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  مجلة
 
 

 
 
 
  
 

  عن  تصدر فصلیةدوریة 

 مخبر
  علم نفس الصحة والوقایة ونوعیة الحیاة

 

  2رئیس جامعة الجزائر .حمیدي يخمیس /األستاذ الدكتور : مدیر المجلة

   .دانز  دلیلة /د .أ: التحریر ةرئیس

 
  

ُمحّكمة " علم نفس الصحةدراسات في " جمیع البحوث التي تنشر في      
 .ویتعین أن تتبع قواعد النشر المعلن عنها

  

 

تعبر جمیع األفكار الواردة في المجلة عن آراء كاتبیها وال تعبر بالضرورة       
  .عن وجهة نظر المجلة

 

 علم نفس الصحة دراسات في
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  :اللجنة العلمیة المحكمة 
Ø  من داخل الوطن: 

  2، جامعة الجزائر الحسین حماش/ د .أ
  2، جامعة الجزائر دوقةاحمد / د .أ
  2، جامعة الجزائر حداديدلیلة / د .أ
  2جامعة الجزائر  مسیلي،رشید / د .أ
  2، جامعة وهران وینیالحبیب تل/ د .أ
  1 كلیة الطب جامعة الجزائر ،مستشفى بولوغین ،جمیلة مسكین/ د .أ
  2، جامعة الجزائر الطیب بلعربي /د .أ
  2، جامعة الجزائر حكیمة آیت حمودة/ د .أ
  2الجزائر ، جامعة زاد بوشدوب شهر/ د
  2، جامعة الجزائر كریمة سي بشیر/ د
  2، جامعة البلیدة أحمد فاضلي/ د
  2، جامعة الجزائر محمد أجراد/ د
  2، جامعة الجزائر صلیحة بالش/ د
  2، جامعة الجزائر خطار زهیة/ د
  2، جامعة الجزائر صبرینة قهار/ د
  .ةلقر و ، جامعة رمضان زعطوط/ د
  2جامعة الجزائر ، بوطمینسمیر / د
  .تكوین المتواصل، جامعة الةسو ك فاطمة الزهرة/ د
  2، جامعة الجزائر سعاد قدوش/ د
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Ø  من خارج الوطن:  

  مصر ،، جامعة القاهرةعبد اهللا دیسمعتز / د .أ
  فلسطین ،غزة ،األقصى جامعة النجار،یحیى / د .أ
  مصر ،، جامعة القاهرةمحمد نجیب الصبوة/ د .أ
  فلسطین ،، جامعة غزةثابتعبد العزیز / د .أ
  مصر ،، جامعة القاهرةفكري العتر/ د .أ
  ، جامعة القاهرة سهیر الغباشي/ د .أ
  مصر ،القاهرة ، جامعةهناء شویخ /د .ا
  مصر ،ا، جامعة طنطخالد الفخراني/ د .أ
  .مصر ،كز فرغلي للعالج السلوكي المعرفي، مدیر مر ، استشاري الطب النفسيعالء فرغلي/ د .أ
  .مصر ،لعزائم لألمراض النفسیة والعصبیة، مستشفى أبو امحمد أبو العزائم/ د .أ
  .العراق ،دبغدا النفسیةة التربیة قسم العلوم التربویة و المستنصریة كلیجامعة ال ،صنعاء یعقوب/ د .أ
  العراق ،، جامعة بغدادسهام كاظم نمر /د .أ
  .العراق ،جامعة بغداد النفسیةالتربویة و كلیة التربیة قسم العلوم  ،وداعةنجالء نزار  /د .أ
   .، جامعة دمشقسامر جمیل رضوان/ د .أ
   .عمان، جامعة دیاب البداینة/ د .أ
  .، جامعة الزرقاءآمنة أبو حجر/ د .أ
  .تونس ،، شبكة العلوم النفسیةجمال التركي/ د .أ
  فرنسا ،جامعة بوردو Bruno Quintardبرونو كینتار / د .أ
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مخبر علم نفس الصحة " تصدر عن مجلة ذات بعد علمي "علم نفس الصحةدراسات في "مجلة     
وتهتم بمختلف  ،الت ذات الطابع العلمي األكادیميوهي تقوم بنشر المقا" والوقایة ونوعیة الحیاة
المتعارف علیها  ، بشرط أن تلتزم بمنهجیة البحث العلمي وخطواتهالمرضو  صحةالمجاالت التي تعنى بال

  .البحث/ أصحاب/ عالمیا والتي لم یسبق نشرها بإقرار خطي من صاحب
ل مع ضرورة إرفاق المقا أو اإلنجلیزیة تقوم المجلة بنشر مختلف المواضیع باللغة العربیة أو الفرنسیة     

  .افة إلى إرفاق الكلمات المفتاحیة، باإلضبملخص باللغة االنجلیزیة حصرا
  

 :المجلة أهداف  - 
  .التعریف بعلم نفس الصحة .1 -
 .ى مواضیع البحث في علم نفس الصحةتسلیط الضوء عل .2 -

    .أبحاث میدانیة تتعلق بإشكالیات علم نفس الصحةدراسات و  تقدیم .3 -
التربیة العالجیة التي تهدف إلى التكفل مرتبطة ببرامج التربیة الصحیة و  أبحاثدراسات و تقدیم  .4   - 

