
     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

Reyam F. Saleh1, Ayad M. Gaidan1, Qasim S. Al-Mayah2 Author(s) name 

1College of Science/ Tikrit University/ Tikrit/Iraq, 
2College of Medicine/Al-Nahrain University/ Baghdad/Iraq 

College 

Biosynthesis and characterization of silver nanoparticles from CINNAMOMUM 
ZEYLANICUM extract and their antibacterial effect against Multi-Drug Resistance 
gram negative Bacteria 

Research Title 

Indian journal of microbiology Journal/ Conference title 

Springer nature Publisher 

0046-8991, 0973-7715 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  4.0     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

معامل  الم  √ .1 او كالريفيت وتمتلك  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 

 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

ضمن   سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  قاعدة  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 

 (. 2لجنة رقم ) توصية ال ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3335التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3095 العدد:     

 20/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Reyam F. Saleh1, Ayad M. Gaidan1, Qasim S. Al-Mayah2 Author(s) name 

1College of Science/ Tikrit University/ Tikrit/Iraq, 
2College of Medicine/Al-Nahrain University/ Baghdad/Iraq 

College 

Biosynthesis and characterization of silver nanoparticles from CINNAMOMUM 
ZEYLANICUM extract and their antibacterial effect against Multi-Drug Resistance 
gram negative Bacteria 

Research Title 

Nano Biomedicine Journal/ Conference title 

Nano Biomedicine Society Publisher 

1883-5198, 2185-4734 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  0.9     
 

 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   .

 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 

 

 (3336التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3096العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name  نهاد علي شفيق، شاهر فليح نواف محمد حسن درويش،

Engineering College College 

Fabrication Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3O10+& Superconductor and study the Nano and 
Electrical Properties 

Research Title 

Materials Today: Proceedings Journal/ Conference title 

Elsevier Publisher 

2214-7853 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  1.3     
 

 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   .

 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 

 

 (3337التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3097العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name محمد حسن درويش   يق، شاهر فليح نواف،فنهاد علي ش

Engineering College College 

Fabrication of Compound   Sn2-xAgxSr2Ca2Cu3O10+& Superconductor by Nano 
technique and study the Nano and Electrical Properties 

Research Title 

Materials Today: Proceedings Journal/ Conference title 

Elsevier Publisher 

2214-7853 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  1.3     
 

 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 

 

 (3338التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3098العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Montaser Mohammed Hellal, Ali Ghazi Atiyah, and Hiba Abdulazez Shekho Author(s) name 

College of veterinary medicine  College 

Histopathological Study of using Omentum Graft on Healing of Cervical 
Esophegotomy Incision in Rabbits. 

Research Title 

Animal Nutrition and Feed Technology Journal/ Conference title 

Animal Nutrition Association Publisher 

09722963, 0972181X 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. 

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

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3339التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3099العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name  محمد مجبل صالح، محمد عبد هللا عبد 

 College الهندسة 

Investigation of the effect of electromagnetic radiations on the health using remote 
sensing techniques   

Research Title 

International Journal of Safety and Security Engineering Journal/ Conference title 

WIT Press Publisher 

2041-9031, 2041-904X 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. 

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  

 المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3340التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3100العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ali khalid M. A. Al-Dulaimy Author(s) name 

Engineering College of Tikrit College 

Effect of pre-loading on mechanical bending properties of glass fiber with epoxy 
matrix composite 

Research Title 

AIMS Materials Science Journal/ Conference title 

AIMS Press Publisher 

2372-0484, 2372-0468 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  2.1     
 

 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  

 المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3341التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3101 العدد:     

 20/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Aiad Abdullah Khalaf & Ayad Ahmed Hammada & Mohammed Jarullah Farhan Author(s) name 

Agriculture College 

Digital camera as a surveying tool to predict the effect of fertilizer level N, Mg on 
wheat growth and yield in Gypsiferious Soil. 

