التاريخ2020-10-26 :
الرقمL20/670 ARCIF :

سعادة أ .د .رئيس تحرير مجلة جامعة دمشق للعلوم األساسية
جامعة دمشق /سوريا
تحية طيبة وبعد،،،

المحترم

يسر معامللا الت ل وير واهستشللااداج المرجعيللة للمجل ج العلميللة العربيللة ارسللي
والمحتوى العلمي ،إبالاكم أ ه ةم أطلق التقرير السنوي الخامس للمج ج للعام .2020

 ،)ARCIF -أحررم ادررت قاع ةتبررم

ت رتع "معرفللة" لإل تررت

يخضع معاما الت وير "ارسي  " Arcifإلشلرا "مجللس اإلشلرا والتنسليق" اللكي يتنلوم ملن ممدللين لعلدة جالاج يربيلة ودوليلة :منتل
اليونيسنو اإلقليمي للتربية في اللدو العرب يلة ببيلروج ،لجنلة األملم المتحلدة لسلر اسليا اإلسلنوا) ،منتبلة اهسلنندرية ،قايلدة بيانلاج معرفلة ،جمعيلة
المنتباج المتخصصة العالمية /فرع الخليج) .باإلضافة للجنة يلمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة يلمية رائدة من يدة دو يربية وبريطانيا.
وان الجمي تلذك أن اعتال "ارسي  "Arcifةتم تلعمل بلى فحص و قاسة ت تع ات يزيرم برن  )5100بنروان اجلرة ب رة بلم رة أو ح رة فري
اختلف التخصصتع ،والصت ق بن أك ارن  )1400ه ئرة بلم رة أو ح رة فري  )20ولرة ب رة ،تسرت نتو ولرة ت دروزي وترزق الدمر لعرمم زروف
الد ت تع) .و جح انهت  )681اجلة بلم ة فدط لتكون اعتمم ضمن المعتي العتلم ة لمعتال "ارسي  "Arcifفي زد ي يام . 2020
ويس ت زهنئتكم وإبالاكم أن مجلة جامعة دمشق للعلوم األساسية الصرت ق برن جامعلة دمشلق ،سلوريا قلد نجحلب بالحصلو يللا معلايير ايتملاد
معاما "ارسي  "Arcifالمتوافدة اع المعتي العتلم رة ،والتري يدلرد برم هت  )31معيلارا ،ولالطرال بلرى هرذل المعرتي يمكرنكم الرمىوا إلرى الر ا ط
التتلي/http://e-marefa.net/arcif/criteria :
و كتن اعتال "ارسي

 " Arcifلمجلتكم لسنة  2020لم نرصد أية استشااداج) ،و صنفت في زخصصهت ضمن الفئة ال ا عة .)Q4

و أاررل حصرروا اجلررتكم بلررى اعتاررل زررأ اتدررمم فرري زد ير بررتم  .2021و إاكررت كم االبررالن بررن جررتحكم فرري الحصرروا بلررى اعررتي ابتمررت اعتاررل
"ارسي  "Arcifالعتلم ة سرواو بلرى اروةعكم االلكت و ري ،أو بلرى اواةرع التواصرل امتتمرتبي ،و كرذلا االفرتق فري النسرخة الوقة رة لمجلرتكم إلرى
اعتال أرسي  Arcifالختص مجلتكم.
وتفضلوا بقبو فائق اهحترام والتقدير
أ.د .سامي الخزندار
رئيس مبادرة معاما الت وير
" ارسي "Arcif

