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عىٛبظ ٟ٘ لاػذة ب١أاث ححخٛٞ ػٍٝ ٍِخظاث ٚ ِشاصغ ِٓ ِماالث 

 99 111أواد١ّ٠ت ِحىّت. ٚ حغطٟ حمش٠با  ٚدٚس٠اث ِٕشٛسة فٟ ِضالث

ِضٍت ٠خُ حم١١ّٙا بٛاعطت  91 111ٔاشش، ِٕٙا  5 111اْ ِٓ أوزش ِٓ ػٕٛ

ٟ رٌه خبشاء فٟ اٌخخظظاث اٌؼ١ٍّت ٚاٌخم١ٕت ٚاٌطب١ت ٚاالصخّاػ١ت )بّا ف

. ٠ّخٍىٙا ِؤعظ ششوت اٌطباػت إٌغ١فش، ٟٚ٘ اٌفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغا١ٔت(

ٟ ِخاحت ػٍٝ االٔخشٔج ػٓ طش٠ك االشخشان بٙا. وّا أْ ػ١ٍّاث اٌبحذ ف

 عىٛبٛط حشًّ أ٠ضا ػ١ٍّاث اٌبحذ فٟ لٛاػذ ب١أاث بشاءاث االخخشاع

 ٚاٌّؤحّشاث اٌذٚس٠ت.
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 تاريخ سكوبس

 9112أشاث عٕت  .0

حؼذ اوبش لاػذة ب١أاث ٌٍّخظاث االبحاد إٌّشٛسة فٟ ِضالث  .9

 سط١ٕت

حضُ ِضالث فٟ حخظظاث اٌطب ٚإٌٙذعت ٚاٌؼٍَٛ اٌظشفت  .3

 ٚاالٔغا١ٔت

 ش ػا١ٌّتداس ٔش 51111حضُ  .2

 حمذَ خذِاث اٌبحذ اٌّخمذَ ٚحغاُ٘ فٟ حظ١ٕف اٌّضالث ٚاٌضاِؼاث .5
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 لائّت باٌخذِاث اٌخٟ حمذِٙا عىٛبظ

 

 احظائ١ت بذٚس إٌشش ٚاٌخخظظاث اٌّظٕفت ضّٓ عىٛبظ
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الغشاع اٌخحمك ِٓ اٌّضالث اٌّظٕفت ضّٓ عىٛبظ، ٠ّىٓ اٌٛطٛي اٌٝ 

رُ وخابت اعُ اٌّضٍت اٚ اٌشلُ اٌخغٍغٍٟ  اٌّٛلغ اٌخاٌٟ وّا فٟ اٌظٛسة ادٔاٖ

اٚ وخابت اعُ صٙت إٌشش ٌٍحظٛي ػٍٝ اٌّضالث اٌّظٕفت  ISSNاٌؼاٌّٟ 

فٟ عىٛبظ ضّٓ داس إٌشش.  اٚ وخابت اعُ اٌذٌٚت الظٙاس ص١ّغ اٌّضالث 

 اٌّظٕفت ضّٓ عىٛبظ ٚاٌخٟ حظذس فٟ حٍه اٌذٌٚت.

https://www.scimagojr.com/journalrank.php 
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 إٌّشٛساث اٌخٟ ٠حك ٌٙا اٌخمذ٠ُ ػٍٝ عىٛبظ

 حظذس بشىً دٚسٞ  ISSNِضالث ٌٙا سلُ  .0

عٍغٍت وخب حظذس بشىً دٚسٞ، وّا ٠ّىٓ اْ حضُ وخب حظذس  .9

 ٌّشة ٚاحذة

 ِؤحّشاث دٚس٠ت، وّا ٠ّىٓ حغض١ً ِؤحشاث حماَ ٌّشة ٚاحذة .3

 بشاءاث اخخشاع ِٓ خّظ ِؤعغاث ػا١ٌّت ِشخظت .2

 ظأغ ػا١ٌّتِضالث حضاس٠ت حخض ِ .5
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 شروط التسجيل في سكوبس

 اوزش ِٓ اٌحذ اٌّغّٛط ششٚط اٌبحذ : اْ ٠ىْٛ اط١ال ٚغ١ش ِغخً .0

اٚ ِغشٚق ِٚمغُ اٌٝ خالطت ٚوٍّاث داٌت ِٚمذِت ٚطش٠ك ػًّ 

طفحت ٚال٠مً  95اٌٝ  91ٚٔخائش ٚاعخٕخاصاث ِٚظادس ٚال٠خضاٚص 

ٛد إٌّالشاث طفحاث . ٠غخزٕٟ ِٓ ػذد اٌظفحاث بح 5ػٓ 

 ٚبحٛد اٌّضالث اٌخضاس٠ت ٚاٌخماس٠ش.

