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 خمرب الوقاية واألرغنوميا                                    

 -جامعة اجلزائر -
 

 

 

 الوقايـة واألرغنومـيا
 نفسية ـ اجتماعية ـ صحيةمجلة 

 
 البيداغوجية لدى طلبة جامعة الجزائر. بعض العوامل الضغط النفسي الناتج عن -

 .لجزائر( -)القبةلعليا لألساتذة تقويم وحدة التربية العملية )التداريب( بالمدرسة ا -
 عوامل ودوافع تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي وطرق الوقاية منها.  -

ستراتيجـيات -  عالقـة تقـدير الـذات بإدراك الضغـوط النفسية وا 

 مواجـهتها لدى فـئة من المدمـنين على المخـدرات.
 اعي والمهني.الضغط النفسي االجتم االنتحار واستراتيجيات مواجهة -
 .بين ثنائية التأديب والعنف المدرسي قراءة نقدية للتراث التربوي اإلسالمي -
 

 

 

  
 2008السنة:                     02العدد:        
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 حقوق النشر محفوظة

 
 
 
 
 

    7546-1112  : دردم    

 2007-781 : رقم اإليداع القانوني   

 

 
 المجلة على مطابع طبعت                        

 دار الملكية                     
 للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالم

 

 
 الجزائر - الحراش 58حي رشيد كوريفة. ص.ب: ، 56

 29 - 50 - 52 / 021هاتف / فاكس:          
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 الوقاية واألرغنوميا
 فصلية ربع سنوية متخصصة حمكمة جملة علمية

 

 اهتمامات المجلة:  
تعىن جملة الوقاية واألرغنومياا بنرار الوثاوا والسراسااص األ ايلة الاأ ما   ا  ا     

أن تسااا يف ا الوقايااة واألرغنومياااب مكتوبااة بالليااة العربيااةب والجنريسااية أو ا  ليزيااةب و ااان  
األولويااااة للوثااااوا التلويتيااااة الااااأ تتااااسيف جملااااوق عمليااااة وعلميااااة ا جمااااا  الوقايااااة النجنسااااية 

والصااثيةب امااا قكاا  قوااو  يراار ارتاااقص النتريااة إسا ااياا  تتااسيف إساا اما واقجتماعيااة 
 يتريا متميزا.

 
 مجيع اآلراء الأ تتضمن ا ارواد ارنرورة ا اجمللة تعرب ع 

 رأي أ ثاهباب وق تعكس بالضرورة رأي اجمللة.
 

 
 عنوان المراسلة:

 مخبر الوقاية واألرغنوميا، جامعة الجزائر،
 ع جمال الدين األفغاني، بوزريعة،  الجزائر.بناية توري، شار 

  : Tél & Fax(213) 021 94 19 43 // (213) 021 90 15 99 الهاتف والفاكس:

 ergonomics@hotmail.com prevention_ البريد االلكتروني:                  

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

 

 

mailto:_ergonomics@hotmail.com
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 رئيس التحرير:

 أ.د بوظريفة حمو
   

 هيئة التحرير: 

 

 
 د. بوظريجنة محوأ. 
   د. بوجمجنص عوس الكرميأ. 
   .د. عوسي اللا رأ 
   د. بوخملوف حممس 
 جمكيمةأي  محودة . د 
 د. بواابوس أمحس 
  .حممسعيسي أ 
  .زياد دليلةأ 
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 لجنة القراءة:    
 

 

 جامعة اجلزائر قسيف عليف النجنس وعلويف الرتبية أ.د بوظريفة حموـ   1
 جامعة اجلزائر اقجتماعقسيف عليف  أ.د مقراني الهاشميـ  2

 جامعة اجلزائر قسيف عليف النجنس وعلويف الرتبية أ.د مسيلي رشيدـ  3

 جامعة اجلزائر النجنس وعلويف الرتبية قسيف عليف أ.د عبسي الطاهرـ  4
 جامعة اجلزائر قسيف عليف النجنس وعلويف الرتبية أ.د بوحفص عبد الكريمـ  5
  جامعة الوثري   قسيف عليف النجنسب الية الرتبيةب ـ ا.د مقداد محمد 6
 جامعة اجلزائر قسيف عليف النجنس وعلويف الرتبية أ.د بوسنة محمودـ  7

 جامعة اجلزائر يف النجنس وعلويف الرتبيةقسيف عل أ.د دوقة أحمدـ  8

 جامعة سليف   قسيف عليف النجنس وعلويف الرتبية        أ.د بوعبد اهلل لحسنـ  9

 جامعة و ران قسيف عليف النجنس وعلويف الرتبية أ.د مباركي بوحفصـ  10

 جامعة و ران قسيف عليف النجنس وعلويف الرتبية أ.د غياث بوفلجةـ  11
 جامعة باتنة قسيف عليف النجنس وعلويف الرتبية لحميدي عبد اعبدون.د أ ـ 12
 جامعة اجلزائر قسيف عليف النجنس وعلويف الرتبية أ.د سماح عبد الواحدـ  13

