
 

 رئٌس التحرٌر

 أ.د.  وعد عبد الرحٌم فرحان

 سكرتٌر التحرٌر  مدٌر التحرٌر

 أ.د سندس دمحم سعٌد ابراهٌم ٌونس وكاع أ.د 

 أعضاء هٌئة التحرٌر

 أ.د خلٌل إبراهٌم سلٌمان

 ولٌد خالد حماديأ.د  

 علً دمحم خلفأ.م.د 

 أعضاء الهٌئة االستشارٌة

 أ.د  صالح شافً ساجت

 صالــح فتحً أ.د  رافع

 أ.د عبد الواحد حمٌد ثامر

 أ.د نوال مهدي جاسم

 أ.د جمال دمحم علً

 .فاٌز أبو عرٌضةأ.د

 أ.د صادق خالد الحاٌك

 أ.د أمال دمحم ابراهٌم

 أ.د عطا هللا دمحم

 د . عبد العزٌز الهنتاتً

 جامعة االنبار -العراق 

 جامعة بغداد -العراق 

 جامعة االنبار -العراق 

 جامعة بغداد -العراق 

 جامعة اسٌوط -مصر 

 جامعة الٌرموك -االردن 

 الجامعة االردنٌة -االردن 

 السودان 

 الجزائر 

 تونس

 التقوٌم اللغوي : م.د . سعٌد عبد خضر

 المتابعة : م. مروان عبد اللطٌف عبد الجبار 

 عمر حمدي عبد الرحمن التصمٌم واالخراج : م.د

 : المبرمج حٌدر ضمٌر عبدالمشرف على الموقع اإللكترونً 



 تعميمات النشر في مجمة جامعة االنبار لمعموم البدنية والرياضية
 يكون البحث وسط الصفحة  عمى وفق التسمسل االتي: 

يكون عنوان البحث وسط الصفحة واسم الباحث أو الباحثين فيكتب أسفل  -1
 العنوان مع ذكر األلقاب العممية ومكان العمل والتاريخ .

( 151يقدم مستخمص البحث بالمغتين العربية واألنكميزية عمى اليزيد عن ) -2
 كممة لكل لغة وتكتب عمى صفحة واحدة لغرض عرضيا عمى موقع كميتنا االلكتروني.

 متن البحث يكون وفق التسمسل األتي : -3

 أواًل: التعريف بالبحث ويتضمن :

مجاالت  –فروض البحث  –البحث أىداف  –مشكمة البحث  –مقدمة البحث واىميتو 
 المصطمحات إن وجدت . –البحث 

 ثانيا: الدراسات النظرية والدراسات المشابية وتتظمن :

 الدراسات المشابية إن وجدت . –الدراسات النظرية 

 ثالثًا: إجراءات البحث وتشمل:

 المعالجات اإلحصائية  –إجراءات البحث الميدانية  –عينة البحث  –منيج البحث 

 رابعا : عرض النتائج ومناقشتيا :

 خامسًا: االستنتاجات والتوصيات وتتضمن: 

 والتوصيات  -االستنتاجات 

 ًا: ثبت المصادر العربية واألجنبية :سساد



اسم الكتاب  –وتكتب حسب الحروف األبجدية )األسم الكامل لممؤلف أو المؤلفين 
 فحة(.الص –السنة –شر ندار ال –الطبعة  –ويوضع تحتو خط 

 السياقات ( وعمى وفقA4( صفحة نوع )15سابعًا: اليزيد البحث المقدم لمنشر عن )
( كممة في السطر وتكون 12( سطر في الصفحة الواحدة وبمعدل )24المتبعة وىي )

 أحجام في الطبع عمى ماياتي :

( 14( المتن )16( حجم العناوين األخرى )18حجم العنوان الرئيسي ) .1
 (.12اليوامش)

( Times New Roman( لمغة العربية و)Simplified Arabiنوع الخط ) .2
 لمغة األنكميزية.

تقدم أربع نسخ من البحث المراد نشره مطبوعا بجياز الحاسوب عمى نظام 
(Windows Xp( باستخدام برنامج )word( مع )CD. ) 

عند ورودىا من  ثامنا : يتم إعالم الباحث بنتيجة التقويم والمالحظة المطموب تعديميا
عادتيا بالصيغة النيائية بعد التعديل  المقومين المغوي والعممي مباشرة وعميو إجرائيا وا 

( يحوي النسخة النيائية المعدلة لغرض النشر CDبنسخة مصورة واحدة مع قرص )
 وبخالف ذلك فأن المجمة غير ممزمة بنشره.

 ر أم ال.تاسعُا: التعاد البحوث إلى أصحابيا سواء  قبمت لمنش

 عاشرًا: يجب أن يكون البحث غير منشور في أية مجمة عممية داخل وخارج القطر .

( مئة ألف دينار لغرض نشر 111111حادي عشر : يدفع الباحث مقدمًا مبمغًا قدره )
( خمسين دوالر من خارج القطر والمجمة ممزمة 51بحثو من داخل القطر ومبمغ قدره )

 و المنشور .بتسميمو نسخة مصورة من بحث



( خمس وعشرون ألف دينار عن نسخة 25111ثاني عشر : يدفع الباحث مبمغ قدره)
 واحدة من عدد المجمة كاممة .

ثالث عشر : في حال عدم التزام الباحث أو الباحثون بالتعميمات أعاله فأن المجمة 
 غير ممزمة بنشر البحث ، والتسترجع المبالغ المستممة ألي سبب من األسباب .

( لمعرفة نسبة االستالل Plagiarismرابع عشر : يتم أدخال البحوث ضمن برنامج )
 %(. 25من البحوث األخرى عمى االتزيد النسبة عن )

 خامس عشر : إيميل  رئيس التحرير                   

موبايل                                                                              
17911867995 

 

 
 

 

 


