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مدير مشروع معامل التصنيف العربى
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التاريخ2020-10-27 :

سعادة أ .د .رئيس تحرير مجلة الحضارة اإلسالمية

الرقمL20/501 ARCIF :

المحترم

جامعة وهران  1أحمد بن بلة ،كلية العلوم اإلنسانية و العلوم اإلسالمية /الجزائر
تحية طيبة وبعد،،،
 ،)ARCIF -أحر مبرررات قرعر ب انرتررر

يسر معامللا التل وير واهستاللااداج المرجميللة للمجللالج العلميللة العربيللة يارسللي

"معرفللة" لإلتتررر

و لمحتوى لعلمي ،إعالمكم بأته ق أطلق التقرير السنوي الخامس للمجالج للعام .2020
يخضع معاما التل وير "ارسللي

 "Arcifإلشل ار

"مجلللس اإلشل ار

والتنسلليق" الل ي يتكللون مللن مم لللين لعللدة جاللاج ةربيللة ودوليللة :يمكتل

اليونيسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية ببيروج  ،لجنة األمم المتحدة لغرب اسيا ياإلسكوا) ،مكتبة اهسكندرية ،قاةدة بياناج معرفللة ،جمميللة
المكتبللاج المتخةةللة العالميللةا فللر) الخلللية) .جاإل للافة للجنللة ةلميللة مللن ذب ل ار وأ للاديميين وي سللمعة ةلمي لة رائللدة مللن ةللدة دول ةربيللة
وبريطانيا.
ومن لج ي برلذك بأن معرمل "ارسي

مر يزي عن( )5100عنررو ن مجلررة ع عنررة علمنررة أوعحثنررة فرري

 "Arcifقرم برلعمل على فحص واتسة انرتر

مختلف لتخصصر  ،و لصراتب عن أكث من ي )1400هيئة علمنررة أو بحثنررة فرري ي )20اولررة ع عنررة( ،برسررتثنرد اولررة يبررو ي و ررزت للمر لعر م رروف
لبنرتر ) .وتجح منهر ي )681مجلة علمنة فلط لتكون معتم ب ضمن لمعريي

 "Arcifفي ل ي ةام . 2020

لعرلمنة لمعرمل "ارسي

ويس تر هنئتكم وإعالمكم بأن مجلة الحضارة اإلسالمية لصراتب عن جامعة وهران  1أحمد بن بلة ،كلية العلوم اإلنسللانية و العلللوم اإلسللالمية ،الجزائللر
قد نجحت جالحةول ةلى معللايير اةتمللاد معامللا "ارسللي

 "Arcifلمتو فلررة مررل لمعررريي

لعرلمنررة ،و لترري يبلررد عر اهر ي )31مميللا ار ،ولالطررالع علررى

هذه لمعريي يمكنكم ل خول إلى ل بط لترلي/http://e-marefa.net/arcif/criteria :
و كرن معرمل "ارسي

 " Arcifلمجلتكم لسنة ( 2020لم نرصد أية استاااداج) ،و صنفت في خصصهر ضمن لفئة ( ل بعة .)Q4

و تأمل حصول مجلتكم على معرمررل ررأمي متلر م فرري ل ير عرررم  .2021و بإمكرررتكم العررالن عررن تجرررحكم فرري لحصررول علررى معررريي عتمرررا معرمررل
"ارسللي

 "Arcifلعرلمنررة سررو د علررى مرروقعكم اللكت وترري ،أو علررى مو قررل لتو صررل ك تمرررعي ،و كررذل

معرمل أرسي

ال رررتب فرري لنسررخة لوتةنررة لمجلررتكم إلررى

 Arcifلخرص بمجلتكم.
وتفضلوا جقبول فائق اهحترام والتقدير
أ.د .سامي الخزندار
رئيس مبادرة معاما الت وير
" ارسي

"Arcif

