
 
 
 
 

 

 9109-01-9 التاريخ:   
   L19/175  ARCIFالرقم: 

 المحترم          آدابها و المغات لعموم القرى أم جامعة مجمة تحرير سعادة أ. د. رئيس
 السعودية/  القرى أم جامعة

 تحية طيبة وبعد،،،
 يديكم أطيب التحيات وأسمى األماني.ننتقدم إليكم بفائق التحية والتقدير، و          

لإلنتاج  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF -معامل التأثير واالستشهادات المرجعية لممجالت العممية العربية )ارسيف ر يس
"مؤشرات اإلنتاج والبحث العممي   ممتقى العمميال، خالل 9102لممجالت لمعام  الرابعالسنوي قد أطمق تقريره والمحتوى العممي، إعالمكم بأنو 

 . 9102أكتوبر  3بتاريخ  في بيروت الجامعة األمريكية بالتعاون مع ي"والعالمي في التحوالت الرقمية لمتعميم الجامعي العرب العربي

: )مكتب اليونيسكو عدة جهات عربية ودوليةليتكون من ممثمين  الذي "مجمس اإلشراف والتنسيق" " إلشرافArcif يخضع معامل التأثير "ارسيف
جمعية المكتبات  ،االسكندرية، قاعدة بيانات معرفة ، لجنة األمم المتحدة لغرب اسيا )اإلسكوا(، مكتبةببيروت ة في الدول العربيةاإلقميمي لمتربي

 ذوي سمعة عممية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا. لمجنة عممية من خبراء وأكاديميينالمتخصصة العالمية/ فرع الخميج(. باإلضافة 

 عنوان مجمة عربية عممية (0011) يزيد عنبيانات ما و تحميل بالعمل عمى جمع ودراسة  قام " Arcifارسيف  "معامل  جدير بالذكر بأنومن ال        
) باستثناء دولة جيبوتي وجزر   دولة عربية، (91)ىيئة عممية أو بحثية في  (0011)والصادرة  عن أكثر من  ،في مختمف التخصصات بحثية أو

عام  في تقرير "Arcif ارسيف "معامل العالمية لمعايير المجمة عممية فقط  لتكون معتمدة ضمن   (099) توفر البيانات(. ونجح منياالقمر لعدم 
9109  . 

عالمكم بأن تينئتكم و نا يسر و     قد نجحت بالحصول عمى معايير اعتماد ، القرى أم جامعة الصادرة عن آدابها و المغات لعموم القرى أم جامعة مجمةا 
معيارًا، ولالطالع عمى ىذه المعايير يمكنكم الدخول إلى الرابط  30والتي يبمغ عددىا المتوافقة مع  المعايير العالمية،  Arcif" معامل "ارسيف  

 /teriamarefa.net/arcif/cri-http://e  التالي:

عمى المستوى  "اآلداب" تخصصفي   األولىالمرتبة  عمى ونينئكم بحصول المجمة .(1.10) 9102" لمجمتكم لسنة  Arcifارسيف " و كان معامل    
 (.Q1 األولى) الفئة ضمن التخصص ىذا في وصنفت،  (1.190كان ) تخصصهذا الرسيف لمتوسط معامل االعربي، مع العمم أن 

 الورقية النسخة في اإلشارة كذلك و االجتماعي، التواصل مواقع عمى أو اإللكتروني، موقعكم عمى سواء النتيجة ىذه عن عالناإل بإمكانكم و
                                                                                                                              .بمجمتكم الخاص Arcif" ارسيف  " معامل إلى لمجمتكم

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير
 أ.د. سامي الخزندار                                                                            

 التأثير  رئيس مبادرة معامل                                                                           
 " Arcifارسيف  "                                                                           
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