
     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

Mugdad Hamid Rajab,Maysoon Anwar Abdullah,Marwah Noori Mohammed,Thamir 
Khalil Ibrahim. 

Author(s) name 

Petroleum Processing Eng. College 

INVESTIGATE THE PERFORMANCE OF HEAT PUMP WASTE HEAT REGENERATION 
RUNNER DEHUMIDIFICATION AIR CONDITIONING SYSTEM. 

Research Title 

International Journal on Technical and physical problems of Engineering. Journal/ Conference title 

International Organization on Technical and physical problems of Engineering. Publisher 

2077-3528 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.1     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

معامل  الم  √ .1 او كالريفيت وتمتلك  بيانات سكوبس  جلة مدرجة ضمن 

 تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3

او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

 كالريفيت

نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة ت المفترسة والمخ

ي ضرورة النشر في  يعني تخصص المجلة، أ  ييد اعتمادية المجلة التأ  .  1

 مجلة علمية متخصصة. 

لمدة 2 صالحة  االستمارة  إل  .  صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  رسال  شهر 

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

ضمن   سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  قاعدة  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2لجنة رقم ) توصية ال ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3234التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2994 العدد:     

 6/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ayad M. Gaidan1, Mayasah A. Ali2 and Hadeel A. Omear1 Author(s) name 

1Department of Biology, College of Science, Tikrit University, Iraq. 

2Department of Lab Techniques, Al-Raheed University College, Iraq. 

College 

THE SIGNIFICANCE OF CTLA-4+49A>G (EXON1) SINGLE NUCLEOTIDE 
POLYMORPHISM IN LUNG CANCER 

Research Title 

Biochemical and Cellular Archives Journal/ Conference title 

DR. P. R. YADAV Publisher 

0972-5075, 0976-1772 ISSN/ E-ISSN 

09725075 √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.2     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل  الم  √ .1

 تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3

او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

 كالريفيت

نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة ت المفترسة والمخ

  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4ة العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقي 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3235التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2995 العدد:     

 6/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Intisar Ghanim Abdulwahhab Author(s) name 

Tikrit University / College of education for women College 

Effect of Crataegus azarolus extracted in treatment of Giardia lamblia infection Research Title 

Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology Journal/ Conference title 

Institute of Medico-Legal Publications Publisher 

09739122, 09739130  ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 البيانات قواعد  

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.1     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

معامل    √ .1 او كالريفيت وتمتلك  بيانات سكوبس  المجلة مدرجة ضمن 

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 المعنية. البحث الى المجلة 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusهرسة ضمن قواعد بيانات )المجالت المف

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3236التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2996العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Mohammed Shanshal, Hayder Saad Ahmed, Hayder Asfoor, Raad Ibrahim 
Salih, Shehab Ahmed Ali, Yusif kamel Aldabouni 

Author(s) name 

College of Medicine College 

The Impact of COVID-19 on Medical Practice: A Nationwide Survey of 
Dermatologists and Healthcare Providers in Iraq 

Research Title 

Clinics in Dermatology Journal/ Conference title 

Elsevier Publisher 

0738-081X, 1879-1131 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox √ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value 2.458 4.8     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

المجلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    √ .1

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر    ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او    المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

قاعدة  ( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم البحث ضمن   يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3237التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2997العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Muneeb khalaf Mhameed, Raad Mohammed Nada, Luay Ali Mhmood Author(s) name 

 College اإلدارة واالقتصاد 

Deposit insurance policy and its impact on the stability of the Iraqi banking industry Research Title 

International journal of supply chain management Journal/ Conference title 

Exceling Tech publishers Publisher 

2051-3771, 2050-7399 ISSN/ E-ISSN 

☐ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ √ 

Impact value       
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

وتمتلك   ☐ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  المجلة 

 معامل تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

مدرجة    ☐ .4 وغير  عراقية  محلية  او  المجلة  سكوبس  بيانات  ضمن 

 كالريفيت

النشر     √ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

المنشور  2020/ 7/ 28في    3040  / البحوث  اعتماد  في  بخصوص  ة 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3238التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2998العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Faten Haithum Mulud, Najat A.Dahham, Ibrahim F. Waheed Author(s) name 

