
   

                        

  

 

 العلمیة استمارة تدقیق المجالت 

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 

 Indian Journal of Horticulture Journal/ Conference title 
Horticultural Society of India Publisher 
ISSN:0972-8538 E-ISSN:1875-8711 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  0.3     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

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

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

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

 المختطفة.

تمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في .  تأیید اع1
 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
م  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  قاعدة بیانات  ضمن  سكوبس  وقع 

 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  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2961التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2721  العدد:        
 5/10/2020  التاریخ:    

 
 



   

                        

  

 

 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Mhameed Raad Ahmed Author(s) name 
 College االدارة واالقتصاد 
Bitcoin in lacal and international banks Research Title 
Acta Academica Journal/ Conference title 
Sun Media Corporation Publisher 
ISSN:0587-2405 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    √ .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   المجلة  ☐ .5 المفترسة  المجالت  ضمن  ظھرت  نشرھا  دار  أو 

 ختطفة.الم

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

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

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

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

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

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2962التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2722العدد:         
 5/10/2020التاریخ:      

 
 



   

                        

  

 

 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

ن   Author(s) name جاسم محمد احمد ,�ا� احمد خلف ,حسام گّصاي حسني
 College العلوم الس�اس�ة 

ي الغرب: السجن؛ كنموذج تجن�د))
 Research Title ((بيئات السلف�ة الجهاد�ة �ن

Review of Central and East European Law Journal/ Conference title 
Brill Publisher 

ISSN:0925-9880E-ISSN:1573-0352 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  1.2     

 

 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.

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  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2963التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2723العدد:         
 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  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

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

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

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

 المختطفة.

ص المجلة، أي ضرورة النشر في .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخص1
 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 

 4ت الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانا
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 

 ).2(للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم 
 

   

  

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  
 المركزیةشعبة الترقیات العلمیة 

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2964التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2724  العدد:        
 5/10/2020  التاریخ:    

 
 



   

                        

  

 

 المجالت العلمیة استمارة تدقیق 

Yasser Mouloud Hajim, Layth Abdulrazzaq Kamil, Ali Farooq Abd Al Razaq Author(s) name 
Directorate general of Salahuddin education, Northern Technical University Al-Dour 
Technical Institute, Al-ESRAA University College 

College 

The analytical relationship between the quality of work life and job satisfaction   /  
An exploratory study in a number of Salahuddin education schools 

Research Title 

Transnational Corporations  Journal/ Conference title 
United Nations Publication Publisher 
1014-9562 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  1.9     

 

 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
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 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2965التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2725  العدد:        
 5/10/2020  التاریخ:    

 
 



   

                        

  

 

 العلمیة استمارة تدقیق المجالت 

1Lamiaa Ahmed Rasheed, 2 Saba Ali Khalaf Author(s) name 
 College 
"She looked to be in such total possession of her life” A Feminist Study of John 
Irving's "The  World According to Grap" 

Research Title 

International Journal of Psychosocial Rehabilitation Journal/ Conference title 
Hampstead Psychological Associates Publisher 
14757192 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  0.2     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

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

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

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

 فة.المختط

.  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
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   (
یعتبر   فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ویخضع ظھور  عالمي 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2966التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2726  العدد:        
 5/10/2020  التاریخ:    

 
 



   

                        

  

 

 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Zeena Salim Hammoudi, Lamiaa Ahmed Rasheed, Susan Raheem Rahman Author(s) name 
 College 
A Writer about Public Life” The Aesthetics and Ideology of David Edgar’s Agit-Prop 
Theatre: Destiny as a Sample 

Research Title 

Multicultural Education Journal/ Conference title 
Caddo Gap Press Publisher 
10683844 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  الم  √ .1 سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  وتمتلك  جلة  كالریفیت 
 معامل تأثیر 

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

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

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

 المختطفة.

.  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. 

مجلة الموجودة في قاعدة ) معطاة للموقع االصلي لل1التوصیة 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   (
ا ویخضع ظھور  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  لبحث ضمن 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2967التسلسل (
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Suzan Raheem Rahman, Lamiaa Ahmed Rasheed, Lujain Ismael Mustafa Author(s) name 
 College 
The Adaption of Self-Reflexivity and Metafiction Approach to Myth and History in 
Shashi Tharoor's The Great Indian Novel: A Post-Modernist Study 

Research Title 

International Journal of Early Childhood  Special Education Journal/ Conference title 
International Journal of Early Childhood  Special Education Publisher 
1308-5581 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  0.2     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

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

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

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

 المختطفة.

تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني  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 

 4انات الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بی
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 

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

Ghassan E. Arif 1, a), Samar W. Omar 1 , b(and Aws A. Hamdi 2, c) Author(s) name 
 College 
Establishing Mathematical Models to Estimate the Activities of Radionuclides (Ra) 
and the Lung Cancer (Lc (by Using Some Numerical Method 

Research Title 

AIP Conference Proceedings 2213, 020328 (2020);  Journal/ Conference title 
AIP Conference Proceedings Publisher 
1551-7616 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    مدرج  ؤتمرالم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن 
 معامل تأثیر 

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

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

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

 المختطفة.