Research Title 

Plant cell Biotechnology and Molecular biology Journal/ Conference title 

International Knowledge Press 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       
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

كالريفيت  الم  ☐ .1 او  سكوبس  بيانات  ضمن  مدرجة  وتمتلك 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  ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة تالمفترسة 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  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 

 

 (3342التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3102 العدد:     

 20/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Zeina Mohammad Saadoun Author(s) name 

 Tikrit University/ College of Islamic Sciences College 

Social crimes in light of the corona pandemic Research Title 

PalArchs journal of Archaeology of Egypt / Egyptology Journal/ Conference title 

PalArch Foundation Publisher 

1567214X 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   

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 

 

 (3343التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3103 العدد:     

 20/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Raheam Al-Saphory, Ahlam Al-Shaya and Soraya Rekkab Author(s) name 

Of Education for Pure Science College 

Regional Boundary Asymptotic Gradient reduced order observer Research Title 

Journal of Physics: Conference Series Journal/ Conference title 

IOP Publishing Publisher 

1742-6588, 1742-6588 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 

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 

 طفة ت المفترسة والمخ

ة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر في  .  تأييد اعتمادية المجل1

 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

موقع   في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  قاعدة  بيانات  ضمن  سكوبس 

  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 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ذويأخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3344التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3104 العدد:     

 20/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Raheam Al-Saphory, Abdul Rahman Juma, Mazin Mahmoud Author(s) name 

Education for Pure Sciences College 

On Bi-Univalent Functions Involving Srivastava-Attiya Operator Research Title 

Italian Journal of Pure and Applied Mathematics Journal/ Conference title 

Forum Societa Editrice Universitaria Udinese srl Publisher 

1126-8042, 2239-0227 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   

كالريفيت وتمتلك معامل  جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او  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  1م ) التوصية رق.  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  Scopus)المجالت 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 

 

 (3345التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3105 العدد:     

 20/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name ا.م. د. صفاء جاسم حمد 

 College كلية التربية للعلوم االنسانية ــــ قسم التاريخ
الجليل عبد هللا بن مغفل المزني رضي هللا عنه سيرته وأثره في صدر االسالم الصحابي   Research Title 

 Journal/ Conference title م  2017هــ / تشرين االول1439( صفر 4( العدد )13المجلة االردنية في الدراسات االسالمية المجلد )
 Publisher جامعة ال البيت 

2079-5076 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 

 

 (3346التسلسل )

التعليم العالي والبحث وزارة 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3106العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name ا.م. د. صفاء جاسم حمد 
 College التاريخكلية التربية للعلوم االنسانية ــــ قسم 

 Research Title الرؤى النبوية الشريفة وأثرها في الحركة العلمية في الحضارة العربية االسالمية 
 Journal/ Conference title 2020حزيران   6وميض الفكر العدد 

وت  ، الجمعية الوطنية للثقافة والتطوير   Publisher لبنان –دار النهضة العربية / بير

2618-1312, 2618-1320 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

  .  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 

 

 (3347التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3107 العدد:     

 20/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Hussain H. Al-Kayiem, Wong Ning, and Nassir Dhamin Mokhlif Author(s) name 

College of Petroleum Processes Engineering, and College of Engineering College 

Characterisation of paraffinic compositions in crude oils Research Title 

International Journal of Oil, Gas and Coal Technology Journal/ Conference title 

Inderscience Publisher 

1753-3309 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   

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 مفترسة والمخال

.  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  بيانا  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  ت 

  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 )

فالب للتقييم البحث ضمن مستوعبات سكوبس  يعتبر عالمي ويخضع  حث 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3348التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3108 العدد:     
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 استمارة تدقيق المجالت العلمية
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 قواعد البيانات 
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Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.6     
 

 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
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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  ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة تالمفترسة 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
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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 
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 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 
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 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 
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 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 
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Impact value  1.3     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

كالريفيت وتمتلك معامل  جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او  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  1م ) التوصية رق.  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  Scopus)المجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات  

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
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Study and evaluation of the inhibitory efficacy of extracts of Sumbucus nigra Flower 
and Tribulus terrestri fruits against the growth of bacterial species isolated from 
patients with urinary tract infection 

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 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.1     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

كالريفيت وتمتلك معامل  جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او  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. 

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

حالة عدم ظهور    ( وفيScopusالمجالت 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 

 

 (3356التسلسل )

التعليم العالي والبحث وزارة 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3116 العدد:     

 20/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Sawsan Dheyaa Mahmood Author(s) name 

Engineering College  College 

A Tele Encephalopathy Diagnosis Based on EEG Signal Compression and Encryption Research Title 

Computer and Information Science (CCIS) series for publication. Journal/ Conference title 

Springer Nature Publisher 

1865-0929 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   

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 

 

 (3357التسلسل )

والبحث وزارة التعليم العالي  

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3117العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

Ahmed Hamed Mahde Shugran, Raghad mukdad, Milad A. Mezher2 Author(s) name 

Education for Pure Sciences College 

The inhibition activity of Penicillium rubrum crude extract against some pathogenic 
bacteria 

Research Title 

Indian journal of forensic medicine & 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 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.1     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

كالريفيت وتمتلك معامل  جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او  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. 

