
   

                        

  

 

 العلمیة استمارة تدقیق المجالت 

كاظم مدلول لأ.م.د. جلی  
 م.م. دالل صالح مھدي

Author(s) name 

 College كل�ة الص�دلة 
Impact of Health Knowledge Management on the Strategic Position of Hospitals: An 
Analytical Study 

Research Title 

XXIInd International Conference on Business, Education, Law, Language & Psychology Journal/ Conference title 
Social Science & Humanities Research Association (SSHRA) 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   

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

 عربي وغیر مدرج ضمن بیانات سكوبس او كالریفیت ؤتمر مال √ .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
 لمیة متخصصة.مجلة ع

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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 العلمیة استمارة تدقیق المجالت 

and Mohammed K. Shakor Saad T. Rasheed ,Ismael I. Hasan Author(s) name 
Veterinary Medicine College 

Pathological and Molecular Diagnosis with a phylogenic study of Fowlpox 
Virus in Domesticated Chicken of Tikrit City 

Research Title 

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences Journal/ Conference title 
Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Slovak University of Agriculture Publisher 
1338-5178 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   

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 

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 
Nova Biotechnologica et Chimica Journal/ Conference title 
Walter de Gruyter GmbH Publisher 
1339004x, 13386905 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   

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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 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

Lect .Dr. Mariam Adnan Ibrahim1  Mohammed ahmed Mustafa2,4 
Ass.phd.Muofak nhab saleh3 

Author(s) name 

1,3 Republic of Iraq, University of Tikrit ,College of Education for, pure 
sciences Department of Biology 
2- Department of pathological Analysis , College of Applied Sciences University of Samarra 
 جامعة االمام جعفر الصادق فرع الدجیل قسم التقنیات المختبریة  -4

College 

The Effectiveness of zeolite in treating some physical and 
chemical properties of wastewater discharged from General 
Sharqat hospital 

Research Title 

Pollution Research  Journal/ Conference title 
EM International Publisher 
0257-8050 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 معامل الم  √ .1 او كالریفیت  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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 العلمیة استمارة تدقیق المجالت 

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 
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   

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

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

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

Asst. lec. Turkan Ahmad Hama Hasan1, Prof. Dr. Abdul Khaleq Alwan 
Muhaimid 2, Asst. Prof. Dr. Ayhan Rashid Mahmoud 3 

Author(s) name 

1  Department of Physics / Faculty of Education, Tuz Khurmatu/ University of Tikrit 
2  Department of Life Sciences / College of Education for Pure Sciences / University of Tikrit 
3 Microbiology Department / College of Medicine / University of Kirkuk 

College 

Epidemiological study of Giardia lamblia in Tikrit city, Iraq Research Title 

Systematic Reviews in pharmacy Journal/ Conference title 
Wolters Kluwer Health Publisher 
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   

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 

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

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

 Esam S. Ali Author(s) name 

  College of Education / Tuz Khurmatu     College 

Electron Momentum Density of Nanoparticles ZrO2:A Compton 
Profile Study 

Research Title 

International Journal of Nanoscience Journal/ Conference title 

World Scientific Publisher 

17935350, 0219581X 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    √ .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 

) 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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 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 
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 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
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 

) 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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 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.2     

 

 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   .
 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 

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

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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Impact value  3.9     

 

 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.

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 

) 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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 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   (
سكوبس   مستوعبات  البحث ضمن  ویخضع ظھور  عالمي  یعتبر  فالبحث 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 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 

) 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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 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 

) 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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 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

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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 العالمیة 
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 2704العدد:         
 5/10/2020التاریخ:      

 
 



   

                        

  

 

 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

Mustafa Rasheed M. Alqaisi Author(s) name 
Agriculture College 
Efficiency of image analysis as a direct method in measuring dimensions of 
microbiology cells 

Research Title 

 Journal of Applied Horticulture Journal/ Conference title 
Society for Advancement of Horticulture Publisher 
09721045 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

