
     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

 Author(s) name   مداحمد خضير اح 3عباس محيميد    كفاح  2حاضر صباح شعير   1

 College كلية االدارة واالقتصاد 

ي  
 
اتيجية دراسة مقارنة آلراء عدد من المدراء ف ات أداء السيناريوهات االستر قياس مؤشر

ي )اسيا سيل( و )كورك تيليكوم( لالتصاالت 
كتر  شر

Research Title 

 مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية 
Journal/ Conference title 

ي / الجزائر 
ر
ي بن المهيدي أم البواف  Publisher جامعة العرب 

2352-9962, 2572-0147 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       
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

 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 التأ  .  1

 مجلة علمية متخصصة. 

لمدة 2 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    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusعد بيانات )المجالت المفهرسة ضمن قوا

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3205التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2965 العدد:     

 29/11/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

حاضر صباح شعير    3كفاح عباس محيميد     2احمد خضير احمد   1  Author(s) name 

 College كلية االدارة واالقتصاد 

ي تعزيز سمعتها المنظمية 
 
اتيجيات تطوير أداء المنظمات الحكومية ف دراسة استطالعية آلراء عدد : أثر استر
 من المستفيدين من خدمات مديرية بلدية تكريت 

Research Title 

 Journal/ Conference title مجلة البشائر االقتصادية 

 Publisher جامعة بشار/ الجزائر 

 2600-6391 ISSN/ E-ISSN 

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

 

 البيانات قواعد  

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ ☐ ☐ √ ☐ ☐ 

Impact value       
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك معامل    ☐ .1 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. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 المعنية. البحث الى المجلة 

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusهرسة ضمن قواعد بيانات )المجالت المف

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3206التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2966العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

خلف محمد علو   3عبد هللا شاج عواد   2حاض  صباح شعتر   1  Author(s) name 

 College واالقتصاد كلية االدارة  

ي 
 Research Title المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال حول ثقافة التلوث البيت 

 Journal/ Conference title مجلة نماء لالقتصاد والتجارة 

 Publisher جامعة  محمد الصديق بن يحتر -   جيجل/ الجزائر 

 2710-8465 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       
 

 المالحظات العامة       اللجنة توصية    

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3207التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2967 العدد:     

 29/11/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

ي                                                     
 
 Author(s) name عبد الودود شاكر محمود الصوف

 College العلوم                                                            

ALTERATIONS IN OLEANOLIC ACID AND STEROL CONTENT IN MARIGOLD 
(CALENDULA OFFICINALIS) HAIRY ROOT CULTURES IN RESPONSE TO STIMULATION 
BY SELECTED PHYTOHORMONES 

Research Title 

Acta Physiologiae Plantarum Journal/ Conference title 

Springer Nature Publisher 

1861-1664, 0137-5881 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  3.4     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم   البحث ضمن مستوعبات يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3208التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2968العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 

https://www.springer.com/journal/11738/


 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ahmed Abdul Wahid Aziz, Qasim Nasir Husain and Mohamed T Ahmed Author(s) name 

College of Education for pure Sciences College 

The Transformed - Rayleigh distribution with Applications Research Title 

Journal of Physics: Conference Series Journal/ Conference title 

Institute of Physics Publishing Publisher 

1742-6588, 1742-6596  ISSN/ E-ISSN 

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

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.7     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

 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

  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في1

 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 

  4للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديمه  

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3209التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2969 العدد:     

 29/11/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Ebtihal Q. Rashad, Ali A. Shihab, Qasim N. Husain Author(s) name 

Collage of Education for Pure Science College 

The Concircular Curvature Tensor of ViasmanGrey Manifold Research Title 

International Journal of Psychosocial Rehabilitation Journal/ Conference title 

Hampstead Psychological Associates Publisher 

1475-7192 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field √ published on April 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   

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

 تأثير 

تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  مجلة عالمية غير 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

.  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

ظه  شريطة  سكوبس  قاعدة  بيانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ور 

  4بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت 

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

يعتبر عالمي و فالبحث  للتقييم البحث ضمن مستوعبات سكوبس  يخضع 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3210التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2970 العدد:     

