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 رئاسة الجامعة  
 المركزیة العلمیة  شعبة الترقیات

تدقیق المجالت  المركزیة ل جنة للا
 العالمیة 

 
 ) 2877 التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Muthanna Saadi Farhan1, Amjed Haseeb Khamees1*, Omar Hussein Ahmed2, 
Amani AmerTawfeeq3 and Yahya Saad Yaseen4 

Author(s) name 

College of pharmacy College 
GC/MS Analysis of n-Hexane and Chloroform Extracts of Chenopodium murale 
Leaves in Iraq  

Research Title 

Journal of Pharmaceutical Research International Journal/ Conference title 
: Hooghly: Sciencedomain International Publisher 
ISSN: 2456-9119 ISSN/ E-ISSN 

☐ S ☐ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  on 
Received 08 September 2019 
Accepted 20 November 2019 
Published 27 November 2019 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  √ 
Impact value       

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

سكوبس او كالریفیت او لیس مجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات 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 ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

ي ضرورة النشر في یعني تخصص المجلة، أ   اعتمادیة المجلة الیید  تأ  .  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
في البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  قاعدة   بیانات  ضمن  سكوبس  موقع 

 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 

 ).2م ویاخذ توصیة اللجنة رقم (للتقیی
 

 

  

 رئاسة الجامعة  
 المركزیة العلمیة  شعبة الترقیات
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 العالمیة 
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وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Amjed Haseeb Khamees1, Enas Jawad Kadheem1, Hayder Bahaa Sahib2  and Omar 
Hussein Ahmed 

Author(s) name 

pharmacy College 
A Review on Medicinal Plants with Antiangiogenic Activity Available in Iraq Research Title 
Journal of Pharmaceutical Research International Journal/ Conference title 
Hooghly: Sciencedomain International Publisher 
ISSN: 2456-9119 ISSN/ E-ISSN 

☐ S ☐ G Journal Scope/ Field  √Accepted\ Published    
Received 20 September 2019 
Accepted 26 November 2019 
Published 30 November 2019 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  √ 
Impact value       

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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 ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  ھرت 

 طفةتالمفترسة والمخ

ي ضرورة النشر في 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
قا ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  عدة 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 

 ).2نة رقم (للتقییم ویاخذ توصیة اللج
 

 

  

 رئاسة الجامعة  
 المركزیة العلمیة  شعبة الترقیات

تدقیق المجالت  المركزیة ل جنة للا
 العالمیة 

 
 ) 2879 التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Maha N Hamad1, Noor S Jaafar1*, Omer H Ahmed2, Maryam R Abd1 Author(s) name 
College of pharmacy  College 
GC/MS Analysis of Terpenes of Boswellia Serrata Resin Found in Iraq Research Title 
Journal of Global Pharma Technology Journal/ Conference title 
Journal of Global Pharma Technology Publisher 
ISSN: 0975 -8542 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field  √Accepted\ Published    ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐  √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.4     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

ي ضرورة النشر في 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. 

الموجودة في قاعدة ) معطاة للموقع االصلي للمجلة  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   (
البحث   ویخضع ظھور  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  ضمن 

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

Omar Hussein Ahmed Author(s) name 
pharmacy College 
Antiangiogenic Effect of Salvia officinalis Research Title 
International Journal of Psychosocial Rehabilitation Journal/ Conference title 
Hampstead Psychological Associates Publisher 
ISSN: 1475-7192 ISSN/ E-ISSN 

☐ S ☐ G Journal Scope/ Field  √Accepted\ Published 
 Vol. 24, Issue 10, 2020   

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐  √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.2     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس مجلة عالمیة غیر تابعة 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

ي ضرورة النشر في 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
ظھو شریطة  سكوبس  قاعدة بیانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ر 

 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   (
وی  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  خضع ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

 

  

