التاريخ2019-10-13 :

سعادة أ .د .رئيس تحرير المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح و التعلم اإللكتروني

جامعة القدس المفتوحة ،عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا /فلسطين

الرقمL19/016 ARCIF :

المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

نتقدم إليكم بفائق التحية والتقدير ،و نهديكم أطيب التحيات وأسمى األماني.
يسر معامل التأثير واالستشهادات المرجعية للمجالت العلمية العربية (ارسيف  ،)ARCIF -أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" لإلنتاج والمحتوى

العلمي ،إعالمكم بأنه قد أطلق تقريره السنوي الرابع للمجالت للعام  ،2019خالل الملتقى العلمي "مؤشرات اإلنتاج والبحث العلمي العربي والعالمي
في التحوالت الرقمية للتعليم الجامعي العربي" بالتعاون مع الجامعة األمريكية في بيروت بتاريخ  3أكتوبر .2019

يخضع معامل التأثير "ارسيف  "Arcifإلشراف "مجلس اإلشراف والتنسيق" الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية( :مكتب

اليونيسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت ،لجنة األمم المتحدة لغرب اسيا (اإلسكوا) ،مكتبة االسكندرية ،قاعدة بيانات معرفة ،جمعية

المكتبات المتخصصة العالمية /فرع الخليج) .باإلضافة للجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.

ومن الجدير بالذكر بأن معامل " ارسيف  " Arcifقام بالعمل على جمع ودراسة و تحليل بيانات ما يزيد عن ( )4300عنوان مجلة عربية علمية أو

بحثية في مختلف التخصصات ،والصادرة عن أكثر من ( )1400هيئة علمية أو بحثية في ( )20دولة عربية ( ،باستثناء دولة جيبوتي وجزر القمر
لعدم توفر البيانات) .ونجح منها ( )499مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "ارسيف  "Arcifفي تقرير عام . 2019

ويسرنا تهنئتكم واعالمكم بأن المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح و التعلم اإللكتروني الصادرة عن جامعة القدس المفتوحة ،عمادة البحث العلمي
و الدراسات العليا ،قد نجحت بالحصول على معايير اعتماد معامل "ارسيف  "Arcifالمتوافقة مع المعايير العالمية ،والتي يبلغ عددها  31معيا ًار،
ولالطالع على هذه المعايير يمكنكم الدخول إلى الرابط التالي/http://e-marefa.net/arcif/criteria :

و كان معامل "ارسيف  " Arcifلمجلتكم لسنة  .)0.4( 2019ونهنئكم بحصول المجلة على المرتبة الخامسة في تخصص "التربية و التعليم" على
المستوى العربي ،مع العلم أن متوسط معامل ارسيف لهذا التخصص كان ( ،)0.216وصنفت مجلتكم في هذا التخصص ضمن الفئة (األولى ،)Q1

وهي الفئة األعلى.

و بإمكانكم اإلعالن عن هذه النتيجة سواء على موقعكم اإللكتروني ،أو على مواقع التواصل االجتماعي ،و كذلك اإلشارة في النسخة الورقية لمجلتكم إلى
معامل "ارسيف  "Arcifالخاص بمجلتكم.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
أ.د.سامي الخزندار

رئيس مبادرة معامل التأثير
" ارسيف "Arcif

