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سنو�ة نصف ، مجلة علم�ة البدن�ة والر�اض�ة والتكنولوج�ة للنشاطاتالعلم�ة لعلوم مجلة  
   .معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ةجامعة عبد الحمید بن �اد�س مستغانم محكمة تصدر عن 

تعني المجلة بنشر ال�حوث والدراسات العلم�ة األصیلة المتعلقة �المجاالت المختلفة  

لعلوم والتر�و�ة، وا. وهذا في العلوم النفس�ة، األنشطة البدن�ة والر�اض�ة تقن�اتعلوم و ل

ف لمتعار ا، والتي تلتزم �منهج�ة ال�حث العلمي وخطواته خ.... ال، والعلوم الحركة البیولوج�ة

ق م �سبلعلیها عالم�ًا، والمكتو�ة بإحدى اللغات العر��ة أو الفرنس�ة أو االنجلیز�ة والتي 

م�ة ث العلومن أبوابها الثابتة �اب ال�حوث العلم�ة �اللغة العر��ة، و�اب ال�حو  .سا�قانشرها 

قات والحل �اب التقار�ر الخاصة �المؤتمرات والندوات إلى�اللغة الفرنس�ة واإلنجلیز�ة، إضافة 

 لتر��ةاوالتي تعقد في معهد  ،تقن�ات األنشطة البدن�ة والر�اض�ةعلوم و الالنقاش�ة في عموم 

 ة والر�اض�ة بجامعة عبد الحمید بن �اد�س �مستغانم.البدن�

 العدد:كلمة 

 نشاطا متواصال من خالل البدن�ة والر�اض�ة والتكنولوج�ة للنشاطاتالعلوم تعرف مجلة 
 تخصص التر��ةالعمل الذي تقوم �ه للمساهمة في رفع اإلنتاج العلمي وتطو�ره �ما یخدم 

اسب وما إلى وضع شروط وم�ادئ تسیر علیها �ما یتنالبدن�ة والر�اض�ة، ولهذا فهي تتطلع د
ما و والظروف المح�طة بها ال لقصد ولكن من أجل الرقي �اإلنتاج العلمي وولوج العالم�ة. 

ي �قوم �ه فر�ق التحر�ر ینصب في هذا الجانب، حیث عرفت المجلة في الشهور الستة األول
 منها: من سنة ألفین وعشرون فهرسة في قواعد ب�انات عالم�ة
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Indexed By 
1- Citefactor  , 2- ResearchBib   , 3- IJIFACTOR   , 4- International Scientific 
Indexing(ISI)   ; 5- Directory of Research Journals Indexing   , 6- Google Scholar  
7- Arab Impact Factor  , 8- University Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem Algeria   
9- Review at the site level Institute Physical and Sports Education    
10- Arab Citation & Impact F (ARCIF) 

                  

                         

          
في  .جالتصنیف ضمن قفزة نوع�ة من حیث التصنیف، �حیث أص�حت ف�عد ال

حصولها على معامل التأثیر في المنصة الوطن�ة و  .ASJPالبوا�ة الوطن�ة للمجالت العلم�ة 

والذي قدر  2019لسنة  ، كما تحصلت على معامل التأثیر العر�ي0.0180والذي قدر 

" Arcifعلى مع�ار االعتماد " أرسیف وآخر انجاز وهو وهو معامل جد متمیز،  1.3

م بــ 2019" للمجلة لسنة Arcifالمتوافقة مع المعاییر العالم�ة وقدرة معامل " أرسیف 

على المرت�ة الثان�ة في تخصص الر�اضة على مستوى العر�ي  وكذا حصولها. 0.0287
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. لثالثة في تخصص العلوم الطب�ة والصیدلة والعلوم الصحة على مستوى العر�يوالمرت�ة ا

منحها شرف اعتمادها لتكون ضمن المجالت التي �عتمد وهذه االنجازات هذا التصنیف 

علیها في الترق�ات الجامع�ة من تأهیل الجامعي وكذا فتح ملف األستاذ�ة على مستوي اللجنة 

 اعتمادها لمناقشة طل�ة الدكتوراه.الوطن�ة، كما سمح لها كذلك �

وطموحنا اآلن كبیر �أن نرتقي �المجلة إلى التصنیف ب وهو هدف وضعناه في 

ة كما أن المجل �فضل تضافر الجهور نتمنى تحق�قه قبل نها�ة السنة الجار�ة. ،2020سنة 

ي إلى من خالل هیئتها المشرفة قررت االعتماد على �عض النقاط لمساعدتها على الرق

 المصاف العالم�ة وهي على النحو التالي:

 األولو�ة تكون للمواض�ع التي لم ینشر أصحابها في األعداد السا�قة. -1
 األولو�ة تكون للمواض�ع �اللغة االنجلیز�ة. -2
كل األسماء المكتو�ة في المقال یجب أن تكون مكتو�ة على المنصة وٕاال  -3

 المقال مصیره الرفض.
ء ل�احث واحد في عدد من المقاالت �استثناء ال �سمح بتكرار األسما -4

 المشرف. 
احترام التخصص من قبل ال�احثین أمر ضروري وال �سمح بتكرار األسماء  -5

 ل�احث واحد في تخصصات متعددة.
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المقال الذي ال �حترم صاح�ه شروط النشر ال �قبل و�رفض آل�ا حتى وٕان تم  -6
 قبوله في التحك�م.

