
  

   

                         

    

  

  استمارة تدقيق المجالت العلمية 

Awad Jasim Mohammed   / Safaa Zakaria Baker/ Dhefaf R. Mahdi Author(s) name 

Agriculture collage/ Agriculture collage/ collage of science College 

Population dynamics of Liriomyza sativae and its parasitoids on climbing bean crop 
under plastic house condition 

Research Title 

Agricultural Economics (Czech Republic) Journal/ Conference title 

Czech Academy of Agricultural Sciences Publisher 

0139570X, 18059295 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  2.0     

  

  المالحظات العامة            توصية اللجنة     

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
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.

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

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

  ).2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 رئاسة الجامعة  
  شعبة الترقيات العلمية المركزية

لتدقيق المجالت  اللجنة المركزية 
  العالمية 

  
  )3009التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي

  جامعة تكريت
  

    2769العدد:         
  18/10/2020التاريخ:      



  

   

                         

    

  

  استمارة تدقيق المجالت العلمية 

Ibrahim Thamer Nazzal, Thamer Khalif Salem, and Raaid Rashad Jassem Al Doury Author(s) name 

EngineeringCollege 

Performance Investigation of a Pin Fin Heat Sink for Electronic Cooling using 
Different Alloys Materials 

Research Title 

 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Journal/ Conference title 

IOP Publishing Publisher 

1757‐8981 /    1757‐899X 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  0.6     

  

  المالحظات العامة            توصية اللجنة     

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

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

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

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

النشر    ☐ ودور  المجالت  موقع  في  ظهرت  نشرها  دار  او  المجلة 
  المفترسة والمختطفة

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

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

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

  ).2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 رئاسة الجامعة  
  المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت  
  العالمية 

  
  )3010التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي

  جامعة تكريت
  

  2770العدد:         
  18/10/2020التاريخ:      



  

   

                         

    

  

  استمارة تدقيق المجالت العلمية 

 Author(s) name بشار صادق نومي / ميثم عبداالله عبيد اسماعيل / عمر اياد دهش  

ت   جامعة تك طري   Collegeالطب الب

Clinical and laboratory diagnosis of conception Failure in cattle Research Title 

Science Advances Journal/ Conference title 

American Association for the Advancement of Science Publisher 

2375‐2548 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  25.2     

  

  المالحظات العامة            توصية اللجنة     

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
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.

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

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

  ).2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 رئاسة الجامعة  
  المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت  
  العالمية 

  
  )3011التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي

  جامعة تكريت
  

     2771العدد:         
  18/10/2020التاريخ:      



  

   

                         

    

  

  استمارة تدقيق المجالت العلمية 

نومي/منار صباح عيسىسهام عجمي وادي/بشار صادق   Author(s) name 

 College الطب البيطري/جامعة تكريت

Diagnostic and Therapeutic Study of Skin Lesions and Bacterial Wound Infections in 
Sheep in Tikrit City 

Research Title 

Science Advances                                                                                                                        Journal/ Conference title 

American Association for the Advancement of Science Publisher 

2375‐2548 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  25.2     

  

  المالحظات العامة            توصية اللجنة     

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
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.

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

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

  ).2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

  

    

  

 رئاسة الجامعة  
  المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت  
  العالمية 

  
  )3012التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي

  جامعة تكريت
  

     2772العدد:         
  18/10/2020التاريخ:      



   

                         

    

  

  المجالت العلمية استمارة تدقيق 

Shaymaa F. Matar and Fatimah M. MohammedAuthor(s) name 

Education for Pure SciencesCollege 

Fuzzy Neutrosophic Strongly Alpha Generalized Closed Sets in Fuzzy Neutrosophic 
Topological spaces

Research Title 

Neutrosophic Sets and SystemsJournal/ Conference title 

University of New MexicoPublisher 

2331‐6055, 2331‐608x ISSN/ E‐ISSN 

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

☐ Submitted Research 
Status  Specialist General 

 

  البيانات قواعد 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox  ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value   1.4     
  

  المالحظات العامة            توصية اللجنة     

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

عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس مجلة 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 ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

  طفةتالمفترسة والمخ

ي ضرورة النشر في يعني تخصص المجلة، أ   ييد اعتمادية المجلة التأ  .  1
  مجلة علمية متخصصة.