College of science College 

Synthesis and Characterization of Copper Ferrite Nanoparticles Research Title 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Journal/ Conference title 

IOP Publishing Publisher 

1757-8981,1757-899X ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.6     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

المجلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    √ .1

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر    ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او    المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

قاعدة  ( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم   البحث ضمن مستوعبات يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3239التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2999العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Tafaoul Jaber Hameed, Muna Mohammed Ibraheem, and Nuha Abd Alkader 
Shareef 

Author(s) name 

Pharmacy College 

Prevalence of Obesity and Diabetes mellitus Type II by place of Residence and Age 
Groups 

Research Title 

EurAsian Journal of BioSciences Journal/ Conference title 

Foundation for Enviromental Protection and Research Publisher 

1307-9867 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.4     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

المجلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    √ .1

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

النشر في  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4ه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديم

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3240التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3000العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

Mohameed M. Meteab , Ashraf Abdullah Ahmed Author(s) name 

Engineering College 

STUDY OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF MATERIALS ON THE BASIS OF 
PERIODIC LAW 

Research Title 

Journal of Mechanical Engineering Research and Developments Journal/ Conference title 

The Scientific Press (TSP) Publisher 

1024-1752 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  1.5     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

المجلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    √ .1

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

شهر  2 لمدة  صالحة  االستمارة  إلرسال  .  صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد 

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3241التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3001العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Mohammed Abdulkareem Ahmed, Ali Abdulqader Ahmed, Ayad Dakheel Saleem Author(s) name 

College of Adminstration and economic, Tikrit university College 

The effect of the bitcoin virtual currency change on the electronic trading market Research Title 

International journal of supply chain management Journal/ Conference title 

ExcellingTech Publishers Publisher 

2051-3771/ 2050-7399 ISSN/ E-ISSN 

☐ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ √ 

Impact value       
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

وتمتلك   ☐ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  المجلة 

 معامل تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     √ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 المعنية. البحث الى المجلة 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusهرسة ضمن قواعد بيانات )المجالت المف

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3242التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3002العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Maysoon Abdullah Mansor Author(s) name 

Engineering College 

Investigating and Evaluating the Application of Green Building Principles in the Iraqi 
Construction Legislation 

Research Title 

ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Journal/ Conference title 

Asian Research Publishing Network (ARPN) Publisher 

1819-6608 ISSN/ E-ISSN 

☐ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ √ 

Impact value       
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

وتمتلك   ☐ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  المجلة 

 معامل تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر    √ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او    المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

قاعدة  ( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم البحث ضمن   يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3243التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3003العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name عبد الجبار محمد حسين 

 College الطب البيطري 

Effects of different vaccination methods against Newcastle disease on immune 

response and some blood parameters in local chicken (Gallus gallus  domesticus ) in 

Shirqat city 

Research Title 

Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science Journal/ Conference title 
Universidade de Sao Paulo Publisher 
1413-9596 /1678-4456 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.6     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

المجلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    √ .1

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 المعنية. البحث الى المجلة 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusهرسة ضمن قواعد بيانات )المجالت المف

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3244التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3004العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Tafaoul Jaber Hameed , Muna Mohammed Ibraheem , and Nuha Abd Alkader 
Shareef 

Author(s) name 

Pharmacy College 

Prevalence of Obesity and Diabetes mellitus Type II by place of Residence and Age 
Groups 

Research Title 

EurAsian Journal of BioSciences Journal/ Conference title 

Foundation for Enviromental Protection and Research Publisher 

1307-9867 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.4     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل  الم  √ .1

 تأثير 

لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  مجلة عالمية غير تابعة ال ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3

او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

 كالريفيت

نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة ت المفترسة والمخ

أييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  .  ت 1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

ظهور   شريطة  سكوبس  قاعدة  بيانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

يعتبر عالمي ويخض فالبحث  للتقييم البحث ضمن مستوعبات سكوبس  ع 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3245التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3005 العدد:     

 6/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Mohammed Abdulkareem Ahmed, Ali Abdulqader Ahmed, Ayad Dakheel Saleem Author(s) name 

College of Administration and economic, Tikrit university College 

The effect of the bitcoin virtual currency change on the electronic trading market Research Title 

PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology Journal/ Conference title 

PalArch Foundation Publisher 

1567214X ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.2     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

المجلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    √ .1

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

مدرجة    ☐ .4 وغير  عراقية  محلية  او  المجلة  سكوبس  بيانات  ضمن 

 كالريفيت

النشر     ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

المنشور  2020/ 7/ 28في    3040  / البحوث  اعتماد  في  بخصوص  ة 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3246التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3006العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=PalArch%20Foundation&tip=pub


 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ahmed Khaleel Ibrahim  Author(s) name 

Engineering College 

Improvement of Removal Efficiency of Water Supply Plant by Using Polyelectrolyte 
Type LT-22 with Alum 

Research Title 

Materials today Journal/ Conference title 

Elsevier Publisher 

1369-7021 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox √ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value 26.416 31.1     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل  الم  √ .1

 تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3

او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

 كالريفيت

نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة ت المفترسة والمخ

  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديمه  

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

المجالت اللجنة المركزية لتدقيق 

 العالمية 

 

 (3247التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3007 العدد:     

 6/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Nuha wathq Nema, Saad Nahi Saleh, Fayadh Mohamed Abed Author(s) name 

Engineering College 

CFD Simulation of Air Cyclone Separator Research Title 

Tikrit Journal of Engineering Sciences Journal/ Conference title 

Tikrit University Publisher 

2312-7589 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ √ ☐ 

Impact value       
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

وتمتلك   ☐ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  المجلة 

 معامل تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    √ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت 

النشر    ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او    المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

قاعدة  ( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم   البحث ضمن مستوعبات يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3248التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3008العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Saad Nahi Saleh, Laith Amjad Hameed Author(s) name 

Engineering College 

CFD Simulation of Air Flow Patterns in a Spray Dryer Fitted with a Rotary Disk Research Title 

Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering Journal/ Conference title 

University of Baghdad/ College of Engineering Publisher 

P1997-4884/E2618-0707 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ √ ☐ 

Impact value       
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

وتمتلك الم  ☐ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  جلة 

 معامل تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3

او  ال  √ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

 كالريفيت 

نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة ت المفترسة والمخ

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 المعنية. البحث الى المجلة 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusهرسة ضمن قواعد بيانات )المجالت المف

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3249التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3009 العدد:     

 6/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Maksym Skydanenko, Vsevolod Sklabinskyi, Saad Saleh, Shahzad Barghi Author(s) name 

Engineering College 

Reduction of Dust Emission by Monodisperse System Technology for Ammonium 
Nitrate Manufacturing 

Research Title 

Processes Journal/ Conference title 

MDPI  Publisher 

2227-9717 ISSN/ E-ISSN 

☐ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on 

(3/7/2017) 
☐ Submitted Research 

Status Specialist General 
 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ √ 

Impact value       
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

وتمتلك   ☐ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  المجلة 

 معامل تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     √ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

النشر في  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4ه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديم

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3250التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3010العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

Ali Ghazi Atiyah Author(s) name 

College of veterinary medicine  College 

Synthesis and Characterization of Porous Beta-Calcium Pyrophosphate Bone 
Scaffold Derived from Avian Eggshell. 

Research Title 

Pakistan Journal of Zoology Journal/ Conference title 

Zoological Society of Pakistan Publisher 

00309923 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  1.3     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل  الم  √ .1

 تأثير 

لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  مجلة عالمية غير تابعة ال ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3

او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

 كالريفيت

نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة ت المفترسة والمخ

أييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  .  ت 1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

ظهور   شريطة  سكوبس  قاعدة  بيانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

يعتبر عالمي ويخض فالبحث  للتقييم البحث ضمن مستوعبات سكوبس  ع 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3251التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3011 العدد:     

 6/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name اياد عبد هللا خلف حميد واياد احمد حمادة ومحمد جارهللا فرحان 

 College الزراعة 

Digital camera is a surveying tool to predict the effect of fertilizer level N, Mg on 
wheat growth and yield in Gypsiferious Soil. 

