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 2020-01-42 التاريخ:           
   L20/250  ARCIFالرقم:            

 المحترم  اآلداب كمية مجمةسعادة أ. د. رئيس تحرير 
 ليبيا مصراتة/ اآلداب، كمية مصراتة، جامعة

 تحية طيبة وبعد،،،
 

لإلتتررر   "معرفللة"قرعرر ب بيرتررر   مبررر    أحرر   ،(ARCIF -معامللا التلل وير واهستاللاادات المرجعيللة لممجلل ت العمميللة العربيللة  ارسللي  يسر   
  .2020السنوي الخامس لممج ت لمعام تقرير الأطمق  ق و لمحتوى  لعممي، إعالمكم بأته 

 

 مكتلب : علدة جالات بربيلة ودوليلةليتكلو  مل  مموملي   الليي "مجملس اإلالرا  والتنسليق" إلالرا " Arcif يخضع معاما التل وير "ارسلي  
جمعيلة  ،قابلدة بيانلات معرفلة، لجنة األمم المتحدة لغرب اسيا  اإلسكوا(، مكتبة اهسلكندرية، ببيروت مي لمتربية في الدوا العربيةاليونيسكو اإلقمي

ة رائللدة ملل  بللدة دوا بربيللة عة بمميللالمكتبللات المتخصصللة العالميللة/ فللر( الخمللية(. باإلضللافة لمجنللة بمميللة ملل  خبللرا  وأكللاديميي   يوي سللم
 .وبريطانيا

 

 عتررو ن مجمرر  ع بيرر  عمميرر  (5100زيرر  عررن  يبيرتررر  مررر و   سرر  فحرر  برلعمرر  عمرر   قرررم "Arcif"ارسللي  معرمرر   ن  لجرر ي  برلرربك  بررأنومرر 
برستثترء  ولر  جيبروتي وجرز   ل مر     ول  ع بي ، (20 هيئ  عممي  أو بحثي  في  (1400 عن أكث  من و لصر  ب  ،في مختمف  لتخصصر  بحثي أو 

 . 2020بام  في ت  ي  "Arcif ارسي  "معرم   لعرلمي  لمعريي   لمجم  عممي  ف ط  لتكون معتم ب ضمن  ( 681  تر (. وتجح متهرلع م توف   لبير
    
عالمكم بأن تر تهتئتكم و يس  و  قلد نجحلت بالحصلوا بملا معلايير ابتملاد معاملا  ليبيلا اآلداب، كميلة مصلراتة، جامعة  لصر  ب عن اآلداب كمية مجمة  

، ولالطرال  عمر  هربل  لمعرريي  يمكرتكم  لر خو  إلر   لر  بط  لتررلي  معيلارا  ( 31 و لتري يبمرع عر  هر  لمتو ف ر  مر    لمعرريي   لعرلمير ،  Arcif""ارسي   
marefa.net/arcif/criteria-http://e/ 

 

  وتهتئكم بحصو   لمجم  عم  .(0.0526   0000 " لمجمتكم لست  Arcifارسي  " معرم  كرنو 
  متوسط معاما أرسي  عم   لمستوى  لع بي، م   لعمم أن  (10إجمالي بدد المج ت  من اآلداب تخصص  في الحادية بارالمرتبة

 ( وهي  لفئ   ألعم .Q1  ألول  ضمن  لفئ  في هب   لتخص   مجمتكمصتف  وق  (، 14122 كرن  لايا التخصص
 صررتف  (، وقرر  141.0عمرر   لمسررتوى  لع برري كرررن   (التخصصللات متداخمللة  اإلنسللانية العمللومتخصللص فرري  أرسللي متوسللط معامللا  كمررر أن

 ( وهي  لفئ   لوسط   لم تفع .Q2  لثرتي  ضمن  لفئ  في هب   لتخص   مجمتكم
 

و كربل   إلارر ب فري  لتسرخ   لو قير  لمجمرتكم  و بإمكرتكم  إلعالن عن هبل  لتتيج  سو ء عم  موقعكم  إللكت وتي، أو عم  مو ق   لتو ص   الجتمرعي،
                                                                                                               لخر  بمجمتكم.                                                                                                                "Arcif"ارسي  إل  معرم  

 م و التقديرراوتفضموا بقبوا فائق اهحت
 

 رأ.د. سامي الخزندا
 رئيس مبادرة معاما الت وير

 "Arcif"ارسي  
                                      

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