.  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. 

لموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة ) معطاة ل1التوصیة 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  وفي  Scopusالمجالت  عدم )  حالة 
ویخضع  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظھور 

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

Ghassan E. Arif, Maherah R. Qasim, and Omniat A. Radhi Author(s) name 
 College 
Creating mathematical models to estimate the bulk modulus in term of lattice 
constant by using numerical methods 

Research Title 

AIP Conference Proceedings 2213, 020328 (2020) Journal/ Conference title 
AIP Conference Proceedings Publisher 
1551-7616 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      اللجنة توصیة   

وتمتلك    مدرج  ؤتمرالم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن 
 معامل تأثیر 

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

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

 كالریفیت
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 

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

1Warif B. Yahia, 2Ghassan E. Arif, 3Mohammed W. Al-Neama, 4Ali Hasan Ali Author(s) name 
 College 
Traveling Salesman Problem Methods of Solution Survey Research Title 
International Journal of Psychosocial Rehabilitation Journal/ Conference title 
Hampstead Psychological Associates Publisher 
14757192 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  0.2     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل 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
أو  المجلة   ☐ .5 المفترسة  المجالت  ضمن  ظھرت  نشرھا  دار  أو 

 المختطفة.

المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في   .  تأیید اعتمادیة 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
سك موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  قاعدة بیانات  ضمن  وبس 

 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 

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

Ghassan E. Arif1, Qasim N. Husain2, Aws A. Hamd3, Samer R. Yassen4 Author(s) name 
 College 
Creation of Mathematical Models Using Graph with Numerical Methods Research Title 
Advanced Mathematical Models & Applications Journal/ Conference title 
journal publishing Publisher 
2519-4445 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  الم  ☐ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر

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

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

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

 المختطفة.

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

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

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

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

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

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

Warif B. Yahia1 , Mohammed W. Al-Neama2, 
Ghassan E. Arif1 

Author(s) name 

 College 
A HYBRID OPTIMIZATION ALGORITHM OF ANT COLONY SEARCH AND NEIGHBOUR-
JOINING METHOD TO SOLVE THE TRAVELLING SALESMAN PROBLEM 

Research Title 

Advanced Mathematical Models & Applications Journal/ Conference title 
journal publishing Publisher 
2519-4445 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   

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

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

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

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

 المختطفة.

.  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. 

موقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة ) معطاة لل1التوصیة 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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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Maha Sahib Abd , Alyaa Saad Al-Hafud Author(s) name 
 College 
A survey study on artificial adulteration in cream and  yogurt local and imported that 
available in Baghdad city. 

Research Title 

International Food Research Journal  Journal/ Conference title 
Universiti Putra Malaysia Publisher 
2231 7546 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  1.5     

 

 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
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 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2974التسلسل (

العالي والبحث وزارة التعلیم 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2734  العدد:        
 5/10/2020  التاریخ:    

 
 



   

                        

  

 

 العلمیة استمارة تدقیق المجالت 

Maha Sahib Abd , Alyaa Saad Al-Hafud Author(s) name 
 College 
A survey study on artificial adulteration in cream and  yogurt local and imported that 
available in Baghdad city. 

Research Title 

Agricultural Economics (Czech Republic) Journal/ Conference title 
Czech Academy of Agricultural Sciences Publisher 
0139-570X 1805-9295 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  2.0     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

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

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

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

 المختطفة.

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
ال  ظھور  شریطة  سكوبس  قاعدة بیانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  بحث 

 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  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2975التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2735  العدد:        
 5/10/2020  التاریخ:    

 
 



   

                        

  

 

 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Noaman  Mundher  Younus & Bakr Hameed Jassoom & Zuhair Hamid turki Author(s) name 
كلیة اإلدارة واالقتصاد / جامعة تكریت   College 

on the app of Analyzing the reality of local investment and measuring its impact on 
sustainable development in the UAE for the period (2001-2017) using the ARDL 
methodology 

Research Title 

International Journal of Information System Modeling and Design Journal/ Conference title 
IGI Global Publishing Publisher 
1947-8186 / 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  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر 

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

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

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

 المختطفة.