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

حالة عدم ظهور    ( وفيScopusالمجالت 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 

 

 (3358التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3118 العدد:     

 20/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name مازن نعمان عبد  للا 

 College كلية االدارة واالقتصاد 

   تعزيز  العمليات المرصفية دراسة تحليلية لعينة من المصارف 
 
اتيجية  ودورها  ف المتطلبات  الريادية االستر

   صالح  الدين 
 
 ف

Research Title 

 Journal/ Conference title واالدارية االقتصادية للدراسات  أراء مجلة

 Publisher المركز الجامع  ألفلو/ دولة الجزائر

2710-8848 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 

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 

 

 (3359التسلسل )

والبحث وزارة التعليم العالي  

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3119العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

 Author(s) name خرص  جاسم حمد فحل  

 College كلية االدارة واالقتصاد 

   
 
  االنفاق عىل الخدمات والسلع الصحية ف

 
االجراءات الحكومية وأثرها عىل السلوك االستهالك  لألفراد ف

  محافظة صالح الدين لعام  
 
2020ظل جائحة كورونا ف  

Research Title 

 Journal/ Conference title للدراسات االقتصادية واالداريةمجلة أراء  

 Publisher المركز الجامع  ألفلو/ الجزائر 

 2710-8848 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   

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    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 

 

 (3360التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3120العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ashraf Jamal Mahmoud Zangana; Alaa A. Tawfeq Author(s) name 

College of Education for Women College 

Epidemiology of Theileriasis and Babesiasis in cows in some areas of Salah al-Din 
Governorate/Iraq. 

Research Title 

Systematic Reviews in Pharmacy Journal/ Conference title 

Wolters Kluwer Medknow Publications 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  

 المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3361التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3121العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ashraf Jamal Mahmoud Zangana Author(s) name 

College of Education for Women College 

Isolation and diagnosis of parasitic stages isolated from house dust in some 
areas of Salah al-Din governorate, Iraq. 

Research Title 

Annals of Tropical Medicine and Public Health Journal/ Conference title 

Wolters Kluwer Health Publisher 

17556783, 09746005 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 

.  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  

 المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3362التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3122العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ashraf Jamal Mahmoud Zangana; Alaa A. Tawfeq Author(s) name 

College of Education for Women College 
Epidemiology of Theileriasis and Babesiasis in cows in some areas of Salah al-Din 

Governorate/Iraq. 
Research Title 

Annals of Romanian Society of Cell Biology  Journal/ Conference title 

Annals of Romanian Society of Cell Biology Publisher 

1583-6258 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 

 

 (3363)التسلسل 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3123العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ashraf Jamal Mahmoud Zangana; Alaa A. Tawfeq Author(s) name 

College of Education for Women College 
Epidemiology of Theileriasis and Babesiasis in cows in some areas of Salah al-Din 

Governorate/Iraq. 
Research Title 

Biochemical and cellular archives  Journal/ Conference title 

DR. P. R. YADAV Publisher 

0972-5075, 0976-1772 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 

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 

 

 (3364التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3124العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

Omaima Ibrahim Mahmood Author(s) name 

Vet. Medicine College 

Epidemiological and biochemical study of Eimeria in sheep and goat in Tikrit city Research Title 

High technology letters Journal/ Conference title 

Institute of scientific and technical information of china Publisher 

10066748 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 

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

 طفة تالمفترسة والمخ

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

قاع  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  دة  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 

 (. 2ة رقم ) توصية اللجن ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3365التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3125 العدد:     

 20/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Adnan Faihan Mahmood /Ahmed Subhi Abdullah Author(s) name 

University of Tikrit College 

Ambiguity in written advertising language Research Title 

International conference on English literature and linguistics (ICELL-20) Journal/ Conference title 

IITER.ORG Publisher 

 IITER-75420 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 

لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس    تابعؤتمر عالمي غير  مال  √ .2

 لديه 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

شريطة  سكوبس  قاعدة    بيانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور 

  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 )

عالم يعتبر  فالبحث  للتقييم البحث ضمن مستوعبات سكوبس  ي ويخضع 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3366التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3126 العدد:     

 20/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name محب حامد رجا / محمد سعد جير / جاسم صالح معجون / عبد الكريم محمود احمد 

