
 

 
 

 معارف تربوية

 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. طنجة. تطوان. الحسيمة.
 

 

 دعوة للنشر
 

 تحية طيبة وبعد:

 علمية مجلة وهي ،"تربوية معارف" من خامسال لعددا إصدار عن يعلن أن المركز يسر     

 الباحثين جميع ندعو المناسبة وبهذه. والتكوين التعليم وقضايا التربوية بالمباحث تعنى
 ههايوج    معاصرة وإشكاالت موضوعات تتناول ودراسات بمقاالت المشاركة إلى والمهتمين

 .وتحريرا محتوى   العلمي الحرص

 
 . 20/3/2021:ترسل المساهمات في أجل ال يتعدى -     

 :المراسلة عنوان
connaissancespedagogiques@gmail.com 

 النشر: قواعد  

 في أي وسيلة نشر أخرى. امنشور المقالكون يأن ال  -1  

 بإحدى اللغات، العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية.مقاالت تقبل ال -2 

ى في إعداد الدراسات والمقاالت العلمية، تأصيال ومنهجا االلتزام بالمنهج العلمي المراع   -3 

 وصياغة وتوثيقا:

الدراسات متسمة بالعمق واألصالة وحسن األسلوب المقاالت أو أوال: أن تكون  

ووضوحه، والسالمة من األخطاء اللغوية والنحوية، وأن يسهم نشرها بإضافة في 

 .المعرفة التربوية

د المقدمةُ الموضوع  أو اإلشكال وأهمية  الدراسة وأهدافها، وأن ت        كون ثانيا : أن تُحد  

 .للنتائج في صفحة واحدة اتركيب الخاتمة



ذات عناوين دقيقة وواضحة، ومتناسقة حجما   أو المقال ثالثا : أن تكون مباحث الدراسة      

 وترتيبا.

: أن تكون المقاالت موثقة من الناحية العلمية بالمراجع والمصادر والوثائق، رابعا     

 ثبت  علميا.، وتُ  ماصفحة وفق الضوابط والترتيب المعمول به الهوامش في أسفل كل   وتوضع  

 .المقالقائمة منسقة بالمصادر والمراجع في آخر 

 وأن تكون، تثبت األشكال والجداول والرسوم والخرائط في شكل صورأن : خامسا 

 .واألرقام واضحة المعالم واألسماء

 ب: صفحة مكتوبة 15و  08عدد صفحات المقال أو الدراسة ما بين  يتراوحأن  -4

 14في المتن، و 16، بحجم عادي، وبمقاس Traditional Arabic: خط اللغة العربية - 

 16غليظ، وفي العناوين الفرعية: مقاس  18في الهامش. وفي العناوين األساسية: مقاس 
 غليظ.

في المتن،  14، بحجم عادي، وبمقاس  Times New Roman: خط اللغات األجنبية -

غليظ، وفي العناوين الفرعية: مقاس  16في الهامش. وفي العناوين األساسية: مقاس  12و
 غليظ. 14

 بقبول إما الباحث ويُخب ر سري، نحو على للتحكيم والدراسات المقاالت جميع تخضع  -5
 الحالة هذه وفي. بالرفض أو بها، غبل  يُ  التي التعديالت ببعض المشروط بالقبول أو مساهمته،

 .األسباب ببيان ملزمة ليست المجلة فإن ؛

 .بها المدلى البيانات صحة في المسؤولية كامل وحدهم المنشورة المواد أصحاب يتحمل  -6

 ،العلمية قيمة معالجتهوة الموضوع، أهمي على بناء  ألعمال المقدمة اة نشر أولوي تكون -7

 .التسلم، وااللتزام بالتعديالت المطلوبةوأسلوب عرضه، وتاريخ 

 هيئة التحرير                                                                            