Research Title 

Journal of water and Land Development Journal/ Conference title 

Polish Academy of Sciences Publisher 

1429-7426, 2083-4535 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  2.2     
 

 العامة المالحظات       توصية اللجنة   

جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل  الم  √ .1

 تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3

او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

 كالريفيت

نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة ت المفترسة والمخ

  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديمه  

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3252التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3012 العدد:     

 6/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

نغم قاسم كاظم   ،  هبه سعد عسل محمود الجبوري   Author(s) name 

 College كلية العلوم 

The Role of Apelin and Copeptin in serum of patients with ovarian cysts and 
polycystic ovary syndrome 

Research Title 

Biochemical and cellular archive Journal/ Conference title 

DR. P. R. YADAV Publisher 

0976-1772 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.2     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل  الم  √ .1

 تأثير 

كالريفيت او ليس  مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او ال ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3

او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

 كالريفيت

نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة ت المفترسة والمخ

ة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  .  تأييد اعتمادية المجل1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

ضم سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  قاعدة  بيانات  ن 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3253التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3013 العدد:     

 6/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ibrahim. Khalaf. salman1* Mohammad Shareef Mohammed2 Author(s) name 

College of Education for Pure science, Tikrit University1 
2Din. Iraq-Iraq Education Mission. Education Department. Salah al 

College 

Spectroscopic plasma diagnosis of V2O5 at a Variable of Operating Power and 
Pressure with Radio Frequency Magnetron Sputtering 

Research Title 

IOP conference series: Materials Science and Engineering Journal/ Conference title 

IOP Publishing Publisher 

1757-8981, 1757-899X ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.6     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل  الم  √ .1

 تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2

 تاثير لديها معامل 

 مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3

او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

 كالريفيت

نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة ت المفترسة والمخ

ورة النشر في  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضر 1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4قديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض ت

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3254التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3014 العدد:     

 6/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Riyadh M. Rasheed    -     Ehab M. Ameen    -     Saad M. Saab Author(s) name 

College of Science     College 

Hydraulic Parameters Calculation of Groundwater Aquifers in Southwest Balad City - 
Iraq 

Research Title 

Ecology, Environment and Conservation Journal/ Conference title 

EM International Publisher 

0971765X ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.3     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

المجلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    √ .1

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 المعنية. البحث الى المجلة 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusهرسة ضمن قواعد بيانات )المجالت المف

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3255التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3015العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Reyam F. Saleh1, Ayad M. Gaidan1, Qasim S. Al-Mayah2 Author(s) name 

1College of Science/ Tikrit University/ Tikrit/Iraq, 
2College of Medicine/Al-Nahrain University/ Baghdad/Iraq 

College 

Biosynthesis and characterization of silver nanoparticles from CINNAMOMUM 
ZEYLANICUM extract and their antibacterial effect against Multi-Drug Resistance 
gram negative Bacteria 

Research Title 

Journal of experimental biology and agricultural sciences Journal/ Conference title 

Editorial board of journal of experimental biology and agricultural sciences Publisher 

2320-8694 ISSN/ E-ISSN 

☐ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ √ 

Impact value       
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

وتمتلك   ☐ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  المجلة 

 معامل تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر    √ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او    المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

قاعدة  ( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم   البحث ضمن مستوعبات يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3256التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3016العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Reyam F. Saleh1, Ayad M. Gaidan1, Qasim S. Al-Mayah2 Author(s) name 

1College of Science/ Tikrit University/ Tikrit/Iraq, 
2College of Medicine/Al-Nahrain University/ Baghdad/Iraq 

College 

Biosynthesis and characterization of silver nanoparticles from CINNAMOMUM 
ZEYLANICUM extract and their antibacterial effect against Multi-Drug Resistance 
gram negative Bacteria 

Research Title 

International Journal of current research and review Journal/ Conference title 

Radiance Reseaech Academy Publisher 

09755241, 22312196 ISSN/ E-ISSN 

☐ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ √ 

Impact value       
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

وتمتلك   ☐ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  المجلة 

 معامل تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     √ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

شهر  2 لمدة  صالحة  االستمارة  إلرسال  .  صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد 

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3257التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3017العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Dr. Assaim Mohammed Latif, Dr. Hasan Jasim Mohammed, Wisam Dheyab Khalaf  Author(s) name 

