
   

                        

  

 

 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

 Author(s) name 

 College تلغى االستمارة لعدم ورود المعلومات فیھا 

 Research Title 
 Journal/ Conference title 
 Publisher 
 ISSN/ E-ISSN 

☐ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value       

 

 المالحظات العامة      اللجنة توصیة   

جلة مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت وتمتلك معامل الم  ☐ .1
 تأثیر

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

النشر في ي ضرورة  یعني تخصص المجلة، أ   یید اعتمادیة المجلة التأ  .  1
 مجلة علمیة متخصصة.

لمدة2 صالحة  االستمارة  إل  .  صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  رسال شھر 
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4ھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیم
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 ) 2841التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2601  العدد:        
 2020/  10/   5التاریخ:       

 
 



   

                        

  

 

 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

Esam S. Ali Author(s) name 
College of Education / Tuz Khurmatu College 
Determination Radon Concentration (Radon Gas) in Urine of Patients with Cancer Research Title 
annals of tropical medicine and public health Journal/ Conference title 
Wolters Kluwer Medknow Publications Publisher 
09746005,17556783 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 البیانات قواعد 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.4     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس مجلة ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتة والمخالمفترس

.  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
سكو قاعدة بیانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  بس 

 4بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
یع فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ویخضع ظھور  عالمي  تبر 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2842التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2602  العدد:        
 2020/  10/   5التاریخ:       

 
 



   

                        

  

 

 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Ayyub J. Abdl-Rahmaan Al-Baytay, Abdul Kareem F. Omar, Luma S.Al 
Ghanam 

Author(s) name 

Education for Women College 
Determain Kind and Concentration of Allium sativum L.Plant Ingredients and its 
Effect on Isolated Bacteria Causing Urinary Tract Infections 

Research Title 

اسم المجلة ودار نشرھا تلغى االستمارة لعدم ورود   Journal/ Conference title 

 Publisher 
0975-8542 ISSN/ E-ISSN 

☐ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value       

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  ☐ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

 .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4ة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقی
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 ) 2843التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2603  العدد:        
 2020/  10/   5التاریخ:       

 
 



 

   

                        

  

 

 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

 Author(s) name رباح علي حسین , جمیل إبراھیم عزاوي ,باسم غائب حسین
جامعة تكریت / كلیھ الطب   College 

Comparative study between closed and open drain after emergency laprotomy Research Title 
Science translational medicine Journal/ Conference title 
American Association for the Advancement of Science Publisher 
19466234,19466242 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  18.8     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  ودور  ظ المجلة  المجالت  موقع  في  النشر ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

.  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

دة ) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاع1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
سك مستوعبات  البحث ضمن  ویخضع ظھور  عالمي  یعتبر  فالبحث  وبس 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 ) 2844التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2604  العدد:        
 2020/  10/   5التاریخ:       

 
 



 

   

                        

  

 

 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Naglaa Mustafa  Al-abide Author(s) name 
Education for pure science College 
 Taxonomic study of Epidermis and Indumentum for species of Veronica L. 
(Plantignaceae) in northern Iraq 

Research Title 

 International Journal of Psychosocial Rehabilitation Journal/ Conference title 
Hampstead Psychological Associates Publisher 
1475-7192 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field √   2020/2/18 البحث مقبول للنشر في
 ومنشور بعدد الشھر2020/4

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.2     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

النشر في .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة  1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4ھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیم
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 ) 2845التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2605  العدد:        
 2020/  10/   5التاریخ:       

 
 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Hampstead%20Psychological%20Associates&tip=pub
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Hampstead%20Psychological%20Associates&tip=pub


 

   

                        

  

 

 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

Naglaa Mustafa  Al-abide , Abbas N. Al-Tememe Author(s) name 
Education for pure science College 
A Morphological Comparative Study for the Species of  Caryophyllaceae in Middle 
and North of Iraq 

Research Title 

Indian Journal of Public Health Research and Development Journal/ Conference title 
Institute of Medico-Legal Publications Publisher 
0976-0245E-ISSN:0976-5506 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field √ Accepted\ Published  on     
  (   15 /  3 /2019) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.1     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

النشر في .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة  1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4ھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیم
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 ) 2846(التسلسل 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2606  العدد:        
 2020/  10/   5التاریخ:       

 
 



 

   

                        

  

 

