التاريخ2020-10-27 :

سعادة أ .د .رئيس تحرير مجلة اآلداب و العلوم اإلنسانية

المحترم

الرقمL20/662 ARCIF :

جامعة باتنة  1الحاج لخضر ،كلية اللغة و األدب العربي و الفنون /الجزائر
تحية طيبة وبعد،،،
يسر معامل التأثير واالستشهادات المرجعية للمجالت العلمية العربية (ارسيف  ،)ARCIF -أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" لإلنتاج والمحتوى

العلمي ،إعالمكم بأنه قد أطلق التقرير السنوي الخامس للمجالت للعام .2020

يخضععم معامععل التععأثير "ارسععيف  "Arcifإلش عرا" "مجلععس اإلش عرا" والتنسععيق" الععني متلععون مععج مم لععيج لعععدة جهععات ربيععة ودوليععة( :مبت ع

اليونيسبو اإلقليمي للتربية في الععدوا العربيععة وتيععروت ،لجنععة األمععم المتحععدة لغععرب اسععيا (اإلسععبوا) ،مبتبععة االسععبندرية ،قا ععدة ويانععات معرفععة ،جمعيععة

المبتبات المتخصصة العالمية /فرع الخليج) .باإلضافة للجنة لمية مج ختراء وأكاديمييج ذوي سمعة لمية رائدة مج دة دوا ربية وبريطانيا.

ومن الجدير بالذكر بأن معامل "ارسيف  "Arcifقام بالعمل على فحص ودراسة بيانات مااا يد ااد عاان  )5100عناوان مجلااة عرعيااة علميااة أوعح يااة فااي

مختلف التخصصات ،والصادرة عن أك اار ماان ( )1400هيئااة علميااة أو بح يااة فااي ( )20دولااة عرعيااة ،باساات نا دولااة يبااو ي و اادر اللماار لعاادم ااوفر

البيانات) .ونجح منها ( )681مجلة علمية فلط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "ارسيف  "Arcifفي لر ر ام . 2020

و سرنا هنئتكم وإعالمكم بأن مجلة اآلداب و العلوم اإلنسانية الصادرة عن جامعة باتنععة  1الحععاج لخضععر ،كليععة اللغععة و األدب العربععي و الفنععون،

الجزائر ،قد نجحت بالحصوا لى معامير ا تماد معامل "ارسيف  "Arcifالمتوافلة مع المعايير العالمية ،والتي يبلااع عااددها ( )31معيععا ار ،ولالطااال
على هذه المعايير يمكنكم الدخول إلى الرابط التالي/http://e-marefa.net/arcif/criteria :

و كان معامل "ارسيف  " Arcifلمجلتكم لسنة  2020لم نرصد أية استشهادات) ،و صنفت في خصصها ضمن الفئة الرابعة .)Q4
و نأماال حصااول مجلااتكم علااى معاماال ااأ ير متلاادم فااي لر اار عااام  .2021و بإمكااانكم االعااالن عاان نجاااحكم فااي الحصااول علاى معااايير اعتماااد معاماال
"ارسيف  " Arcifالعالمية سوا على موقعكم االلكتروني ،أو على مواقع التواصل اال تماعي ،و كذلك االشارة في النسخة الورقية لمجلتكم إلااى معاماال
أرسيف  Arcifالخاص بمجلتكم.
وتفضلوا بقتوا فائق االحترام والتقدمر
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