
     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

Marwa Muzahim Mahdi, Mohammed Ghadban Farhan, Israa salman dalas Author(s) name 

Educatio for pure sciences College 

A study of the drinking water physical and chemical factors at Al-Qadisiyah drinking 
water station - Salah Al-Din province 

Research Title 

Pollution Research Journal/ Conference title 

EM International Publisher 

02578050 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  الم  √ .1 او كالريفيت وتمتلك  بيانات سكوبس  جلة مدرجة ضمن 

 تأثير 

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

 لديها معامل تاثير 

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

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

 كالريفيت

نشرها     ☐ .5 دار  او  النشر  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. 

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 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3387التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3147 العدد:     

 27/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

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 

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   

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 

 

 (3388التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3148العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ayad Abdullah Khalaf; Roaa Qaise Mahmood Author(s) name 

Agriculture College 

Assessment of Land degradation and Desertification under Climate Factor effect in 
Iraq Northern Using Remote sensing 

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 

 

 (3389التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3149العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

Jabbar S. Hassan1, Dhefaf R. Mahdi2. Gaidan3 Author(s) name 

Tikrit University college of Science / Department of Biology  College 

Molecular detection of panton Valentin Leukocidin (PVL) genes in methicillin- 
resistance Staphylococcus aureus (MRSA) isolated from Burns infection 

Research Title 

European Journal of Molecular and Clinical Medicine Journal/ Conference title 

Ubiquity press Publisher 

2515-8260 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field √ Accepted on 8/11/2020  ☐ Submitted Research 
Status Specialist General 

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.2     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

)البحث مقبول للنشر قبل دخول المجلة الى موقع المجالت  تأثير  

 المفترسة( 

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 

 

 (3390التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3150العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



  

 

 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Omaima Ibrahim Mahmood, Khansaa A.Hassan Author(s) name 

Vet. Medicine College 

Epidemiological study of Eimeria in sheep and goat in Tikrit city 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 

 

 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 

 

 (3391التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3151العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Aiad Abdullah Khalaf, Roaa Q. Mahmood Author(s) name 

Agriculture College 

Effect of Biosequence on Optical and Chemical Properties of Al-Dibis Forest Soils in 
Kirkuk Province/Iraq 

Research Title 

Soil and Environment Journal/ Conference title 

Soil Science Society of Pakistan Publisher 

2074-9546, 2075-1141 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. 

( 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 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3392التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3152العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Aiad Abdullah Khalaf, Roaa Q.M. Author(s) name 

Agriculture College 

Assessment of Land Degradation and Desertification under Climate Factor Effect in 
Iraq Northern Using Remote Sensing 

Research Title 

Soil and Environment Journal/ Conference title 

Soil Science Society of Pakistan Publisher 

2074-9546, 2075-1141 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 

 

 (3393التسلسل )
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 جامعة تكريت 
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 استمارة تدقيق المجالت العلمية

مازن انور يادكار عباس، يارس اسماعيل   حادي،عزاوي مصطفى   Author(s) name 

 College كلية الطب 

The impact of L-Carnitine supplement on semen variables and the levels of sexual 
hormones (Serum LH, FSH, testosterone, and Inhibin) in males with infertility 

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       
 

 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

تاثير  معامل  بعد   لديها  سكوبس  بيانات  قاعدة  من  خرجت  )المجلة 

 التحديث األخير( 

 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 

 

 (3394التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3154 العدد:     

 27/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

، خلف نهار احمد، يارس اسماعيل عباس، عزاوي مصطفى حادي   Author(s) name عادل عبد الرحمن مصفى

 College كلية الطب 

Effects of Hypericum Perferatum on Histology of the Testes and Sex Hormones of 
Male Rats 

Research Title 

Systematic Reviews in Pharmacy Journal/ Conference title 

Walters Kluwer Health Publisher 

0975-8453, 0976-2779 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   .

 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 

 

 (3395التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3155العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name    محب حامد رجا  -3قاسم محمد صياح /   -2ثامر تركي مناع /  -1

 College البدنية وعلوم الرياضة التربية 

Mechanical energy through the major posterior circle is a (komatsu) on gymnastic 
apparatus. 

Research Title 

International Journal of Human Movement and Sports Sciences. Journal/ Conference title 

Horizon Research Publishing Corporation Publisher 

2381-4381, 2381-4403 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 

 

 (3396التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3156العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 

http://www.hrpub.org/


 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Dhuha Salah Noori1, Agharid. A. Alrasheed2*, Muna Salah Rasheed3, Bashiru 
Garba4 

Author(s) name 

1Department of Food Science, College of Agriculture, University of Tikrit, Iraq. 