 جامعة اجلزائر قسيف عليف النجنس وعلويف الرتبية أ.د نواني حسينـ  14

 جامعة اجلزائر اقجتماعقسيف عليف  د. بومخلوف محمدـ  15

 جامعة اجلزائر يف النجنس وعلويف الرتبيةقسيف عل د. قدوري رابحـ  16

 جامعة اجلزائر قسيف عليف النجنس وعلويف الرتبية د. زاهي شهر زادـ  17

 جامعة الوليسة اقجتماعقسيف عليف  معتوق جمالد. ـ  18

 جامعة اجلزائر قسيف عليف النجنس وعلويف الرتبية د. حدادي دليلةـ  19

 جامعة اجلزائر ويف الرتبيةقسيف عليف النجنس وعل د. أيت حمودة حكيمة ا 20

 قطاراص الرواب ارع س الوطين للتكوي  العايل            د. بوكابوس أحمدـ  21
 جامعة اجلزائر قسيف عليف النجنس وعلويف الرتبية د. بلميهوبـ  22
 جامعة اجلزائر قسيف عليف النجنس وعلويف الرتبية أ درقيني مريمـ  23

 جامعة اجلزائر وعلويف الرتبية قسيف عليف النجنس أ. زناد دليلة ـ 24
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 قواعد النشر
 

 

 المراجعـ   الخاتمة ـالنتائج ـ المناقشة ا المنهجية  امقدمة  ـيحرر المقال بطريقة منظمة تبعا للخطوات: ـ  1

 (،Tradional arabicصفحة مطبوعة بخط ) 30يجب أن ال يزيد عدد صفحات الدراسة عن  ـ 2
 بالنسبة للعنوان الرئيسي، 20والعناوين مع تضخيم هذه األخيرة واستخدام حجم  نسبة للنصلاب،  14حجم              
وبمسافة مبسطة بين  ،سم 15.5X  21.5 بمقاسفقط، والكل على صفحات  11في حين يقدم الملخص بحجم              

 .(، بالنسبة للمقال المكتوب بالعربيةsimpleاألسطر )
 (,1994النص باإلشارة إلى الباحث والسنة على النحو التالي:  عشوي مصطفى ) تكتب المراجع داخل ـ 3
وعندما يشمل المرجع أكثر من مؤلفين يذكر اسم المؤلف األول متبوعا بكلمة )وآخرون(، ويكتب اسم الباحث  

 والسنة بين قوسين في نهاية الفكرة.

 يشمل المرجع أكثر من  مؤلف تذكر تكتب المراجع بقائمة المراجع بدء باسم المؤلف وعندما ـ 4
 ثم يتبع ذلك بذكر السنة بين قوسين، وبعدها مباشرة عنوان المقالة، متبوعا بالعدد والناشر أو المطبعة.  ،المؤلفينأسماء              

 يجب أن تصحب كل دراسة بملخصين أحدهما باللغة العربية إن كان المقال باللغة اإلنجليزية أو ـ 5
 كلمة،   200الفرنسية وبإحدى هاتين األخيرتين إن كان المقال بالعربية، على أن ال يتجاوز عدد كلمات الملخص              

 مع ذكر الكلمات التي تشكل مفاتيح المقال.             
 يمكن تحميل نموذج حول كيفية مقال في مجلة الوقاية واألرغنوميا مباشرة من موقع المخبر : ـ 6

http://prevention.univ-alger.dz/ 

 يعرض البحث على محكمين في مجال التخصص وبسرية ويخطر الباحث بنتيجة التحكيم. ـ 6
 يقدم المقال المعروض للنشر مكتوبا على الورق في ثالث نسخ ومصحوبا بنسخة رابعة على قرص مرن. ـ 7

 إذن من هيئة تحرير المجلة.بإعادة نشره إال ب حـ المقال المقبول يصبح ملكا للمجلة وال يسم 8
 ـ يستفيد صاحب البحث من نسختين من العدد المنشور به البحث. 9

 ـ يأخذ المقال المقبول دوره في عملية النشر. 10
 ـ ترتيب البحوث في المجلة يخضع ألمور فنية بحتة. 11

 ـ ال ترد المقاالت غير المنشورة ألصحابها. 12
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 المحتوى 
 

 لدى طلبة جامعة الجزائر. البيداغوجية النفسي الناتج عن بعض العوامل الضغط ـ  1

 36ـ  11 ........................................ ب عيسي حممسمحووظريجنه ب      
 الجزائر( -)القبة بالمدرسة العليا لألساتذة  تقويم وحدة التربية العملية )التداريب( ـ 2

 74ـ  37 .....................................التادر عوس الو اب عوس
 . عوامل ودوافع تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي وطرق الوقاية منهاـ  3

 ددددفاطمة تابرتواياةب سعسه دريجنالب  حممس أرزقي براانب بوااباوسب أمحس
 104ـ  75 ..........................................عوس التادر عوس الو ااب

 عالقـة تقـدير الـذات بإدراك الضغـوط النفسية وإستراتيجـياتـ  4

 .مواجـهتها لدى فـئة من المدمـنين على المخـدرات 
 130ـ  105 ..............................................أي  محودة جمكيمة

 الضغط النفسي االجتماعي والمهني. االنتحار واستراتيجيات مواجهةـ  5
 158ـ  131........ ...............................................ةعنو عزيز      

 .المدرسي والعنفبين ثنائية التأديب  قراءة نقدية للتراث التربوي اإلسالميـ  6

 174ـ  159 ...........................معتوق مجا ب جامعة سعس دجملب بالوليسة
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