الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة محمد البشير االبراهيمي-برج بوعريريج-
كمية العموم االجتماعية واالنسانية

دعـــوة لمنشــر
مجمة اإلبراهيمي لمدراسات النفسية والتربوية
في إطار تأسيس مجمة اإلبراهيمي لمدراسات النفسية والتربوية ،مجمة عممية دولية دورية محكمة ،بكمية

العموم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة محمد البشير اإلبراهيمي-برج بوعريريج-
تتشرف هيئة تحرير مجمة اإلبراهيمي لمدراسات النفسية والتربوية بدعوة األساتذة والباحثين من داخل الوطن
وخارجه إلرسال أبحاثهم ومقاالتهم العممية األصيمة لغرض إعداد العدد التجريبي لممجمة ،لذا يرجى من جميع
الباحثين الراغبين في النشر إرسال أبحاثهم عبر البريد االلكتروني لممجمة:
revue.elibrahimi.psy@univ-bba.dz
وذلك قبل تاريخ 30 :جانفي  2019وفقا لقواعد النشر
 قواعد النشر في المجمة: -1أن تكون المادة المرسمة لمنشر أصيمة ومبتكرة تحقق اإلضافة الجادة لممعرفة ،ولم ترسل لمنشر في أي جهة
أخرى .بإحدى المغات الثالث:العربية ،أو الفرنسية ،أو االنجميزية

 -2أن تكون المادة العممية المرسمة ضمن مجاالت البحث التالية :عمم النفس،عموم التربية ،األرطوفونيا ،التوجيه
واإلرشاد ،قضايا التربية و التعميم ،الصحة النفسية ،السموك التنظيمي و إدارة الموارد البشرية.

-3أن ال يتجاوز المقال والبحث

20صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال والصور

.

 -4أن يتبع المؤلف األصول العممية المتعارف عميها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعمق بإثباتمصادر
المعمومات وتوثيق االقتباسواألمانة العممية.

-5تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل لممقال مع ممخص الدراسة بالمغة العربية وترجمة الممخص بأحد المغتين
الفرنسية أ واإلنجميزية (حيث ال يزيدعدد أسطر الممخص الواحد عن 10أسطر بخط Simplified Arabic 12
لمممخص بالمغة العربية و  12 Times New Romanلمممخص بالمغة الفرنسية أواالنجميزية( ويدرج مع كل

ممخص كممات مفتاحية لمموضوع (ال تتعدى  6كممات) ،كما تتضمن الورقة األولى اسم الباحث ورتبته العممية،
والمؤسسة التابع لها ،الهاتف ،والفاكس والبريد االلكتروني

-6تكتب المادة العممية بالمغة العربية بخط نوع  Simplified Arabicمقاسه  14بمسافة  1.00بين األسطر،
(العناوين الرئيسية بـ ـ ـ ـ  Gras Arabic Simplifiedمقاسه  ،16والعناوين الفرعية

ب ـ ـ Gras Arabic

 Simplifiedمقاسه  ،)14أما بالنسبة لممادة العممية بالمغة الفرنسية أو المغة االنجميزية بخط نوع Times New

 Romanمقاسه  12بمسافة  1.00بين األسطر( ،العناوين الرئيسية ب ـ ـ  Gras Times New Romanمقاسه
 ، 14العناوين الفرعية ب ـ ـ ـ ـ  Times New RomanGrasمقاسه .(12

-7هوامـ ــش الصفح ــة؛أعــمى 2.5وأسفــل ،2.5أيمـن 3وأيسر،3رأس الورقة ،2أسفل الورقة  ، 2حجم الورقة عادي
)(A4

-8يتبع في توثيق المراجع أسموب (. )APA
-9المقاالت المرسمة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.

-10يرسل الباحث رفقة البحث وفي ممف مستقل مختصر لبيان السيرة الذاتية.
 -11المقاالت المنشورة في المجمة ال تعبر إال عمى رأي أصحابها.

-12كل مقال ال تتوفر فيه شروط النشر ،ال يؤخذ بعين االعتبار.

-13يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكمية عمى المادة المقدمة متى لزم األمر دون المساس
بالموضوع.

