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دعوة للنشر
يسر طاقم

تحرير مجلـة دراسات نفسية وتربوية اعالم جميع األساتذة

والباحثين وطلبة الدكتوراه من مختلف الجامعات الوطنية والدولية وكل المهتمين

بمجال علم النفس أنه تم بعث واحياء المجلة بعد توقف دام اربعة سنوات
والحصول على رقم االيداع القانوني الدولي .ISSN 2602-7283
فعلى الراغبين في نشر بحوثهم ودراساتهم ارسال أعمالهم إلى
رئيسة تحرير المجلة تحضي ار للعدد الثالث عشر(.)13

يتوجب توفر في كل ما يقدم للنشر الشروط المنهجية والعلمية األساسية

والقانونية ،وعلى أن تحترم كل المقاالت ما يلي:
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شروط وقواعد النشر المطلوبة
❖ أن يتسم البحث باألصالة والجدة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسالمة اللغة
والتوثيق
❖ أن ال يكون البحث جزءا من بحث سابق منشور أو مستال من رسالة جامعية أو منقوال
من مواقع األنترنيت كبحث جاه از أو معروضا للنشر في مجلة أو دورية علمية أخرى،
وان يقدم الباحث اق ار ار خطيا يشهد فيه على ذلك.
❖

أن ال يتجاوز عدد الصفحات خمسة وعشرون ( )25صفحة ٬وأال يقل عن عشر
( )10صفحات بما في ذلك المصادر والمراجع.

❖ أن ال يزيد عدد الجداول واألشكال التوضيحية والخرائط والصور عن % 15من حجم
البحث.
❖ تتضمن الصفحة األولى العنوان الكامل للمقال واسم الباحث ورتبته العلمية والمؤسسة
التي ينتمي إليها (قسم ،جامعة)؛ وملخص باللغة العربية ،الفرنسية واالنجليزية وأن ال
يتجاوزوا  150كلمة.
❖

أن يرفق المقال بالكلمات المفتاحية (الدالة) باللغات الثالث.

❖ أن ال يتعدى عدد الكلمات المفتاحية خمس ( )5كلمات وأن ال يقل عن ثالث (.)3
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❖ نوع الخط المقبول في المجلة وحجمه ) (Traditional Arabic16بالنسبة للمقاالت
المكتوبة باللغة العربية ،و) (Times new Roman 14للبحوث المكتوبة باللغة
الالتينية.
❖ تكتب العناوين الرئيسية ب ) (Gras 18والفرعية ( )Gras 16بالنسبة للمقاالت
المكتوبة باللغة العربية ،أما بالنسبة للبحوث المكتوبة باللغة الالتينية فالعناوين
الرئيسية تكون مكتوبة ب ) (Gras 16والفرعية ب (.)Gras 14
❖ هوامش الصفحة تكون كما يلي :الفراغ بين األسطر 1سم ،وعن اليمين  2سم ،األعلى
2سم ،اليسار 2سم ،األسفل 2سم؛ حجم الورقة (الطول  24سم /العرض 16سم).
❖ أن يلتزم الباحث بمعايير البحث العلمي وقواعده ،مع ذكر قائمة المصادر والمراجع
المعتمدة في آخر المقال ،وتكتب الهوامش بطريقة آلية.
❖ التوثيق واالحاالت حسب نظام الجمعية النفسية األمريكية ) (APAكما يلي:
 تكتب في المتن ويكون لقب المؤلف متبوعا بفاصلة( )،ثم بالحرف األول من اسمهمتبوعا بنقطة( ).ثم سنة النشر (الهاشمي ،م )47 :2018 .أو
) (Strauss,M. 2018 : 47؛

 في حالة االستعانة بأكثر من مرجع لنفس المؤلف وفي نفس السنة يجب التفريقبينهما

بإضافة

حرف

أبجدي

)47

2018 :

(Strauss,M(a).

( )Strauss,M(b). 2018 : 47؛
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 ترتب المصادر والمراجع ترتيبا ابجديا وفق لقب المؤلف في قائمة موحدة في أخرالبحث وذلك طبقا لنظام الجمعية النفسية األمريكية (.)APA
❖ أن يرفق الباحث سيرته الذاتية العلمية مع المقال.
❖ وجوب تقديم المقال في نسختين ورقيتين ،نسخة يكتب عليها اسم ولقب الباحث ،رتبته
العلمية ،مؤسسة االنتماء ،رقم الهاتف والعنوان االلكتروني .والنسخة الثانية خالية من
ذلك؛ إضافة إلى قرص مرن .أما الباحثين البعيدين عن مقر جامعة الجزائر  2فيحق
لهم ارسال أبحاثهم إلى العنوان البريدي للمجلة.
❖ يرفق الكاتب عند تقديم المقال طلبا موقعا من طرفه يطلب فيه نشر بحثه ،موجها إلى
رئيسة التحرير يبدي فيه رغبته في نشر المقال بالمجلة.
❖ تخضع المقاالت الواردة إلى المجلة للتحكيم السري من طرف لجنة الخبراء ،وتفرض
على الباحثين تدارك الهفوات والنقائص الواردة فيها في حال وجودها.
❖ يحق للمجلة إجراء بعض التعديالت الشكلية الضرورية على المادة المقدمة للنشر دون
المساس بمضمونها.
❖ ال تقبل المقاالت التي ال تحترم شروط النشر.
❖ ال ُتعِّبر المواد المقدمة للنشر إالِّ عن آراء أصحابها.

❖ ترتيب المقاالت والبحوث يخضع العتبارات علمية وفنية.
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❖ ال ترجع الموضوعات ألصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
❖ تحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر.
❖ تودع النسختين الورقيتين وقرص المرن على مستوى مكتب امانة الدراسات العليا
والبحث العلمي بقسم علم النفس ،جامعة الجزائر(.)2
❖ مراحل ارسال المقال:
-1

التسجيل في الرابط االلكتروني للمجلة:

https://docs.google.com/forms/d/17K7bb3v_aOW5XDtO6dxHfklDk
kcrJwTBUdS5XXUAwmE/edit
-2ارسال المقال الكامل مع مراعاة شروط النشر المبينة أعاله عبر البريد االلكتروني
للمجلة Dirasset.psyeduc@gmail.com
❖ جميع المراسالت توجه باسم:
السيدة رئيسة تحرير مجلـة " دراسات نفسية وتربوية "
الدكتورة /هناء شريفي
عبر البريد االلكتروني المذكور اعاله.
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