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  تصدر مجلة نقد وتنوير (مقاربات نقدية يف الرتبية واملجتمع)، وهي مجلة فكرية تربوية

وتوزع يف أنحاء العامل  محكمة عن مركز نقد وتنوير للدراسات اإلنسانية، تنرش املجلة ورقيا

األكاد�ي لرئيس وقع املتنرش عىل  ك� ww.tanwair.com: موقع العريب. وتنرش إلكرتونيا عىل

  www.watfa.netالتحرير 

 ىل إصدار مجلة انبثقت رسالة املجلة من شعور مؤسسها األستاذ الدكتور عيل وطفة بالحاجة إ

للدراسات الرتبوية واالجت�عية ذات رؤية نقدية، �كنها أن تسهم يف توليد ثقافة تنويرية لدراسة 

التحديات الرتبوية والثقافية التي تواجه املنظومات الرتبوية العربية املعارصة. ومن هذا املنطلق 

م يف تغي� واقع املجتمع فإن مجلة (نقد وتنوير) تسعى إىل إنتاج خطاب تنويري حدايث، يسه

 العريب، مبناهج علمية ومقاربات فكرية نقدية رصينة. 

  ،وضمن هذه الرؤية، تسعى املجلة إىل التميّز، يف مجال الدراسات الرتبوية واالجت�عية والثقافية

ة ممكنة من التأث� يف الوعي والثقافة الرتبوية باستحضار البعد النقدي وإىل تحقيق أعىل درج

 .  يف مقارباتها ملوضوعة الرتبية والثقافة وقضايا املجتمع الفكرية والرتبوية

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

 - ة مميّزة للباحث� وأن تقّدم انتاجا علميا يتميز بالجدة واألصالة. مرجعية علمي تشكيل 

 - حديات الرتبوية والثقافية املعارصة. إحداث حركة تنوير ونقد فكرية يف مواجهة الت 

 -  املتجددة يف االنفتاح عىل الثقافات العاملية والعمل عىل ترجمة أهم األفكار والتصورات

 مجاالت العلوم الرتبوية واالجت�عية والثقافية. 

 - ي� العرب، مرشقاً ومغرباً؛ لتبادل الخربات مّد جسور التواصل ب� املفكرين والباحث� واألكاد�

 والتجارب، مبا يسهم يف خدمة الباحث� واملهتم� بالدراسات الرتبوية واالجت�عية والحضارية. 

 -  إشاعة الفكر الرتبوي الفلسفي النقدي يف مواجهة مختلف مظاهر الخطاب التقليدي

واألسطوري الذي عفا عليه الزمن، ومل يعد صالحاً لتلبية حاجاتنا الفكرية والحضارية، مواجهة 

 رصيحة شاملة. 

 النقدية التي تغطي املجاالت اآلتية تعنى املجلة بالدراسات واألبحاث :اهت�مات املجلة: 

  اواألنرثوبولوجيالبحوث العلمية الرصينة يف الرتبية واملجتمع والتاريخ واللغة وعلم النفس 

الثقافية، والدراسات املعنيّة بأعالم الرتبية وعلم االجت�ع، ومستقبل الرتبية وفلسفتها، واملقاالت 

ج�ت العلمّية، وعرض الكتب الجديدة ومراجعتها واألع�ل العلمية التي �كن والتقارير والرت

 .أن تسهم يف تطوير الرتبية ورقّي املجتمع وتطوّره حضاريا

 واهتماماتها اِّـجلة  رسالة

http://www.watfa.net/
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 واألنرثوبولوجيامجاالت الرتبية وعلم االجت�ع  يف النقدية والدراسات األبحاث بنرش املجلة ترحب 

 والعلوم السياسية ومختلف مجاالت العلوم اإلنسانية، وترحب أيضا بجميع املقاالت التي تتناول

 ومختلف الرتبية ب� ما وتهتم املجلة بالعلوم البينيةوالثقافة واملجتمع،  الرتبية ب� العالقة

 صحافة الخ.   أنرثوبولوجيا، علم نفس، طب، اجت�ع، علم فن، سياسة، أدب، - العلوم

 والتي �كنها األجنبية اللغات عن املرتجمة النقدية الرتبوية باملقاالت ترحيب أ�ا املجلة ترحب 

 الرتبية يف مجال الفكر العريب مبستجدات الرتبوي العقل وتغني العربية قافةالث مع تتخاصب أن

 واملجتمع. 