 رئاسة الجامعة  
 المركزیة العلمیة  شعبة الترقیات

تدقیق المجالت  المركزیة ل جنة للا
 العالمیة 

 
 ) 2881 التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2641   العدد:         
 2020/  10/   5التاریخ:       

 
 



   

                        

  

 

 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Sawsan Dheyaa Mahmood Author(s) name 
Engineering College  College 
Computer Based Control for Compensation of Power System Application  Research Title 
Application of Mechatronics and Robotics Control Systems Journal/ Conference title 
https://dese.org.uk/developments-in-esystems-engineering-2020-session13/ Publisher 
 ISSN/ E-ISSN 

☐ S ☐ G Journal Scope/ Field  √Accepted\ Published 
  

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐  √ ☐ ☐ ☐ 
Impact value       

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

تابع  المؤتمر  √ .2 غیر  كالریفیت    عالمي  او  سكوبس  او لمستوعبات 
 معامل تاثیر لیس لدیھ

 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

ي ضرورة النشر في 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
ظھو شریطة  سكوبس  قاعدة بیانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ر 

 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   (
یعتبر   فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ویخضع ظھور  عالمي 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

 

  

 رئاسة الجامعة  
 المركزیة العلمیة  شعبة الترقیات

تدقیق المجالت  المركزیة ل جنة للا
 العالمیة 

 
 ) 2882 التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
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 جامعة تكریت
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

 Author(s) name أ.م.د.وفاء كنعان خضر                                                        
 College جامعة تكریت/كلیة التربیة للعلوم االنسانیة                                                   

المشكالت وعالقتھا بالطموح االكادیمي لدى طلبة الجامعةحل   Research Title 
 Journal/ Conference title 

 Publisher یتعذر اعطاء توصیة لكون معلومات االستمارة غیر مكتملة

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

  
☐ Submitted Research 

Status Specialist General 
 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value       

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

سكوبس او كالریفیت وتمتلك معامل جلة مدرجة ضمن بیانات  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

ي ضرورة النشر في 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 1م (التوصیة رق.  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 Scopus(المجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

 

  

 رئاسة الجامعة  
 المركزیة العلمیة  شعبة الترقیات

تدقیق المجالت  المركزیة ل جنة للا
 العالمیة 

 
 ) 2883 التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2643   العدد:         
 2020/  10/   5التاریخ:       

 
 



   

                        

  

 

 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Zeena Noor eldeen Abdulrahman,  Waleed Qahtan Rajab ,  Zainab jameel Ali Author(s) name 
College of Medicine College 
Identification of recurrent laryngeal nerve and parathyroid glands intraoperatively 
by methylene blue spraying technique 

Research Title 

Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Journal/ Conference title 
Institute of Medico-Legal Publications Publisher 
09739122,     09739130 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Journal Scope/ Field √   2019/8/1 البحث مقبول للنشر في
ومنشور في 2020/1/16 وموجود في  

 بیانات سكوبس

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐  √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.1     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

 ي ضرورة النشر في 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 

 4للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیمھ  
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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 العلمي
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Ayad Ahmed Salih, Kawkab D. Salim, Mohsin A. Hassoni….. Author(s) name 
Education of pure science College 
Study the effect of SiO2 on Dielectric strength property f zirconia Research Title 
AIP conference Proceedings  Journal/ Conference title 
American Institute of physics Publisher 
15517616 ISSN/ E-ISSN 

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

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐  √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.6     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

ي ضرورة النشر في 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
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   (
سكوبس   مستوعبات  البحث ضمن  ویخضع ظھور  عالمي  یعتبر  فالبحث 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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تدقیق المجالت  المركزیة ل جنة للا
 العالمیة 

 
 ) 2885 التسلسل ( 
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

 Shareef F. Sultan Al-tikrity                      Author(s) name  د. شریف فائق سلطان
College of Science College 
The Bias Voltage and Photon Frequency Effects on the Negative Optical 
Conductance of a Gapped Single Layer Graphene p-n Junction (GGPNJ) in 
THz to Infrared Regime 

