بطاقة فنية لمجمة "دراسات نفسية وتربوية"
اسم المجمة
تحمل المجمة التى كان يصدرىا قسم عمم النفس وعموم التربية واالرطوفونيا اسم "دراسات نفسية
وتربوية" وىي مجمة محكمة.
المجمة من النوع الورقي من الحجم المتوسط صدرىا عنيا ثالثة عشر عددا بمعدل خمسة عشر مقاال
لكل عدد وبمتوسط عدد صفحات بمغ  022صفحة .كان العدد الثالث عشر الصادر عام 0202
آخر أعداد مجمة دراسات نفسية وتربوية نتيجة إعادة ىيكمة القسم وتفرعو إلى ثالثة أقسام ىي قسم
عمم النفس وقسم عموم التربية وقسم االرطوفونيا.
أهداف المجمة
ىدفت المجمة إلى نشر المعرفة من خالل عرض آخر االبحاث في مجالت عمم النفس وعمى وجو
الخصوص:
 مواكبة التطور العممي في مجاالت عمم النفس.
 التعريف بالباحثين الجزائريين الناشطين في مجالت عمم النفس.
 التعريف بالتخصصات ومجاالت البحث في عمم النفس التى منيا عمم النفس العام وعموم
التربية وعمم النفس االجتماعي واالرطوفونيا.
 نشر نتائج البحوث العممية النظرية والتطبيقية في مجاالت عمم النفس.
رمز المجمة
كونيا تصدر عن قسم تابع لجامعة الجزائر  0فقد حممت مجمة دراسات نفسية وتربوية رمز ىذه
األخيرة.
عنوان المجمة
العنوان البريدي لمجمة "دراسات نفسية وتربوية" ىو  00شارع جمال الدين االفغاني ،بوزريعة الجزائر
العاصمة .مع العمم أن المجمة لم يكن ليا ال موقعا الكترونيا وال بريدا الكترونيا .أما رقم إيداعيا
القانوني فقد كان ISSN 1111 - 6439

التركيبة البشرية
اإلدارة وهيئة التحرير
ترأس المجمة شرفيا السيد رئيس جامعة الجزائر  0األستاذ الدكتور حميدي خميسي وكان مديرىا
األستاذ الدكتور عبد المجيد دىوم .أما ىيئة التحرير فقد ضمت نخبة من خيرة أساتذة قسم عمم النفس
وعموم التربية واالرطوفونيا وىم األستاذ الدكتور رشيد مسيمي واألستاذ الدكتور الطيب بمعربي واألستاذ
الدكتور أحمد دوقة ويرأس الييئة األستاذ الدكتور حسين حماش.
المجنة العممية
تكونت المجنة العممية لمجمة "دراسات نفسية وتربوية من نخبة من أساتذة القسم برتبة أستاذ التعميم
العالي وأستاذ محاضر يمثمون مختمف فروع عمم النفس وىي عمم نفس العمل والتنظيم وعمم النفس
المدرسي وعمم النفس العيادي و عموم التربية واالرطوفونيا.
مالحظة
بعد إعادة ىيكمة قسم عمم النفس وعموم التربية واالرطوفونيا وظيور ثالثة أقسام ىي قسم عمم النفس
وقسم عموم التربية وقسم االرطوفونيا ،فإن مجمة "دراسات نفسية وتربوية" توقفت عن الصدور .وعميو
فإن السيد رئيس قسم عمم النفس األستاذ السعيد رياش قدم مشروع إنشاء مجمة خاصة بقسم عمم
النفس تحمل اسم "عمم النفس المعاصر" .وقد وافقت المجنة العممية لمقسم عمى ىذا المشروع في
إحدى جمساتو العادية في نياية عام  .0202كما حاز المشروع عمى موافقة المجمس العممي لكية
العموم االجتماعية ،عمى أن تستكمل االجراءات القانونية لمحصول عمى رقم إيداع قانوني جديد
واصدار الرقم التجريبي في مطمع عام .0202