 يف الرشوط املنهجية فيها تتوافر التي األصيلة النقدية الفكرية والدراسات املقاالت املجلة تنرش 

 مكتوبة أن تكون عىل واالجت�عية، الرتبوية العلوم يف والتوثيق، واالستقصاء واإلحاطة الجّدة

 العربية.  باللغة

 أو باللغة (الفرنسية وآخر العربية باللغة كلمة 200 حدود يف صمبلخّ  املقال يصحب أن يفّضل 

 . )االنجليزية

 م أو  )إلكرتونيًّا أو ورقيًّا (نرش قد يكون أال البحث يف يشرتط  مكاٍن آخر.   أيّ  يف للنرش قدِّ

 نرشه.   يسبق ومل أصيل البحث ا يؤكد فيه أنيجب عىل الباحث أن يقدم تعهد 

 ودقّتها.  اللغة وبسالمة واملعرفية العلمية وبالقيمة باألصالة البحث يجب أن يتسم 

 ملخصات عن املؤمترات وطروحات ترحب املجلة بالتقارير العلمية ومراجعات الكتب و

املاجست� والدكتوراه واملقابالت والندوات والحوارات الفكرية يف مجال الثقافة والرتبية 

 واملجتمع.  

 التحكيم املتّبعة العلميّة األصول وفق للتحكيم، وتعامل املقدمة البحوث تخضع .    

 

 

 

 شروط النشر 

 إ�� وال��جمات والدراسات واملقاالت البحوث ترسل
اإللك��و�ي  ال��يد ع�� التحر�ر رئيس
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  البحث أو املقالة إلكرتونيا باستخدام برنامج  ينضدMicrosoft Word عدد ويراعى أال يزيد 

 والهوامش والجداول والرسوم األشكال ذلك يف ) صفحة، مبا40( صفحات املادة العلمية عىل

 واملالحق.  

   جلة ملخصا باللغة العربية وآخر باإلنكليزية أو الفرنسية عن املادة املرسلة يزود الباحث امل

 كلمة.   200بحيث ال تزيد عدد كل�ت امللخص عن 

   ورقم )اإللكرتو� ) الربيدوالعنوانيتوقع من الباحث أن يذكر الصفة العلمية ومكان العمل 

 للرتاسل من جهة وتضم� الرضوري منها يف منت البحث.   الهاتف

  الدقيق.   املوضوع عىل كل�ت مفتاحية دالة ث تضم� البحثيرجى من الباح 

  نقد وتنوير)( مجلة يف نرشه إقرار بعد آخر مكان يف منه جزء أو البحث نرش للباحث يحّق  ال 

 التحرير.  هيئة رئيس مبوافقة إال

  املؤلف، دار أو الدراسة عنوان املؤلف، التقليدي (اسم التوثيق عىل االعت�د التوثيق يف يفضل 

 ) APA( األمريكية النفس علم جمعية أسلوب اعت�د يف ض� النرش) وال تاريخ النرش، بلد النرش،

  التحرير.  اللغوي ومنهج الضبط ألغراض الجمل بعض صياغة أن تُعيد يف بحّقها املجلة تحتفظ 

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

  عىل استالم رسيعا ردا ألصحابها ترسل وأن بجدية املواد مع بالتعامل التحرير هيئة تتعهد 

 قبل رفضه من أو البحث بقبول األقىص الحد يف شهر فرتة خالل أيضا إليهم ترسل وأن لبحثا

 الهيئة. 

   عىل موقع مركز نقد وتنوير �كن للباحث� االطالع.comwww.tanwair فعالية املجلة  ملشاهدة

  –واالطالع عىل املقاالت واألبحاث املنشورة فيها 

  اإللكرتو� الربيد عىل التحرير هيئة إىل والرتج�ت والدراسات واملقاالت البحوث ترسل    

tanwair.comeditorial@ - gmail.comcritique.lumieres@ 

 ضوابط النشر 
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