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اسم المجلة
جهة االصدار
التخصص العلمي للمجلة

Serial No.:

 المعايير المعتمدة بالتصنيف
Serial No.:

االعداد الصادرة لسنة (

 .1نوع االصدار
 .2هيئة التحرير
عدد االعضاء لقب استاذ
 2نقطة لكل عضو
على ان ال تشيد عه  21وقطت
 .3الهيئة االستشارية :

عدد االعضاء لقب استاذ مساعد
نقطة لكل عضو

عدد االعضاء لقب استاذ

):

عدد االعضاء لقب مدرس او
مدرس مساعد
خصم نقطة لكل عضو

عدد االعضاء لقب استاذ مساعد
نقطة لكل عضو

 2نقطة لكل عضو
على ان ال تشيد عه  21وقطت
 .4عدد اجتماعات هيئة االستشارية مع هيئة التحرير في السنة (نقطة لكل اجتماع على ان ال تزيد عن ثالث نقط)
يتم احتساب الىقاط مه خالل تشويد الدائزة بمحاضز االجتماعاث
 .5حصول المجلة على ( ISSNخصم نقطة للمجالت غير الحاصلة على الرقم)
 .6دخول المجلة الى الفهارس العلمية ( 111نقطة لكل فهرست)
 .7عدد النسخ المطبوعة (نقطة لكل 51نسخة)
 .8توزيع المجلة
داخل
الجامعة

داخل
العراق

خارج
العراق

نقطة واحدة

 2نقطة

 3نقاط

يمكه الحصىل على هذي االستمارة مه مىقع الدائزة www.rddiraq.com
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 .9البحوث المنشورة في المجلة
باحثين من
داخل
العراق

باحثين من
خارج العراق

باحثين من
داخل جهة
االصدار

باحثين من
داخل
الجامعة

نقطة واحدة
لكل بحث

 2نقطة لكل  3نقاط لكل  4نقاط لكل
بحث
بحث
بحث

مجموع النقاط

مقبولة للنشر في سنوات سابقة

مقبولة للنشر في هذه السنة

نقطة واحدة لكل بحث

 2نقطة لكل بحث

 .11تقيم البحوث (عدد البحوث لكل تقييم)
داخل
الجامعة

داخل
العراق

خارج
العراق

نقطة واحدة

 2نقطة

 3نقاط

 .11عدد البحوث المرفوضة (نقطة لكل بحث)
 .12عدد البحوث المقبولة للنشر (نقطة لكل بحث)
 .13مدى تواصل المجلة من خالل وجودها على الموقع االلكتروني للجامعة (نقطة لكل عدد حديث موجود على الموقع).

يمكه الحصىل على هذي االستمارة مه مىقع الدائزة www.rddiraq.com