 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

Teacher assistant: Zaidan Khalf Hamed Al-Jumaily   
Teacher assist: Israa Hassan Ali Al-Jubury 

Author(s) name 

Official in the Ministry of Education Directorate of Kirkuk Education    
Official in the Ministry of Education Directorate of Salah Al-Deen 

College 

The effect of Stepans' model on acquiring rhetorical concepts among fifth-graders 
of literary students and developing their logical thinking 

Research Title 

AL&SOCIETY Journal/ Conference title 
Springer London Publisher 
14355655 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  1.8     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

 .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4ة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقی
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

Fatimah M. Mohammed and Sarah W. Raheem Author(s) name 
College of Education for Pure Sciences College 
Generalized b Closed Sets and Generalized b Open Sets in Fuzzy Neutrosophic bi-
Topological Spaces 

Research Title 

Neutrosophic Sets and Systems Journal/ Conference title 
University of New Mexico Publisher 
ISSN (print): 2331-6055, ISSN (online): 2331-608X ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  1.4     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

مدرجة  الم  √ .1 وتمتلك  جلة  كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن 
 معامل تأثیر 

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

.  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

ق ضمن  المفھرسة  (المجالت  بیانات  عدم Scopusواعد  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Eman Mahir Jaleel Author(s) name 
Arts College 
Transformational Leadership and Innovative Work Behavior Among Academicians in 
Iraq 

Research Title 

International Journal of Economics and Business Administration Journal/ Conference title 
International Strategic Management Association Publisher 
ISSN: 2241-4754 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  1.2     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

النشر في .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة  1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4ھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیم
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 ) 2849التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
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 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

Shahir Fleyeh Nawaf, Younus Nethir Younus, Mohammad Omar Salih Author(s) name 
Engineering College College 
Analysis of the influence of the ambient temperature on the energy efficiency of 
solar modules by application of empirical correlations for natural convection 

Research Title 

TELKOMNIKA Journal/ Conference title 
Institute of Advanced Engineering and Science (IAES) Publisher 
1693-6930 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  1.7     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

النشر في .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة  1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4ھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیم
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي
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 2610  العدد:        
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 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

Sundus Jassim Muhammad,Mahmood Jasim Mohammed,Dunia Kamal Salim Author(s) name 
Sciences College 
Isolation of Bacterial Species Producing Antibiotics from The Soil of The city of Tikrit Research Title 
 Indian Journal of Pathology and Microbiology Journal/ Conference title 
 Wolters Kluwer Health Publisher 
0377-4929____0974-5130 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  1.1     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

او  الم  √ .1 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وتمتلك  جلة  كالریفیت 
 معامل تأثیر 

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

.  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

قوا ضمن  المفھرسة  (المجالت  بیانات  عدم Scopusعد  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 ) 2851التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
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 2611  العدد:        
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Dunia K. Salim , Marwa M Mahdi, Shaimaa F. Ali Author(s) name 
Science College 
Study of Microbial air contamination in biological laboratory college of science Research Title 
Microbiological Research Journal/ Conference title 
Elsevier Publisher 
09445013, 16180623 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox √ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value 3.97 7.5     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

النشر في .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة  1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4ھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیم
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 ) 2852التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2612  العدد:        
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 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

Dunia K. Salim , Marwa M Mahdi, Shaimaa F. Ali Author(s) name 
Science College 
Study of Microbial air contamination in biological laboratory college of science Research Title 
Journal of microbiology , Biotechnology And food science  Journal/ Conference title 
Faculty of Biotechnology and food science, Slovak university of Agriculture- SClmago 
institutions Ranking 

Publisher 

13385178 ISSN/ E-ISSN 
☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      

(    /   /2020) 
☐ Submitted Research 

Status Specialist General 
 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.5     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

النشر في .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة  1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4ھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیم
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

Dunia K. Salim , Marwa M Mahdi, Shaimaa F. Ali Author(s) name 
Science College 
Study of Microbial air contamination in biological laboratory college of science Research Title 
Journal of pure and applied Microbiology Journal/ Conference title 
Journal of pure and Applied  Microbiology  Publisher 
09737510, 2581690x ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 البیانات قواعد 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.3     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس مجلة ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