بية البدنية وعلوم الرياضة    College كلية الير

Analyze classroom interaction between teacher and student using objective 
observation 

Research Title 

IRevista Iberoamericana de Psicologia del Ejercicio y el Deporte Journal/ Conference title 

Asociacion Canaria de Psicologia del Deporte Publisher 

1886-8576 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  2.2     
 

 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 

 

 (3367التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3127العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name محب حامد رجا / محمد سعد جير / جاسم صالح معجون / عبد الكريم محمود احمد 

بية البدنية وعلوم الرياضة    College كلية الير

Analyze classroom interaction between teacher and student using objective 
observation 

Research Title 

Journal of Human Sport and Exercise Journal/ Conference title 

University of Alicante. Faculty of Education  Publisher 

1988-5202 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  2.0     
 

 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 

 

 (3368التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3128العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name أ.م.د. احمد محمود علو / أ.م.د. فراس صالح خرص  

بية / جامعة تكريت   – جامعة سامراء  بية للعلوم االنسانية   -كلية التر  College كلية التر

  عام 
 
كية   2015االتفاق النووي اإليران اإليرانية-م وأثره عىل العالقات التر  Research Title 

 Journal/ Conference title مجلة دراسات 

 Publisher الجامعة االردنية

1026-3721, 2663-6190 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  Cite Score 
Tracker 2020 

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

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

 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. 

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 

 

 (3369التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3129العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Muneeb Khalaf Muhamid    Author(s) nameم.م منيب خلف محيميد        

 College كلية االدارة واالقتصاد 

Deposit insurance policy and its effect on the stability of the Iraqi banking industry Research Title 

 Journal/ Conference title مجلة أراء للدراسات االقتصادية واالدارية 

 Publisher المركز الجامعي ألفلو/ الجزائر مؤسسة 

2710-8848 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   .

 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

المركزية لتدقيق المجالت اللجنة 

 العالمية 

 

 (3370التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3130العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Maysoon Abdullah Mansor Author(s) name 

ENGINEERING College 

Studying and Evaluating the Cost of Quality in Construction Projects Research Title 

The Open Civil Engineering Journal Journal/ Conference title 

BENTHAM Open Publisher 

1874-1495 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 

لمستوعبات سكوبس او كالريفيت او ليس  مجلة عالمية غير تابعة 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 

 طفة تالمفترسة 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

ال ظهور  شريطة  سكوبس  قاعدة  بيانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  بحث 

  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 ويخضع   فالبحث  للتقييم البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3371التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3131 العدد:     

 20/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name محمد رمضان احمد الطيف 
 College كلية الزراعة 

من حنطة الخبز تحت ظروف المكافحة الكيمياوية  أصناف  إنتاجية  Research Title 

Arab Journal of Plant Protection  Journal/ Conference title 

Arab Society for Plant protection  Publisher 

0255-982X / 2412-5407 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   

معامل  جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او كالريفيت وتمتلك  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  1م ) التوصية رق.  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  Scopus)المجالت 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 

 

 (3372التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3132 العدد:     

 20/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Dr Musawa Aliyu Ibrahim, Dr Bashiru Garba, Usmanu Danfodiyo University 
Sokoto, Nigeria, Dr Agharid A. Al-Rasheed, University of Tikrit, Iraq 

Author(s) name 

Veterinary medicine  College 

Prevalence and antimicrobial susceptibility profiling of Salmonella isolated from 
poultry products sold in Sokoto metropolis, Nigeria 

Research Title 

Journal of Animal Health and Production Journal/ Conference title 

Nexus academic publishers  Publisher 

2308-2801 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  ظ المجلة  ودور  المجالت  موقع  في  هرت 

 طفة تمفترسة والمخال

.  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  Scopusالمجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات )

للتقييم   البحث ضمن مستوعبات سكوبس يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3373التسلسل )

التعليم العالي والبحث وزارة 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3133 العدد:     

 20/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

، فراس طاهر ماهر    ي ، نزار احمد ناجر ي
ين فاروق شاكر محمود التكريتر  Author(s) name شير

 College كلية العلوم 

The Role of Chromogranin B and some biochemical markers in Serum of Patients 
with heart failure  

Research Title 

Biochemical and cellular archives Journal/ Conference title 

DR. P. R. YADAV Publisher 

0972-5075, 0976-1772 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   

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

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 

 

 (3374التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3134 العدد:     

 20/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

 Author(s) name حاضر صباح شعير 1، محمد فخري محمد 2، أحمد خضير أحمد 3

 College االدارة واالقتصاد 

ي تحقيق القيمة السوقية: دراسة استطالعية لعدد من المصارف العراقية  
ر

ونية وأثرها ف فة االلكير آليات الصير
 .الخاصة

Research Title 

 Journal/ Conference title مجلة اقتصاد المال واألعمال 

 Publisher المركز الجامعي لميلة / الجزائر 

 2588-2503 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   .

