
     

                        

  

 

 المجالت العلميةاستمارة تدقيق 

 Author(s) name ، عزاوي مصطفى حادي ياسر اسماعيل عباسمصفى، خلف نهار احمد،  نعادل عبد الرحم

 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   

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

 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  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

سكوبس   قاعدة  بيانات  ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة 

  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 فالبحث  للتقييم   البحث ضمن مستوعبات سكوبس  عالمي ويخضع 

 (. 2توصية اللجنة رقم )  ويأخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رئاسة الجامعة  

 المركزية العلمية شعبة الترقيات

تدقيق المجالت المركزية ل جنةللا

 العالمية 

 

 (3429التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3189 العدد:     

 4/1/2021 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Lect.Dr. Firas Faris Rija1, Dr.Sura Zahim Hussein2, Prof. Dr.Mohammad Ahmad 
Abdalla3 

Author(s) name 

1 Tikrit University College of Sciences / Department of Biology, 
2 Salah Aldeen Health Directorate / Clinical Biochemistry Unit,  

Tikrit University College of Medicine / Department of Human Anatomy3  

College 

Physiological and Immunological Disturbance in Rheumatoid Arthritis Patients 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   

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. 

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 

 

 (3430التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3190العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Prof. Dr. Mohammad Ahmad Abdalla Author(s) name 

 College كلية الطب      

Pneumatization patterns of human sphenoid sinus associated with the internal 
carotid artery and optic nerve by CT scan. 

Research Title 

Romanian Journal of Neurology/ Revista Romana de Neurologie Journal/ Conference title 

Editura Medicala Publisher 

1843-8148, 2069-6094 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

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 

 

 (3431التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3191العدد:      

 4/1/2021 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Prof. Dr.Mohammad Ahmad Abdalla             Author(s) name 

Tikrit University College of Medicine / Department of Human Anatomy College 
Age Differences of Human Frontal Sinus Measurements using CT Scan Research Title 

Research Biomedical and Medical in Advances of Journal Journal/ Conference title 

Zanjan University of Medical Sciences and Health Services Publisher 

2676-6264 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  CiteScore 
Tracker 2020 

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   .

 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 

 

 (3432التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3192العدد:      

 4/1/2021 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Wisam Dawood Abdullah, Ali Abdullah Ali, Layth Rafea Hazim Author(s) name 

Education for Pure Science  College 

New Study to Network Traffic Monitoring and Analysis (NTMA) In Education's 
Networks 

Research Title 

Mendel Journal/ Conference title 

Brno University of Technology Publisher 

1803-3814 ISSN/ E-ISSN 

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

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.8     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

 تأثير 

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

 لديها معامل تاثير 

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

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

 كالريفيت

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

 المفترسة والمختطفة 

.  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 

 

 (3433)التسلسل 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3193العدد:      

 4/1/2021 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Safa Waleed Shakir1, Ahmed Daham Wiheeb2, Sahar Adnan Ahmed Author(s) name 

Engineering College 

Tertiary amine blend for CO2 capture: A kinetic investigation using 
Monoethanolamine, Triethanolamine and Piperazine 

Research Title 

2nd-International Scientific Conference of Engineering Sciences - 4th Scientific 
Conference of Engineering Science (ISCES 2020), IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering 

Journal/ Conference title 

IOP publishing Publisher 

1757-8981, 1757-899X ISSN/ E-ISSN 

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

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.6     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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  بي ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  انات 

  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 

 

 (3434التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3194العدد:      

 4/1/2021 التاريخ:    
 

 

https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X


 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Sarah Saad Mohammed Jawad, Zainab Abdulmaged Khalaf2 Sahar Adnan Ahmed3 Author(s) name 

Engineering College 

Using of Ultrasound Waves to Desulphurization of Commercial Kirkuk Diesel Research Title 

Solid State Technology Journal/ Conference title 

Penn well 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 

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 

 

 (3435التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3195العدد:      

 4/1/2021 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

1Dhuha Salah Noori, 2Agharid. A. Alrasheed, 3Muna Salah Rasheed,4 Bashiru Garba4 Author(s) name 
1 Department of Food Science, College of Agriculture, University of Tikrit, Iraq. 
2Department of Veterinary Public Health & Preventive Medicine, Faculty of 
Veterinary Medicine, 3 Department of Veterinary Public Health & Preventive 
Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, 4Usmanu Danfodiyo University Sokoto, 
Nigeria. 