لمدة2 صالحة  االستمارة  إل  .  صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  رسال شهر 
  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  
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

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

  ).2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رئاسة الجامعة  
  المركزية العلمية  شعبة الترقيات

تدقيق المجالت  المركزية ل جنة للا
  العالمية 

  
  )3013التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
  العلمي

  جامعة تكريت
  

    2773  العدد:         
  18/10/2020  التاريخ:    



  

                         

    

  

  استمارة تدقيق المجالت العلمية 

Hind Mutar Ibrahim ,Shihab ahmed khalaf   , Luay farhood jumaah     ,Emad maaroof 
thakir‐ 

Author(s) name 

College of medicine                                                                                               College 

 Prevalence of H.pylori in children with diarrheaResearch Title 

Current journal of applied science and technology Journal/ Conference title 

SienceDomain International Publisher 

2457‐1024ISSN/ 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       
  

  المالحظات العامة            توصية اللجنة     

او كالريفيت وتمتلك معامل   ☐ . 1 بيانات سكوبس  المجلة مدرجة ضمن 
  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
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.

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

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

  ).2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 رئاسة الجامعة  
  شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت  
  العالمية 

  
  )3014التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي

  جامعة تكريت
  

  2774العدد:         
  18/10/2020التاريخ:      



  

   

                         

    

  

  استمارة تدقيق المجالت العلمية 

Laith K. Shaakir and Anas A. Hijab Author(s) name 

College of Education for Pure Sciences College 

On the Normality Set of Linear OperatorsResearch Title 

Baghdad Science Journal  Journal/ Conference title 

College of Science for Women \ University of Baghdad Publisher 

2078‐8665 \ 2411‐7986ISSN/ 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  0.3     

  

  المالحظات العامة            توصية اللجنة     

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
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  
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

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

  ).2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 رئاسة الجامعة  
  المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت  
  العالمية 
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وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي

  جامعة تكريت
  

  2775العدد:         
  18/10/2020التاريخ:      
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Mazin A. Hussein, Mahmood G. Jassam and, Akram H. Abd Author(s) name 

Engineering College 

Behavior of Square Footing Resting on Gypseous Soil and Surrounded by a 
Sheet Pile Wall

Research Title 

Civil and Environmental Engineering Journal/ Conference title 

Walter de Gruyter Publisher 

1336‐5835, 2199‐6512ISSN/ 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  0.5     

  

  المالحظات العامة            اللجنة توصية     

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

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

  المفترسة والمختطفة

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 

  
  )3016التسلسل (
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  المجالت العلمية استمارة تدقيق 

Awad Jasim Mohammed   / Safaa Zakaria Baker/ Dhefaf R. Mahdi Author(s) name 

Agriculture collage/ Agriculture collage/ collage of science College 

Population dynamics of Liriomyza sativae and its parasitoids on climbing bean crop 
under plastic house condition

Research Title 

Agricultural Economics (Czech Republic) Journal/ Conference title 

Czech Academy of Agricultural Sciences Publisher 

0139570X, 18059295ISSN/ 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  2.0     

  

  المالحظات العامة            توصية اللجنة     

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
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  
في    28/7/2020في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

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

  ).2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 رئاسة الجامعة  
  شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت  
  العالمية 
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    2777العدد:         
  18/10/2020التاريخ:      
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Opcion Journal/ Conference title 

Opcion Publisher 

5234‐5624ISSN/ 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       
  

  المالحظات العامة            توصية اللجنة     

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
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. 

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

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

قوا ضمن  المفهرسة  (المجالت  بيانات  عدم Scopusعد  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 

  
  )3018التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي

  جامعة تكريت
  

    2778العدد:         
  18/10/2020التاريخ:      
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Iraqi Dinnalvalue based on the rising of bank valueResearch Title 
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2241‐4754ISSN/ E‐ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published on (    
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 قواعد البيانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐  √ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Impact value  1.2     

  

  المالحظات العامة            اللجنة توصية     

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
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.

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

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

  ).2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

    

    

 رئاسة الجامعة  
  شعبة الترقيات العلمية المركزية
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Ghazwan M. Salih, Mohammed Ahmed Jassim,  Sami khudhur saeed   Author(s) name 
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Effectiveness Evaluation of Artichoke-Supported Tofu Cheese on the Blood 
Lipid Profile of Male Rats  

Research Title 

Agricultural EconomicsJournal/ Conference title 

Czech Academy of Agricultural Sciences Publisher 

0139570x, 18059295 ISSN/ E‐ISSN 
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  قواعد البيانات 
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Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox  ☐ √ ☐  ☐ ☐ ☐ 

Impact value   2.0     
  

  المالحظات العامة            توصية اللجنة     

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

  طفةتالمفترسة والمخ

ي ضرورة النشر في يعني تخصص المجلة، أ   ييد اعتمادية المجلة التأ  .  1
  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
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  
  المركزية العلمية  شعبة الترقيات

تدقيق المجالت  المركزية ل جنة للا
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  العلمي

  جامعة تكريت
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  المجالت العلمية استمارة تدقيق 

Ghazwan M. Salih, Mohammed Ahmed Jassim,  Sami khudhur saeed Author(s) name 
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Effectiveness Evaluation of Artichoke‐Supported Tofu Cheese on the Blood Lipid 
Profile of Male Rats  