Engineering College 

Internal curing of the Concrete Using the Hydrogel Spheres: Mechanical properties Research Title 

Journal of Applied Engineering Science Journal/ Conference title 

Institut za Istrazivanja I Projektovanja u Privredi Publisher 

1451-4117/ 1821-3197 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 البيانات قواعد  

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  1.1     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

المجلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    √ .1

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 المعنية. البحث الى المجلة 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusهرسة ضمن قواعد بيانات )المجالت المف

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3258التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3018العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

حاضر صباح شعي   3سعد سالم غانم   2مازن نعمان عبد هللا   1  Author(s) name 

 College واالقتصاد كلية االدارة 

ي محافظة صالح الدين  
ر
ي الرشيد والرافدين ف

ر
ــكانية اقامة ابعاد جودة الخدمة المرصفية: مرصف امــــــ

دراسة استطالعية  : )انموذجا(  
Research Title 

 Journal/ Conference title   مجلة االمتياز لبحــوث االقتصاد واالدارة

ي األغواط/ الجزائر  Publisher جامعة عمار ثليج 

2661-7773 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ √ ☐ ☐ 

Impact value       
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

وتمتلك   ☐ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  المجلة 

 معامل تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   √ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

شهر  2 لمدة  صالحة  االستمارة  إلرسال  .  صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد 

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3259التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3019العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Salim J. Khalaf, Entedhar R. Sarhat Mahdi S. Hamad, , Thuraia Rifaat Sarhat  Author(s) name 

College of dentistry College 

The study of Hemodialysis on The Change Rate of Serum Osteopontin, Sialic Acid, 
And Nitric Oxide Levels 

Research Title 

EurAsian Journal of BioSciences Journal/ Conference title 

Foundation for Enviromental Protection and Researc Publisher 

1307-9867 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.4     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل  الم  √ .1

 تأثير 

تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  مجلة عالمية غير ال ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3

او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

 كالريفيت

نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة ت المفترسة والمخ

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

ظه  شريطة  سكوبس  قاعدة  بيانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ور 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

يعتبر عالمي و فالبحث  للتقييم البحث ضمن مستوعبات سكوبس  يخضع 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3260التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3020 العدد:     

 6/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name م. احمد خضي  احمد م. حاضر صباح شعي  ا.د عبد  العزيز  شويش عبد  الحميد  

 College كلية االدارة واالقتصاد 

ي  األسواق  المالية  
ر
اضية عل  االزمات ف  Research Title إثر  العمالت االفير

 Journal/ Conference title مجلة البشائر االقتصادية

الجزائر  / جامعة بشار   Publisher 

2600-6391 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ √ ☐ ☐ 

Impact value       
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

وتمتلك   ☐ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  المجلة 

 معامل تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   √ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

شهر  2 لمدة  صالحة  االستمارة  إلرسال  .  صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد 

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3261التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3021العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Arshad Mahdi Hamad (1), Qanat Mahmood Atiyea (2) Author(s) name 

(1)(2) Department of Biology- College of Science – Tikrit University College 

In vitro study of the Effect of Zinc Oxide Nanoparticles on Streptococcus mutans 
Isolated from Human Dental Caries 

Research Title 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Journal/ Conference title 

IOP Publishing Publisher 

1757-899X, 1757-8981 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.6     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل  الم  √ .1

 تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3

او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

 كالريفيت

نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة ت المفترسة والمخ

النشر في  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4ه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديم

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3262التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3022 العدد:     

 6/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

MOHAMMAD SHAHATHA NAYAF, AHMED ABDUL-AZIZ AHMED, HAYDER SAAD 
AHME, WISAM SUHAIL NAJEM 

Author(s) name 

College of Medicine  College 

Thyroid Hormones Profile in Patients with Alopecia Areata, A Single Center Study Research Title 

International Journal of Pharmaceutical Research Journal/ Conference title 

Advanced Scientific Research  Publisher 

0975-2366 ISSN/ E-ISSN 

☐ √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.8     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل  جلة مدرجة  الم  √ .1

 تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3

او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

 كالريفيت

نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة ت المفترسة والمخ

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusعد بيانات )المجالت المفهرسة ضمن قوا