ص المجلة، أي ضرورة النشر في .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخص1
 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 

 4ت الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانا
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 

 ).2(للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم 
 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2976التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2736  العدد:        
 5/10/2020  التاریخ:    

 
 



   

                        

  

 

 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Yusra Salim Nayyf , Khattab Imran Saleh,Saad Salih ISSA Author(s) name 
الشرقاط -كلیة التربیة األساسیة -  كلیة اإلدارة واالقتصاد / جامعة تكریت   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 Journal/ Conference title 
IGI Global Publishing Publisher 
1947-8186 / 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  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 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2977التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2737  العدد:        
 5/10/2020  التاریخ:    

 
 



   

                        

  

 

 العلمیة استمارة تدقیق المجالت 

Assisstant Prof. Zainab Sulaiman Erzaiq Author(s) name 
College of Medicine  College 
 The Use of Enzyme-linked immunosorbant assay in the Detection of G.Lamblia 
Antigens in Children with Persistent Diarrhea 

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  
 (      ) 

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

  

 البیانات قواعد 

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 

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

 المختطفة.

.  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
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  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2978التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2738  العدد:        
 5/10/2020  التاریخ:    

 
 



   

                        

  

 

 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Assisstant Prof. Zainab Sulaiman Erzaiq Author(s) name 
College of Medicine  College 
Seroprevalance of Toxoplasma –IGA and its relation to serum IL-4 among pregnant 
women  

Research Title 

Annals of Tropical Medicine and Public Health Journal/ Conference title 
Medknow Publications Publisher 
09746005, 17556783 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  جلة  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة 
 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
 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 1(  التوصیة 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  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2979التسلسل (

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2739  العدد:        
 5/10/2020  التاریخ:    
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 استمارة تدقیق المجالت العلمیة 

Mohammed mhana meteab and ASHRAF ABDULLA AHMED Author(s) name 
DEP, of Mechanical, college of Engineering College 
STUDY OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF MATERIALS ON THE BASIS OF 
PERIODIC LAW 

Research Title 

Advances in mechanical engineering: sage journals Journal/ Conference title 
sage Publisher 
16878140 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  2.1     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

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

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

 كالریفیت
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 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 رئاسة الجامعة  
 شعبة الترقیات العلمیة المركزیة

اللجنة المركزیة لتدقیق المجالت  
 العالمیة 

 
 )2980التسلسل (

التعلیم العالي والبحث وزارة 
 العلمي

 جامعة تكریت
 

 2740  العدد:        
 5/10/2020  التاریخ:    

 
 



   

                        

  

 

 العلمیة استمارة تدقیق المجالت 

Mohammed mhana meteab and ASHRAF ABDULLA AHMED Author(s) name 
DEP, of Mechanical, college of Engineering College 
STUDY OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF MATERIALS ON THE BASIS OF 
PERIODIC LAW 

Research Title 

Mechanical engineering journal Journal/ Conference title 
J- stage Publisher 
2187-9745 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  الم  ☐ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل تأثیر

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

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

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

 المختطفة.

المجلة، أي ضرورة النشر في .  تأیید اعتمادیة المجلة ال یعني تخصص  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 

 4الباحث لغرض تقدیمھ للترقیة العلمیة حسب كتاب الوزارة ب ت  بیانات  
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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 (      ) 
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 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  1.3     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

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

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

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

 المختطفة.

.  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. 

مجلة الموجودة في قاعدة ) معطاة للموقع االصلي لل1التوصیة 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   (
ا ویخضع ظھور  عالمي  یعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  لبحث ضمن 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  1.3     

 

 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
 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 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  1.3     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

ضمن  الم  √ .1 مدرجة  وتمتلك  جلة  كالریفیت  او  سكوبس  بیانات 
 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
 مجلة علمیة متخصصة.

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

موقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة ) معطاة لل1التوصیة 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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 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox √ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value 1.289 2.3     

 

 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
 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 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  1.3     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

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

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

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

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

 المختطفة.

تمادیة المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في .  تأیید اع1
 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
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 

 ).2ویاخذ توصیة اللجنة رقم ( للتقییم
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 قواعد البیانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  1.3     

 

 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 

 ).2للتقییم ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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Database Clarivate 
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Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  0.5     

 

 المالحظات العامة      توصیة اللجنة   

وتمتلك  الم  √ .1 كالریفیت  او  سكوبس  بیانات  ضمن  مدرجة  جلة 
 معامل 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
أو  المجلة   ☐ .5 المفترسة  المجالت  ضمن  ظھرت  نشرھا  دار  أو 

 المختطفة.

المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في   .  تأیید اعتمادیة 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
سك موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  قاعدة بیانات  ضمن  وبس 

 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 

 ).2ویاخذ توصیة اللجنة رقم (للتقییم 
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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
 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 

 ).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 

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

 المختطفة.

المجلة ال یعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في   .  تأیید اعتمادیة 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
سك موقع  في  البحث  ظھور  شریطة  سكوبس  قاعدة بیانات  ضمن  وبس 

 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 

 ).2ویاخذ توصیة اللجنة رقم (للتقییم 
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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
 فة.أو دار نشرھا ظھرت ضمن المجالت المفترسة أو المختطالمجلة   ☐ .5

.  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
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 

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

 ). 2ویاخذ توصیة اللجنة رقم (
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