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 ة التحريركلم


إجراءات قد استكملت املجلة و لعدد األول من املجلد التاسع ملجلة تنمية املوارد البشرية ا يصدر


 نيةللمجالت الوط متكيفة بشكل كامل مع البوابة اإللكترونيةة نمطابقتها ملتطلبات الرقم


Algérian scientific journal platfoem (ASJP)    عبر صفحات العدد  تنتظم، وفي حلتها الجديدة


 ةجملة من املوضوعات املهمة في مجال تنمية املوارد البشري ةناولالجيدة متقاتات من املمجموعة 


  .النفسية  و  اتاقتصاديةو  اتاجتماعية، بأبعادها


 مرورا بموضوعالصحة و السالمة  املهنية  ، إلىدارة الجودة و متطلباتها باملؤسسة الصناعية إن مف


،  ملوضوع األداء املتوازن  وصوتا سسات الصناعية الثقافة التنظيمية و تأثيرها على اإلدارة في املؤ 


  طافت املجلة بحقل العلوم اتاقتصادية في بعض أهم موضوعات الساعة .


متنوعة موضوعات  تمقاتات تناولجملة اشتمل العدد على  فقد النفسيةحقل العلوم في أما 


وباعتبار متغيرات الصالبة النفسية وفروقها بين الجنسين تلفة التخصصات مثل موضوع ومخ


كما اشتمل ، لدراسات في موضوع الشعور بالوحدةا منلقراءة تحليلية ملجموعة  باإلضافة اخرى ،


في عالقتها ى النساء املصابات بسرطان الثدي العدد على موضوع فعالية الذات املدركة لد


سلم الضغوط لتكييف تصدت بمقال آخر ، مع اتاشارة  ملحاولة بحثية مهمة باتاستجابات املناعية


احتوى العدد على دراسة ، وفي مجال علم نفس العمل والتنظيم ة على البيئة الجزائريةالوالدي


 موضوع حوادث العمل في قطاع البناء مستكشفا أسبابها ومتصورا لعوامل الوقاية منها،،، تتناول


إلى جانب موضوعات أخرى باللغة العربية واللغات األجنبية ، تأمل اسرة التحرير  أن يتصدى 


، ومحفزا على متابعة للقراء والباحثين رغبات علمية بمحتوياته املتنوعة إلشباعالحالي العدد 


كزنا التنقيب في كل ما من شأنه اإليفاء بحاجات النمو والتنمية ملجال البحث العلمي بمر البحث وا


تنمية  أنظمةو يحقق الجودة الشاملة في ، وبما يلبي حاجات التكوين  وجامعاتنا ومعاهدناالبحثية 


 يب للمتطلبات الوطنية و العاملية.املوارد البشرية بما يستج إدارةو 
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