اعُ اٌبحذ ٚاٌباحز١ٓ ٚأخّاءاحُٙ ٚا١ّ٠الحُٙ  ٚاٌخالطت ٚاٌىٍّاث  .9

 اٌّظادس ِىخٛبت باٌٍغت االٔى١ٍض٠تاٌذاٌت ٚ 

 ٚاضحت  فٟ ِخٓ اٌبحذ طش٠مت االشاسة اٌٝ اٌّظادس .3

 اٌبحٛد ِٕشٛسة ػٍٝ االٔخش١ٔج .2

 عٕخ١ٓ ػٍٝ االلً اْ ٠ىْٛ لذ ِضٝ ػٍٝ حاع١ظ اٌّضٍت .5

ِٛلغ اٌّضٍت بّا فٟ رٌه حؼ١ٍّاث إٌشش ٚغ١ش٘ا باٌٍغت االٔى١ٍض٠ت  .6

 باالضافت اٌٝ اٌٍغاث االخشٜ

 طش٠مت ٚخطٛاث حم١١ُ اٌبحذ ٚاضحت .7

 طش٠مت فحض االعخالي ٚاضحت .8

 فاء االصٛس ٚاضحت فٟ ِٛلغ اٌّضٍت١طش٠مت اعخ .9

 حمٛق اٌباحذ ٚحمٛق اٌّضٍت ٚاضحت.01

 ُ ػٍٝ عب١ً اٌّزاي اسبؼت اػذاد خالي اٌؼاَ إٌشش بشىً ِٕخظ.00

اٌؼٕٛاْ ٚاعُ اٌباحذ ِٚؼٍِٛاحٗ ٚحاس٠خ اٌبحذ ٚاٌخالطت ٚاٌىٍّاث .09

 اٌذاٌت باٌٍغت االٔى١ٍض٠ت

ٚال٠ضٛص ٔشش بحٛد  اٌبحٛد إٌّشٛسة ضّٓ حخظض اٌّضٍت.03

 ١ٌغج ضّٓ حخظض اٌّضٍت
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 ٠خُ لبٛي اٌىخب ٚفظٛي اٌىخب ٚوزٌه اٌّؤحّشاث.02