 .  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 

 
 ) 2945التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
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 2705  العدد:        
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 العلمیة استمارة تدقیق المجالت 

1- Muneeb khalaf mhameed, 2- Raad mohammed nada, 3- Luay Ali mhmood Author(s) name 
 College االدارة واالقتصاد 
Deposit insurance policy and its impact on the stability of the Iraqi banking industry Research Title 
Transnational Corporations Journal/ Conference title 
United Nations Publications Publisher 
1014-9562 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  1.9     

 

 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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 العالمیة 

 
 )2946التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
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 جامعة تكریت
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Mohammad Alblesh, Faiq Ibrahim Ali and Ayoub Juma Abdel Rahman Author(s) name 
Pure science Education   Women Education College 
Determination of genetic relationship using RAPD in some species of  
(Brassicaceae)family in central and northern Iraq 

Research Title 

Biochemical and Cellular Archives Journal/ Conference title 
DR. P. R. YADAV Publisher 
09725075, 09761772 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field √ Accepted\ (28/7/219) ☐ 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    √ .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 

) 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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اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2947التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2707العدد:         
 5/10/2020التاریخ:      

 
 



   

                        

  

 

 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Mohammad A. Hashem Al-Blesh and Marwa D. Salman Al-Joaany Author(s) name 
Education of pure science College 
The Palynological study of Ten species for Alyssum (Brassicaceae) in Mid and North 
of Iraq 

Research Title 

Plant Archives Journal/ Conference title 
College, Heonra (Saifai),-India Publisher 
0972-5210, 2581-6063 ISSN/ E-ISSN 

☐ S ☐ G Journal Scope/ Field √  Published on scopus ☐ 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    √ .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 

) 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 
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 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

ن   Author(s) name جاسم محمد احمد ,�ا� احمد خلف ,حسام گّصاي حسني
 College 
ي الغرب: السجن؛ كنموذج تجن�د))

 Research Title ((بيئات السلف�ة الجهاد�ة �ن
International Relations Journal/ Conference title 
SAGE Publisher 
ISSN:0047-1178E-ISSN:1741-2862 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  2.2     

 

 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 

) 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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 )2949التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2709العدد:         
 5/10/2020التاریخ:      

 
 



   

                        

  

 

 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

محمد حسین  ر عبد الجبا   Author(s) name 

 College الطب البیطري
Effects of different vaccination methods against Newcastle disease on immune 
response and some blood parameters in local chicken (Gallus gallus  domesticus ) in 
Shirqat city 

Research Title 

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences Journal/ Conference title 
Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Slovak University of Agriculture Publisher 
1338-5178 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  0.5     

 

 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   .
 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 

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

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 )2950التسلسل (
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

1-Asst. Professor. Luay Farhood Jumaah,2- Professor consultant. Baha D. Moohy 
Alosy,. 3- Asst. Professor , Hind Mutar ibrahim 4- Asst. Professor , Emad Maaroof 
Thskir  

Author(s) name 

1,2,3,4s Departments of Pediatrics- Collage of Medicine. University of Tikrit -IRAQ,  College 
Double-blind placebo‐controlled effectiveness of Cholecalciferol 
(Vitamin D3) plus magnesium and zinc in management of type 1 
diabetes (T1D) in pediatric age group 

Research Title 

Revista Lationamericana de Hipertension  Journal/ Conference title 
Latin American Society of Hypertension (LASH) Publisher 
1856-4550 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  0.6     

 

 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 

) 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 

1-Asst. Professor. Luay Farhood Jumaah,2- Professor consultant. Baha D. Moohy 
Alosy,. 3- Asst. Professor , Hind Mutar ibrahim 4- Asst. Professor , Emad Maaroof 
Thskir  

Author(s) name 

1,2,3,4 Departments of Pediatrics- Collage of Medicine. University of Tikrit -IRAQ,  College 
Double-blind placebo‐controlled effectiveness of Cholecalciferol 
(Vitamin D3) plus magnesium and zinc in management of type 1 
diabetes (T1D) in pediatric age group 

