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للتقییم  ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

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

1. Thamer Khalif Salem, 2. Saad Sami Farhan,3. Raaid Rashad Jassem Al 
Doury, 4. Israa Sami Farhan 

Author(s) name 

1,2,3,4. College of Engineering, Tikrit university College 
The Heat Exchangers Tubes Mineral Type Effect on The Refrigeration 
System Performance Using Different Lengths of The Capillary Tube 

Research Title 

Proceedings of the institution of mechanical engineers, part C: journal of 
mechanical engineering science 

Journal/ Conference title 

SAGE Publications Ltd Publisher 
0954-4062 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  2.5     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

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

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

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

 المفترسة والمختطفة

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

من  2 فقط  واحد  شھر  لمدة  صالحة  االستمارة  إلرسال .  صدورھا  تاریخ 
 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  
ا  28/7/2020في    3040  / في  بخصوص  المنشورة  البحوث  عتماد 

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

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

1- Dr. THAMER TURKI MANNAA      2- Dr. Qasim Mohammed Sayah Author(s) name 
College of Physical Education and Sports Science College 
Mechanical energy through the major posterior circle is a (komatsu) on a gymnastic 
apparatus 

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 ☐ 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 معامل   √ .6 او كالریفیت  بیانات سكوبس  المجلة مدرجة ضمن 
 تأثیر

المجلة عالمیة غیر تابعة لمستوعبات سكوبس او كالریفیت او لیس   ☐ .7
 لدیھا معامل تاثیر

 المجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت  ☐ .8
او   ☐ .9 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  المجلة 

 كالریفیت
النشر    ☐ .10 ودور  المجالت  موقع  في  ظھرت  نشرھا  دار  او  المجلة 

 المفترسة والمختطفة

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

شھر  2 لمدة  صالحة  االستمارة  إلرسال .  صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد 
 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 

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

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

Thabet Mudheher Khalaf 2 Torken Ahmed Hama Hasan 3 Harith Ahmed 
Mustafa 

Author(s) name 

1 Department of Biology ,College of Education for women, University of Tikrit 
2 Department of Physics , College of Education tuzkurmatu , University of Tikrit 
3 Department of Biology, College of Education, University of Samarra, Salah-Aldin 
, Iraq 

College 

Study of effectes the outer insectes as parasites on some of hematological changes of 
cattle in nanava 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      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  3.9     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

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

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

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

 المفترسة والمختطفة

.  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   .
 المعنیة. البحث الى المجلة  

) 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 

) وفي حالة عدم ظھور Scopusھرسة ضمن قواعد بیانات (المجالت المف
للتقییم  ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

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

Omar Muayad Sultan Author(s) name 
Medicine College 
AGE-RELATED PATTERN AND DISTRIBUTION OF COVID-19 ON PULMONARY 
COMPUTED TOMOGRAPHY 

Research Title 

Current Medical Imaging Journal/ Conference title 
Bentham Science Publishers B.V. Publisher 
1573-4056, 1875-6603 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  0.9     

 

 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

 .  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 

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

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

1Sura Mustafa Qasim, 2 Alaa Zanzal Ra'ad Al-dorri, 3Muhanad Hasan Mahmood Al-
Izz 

Author(s) name 

 1, 3 Department of Biology, Science College, Tikrit University, Iraq.  
2 Department of Medical Microbiology, Tikrit University College of Medicine 
(TUCOM), Iraq. 

College 

The relationship between Vitamin D deficiency and Interleukins 8 and 10 in 
Diabetes Mellitus  

Research Title 

Systemic Reviews in Pharmacy Journal/ Conference title 
Wolters Kluwer Health Publisher 
ISSN: 0975-8453, 0976-2779 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  3.9     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

 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
ظھ شریطة  سكوبس  قاعدة بیانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ور 

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

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

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

Asia H.Al-Mashhadani ,Huda  Saddi Ali ,Rana M.Yas and Karar Sameen Ali Author(s) name 
College of Science College 
Radon concentration measurement in groundwater in AI-TUZ,Salah Al-Din 
Governorate using nuclear track detector CN-85 

Research Title 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Journal/ Conference title 
IOP Publisher 
1757-8981, 1757-899X 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  0.6     

 

 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 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 

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

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

 Yaser Jasem Al – Khatony , Halah  abdulkhaliq Awadh  Alhadithi , Mahmood 
Abduljabar  Altobjy  

Author(s) name 

Sciences  College 
Comparison of different diagnostic techniques for the identification of pulmonary 
tuberculosis and using serum TNF-α levels as a biomarker for evaluating the severity 
of tuberculosis. 