ئد (+) الملخصین �كونان في الصفحة األول المعلومات الخاصة �المقال زا -7
 للمقال فقط.

  كلمة على أقصي تقدیر. 160الملخص �كون في حدود  -8
 2020جو�ل�ة  15إلى  2020جو�ل�ة  01استق�ال المواض�ع �كون من  -9

 لتحضیر عدد شهر د�سمبر.
كل شوهذا من أجل تنظ�م صدور المواض�ع وكذا السماح للهیئة العلم�ة والمشرفة �العمل �

مبرمج ومضبوط خدمتا لل�حث العلمي وحسن تسیر المواض�ع وكذا تقی�مها �كل موضوع�ة 

 وأمانة علم�ة.

عشر  السا�عمن المجلد  األولهذا العدد س�شهد صدور عددین في عدد واحد وهو العدد 

 ین وكذانظرا لكثرة المواض�ع ومراعاة مواض�ع ال�احث مكرر، هذا األولالجزء األول، والجزء 

 تفادة العدد الكبیر منهم.اس

ونأمل أن ن�قي على نفس الوتیرة من العمل واالستمرار، وهذا ال یتأتي إال من خالل   

تضافر جهود ال�احثین وأعضاء المجلة من محرر�ن مساعدین وأعضاء هیئة التقی�م والتي 

دمة التطوعي خ أجل العملنوجه لهم تح�ة خاصة تقدیرا للمجهودات التي �قومون بها من 

التي  المجهوداتلل�حث العلمي في هذا المجال، نقول للجم�ع �ارك هللا ف�كم على كل 
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تبدلونها في سبیل تطو�ر المجلة و�قائها، واستمرارها مرهون �ما تقدمونه من جهد، و��قي 

 .لم�ةاعإلى مصاف الأملنا كبیر حتى یتم ترقیتها 
تح ت�قى دائما تف والر�اض�ة بدن�ةنشطة اللأل ةتكنولوج�العلوم و لمجلة العلم�ة الإن 

العلم�ة وترحب �كل �حث �اللغات  جدید للمعرفة �ضیفصفحاتها لكل عمل جاد ومتمیز 

  :العنوان التالي عبرواإلنجلیز�ة الثالثة المعتمدة العر��ة، الفرنس�ة 
.cerist.dz/en/PresentationRevue/3https://www.asjp 

أن  وهذا �ضفي علیها طا�ع المقروئ�ة من قبل شر�حة واسعة من ال�احثین، أملنا كبیر في

 �ساهم ال�احثین في إثراء العدد القادم وشكرا للجم�ع.

 رئ�س التحر�ر                                            

 عطا هللا أحمد أ.د                              

   

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3
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 تقد�م المجلة: -

 والر�اض�ةالبدن�ة  والتكنولوج�ة للنشاطاتمجلة العلوم 
ISSN : 1112-4032, eISSN: 2543-3776 

ت تعني المجلة بنشر ال�حوث والدراسات العلم�ة األصیلة المتعلقة �المجاال

، والر�اض�ة. وهذا في العلوم النفس�ة وتقن�ات األنشطة البدن�ةالمختلفة العلوم 

هج�ة م �من، والتي تلتز خ.... ال، والعلوم البیولوج�ة والطب�ة، والعلوم الحركة والتر�و�ة

 �ة أوال�حث العلمي وخطواته المتعارف علیها عالم�ًا، والمكتو�ة بإحدى اللغات العر�

الفرنس�ة أو االنجلیز�ة والتي لم �سبق نشرها بإقرار خطى من صاحب/ أصحاب 

م�ة العل �حوث العلم�ة �اللغة العر��ة، و�اب ال�حوثال�حث. ومن أبوابها الثابتة �اب ال

ندوات �اب التقار�ر الخاصة �المؤتمرات وال إلى�اللغة الفرنس�ة واإلنجلیز�ة، إضافة 

عقد توالتي  ،والر�اض�ة وتقن�ات األنشطة البدن�ةوالحلقات النقاش�ة في عموم العلوم 

اب ید بن �اد�س �مستغانم، و�في معهد التر��ة البدن�ة والر�اض�ة بجامعة عبد الحم

عرض ملخصات الرسائل الجامع�ة التي تمت مناقشتها وٕاجازتها في مجاالت العلوم 

 والر�اض�ة علومها. األنشطة البدن�ةوتقن�ات 

الر�اض�ة هدفا و البدن�ة  والتكنولوج�ة للنشاطاتمجلة العلوم  تبنى المجلة:أهداف  -

 العلوم والتكنولوج�ة للنشاطات البدن�ةعاما هو: نشر المعرفة العلم�ة في مجال 

 والر�اض�ة وٕاثراؤها �ما �سهم في تطو�ر العمل العلمي �صفة عامة والر�اضي �صفة

 خاصة. وتحدیدًا فإن المجلة تهدف إلى اآلتي:
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 من خالل نشر والر�اض�ة وتطب�قاتها األنشطة البدن�ةالمساهمة في تقن�ات   .1
 لجودةضة �مجاالتها المختلفة، مع التأكید على اال�حوث النظر�ة والتطب�ق�ة في الر�ا

