التاريخ2020-01-24 :

سعادة أ .د .رئيس تحرير مجمة جامعة دمشق لآلداب و العموم اإلنسانية

الرقمL20/400 ARCIF :

المحترم

جامعة دمشق ،دمشق /سوريا
تحية طيبة وبعد،،،

يسر معامللا التل وير واهستشللاادات المرجعيللة لممجل ت العمميللة العربيللة ارسللي

قرعر ب بيرتررر

 ،)ARCIF -أحر مبررر

و لمحتوى لعممي ،إعالمكم بأته ق أطمق التقرير السنوي الخامس لممج ت لمعام .2020
 "Arcifإلشل ار

يخضع معاما التل وير "ارسلي

"مجملس اإلشل ار

"معرفللة" لإلتتررر

والتنسليق" الليي يتكلو مل مموملي لعلدة جالات بربيلة ودوليلة :مكتلب

اليونيسكو اإلقميمي لمتربية في الدوا العربية ببيروت ،لجنة األمم المتحدة لغرب اسيا اإلسكوا) ،مكتبة اهسلكندرية ،قابلدة بيانلات معرفلة ،جمعيلة
المكتبللات المتخةةللة العالميللة /فللر) الخمللية) .باإلضللافة لمجنللة بمميللة م ل خب ل ار وأكللاديميي

يوي سللمعة بممي لة رائللدة م ل بللدة دوا بربيللة

وبريطانيا.
ومررا لي ر ي برلررنك بررأا معرم ر "ارسللي

 "Arcifقرررم برلعم ر عم ر فح ر

و س ر بيرتررر

مررر يزي ر عررا  )5100عتررو ا ميم ر ع بي ر عممي ر

أوبحثي في مختمف لتخصصر  ،و لصر ب عا أكث ما  )1400هيئ عممي أو بحثي في  )20ول ع بي  ،برستثترء ولر ييبروتي ويرز ل مر
لع م توف

لبيرتر ) .وتيح متهر  )681ميم عممي ف ط لتكوا معتم ب ضما لمعريي

 "Arcifفي ت ي بام .2020

لعرلمي لمعرم "ارسي

ويس تر تهتئتكم و عالمكم بأا مجمة جامعة دمشق لآلداب و العموم اإلنسانية لصر ب عا جامعة دمشق ،سوريا قلد نجحلت بالحةلوا بملع معلايير
ابتماد معاما "ارسي

 "Arcifلمتو ف مر

لعرلمير  ،و لتري يبمرع عر هر  )31معيلا ار ،ولالطرال عمر هرنل لمعرريي يمكرتكم لر خو إلر

لمعرريي

ل بط لترلي/http://e-marefa.net/arcif/criteria :

و كرا معرم "ارسي

 " Arcifلميمتكم لست  .)0.01.0 0000م لعمم أا:



متوسللط معاملللا أرسللي



متوسط معاما أرسي

فرري تخةلل

لثرتي  )Q2وهي ل ئ لوسط

هن لتخص

فري تخةل

ضما ل ئ

اآلداب عم ر

لم ت ع .

لمسررتوى لع برري كرررا  ،)14100وق ر صررت

العملوم اإلنسلانية متداخملة التخةةلات) عمر

لمسرتوى لع بري كررا  ،)141.0وقر صرت

لثرلث  )Q3وهي ل ئ لوسط .

و بإمكرتكم إلعالا عا هنل لتتيي سو ء عم موقعكم إللكت وتي ،أو عم مو ق لتو ص
إل معرم "ارسي

 "Arcifلخر

ميمررتكم فرري هررن لتخص ر

اليتمرعي ،و كرنل

وتفضموا بقبوا فائق اهحت ارم و التقدير

رئيس مبادرة معاما الت وير
"ارسي

"Arcif

ميمرتكم فري

إلارر ب فري لتسرخ لو قير لميمرتكم

بميمتكم.

أ.د .سامي الخزندار

ضررما ل ئ ر