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 ☐ 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   

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

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

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

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

 المفترسة والمختطفة

.  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 

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

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

Hairan I.Faris  , Rana H.Jasim , Nada J.Mohammed Author(s) name 
College of Computer science and Mathematics/ Tikrit University College 
Pseudo Maximal Submodules Research Title 
Journal of Physics: Conference Series Journal/ Conference title 
Iraqi Academics Syndicate International Conference for Pure and Applied Sciences 
(IICPS), Babylon Branch, Institute of Physics Publishing 

Publisher 

1742-6588 / 1742-6596 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  0.7     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

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

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

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

 المفترسة والمختطفة

.  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 

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

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

Nasif Jasim Al-Ahbaby, Saad Jafer Al-Faloji, Basim Hazim Al-Badri, Teba K. Hassan Author(s) name 
College of Agriculture - University of Tikrit & College of Agri. Engineering Sciences 
- University of Baghdad 

College 

An economic study to measure the impact of the main variables on rural poverty in 
Iraq for the period 1990-2019 

Research Title 

Plant Archives Journal/ Conference title 
Dr. R.S. Yadab Publisher 
0972-5210 / 2581-6063 (online) 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   

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

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

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

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

 المفترسة والمختطفة

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

شھر  2 لمدة  صالحة  االستمارة  إلرسال .  صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد 
 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 

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

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

 Author(s) name وعد دلیان انور 
��ة طوز خورماتو / قسم اللغة الع���ة    College جامعة تك��ت / كل�ة ال�ت
ي بناء القاعدة النح��ة 

اط الدال�ي �ف  Research Title دور االش�ت
ي 
قسم اللغة الع���ة وادابها  بالتعاون مع مخت�ب    –كل�ة االداب   -الجامعة الهاشم�ة -المؤتمر الدو�ي الثايف

 تحل�ل الخطاب  
ات�ج�ات التأو�ل )    (الدراسات الدالل�ة والثقاف�ة الفضاء واس�ت

Journal/ Conference title 

ف للن�ش والتوز�ــــع   دار المع�ت  Publisher 
978-9957-65-247-0 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    ☐ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  المجلة 
 معامل تأثیر

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

 المؤتمر عربي وغیر مدرج ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت  √ .3
او   ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  المجلة 

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

 المفترسة والمختطفة

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

شھر  2 لمدة  صالحة  االستمارة  إلرسال .  صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد 
 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 

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

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

Waad Dalian Anwer Author(s) name 
Tikrit Universty /College of Education  /  Tuz Khurmatu College 
THE EFFECT OF CHANGING THE ARABIC WORD IN DETERMINING MEANING OF THE 
TOOL 

Research Title 

International journal of Language Academy  المجلة: عنوان  
عنوان المؤتمر: ( المؤتمر العل�ي الدو�ي الثالث للعلوم اإل�سان�ة ( باب�ي ) ) ترك�ا     

Journal/ Conference title 

Muhammed  Demir Publisher 
2342-0251 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   

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

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

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

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

 المفترسة والمختطفة

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 

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

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

Ismael I. Hasan, Saad T. Rasheed, N.A.Jassim and Mohammed K. Shakor Author(s) name 

Veterinary Medicine College 
Pathological effect of Infectious Bronchitis Disease Virus on Broiler Chicken Trachea and 

Kidney Tissues 
Research Title 

Veterinary World Journal/ Conference title 
VETERINARY WORLD Publisher 
0972-8988 / 2231-0916 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  2.2     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

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

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

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

 المفترسة والمختطفة

.  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   .
 المعنیة. البحث الى المجلة  

) 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 

) وفي حالة عدم ظھور Scopusھرسة ضمن قواعد بیانات (المجالت المف
للتقییم  ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

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

 Author(s) name د.یاسر جادر محمد 
 College كل�ة اإلمام األعظم رحمه هللا  
  
�
ي القران ال���م سورة ال�هف انموذجا

 Research Title الق��ة والمدينة �ف
�عة والقانون    Journal/ Conference title مجلة كل�ة ال�ش

�عة والقانون  جامعة االزهر   – مجلة كل�ة ال�ش  Publisher 
2090 - 9055 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    ☐ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  المجلة 
 معامل تأثیر

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

 المجلة عربیة وغیر مدرجة ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت  √ .3
او   ☐ .4 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وغیر  عراقیة  محلیة  المجلة 

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

 المفترسة والمختطفة

.  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 

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

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

 Author(s) name شریف فائق سلطان التكریتي، سیف عامر مھدي، سكینة سكندر یوسف 
College of Science College 
Study of attenuation for composite materials by powder metallurgy Research Title 
Journal of Magnetics Journal/ Conference title 
The Korean Magnetics Society Publisher 
1226-1750, 2233-6656 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   

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

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

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

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

 المفترسة والمختطفة

.  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 

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

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

 Yaser Jasem Al – Khatony , Halah  abdulkhaliq Awadh  Alhadithi , Mahmood 
Abduljabar  Altobjy  

Author(s) name 

Sciences  College 
Comparison of different diagnostic techniques for the identification of pulmonary 
tuberculosis and using serum TNF-α levels as a biomarker for evaluating the severity 
of tuberculosis. 