 د إٌماشاث ٚأخماد اٌبحٛد اٌغابمت حمبً ٌٍخغض١ً فٟ عىٛبظبحٛ.05

٠ّىٓ ٔشش ٍِخظاث االبحاد اٌمذ٠ّت ح١ذ ٕ٘ان ٍِخظاث حؼٛد .06

 َ. 0788ٌغٕت 

 وخابت اٌّظادس ٠ضب اْ حىْٛ ٚفك اٌّؼا١٠ش اٌؼا١ٌّت.07

ِؼٍِٛاث اٌباحذ ٚاٌّؤعغت اٌخٟ ٠ٕخّٟ ا١ٌٙا ٚاال١ّ٠ً ٚاٌٙاحف .08

 .ضشٚس٠ت

بحذ ضشٚسٞ ٠خضّٓ حاس٠خ اعخالَ اٌبحذ ٚحاس٠خ لبٌٛٗ حاس٠خ اٌ.09

 ٚحاس٠خ ٔششٖ ػٍٝ االٔخش١ٔج

 ٠ORCIDفضً ٚال٠شخشط اْ ٠ىْٛ اٌباحذ ِغضال فٟ .91

االعخشٙاد اٌزاحٟ ٠ضب اْ ال٠ض٠ذ ػٓ ضؼفٟ االعخشٙاد اٌزاحٟ .90

 ٌٍّضالث راث ٔفظ االخخظاص

اد اٌزٞ ٠ضب اْ ححظذ اٌّضٍت اعخشٙاد ػٍٝ االلً ٔظف االعخشٙ.99

 ححظذٖ اٌّضالث إٌّاظشة

ػٍٝ االلً ٔظف عا٠ج عىٛس  ٠CiteScoreضب اْ ححظذ اٌّضٍت .93

 ٌٍّضالث إٌّاظشة

ػذد اٌبحٛد ٠ضب اْ ال٠مً ػٓ ٔظف ػذد اٌبحٛد إٌّشٛسة فٟ .92

 اٌّضالث إٌّاظشة

ػذد اٌبحٛد اٌّضا١ٔت ال٠ضٛص اْ ٠مً ػٓ ٔظف ػذد اٌبحٛد .95

 ّضالث إٌّاظشةاٌّضا١ٔت اٌخٟ حٛفش٘ا اٌ

لغ اٌّضٍت ٠ضب اْ ال٠مً ػٓ ٛػذد اٌبحٛد اٌخٟ ٠خُ لشائخٙا ِٓ ِ.96

 ٔظف ......

اٌّضالث اٌخٟ الحٍخضَ باٌششٚط اػالٖ حؼطٟ ححز٠ش ٍِٚٙت عٕت ٚفٟ .97

 حاٌت ػذَ اٌخضاِٙا ححزف ِٓ عىٛبظ
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 ّٔٛرس ٌٍظفحت االٌٚٝ ِٓ بحذ ِٕشٛس
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 لهندسية الى قاعدة بيانات سكوبستقرير خطولت تقديم مجلة تكريت للعلوم ا

 

لاعدة بٌانات سكوبس وذلن بتارٌخ  رٌت للعلوم الهندسٌة بالتمدٌم الىلامت مجلة تك

 من ستة اشهر الى سنةبعد ذلن على المجلة االنتظار  ،8181اب من عام  81

ان لامت هٌئة التحرٌر بمراجعة المولع الستالم التمٌٌم النهائً. ولد تم التمدٌم بعد 

. واستغرق 8181الى سنة  8115تدلٌك االعداد المحملة على المولع من سنة و

عمل هٌئة التحرٌر ماٌمارب اربعة اشهر متواصلة كانت هٌئة التحرٌر تعمل خارج 

اولات الدوام، وكل عضو هٌئة تحرٌر كان ٌعمل من بٌته والولات متاخرة من 

وتم  .عمٌد كلٌة الهندسة  عبدفياض دمحم، وبمتابعة حثٌثة من االستاذ الدكتور اللٌل

 التمدٌم وفك الخطوات التالٌة:

 الخطوة االولى: تدقيق المعلومات االساسية للمجلة

 ٌمصد بالمعلومات االساسٌة للمجلة المعلومات التالٌة:

اسم المجلة باللغتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة وكما مثبت فً المؤسسة العالمٌة وفك -8

  ISSNالرلم الدولً 

ٌك سٌاسة المجلة وفك المسمٌات العالمٌة والتً تشمل مهام هٌئة التحرٌر تدل-8

 وطرٌمة تمٌٌم البحوث وسٌاسة النشر المفتوح

 جهة نشر المجلة : تعتبر الجامعة والكلٌة او المركز هً جهة النشر لمجالتنا-3

 

 E-ISSNالخطوة الثانية : الحصول على الرقم الدولي االلكتروني 

ء مولع الكترونً وبعد ان تموم المجلة بنشر ثالث اعداد على االلل على المجلة انشا

 فً مولعها ٌحك لها التمدٌم للحصول على الرلم التسلسلً االلكترونً.

 

 الخطوة الثالثة: تدقيق االعداد ورفعها على الموقع وفق المتطلبات

 احدى اهم متطلبات سكوبس هو تنضٌد البحوث وفك المواصفات التالٌة

كون المعلومات التالٌة مكتوبة باللغة االنكلٌزٌة بغض النظر عن لغة البحث، ان ت-8

 والمعلومات هً

 اسم البحث-
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 اسماء الباحثٌن-

 انتماءات الباحثٌن-

 وسٌلة التواصل مع الباحثٌن )االٌمٌل ورلم الهاتف(-

وهو احد الباحثٌن والذي  corresponding authorتعرٌف الباحث الرئٌسً -

 عن تمدٌم البحث الى المجلة ومتابعته وٌتحمل المسؤولٌة اذا كان ٌكون مسؤوال

 البحث مسرولا او اٌة مشكلة اخرى.

الكلمات الدالة: وهً على االلل خمس كلمات تعتبر عن تخصص البحث العام -

 والدلٌك واالضافة النوعٌة التً ٌمدمها البحث.

