التاريخ2020-10-27 :

سعادة أ .د .رئيس تحرير مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية و االجتماعية

جامعة الجزائر  ،2كلية العلوم اإلنسانية /الجزائر

المحترم

الرقمL20/ 482 ARCIF :

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 ع ار

"مجلععس اإلش ع ار

والتنسععيق" ال ع ي يتكععوم مععث مم لععيث لعععدة جهععات ةربيععة ودوليععة( :مكت عب

اليونيسكو اإلقليمي للتربية في الععدوا العربيععة ببيععروت  ،لجنععة اممععم المتحععدة ليععرا اسععيا (اإلسععكوا) ،مكتبععة االسععكندرية ،قاةععدة بيانععات معرفععة ،جمعيععة

المكتبات المتخصصة العالمية /فرع الخليج) .باإلضافة للجنة ةلمية مث خبراء وأكاديمييث ذوي سمعة ةلمية رائدة مث ةدة دوا ةربية وبريطانيا.

ومن الجدير بالذكر بأن معامل "ارسيف  "Arcifقام بالعمل على فحص ودراسة بيانات مااا يزيااد عاان  )5100عناوان مجلااة عرعيااة علميااة أوعحثيااة فااي

مختلف التخصصات ،والصادرة عن أكثاار ماان ( )1400هيئااة علميااة أو بحثيااة فااي ( )20دولااة عرعيااة ،باسااتثناد دولااة تي ااو ي وتاازر القماار لعاادم ااوفر
ال يانات) .ونجح منها ( )681مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "ارسيف  "Arcifفي قرير ةام . 2020

ويساارنا هنئااتكم وإعالمكاام بااأن مجلععة دراسععات فععي العلععوم اإلنسععانية و االجتماعيععة الصااادرة عاان جامعععة الجزائععر  ،2كليععة العلععوم اإلنسععانية ،الجزائععر ،قععد
نجحت بالحصوا ةلى معايير اةتماد معامععل "ارسععيف  "Arcifالمتوافقااة ماال المعااايير العالميااة ،والتااي ي لااد عااددها ( )31معيععا ار ،ولالطااالع علااى هااذ

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 ااأفير متقاادم فااي قرياار عااام  .2021و بإمكااانكم االعااالن عاان نجاااحكم فااي الحصااول علااى معااايير اعتماااد معاماال
"ارسيف  "Arcifالعالمية سواد على موقعكم االلكتروني ،أو على مواقل التواصل االتتماعي ،و كذلك االشارة في النسخة الورقية لمجلتكم إلااى معاماال
أرسيف  Arcifالخاص بمجلتكم.
وتفضلوا بقبوا فائق االحترام والتقدير

أ.د .سامي الخزندار
رئيس مبادرة معامل التأثير
" ارسيف "Arcif

قائمة الدوريات المفهرسة في قاعدةHumanIndex
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هؼهذ أداسح الؼبهخ

اْسدى

الجبهؼخ اْسدًُخ  -ػوبدح الجحش الؼلوٍ

الىىَذ
لُجُب

جبهؼخ الىىَذ  -هجلس الٌطش الؼلوٍ
جبهؼخ أفشَمُب للؼلىم أًسبًُخ والزطجُمُخ
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