Research Title 

Plant cell Biotechnology and Molecular Biology Journal/ Conference title 

The Society for Biology and Biotechnology Publisher 

0972‐2025 ISSN/ E‐ISSN 
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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     

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

  طفةتالمفترسة والمخ

ي ضرورة النشر في يعني تخصص المجلة، أ   ييد اعتمادية المجلة التأ  .  1
  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 

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

قوا ضمن  المفهرسة  (المجالت  بيانات  عدم Scopusعد  حالة  وفي   (
ويخضع  عالمي  يعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظهور 

  ).2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

    

  رئاسة الجامعة  
  المركزية العلمية  شعبة الترقيات

تدقيق المجالت  المركزية ل جنة للا
  العالمية 

  
  )3021التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
  العلمي

  جامعة تكريت
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  المجالت العلمية استمارة تدقيق 

Ghazwan M. Salih, Mohammed Ahmed Jassim,  Sami khudhur saeed   Author(s) name 

Agriculture College 

Effectiveness Evaluation of Artichoke-Supported Tofu Cheese on the Blood 
Lipid Profile of Male Rats  

Research Title 

Annals of Tropical Medicine and Public HealthJournal/ Conference title 

Wolters Kluwer HealthPublisher 

1755‐6783 ISSN/ E‐ISSN 

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

 

  قواعد البيانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox  ☐ √ ☐  ☐ ☐ ☐ 

Impact value   0.4     
  

  المالحظات العامة            توصية اللجنة     

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

  طفةتالمفترسة والمخ

ي ضرورة النشر في يعني تخصص المجلة، أ   ييد اعتمادية المجلة التأ  .  1
  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
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  
  المركزية العلمية  شعبة الترقيات

تدقيق المجالت  المركزية ل جنة للا
  العالمية 

  
  )3022التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
  العلمي

  جامعة تكريت
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  المجالت العلمية استمارة تدقيق 

Selda Saeed Yaseen*1, Nihad Abidalhussam Jaifer2 and Bashar Sadeq Noomi2 Author(s) name 

Vet.medicine College 

MOLECULAR STUDY OF VIRULENCE GENES OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ISOLATES FROM CEREBROSPINAL FLUID 
SHUNTASSOCIATED 

INFECTIONS IN PEDIATRICS BY PCR TECHNIQUE  

Research Title 

Plant Archives Journal/ Conference title 

Plant Archives Publication Publisher 

e‐ISSN:2581‐6063 (online), ISSN:0972‐521 ISSN/ E‐ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted\ Published  ☐ 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 معامل الم  √ . 1 او كالريفيت  بيانات سكوبس  جلة مدرجة ضمن 
  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 

  طفةتالمفترسة والمخ

النشر في ي ضرورة  يعني تخصص المجلة، أ   ييد اعتمادية المجلة التأ  .  1
  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 

 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  
  المركزية العلمية  شعبة الترقيات

تدقيق المجالت  المركزية ل جنة للا
  العالمية 

  
  )3023التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
  العلمي

  جامعة تكريت
  

  2783   العدد:         
  2020/  10/  18التاريخ:       



   

                         

    

  

  المجالت العلمية استمارة تدقيق 

Ali khalid M. A. Al‐Dulaimy, Mohammed O. Atteaa Al‐hassany, Safaa waleed shakir Author(s) name 

EngineeringCollege 

The effect of unidirectional pre‐load on tensile characteristics of polymer composite  Research Title 

Materials Today: Proceedings Journal/ Conference title 

Elsevier Publisher 

22147853 ISSN/ E‐ISSN 

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

 

  قواعد البيانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox  ☐ √ ☐  ☐ ☐ ☐ 

Impact value   1.3     
  

  المالحظات العامة            توصية اللجنة     

وتمتلك معامل الم  √ . 1 او كالريفيت  بيانات سكوبس  جلة مدرجة ضمن 
  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
نشرها     ☐ . 5 دار  او  النشر ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

  طفةتالمفترسة والمخ

ي ضرورة النشر في يعني تخصص المجلة، أ   اعتمادية المجلة الييد  تأ  .  1
  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
ظهور   شريطة  سكوبس  قاعدة بيانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث 

 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   (
ويخض عالمي  يعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ع ظهور 

  ).2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

    

  رئاسة الجامعة  
  المركزية العلمية  شعبة الترقيات

تدقيق المجالت  المركزية ل جنة للا
  العالمية 

  
  )3024التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
  العلمي

  جامعة تكريت
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  2020/  10/  18التاريخ:       



   

                         

    

  

  المجالت العلمية استمارة تدقيق 

Mohammad M.Al‐Tufah1   Khalid A. Al‐Badrany 2           Saad Salim Jasim3    Author(s) name 

Chemistry Department, College of Education for Pure Sciences College 

Synthesis and Antibacterial Evaluation of some 
New 1, 5‐ benzooxazepines Derivatives  

Research Title 

Systematic Reviews in PharmacyJournal/ Conference title 

Wolters Kluwer Health Publisher 

09758453ISSN/ E‐ISSN 

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

 

  قواعد البيانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox  ☐ √ ☐  ☐ ☐ ☐ 

Impact value   3.9     
  

  المالحظات العامة            توصية اللجنة     

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

  طفةتالمفترسة والمخ

ي ضرورة النشر في يعني تخصص المجلة، أ   ييد اعتمادية المجلة التأ  .  1
  مجلة علمية متخصصة.