2Department of Veterinary Public Health & Preventive Medicine, Faculty of Veterinary Medicine. 
 3Department of Veterinary Public Health & Preventive Medicine, Faculty of Veterinary Medicine. 

Usmanu Danfodiyo University Sokoto, Nigeria.4  

College 

Reducing of hydrogen peroxide effects by pomegranate peel extract in vivo, in 
female Wistar rats 

Research Title 

Annals of Romanian Society of Cell Biology Journal/ Conference title 

Annals of the Romanian Society for Cell Biology Publisher 

ي موقع المجلة وبذلك يتعذر تدقيق المجلة  1583-6258
 
 ISSN/ E-ISSN الرقم المعياري ال يتطابق مع ما موجود ف

☐ 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 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 

 

 (3397التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3157 العدد:     

 27/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

 

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Dhuha Salah Noori1, Agharid. A. Alrasheed2*, Muna Salah Rasheed3, Bashiru Garba4 Author(s) name 

Department of Food Science, College of Agriculture, University of Tikrit, Iraq.1 

Department of Veterinary Public Health & Preventive Medicine, Faculty of 2

Veterinary Medicine. 
Department of Veterinary Public Health & Preventive Medicine, Faculty of 3 

Veterinary Medicine. 
Usmanu Danfodiyo University Sokoto, Nigeria.4  

College 

Reducing of hydrogen peroxide effects by pomegranate peel extract in vivo, in 
female Wistar rats 

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   

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 

 

 (3398التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3158 العدد:     

 27/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Lolawh J. Falah ⁕1 and Assist Prof.Dr. Asra'a Ismail Yaseen Al-Taii ⁕2 Author(s) name 

College of Education of Wemen \ University of Tikrit  College 

Correlation of Chemerin with lipid profile in blood wemen Polycystic Ovarian 
Syndrome in Tikrit City  

Research Title 

Medico-Legal Update Journal/ Conference title 

World Informations Syndicate Publisher 

0971720X 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

تاثير  معامل  بعد   لديها  سكوبس  بيانات  قاعدة  من  خرجت  )المجلة 

 التحديث األخير( 

 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 

 

 (3399التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3159العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Alaa Zanzal Raad, Nadia Ibraheem Salih Author(s) name 

Tikrit University College of Medicine College 

Serological detection of Helicobacter pylori infection in hyperemesis gravidarum 
related to ABO blood group 

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   

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   يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3400التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3160العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Alaa Zanzal Raad, Nadia Ibraheem Salih Author(s) name 

Tikrit University College of Medicine College 

Serological detection of Helicobacter pylori infection in hyperemesis gravidarum 
related to ABO blood group 

Research Title 

Science Translational Medicine    Journal/ Conference title 

American Association for the Advancement of Science Publisher 

1946-6234, 1946-6242  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  18.8     
 

 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 

.  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 

 

 (3401التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3161العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Alaa Zanzal Raad, Nadia Ibraheem Salih Author(s) name 

Tikrit University College of Medicine College 

Serological detection of Helicobacter pylori infection in hyperemesis gravidarum 
related to ABO blood group 

Research Title 

 Indian Journal of Medical Microbiology    Journal/ Conference title 

Wolters Kluwer Health  Publisher 

0255-0857, 1998-3646  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  1.5     
 

 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 

 

 (3402التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3162 العدد:     

 27/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Rezan O.R., Muqdad altae, Akeel H. A. Al-Assie Author(s) name 

1. Biology Department, College of Science, University of Sulaimani.Iraq. 
2. Biology Department, College of Science, University of Tikrit.Iraq.   

College 

Molecular assessment of environmental risk of pollution in plants from cement 
factory 

Research Title 

Research on Crops Journal/ Conference title 

Gaurav Society of Agricultural Research Information Centre Publisher 

0972-3226 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   

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 

 

 (3403التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3163العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

Kutaiba Yuser Aied, J. Z. Ghassan, H. B. Abdulrahman Author(s) name 

Agriculture College 

Optimize of emergence speed and productivity of potato (Solanum tuberosum L.) 
by using different cover treatments 

Research Title 

Scientific Review Engineering and Environmental Sciences   Journal/ Conference title 

Warsaw University of Life Sciences press  Publisher 

1732-9353 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. 

