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 الجامعات كافة / مكتب السيد رئيس الجامعة

 الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية / مكتب السيد رئيس الهيئة

 / مكتب السيد رئيس المجلسالمجلس العراقي للتخصصات الطبية 

 العلمي البحث م / تحفيز

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

 وجه فقد ، العراقية الجامعات في العلمي البحث تطوير في والعلمي والبحث العالي التعليم وزارة توجه ضمن

 في كافة للمساهمة   الوزارة وتشكيالت العراقية الجامعات في العراقيين الباحثين تحفيز على رزيالو معالي

 من خالل ما يلي: الرصين العلمي النشر زيادة

قدرها  مالية مكافئة مع العلمي والبحث العالي التعليم وزير معالي قبل من وتقدير شكر كتاب منح .1

 Review article مراجعة بحث أو  Research article   بحث لكل دينار(  400000)

  تاثير معامل ذات تكون ان على وسكوبس كالريفيت بيانات قاعدتي في معتمدة مجلة في منشور

Impact Factor   وCiteScore  ويعالج البحث مشكلة   فيهما األول الربع ضمن تكون وأن

 عراقية بتأييد من الجهة المستفيدة.

قدرها  مالية مكافئة مع العلمي والبحث العالي التعليم وزير معالي قبل من وتقدير شكر كتاب منح .2

 Review article مراجعة بحث أو  Research article   بحث لكل دينار(  200000)

  تاثير معامل ذات تكون ان على وسكوبس كالريفيت بيانات قاعدتي في معتمدة مجلة في منشور

Impact Factor   وCiteScore  فيهما األول الربع ضمن تكون وأن. 

 Research بحث لكل العلمي والبحث العالي التعليم وزير معالي قبل من وتقدير شكر كتاب منح .3

article  مراجعة بحث او Review article كالريفيت بيانات قاعدتي في معتمدة مجلة في منشور 

 .CiteScore و Impact Factor تاثير معامل ذات تكون ان على وسكوبس

 1/1/2020 من بتداءاإ المنشورة للبحوث عالهأ 3و 2 و 1 اتللفقر التكريم يكون .4

 تنطبق لم ممن اعاله البيانات قواعد في بحوثا ينشرون الذين الباحثين تكريم الجامعات رؤوساءللسادة  .5

 .الثالثة أعاله تاالفقر عليهم

بالدخول لقواعد البيانات أعاله لسحب وتوثيق البحوث العراقية المشمولة بالتكريم ستقوم دائرة البحث والتطوير 

 يطلب من الباحثين المشمولين بالفقرة االولى جلب تأييد الجهة المستفيدة.سو
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 نسخة منه الى : 

 مع التقديرللتفضل باالطالع  92/2/9292توجيه معاليه بتاريخ الوزير/  مكتب معالي -

 للتفضل باالطالع مع التقدير ي / العلم مكتب السيد وكيل الوزارة لشؤون البحث -

 مكتب السيد وكيل الوزارة للشؤون االدارية / للتفضل باالطالع مع التقدير -

 مكتب السيد وكيل الوزارة للشؤون العلمية والعالقات الدولية / للتفضل باالطالع مع التقدير  -

 فضل باالطالع مع التقديرجهاز االشراف والتقويم العلمي / للت -

 دوائر الوزارة كافة / للتفضل باالطالع مع التقدير  -

 مع التقدير لية بمضمونه الهاالكليات الجامعات و تبليغودائرة التعليم الجامعي االهلي/ للتفضل باالطالع  -

 معهد العلمين/ لنفس الغرض اعاله مع التقدير  -

 عليه السالم( / لنفس الغرض اعاله مع التقديركلية االمام الكاظم  ) -

 كلية االمام االعظم )رحمه الله ( / لنفس الغرض اعاله مع التقدير -

 دائرة العالقات واالعالم / للتفضل باجراء الالزم مع التقدير  -

 / مع التقدير قسم المشاريع حث والتطوير/دائرة الب -

 

 

 


