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 المدرسة المغربية
Al-Madrassa Al-Maghribiya 

 التربية والتكوينقضايا بتعنى جلة فكرية محكمة م
Revue à comité de lecture, spécialisée dans les questions de l’éducation et de la formation 

 

 

 

 

 النشرشروط 

 تخضع كل المقاالت والدراسات للتحكيم؛ -

 تنشر بالمجلة المقاالت والدراسات، التي وقع قبولها، باللغة العربية وأيضا بلغات أجنبية؛ -

 التي سبق إصدارها؛تقبل المقاالت والنصوص المقترحة للنشر  ال -

 تحتفظ هيئة تحرير المجلة بإمكانية التصرف في النصوص التي يتم قبول نشرها؛ -

وال يمكنه إعادة نشره إال بعد  ،يتقاضى مؤلف المقالة أو الدراسة التي تم نشرها تعويضا عن عمله -

 صدور العدد الموالي للمجلة؛

 ل لجنة القراءة في العدد المناسب؛تحتفظ هيئة التحرير بصالحية نشر مساهمة معتمدة من قب -

يم غير أنها غير ملزمة بتقد ،تبعث إدارة المجلة بإشعار مكتوب للمؤلف الذي تم قبول مساهمته للنشر -

 أي تبرير لقرارها بعدم نشر المقاالت المعروضة عليها.

 
 األبواب القارة للمجلة

 :محور العدد  

المعلن عنه في دعوة المساهمة. يجب أال يزيد حجم  يضم مقاالت ودراسات مرتبطة بالمحور الموضوعاتي

 رمز مطبعي )بما في ذلك الفراغات والهوامش والجداول والرسوم البيانية(. 40.000الدراسة عن 

 :مقاالت 

رمز  40.000يضم مقاالت ودراسات ال تندرج ضمن محور العدد. ويجب أال يزيد حجم الدراسة عن 

 مطبعي )بما في ذلك الفراغات والهوامش والجداول والرسوم البيانية(.

 :وثيقة 

تنشر المجلة تعريفا أو ملخصا أو تقديما لوثائق متعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي )تقارير وطنية 

 ودولية، دراسات، كتابات متميزة...(

 :قراءات 

لمستجدة في مجال تخصص المجلة، كما تهم متابعة المستجدات تتعلق بقراءات تحليلية ونقدية لإلصدارات ا

رمز مطبعي )بما  15.000و 10.000في ميادين التربية والتكوين والبحث. وهي مقاالت تتراوح ما بين 

 في ذلك الفراغات والهوامش(.

  :ترجمات 

يلية أو تحلتنشر المجلة ترجمات عربية لنصوص أساسية أو تأسيسية في مجال تخصصها، أو لدراسات 

 نقدية تتناول تجارب متميزة في ميادين التربية والتكوين والبحث، أو تقارير علمية.

 :ذاكرة المدرسة المغربية 
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مقاالت تتناول بالقراءة والتحليل نصوصا مؤسسة بالنسبة للمدرسة المغربية، في إطار بناء ذاكرة هذه 

ت اريخية. كما يضم هذا الباب تعريفا بشخصية كرسالمدرسة وإحياء التراث العلمي المرتبط بسيرورتها الت

في انشغاالتها الفكرية أو العملية اهتماما خاصا بقضايا التربية والتكوين والبحث في خدمة المدرسة 

 المغربية.

 بيبليوغرافيا مختارة 

يقدم هذا الباب الئحة مركزة لعناوين مصادر ومراجع ذات صلة، على الخصوص بالمحور الموضوعاتي 

 لعدد.ل

 
 المواصفات التقنية للمساهمات 

 : (Wordتبعث المساهمات المقترحة للنشر إلى إدارة المجلة في صيغة إلكترونية ) -

o العربية:وص باللغة النص ARIAL ،  ؛ 14الحجم 

o  الالتينيةغات بالل وصالنص :Times New Roman  12، الحجم. 

 ؛ ةُترفق كل دراسة بملخص )ما بين ستة إلى عشرة أسطر( باللغات العربية واالنجليزية والفرنسي -

 كلمات مفتاحية؛ وبعنوان المقال باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية ؛  5وب

 ترقم الجداول والرسوم البيانية ويوضع لها عنوان؛ -

ال بيانات االتصالمسار العلمي والمهني للمؤلف )ترفق األعمال المقترحة للنشر بنبذة مختصرة عن  -

الوظيفة، المؤسسة التي ينتمي إليها، آخر األعمال المنشورة...(. وهي بيانات تحتفظ بها إدارة كاملة، 

 المجلة.

 

 :إرشادات ببليوغرافية

 ؛ 690يشترط أن تكون المساهمات موثقة باإلحاالت المرجعية وفق ترتيب معيار إيزو  -

 notes de bas de) لة نظام اإلشارة إلى الصيغة المختصرة للمراجع في أسفل الصفحةتعتمد المج -

page)   األبجدي  لترتيبابينما تدرج الصيغة الكاملة للمراجع في بيبليوغرافيا نهاية المقال، حسب

 .للمؤلفين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


