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املستجدات احلديثة لتطبيقات الرياضة يف ظل جائحة كورونا
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اللجنة االستشارية

األستاذ الدكتور
ماجدة محيد كمبش

األستاذ الدكتور
نعيمة عبد السالم ابراهيم

األستاذ الدكتور
عبد احلافظ غوار

الست  مها عباس حطيحط
ماجستري هندسة الكرتونيك

 واتصاالت

األستاذ الدكتور
أمر اهلل أمحدأبو العنني

األستاذ املشارك
منذر عبد الفتاح حممد

األستاذ الدكتور
خالد سعيد صيام

األستاذ الدكتور
أمحد بن عبد الرمحن 

األستاذ الدكتور
جماهد محيد رشيد

األستاذ الدكتور
فتح اهلل حممد الشورة

األستاذ الدكتور
عبدالعزيز عبدالرمحن

األستاذ الدكتور
حممد لطفي حسنني

األستاذ الدكتور
سعدمنعم الشيخلي

األستاذ الدكتور
جمدي حممود وكوك

األستاذ الدكتور
بو بكر عبد الكريم

األستاذ الدكتور
أشرف الدسوقي أمحد

األستاذ الدكتور
هاشم عدنان الكيالني

األستاذ الدكتور
محيسي عبد النور

األستاذ الدكتور
غضبان  امحد محزة

املستجدات احلديثة لتطبيقات الرياضة 
يف ظل جائحة كورونا

املؤمتر العلمي الدويل 
االفرتاضي الثاني

يومي 30 و 31 آذار 2022



بني  واخلربات  املعرفة  جوانب  وتوسيع  العلمية  األفكار  تبادل   -
األكادمييني يف اجلامعات العراقية والعربية.

بني  الشراكة  تعزيز   -
ومنظمات  واملؤسسات  اجلامعات 
اجملال  يف  املتخصصة  اجملتمع 

الرياضي.

يف  الرياضي  االعالم  تأثري   -
الرياضة  ممارسة  حنو  اجملتمع  توجيه 

من اجل الصحة.

اهداف املؤمتر اللجنة العلمية

األستاذ الدكتور
ماهر عبد اللطيف عارف

األستاذ الدكتور
ثائر رشيد مطر

األستاذ الدكتور
باسل عبد الستار  امحد

األستاذ الدكتور
نرباس علي لطيف

األستاذ الدكتور
حممد وليد شهاب

األستاذ الدكتور
االء زهري مصطفى

األستاذ الدكتور
سنان عباس علي

األستاذ الدكتور
نصري قاسم خلف

األستاذ الدكتور
فخري الدين قاسم صاحل

األستاذ الدكتور
فردوس جميد أمني

األستاذ الدكتور
بسمة نعيم حمسن

األستاذ الدكتور
حنان عدنان عبعوب



كليات وأقسام الرتبية البدنية وعلوم الرياضة يف العراق والوطن العربي.  -

وزارة الشباب والرياضة.  -

-       وزارة الرتبية .

-       وزارة العمل والشؤون االجتماعية .

-       اللجنة االوملبية الوطنية العراقية .

اجلهات املستهدفة من املؤمتر حماور املؤمتر
الرياضة من اجل الصحة   -

صناعة البطل األومليب  -
اإلدارة التسويق الرياضي  -

الرياضة النسوية   -
االبتكار يف اجملال  الرياضي  -

الرياضة املدرسية والرياضة اجلامعية  -
التأهيل البدني واالصابات ورياضة املعاقني  -

االزمات وانعكاساهتا على البناء النفسي للرياضي  -
علم احلركة والبايوميكانيك  -

فسيولوجيا التدريب الرياضي  -



توقيتات املؤمتر 
املوعد النهائي الستالم ملخصات البحوث يوم اخلميس املصادف 20222/2/24.  -

املوعد النهائي الستالم البحوث كاملة يوم اخلميس املصادف 2022/3/10.  -

شروط كتابة البحوث   
.    Simplified Arabic  حجم اخلط املستخدم 14  والعناوين حبجم 16 ونوع اخلط  -

ال يزيد البحث عن 15 صفحة  .  -
تدمج املقدمة مع املشكلة واالهداف والفروض واجملاالت وبصيغة السرد بدون نقاط .  -

التوجد دراسات نظرية)الباب الثاني( ويكون هناك إجراءات البحث وتبدا بالرقم )2( وتفرعاهتا .  -
املصادر يف منت البحث وليس يف هامش البحث نظام الساعة، ويذكر بني قوسني )املؤلف، السنة ، رقم الصفحة( مثال  -

  )امحد عباس،2018 ،35 ( . 
ال يوجد عرض للجداول وجيري مناقشتها بشكل مباشر.  -

-               يذكر بعد عنوان البحث ) اسم الباحث ومكان عمله والربيد االلكرتوني ويفضل الربيد الرمسي ( .
يذكر االمييل الرمسي لكل باحث يف هناية البحث بعد صفحة املصادر .  -

سكرتارية املؤمتر
1-   أ.م    هبه محيد وادي   

2-   م.م    دنيا عبد املنعم حممد
 009647714511950 واتساب - تلگرام

009647702645099 واتساب - فايبر - تلگرام
استالم البحوث على رابط المؤتمر التالي :

https://sport.uodiyala.edu.iq/pages?id=458
sport.conference@uodiyala.edu.iq        : او ارسالها على االيميل التالي

نشر بحوث المؤتمر  
تتحمل كليتنا )مجلة علوم الرياضة ( أجور نشر بحوث المؤتمر 

كاملة ويتضمن ما يلي :
 أ -  النشر االلكتروني لبحوث المؤتمر ضمن عدد خاص

يتضمن بحوث المؤتمر كامال .
 ب - نسخة مطبوعة من العدد الخاص .

 ج -  سيتم ارسال نسخة الكترونية لكل باحث مصدقة من
المجلة مع شهادة مشاركة .

 د -  اعلى عدد للمشاركين في البحث الواحد )3( باحثين .
 هـ -  يتم اختيار البحوث المتميزة من كل محور من محاور المؤتمر وبواقع بحثين لكل محور 
لنشرها في مجلة علوم الرياضة الدولية التي تصدر في المملكة العربية السعودية بخمسة لغات 
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