.  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

قاعدة ) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في  1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
مستوعبات البحث ضمن  ویخضع   ظھور  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Hind Isam Abdullah(1), Hadeel Mizher Younus (2),Hayfaa Mahmood Fahad(3) Author(s) name 
College of dentistry,Tikrit University (1,2),Al Iraqia University (3)  College 
Evaluation the antimicrobial activity of some fungal secondary metabolite Research Title 
EurAsian Journal of BioSciences  Journal/ Conference title 
foundation of environmental and protection and research  Publisher 
e-ISSN 1307-9867 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 البیانات قواعد 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.4     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس مجلة ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتة والمخالمفترس

.  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
سكو قاعدة بیانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  بس 

 4بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
یع فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ویخضع ظھور  عالمي  تبر 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Raid A. Ismail1 , Omer A. Abdulrazzaq2 , Abdullah M. Ali3  
 رائد عبدالوھاب اسماعیل ، عمر عبدالرزاق ، عبدهللا محمود علي 

Author(s) name 

Department of Applied Science University of Technology Baghdad Iraq. 
 Renewable energy an Environment Research center . Ministry of Industry and 
Minerals , Baghdad Iraq.  College of Education for  Pure Science , Tikrit University  

College 

Photovoltaic Properties of ITO/P - Si Heterojunction  Prepared by Pulsed Laser 
Deposition 

Research Title 

International Journal of Modern Physics B Journal/ Conference title 

االستمارة لعدم اكتمال المعلوماتتلغى   Publisher 

 ISSN/ E-ISSN 
☐ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      

(    /   /2020) 
☐ Submitted Research 

Status Specialist General 
 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value       

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  ☐ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر

لیس مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في .  تأیید اعتمادیة المجلة ال  1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاع ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  دة بیانات 
 4بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  

في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 
) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (

ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 
 ).2ة رقم (للتقییم ویاخذ توصیة اللجن
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Amel M. Jasim Author(s) name 
College of Arts College 
“The Form of Hatred in Selected Works Written in English: A Study of Elevate the 
Diabolical characters to be the Heroes, with Reference to Linda Woolverton’s 
Maleficent & John William Polidori’s Vampyre” 

Research Title 

Journal of Social Sciences Research Journal/ Conference title 
Academic Research Publishing Group Publisher 
24119458, 24136670 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐  √ ☐ ☐ ☐ 
Impact value       

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  ☐ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر

او ال  √ .2 كالریفیت  او  سكوبس  لمستوعبات  تابعة  غیر  عالمیة  مجلة 
 لیس لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

النشر في .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة  1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4ھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیم
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

Amel M. Jasim Author(s) name 
College of Arts College 
A Study of Elevate the Diabolical characters to be the Heroes, with Reference to 
Linda Woolverton’s Maleficent & John William Polidori’s Vampyre 

Research Title 

SCIENCE INTERNATIONAL Journal/ Conference title 
SCIENCE INTERNATIONAL Publisher 
1013-5316 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field √ Accepted\ Published  on       
(  12  /  1 /2019) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 البیانات قواعد 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐  √ ☐ ☐ ☐ 
Impact value       

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  ☐ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر

او مجلة  ال  √ .2 كالریفیت  او  سكوبس  لمستوعبات  تابعة  غیر  عالمیة 
 لیس لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

.  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة بیا ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  نات 

 4بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
فا سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ویخضع ظھور  عالمي  یعتبر  لبحث 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Amel M. Jasim Author(s) name 
College of Arts College 
A Study of Elevate the Diabolical characters to be the Heroes, with Reference to 
Linda Woolverton’s Maleficent & John William Polidori’s Vampyre 

Research Title 

SCIENCE INTERNATIONAL  Journal/ Conference title              مكررة مع التي قبلھا 
SCIENCE INTERNATIONAL Publisher 
1013-5316 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field √ Accepted\ Published  on       
(  12  /  1 /2019 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐  √ ☐ ☐ ☐ 
Impact value       

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  ☐ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر

او ال  √ .2 كالریفیت  او  سكوبس  لمستوعبات  تابعة  غیر  عالمیة  مجلة 
 لیس لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

 .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4یة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترق 
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

WAQAS S. MAHMOOD1*, SINAN B. ALRIFAI2 , SUHA M. ABED3 Author(s) name 
Biology department, College of Science, Tikrit University, Iraq 2College of Medicine, 
Ibn Sina University of Medical and Pharmaceutical Sciences, Iraq 3Biology 
department, College of Science, Tikrit University, Iraq 

College 

The Efficacy of Oral Ketoconazole in Reduction of Lipase Enzyme Activity of 
Cutibacterium Acnes in Acne Vulgaris Iraqi Patients 

