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الوجلت العربيت للذراساث التربىيت واالجتواعيت

جاهعت الوجوعت  -هعهذ الولك سلواى للذراساث والخذهاث االستشاريت

السعىديت
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الوجلت التىنسيت للعلىم االجتواعيت

هركز الذراساث واالبحاث االقتصاديت واالجتواعيت

تىنس
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الوجلت العربيت للذفاع االجتواعي

جاهعت الذول العربيت  -الونظوت العربيت للذفاع االجتواعي ضذ الجريوت

هصر
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هجلت كليت التربيت للبناث للعلىم اإلنسانيت

جاهعت الكىفت  -كليت التربيت للبناث

العراق
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دراساث في التعلين العالي

جاهعت أسيىط  -هركز تطىير التعلين الجاهعي

هصر
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دراساث في علن االرطىفىنيا وعلن النفس العصبي

هركز البصيرة للبحىث واالستشاراث والخذهاث التعلويت

الجزائر
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دراساث نفسيت

هركز البصيرة للبحىث واالستشاراث والخذهاث التعلويت

الجزائر

التاريخ2020-10-27 :

سعادة أ .د .رئيس تحرير مجلة دراسات نفسية

المحترم

الرقمL20/ 526 ARCIF :

مركز البصيرة للبحوث و االستشارات و الخدمات التعلمية /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

يخضع معامل التأثير "ارسيف  "Arcifإلشراف "مجلس اإلشراف والتنسيق" الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية( :مكتب

اليونيسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت  ،لجنة األمم المتحدة لغرب اسيا (اإلسكوا) ،مكتبة االسكندرية ،قاعدة بيانات معرفة ،جمعية
المكتبات المتخصصة العالمية /فرع الخليج) .باإلضافة للجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.

ومن الجدير بالذكر بأن معامل "ارسيف  "Arcifقام بالعمل على فحص ودراسة بيانات ما يزيد عن( )5100عنوان مجلة عربية علمية أوبحثية في

مختلف التخصصات ،والصادرة عن أكثر من ( )1400هيئة علمية أو بحثية في ( )20دولة عربية( ،باستثناء دولة جيبوتي وجزر القمر لعدم توفر
البيانات) .ونجح منها ( )681مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "ارسيف  "Arcifفي تقرير عام . 2020

ويسرنا تهنئتكم وإعالمكم بأن مجلة دراسات نفسية الصادرة عن مركز البصيرة للبحوث و االستشارات و الخدمات التعلمية ،الجزائر ،قد نجحت

بالحصول على معايير اعتماد معامل "ارسيف  "Arcifالمتوافقة مع المعايير العالمية ،والتي يبلغ عددها ( )31معيا ار ،ولالطالع 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 تخصصها ضمن الفئة (الرابعة .)Q4
و نأمل حصول مجلتكم على معامل تأثير متقدم في تقرير عام  .2021و بإمكانكم اإلعالن عن نجاحكم في الحصول على معايير اعتماد معامل
"ارسيف  "Arcifالعالمية سواء على موقعكم اإللكتروني ،أو على مواقع التواصل االجتماعي ،و كذلك اإلشارة في النسخة الورقية لمجلتكم إلى معامل
أرسيف  Arcifالخاص بمجلتكم.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

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