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 

 

 (3404التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3164 العدد:     

 27/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Mariam Adnan Ibrahim1. Mohammed ahmed Mustafa2,4. Muofak nhab saleh3 Author(s) name 

1,3 Republic of Iraq, University of Tikrit, College of Education for, pure sciences 

Department of Biology, 2- Department of pathological Analysis, College of 

Applied Sciences University of Samarra,  

ية  4   جامعة االمام جعفر الصادق فرع الدجيل قسم التقنيات المختبر

College 

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

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   

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

ضم سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  قاعدة  بيانات  ن 

  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 )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3405التسلسل )

والبحث وزارة التعليم العالي  

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3165 العدد:     

 27/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Mariam Adnan Ibrahim1. Mohammed ahmed Mustafa2,4. Muofak nhab saleh3 Author(s) name 

1,3 Republic of Iraq, University of Tikrit, College of Education for, pure sciences 
Department of Biology, 2- Department of pathological Analysis, College of 
Applied Sciences University of Samarra 

ية -4  جامعة االمام جعفر الصادق فرع الدجيل قسم التقنيات المختبر

College 

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

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 

 

 (3406التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3166العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Mariam Adnan Ibrahim1. Mohammed ahmed Mustafa2,4. Muofak nhab saleh3 Author(s) name 

1,3 Republic of Iraq, University of Tikrit, College of Education for, pure sciences 
Department of Biology, 2- Department of pathological Analysis, College of 
Applied Sciences University of Samarra 

ية -4  جامعة االمام جعفر الصادق فرع الدجيل قسم التقنيات المختبر

College 

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

Research Title 

Annals of Romanian Society of Cell Biology Journal/ Conference title 

Annals of Romanian Society of Cell Biology Publisher 

ي موقع المجلة وبذلك يتعذر تدقيق المجلة  1583-6258
 
 ISSN/ E-ISSN الرقم المعياري ال يتطابق مع ما موجود ف

☐ 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 مستوعبات يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3407التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3167العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Wedad Mahmood Lahmood al-obaidi,   Mohanad Hasan Mahmood Al-Izzi ,   Marwa  
Abd- Alsalam Qadir Al-Hashimi 

Author(s) name 

Science College 

Consumption of pomegranate juice combination with exercise effect on 
cholinesterase activity Irisin, Dopamine level and many bio- chemical parameters in 
stressed women in Kirkuk City-Iraq 

Research Title 

International Journal of Psychosocial Rehabilitation Journal/ Conference title 

Hampstead Psychological Associates     Publisher 

1475-7192 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 

 

 (3408التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3168العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Wedad Mahmood Lahmood al-obaidi, Mohanad Hasan Mahmood Al-Izzi Author(s) name 

Science College 

The Effect of Different Types of Omega 3 Fish Oil in Serotonin Level, Immunological 
and Biochemical Parameters in Male Rabbits 

Research Title 

Tropical Journal of Natural Product Research Journal/ Conference title 

Faculty of Pharmacy, University of Benin Publisher 

2616-0684, 2616-0692 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   .

 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 

 

 (3409)التسلسل 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3169العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Nassir Dhamin Mokhlif, Muhammad Asmail Eleiwi, and Tadahmun Ahmed Yassen Author(s) name 

College of Petroleum Processes Engineering, and College of Engineering College 

Experimental Investigation of a Double Glazing Integrated Solar Water Heater with 
Corrugated Absorber Surface 

Research Title 

Conference: “3rd International Conference on Materials Engineering and Science 
(IConMEAS 2020)” 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. 

فق 2 واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة  إلرسال  .  صدورها  تاريخ  من  ط 

 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  بخ   2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  صوص 

( 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 

 

 (3410التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3170العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ahmed Khaleel Ibrahim  Author(s) name 

Engineering College 

Improvement of Removal Efficiency of Water Supply Plant by Using Polyelectrolyte 
Type LT-22 with Alum 

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   

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

المركزية لتدقيق المجالت اللجنة 

 العالمية 

 

 (3411التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3171 العدد:     

 27/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Montaser Mohammed Hellal, Ali Ghazi Atiyah and Hiba Abdulaziz 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 

International Journal of Agricultural and Statistical Sciences Journal/ Conference title 

Dev College Publisher 

0973-1903, 0976-3392  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. 

