
 
 
 
 

 

 2020-01-25 التاريخ:   
   L20/239 ARCIFالرقم: 

 السحترم           اإلعالم و الفشهن  كمية مجمةسعادة أ. د. رئيس تحرير 
  ليبيا / مرراتة اإلعالم، و الفشهن  كمية مرراتة، جامعة

 تحية طيبة وبعد،،،
 

لإلنتاج والمحتهى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF -معامل التأثير واالستذهادات السرجعية لمسجالت العمسية العربية )ارسيف يدر 
  .2020لمسجالت لمعام الخامس الدشهي تقرير الأطمق  قدالعممي، إعالمكم بأنو 

 

ه )مكتب اليهنيدك :عدة جهات عربية ودوليةليتكهن من مسثمين  الذي "مجمس اإلشراف والتشديق" إلشراف" Arcif رسيفيخزع معامل التأثير "ا
جسعية السكتبات قاعدة بيانات معرفة ،، مكتبة االسكشدرية، (اإلسكهالجشة األمم الستحدة لغرب اسيا )، ببيروت اإلقميسي لمتربية في الدول العربية

 .ياة رائدة من عدة دول عربية وبريطانعة عمسيلمجشة عمسية من خبراء وأكاديسيين  ذوي سس باإلضافة(. العالسية/ فرع الخميج الستخررة
 

في  بحثيةأو  عنهان مجمة عربية عممية (5100) زيد عنيبيانات ما ودراسة فحص بالعمل عمى  قام "Arcif"ارسيف معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
ر ) باستثناء دولة جيبهتي وجزر القمر لعدم تهف دولة عربية (20)ىيئة عممية أو بحثية في  (1400)عن أكثر من والصادرة  ،مختمف التخصصات
 .  2020عام  في تقرير "Arcif ارسيف "معامل العالمية لمعايير المجمة عممية فقط  لتكهن معتمدة ضمن   (681) البيانات(. ونجح منيا

   
يير اعتساد قد نجحت بالحرهل عمى معا ، ليبياالفشهن  كمية مرراتة، جامعة الصادرة عن اإلعالم و الفشهن  كمية مجمةإعالمكم بأن تينئتكم و نا يدر و 

، ولالطالع عمى ىذه المعايير يمكنكم الدخهل إلى الرابط معيارا   (31)والتي يبمغ عددىا المتهافقة مع  المعايير العالمية،  Arcif" معامل "ارسيف  
 /marefa.net/arcif/criteria-http://e  التالي:

 

 :مع العمم أن .(0.0556)  0000" لمجمتكم لدنة  Arcifارسيف " املمع كانو     
 فييي  مجميتكمصينت  (، وقيد 171.0عميى المديتهى العربيي كيان ) (التخررطات متداخمطة) اإلندطانية العمطهمتخرط  فيي  متهسط  معامطل أرسطيف

 ( وىي التئة الهسطى المرتتعة.Q2)الثانية ضمن التئة ىذا التخصص 
  ضيمن التخصيص ىيذا فيي مجميتكم صينت  (، وقيد17200) كيان العربيي المديتهى  عميىاالترطال  و اإلعطالم تخرط  في أرسيف معامل متهس 

 ( وىي التئة الهسطى.Q3)الثالثة التئة 
 

جمتكم ة لمو بإمكانكم اإلعالن عن ىذه النتيجة سهاء عمى مهقعكم اإللكتروني، أو عمى مهاقع التهاصل االجتماعي، و كذلك اإلشارة في الندخة الهرقي
                                                                                                                               الخاص بمجمتكم.                                                                                              "Arcif"ارسيف إلى معامل 

 
 م و التقديرراوتفزمها بقبهل فائق االحت

 
 رأ.د. سامي الخزندا

 رئيس مبادرة معامل التأثير
 "Arcifارسيف  "
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