
شروط النشر في المجلة

والثقافة  الرتبية  بني  العالقة  مجايل  يف  النقدية  والدراسات  األبحاث  بنرش  املجلة  ترحب 

واملجتمع كام ترحب باملقاالت والبحوث املرتجمة عن اللغات األجنبية .واملجلة تهتم بالعلوم 
البينية ما بني الرتبية ومختلف العلوم - أدب، فن ، سياسة، علم اجتامع، أنرتبولوجيا ، علم 

نفس ، طب، صحافة،...الخ .

وميكن للباحثني إرسال بحوثهم إىل هيئة التحرير عىل العنوان التايل: 

watfaali@hotmail.com

1 - ترحب املجلة أميا ترحيب باملقاالت الرتبوية النقدية املرتجمة عن اللغات األجنبية والتي 

ميكنها أن تتخاصب مع الثقافة العربية وتغني العقل الرتبوي العريب مبستجدات الفكر يف 

مجال الرتبية واملجتمع.

2 - تنرش املجلة من األعامل: الدراسات من جهة واملقاالت النقدية من جهة أخرى.

الرشوط  فيها  تتوافر  التي  األصيلة  النقدية  الفكرية  والدراسات  املقاالت  املجلة  تنرش   -  3

املنهجية يف الجّدة واإلحاطة واالستقصاء والتوثيق، يف العلوم الرتبوية واالجتامعية، عىل أن 

تكون مكتوبة باللغة العربية.

باللغة  وآخر  العربية  باللغة  كلمة  حدود150  يف  مبلّخص  املقال  يصحب  أن  يفّضل   -  4

)الفرنسية أو االنجليزية(.

م للنرش يف أّي مكاٍن آخر.  5 - يشرتط يف البحث أال يكون قد ُنرِشَ )ورقيًّا أو إلكرتونيًّا( أو قدِّ

ويتقدم الباحث بتعهد أن البحث أصيل ومل يسبق نرشه .

6 - أن يتسم البحث باألصالة وبالقيمة العلمية واملعرفية وبسالمة اللغة ودّقتها.

7 - تعرّب املواد املقّدمة للنرش عن آراء مؤلفيها، ويتحّمل املؤلفون مسؤولية صحة املعلومات 

واالستنتاجات ودقتها.

8 - يخضع ترتيب املواد عند النرش العتبارات فنية ال عالقة لها مبكانة الباحث أو بقيمة 

العمل.

9 - تخضع البحوث املقدمة للتحكيم ، وتعامل وفق األصول العلمّية املّتبعة يف املجلة.



ضوابط النشر

1 - ينضد البحث باستخدام الربنامج الحاسويب )Word( مبسافات مزدوجة بني األسطر وهوامش 
 Simplified( صفحة ، ونوع الخط وحجمه )2.5 سم، بحيث ال يزيد عـدد صفحاته عىل )40
نسـخة  وترسل  واملالحق،  والهوامش  والجداول  والرسوم  األشكال  ذلك  يف  مبا   ،)Arabic 14

إلكرتونية عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة.
2 - أن يكتب الباحث ملخصاً للبحث، باللغة العربية، عىل أن يكتب يف أعىل الصفحة عنوان 
البحث واسم الباحث )الباحثني( مع العنوان )الربيد اإللكرتوين( ورقم الهاتف والرتبة العلمية.

3 - أن يتضّمن البحث كلامت دالة )مفتاحية( عىل املوضوع الدقيق .
4 - ال يحّق للباحث نرش البحث أو جزء منه يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف مجلة )نقد 

وتنوير( إال مبوافقة رئيس هيئة التحرير.
5 - يفضل يف التوثيق االعتامد عىل التوثيق التقليدي )اسم املؤلف، عنوان الدراسة أو املؤلف، 
دار النرش، بلد النرش، تاريخ النرش( وال ضري يف اعتامد أسلوب جمعية علم النفس األمريكية 

.)APA(
6 - تحتفظ املجلة بحّقها يف أن تختزل أو ُتعيد صياغة بعض الجمل ألغراض الضبط اللغوي 

ومنهج التحرير.
7 - موافقة الكاتب عىل نقل حقوق النرش كاملة إىل املجلة.

8 - ترسل البحوث واملقاالت والدراسات والرتجامت إىل هيئة التحرير عىل الربيد اإللكرتوين 
watfaali@hotmail.com - 

العمل املقدم أصيل مل ينرش سابقا ومل يرسل إىل  بإقرار يعلن فيه أن  الباحث  10 - يتقدم 
النرش.

املواد بجدية وأن ترسل ألصحابها ردا رسيعا عىل  بالتعامل مع  التحرير  تتعهد هيئة   -  11
استالم البحث وأن ترسل إليهم أيضا خالل فرتة شهر يف الحد األقىص بقبول البحث أو رفضه 

من قبل الهيئة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام 

هيئة التحرير 




