
 
 
 
 

 

 2020-01-72 التاريخ:           
   L20/272  ARCIFالرقم:            

 السحترم         التهاصل مجمة سعادة أ. د. رئيس تحرير 
 الجزائر / عشابة عشابة،-مختار باجي جامعة

 تحية طيبة وبعد،،،
 

لإلاترد  اتلححتره   "معرفية"قدعر   يادارد   مبردرات  ، أحر (ARCIF -معامل التأثير واالستذهادات السرجعية لمسجالت العمسية العربية )ارسيي  يدر  
  .2020لمسجالت لمعام الخامس الدشهي تقرير الأطمق  ق تلعلحي، إعالمكم بأاه 

 

)مكتي  اليهييديكه  :عدة جهيات عربيية ودولييةليتكهن من مسثمين  الذي "مجمس اإلشراف والتشديق" إلشراف" Arcif رسي يخزع معامل التأثير "ا
جسعييية السكتبييات  ،قاعييدة بيايييات معرفية، مكتبيية االسيكشدرية، (اإلسيكهالجشيية اممييم الستحيدة لسيير) اسيييا )، ببييروت تربييية فيي الييدور العربيييةاإلقميسيي لم
 .ة رائدة من عدة دور عربية وبريطايياعة عمسيلمجشة عمسية من خبراء وأكاديسيين  ذوي سس باإلضافة(. العالسية/ فرع الخميج الستخررة

 

فري  بحثارةأا  عنهتن مجلة ع بارة علحارة (5100) زي  عنيياداد  مد اراتسة فحص بدلعحل على  قدم "Arcif"ارسي  معدمل  ي  بدلذك  بأنامن تلج 
بدسررتثندد رالررة تي ررهري اتررزا تل حرر  لعرر م رررهف  ) رالررة ع باررة، (20)هيئررة علحاررة أا بحثاررة فرري  (1400)عررن أرثرر  مررن اتلارردرا   ،مختلررا تلتخااررد 

 .  2020عام  في ر  ي  "Arcif ارسي  "حعدمل تلعدلحاة لحعديي  تلمجلة علحاة ف ط  لتكهن معتح   ضحن   (681) ااجح منهدتل اداد (. 
   

قد يجحت بالحرهر عمى معايير اعتساد معامل "ارسي    ، الجزائرعشابة-مختار باجي جامعة تلادرا  عرن التهاصل  مجمةإعالمكم بأن رهنئتكم ا اد يد  ا 
 "Arcif الالطالع على هذه تلحعديي  يحكنكم تل خهل إلى تل تبط تلتدلي:معيارا   (31)اتلتي ي لغ ع رهد ي  تلعدلحاة، تلحتهتف ة مع  تلحعدي ، 

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

 :مع تلعلم أن .(0.0464)  0000" لحجلتكم لدنة  Arcifارسي  " معدمل كدنا      
  فري  مجلرتكمصرنت  ، اقر  (0.076)كردن  علرى تلحدرته  تلع بري (التخرريات متداخمية) اإليديايية العمهمتخرص  في متهسط معامل أرسي

 .تلح رتعة تلهسطى تلتئة اهي ،(Q2 تلثدااة)ضحن تلتئة هذت تلتخاص 
  فري  مجلرتكمصرنت  ، اقر  (0.088)كدن  على تلحدته  تلع بي (لتخرراتا متداخمة) االجتساعية العمهمتخرص  في متهسط معامل أرسي

 .تلح رتعة تلهسطى تلتئة اهي ،(Q2 تلثدااة)ضحن تلتئة هذت تلتخاص 
 

م كة لحجلتا بإمكداكم تإلعالن عن هذه تلنتاجة سهتد على مهقعكم تإللكت ااي، أا على مهتقع تلتهتصل تالتتحدعي، ا كذلك تإلشدا  في تلندخة تلهاقا
                                                                                                                                تلخدص بحجلتكم.                                                                                              "Arcif"ارسي  إلى معدمل 

 
 م و التقديرراوتفزمها بقبهر فائق االحت

 
 رأ.د. سامي الخزيدا

 رئيس مبادرة معامل التأثير
 "Arcifارسي   "
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