Research Title 

Proceedings of the IEEE Journal/ Conference title 
IEEE Computer Society Publisher 
1558-2256 ISSN/ E-ISSN 

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

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐  √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  20.6     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

او كالریفیت و  المؤتمر  √ .1 بیانات سكوبس  متلك معامل یمدرج ضمن 
 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

ي ضرورة النشر في 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
قا ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  عدة 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 

 ).2اللجنة رقم (للتقییم ویاخذ توصیة 
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 ) 2886 التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

 Author(s) name عمر صابر مصطفى  .م.م
 College كلیة العلوم

A Study on Laplace and Fourier Transformation its Application Research Title 
2020 6th International Conference on Advanced Computing and Communication 

Systems (ICACCS) 
Journal/ Conference title 

ieee Publisher 
2575-7288 ISSN/ E-ISSN 

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

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value       

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

 معامل تاثیر  عالمي تابع لمستوعبات سكوبس ولیس لدیھ المؤتمر √ .2
 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

ي ضرورة النشر في 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
شریطة   سكوبس  قاعدة بیانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظھور 

 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   (
عالمي یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ویخضع   ظھور 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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تدقیق المجالت  المركزیة ل جنة للا
 العالمیة 
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Dhefaf Radhi Madhi1, Awad Jasim Muhammad2, Qasim Sharhan Al-Mayah3 Author(s) name 
Tikrit University/College of Science/Department of Biology College 
Head Lice Infestation among Internally Displaced Persons in Tikrit Camp/   
Iraq 

Research Title 

Iraqi Journal of Science Journal/ Conference title 
 Publisher جامعة بغداد
00672904 ISSN/ E-ISSN 

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

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐  √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.1     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

ي ضرورة النشر في 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 1م (التوصیة رق.  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 Scopus(المجالت  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

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

 Abdullah Dhaher Abdullah  عبدهللا ظاھر عبدهللا 
 Measer Abdullah Ahmed  میسر عبدهللا احمد  

Author(s) name 

 College التربیة للعلوم الصرفة 
Ameliorative role of Arabic Gum against nephrotoxicity induced by 
ciprofloxacin in rats 

Research Title 

Iraqi Journal of Veterinary Sciences Journal/ Conference title 
University of Mosul Publisher 
E-ISSN:2071-1255   .  ISSN:1607-3894 ISSN/ E-ISSN 

√ S ☐ G Joulic,crnal Scope/ 
Field 

☐ Accepted\ Published  on      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

Ers-61242 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐  √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.2     

 

 المالحظات العامة                         توصیة اللجنة  

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

 

 



   

                        

  

 

 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Dr. Manal Omar Mousa  , Instructor Muwafaq Hameed Uliewe and Instructor Read 
Kamel Baker 

Author(s) name 

College of education for Humanities and college of  Rights  College 
The Impact of the  Metalinguistic  Awareness in Enhancing EFL Students’  
performance  

Research Title 

Rupkatha Jornal on Interdisciplinary studies in Humanities Journal/ Conference title 
 (sreecheta Mukherje)  india Publisher 
E-ISSN 0975-2935  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  0.2     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

ي ضرورة النشر في 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 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  
 المركزیة العلمیة  شعبة الترقیات

تدقیق المجالت  المركزیة ل جنة للا
 العالمیة 

 
 ) 2890 التسلسل ( 

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2650   العدد:         
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Ahmed M. Sana, Amer T. Saeed, Ahmed M. Sana Author(s) name 
 College ھندسة العملیات النفطیة
Investigation on the PAPR performance of odd-bit QAM constellations for 
DFT spread OFDM systems 

Research Title 

Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 
http://ijeecs.iaescore.com/index.php/IJEECS/  

Journal/ Conference title 

Institute of Advanced Engineering and Science 
http://www.iaescore.com/journals/  

Publisher 

2502-4752/ 2502-4760 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   

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