ول البحث وتارٌخ نشره تارٌخ البحث: وٌمصد به تارٌخ استالم البحث وتارٌخ لب-

 على المولع االلكترونً

 doiالكائن الرلمً للبحث -

المصادر : بغض النظر عن لغة البحث او لغة المصدر فانه ٌجب كتابة المصادر -

 باللغة االنكلٌزٌة

 

 DOIالخطوة الرابعة: الحصول على معرف الكائن الرقمي 

معة وتسجٌل جمٌع البحوث ٌجب الحصول على معرف الكائن الرلمً للمجلة او الجا

 Crossوفك هذا الرلم ومتابعة صحة المعلومات مع مولع تماطع المصادر العالمً 

Ref. 

 الخطوة الخامسة: تدقيق البحوث

تدلٌك جمٌع البحوث المرفوعة على المولع مع النسخ الورلٌة ومالحظة مطابمتها 

 للمعاٌٌر.

 الخطوة السادسة : اختيار عشرة بحوث

عشرة بحوث من بحوث المجلة تكون متفرلة من عدة سنوات او من ٌجب اختٌار 

 سنة واحدة وتكون مطبوعة وفك المتطلبات اعاله

 

 الخطوة السابعة: اكمال اعداد المعلومات االضافية

 وهً معلومات اضافٌة تتطلبها عملٌة التمدٌم وهً:
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 توفٌر صفحة خاصة بالسٌرة الذاتٌة لرئٌس التحرٌر-

 بأخاللٌات النشر توفٌر صفحة خاصة-

 توفٌر صفحة خاصة بسٌاسات النشر المفتوح-

 توفٌر صفحة لسٌاسة التمٌٌم العلمً للمجلة-

وٌمكن مالحظة المعلومات المطلوبة فً الصفحات المادمة والتً تمثل معلومات 

 مجلة تكرٌت للعلوم الهندسٌة
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 ادناه رابط التمدٌم مع شرح مختصر لشروط التمدٌم

https://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm 

 اما فٌما ٌخص شروط التمدٌم فهً كاالتً: 

، نٌاورتمبال وتمٌٌم البحوث ونشرها الكتان ٌكون للمجلة مولع الكترونً الس-8

 امعة تكرٌت للعلوم الهندسٌة هووالمولع االلكترونً لمجلة ج

www.tj-es.com 

، كما فً سٌاسة التمٌٌم لمجلة ان ٌعتمد المجلة اسلوب التمٌٌم العلمً الرصٌن-8

 لتكرٌت للعلوم الهندسٌة والموجودة فً الرابط التالً:

http://tj-es.com/#PeerReviewProcess 

سٌاسة تدلٌك اولً ٌتضمن تدلٌك االستالل وتدلٌك لغوي، وكذلن ان ٌكون للمجلة -3

تدلٌك لغوي نهائً كما موضح فً سٌاسة التمٌٌم الخاصة بمجلتنا فً الفمرة الثانٌة، 

 وسٌاسة تدلٌك االستالل الموضحة فً الرابط التالً:

http://tj-es.com/#about 

ان ٌكون للمجلة سٌاسة نشر الكترونً واضحة وفما لمعاٌٌر المشاع االبداعً -4

 ، وكما فً مولع مجلة تكرٌت للعلوم الهندسٌة وفك الرابط التالً:العالمٌة

http://tj-es.com/#OAP 

 لمجلة سٌاسة اخاللٌات النشر وفك المعاٌٌر العالمٌةان ٌكون ل-5

http://tj-es.com/#pe 

تكون المعلومات االساسٌة للبحث مكتوبة باللغة االنكلٌزٌة، وٌمصد  ان-6

بالمعلومات االساسٌة )اسم البحث، اسم الباحث، انتماء الباحث، اٌمٌل الباحث، 

، كما فً البحث النموذجً الموجود فً الكلمات الدالة، و المصادر(الخالصة، 

 الرابط التالً:

http://tj-es.com/vol25no4pa2/ 

 . تحمٌل عشرة بحوث من المجلة وارسالها الى لاعدة بٌانات سكوبس-7

الستالم التمٌٌم النهائً  الى سنة شهرستة ابعد التمدٌم على المجلة االنتظار من -1

 من مجلس ادارة تمٌٌم المجالت فً سكوبس.