 العال�ة لهذه ال�حوث وارت�اطها �الواقع حاضرًا ومستق�ًال. 
 وتقن�ات األنشطة البدن�ةإتاحة الفرصة للمفكر�ن ولل�احثین في العلوم  .2

والر�اض�ة بنشر نتاج أنشطتهم العلم�ة وال�حث�ة وخاصة تلك التي تتصل �البیئة 
 �ة عامة. العر��ة والعالم

تشج�ع ال�حوث التي تأكد على التنوع، وعلى االنفتاح الفكري، وعلى  .3
االنض�اط المنهجي، واالستفادة من كل معط�ات الفكر في المجال الر�اضي، قد�مه 

 وحدیثه، أجنب�ًا كان أم عر��ًا. 
 :قواعد النشر -

كل ال�حوث تكتب على ورقة المجلة التي یتم تنز�لها من المنصة الوطن�ة 
 للمجالت العلم�ة على العنوان التالي:

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 
 : قواعد عامة -

 ال تستقبل المجلة أي �حث ال �مر عبر المنصة الوطن�ة للمجالت العلم�ة. .1
وقع �كتب على ورقة المجلة والتي یتم تنز�لها عبر م ال تستقبل المجلة أي �حث ال .2

  المنصة على الر�ط التالي:
https://www.asjp.cerist.dz/revues/3 

 تؤول كافة حقوق النشر للمجلة. .3
ارة �مكن لصاحب ال�حث المنشور سحب المقال أو المجلة كاملة من موقع الوز  .4

 على الر�ط �عد الصدور 

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3
https://www.asjp.cerist.dz/revues/3
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http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 
�مكن لصاحب ال�حث الحصول على افادة نشر �عد التحك�م وموافقة المقومین  .5

 تمنح من قبل مدیر النشر ورئ�س التحر�ر.
ر ألفكار الواردة في المجلة عن آراء كاتبیها وال تعبر عن وجهة نظتعبر جم�ع ا .6

 المجلة. 
 توجه كافة المراسالت المتعلقة �ال�حوث إلى المنصة الوطن�ة للمجالت العلم�ة .7

 على الموقع التالي:
https://www.asjp.cerist.dz/revues/3 

 :لنشردعوة ل -
دعوتكم المجلة العلم�ة العلوم والتكنولوج�ة للنشاطات البدن�ة والر�اض�ة �سـر  

 التي لإلسـهام بنشـر أ�حاثكم العلم�ة األصیلة المتعلقة �مجاالت الر�اض�ة المختلفة
ى تلتزم �منهج�ة ال�حث العلمي وخطواته المتعارف علیها عالم�ًا، والمكتو�ة بإحد

 نجلیز�ة أو الفرنس�ة والتي لم �سبق نشرها. اللغات العر��ة أو اإل
  جدا:مالحظة مهمة  -

 كل األفكار والمواض�ع الواردة في صفحات المجلة ال تعبر �الضرورة على أفكار .1
 وس�اسة المجلة وتوجهاتها وتطلعاتها بل هي تعبر عن أراء أصحابها فقط.

ه تحملا العلم�ة، و�كل إخالل �أخالق�ات ال�حث العلمي ال تتحمله المجلة وال هیئته .2
صاحب المقال لوحده وأي متا�عة من أي طرف كان یتحمله صاحب المقال وال دخل 

 للمجلة وال هیئاتها ف�ه.
 كل سرقة فكر�ة یتحملها صاحب المقال وهو ملزم أخالق�ا وقانون�ا �ما كتب على .3

 صفحاتها.

http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3
https://www.asjp.cerist.dz/revues/3
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  :مدیر الجامعةبلحاكم مصطفي     أ.د. المدیر الشرفي للمجلة. 
 مدیر المعهد.                    د. م�م مختار   :المجلة مدیر 
 :أ.د. عطاء هللا أحمد. رئ�س التحر�ر 

 : فر�ق التحر�ـــر

 الجزائـر جامعة مستغانم أ.د بن قــوة علـــي 
 الجزائـر جامعة مستغانم أ.د بن قاصد الحاج محمـد 

 الجزائـر جامعة مستغانم أ.د حرشاوي یوســـف 

  ترك�ا جامعة برتان        ك�مانأ.د میتلي تر 

  مصر جامعة كفر الشیـــخ    عادل عبد الحل�م حیدرأ.د 

 اس�ان�ا جامعة لیون         أ . د مارتا زو�یور قونزالیز 

 مصر جامعة اإلسكندر�ة   أ.د بثینة أحمد فاضل 

  الجزائر    3جامعة الجزائر  أ.د حر�تي حك�م 
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