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 ☐ 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   

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

 .  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 

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

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

 Yaser Jasem Al – Khatony , Halah  abdulkhaliq Awadh  Alhadithi , Mahmood 
Abduljabar  Altobjy  

Author(s) name 

Sciences  College 
Comparison of different diagnostic techniques for the identification of pulmonary 
tuberculosis and using serum TNF-α levels as a biomarker for evaluating the severity 
of tuberculosis. 

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 ☐ 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   

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

 .  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 

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

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

 Yaser Jasem Al – Khatony , Halah  abdulkhaliq Awadh  Alhadithi , Mahmood 
Abduljabar  Altobjy  

Author(s) name 

Sciences  College 
Comparison of different diagnostic techniques for the identification of pulmonary 
tuberculosis and using serum TNF-α levels as a biomarker for evaluating the severity 
of tuberculosis. 

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 ☐ 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   

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

 .  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 

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

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

Wasan Sarhan Oubeid,  Author(s) name 
Vet .medicine      College 
Zinc oxide nanoparticle and coconut oil antifungal activity in albino white rats Research Title 
Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology Journal/ Conference title 
Elsevier Publisher 
1532-0456, 1878-1659 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 2.892 4.4     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

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

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

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

 المفترسة والمختطفة

.  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   .
 المعنیة. البحث الى المجلة  

) 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 

) وفي حالة عدم ظھور Scopusھرسة ضمن قواعد بیانات (المجالت المف
للتقییم  ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

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

Muneeb khalaf Mhameed منیب خلف محیمید 
Raad Mohammed Nada رعد محمد ندا 
Luay Ali Mhmood لؤي علي محمود 

Author(s) name 

 College اإلدارة واالقتصاد
Deposit insurance policy and its impact on the stability of the Iraqi banking industry 
 سیاسة ضمان الودائع وأثرھا على استقرار الصناعة المصرفیة العراقیة 

Research Title 

Industrial Engineering and Management Systems Journal/ Conference title 
Korean Institute of Industrial Engineers Publisher 
ISSN:1598-7248E-ISSN:2234-6473 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   

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

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

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

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

 المفترسة والمختطفة

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

شھر  2 لمدة  صالحة  االستمارة  إلرسال .  صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد 
 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 

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

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

Ziyad Shihab Ahmed1, Aysar Mohammed Salim2, Asmahan Khalid Allawi3 Author(s) name 
Tikrit University, Mosul University, Baghdad University. College 
Effect of growth regulators (BA, IBA) on Micropropagation of Gardenia jasminoides 
L. In vitro 

Research Title 

Horticultural Science  Journal/ Conference title 
Czech Academy of Agricultural Sciences Publisher 
0862-867X 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   

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

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

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

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

 المفترسة والمختطفة

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

شھر  2 لمدة  صالحة  االستمارة  إلرسال .  صدورھا  تاریخ  من  فقط  واحد 
 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 

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

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

قاسم عزیز رزوقي  حسن؛نور ابراھیم  شعبان؛راشد خمیس    Author(s) name 
��ة للعلوم ال�فة   College كل�ة ال�ت
Effect of different doses of L- carnitine on fertility of the male reproductive system 
of albino rats 

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      
(    /   /2020) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

  

 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  3.9     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

كالریفیت وتمتلك معامل  جلة مدرجة ضمن بیانات سكوبس او  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

.  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. 

صلي للمجلة الموجودة في قاعدة ) معطاة للموقع اال1التوصیة 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 

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

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

Israa Talib Humeidy Author(s) name 
College of Engineering College 
Spectrophotometric method for Determination of sulfamerazine Using 2,4 
dinitrophenylhydrazineReagent 

Research Title 

Journal of Physics: Conference Series Journal/ Conference title 
Institute of Physics Publishing Publisher 
1742-6588, 1742-6596 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  0.7     

 

 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 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 

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

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

and  Nawar A. jassim, Ahamed A. Sultan, Saad T. Rasheed, Ismael I. Hasan
Mohammed K. Shakor 

Author(s) name 

Veterinary Medicine College 
Molecular Diagnosis to Infectious Bronchitis Disease Virus in Tikrit City farms 
with Pathological Study to its effect on Chicken Embryonated Eggs 

Research Title 

JOURNAL OF ADVANCED VETERINARY AND ANIMAL RESEARCH Journal/ Conference title 
NETWORK VETERINARIANS BANGLADESH, FAC VETERINARY SCIENCE, BANGLADESH 
AGRICULTURAL UNIV, MYMENSINGH, BANGLADESH, 2202 

Publisher 

23117710 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 ظالمجلة  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 

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

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

 ). 2ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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