 29/11/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Dr. Mossa Mohmoud. Marbut, Dr. Sura Saad Abdulazeez, Dr. Husam Ekrayem 
Salman and Abdulkader Abbas Mahmood 

Author(s) name 

Nursing College 

Determination of the serum ferritin, liver enzymes, zinc and copper concentration 
in the serum of thalassemia patients 

Research Title 

EurAsian Journal of Biosciences Journal/ Conference title 

Foundation for Enviromental Protection and Research Publisher 

1307-9867 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   

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

 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

  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في1

 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 

  4ة العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقي 

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3211التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2971 العدد:     

 29/11/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

ي مهدي  – صفا صالح سلمان 
ضفاف راضر  Author(s) name 

Tikrit University/College of Science/Department of Biology College 

Investigation of Insect Chromosomes Using Some Cytogenetic Methods Research Title 

 Journal/ Conference title المجلة السورية للبحوث الزراعية 

 Publisher الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 

2410-3608 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       
 

 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   .

 المعنية. البحث الى المجلة 

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusهرسة ضمن قواعد بيانات )المجالت المف

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3212التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2972العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ziyad Shihab Ahmed1, Aysar Mohammed Salim2, Asmahan Khalid Allawi3 Author(s) name 

Tikrit University, Mosul University, Baghdad University. College 

Effect of growth regulators (BA, IBA) on Micropropagation of Gardenia jasminoides 
L. In vitro 

Research Title 

Indian Journal of Horticulture Journal/ Conference title 

Horticultural Society of India Publisher 

0972-8538, 1875-8711 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  0.3     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم   البحث ضمن مستوعبات يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3213التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2973العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ziyad Shihab Ahmed1, Aysar M. Salim2., Abdulwadood S.M. Alsoufi3  Author(s) name 

Agriculture, Agriculture and forestry, Science. College 

In vitro Micropropagation of Atropa belladonna L. using plant growth regulators  Research Title 

Asian Journal of Agriculture and Biology Journal/ Conference title 

Asian Journal of Agriculture and Biology Publisher 

2307-8553 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   

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

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3214التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2974العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

Ziyad Shihab Ahmed1, Aysar Mohammed Salim2, Asmahan Khalid Allawi3 Author(s) name 

Tikrit University, Mosul University, Baghdad University. College 

Effect of growth regulators (BA, IBA) on Micropropagation of Gardenia jasminoides 
L. In vitro. 

Research Title 

Plant cell biotechnology and Molecular Biology Journal/ Conference title 

The Society for Biology and Biotechnology Publisher 

0972-2025 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     
 

 العامة المالحظات       توصية اللجنة   

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

 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

  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في1

 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 

  4ة العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقي 

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3215التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2975 العدد:     

 29/11/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Mijbil M. Aljumaily, Hudhaifa M. Al-Hamandi, Mohammed.A. Al-Obaidi, Radhwan 

Rafid Ali 

Author(s) name 

Agriculture College 

The Effect of Calcium Carbonate Content on Zinc Quantity-Intensity Relationship 
in Some Soils of Mosul 

Research Title 

Corpoica Ciencia y Tecnologia Agropecuaria Journal/ Conference title 

Colombian Corporation of Agricultural Research (Corpoica) Publisher 

0122-8706, 2500-5308 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  0.7     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

 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

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusواعد بيانات )المجالت المفهرسة ضمن ق

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3216التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2976 العدد:     

 29/11/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Buthainah Jasim Yousif, Muqdad Altae     Author(s) name 

Department biology / collage of Education pure science/Tikrit univ./ Salah Al-
deen/ Iraq / Ministry of education 

College 

Effect of lead on some phenotypic characteristics, protein changes and productivity 
of Beta vulgaris var. cicle 

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 on  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 البيانات قواعد  

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.1     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

 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   .

 المعنية. البحث الى المجلة 

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusهرسة ضمن قواعد بيانات )المجالت المف

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3217التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2977العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Mohameed M. Meteab , Ashraf Abdullah Ahmed Author(s) name 

Engineering College 

STUDY OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF MATERIALS ON THE BASIS OF 
PERIODIC LAW 

Research Title 

Journal of Green Engineering Journal/ Conference title 

Alpha publishers Publisher 

1904-4720 / 2245-4586 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  0.8     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3218)التسلسل 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2978العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

Mohameed M. Meteab, Ashraf Abdullah Ahmed Author(s) name 

Engineering College 

STUDY OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF MATERIALS ON THE BASIS OF 
PERIODIC LAW 

Research Title 

Eurasian physical Technical Journal Journal/ Conference title 

E.A.Buketov Karaganda State University Publish House Publisher 

1811-1165 / 2413-2179 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  0.2     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

 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   .