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

للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة ) معطاة  1التوصية رقم (.  3
قاعدة  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  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  وفي Scopusالمجالت  عدم   )  حالة 
ويخضع  عالمي  يعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظهور 

  ).2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
  

  

    

  رئاسة الجامعة  
  المركزية العلمية  شعبة الترقيات

تدقيق المجالت  المركزية ل جنة للا
  العالمية 

  
  )3025التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
  العلمي

  جامعة تكريت
  

  2785   العدد:         
  2020/  10/  18التاريخ:       



   

                         

    

  

  المجالت العلمية استمارة تدقيق 

Hind Isam Abdullah(1), Hadeel Mizher Younus (2),Hayfaa Mahmood 
Fahad(3) 

Author(s) name 

College of dentistry,Tikrit University (1,2),Al Iraqia University (3)  College 

Evaluation the antimicrobial activity of some fungal secondary metabolite  Research Title 

EurAsian Journal of BioSciences (Eurasia J BioscJournal/ Conference title 

Turkey/ foundation of environmental and protection and research Publisher 

e-ISSN 1307-9867ISSN/ E‐ISSN 

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

 

  قواعد البيانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox  ☐ √ ☐  ☐ ☐ ☐ 

Impact value   0.4     
  

  المالحظات العامة            توصية اللجنة     

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

  طفةتالمفترسة والمخ

ي ضرورة النشر في يعني تخصص المجلة، أ   ييد اعتمادية المجلة التأ  .  1
  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
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  
  المركزية العلمية  شعبة الترقيات

تدقيق المجالت  المركزية ل جنة للا
  العالمية 

  
  )3026التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
  العلمي

  جامعة تكريت
  

  2786   العدد:         
  2020/  10/  18التاريخ:       



   

                         

    

  

  المجالت العلمية استمارة تدقيق 

Ghazwan M. Salih, Mohammed Ahmed Jassim,  Sami khudhur saeed   Author(s) name 

Agriculture College 

Effectiveness Evaluation of Artichoke-Supported Tofu Cheese on the Blood 
Lipid Profile of Male Rats  

Research Title 

Indian Journal of EcologyJournal/ Conference title 

Indian Ecology SocietyPublisher 

03045250 ISSN/ E‐ISSN 

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

 

  قواعد البيانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox  ☐ √ ☐  ☐ ☐ ☐ 

Impact value   0.3     
  

  المالحظات العامة            اللجنة توصية     

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

  طفةتالمفترسة والمخ

ي ضرورة النشر في يعني تخصص المجلة، أ   ييد اعتمادية المجلة التأ  .  1
  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
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  
  المركزية العلمية  شعبة الترقيات

تدقيق المجالت  المركزية ل جنة للا
  العالمية 

  
  )3027التسلسل (

وزارة التعليم العالي والبحث 
  العلمي

  جامعة تكريت
  

  2787   العدد:         
  2020/  10/  18التاريخ:       



   

                         

    

  

  المجالت العلمية استمارة تدقيق 

Qabas Naji Rashid                        د  رش س نا  Author(s) name ق

Education for pure science     فة ة للعلوم ال  Collegeال

Indirect spectrophotometric procedures for estimation of Paracetamol in raw form 
and in its pharmaceutical preparations 

Research Title 

AIP Conference Proceedings Journal/ Conference title 

 Publisher 

0094‐243X / 1551‐7616 ISSN/ E‐ISSN 

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

 

  قواعد البيانات 

Database Clarivate 
Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox  ☐ √ ☐  ☐ ☐ ☐ 

Impact value   0.6     
  

  المالحظات العامة            توصية اللجنة     

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

  طفةتالمفترسة والمخ

ي ضرورة النشر في يعني تخصص المجلة، أ   ييد اعتمادية المجلة التأ  .  1
  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 

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

قوا ضمن  المفهرسة  (المجالت  بيانات  عدم Scopusعد  حالة  وفي   (
ويخضع  عالمي  يعتبر  فالبحث  سكوبس  مستوعبات  البحث ضمن  ظهور 

  ).2للتقييم وياخذ توصية اللجنة رقم (
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