College 

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

Research Title 

EurAsian Journal of BioSciences Journal/ Conference title 

Foundation for Enviromental Protection and Research Publisher 

1307-9867 ISSN/ E-ISSN 

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

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.4     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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 

 

 (3436التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3196العدد:      

 4/1/2021 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

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 

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 

.  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 

 

 (3437التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3197العدد:      

 4/1/2021 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

ف موىس القطب   Author(s) name       محمد عبد هللا عبد، أشر

Engineering College 

Satellite Differential Code Bias Estimated Using EGYNET: A Local Egyptian 
Permanent Network 

Research Title 

Instrumentation Mesure Métrologie Journal/ Conference title 

International Information and Engineering Technology Association Publisher 

1631-4670 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 

في    .  تأييد اعتمادية المجلة ال يعني تخصص المجلة، أي ضرورة النشر1

 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 

  4رقية العلمية حسب كتاب الوزارة ب ت بيانات الباحث لغرض تقديمه للت 

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 

 

 (3438التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3198العدد:      

 4/1/2021 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Ali khalid M. A. Al-Dulaimy, Aseel Nadhem Fathy, Adnan Raad Ahmed Author(s) name 

Engineering College 

Experimental study for mechanical properties of composite material reinforced by 
human hair fiber 

Research Title 

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

IOP Publishing Publisher 

1757-8981, 1757-899X ISSN/ E-ISSN 

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

 

 البيانات قواعد  

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 

.  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 

 

 (3439التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3199العدد:      

 4/1/2021 التاريخ:    
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Yazen Munaf Ali1, Saad Nahi Saleh, Wameed Abdulhassan Ayash, Saramd Zaki 
Ghani, Sudad Adil Salih 

Author(s) name 

Engineering College 

Design and CFD Simulation of Knockout Drum Research Title 

Journal of Petroleum Research & Studies (JPRS) Journal/ Conference title 

Petroleum Research & Development Center (PRDC) \ Iraq \ Baghdad  Publisher 

2220-5381 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  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3440التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3200العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name       نور هاشم  -هيفاء نارص    -محمد عبد هللا عبد  

  
 College الهندسة / قسم المدن 

Analysis of Error in Geodetic Networks using Different Observation Methods Research Title 

Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure 
and Processing 

Journal/ Conference title 

Elsevier Publisher 

0921-5093 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 4.652 8.0     
 

 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   .

 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 

 

 (3441التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3201العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name ورود فوزي احمد محمد 

 College كلية الزراعة / جامعة تكريت / قسم علوم األغذية   

Studing the Effect Potassium Iodine as a Supplement of Iodine and Influential in the 
Activity of Microorganisms in Meat A Thesis Submitted 

Research Title 

Indian journal of ecology   Journal/ Conference title 

Indian Ecological Society Publisher 

0304-5250 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. 

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 

 

 (3442التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3202العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name ورود فوزي احمد محمد 

 College    األغذية علوم  قسم /  تكريت جامعة/  الزراعة  كلية

Studing the Effect Potassium Iodine as a Supplement of Iodine and Influential in the 
Activity of Microorganisms in Meat A Thesis Submitted 

Research Title 

Biochemical and Cellular Archives Journal/ Conference title 

DR. P. R. YADAV Publisher 

09725075,09761772 ISSN/ E-ISSN 

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

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.2     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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

 تأثير 

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

 لديها معامل تاثير 

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

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

 كالريفيت

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

 المفترسة والمختطفة 

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

 مجلة علمية متخصصة. 

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

 المعنية. البحث الى المجلة 

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

قاعدة   ضمن  سكوبس  موقع  في  البحث  ظهور  شريطة  سكوبس  بيانات 

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

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

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

للتقييم  يعتبر عالمي ويخضع  فالبحث  البحث ضمن مستوعبات سكوبس 

 (. 2ويأخذ توصية اللجنة رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3443التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3203العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Luay Ali Mhmood, Muthanna Ahmed Khalaf, Hanan Mohammed Ibrahim  Author(s) name 

 College    جامعة تكريت / كلية اإلدارة واالقتصاد

Predicting Financial Failure using Altman, Kida, Sherrod metrics 
An applied study on a sample of Qatar companies for the period 2015-2019 

Research Title 

Journal of Business Economics and Management Journal/ Conference title 

Vilnius Gediminas Technical University Publisher 

1611-1699, 2029-4433 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  3.5     
 

 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 

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 

 

 (3444التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3204العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Muqdad altae Author(s) name 

Ministry of education\ directorate of Salah Al-din College 

The nature of dust storms in Tikrit and their effect on plants 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 / 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 

 

 (3445التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3205العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Muqdad altae, Raghad Mukdad Author(s) name 

Ministry of education\ directorate of Salah Al-din College 

The nature of dust storms in Tikrit and their effect on plants 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   ☐ .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 

 

 (3446التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3206العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Mohanad Yasir Al-Radeef Author(s) name 

 College of Pharmacy, University of Tikrit College 

 Association between Allelic Variations of -174G/C Polymorphism of Interleukin-6 
Gene and Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder in Iraqi Patients 

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 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة الجامعة  

 المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3447التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3207العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Rabah Hassan Saady,Haroon Hamed Aleoia.  Author(s) name 

Ministry of Education General Diroctorate of Education of Saladin College 

Biological efficacy of Metarrhizium anisopliae and Entomophothra muscae in 
biological control of Culex  quinquefasciatus Say 