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3263التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3023 العدد:     

 6/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Asmaa Hashim Shaker Author(s) name 

College of Education for Women, University of Tikrit College 

The Effect of Testosterone HormoneLevels in the Blood and Urine of Obese Women Research Title 

International Journal of Pharmaceutical Research Journal/ Conference title 

Advanced Scientific Research Publisher 

0975-2366 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.8     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل  الم  √ .1

 تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3

او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

 كالريفيت

نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة ت المفترسة والمخ

  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4ة العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقي 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3264التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3024 العدد:     

 6/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Amer T. Nawaf1, Aysar T. Jarullah2, Shymaa A. Hameed2  Author(s) name 

   neeringCollege of Engi2 ,College of Petroleum Process Engineering1 College 

Design of new Activated Carbon-based Adsorbents for Improved 

Desulfurization of Fuel: Experiments and Kinetic Modeling 

Research Title 

Chemical Product and Process Modeling Journal/ Conference title 

Walter de Gruyter  Publisher 

19342659, 21946159 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  1.6     
 

 العامة المالحظات       توصية اللجنة   

معامل  الم  √ .6 او كالريفيت وتمتلك  بيانات سكوبس  جلة مدرجة ضمن 

 تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .7

 لديها معامل تاثير 

 مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .8

او  ال  ☐ .9 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

 كالريفيت

نشرها     ☐ .10 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة ت المفترسة والمخ

  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4ة العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقي 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3265التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3025 العدد:     

 6/12/2020 التاريخ:    
 

 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Walter%20de%20Gruyter%20GmbH&tip=pub


 

 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Amer T. Nawaf1, Shymaa A. Hameed2, Aysar T. Jarullah2  Author(s) name 

   College of Engineering2College of Petroleum Process Engineering, 1 College 

Performance Enhancement of Adsorption Desulfurization Process via 

Different New Nano-Catalysts Using Digital Baffle Batch Reactor and 

Mathematical Modeling   

Research Title 

Chemical Engineering Science Journal/ Conference title 

ELSEVIER Publisher 

00092509 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox √ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value 3.871 6.1     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

معامل    √ .11 او كالريفيت وتمتلك  بيانات سكوبس  المجلة مدرجة ضمن 

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .12

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .13

او    ☐ .14 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     ☐ .15 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

في    .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3266التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3026العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Walter%20de%20Gruyter%20GmbH&tip=pub


 

     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

Ather Saber Mustafa        Kotada Ibrahim Abdulla       Labed Shareef Mohammed        Author(s) name 

agriculture College 

The effect of ascorbic acid concentration and the date of harvest of yellow maize on 
the percentage of loss in grain yield. 

Research Title 

Systematic Reviews in Pharmacy Journal/ Conference title 

Wolters Kluwer Health Publisher 

09758453, 09762779 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  3.9     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

المجلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    √ .1

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر    ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او    المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

قاعدة  ( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم   البحث ضمن مستوعبات يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3267التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3027العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

1-Hind Mutar Ibrahim, 2-Shaymaa Ahmed, 3-Ahmed Salim Hadi Al-Khafaji Author(s) name 

College of medicine College 

Correlation between interleukin (IL-6) and procalcitonin (PCT) level among diarrheal 
children 

Research Title 

Siriraj medical journal Journal/ Conference title 

Siraraj Hospital Faculty of medicine Publisher 

2629-995X, 2228-8082  ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.1     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

المجلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    √ .1

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

مدرجة    ☐ .4 وغير  عراقية  محلية  او  المجلة  سكوبس  بيانات  ضمن 

 كالريفيت

النشر     ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

المنشور  2020/ 7/ 28في    3040  / البحوث  اعتماد  في  بخصوص  ة 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3268التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3028العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Adnan F. AL- Azzawie, Ashwak I. AL-Obaedi and Semaa A. Shaban Author(s) name 

College of Science / Tikrit University and Research & Islamic Studies / AL- Iraqia 
University 

College 

Assessment of Cholesteryl Ester Transfer Protein gene Taq1B polymorphism and its 
relationship with lipid levels of hypertensive Iraqi patients 

