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 ة واألرغنومـياـالوقاي
 نفسية ـ اجتماعية ـ صحيةمجلة 

 

 
وعالقته ببعض اخلصائص الشخصية  مستوى سلوك اإلقدام على املخاطرة لدى السائقني ـ

  والفردية.
 بقة يف املذكرات واألطروحات اجلامعية: حبث واثئقي  مكانة وواقع الدراسات السا ـ

 ـ املستوى املعيشي وانعكاساته على احلالة الصحية ملرضى داء السكري 
 حالة القلق لدى متناويل املياه عالية امللوحة ـ

 ـ مؤشرات الضغط النفسي لدى املعلمني، دراسة مقارنة بني املعلمني يف اجلزائر وديب
-Les Facteurs psycho-immunologiques  de l’Asthme chez l’enfant 7 ـ

14 en Algérie.  

 Preoccupations De Gestion Des Ressources Humaines ـ

 Dans L’administration Publique En Algerie.  
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 الوقاية واألرغنوميا
 فصلية ربع سنوية متخصصة حمكمة جملة علمية

 

 اهتمامات اجمللة:  
تعىن جملة الوقايـة واألرغنوميـا بن ـل الث ـول والاراسـاي األاـيلة الـهن مـ   ـ  ا     

أن تســـايف  ل الوقايـــة واألرغنوميـــااب مكتوبـــة ةللوـــة العلبيـــةاب وال،لوســـية أو ا  لي يـــةاب و ـــن  
لث ــــول التيثيايــــة الــــهن تاــــام ةلــــو  عمليــــة وعلميــــة ل جمــــا  الوقايــــة الن،ســــية األولويــــة ل

وا جتماعيــة والصــ يةاب ميمــا وكــ  قثــو  و ــل اةاــا ي النتليــة هاا مياوــ  تاــام هســ اما 
 وتلاي متمي ا.

 
 مجيع اآلراء الهن تتضمن ا اةواد اةن ورة ل اجمللة تعرب ع 

 جمللة.رأي أا اهبااب و  تعكس ةلضلورة رأي ا
 

 
 عنوان املراسلة:

 ،جامعة بوزريعةخمرب الوقاية واألرغنوميا، 
 بناية توري، شارع مجال الدين األفغاين، بوزريعة،  اجلزائر.

  : Tél & Fax(003) 000 93 09 33 // (003) 000 90 08 99 اهلاتف والفاكس:

 ergonomics@hotmail.com prevention_ الربيد االلكرتوين:                  

 http://www.univ-alger.dz/prevention العنوان االلكرتوين:                  

 

 

mailto:_ergonomics@hotmail.com
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 قواعد النشر
 

 

 املراجعـ   اخلامتة ـالنتائج ـ املناقشة ـ املنهجية  ـمقدمة  ـحيرر املقال بطريقة منظمة تبعا للخطوات: ـ  0

 (،Tradional arabicصفحة مطبوعة خبط ) 30جيب أن ال يزيد عدد صفحات الدراسة عن  ـ 2
 ابلنسبة للعنوان الرئيسي، 00والعناوين مع تضخيم هذه األخرية واستخدام حجم  نسبة للنصلاب،  03حجم              
ومبسافة مبسطة بني األسطر  ،سم 0858X  0358 مبقاسفقط، والكل على صفحات  00يف حني يقدم امللخص حبجم              

(simple ابلنسبة للمقال ،)املكتوب ابلعربية. 
 (,0993تكتب املراجع داخل النص ابإلشارة إىل الباحث والسنة على النحو التايل:  عشوي مصطفى ) ـ 3
وعندما يشمل املرجع أكثر من مؤلفني يذكر اسم املؤلف األول متبوعا بكلمة )وآخرون(، ويكتب اسم الباحث والسنة  

 بني قوسني يف هناية الفكرة.

 ع بقائمة املراجع بدء ابسم املؤلف وعندما يشمل املرجع أكثر من  مؤلف تذكرتكتب املراج ـ 4
 املؤلفني,  مث يتبع ذلك بذكر السنة بني قوسني، وبعدها مباشرة عنوان املقالة، متبوعا ابلعدد والناشر أو املطبعة.أمساء              

 كان املقال ابللغة اإلجنليزية أوجيب أن تصحب كل دراسة مبلخصني أحدمها ابللغة العربية إن   ـ 8
 كلمة،   000الفرنسية وإبحدى هاتني األخريتني إن كان املقال ابلعربية، على أن ال يتجاوز عدد كلمات امللخص              

 مع ذكر الكلمات اليت تشكل مفاتيح املقال.             
 احث بنتيجة التحكيم.يعرض البحث على حمكمني يف جمال التخصص وبسرية وخيطر الب ـ 6
 يقدم املقال املعروض للنشر مكتواب على الورق يف ثالث نسخ ومصحواب بنسخة رابعة على قرص مرن. ـ 7

 إبعادة نشره إال إبذن من هيئة حترير اجمللة. حـ املقال املقبول يصبح ملكا للمجلة وال يسم 8
 حث.ـ يستفيد صاحب البحث من نسختني من العدد املنشور به الب 9

 ـ أيخذ املقال املقبول دوره يف عملية النشر. 10
 ـ ترتيب البحوث يف اجمللة خيضع ألمور فنية حبتة. 11
 ـ ال ترد املقاالت غري املنشورة ألصحاهبا. 21
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