Research Title 

Journal of Physics: Conference Series Journal/ Conference title 

IOP Publishing Publisher 

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

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

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.7     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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 

 

 (3448التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3208العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Asmaa Hashim Shaker Author(s) name 

College of Education for Women, University of Tikrit College 

Studying the Relevance of the Effect of Diabetes on Reproductive Hormones for 
both Sexes in Salah Al-Deen Governorate 

Research Title 

Periodico Tche Quimica Journal/ Conference title 

Tche Quimica Group Publisher 

1806-0374, 2179-0302 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   

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 

 

 (3449التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3209العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Asmaa Hashim Shaker Author(s) name 

College of Education for Women, University of Tikrit College 

The Relationship of Thyroid Gland Levels and its Hormones T3 and T4 and the Effect 
on Basic Kidney Functions 

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   

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 

 

 (3450التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3210العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Asmaa Hashim Shaker Author(s) name 

College of Education for Women, University of Tikrit College 

The Relationship of Thyroid Gland Levels and its Hormones T3 and T4 and the Effect 
on Basic Kidney Functions 

Research Title 

Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering Journal/ Conference title 

IOS Press Publisher 

1472-7978 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  0.7     
 

 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 

.  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 

 

 (3451التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3211العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

 Author(s) name أ.م.د محب حامد رجا 

بية البدنية وعلوم الرياضة    College كلية التر

The effect of using mental maps for develop the sensory memory for the skill of 
starting in free swimming and completing 50 meters 

Research Title 

Psychology and Education Journal/ Conference title 

Psychology and Education Publisher 

0033-3077 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

 معامل تاثير لديها 

 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

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

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

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 

 

 (3452التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3212 العدد:     
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 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 

EurAsian journal of BioSiences Journal/ Conference title 

Foundation for Enviromental Protection and Research Publisher 

1307-9867 ISSN/ E-ISSN 

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

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.4     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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 

 

 (3453التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3213العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 العلميةاستمارة تدقيق المجالت 

Montaser Mohamad Helal, Ali Ghazi Atiyah and Hiba Abdulaziz Shekho Author(s) name 

College of veterinary medicine College 

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

Research Title 

EurAsian Journal of BioSciences Journal/ Conference title 

Foundation for Enviromental Protection and Research Publisher 

1307-9867 ISSN/ E-ISSN 

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

 

 قواعد البيانات 

Database Clarivate 

Analytics 

Scopus International Arabian Local Other 

Checkbox ☐ √ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Impact value  0.4     
 

 المالحظات العامة       توصية اللجنة   

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  
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اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3454التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3214العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Mohammed Abdulkareem Ahmed Author(s) name 

College of Administration and Economics College 

THE IMPORTANCE OF BANKING MARKETING IN PATCHING THE COMPETITIVENESS 
OF BANKS (PUBLIC AND PRIVATE SECTOR) 

Research Title 

PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology Journal/ Conference title 

PalArch Foundation Publisher 

1567-214X 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  

 المركزيةشعبة الترقيات العلمية 

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3455التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3215العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Anas A. Abdullh, Bakr F. Hassan and Rasha H. Ahmed Author(s) name 

Directorate general of Salah-Din Education (1,2), Sciences/ Tikrit University (3) College 

Annealing Temperature Enhanced the Conversion Efficiency of (Zno/ Cuo / ITO) 
Heterojunction  

Research Title 

MINAR International Journal of Applied Sciences and Technology  Journal/ Conference title 

RIMAR ACADEMY Publisher 

2717- 8234 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  

 شعبة الترقيات العلمية المركزية

اللجنة المركزية لتدقيق المجالت 

 العالمية 

 

 (3456التسلسل )

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 جامعة تكريت 

 

    3216العدد:      

 4/1/2021التاريخ:     
 

 



 

     

                        

  

 

 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ghassan Hassan Abdul Razzaq, Jasim I. Humadi Author(s) name 

Petroleum Processes Engineering College 

Analysis of Oil Transersterification Optimization in Biodiesel Production Research Title 

PalArch's 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   

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

Wisam Dawood Abdullah, Ali Abdullah Ali, Layth Rafea Hazim Author(s) name 

Pure Science  College 

New Study to Network Traffic Monitoring and Analysis (NTMA) In Education's 
Networks 

Research Title 

High Technology Letters Journal/ Conference title 

Science Press Publisher 

1006-6748 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 ) 
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 استمارة تدقيق المجالت العلمية

Ghazi Atiyah Zarraq Author(s) name 

College of science College 

Study and Analysis of the Slope Stability in the Southwestern Limb of Kosret 
Anticline in Dokan Area, Northeast of Iraq 

Research Title 

Iraqi Geological Journal Journal/ Conference title 

Union of Iraqi geoogists Publisher 

24146064 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       اللجنة توصية    

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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