 المعنية. البحث الى المجلة 

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusهرسة ضمن قواعد بيانات )المجالت المف

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3219التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2979العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Mohameed M. Meteab, Ashraf Abdullah Ahmed Author(s) name 

Engineering College 

STUDY OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF MATERIALS ON THE BASIS OF 
PERIODIC LAW 

Research Title 

International Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration (IJATEE) Journal/ Conference title 

ACCENT Social and Welfare Society (India) Publisher 

2394-5443, 2394-7454 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       
 

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3220التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2980 العدد:     

 29/11/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

Yusif.H.Sheban,Aliyah.A.Shiab,Najat.A.Daham Author(s) name 

College of science/physics department  College 

Studying the effect of doping by Ag on the structural and optical properties of a-
As2Te3 thin films  

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  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.6     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

 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

  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في1

 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 

  4للترقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديمه  

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3221التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2981 العدد:     

 29/11/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Reem Siham Tawfeeq Author(s) name 

Engineering College 

Reinforced sand bed bearing capacity prediction in presence of cyclic and 
monotonic loading 

Research Title 

Journal of Engineering Science and Technology Journal/ Conference title 

Taylor’s University Publisher 

18234690 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  1.2     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم   البحث ضمن مستوعبات يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3222التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2982العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Dr. Rafea Zaidan Al-Sugmiany, Dr. Ali Muhammed Abed, Dr. Akeel H. Ali AL-Assie Author(s) name 

Tikrit University / College of Sciences / Dept. of Biology College 

The Effect of The Scientific Miracles of The Holy Quran and The Volume of Sound on 
the Phenotypic and Genetic Markers of Cucumis Sativus 

Research Title 

Malaysian Journal of Science Journal/ Conference title 

Faculty of Science, University of Malaya  Publisher 

1394-3065 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  0.5     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم   البحث ضمن مستوعبات يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3223التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2983العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Wasan sarhan1, Surra Saad Abdulazeez2, Khaled Ahmed Hadi1, Bashar Sadeq 
Nomi4 

Author(s) name 

1,2,4Veterinary medicine, 2 collage of nursing College 

Zinc oxide nanoparticle and coconut oil antifungal activity in Albino white Rats. Research Title 

Comparative biochemistry and physiology part-c: toxicology and pharmacology. Journal/ Conference title 

Elsevier. Publisher 

1532-0456, 1878-1659 ISSN/ E-ISSN 

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

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox √ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value 2.892 4.4     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم   البحث ضمن مستوعبات يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3224التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2984العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

1Anas Qahtan Hamdi, 2Entedhar R.  Sarhat, 3Nagham Hasan Ali, 4Thuraia Rifaat 
Sarhat. 

Author(s) name 

1,3 Clinical Biochemistry, 2Orthodontic department, Dentistry College, 
University of Tikrit, 4B.Sc. of College of Education, 4University of Baghdad, Iraq 

College 

Evaluation of Lipocalin-2 and Visfatin, and Vitamin (D, C, and E) in Serum of Diabetic 
Patients with Chronic Periodontitis 

Research Title 

Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology Journal/ Conference title 

Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology Publisher 

09739122, 09739130  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  0.1     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3225التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2985العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Abdulrazzaq Mohammed Hamood1 , Ali Mohammed Abed2 Author(s) name 

Department of Biology, College of Education / Al-hawija , Kirkuk University 2 
Department of Biology, College of Sciences, Tikrit University 

College 

Isolation and genotyping of local Toxoplasma gondii strains in infected chicken Research Title 

International Journal of Pharmaceutical Research Journal/ Conference title 

Advanced Scientific Research Publisher 

0975-2366 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  0.8     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

معامل    √ .6 او كالريفيت وتمتلك  بيانات سكوبس  المجلة مدرجة ضمن 

 تأثير 

المجلة عالمية غير تابعة لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس   ☐ .7