 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 

 

 (3375التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3135العدد:      

 20/12/2020التاريخ:     
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 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name احمد عبد الكريم جاسم1،  حاضر صباح شعير  2 ، أحمد خضير أحمد 3

 College االدارة واالقتصاد 

بية العراقية  االوامر اإلدارية واثرها عىل معلمي وزارة الير  Research Title 

واألعمال مجلة اقتصاد المال   
Journal/ Conference title 

 Publisher المركز الجامعي لميلة / الجزائر 

 2588-2503 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. 

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 ) 
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 جامعة تكريت 
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 استمارة تدقيق المجالت العلمية

خليل، خرص  جاسم حمد فكري احمد لهمود، مصطف  اسماعيل   Author(s) name 

 College كلية العلوم 

  
ر
ان التجاري العراف  Research Title أثر الواردات والصادرات للصناعات الدوائية عىل المت  

  العلوم االجتماعية واالنسانية انطاليا 
 
  التوجيهات المعارصة ف

 
شباط   26- 25تركيا –المؤتمر الدول  الثان

2021   
Journal/ Conference title 

بوية، المؤسسة الدولية ألفاق المستقبل    العلوم التر
 
 المجلة الدولية للبحوث ف

 
Publisher 

2585-6081, 2585-6766 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   .

 البحث الى المجلة المعنية. 

( معطاة للموقع االصلي للمجلة الموجودة في قاعدة  1م ) التوصية رق.  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  Scopus)المجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات  

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
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 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ashraf jamal Mahmoud Zangana, Ayyub J. Al-Bayaty Author(s) name 

College of Education for Women College 

Effect of aqueous extract of Peganum harmala L. on some hematological 
parameters in laboratory mice infected with Giardia lambelia 

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. 

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  
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 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Fakhry Gazal Mohammad and Adnan F. AL-Azzawie Author(s) name 

College of Science and Salahalddin health directorate College 

Assessment of Steroid 5 Alpha Reductase Enzyme levels and its Correlation with Sex 
Hormones in Infertile Iraqi Men 

Research Title 

International journal for research in applied sciences and biotechnology Journal/ Conference title 

Vandana Publications Publisher 

2349-8889 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   .

 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 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
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 شعبة الترقيات العلمية المركزية
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 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Shaymaa F. Matar and Anas A. Hijab Author(s) name 

College of Education for Pure Sciences College 

Some Properties of Fuzzy Neutrosophic Generalized Semi Continuous Mapping and 
Alpha Generalized Continuous Mapping 

Research Title 

Baghdad Science Journal Journal/ Conference title 

University of Baghdad Publisher 

2078-8665, 2411-7986 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 ) 
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 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ali khalid M. A. Al-Dulaimy Author(s) name 

Engineering  College 

Effect of pre-loading on mechanical bending properties of glass fiber with epoxy 
matrix composite 

Research Title 

Journal of Applied Science and Engineering Journal/ Conference title 

Tamkang University Publisher 

1560-6686 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   

كالريفيت وتمتلك معامل  جلة مدرجة ضمن بيانات سكوبس او  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  1م ) التوصية رق.  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  Scopus)المجالت المفهرسة ضمن قواعد بيانات  

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
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 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Nadia Y Al-Tikrity, Firas shawqi Algburi,  Omeed Akbar Ali, Seyithan TAYSI Author(s) name 

Science College 

The anti-diabetic effect of one of nitrile derivative in the rabbits induced with 
alloxan 

Research Title 

Medico-Legal Update Journal/ Conference title 

World Informations Syndicate Publisher 

0971-720X 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 ) 
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 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3142العدد:      
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 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

Firas Shawqi Algburi, Nadia Y Al-Tikrity , Tugba Taskin-Tok, Omeed Akbar Ali Author(s) name 

Science College 

The inhibitory role of some nitrile derivatives on the angiotensin converting 
enzyme, partially purified from normal human blood serum 

Research Title 

Indian Journal of Forensic Medicine & 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 

 

 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 
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