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 اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 كلمة العدد .. إلى أبنائي وزمالئي الباحثين

تحية إعزاز وتقدير لكل الجهود التي تبذلونها من أجل إعالء مكانة وقيمة البحث العلمي 

 ،في مجال التربية البدنية والرياضة بمختلف فروعها ..

واحدًا من المجاالت الهامة التي تجعل الدول تتطور بسرعة هائلة  البحث العلميوألن 

وتتغلب على كل المشكالت التي تواجهها بطرق علمية لذا آمل أن تكون هذه المجلة العلمية التي 

 حبيبة مصدرًا يحظى على إعجاب جميع الباحثين.تصدرها كليتنا ال

أنتهز الفرصة ألقدم خالص الشكر والتقدير للقائمين على هذة المجلة العلمية كما و

 أود أن أشكر جميع الباحثين المشاركين ببحوثهم العلمية في هذا العدد.

 عميد الكلية

 ورئيس مجلس إدارة املجلة

 أ.د. علي حممد عبد اجمليد
 

 

 المجــــلة عـــــن

متخصصة لبحوث محلية المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة هي مجلة دورية 

ودراسات ومقاالت التربية البدنية وعلوم الرياضة والمجاالت المرتبطة، وتصدرها كلية التربية 

ألوسط، جامعة حلوان، وهي أقدم كلية للتربية الرياضية في الشرق ا –الرياضية للبنين بالهرم 

 .كما تعد واحدة من أقدم عشر كليات على مستوى العالم

 ..، زمالئي الباحثين

فالعلم ..،  أي وقت مضى عن أصبح ضرورةالدراسات والبحوث والتعلم الحاجة إلى 

ممكن من المعرفة الدقيقة المستمدة من العلوم التي  كبر قدرأوالعالم في سباق للوصول الى 

   .تكفل الرفاهية لالنسان، وتضمن له التفوق على غيره

نها أللبحث العلمي فذلك يرجع الى  كبيرًا ذا كانت الدول المتقدمة تولي اهتمامًاإو

 بنائها العلمية والفكرية والسلوكيةأمم تكمن في قدرات ن عظمة األأدركت أ

 

 لية للدراسات العلياوكيل الك

 ونائب رئيس مجلس إدارة املجلة

 أ.د. ضياء الدين حممد أمحد العزب
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 الصفة املسمى الوظيفي االسم
 رئيس مجلس إدارة المجلة عميد الكلية أ.د. علي محمد عبد المجيد

 نائب رئيس المجلة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د. ضياء الدين محمد أحمد العزب
 عضو وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب محمود وجية حمديأ.د. 

 عضو كيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئةو 
 عضو رئيس قسم علم النفس واالجتماع والتقومي والرياضي أ.د. عبد الحفيظ إسماعيل أحمد

 عضو رئيس قسم تدريب الرياضات اجلماعية أحمد اسماعيل ماجد مصطفىأ.د. 

 عضو بية الرياضيةرئيس قسم مناهج وطرق تدريس الت  أ.د. مصطفى محمد أحمد الجبالي

 عضو رئيس قسم تدريب الرياضات األساسية أ.د. محمد فؤاد حبيب

 عضو رئيس قسم التبية الرياضية املعدلة أ.د. أشرف عيد مرعي

 عضو رئيس قسم علوم الصحة الرياضية محمد حمدي عبد الرحيمأ.د. 

 عضو رئيس قسم تدريب الرياضات الفردية أ.د. محمد حامد شداد

 عضو رئيس قسم اإلدارة الرياضية ماجد محمد حسين فرغليأ.د. 

 عضو رئيس قسم التويح الرياضي أ.د. وليد أحمد عبد الرازق

 عضو رئيس قسم علوم احلركة الرياضية د. محمد السيد محمد حلميم.أ.

 عضو رئيس قسم رياضة كبار السن تامر محمد سعيد العنانيأ.د. 
 رئيس تحرير المجلة ستاذ مساعد بقسم رياضة كبار السنأ أ.م.د. محمود سيد هاشم علي

      
 

 

 

 
 سكرتارية حترير اجمللة

 
 محمود سيد ثابتأ. 