 لديها معامل تاثير 

 المجلة عربية وغير مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت   ☐ .8

او    ☐ .9 سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وغير  عراقية  محلية  المجلة 

 كالريفيت

النشر    ☐ .10 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    2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  بخصوص 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم البحث ضمن   يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3226التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2986العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Mohammed Ahmed Jassim,     Hani Sabbar Ayed, and      Hind Mohammed Saleh Author(s) name 

Agriculture College 

Effect of some fermented milk on blood picture of Hypercholesterolemic rats Research Title 

African Journal of Agricultural Research Journal/ Conference title 

Academic Journals Publisher 

1991-637X 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       
 

 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

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

 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 

المنشور  2020/ 7/ 28في    3040  / البحوث  اعتماد  في  بخصوص  ة 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3227التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2987العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Assistant professor Zainab Sulaiman Erzaiq , Dr.Mohammed Adres , Dr.Zainab 
Jameel 

Author(s) name 

College of Medicine University of Tikrit College 

Relationship between gastroenteritis caused by Helicobactor pyroli and Giardia 
Lamblia in malnourished children 

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  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 البيانات قواعد  

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.4     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

معامل    √ .1 او كالريفيت وتمتلك  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. 

إلرسال  2 صدورها  تاريخ  من  فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة   .

 المعنية. البحث الى المجلة 

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusهرسة ضمن قواعد بيانات )المجالت المف

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3228التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2988العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Assistant professor Zainab Sulaiman Erzaiq, Dr.Mohammed Adres , Dr.Zainab 
Jameel 

Author(s) name 

College of Medicine University of Tikrit College 

Relationship between gastroenteritis caused by Helicobactor pyroli and Giardia 
Lamblia in malnourished children 

Research Title 

European Journal of Molecular and Clinical Medicine  Journal/ Conference title 

Ubiquity Press Publisher 

25158260 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       
 

 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 

 ( Beallslist.net)حسب التحديث األخير لموقع  المفترسة والمختطفة 

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

 مجلة علمية متخصصة. 

من  2 فقط  واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة  إلرسال  .  صدورها  تاريخ 

 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 

ا  2020/ 7/ 28في    3040  / في  بخصوص  المنشورة  البحوث  عتماد 

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3229)التسلسل 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2989العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Maha Isam Abdulazeez, Anas Qahtan Hamdi,Haitham Younis Mohammed 
,Mohammed Ahmed Mustafa 

Author(s) name 

Location College of dentistry,Tikrit University (1,2,3),Samarra University (4) College 

Dental trauma of permanent incisor teeth in children/ Kirkuk city Research Title 

Systematic Reviews in Pharmacy Journal/ Conference title 

Wolters Kluwer Health Publisher 

09758453, 09762779 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  3.9     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

المركزية لتدقيق المجالت اللجنة 

 العالمية 

 

 (3230التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2990العدد:      

 29/11/2020التاريخ:     
 

 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Wolters%20Kluwer%20Medknow%20Publications&tip=pub


 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

1 Mariam Adnan Ibrahim, 2 Mohammed Ahmed Mustafa, 3 Muofak nhab saleh Author(s) name 

1,3 University of Tikrit, College of Education for pure sciences 
2 College of Applied Sciences University of Samarra 

College 

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

Research Title 

Pollution Research Journal/ Conference title 

EM International Publisher 

0257-8050 ISSN/ E-ISSN 

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

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.4     
 

 العامة المالحظات       توصية اللجنة   

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

 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

  .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في1

 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 

  4ة العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديمه للترقي 

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

( وفي حالة عدم ظهور  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3231التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    2991 العدد:     

 29/11/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Hiba Sabah Elttayef and   Mohammed Ahmed Jassim Author(s) name 

Agriculture College 

Effect of Soft Cheese in Reducing of Lipid Profile and Liver Enzymes for 

Rats with Fat Disorder 

Research Title 

Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology Journal/ Conference title 

Institute of Medico-Legal Publications Publisher 

0973-9122 /0973-9130 ISSN/ E-ISSN 

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

 

 البيانات قواعد  

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.1     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

 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  ظالمجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة ت ة والمخالمفترس

.  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
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