Research Title 

Systematic Reviews in pharmacy Journal/ Conference title 
Wolters Kluwer Health Publisher 
0976-2779 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  3.9     

 

 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 

 
 )2952التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2712  العدد:        
 5/10/2020  التاریخ:    

 
 



   

                        

  

 

 العلمیة استمارة تدقیق المجالت 

1-Asst. Professor. Luay Farhood Jumaah,2- Professor consultant. Baha D. Moohy 
Alosy,. 3- Asst. Professor, Hind Mutar ibrahim 4- Asst. Professor, Emad Maaroof 
Thskir  

Author(s) name 

1,2,3,4 Departments of Pediatrics- Collage of Medicine. University of Tikrit -IRAQ,  College 
Double-blind placebo‐controlled effectiveness of Cholecalciferol 
(Vitamin D3) plus magnesium and zinc in management of type 1 
diabetes (T1D) in pediatric age group 

Research Title 

Archivos Venezolanos de Farmacologia y Terapeutica Journal/ Conference title 

Tribuna Medica Venezolana Publisher 

0798-0264 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   

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.

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 

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

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
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 2713العدد:         
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

1 Lecturer Suha Rasheed Hamad Alkumet 2Asst. Lecturer, Maysoon Kadhim ali 
3Asst. Lecturer ,Nisreen Khalid Abbass 

Author(s) name 

1Department of Translation college of Arts Tikrit university   
2Department of Translation college of Arts Tikrit university   

3Department of English , College of Arts , Imam ja’afer Alsadiq University . Salah-Aldin 

College 

AUTOSEGMENTAL PHONOLOGY Research Title 

Utopia y Praxis Latinoamericana Journal/ Conference title 
Universidad del Zulia Publisher 
13155216 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   

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 

) 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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 المركزیةشعبة الترقیات العلمیة 
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 )2954التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2714العدد:         
 5/10/2020التاریخ:      

 
 



   

                        

  

 

 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 
Indian journal of forensic medicine and toxicology Journal/ Conference title 
Institute of Medico-Legal Publications Publisher 
09739122, 09739130 ISSN/ E-ISSN 

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

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

 .والمختطفة المفترسة

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  
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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 
Indian journal  of public health research and development  Journal/ Conference title 
institute of medico- legal publications Publisher 
09765506, 09760245 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   

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   ودور  المجالت  موقع  في  ظھرت  نشرھا  دار  او  المجلة  √ .5

 .والمختطفة المفترسة

.  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 

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

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2956التسلسل (
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Khattab Imran Saleh,Saad Salih ISSA , Yusra Salim Nayyf Author(s) name 
��ة األساس�ة  -  كل�ة اإلدارة واالقتصاد جامعة تك��ت /   قاط-كل�ة ال�ت ال�ش  College 

Approaches to Reasoning in 
 THE ROLE OF ECONOMIC REFORM IN ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT 
IN IRAQ, Applications Theoretical 

Research Title 

International Journal of Information System Modeling and Design (IJISMD Journal/ Conference title 
IGI Global Publishing Publisher 
ISSN:1947-8186     
E-ISSN:1947-8194 

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  1.0     

 

 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   .
 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 

المف (المجالت  بیانات  قواعد  ضمن  عدم Scopusھرسة  حالة  وفي   (
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 
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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
أو  المجلة   ☐ .5 المفترسة  المجالت  ضمن  ظھرت  نشرھا  دار  أو 

 المختطفة.

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

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 

 4كتاب الوزارة ب ت    بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب
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 
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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
أو   ☐ .5 المفترسة  المجالت  ضمن  ظھرت  نشرھا  دار  او  المجلة 

 المختطفة.

.  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 

) 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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 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
أو  المجلة   ☐ .5 المفترسة  المجالت  ضمن  ظھرت  نشرھا  دار  أو 

 المختطفة.

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

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 

 4میة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العل
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 
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