 هيئة تحرير المجلة
 

 رئيس مجلس إدارة المجلة   أ.د. عميد الكلية

 نائب رئيس مجلس إدارة المجلة  أ.د. وكيل الكلية للدراسات العليا

 د. رئيس تحرير المجلة

 مجلــــس إدارة المجـــــلة
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 في المجلة شروط النشر

 الصفحة األولى للبحث تشمل فقط على: 
o ويكتب أسفل العنوان اسم الباحث أو الباحثون واملسمى الوظيفي والتخصص واجلامعة عنوان البحث ،

 (.بريد إلكتروني –هاتف والكلية ووسائل االتصال )
o مقدمة البحث وأمهيته وهدفه، عينة  بدون عناوين جانبيةويشمل علي ما يلي  ملخص البحث باللغة العربية(

البحث ووصفها، أدوات القياس وحتديدها، أهم النتائج ومناقشتها، وكذلك أهم التوصيات أو التطبيقات 
 كلمة حبد أقصى.  022يف حدود يف فقرة واحدة  وذلك بطريقة واضحة وخمتصرة

 يمر بالخطوات التالية بصفة عامة ووفقا لطبيعة البحث: ن أ متن البحثاعى في كتابة ير  
o تتضمن عرض مشكلة البحث وهدفها وفروعها )إن وجدت(، على أن تتضمن مقدمة ومشكلة :  قدمةم

ى البحث ألهم نتائج الدراسات الوثيقة االرتباط مبوضوع البحث، وال يتم تصنيفها تصنيفًا منفردًا حتت مسم
 ...... إخل( دراسات مشابهة –دراسات مرتبطة  –دراسات سابقة )
o ويضم العناوين الفرعية التالية : المنهج : 

  وصفها وحتديدها وطريقة اختيارها باإلضافة إيل أية متغريات أخري يراها الباحث هامة العينة :
 وبصفة خاصة تلك املتغريات الىت قد ترتبط مبناقشة النتائج.

 وصفها وحتديدها وحدودها ومراجعها ، وىف حالة تعددها يتم وضع عناوين فرعية س أدوات القيا :
 جانبيه لكل اداة من هذه االدوات.

  وصف االجراءات الىت قام هبا الباحث )أو املساعدين( لدراسة مشكلة البحث اإلجراءات :
 بصورة واضحة وحمدده.

  جلداول واألشكال )علي أال يزيد عدد : يتم عرض أهم نتائج البحث مع االستعانة باالنتائج
لكل منهما(، كما ميكن كذلك مناقشة النتائج وعندئذ يكون العنوان  3اجلداول واألشكال عن 

 النتائج ومناقشتها.
  : يتم تقدمي أهم االستخالصات والتطبيقات اليت أسفر عنها البحث االستخالصات والتطبيقات

 باشرة للبحث.اهلامة املواملستمدة أساسا من النتائج 
 : المراجع 

 ب الكتا 
 اسمممم ( املؤلّمممفBold: ) الكتممماب، الطّبعمممة بعمممد األو، إن وجمممدت، دار النشمممر، مكمممان سمممنة النشمممر، عنممموان 

 الّصفحات املستخدمة. ، أرقامنشرال
 سلسلة الكتب 

 اسممم ( املؤلّممفBold: ) ر مسلسممل اجمللممد، دا الكتمماب، الطّبعممة بعممد األو، إن وجممدت، سممنة النشممر، عنمموان
   .الّصفحات املستخدمة ، أرقامنشرال النشر، مكان

 الكتاب المترجم  
 اسم ( املتجمBold: ) مكمان  – اجلديدة نشرالدار  -الكتاب، اسم صاحب الكتاب  سنة النشر، عنوان

