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  (مقار�ات نقدية �� ال��بية وا�جتمع)، و�� مجلة فكر�ة تر�و�ة محكمة عن مركز تصدر مجلة نقد وتنو�ر

 نقد وتنو�ر للدراسات اإل�سانية، تنشر ا�جلة ورقيا وتوزع �� أنحاء العالم العر�ي. وتنشر إلك��ونيا ع��

  .tanwair.comwww.: موقع

  انبثقت رسالة ا�جلة من شعور مؤسسها األستاذ الدكتور ع�� وطفة با�حاجة إ�� إصدار مجلة

دية، يمك��ا أن �سهم �� توليد ثقافة تنو�ر�ة لدراسة للدراسات ال��بو�ة واالجتماعية ذات رؤ�ة نق

التحديات ال��بو�ة والثقافية ال�ي تواجھ املنظومات ال��بو�ة العر�ية املعاصرة. ومن هذا املنطلق فإن 

مجلة (نقد وتنو�ر) �س�� إ�� إنتاج خطاب تنو�ري حدا�ي، �سهم �� �غي�� واقع ا�جتمع العر�ي، بمنا�ج 

 كر�ة نقدية رصينة. علمية ومقار�ات ف

  ���وضمن هذه الرؤ�ة، �س�� ا�جلة إ�� التمّ��، �� مجال الدراسات ال��بو�ة واالجتماعية والثقافية، و

أع�� درجة ممكنة من التأث�� �� الو�� والثقافة ال��بو�ة باستحضار البعد النقدي �� مقار�ا��ا  تحقيق

 . ملوضوعة ال��بية والثقافة وقضايا ا�جتمع الفكر�ة وال��بو�ة

 :و��دف مجلة (نقد وتنو�ر) إ�� تحقيق األهداف اآلتية

  .شكيل مرجعية علمية مم�ّ�ة للباحث�ن وأن تقّدم انتاجا علميا يتم�� با�جدة واألصالة� 

  .إحداث حركة تنو�ر ونقد فكر�ة �� مواجهة التحديات ال��بو�ة والثقافية املعاصرة 

  االنفتاح ع�� الثقافات العاملية والعمل ع�� ترجمة أهم األف�ار والتصورات املتجددة �� مجاالت العلوم

 ال��بو�ة واالجتماعية والثقافية. 

  ؛ لتبادل ا�خ��ات
ً
 ومغر�ا

ً
مّد جسور التواصل ب�ن املفكر�ن والباحث�ن واأل�اديمي�ن العرب، مشرقا

 والتجارب، بما �سهم �� خدمة الباحث�ن واملهتم�ن بالدراسات ال��بو�ة واالجتماعية وا�حضار�ة. 

  إشاعة الفكر ال��بوي الفلسفي النقدي �� مواجهة مختلف مظاهر ا�خطاب التقليدي واألسطوري

 لتلبية حاج
ً
 اتنا الفكر�ة وا�حضار�ة، مواجهة صر�حة شاملة. الذي عفا عليھ الزمن، ولم �عد صا�حا

 :�ع�ى ا�جلة بالدراسات واألبحاث النقدية ال�ي �غطي ا�جاالت اآلتية :اهتمامات ا�جلة

 ع والتار�خ واللغة وعلم النفس واألن��و�ولوجيا الثقافية، البحوث العلمية الرصينة �� ال��بية وا�جتم

والدراسات املعنّية بأعالم ال��بية وعلم االجتماع، ومستقبل ال��بية وفلسف��ا، واملقاالت والتقار�ر 

وال��جمات العلمّية، وعرض الكتب ا�جديدة ومراجع��ا واألعمال العلمية ال�ي يمكن أن �سهم �� تطو�ر 

 .ا�جتمع وتطّوره حضار�ا ال��بية ور��ّ 

 واهتماماتها اِّـجلة  رسالة
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 مجاالت ال��بية وعلم االجتماع واألن��و�ولوجيا  �� النقدية والدراسات األبحاث بنشر ا�جلة ترحب

 سانية، وترحب أيضا بجميع املقاالت ال�ي تتناول والعلوم السياسية ومختلف مجاالت العلوم اإل�

 ومختلف ال��بية ب�ن ما والثقافة وا�جتمع، و��تم ا�جلة بالعلوم البينية ال��بية ب�ن العالقة

 �حافة ا�خ.   أن��و�ولوجيا، علم نفس، طب، اجتماع، علم فن، سياسة، أدب، - العلوم

 أن وال�ي يمك��ا األجنبية اللغات عن امل��جمة النقدية ال��بو�ة باملقاالت ترحيب أيما ا�جلة ترحب 

 ال��بية �� مجال الفكر العر�ي بمستجدات ال��بوي  العقل و�غ�ي العر�ية الثقافة تتخاصب مع

 وا�جتمع. 

