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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ... كلمة العدد

عدد جديد يرى النور ويصبح في متناول ايادي الباحثين والمختصين والمهتمين في مجال          
حاضنة ة، شيء يسعدنا ويجدد فينا العزم على ان تظل هذه المجلة البدنية وعلوم الرياضالتربية 

لألبحاث والدراسات واألفكار المتخصصة وبالتالي طموحنا يكبر الى اليوم الذي نرى فيه هذه 
ن ية كافة الن همنا األول واألخير أاألبحاث قد وجدت طريقها الى التطبيق في المجاالت الرياض

من اال  قبين شعوب األرض، وهذا ال يتحق ا شأن ومكانةله أصبحنرى الرياضة العراقية وقد 
 (.العلم والعمل المخطط والمبرمج والمثابرة)خالل الترابط بين 

تحية لكل الباحثين وتحية لكل العاملين في هذه المجلة الذين يعملون بصمت وبال ضجيج         
 .من اجل اخراج عدد جديد من مجلة علوم الرياضة
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 تعليمات النشر في مجلة علوم الرياضة
 :يرومون نشر بحوثهم في مجلة علوم الرياضة مراعاة التعليمات االتية إلى السادة الباحثين الذين

 :ليتسنى لنا نشر بحوثهم بالسرعة الممكنة وضمان عدم تأخير نشر بحوثهم في مجلتنا      

  تسليم ثالث نسخ من البحث مطبوعة على ورق حجم(A 4.) 

  للباحثين من داخل العراق الف دينار مائة( 311)وصل بمبلغ. 

 للباحثين من خارج العراق( $311)بمبلغ  وصل. 

  بعدم نشر البحث في أي مجلة أخرى أو تم استالله من رساالة ( الباحثين)تعهد خطي من الباحث
 .ماجستير أو أطروحة دكتوراه أو االنترنيت

  ومكاان العمال ( البااحثين)ثام اسام الباحاث  االولاى للبحاثكتابة عنوان البحث فاي بداياة الصافحة
 . والكلمات المفتاحية للبحث ثم الملخص باللغة العربية واالميل ،

 كتابة ملخص البحث باللغة االنكليزية ويتضمن عنوان البحث واسم الباحث والكلمات المفتاحية . 

  الفاان ( 7111)زاد عان ذلاك ياتم دفاع مبلاغ قادره  وإذا. صافحة( 31)الصافحات ال يتجاوز عدد
 .وخمسمائة دينار عن كل صفحة

 فقط( 7131 - 7112أوفس، ) رنامج الطباعة استخدام ب. 

  حجم خط العناوين (31( ) Simplified Arabic.) 

  حجم الخط المستخدم(31( )Simplified Arabic.) 

  رقام : السانة: اسام المللاف االخيار) تكون كتابة المصادر في متن البحث اي ترقيم نظام السااعة
 (.الصفحة

 تكتب المصادر في نهاية البحث بتقديم اللقب او االسم االخير للمللف ثم االسم . 

  مان البحاث ( إن وجدت تعديالت من قبال المقاوم العلماي)معدلة بعد تقويم البحث يتم جلب نسخة
 .بأسرع وقت ممكن



 بالنشر اتأخذ البحوث المسجلة والمقومة تسلسله . 

  المطابقة للتعليمات في أعالهتعتذر المجلة عن استالم البحوث غير. 
 

 مع الشكر واالمتنان
 المجلة غير مسلولة عن أجراء التصحيحات وغير مسلولة عن تأخير التصحيحات: مالحظة
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