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Research Title 

Systematic Reviews in Pharmacy Journal/ Conference title 
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0975-8453. 0976-2779 ISSN/ E-ISSN 
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  قواعد البيانات 
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Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox  ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value   3.9     

  

  المالحظات العامة             توصية اللجنة     

وتمتلك  الم  √ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  جلة 
  معامل تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2
  لديها معامل تاثير 

  مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3
او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

  كالريفيت
أو  المجلة   ☐ .5 المفترسة  المجالت  ضمن  ظهرت  نشرها  دار  أو 

  المختطفة. 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1
  علمية متخصصة. مجلة 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
  البحث الى المجلة المعنية. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم (.  3
قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4مية حسب كتاب الوزارة ب ت  بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العل
في   28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بيانات  قواعد  ضمن  المفهرسة  عدم  Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ويخضع  عالمي  يعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظهور 

  ). 2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رئاسة الجامعة  
  شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 
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  العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Assisstant Prof. Zainab Sulaiman Erzaiq Author(s) name 
College of Medicine  College 
 Your general and specific طب و جراحة / االحياء المجهرية الطبية 

specilist  
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 
Wolters Kluwer Health Publisher 
09746005, 17556783 ISSN/ E-ISSN 

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

 

  قواعد البيانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox  √  √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value   0.4     

  

  المالحظات العامة             توصية اللجنة     

وتمتلك  الم  √ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  جلة 
  معامل تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2
  لديها معامل تاثير 

  مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3
او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

  كالريفيت
أو  المجلة   ☐ .5 المفترسة  المجالت  ضمن  ظهرت  نشرها  دار  أو 

  المختطفة. 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1
  تخصصة. مجلة علمية م

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
  البحث الى المجلة المعنية. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم (.  3
قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4كتاب الوزارة ب ت    بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب
في   28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بيانات  قواعد  ضمن  المفهرسة  عدم  Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ويخضع  عالمي  يعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظهور 

  ). 2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رئاسة الجامعة  
  شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 
  العالمية 

  
  ) 2993التسلسل (
  

وزارة التعليم العالي والبحث 
  العلمي 

  جامعة تكريت 
  

  2753 العدد:       
  2020 /18/10 التاريخ:    



      

                         

    

  

  العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

 Esam S. Ali  Author(s) name 
  College of Education / Tuz Khurmatu     College 

Determination Radon Concentration (Radon Gas) in Urine of Patients with 
Cancer 

Research Title 

Journal of Mechanical Engineering Research and Developments Journal/ Conference title 
 Zibeline International Publishing Sdn. Bhd. Publisher 
 10241752 ISSN/ E-ISSN 

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

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

  قواعد البيانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox  ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value   1.5      

  

  المالحظات العامة             توصية اللجنة     

وتمتلك  الم  √ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  جلة 
  معامل تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2
  لديها معامل تاثير 

  مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3
او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

  كالريفيت
أو  المجلة   ☐ .5 المفترسة  المجالت  ضمن  ظهرت  نشرها  دار  أو 

  المختطفة. 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1
  تخصصة. مجلة علمية م

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
  البحث الى المجلة المعنية. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم (.  3
قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4كتاب الوزارة ب ت    بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب
في   28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بيانات  قواعد  ضمن  المفهرسة  عدم  Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ويخضع  عالمي  يعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظهور 

  ). 2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  رئاسة الجامعة  
  شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 
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  العلمي 

  جامعة تكريت 
  

  2754 العدد:       
  2020 /18/10التاريخ:     



      

                         

    

  

  العلميةاستمارة تدقيق المجالت 
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College of Education for Women College 
Synthesis Characterization of Pd (II) and Hg(II) Complexes With Thymine  
Thiuram Disulfur  , Phosphines and Evaluation of bacterial activity . 

Research Title 

Solid State Technology Journal/ Conference title 
PennWell Publishing Co. Publisher 
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(    /   /2020) 
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Status Specialist General 

   

  قواعد البيانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox  ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value   0.3     

  

  المالحظات العامة             توصية اللجنة     

وتمتلك  الم  √  .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  جلة 
  معامل تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2
  لديها معامل تاثير 

  مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3
او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

  كالريفيت
نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

  طفة ت المفترسة والمخ

النشر في  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة  1
  مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
  البحث الى المجلة المعنية. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم (.  3
قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4ه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت  بيانات الباحث لغرض تقديم
في   28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بيانات  قواعد  ضمن  المفهرسة  عدم  Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ويخضع  عالمي  يعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظهور 

  ). 2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  رئاسة الجامعة  
  شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 
  العالمية 

  
  ) 2995التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
  العلمي 

  جامعة تكريت 
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  المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

1Dr.Reyam.Faris.Saleh,2 Dr.Rafea Zaidan Al-Sugmiany ,3Marwa muzahem Mahdi 
al-doori, 4Adnan F. AL-Azzawie 

Author(s) name 

College of Science College 
Detection of the Phenotypic and Genetic effects of the Wi-Fi waves on some 
bacterial species isolated from otitis media infectio 

Research Title 

Tropical journal of Natural Product Research  Journal/ Conference title 
Faculty of Pharmacy, University of Benin Publisher 
26160692, 26160684 ISSN/ E-ISSN 

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

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

  قواعد البيانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox  ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value   0.2     

  

  المالحظات العامة             توصية اللجنة     

وتمتلك  الم  √ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  جلة 
  معامل تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2
  لديها معامل تاثير 

  مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3
او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

  كالريفيت
أو  المجلة   ☐ .5 المفترسة  المجالت  ضمن  ظهرت  نشرها  دار  أو 

  المختطفة. 