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      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.8     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس مجلة عالمیة غیر ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتوالمخالمفترسة 

.  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
سكوبس  قاعدة   بیانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة 

 4بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
یعتب فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ویخضع ظھور  عالمي  ر 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

 Esam S. Ali Author(s) name 
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Determination Radon Concentration (Radon Gas) in Urine of Patients with Cancer 
Research Title 
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Wolters Kluwer Medknow Publications Publisher 
09746005,17556783 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.4     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

مدرجة  الم  √ .1 وتمتلك  جلة  كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن 
 معامل تأثیر 

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

.  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

ق ضمن  المفھرسة  (المجالت  بیانات  عدم Scopusواعد  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 ) 2861التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Kawkab D salim Author(s) name 
College of education pure science College 
Effect of silver doping from performance of CdS solar cell prepared by thermal 
vacume evapuration  

Research Title 

ARPN  Journal of Engineering and Applied Sciences Journal/ Conference title 
Asian Research Publishing Network  Publisher 
1819-6608 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field √ Published  on   (2018) ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐  √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  1.2     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

 .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4ة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقی
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 ) 2862التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
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 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

Rabee Abed Abdullah khalaf Author(s) name 
Agriculture College 
First report of Population dynamics of oleander Aphid Aphis nerii boyer de 
Fonscolombe ( Hemiptera: Aphididae) on three different species of oleander 
shrubs in Iraq                                   

Research Title 

Pakistan Journal  of Agricultural Sciences Journal/ Conference title 
Pakistan Association of Advancement in Agricultural Sciences  Publisher 
2076-0906  ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 البیانات قواعد 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.3     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس مجلة ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

.  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة بیا ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  نات 

 4بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
فا سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ویخضع ظھور  عالمي  یعتبر  لبحث 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 ) 2963التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Rabee Abed Abdullah khalaf Author(s) name 
Agriculture College 
First report of Population dynamics of oleander Aphid Aphis nerii boyer de 
Fonscolombe ( Hemiptera: Aphididae) on three different species of oleander 
shrubs in Iraq                                   

Research Title 

Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences Journal/ Conference title 
King Saud University Publisher 
1658-077x ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 البیانات قواعد 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  7.8     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس مجلة ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

.  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة بیا ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  نات 

 4بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
فا سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ویخضع ظھور  عالمي  یعتبر  لبحث 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 ) 2864التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Rabee Abed Abdullah khalaf Author(s) name 
Agriculture College 
First report of Population dynamics of oleander Aphid Aphis nerii boyer de 
Fonscolombe ( Hemiptera: Aphididae) on three different species of oleander shrubs 
in Iraq                                   

Research Title 

Turkiye Entomoloji Dergisi Journal/ Conference title 
Entomological Society of Turkey Publisher 
1010-6960  ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  1.1     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس مجلة عالمیة غیر ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتوالمخالمفترسة 

.  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة بیانات   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس 

 4بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
فالبحث سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ویخضع   ظھور  عالمي  یعتبر 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 ) 2865التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

 MUNA AHMED ABDULLAH Author(s) name 
College of dentistry, Tikrit University  College 
Analysis of Tikrit and Kirkuk mine waters  Research Title 
EurAsian Journal of BioSciences    Journal/ Conference title 
Eurasia Biosci Publisher 
1307-9867 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.4     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

 .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4ة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقی
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 ) 2866التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
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 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

Hiba Hazim Salih1, Rasha shamil Hussin2, Wasan Srhan Oubeid3 Author(s) name 
Pharmacy1, education for pure since2/ Vet.medicine3 College 
Estimation of lepitn , melatonin , and adropin hormones in Gestational diabetes 
mellitus (GDM) in Tikrit city. 

Research Title 

Asia Life Sciences Journal/ Conference title 
Asia Life Sciences Publisher 
0117-3375 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐  √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.1     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس ال ☐ .2
 لدیھا معامل تاثیر

 مجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ال ☐ .3
او ال  ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  مجلة 

 كالریفیت
نشرھا     ☐ .5 دار  او  النشر ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

النشر في .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة  1
 مجلة علمیة متخصصة.

إلرسال 2 صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
 البحث الى المجلة المعنیة. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصیة رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  بیانات 

 4ھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیم
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بیانات  قواعد  ضمن  المفھرسة  عدم Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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