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  اإلعالم الرياضي  في شعبة:قائمة الدراسات 

 

  .يرجى الضغط على الرابط الخاص بها لتحميل الدراسة

 

 عنوان الدراسة  رابط الدراسة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/100245 

 

دور األنشطة اإلعالمية في ترسيخ قيم الممارسة 

دراسة -الرياضية والمواطنة في الوسط الجامعي 

ميدانية على عينة من طلبة علوم اإلعالم واالتصال 

 -2بجامعة سطيف

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/64484 

 
مستوى سمات الشخصية لدى اإلعالميين 

 الرياضيين المدخنين مقارنة بغير المدخنين

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/118990 

 
المسؤولية االجتماعية للصحافة الرياضية المكتوبة 

 و أخالقيات العمل الصحفي الرياضي

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/127377 

 
الدور اإلعالمي للمؤسسات الرياضية في استثارة 

اتجاه المراهق نحو الممارسة الرياضية في الطور 

 .الثانوي

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/127378 

 
معوقات البحث العلمي في ميدان التربية البدنية 

 .والرياضية في الجزائر

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/127593 

 
مصداقية األخبار في الصحافة الرياضية الجزائرية 

 دراسة تحليلية لجريدتي الهداف وكومبيتيسيون –

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/452
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/452
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/100245
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/452/18/2/100245
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/452/18/2/100245
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/452/18/2/100245
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/452/18/2/100245
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/64484
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/452/15/1/64484
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/452/15/1/64484
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/118990
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/452/14/1/118990
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/452/14/1/118990
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/127377
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/452/13/1/127377
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/452/13/1/127377
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/452/13/1/127377
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/127378
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/452/13/1/127378
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/452/13/1/127378
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/127593
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/452/10/1/127593
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/452/10/1/127593


 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ا

ALGERIAN DEMOCRATIC AND POPULAR REPUBLIC 

 Ministry of highstudies and scientificresearch            ـلمــي    عــث الـبحــو ال يـالـعــم الــيوزارة الــتــعــل

 University of Algiers 3                                  3جــامـــعــــة الــــجـــزائــــر                                          

                             Institute of Physical Education andSport                ةــيــاضــريـــة والــيـدنـبـــالــة ـــتربــيالد ـــهــعــــم               

           

 ةـــيــاضـــيرــة والـــيـــدنـــبــة الــيــربــتــلـة لــيــمـــلـــعـــة الـــلـــجــمــلا                                  

                       نيات النشاطات البدنية والرياضيةعلمية دولية محكمة متخصصة في علوم وتقمجلة                                       

 3ئرجامعة الجزا -تصدر عن معهد التربية البدنية والرياضية                                                        

ISSN : 2661-7358/EISSN1111-1135 
 
 

 - 3جامعة الجزائر –، معهد التربية البدنية والرياضية المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية:للمراسالت و االشتراك 

الجزائر العاصمة، شارع أحمد واكد، دالي ابراهيم 02  

Webcerist(DGRSDT):https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/452 

web Université :https://ieps.univ-alger3.dz/ 

Web Institute: :https://ieps.univ-alger3.dz/?page_id=592 

E-mail:revueiepsalger3@gmail.com        /    revue.ieps.alger@univ-alger3.dz 
2 

(Compétition) 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/142591 

 
دراسة تقويمية لدور وسائل اإلعالم الفلسطينية في 

 تشجيع االستثمار الرياضي

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/127718 

 
ية علوم الرياضة ومدى تأثيرها على تحسين أهم

 األداء الرياضي النخبوي

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/136020 

 

 البحث العلمي في ميدان التربية البدنية والرياضية

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/136023 

 

La communication dans les petits groupes 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/141545 

 

Pour le Développement de la recherche 

scientifique en sport en Algérie 

 

 بـــالــــتــــوفــــيـــــق لـــلــــــجـــــمـــــيــــــــع
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