( 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 

 

 (3412التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3172 العدد:     

 27/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Maysoon Abdullah Mansor,Baraa T.Kamel, Muyaaser M. Jomaa'h Author(s) name 

ENGINEERING College 

Quality assessment of water quality in Iraqi cities Research Title 

American Journal of Science, Engineering and Technology Journal/ Conference title 

SCIENCE PUBLISHING GROUP Publisher 

2578-8345, 2578-8353 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 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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3413التسلسل )

التعليم العالي والبحث وزارة 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3173 العدد:     

 27/12/2020 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

Sura Mustafa Qasim, Alaa Zanzal Ra'ad Al-dorri  ,Mohanad Hasan Mahmood Al-Izzi  Author(s) name 

Science College 

The relationship between Vitamin D deficiency and interleukins (8 and 10) in 
Diabetic and diabetic foot ulcer patients  

Research Title 

Systematic Reviews in Pharmacy  Journal/ Conference title 

Wolters Kluwer Health Publisher 

0975-8453,0976-2779 ISSN/ E-ISSN 

☐ S √ G Journal Scope/ Field ☐ Accepted / published 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 ) 
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 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name سعد سالم غانم 

 College االدارة واالقتصاد كلية 

ي  
ى

ي دراسة تحليلية آلراء عينة من القيادات اإلدارية ف اتيجر ي التجديد االسبر
ى

اتيجية ف مدى تأثبر اليقظة االسبر
ي صالح الدين 

ى
 المنظمات الصحية ف

Research Title 

 Journal/ Conference title مجلة أراء للدراسات االقتصادية واالدارية 

الجامعي ألفلو/ الجزائر المركز   Publisher 

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 مستوعبات يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
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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   .

 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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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 ) 
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 قواعد البيانات 
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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 ) 
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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   .

 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 ) 
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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   .

 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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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 

 

 (3421التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3181العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Samah maiser & ali Qaes Author(s) name 

College of Agriculture/ Department of Animal Production College 

The effect of adding different sources of Octacosanol on some reproductive 
indicators of quail males 

Research Title 

Basrah Journal of Agricultural Sciences Journal/ Conference title 

University of Basrah, College of Agriculture Publisher 

2520-0860, 1814-5868 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  CiteScore 

Tracker 

2020 

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. 

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 

 

 (3422التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3182العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Mahera Rabee Qasim Author(s) name 

Education for Pure Sciences College 

Unitary and Commutative rings and their relations with ideals 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

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 

 

 (3423التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3183العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Nada Nasih Tawfeeq Author(s) name 

College of Engineering College 

Communication System Improvement with Control Performance Based on Link 
Quality in WSANs 

Research Title 

International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Journal/ Conference title 

Institute of Advanced Engineering and Science (IAES) Publisher 

2088-8708/2722-2578 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  2.3     
 

 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 

 

 (3424التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3184العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Nada Nasih Tawfeeq, Sawsan Dheyaa Mahmood Author(s) name 

College of Engineering College 

Study Simulation Study of Microstrip Antenna for 2.45 GHz Applications based on 
Octagon shaped   

Research Title 

3rd International Conference on Materials Engineering & Science 
(IConMEAS 2020 ) 

Journal/ Conference title 

Materials Today: Proceedings 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 

 

 (3425التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3185العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Eman Mahir Jaleel Author(s) name 

Arts College 

The influence of Ecology on the Identity of a Child in Kashmera Sheth's Boys 
Without Names 

Research Title 

Advances in Language and Literary Studies Journal/ Conference title 

Australian International Academic Centre, Australia Publisher 

2203-4714 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. 

فق 2 واحد  شهر  لمدة  صالحة  االستمارة  إلرسال  .  صدورها  تاريخ  من  ط 

 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  بخ   2020/ 7/ 28في    3040  / المنشورة  البحوث  اعتماد  صوص 

( 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 

 

 (3426التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3186العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 

http://trove.nla.gov.au/work/190029769?q=Advances+in+Language+and+Literary+Studies&c=article&versionId=206889934


 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Abdulhadi M. Jumaa, Meqdam A. Khalaf, Hassan Y. Hassan  Author(s) name 

medicine College 

Determination of vitamin D concentration in diabetic and non-diabetic men and its 
correlation with age  

Research Title 

Indian journal of forensic medicine and toxicology  Journal/ Conference title 

Institute of medico-legal publication 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 

.  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 

 

 (3427التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3187العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Asmaa Abdul Jabbar Jamel, Dr.Raad H. Irzooki, Dr.Ahmed A. H. Al-Obaidi Author(s) name 

College of Engineering College 

Behavior of Gravity Dams Affected by Earthquakes as A Review Research Title 

Solid State Technology Journal/ Conference title 

PennWell Publishing Co. Publisher 

0038-111X 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 

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

  4قية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديمه للتر

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 

 

 (3428التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3188العدد:      

 27/12/2020التاريخ:     
 

 


