
 
 
 
 

 

 2020-01-24 التاريخ:           
   L20/286  ARCIFالرقم:            

 المحترم  الزراعية لمعموم دمشق جامعة مجمةسعادة أ. د. رئيس تحرير 
  سوريا دمشق/ دمشق، جامعة

 تحية طيبة وبعد،،،
 

لإلتتررر   "معرفللة"قرعرر ب بيرتررر   مبررر    أحرر  ، (ARCIF -معامللا التلل وير واهستشللااداج المرجعيللة لممجلل ج العمميللة العربيللة  ارسللي  يسر   
  .2020السنوي الخامس لممج ج لمعام تقرير الأطمق  ق و لمحتوى  لعممي، إعالمكم بأته 

 

 مكتل  : علدة جالاج عربيلة ودوليلةليتكلو  مل  مموملي   الليي "مجملس اإلشلرا  والتنسليق" إلشلرا " Arcif يخضع معاما التل وير "ارسلي  
جمعيلة  ،قاعلدة بيانلاج معرفلة، لجنة األمم المتحدة لغر  اسيا  اإلسكوا(، مكتبة اهسلكندرية، ببيروج ي لمتربية في الدوا العربيةاليونيسكو اإلقميم

ة رائللدة ملل  عللدة دوا عربيللة عة عمميللالمكتبللاج المتخةةللة العالميللة/ فللر( الخمللية(. باإلضللافة لمجنللة عمميللة ملل  خبللرا  وأكللاديميي   يوي سللم
 .وبريطانيا

 

 عتررو   مجمرر  ع بيرر  عمميرر  (5100زيرر  عرر   يبيرتررر  مررر و   سرر  فحرر  برلعمرر  عمرر   قرررم "Arcif"ارسللي  معرمرر    لجرر ي  برلرربك  بررأ  ومرر  
برستثترء  ولر  جيبروتي وجرز   ل مر     ول  ع بي ، (20 هيئ  عممي  أو بحثي  في  (1400 ع  أكث  م  و لصر  ب  ،في مختمف  لتخصصر  بحثي أو 

 . 2020عام  في ت  ي  "Arcif ارسي  "معرم   لعرلمي  لمعريي   لمجم  عممي  ف ط  لتكو  معتم ب ضم   ( 681  ر (. وتجح متهرلع م توف   لبيرت
    
عالمكم بأ  تر تهتئتكم و يس  و  قلد نجحلج بالحةلوا عملا معلايير اعتملاد  ، سلوريادمشلق جامعلة  لصرر  ب عر   الزراعيلة لمعموم دمشق جامعة مجمة  

، ولالطرال  عمرر  هربم  لمعرريي  يمكرتكم  لر خو  إلر   لرر  بط معيلارا  ( 31 و لتري يبمرع عر  هر  لمتو ف ر  مر    لمعرريي   لعرلميرر ،  Arcif"معاملا "ارسلي   
 /marefa.net/arcif/criteria-http://e لترلي: 

 

عم   لمسرتوى  لع بري الزراعة تخةص في  متوسط معاما أرسي  م   لعمم أ  .(0.0423   0000" لمجمتكم لست   Arcifارسي  " معرم  كر و 
 ( وهي  لفئ   لوسط   لم تفع .Q2  لثرتي  ضم   لفئ  في هب   لتخص   مجمتكمصتف  (، وق  141.0كر   

 

تمرعي، و كربل   إلارر ب فري  لتسرخ   لو قير  لمجمرتكم و بإمكرتكم  إلعال  ع  هبم  لتتيج  سو ء عم  موقعكم  إللكت وتي، أو عم  مو ق   لتو ص   الج
                                                                                                                لخر  بمجمتكم.                                                                                                                "Arcif"ارسي  إل  معرم  

 
 م و التقديرراوتفضموا بقبوا فائق اهحت

 
 رأ.د. سامي الخزندا

 رئيس مبادرة معاما الت وير
 "Arcif"ارسي  
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