 ومرفك طٌة التمرٌر استمارة التمدٌم ورابط تدلٌك سٌر تمدم تمٌٌم المجلة فً سكوبس

https://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm
http://www.tj-es.com/
http://tj-es.com/#PeerReviewProcess
http://tj-es.com/#about
http://tj-es.com/#OAP
http://tj-es.com/#pe
http://tj-es.com/vol25no4pa2/
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After an initial check of the minimum submission criteria, your title suggestion will be reviewed 

by the Scopus Content Selection & Advisory Board (CSAB). Please allow for a minimum period 

of 6-12 months for the review process to be completed. We will inform you about the outcome 

of the review shortly after the evaluation process has completed. 

  

In case of questions please contact us at: titlesuggestion@scopus.com 

 

Kind regards, 

The Scopus Team 

To read how Elsevier uses, collects and shares personal data, please read the Elsevier Privacy 

Policy 

 

The tracking nr. for this title suggestion is: 2E20668882AE02F5. 

You can track the progress via the page http://suggestor.step.scopus.com/progressTracker 

 

Contact information 

Form of address: Prof. Dr. 

Your first name and/or 

initials: 

Aziz Ibrahim 

Your surname: Abdulla 

E-mail address: aziz@tj-es.com 

Function: Editor 

My institution has access 

to Scopus: 

No 

Institute: Tikrit University 

Country: Iraq 

Your relation to the 

journal: 

I am the (co-)editor-in-chief and/or the managing editor 

Serial title information 

Serial title: Tikrit Journal of Engineering Sciences 

Sub-title:  

Alternative serial title:  

Print ISSN: 1813-162X 

Electronic ISSN: 2312-7589 

Type of serial publication: Journal 

Primary field: Engineering 

Main field: Engineering 

Publisher: Other: Tikrit Univesity 

Country of publisher: Iraq 

Has this title been 

evaluated for Scopus 

coverage before: 

No 

mailto:titlesuggestion@scopus.com
https://www.elsevier.com/legal/privacy-policy
https://www.elsevier.com/legal/privacy-policy
http://suggestor.step.scopus.com/progressTracker/?trackingID=2E20668882AE02F5
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Additional information 

Please describe the aims 

& scope of the title (in 

English): 

What is the start year (of 

current title): 

1994 

Has this title undergone 

any name changes, 

mergers or splits: 

No 

Publisher contact name:  

Publisher contact e-mail 

address: 

 

Additional publisher 

contact name: 

 

Additional publisher 

contact e-mail address: 

 

Editorial contact name: Aziz Ibrahim Abdulla 

Editorial contact e-mail 

address: 

aziz@tj-es.com 

Additional editorial 

contact name: 

Tahseen Ahmad Tahseen 

Additional editorial 

contact e-mail address: 

tahseen@tu.edu.iq 

Publication ethics and 

publication malpractice 

statement URL: 

tj-es.com/#pe 

Does the title have a 

homepage: 

Yes 

Please state the URL: http://tj-es.com/ 
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In case of an alternative 

homepage of the title 

(e.g. an English page if 

the main homepage is 

non-English), please state 

theURL of that homepage 

as well: 

 

Is the content of this title 

available in electronic 

format: 

Yes 

Please state the URL to 

the electronic content: 

http://tj-es.com/publications/ 

Electronic content URL 

username: 

 

Electronic content URL 

password: 

 

Frequency (nr. of issues 

per year): 

4 

Frequency (continuous):  

Frequency (other):  

Nr. of items per year: 10 

Are all articles published 

in English: 

No, only some articles are published in English 

Articles in which other 

language(s): 

Arabic 

What is the reason to not 

publish all articles in 

English: 

1. Many journal Author speak Arabic language. 2. All articles 

in Arabic language inclued the flowing in English (Author 

name, title, abstract, keywors) 

Do all articles have 

English-language 

abstracts and article 

titles: 

Yes, all articles have English-language abstracts and article 

titles; in addition abstracts/article titles in other language(s) 

are offered 

Abstracts in which other 

language(s): 

Arabic 

Do the articles have 

references in Roman 

alphabet: 

Articles have most of their references in Roman alphabet 

Which type of peer review 

applies to this title: 

Double-blind peer review 

URL to the editorial 

board: 

http://tj-es.com/#EditorialBoard 

What is the geographic 

distribution of editors 

publishing in this title: 

International - different continents 

Please list some examples 

of countries of editors: 

(if any countries 

predominate, please 

indicate)  

USA Uk Australia Malaysia Oman 

Name and first name (or 

initials) of main handling 

Editor 1: 

Abdulla, Aziz 

Affiliation main handling 

Editor 1: 

Tikrit University 

Country main handling 

Editor 1: 