 املن�جيةالشروط  ف��ا تتوافر ال�ي األصيلة النقدية الفكر�ة اساتوالدر  املقاالت ا�جلة تنشر �� 

 مكتو�ة أن ت�ون  ع�� واالجتماعية، ال��بو�ة العلوم �� والتوثيق، واالستقصاء واإلحاطة ا�جّدة

 العر�ية.  باللغة

 ص املقال ي�حب أن يفّضل
ّ

 أو الفر�سية( باللغة وآخر العر�ية باللغة �لمة 200 حدود �� بم�خ

 . اإلنجل��ية)

 ا�شر ( قد ي�ون  أال البحث �� �ش��ط ا أو ورقي� م أو )إلك��وني�  م�اٍن آخر.   أّي  �� للنشر قِدّ

 شره.   �سبق ولم أصيل البحث يجب ع�� الباحث أن يقدم �عهدا يؤكد فيھ أن� 

 ا.  اللغة و�سالمة واملعرفية العلمية و�القيمة باألصالة البحث يجب أن يتسم��
ّ
 ودق

  الكتب وم�خصات عن املؤتمرات وطروحات املاجست�� ترحب ا�جلة بالتقار�ر العلمية ومراجعات

 والدكتوراه واملقابالت والندوات وا�حوارات الفكر�ة �� مجال الثقافة وال��بية وا�جتمع.  

 التحكيم املّتبعة العلمّية األصول  وفق للتحكيم، و�عامل املقدمة البحوث تخضع  . 

 

 

 

 شروط النشر 
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  البحث أو املقالة إلك��ونيا باستخدام برنامج  ينضدMicrosoft Word عدد و�را�� أال يز�د 

 والهوامش وا�جداول  والرسوم األش�ال ذلك �� ) صفحة، بما40( صفحات املادة العلمية ع��

 واملالحق.  

    يزود الباحث ا�جلة م�خصا باللغة العر�ية وآخر باإلن�ل��ية أو الفر�سية عن املادة املرسلة بحيث

 �لمة.   200ال تز�د عدد �لمات امل�خص عن 

  اإللك��و�ي) ورقم ال��يد( يتوقع من الباحث أن يذكر الصفة العلمية وم�ان العمل والعنوان 

 لضروري م��ا �� م�ن البحث.  لل��اسل من جهة وتضم�ن ا الهاتف

  الدقيق.   املوضوع ع�� �لمات مفتاحية دالة ير�� من الباحث تضم�ن البحث 

  إال مجلة (نقد وتنو�ر) �� �شره إقرار �عد آخر م�ان �� منھ جزء أو البحث �شر للباحث يحّق  ال 

 التحر�ر.  هيئة رئيس بموافقة

  املؤلف، دار أو الدراسة عنوان املؤلف، (اسمالتقليدي  التوثيق ع�� االعتماد التوثيق �� يفضل 

 ) APAاألمر�كية ( النفس علم جمعية أسلوب اعتماد �� ض�� النشر) وال تار�خ النشر، بلد النشر،

  عيد �� بحّقها ا�جلة تحتفظ
ُ
 التحر�ر.  اللغوي ومن�ج الضبط ألغراض ا�جمل �عض صياغة أن �

  إ�� النشر.  يرسل ولم سابقا ينشر لم أصيل املقدم العمل أن فيھ �علن بإقرار الباحث يتقدم 

  ع�� استالم سريعا ردا أل�حا��ا ترسل وأن بجدية اداملو مع بالتعامل التحر�ر هيئة تتعهد 

 قبل رفضھ من أو البحث بقبول  األق�ىى ا�حد �� شهر ف��ة خالل أيضا إل��م ترسل وأن البحث

 الهيئة. 

   يمكن للباحث�ن االطالع ع�� موقع مركز نقد وتنو�ر.comwww.tanwair  ملشاهدة فعالية ا�جلة

 واالطالع ع�� املقاالت واألبحاث املنشورة ف��ا 

  اإللك��و�ي ال��يد ع�� التحر�ر هيئة إ�� وال��جمات والدراسات واملقاالت البحوث ترسل    

gmail.comcritique.lumieres@ 

 ضوابط النشر 

http://www.tanwair/

