall be published, and the 
journal is released in its final form, after undergoing the following technical operations: 

 - Editing and formatting the accepted research papers, minor edits are accepted. 
 - Adding data of the journal according to the journal's policy and instructions of publishing; 

namely, these include the title page, publishing instructions, names of bodies concerned with the 
journal, volume number, issue number, year and place of publication.



About the Journal

IJPPE’s Editor-in-Chief
Dr. Asaad El-Sadek

Editorial Foreword

-  Scholarly scientific journals are considered a key source of up-to-date information in diversified disciplines. 
Based on IDSC’s key contribution to scientific research, it is our pleasure to issue the International 
Journal of Public Policies in Egypt (IJPPE). It is a quarterly scholarly anonymously peer-reviewed journal 
disseminating specialized research papers of researchers worldwide in the field of public policies building 
on national, regional, and international experiences. 

- The review process is necessary to ensure the quality of published scientific research and verify the 
information Contained.The journal adopts an anonymous double review process. This process ensures 
the principles of impartiality and integrity in reviewing the submitted research papers, as it is essential 
for researchers to create a research base for the progress in the public policies fields. Ethics of scientific 
publishing are adhered to whether by the journal or the researcher. 

- IJPPE aims at enriching the Egyptian, Arab, and international library with scholarly scientific researches 
that tackle public policies in order to assess their value from innovative, strategic, and practical standpoints. 
The objective is to avail evidence-based alternatives and solutions for the policy making process. Thus, 
developmental and strategic decisions would be reinforced, and resources and capabilities would be wisely 
managed. The journal also developes a vast base of scholars and researchers for potential collaborating 
with IDSC in various fields and specialities. Furthermore, IJPPE meets the needs of researchers, locally, 
regionally and globally, to disseminate research papers in Arabic and English, contributes to creating a 
scholarly scientific reference base in the field of research and studies worldwide, and benefits from 
national, regional and international experiences. IJPPE copes with the needs of the scientific and academic 
community and indulges in the scientific research system. 

- The journal is concerned with public policies, whether economic, strategic, social, administrative, 
technological, educational, environmental, cultural, or health.

- The journal's editorial board comprised Egyptian and foreign members to benefit from their distinguished 
scientific experiences and to be granted accreditation by international databases in the future. Also, it joins 
the Egyptian Knowledge Bank (EKB), which provides a digital system for submission and review. 
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Disclaimer

All correspondence should be directed to the 
Editor-in-Chief at the following address:
The Cabinet’s Information and Decision Support 
Center- 1 Magless El Shaab St. – Qasr Al Einy - 
Cairo - Egypt, Postal Code: 11582. Telephone: 
(202) 27929292
E-mail: IJPPE@idsc.net.eg
Website: https://ijppe.journals.ekb.eg

-The opinions expressed in the journal represent the 
authors’ views and do not necessarily the journal’s views. 
The work submitted should take into consideration the 
nature of the journal and not engage in political, religious, 
security, or other related matters.
- All copyright reserved to the journal
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