Iraq 

Online professional 

information main 

handling Editor 1: 

http://tj-es.com/profazizabdulla/ 
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Name and first name (or 

initials) of main handling 

Editor 2: 

Tahseen, Tahseen 

Affiliation main handling 

Editor 2: 

University of Krikuk 

Country main handling 

Editor 2: 

Iraq 

Online professional 

information main 

handling Editor 2: 

http://sites.google.com/site/tahseenahmadtahseen/teaching 

Name and first name (or 

initials) of main handling 

Editor 3: 

 

Affiliation main handling 

Editor 3: 

 

Country main handling 

Editor 3: 

Don't know 

Online professional 

information main 

handling Editor 3: 

 

What is the geographic 

distribution of authors 

publishing in this title: 

International - same continent 

Please list some examples 

of countries of authors: 

(if any countries 

predominate, please 

indicate)  

Malaysia KSA Syria 

Is the title (co-)published 

by a scientific society: 

Yes 

Please state the society: Iraq Academic Scientific Journals 

Please state the society 

acronym: 

IASJ 

Does the serial title have 

DOIs which are registered 

with CrossRef: 

Yes 

Is the title already 

indexed in other 

bibliographic databases: 

Yes 

Please list the 

bibliographic database(s): 

 

Bibliographic database(s) 

other: 

google scholar, EZ3, WordCat 

Does this title offer open 

access to its full-text 

content: 

Yes, registered with DOAJ = Directory of Open Access 

Journals 

Please specify document 

type: 

Single articles 

Other comment/remarks:  

 

Uploaded documents 

Nr of uploaded documents: 10 
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https://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm 

 

Contact information 

Form of address: Prof. 

Your first name and/or 

initials: 
Aziz 

Your surname: Abdulla 

E-mail address: 
a.abdulla@tu

.edu.iq 

Function: 
Information 

Specialist 

My institution has access to 

Scopus: 
No 

Institute: 
Tikrit 

University 

Country: Iraq 

Your relation to the journal: 
I am the 

publisher 

 

 معلومات االتصال 

وٌمصد بها الشخص الذي ٌتم االتصال به 

لمعرفة خطوات الدخول الى سكوبس او 

 المالحظات او الرفض

وتتضمن االسم واللمب ووظٌفته هل هو 

رئٌس التحري ام عضو هٌئة التحرٌر ام 

 الناشر

 جهة النشر والدولة  مع ذكر

Serial title information 

Serial title: Tikrit Journal for Dental Sciences 

Sub-title: 
 

Alternative 

serial title:  

Print ISSN: 2073-1213 

Type of serial 

publication: 
Journal 

Primary field: Dentistry 

Main field: 

Dentistry 

Health Professions 

Medicine 

Publisher: Other: Tikrit University 

 معلومات المنشور

 اسم المجلة

 

 الرلم التسلسلً العالمً

نوع المنشور : مجلة ام كتاب ام 

 مؤتمر

 تخصص المجلة

 الفرعٌة للمجلة التخصصات

 جهة النشر

 دولة النشر

https://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm
mailto:a.abdulla@tu.edu.iq
mailto:a.abdulla@tu.edu.iq
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Country of 

publisher: 
Iraq 

Has 

this title been 

evaluated for 

Scopus 

coverage 

before: 

No 

 

 

 

هل المنشور تم تمدٌمه سابما الى 

 سكوبس

Additional information 

Please 

describe 

the aims & 

scope of 

the title (in 

English): 

Tikrit Journal for Dental Sciences is a precise semi-

annual journal concerned with research related to 

dental sciences. It is an open access online and 

peer reviewed, published biannualy. The journal 

covers all branches of dental sciences. Any 

scientific research is welcomed including reviews 

and case reports .The editorial board and 

associated editors (prominent scientists around the 

world) are representative of the discipline covered 

by the journal. Tikrit Journal for Dental Sciences 

(TJDS) was originally published in 2011 with a one 

issue per year; it had basic requirements and 

sources. TJDS issued two issues in 2012 till now. 