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  1
  علمية متخصصة. مجلة 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
  البحث الى المجلة المعنية. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم (.  3
قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4مية حسب كتاب الوزارة ب ت  بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العل
في   28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بيانات  قواعد  ضمن  المفهرسة  عدم  Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ويخضع  عالمي  يعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظهور 

  ). 2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رئاسة الجامعة  
  شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 
  العالمية 

  
  )  2996التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
  العلمي 

  جامعة تكريت 
  

  2756 العدد:       
  2020 /18/10التاريخ:     



      

                         

    

  

  العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Waqas Saadi Mahmood¹, Bashar Sadeq Noomi², Sanaa Saud Ahmed³ Author(s) name 
Biology department/Science college/Tikrit university ,Microbiology 
department/Veterinary college/Tikrit University 

College 

Use of nanoparticles as alternative way for treatment of methicillin resistant 
Staphylococcus aureus 

Research Title 

Tropical journal of Natural  product Research  Journal/ Conference title 
Faculty of pharmacy ,University of Benin  Publisher 
26160692,26160684 ISSN/ E-ISSN 

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

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

  قواعد البيانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox  ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value   0.2     

  

  المالحظات العامة             توصية اللجنة     

وتمتلك  الم  √  .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  جلة 
  معامل تأثير 

مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  ال ☐ .2
  لديها معامل تاثير 

  مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3
او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

  كالريفيت
نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

  طفة ت المفترسة والمخ

ي ضرورة النشر في  يعني تخصص المجلة، أ   ييد اعتمادية المجلة ال.  تأ1
  مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
  البحث الى المجلة المعنية. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم (.  3
قا ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  عدة  بيانات 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت  
في   28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

) بيانات  قواعد  ضمن  المفهرسة  عدم  Scopusالمجالت  حالة  وفي   (
ويخضع  عالمي  يعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظهور 

  ). 2نة رقم (للتقييم وياخذ توصية اللج
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رئاسة الجامعة  
  شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 
  العالمية 

  
  ) 2997التسلسل ( 

وزارة التعليم العالي والبحث 
  العلمي 

  جامعة تكريت 
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  استمارة تدقيق المجالت العلمية

Jabbar salman Hassan, ekremah k.shaker,Reyam F.saleh,thanaa R.abdulrahman Author(s) name 
1,2,4College of medicine –nahrain university ,3College of Science-university of tikrit College 
Detection of InIB genes of Listeria monocytogenes isolated from women with 
spontaneous abortions 

Research Title 

Journal of Health and Translational Medicine  Journal/ Conference title 
University of Malaya Medical Centre Publisher 
Print ISSN:1823-7339 
E-ISSN:2289-392X 

ISSN/ E-ISSN 

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

☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

  قواعد البيانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox  ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value   0.1     

  

  المالحظات العامة             توصية اللجنة     

وتمتلك  الم  √ .1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  جلة 
  معامل تأثير 

كالريفيت او ليس  مجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او ال ☐ .2
  لديها معامل تاثير 

  مجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ال ☐ .3
او  ال  ☐ .4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  مجلة 

  كالريفيت
أو  المجلة   ☐ .5 المفترسة  المجالت  ضمن  ظهرت  نشرها  دار  أو 

  المختطفة. 

تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني  1
  مجلة علمية متخصصة. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
  البحث الى المجلة المعنية. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1التوصية رقم (.  3
قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

  4انات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت  بي
في   28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 
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  معامل تأثير 
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.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
  مجلة علمية متخصصة.

تاريخ  2 من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة  إلرسال .  صدورها 
  البحث الى المجلة المعنية. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصية رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 
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  مجلة علمية متخصصة.

لمدة2 صالحة  االستمارة  إل  .  صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  رسال شهر 
  البحث الى المجلة المعنية. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصية رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 
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  المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ☐ . 3
او   ☐ . 4 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

  كالريفيت
النشر    ☐ . 5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او   المجلة 

  المفترسة والمختطفة

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
  مجلة علمية متخصصة.

إلرسال 2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .
  البحث الى المجلة المعنية. 

قاعدة ) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في  1التوصية رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

 4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت  
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وتمتلك    ☐ . 1 كالريفيت  او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  المجلة 
  معامل تأثير

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ . 2
  لديها معامل تاثير

  المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت  ☐ . 3
عراقية  ☐ . 4 محلية  او   المجلة  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير 

  كالريفيت
النشر    ☐ . 5 ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 

  المفترسة والمختطفة

.  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في 1
  مجلة علمية متخصصة.

إل2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة  رسال . 
  البحث الى المجلة المعنية. 

) معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة 1التوصية رقم (. 3
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