  .المزمنینبالمرضى العضویین 
 .والممارسین المیدانیین الخاصة،تمكین الباحثین من نشر نتائج أبحاثهم ووصولها للهیئات  .5 -

  

 :اهتمامات المجلة  - 
التي من شأنها أن  بنشر البحوث والدراسات األصیلةعلم نفس الصحة تعنى مجلة دراسات في  -

، كما یة التي تقدم حلوال علمیة وعملیة، وتمنح األولویة للبحوث التطبیقالصحة تساهم في مجال
یمكن نشر المقاالت النظریة إذا كانت تقدم إسهاما نظریا متمیزا وخاصة على المستوى 

  . األكادیمي

 قواعد النشر
 :بالمجلة البد من إتباع الشروط التالیة لقبول نشر المقال       

  :المضمون  -1
 .لم نفس الصحةأن یكون المقال خاصا بع -

 یمكن للمجلة أن تقوم بنشر البحوث، و )ال یعتد بالدراسات النظریة(المقال بحثا میدانیا أن یكون  -
وات ، فضال عن إمكانیة نشر تقاریر عن الندد المتخصص ألحد المؤلفات العلمیةأو النق

تعنى بتقدیم مفاهیم ونظریات  كما یمكن قبول تلك الدراسات النظریة التي .صصیةالتخوالمؤتمرات 
 .شریطة أن یراعي فیها الباحث إظهار مشكلة البحث ووجه الحاجة لمعالجتها جدیدة،
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 : قواعد الكتابة  -2
إرفاق المقال یمكن ( صفحات 10أن ال یقل عن و  صفحة كحد أقصى 16یزید المقال عن ال  - 

حكیم بتحدید أهمیة بالمالحق والمخططات والبیانات المستعملة في المقال وتقوم لجنة القراءة والت
من حجم البحث، مطبوعة على  %15البیانات عن أال یزید عدد األشكال و و  )نشرها من عدمه

باللغة  ، مع تقدیم ملخص بلغة المقال وملخصوبمسافة واضحة بین األسطر x 29.7 21ورق 
 .االنجلیزیة تحدیدا

إشكالیة الدراسة، تحدید ، مقدمة: رما فیها الترتیب التالي یكتب المقال بطریقة منظمة محت -
، ، مناقشة النتائجالعینة وشروط اختیارها، النتائج ،، األدوات المستعملةداف الدراسة، أهالمفاهیم

 .، مقترحاتخاتمة

وجهة / الباحثین/ بحث على عنوان البحث واسم الباحثیجب أن تحتوي الصفحة األولى من ال -
التحكیم یجب عدم  ولضمان السریة الكاملة لعملیة .االلكترونيالعمل والعنوان ورقم الهاتف والبرید 

 .هویتهمفي صلب البحث أو أي إشارة تكشف عن / الباحثین/ ذكر اسم الباحث

بالنسبة للمقاالت )  TRADITIONAL ARABIC 16(بالمجلة وحجمه  نوع الخط المقبول -
 .للبحوث المكتوبة بالحروف الالتینیة) TIMES NEW ROMAN 14(و  بالعربیة،المكتوبة 

   .)APA(التوثیق واإلحاالت تتبع نظام الجمعیة النفسیة األمریكیة  -
           

  : البحثقواعد تسلیم  - 
بما في ذلك الحواشي والمراجع (على وجه واحد  A4یقدم الباحث نسختین مطبوعتین على ورق  -

 .وبحواشي واسعة) لجداول والمالحقوالمقتطفات وا

یقدم الباحث خطابا مرافقا للبحث یفید أن البحث لم یسبق نشره من قبل على أیة صورة في دوریة  -
، ولم یقدم للنشر إلى جهات أخرى أي كتاب أخرى أو أحد مجلدات أعمال المؤتمرات أو في

 .نفسه حتى انتهاء إجراءات التحكیموكذلك لن ُیقدم للنشر في الوقت 

إذا استخدم الباحث استبیانا أو مقیاسا أو أي أداة أخرى من أدوات جمع البیانات فعلى الباحث أن  -
 .مالحقهلبحث أو یقدم نسخة كاملة من تلك األداة إذا لم یكن قد تم ورودها في صلب ا

، فإن الباحث الرئیسي المسؤول عن النشر ثر من باحث مسجل اسمه على المقالعند وجود أك -
لذلك یتعین تقدیم نسخة موقعة من جمیع الباحثین .وصاحب الجهد األكبر هو الباحث األول 
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خة الورقیة المشاركین في نفس المقال بموافقتهم على النشر وعلى ترتیب األسماء كما ترد في النس
 .وااللكترونیة

 

  :تنبیه 

أهلیتها  المجلة لتقریرأولي تقوم به إدارة  المجلة لفحصالمرسلة إلى  جمیع البحوثتخضع  -       
هي التي تجیز أو ال تجیز نشر  ممتخصصین، وخبرتهثم تحول وجوبا إلى التقییم من قبل خبراء  للتحكیم،

  .قبول البحث دون إبداء األسبابیحق إلدارة المجلة أن تعتذر عن كما  .البحث
 .د إخطار صاحب البحث بقبوله للنشرتنتقل حقوق طبع البحث ونشره إلى المجلة عن -      

  
 عنوان البرید االلكتروني للمراسلة

- revuepsysan@yahoo.com  
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