What is 

the start 

year (of 

current titl

e): 

2011 

Number of 

items in 

2018: 

15 

Number of 

items in 

2017: 

20 

Number of 

items in 

2016: 

20 

Number of 

items in 

2015: 

17 

Has 

this title un

dergone 

any name 

No 

 معلومات اضافية

وصف عن المجلة وتخصص 

 المجلة

 

 

 

 

 تارٌخ بدء المجلة بالنشر

 

 

عدد البحوث المنشورة الخر 

 خمس سنوات
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changes, 

mergers 

or splits: 

Publisher 

contact 

name: 

Aziz Abdulla 

Publisher 

contact e-

mail 

address: 

a.abdulla@tu.edu.iq 

Additional 

publisher 

contact 

name: 
 

Additional 

publisher 

contact e-

mail 

address: 

 

Editorial 

contact 

name: 
Prof. Muthenna Sh. Rajab 

Editorial 

contact e-

mail 

address: 

muthenna@tu.edu.iq 

Additional 

editorial 

contact 

name: 

Ass. Lec. Tamara A. Anai 

Additional 

editorial 

contact e-

mail 

address: 

tjds@tu.edu.iq 

Publicatio

n ethics 

and 

publication 

malpractic

e 

statement 

tjo-ds.com/#pe 

 

 

 معلومات االتصال بالناشر

 

 

 

 

 

 

 

 االتصال بالمحرر معلومات

 

 

معلومات االتصال بمساعد 

 المحرر

 

 

 

 

رابط الصفحة التً تشرح 

اخاللٌات البحث العلمً وفك 

mailto:a.abdulla@tu.edu.iq
mailto:muthenna@tu.edu.iq
mailto:tjds@tu.edu.iq
http://tjo-ds.com/#pe
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URL: 

Does 

the title ha

ve a 

homepage

: 

Yes 

Please 

state the 

URL: 

http://tjo-ds.com/#Home 

In case of 

an 

alternative 

homepage 

of 

the title (e.

g. an 

English 

page if the 

main 

homepage 

is non-

English), 

please 

state 

theURL of 

that 

homepage 

as well: 

 

Is the 

content of 

this title av

ailable in 

electronic 

format: 

Yes 

Please 

state the 

URL to the 

electronic 

content: 

http://tjo-ds.com/publications/ 

Electronic 

content 

URL 

username: 
 

Electronic 
 

 المعاٌٌر العالمٌة

 

 

 

 الرابط االلكترونً للصفحة 

 الرئٌسٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرابط االلكترونً لنشر البحوث 

 )االرشٌف(

 

 

 

 

http://tjo-ds.com/#Home
http://tjo-ds.com/publications/
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content 

URL 

password: 

Frequency 

(nr. of 

issues per 

year): 

2 

Frequency 

(continuou

s):  

Frequency 

(other):  

Nr. of 

items per 

year: 
17 

Are all 

articles 

published 

in English: 

Yes, all articles are published in  

English 

Do all 

articles 

have 

English-

language 

abstracts 

and 

article title

s: 

Yes, all articles have exclusively 

 English-language abstracts and article titles; no 

abstracts/article titles in other 

 language(s) 

Do the 

articles 

have 

references 

in Roman 

alphabet: 

All articles have all of their references 

 in Roman alphabet 

Which 

type of 

peer 

review 

applies to 

this title: 

Double-blind peer review 

URL to the 

editorial 
http://tjo-ds.com/#EditorialBoard  

 

 

 

 

 كم عدد تنشر المجلة فً السنة

 

 

 

 

 

 بحثا تنشر المجلة فً السنة كم

 

 هل البحوث باللغة االنكلٌزٌة

 

 

 

هل جمٌع البحوث تحتوي على الخالصة 

واسم البحث واسماء الباحثٌن باللغة 

 االنكلٌزٌة

 

 

 

 

 

 

 

ماهو نوع التمٌٌم العلمً الذي تتبعه المجلة خٌث 

هنان عدة انواع بالنسبة لمجالت جامعاتنا فهً 

 وجة تتبع نظام التعمٌة المزد

Double-blind 

http://tjo-ds.com/#EditorialBoard
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board: 

What is 

the 

geographi

c 

distributio

n of 

editors 

publishing 

in this title: 

International - different continents 

Please list 

some 

examples 

of 

countries 

of editors: 

(if any 

countries 

predomina

te, please 

indicate)  

Iraq Malaysia UAE USA 

Name and 

first name 

(or initials) 

of main 

handling 

Editor 1: 

Prof. Muthenna Sh. Rajab 

Affiliation 

main 

handling 

Editor 1: 

College of Dentistry, Tikrit University 

Country 

main 

handling 

Editor 1: 