Research Title 

Biodiversitas Journal/ Conference title 

Biology department, Sebelas Maret University Surakarta Publisher 

1412-033X, 2085-4722 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  1.2     
 

 المالحظات العامة       اللجنة توصية    

المجلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    √ .1

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

النشر في  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4ه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديم

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 
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 (3269التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3029العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Wasan Nazhan Al-Assie, Firas Mohammed Basheer Alkhashab, Adnan Fadhel AL-
Azzawie 

Author(s) name 

College of Education for Pure Sciences, College of Education for Girls and 

College of Science  
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Detection of ACE Gene Polymorphism and its Effects on Lipid Profile in Some Iraqi 
Hypertensive Patients 

Research Title 

Bioscience Biotechnology Research Communications Journal/ Conference title 

Society for Science and Nature (SSN) Bhopal 462001 India. Publisher 

0974-6455, 2321-4007  ISSN/ E-ISSN 

☐ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ √ 

Impact value       
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

وتمتلك الم  ☐ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  جلة 

 معامل تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3

او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

 كالريفيت

نشرها     √ .5 دار  او  النشر  ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة تالمفترسة والمخ

النشر في  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4ه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديم

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
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اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 
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وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 
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 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Hassan Mohammed Obaid Author(s) name 

College of medicine College 

Clinical profile of headache patients seeking medical advice in Sulaymaniyah and 
Tikrit cities, Iraq: A one-year local study   . 

Research Title 

Annals of Tropical Medicine and Public Health Journal/ Conference title 

Wolters Kluwer Health Publisher 

17556783, 09746005 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.4     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

المجلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    √ .1

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 المعنية. البحث الى المجلة 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusهرسة ضمن قواعد بيانات )المجالت المف

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3271التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3031العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Hassan Mohammed Obaid Author(s) name 

College of medicine College 

Profile of muscle fiber diseases among 30 Iraq adult patients seeking medical advice 
in Sulaymaniyah and Tikrit cities, Iraq: A three years local study 

Research Title 

Annals of Tropical Medicine and Public Health Journal/ Conference title 

Wolters Kluwer Health Publisher 

17556783, 09746005 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.4     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

المجلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    √ .1

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر    ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او    المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

قاعدة  ( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم البحث ضمن   يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
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 استمارة تدقيق المجالت العلمية

عبد العزيز شويش عبد الحميد  3حاضر صباح شعير     2احمد خضير احمد  1  Author(s) name 

 College كلية االدارة واالقتصاد 

ي  األسواق  المالية 
ر
اضية عل  االزمات ف  Research Title إثر  العمالت االفير

 Journal/ Conference title مجلة أراء للدراسات االقتصادية واالدارية 

 Publisher المركز الجامعي ألفلو/ الجزائر 

2710-8848 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ √ ☐ ☐ 

Impact value       
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

وتمتلك   ☐ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  المجلة 

 معامل تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   √ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 المعنية. البحث الى المجلة 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusهرسة ضمن قواعد بيانات )المجالت المف

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
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اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3273التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3033العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Assisstant Prof. Zainab Sulaiman Erzaiq Author(s) name 

College of Medicine  College 

The Frequency of Giardia lamblia Infection among Children with Malnutrition at 
General Pediatrics Hospital in Kirkuk City. 

Research Title 

Annals of Tropical Medicine and Public Health Journal/ Conference title 

Wolters Kluwer Health Publisher 

17556783, 09746005 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.4     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

المجلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    √ .1

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر    ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او    المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

قاعدة  ( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

في    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم   البحث ضمن مستوعبات يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
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اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3274التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3034العدد:      

 6/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Assisstant Prof. Zainab Sulaiman Erzaiq Author(s) name 

College of Medicine  College 

The Frequency of Giardia lamblia Infection among Children with Malnutrition at 
General Pediatrics Hospital in Kirkuk City. 

Research Title 

Systematic Reviews in Pharmacy Journal/ Conference title 

Wolters Kluwer Health Publisher 

0975-8453, 0976-2779 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  3.9     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

المجلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    √ .1

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .2

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .3

او    ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر     ☐ .5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة 

النشر في  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة  1

 مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم ) .  3

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4ه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديم
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