
 
 
 
 

 

   
 28/09/2222 التاريخ: 
   L22/0311  ARCIFالرقم: 

 السحترم   االقتراد و الذريعة مجمة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 الجزائر قدشطيشة، االقتراد، و الذريعة كمية اإلسالمية، لمعمهم القادر عبد األمير جامعة

 تحية طيبة وبعد،،،
لإلنتاج والمحتهى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفمعامل التأثير واالستذهادات السرجعية لمسجالت العمسية العربية )يدر 

  .2022لمسجالت لمعام  الدابعالدشهي تقرير الأطمق  العممي، إعالمكم بأنو قد
 

)مكتب اليهنيدكه  :عدة جهات عربية ودوليةليتكهن من مسثمين  الذي "مجمس اإلشراف والتشديق" إلشراف" Arcif ارسيفيخزع معامل التأثير "
لمجشة عمسية  باإلضافة(. قاعدة بيانات معرفة، مكتبة االسكشدرية، (اإلسكهاسيا )آلجشة األمم الستحدة لغرب ، ببيروت اإلقميسي لمتربية في الدول العربية

 .ة رائدة من عدة دول عربية وبريطانياعة عمسيسس ذوي  وأكاديسيينمن خبراء 
 

في  بحثية أو عنهان مجمة عربية عممية (5100زيد عن)يودراسة بيانات ما فحص بالعمل عمى  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
) باستثناء دولة جيبهتي وجزر القمر لعدم تهفر  دولة عربية (20)ىيئة عممية أو بحثية في  (1000)عن أكثر من والرادرة  ،مختمف التخررات
 .  2022عام  في تقرير "Arcif  ارسيف"معامل العالمية لمعايير الفقط لتكهن معتمدة ضمن  مجمة عممية (1000) البيانات(. ونجح منيا

   
 االقتراد، و الذريعة كمية اإلسالمية، لمعمهم القادر عبد األمير جامعة الرادرة عن االقتراد و الذريعة مجمة إعالمكم بأنتينئتكم و نا يدر و 

، معيارا   (32)والتي يبمغ عددىا المعايير العالمية،  المتهافقة مع Arcif"   ارسيفاعتساد معامل " معايير في تحقيققد نجحت  ،الجزائر قدشطيشة،
 ولالطالع عمى ىذه المعايير يمكنكم الدخهل إلى الرابط التالي:

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

 :عمى ونينئكم بحرهل المجمة .(0.1321)  2022لمجمتكم لدنة  العام " Arcif ارسيف" معامل كانو     
  متهسط معامل عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (91) إجسالي عدد السجالتمن  اإلسالمية الدراساتتخرص في  الخامدةالسرتبة

 . (0.058)كان  ارسيف لهذا التخرص
 
كذلك اإلشارة في الندخة الهرقية لمجمتكم ، و بإمكانكم اإلعالن عن ىذه النتيجة سهاء عمى مهقعكم اإللكتروني، أو عمى مهاقع التهاصل االجتماعيو 

 .الخاص بمجمتكم "Arcif"ارسيف إلى معامل 
   "، التهاصل معنا مذكهرين. ارسيفختامًا، نرجه في حال رغبتكم الحرهل عمى شيادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 

 التقديرم و راوتفزمها بقبهل فائق االحت
 رأ.د. سامي الخزندا  

 " Arcif ارسيف رئيس مبادرة معامل التأثير"                                 

 