Iraq 

Online 

profession

al 

informatio

n main 

handling 

Editor 1: 

http://cden.tu.edu.iq/cdb/faculty-staff/278-

%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89-

%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86- 

Name and 

first name  

 الرابط االلكترونً لصفحة تبٌن اعضاء هٌئة التحرٌر

 

 

 

 هل اعضاء هٌئة التحرٌر من مختلف الدول

مالحظة : ٌمصد بهٌئة التحرٌر هٌئة التحرٌر والهٌئة 

 االستشارٌة

 

 

 

 

 

 اذكر اسماء الدول 

 

 

 

 

 

 اسم رئٌس التحرٌر 

 

 

 

 انتماء رئٌس التحرٌر

 دولة رئٌس التحرٌر

 

 

 

 

 الرابط االلكترونً للسٌرة الذاتٌة لرئٌس التحرٌر

 

 

 

http://cden.tu.edu.iq/cdb/faculty-staff/278-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-
http://cden.tu.edu.iq/cdb/faculty-staff/278-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-
http://cden.tu.edu.iq/cdb/faculty-staff/278-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-
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(or initials) 

of main 

handling 

Editor 2: 

Affiliation 

main 

handling 

Editor 2: 
 

Country 

main 

handling 

Editor 2: 

Don't know 

Online 

profession

al 

informatio

n main 

handling 

Editor 2: 

 

Name and 

first name 

(or initials) 

of main 

handling 

Editor 3: 

 

Affiliation 

main 

handling 

Editor 3: 
 

Country 

main 

handling 

Editor 3: 

Don't know 

Online 

profession

al 

informatio

n main 

handling 

Editor 3: 

 

What is 

the 

geographi

International - same continent 

 

 

 

 

 

 

 

ٌمكن ذكر اسماء الناشطٌن والمخولٌن من هٌئة 

 التحرٌر كع انتماءاتهم وسٌرتهم الذاتٌة 

 لكنها لٌست اجبارٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهو التوزرٌع الجغرافً لدول الباحثٌن اللذٌن 
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c 

distributio

n of 

authors 

publishing 

in this title: 

Please list 

some 

examples 

of 

countries 

of authors: 

(if any 

countries 

predomina

te, please 

indicate)  

Iraq Turkey Jordan Syria 

Is 

the title (c

o-

)published 

by a 

scientific 

society: 

No 

Does the 

serial title 

have DOIs 

which are 

registered 

with 

CrossRef: 

Yes 

Is 

the title alr

eady 

indexed in 

other 

bibliograp

hic 

databases

: 

No 

Does 

this title off

er open 

access to 

its full-text 

Yes 

 ٌنشرون فً هذه المجلة

 

 

 

 

 

 

 

 اسماء الدول التً ٌنتمً الٌها الباحثٌناذكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOIهل المجلة لها معرف الكائن الرلمً 

 

 

 

 

 

 

هل المجلة مصنفة فً احدى لواعد البٌانات العالمٌة 

  DOAJالمعروفة مثل 

 

 

 

 هل المجلة توفر محتواها بشكل مجانً

مع ذكر الرابط االلكتورنً الذي ٌشرح سٌاسة النشر 
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content: 

Please 

specify 

document 

type: 

Single articles 

Other 

comment/r

emarks:  

 

 

 المجانً 

Uploaded documents 

Nr of uploaded documents: 10 

 

 اما تحمٌل ثالث اعداد من المجلة

 PDFاو تحمٌل عشرة بحوث بصٌغة 
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 ابشا١ُ٘ ػبذهللا االعخار اٌذوخٛس ػض٠ض

 7007-7-13الجامعة التكنولوجية  –فرع اإلنشاءات–دكتوراه هندسة مدنية -
ي -

 
قية من مدرس إىل أستاذ مساعد ف  .7007-8-5التر

 .9/33/7030معاون عميد كلية الهندسة للشؤون العلمية بتاري    خ -

 .7037-7-39رئيس قسم هندسة البيئة بتاري    خ -

قية اىل مرتبة استاذ بتاري    خ -  .7031-9-8التر

ي جامعة جرش -
 االردن.  -جرش-قسم الهندسة المدنية –عضو هيئة التدريس ف 

ي كلية الهندسة -
 .7035االردن -ة جرشجامع–رئيس قسم الهندسة المدنية ف 

 . 7035 وكالة –جامعة جرش  –عميد كلية الهندسة -

 .7038جامعة تكريت -كلية الهندسة-رئيس قسم هندسة البيئة-

 