  .الّصفحات املستخدمة أرقام -اجلديدة  سنة النشر –النشر اجلديد 
 لمجالتا 

 سمممم املؤلمممفا (Bold)  :،عمممدد اجمللمممة، جهمممة النشمممر،  ،اسمممم اجمللمممة ،عنممموان املقالمممة أو البحمممث سمممنة اإلصمممدار
  الصفحات املستخدمة. ،النشر مكان

  رسائل العلمية 
 سم صاحب الرسالةا (Bold) ،اجلامعة.، الكليةاسم الرسالة،  ة،عنوان الرسال سنة النشر 

 شبكة المعلومات الدولية 
 ومةيكتب رابط الصفحة اليت مت احلصول منها على املعل. 

o  موضع  يفترسل كملفات منفصلة، ويشار إليها  وال بأرقام مسلسلة، منت البحث يف الجداولتوضع
 .البحث وتكتب العناوين الوصفية املناسبة للصفوف واألعمدة يفاالستدالل هبا أو أقرب موقع هلا 
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 رسوم النشر العلمي

 البيان
 الباحث

 أجنبي مصري
 جنية 0022 جنية 022 رسوم التحكيم والنشر شاملة نسخة جمانية للبحث الواحد

 جنية 02 جنية 00 الورقة بعد عدد الصفحات احملدد للبحثقيمة نشر 
 جنية 022 جنية 50 نسخة اجمللةسعر 

 (  022رسوم نشر البحث المحلي لألستاذ المصري + نسخة المجلد )جنية 

 
 شراء إصدارات اجمللة العلميةرسوم 

 المكتبات والهيئات أجنبي مصري

 إلكترونيةنسخة  ورقيةنسخة  إلكترونيةة نسخ ورقيةنسخة  إلكترونيةنسخة  ورقيةنسخة 
 )ثالثة أعداد( )ثالثة أعداد( بحث واحد )ثالثة أعداد( بحث واحد )ثالثة أعداد( بحث )ثالثة أعداد( بحث واحد )ثالثة أعداد(

 جنية 022 جنية 322 جنية 002 جنية 022 جنية 022 جنية 022 جنية 05 جنية 052 جنية 52 جنية 052

 
 

o  يفبة عنوان لكل منها، واإلشارة إليها بالتتيب، مع كتا األشكال والصور والرسومجيب ترقيم 
نت البحث وال ترسل كملفات مبمكاهنا  يفموضع االستدالل هبا من البحث، كما جيب أن توضع 

 منفصلة.  
 (Microsoft wordبرنامج )مكتوبة على ( نسختان)من كاماًل باملرفقات أصل البحث  الباحث قدم ي 

وتتك  ،على وجه واحد( A4) ورق مقاس على( 00( حبجم )Simplified Arabicبنوع خط )
 ىف الصفحة.  سطر 00ال يزيد عدد األسطر عن أسم من مجيع جوانب الورقة و  3مسافات 

يبدى من األساتذة يتم حتديدمها وفقاً للتخصص من قبل هيئة حترير اجمللة، وحبيث  اثننييتم توزيع البحث على  
خالل )أسبوع( تقرير مستقل مدعماً باملربرات،  يفمبتكر برأيه يف مدى صالحية البحث للنشر كبحث  احملكم

 . استالمه للبحثمن تاريخ 
 حمكم ثالث.يتم عرض البحث على  احملكمنيحالة رفض البحث من أحد  يف 
 .يف حال رفض البحث من احملكم الثالث ال حيق للباحث استداد أي مبالغ مت دفعها 
لتعديالت املطلوبة، مث يسلم البحث يف صورته النهائية للنشر يف حال قبول البحث يقوم الباحث بعمل كافة ا 

( وحبيث www.isjpes.com، أو إرساله على الربيد الإللكتوين للمجلة ) فالش ميمورييف اجمللة على 
 .صفحة05عدد صفحات البحث عن  ال يزيد

للنشر، يف حني يتم حتكيم  وينشر يف اجمللة بعد استيفاءه الشروط الشكلية أستاذ ال يحكمالبحث املقدم من  
 البحث الذي يوجد عليه أستاذ مع أستاذ مساعد أو مدرس.

 في المجلة شروط النشرتابع 
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