
 
 
 
 

 

   
 28/09/2222 التاريخ: 
   L22/0127  ARCIFالخقم: 

 السحتخم    اإلندانية الجراسات و لمبحهث الدرقاء مجمة سعادة أ. د. رئيذ تحخيخ
 األردن الدرقاء، العمسي، البحث عسادة الدرقاء، جامعة

 وبعج،،،تحية طيبة 
لإلنتاج والمحتهى  "معخفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفمعامل التأثيخ واالستذهادات السخجعية لمسجالت العمسية العخبية )يدر 

  .2022لمسجالت لمعام  الدابعالدشهي تقخيخ الأطمق  العممي، إعالمكم بأنو قد
 

)مكتب اليهنيدكه  :عجة جهات عخبية ودوليةليتكهن من مسثمين  الحي "مجمذ اإلشخاف والتشديق" إلشخاف" Arcif ارسيفيخزع معامل التأثيخ "
لمجشة عمسية  باإلضافة(. قاعجة بيانات معخفة، مكتبة االسكشجرية، (اإلسكهاسيا )آلجشة األمم الستحجة لغخب ، ببيخوت اإلقميسي لمتخبية في الجول العخبية

 .ة رائجة من عجة دول عخبية وبخيطانياعمسيعة سس ذوي  وأكاديسيينمن خبخاء 
 

في  بحثية أو عنهان مجمة عربية عممية (5100زيد عن)يودراسة بيانات ما فحص بالعمل عمى  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
باستثناء دولة جيبهتي وجزر القمر لعدم تهفر )  دولة عربية (20)ىيئة عممية أو بحثية في  (1000)عن أكثر من والرادرة  ،مختمف التخررات
 .  2022عام  في تقرير "Arcif  ارسيف"معامل العالمية لمعايير الفقط لتكهن معتمدة ضمن  مجمة عممية (1000) البيانات(. ونجح منيا

   
قج  ،األردن الدرقاء، العمسي، البحث عسادة الدرقاء، جامعة الرادرة عن  اإلندانية الجراسات و لمبحهث الدرقاء مجمة إعالمكم بأنتينئتكم و نا يدر و 

، ولالطالع عمى ىذه المعايير معيارا   (32)والتي يبمغ عددىا المعايير العالمية،  المتهافقة مع Arcif"   ارسيفاعتساد معامل " معاييخ في تحقيقنجحت 
 يمكنكم الدخهل إلى الرابط التالي:

 http://e-marefa.net/arcif/criteria/ 
 

 :عمى ونينئكم بحرهل المجمة .(0.2836)  2022لمجمتكم لدنة  العام " Arcif ارسيف" معامل كانو     
  عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (210) السجالتإجسالي عجد من ( التخررات متجاخمةة )اإلنداني العمهمتخرص في  العاشخةالسختبة

 . (0.1)كان  متهسط معامل ارسيف لهحا التخرص
 
كذلك اإلشارة في الندخة الهرقية لمجمتكم ، و بإمكانكم اإلعالن عن ىذه النتيجة سهاء عمى مهقعكم اإللكتروني، أو عمى مهاقع التهاصل االجتماعيو 

 .الخاص بمجمتكم "Arcif"ارسيف إلى معامل 
   "، التهاصل معنا مذكهرين. ارسيفختامًا، نرجه في حال رغبتكم الحرهل عمى شيادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 

 التقجيخم و خاوتفزمها بقبهل فائق االحت
 رأ.د. سامي الخدنجا  

 " Arcif ارسيف رئيذ مبادرة معامل التأثيخ"                                 

 


