
 
 
 
 

 

 82/9/8282 التاريخ:   
   L21/245  ARCIFالرقم: 

 المحترم       التواصلمجمة سعادة أ. د. رئيس تحرير 

 الجزائر عنابة، عنابة،-مختار باجي جامعة

 تحية طيبة وبعد،،،
 

 

لإلنتاج والمحتوى  "معرفة"انات قاعدة بي مبادرات، أحد (ARCIF -معامل التأثير واالستشهادات المرجعية لممجالت العممية العربية )ارسيف يسر 

  .8282لممجالت لمعام  السادسالسنوي تقرير الأطمق  قدالعممي، إعالمكم بأنو 

)مكتب اليونيسكو :عدة جهات عربية ودوليةليتكون من ممثمين  الذي "مجمس اإلشراف والتنسيق" إلشراف" Arcif رسيفيخضع معامل التأثير "ا

جمعية المكتبات  ،قاعدة بيانات معرفة، مكتبة االسكندرية، (اإلسكوالجنة األمم المتحدة لغرب اسيا )، ببيروت بيةاإلقميمي لمتربية في الدول العر 

 .ة رائدة من عدة دول عربية وبريطانياعة عمميذوي سممجنة عممية من خبراء وأكاديميين ل باإلضافة(. العالمية/ فرع الخميج المتخصصة

في  بحثيةأو  عنوان مجمة عربية عممية (0222زيد عن)يبيانات ما ودراسة فحص بالعمل عمى  قام "Arcif"ارسيف معامل  ومن الجدير بالذكر بأن        

) باستثناء دولة جيبوتي وجزر القمر لعدم توفر  دولة عربية (82)ىيئة عممية أو بحثية في  (2022)عن أكثر من والصادرة  ،مختمف التخصصات

 .  8282عام  في تقرير "Arcif ارسيف "معامل العالمية لمعايير المجمة عممية فقط  لتكون معتمدة ضمن   (288) البيانات(. ونجح منيا
   

اعتماد معامل  معايير في تحقيقنجحت  قد الجزائر عنابة، عنابة،-مختار باجي جامعة الصادرة عن مجمة التواصلا عالمكم بأن نا تينئتكم و يسر و  

، ولالطالع عمى ىذه المعايير يمكنكم الدخول إلى الرابط التالي: معيارا  ( 32)والتي يبمغ عددىا المعايير العالمية،  المتوافقة مع Arcif"   ارسيف"
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 :مع العمم أن مجمتكم قد ُصنفت في . (2.2222) 0202لسنة  " العام لمجمتكم Arcifارسيف و كان معامل "

  األولى  (التخصصات متداخمة) اإلنسانية العمومتخصص( ضمن الفئةQ1 ،وىي الفئة األعمى ،)هذا في متوسط معامل ارسيف أن  كما

 .(2.290عمى المستوى العربي كان ) التخصص

  ئةالفضمن  (التخصصات متداخمة) االجتماعية العمومتخصص (الثانية Q2)، متوسط معامل ارسيف أن  كما، المرتفعة الوسطى الفئة وىي

 .(2.28عمى المستوى العربي كان ) هذا التخصصفي 

كذلك اإلشارة في النسخة الورقية لمجمتكم عمى مواقع التواصل االجتماعي، و  كانكم اإلعالن عن ىذه النتيجة سواء عمى موقعكم اإللكتروني، أووبإم 

  الخاص بمجمتكم." Arcif"ارسيف  لإلى معام

  "، التواصل معنا مشكورين. ارسيفختامًا، نرجو في حال رغبتكم الحصول عمى شيادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 

 م والتقديرراوتفضموا بقبول فائق االحت                                                  

 

 رأ.د. سامي الخزندا  

 رئيس مبادرة معامل التأثير                                 

 " Arcif ارسيف "                                     

 

                  


