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دولية محكمة سداسية
املعهد الوطــني للبحث في التـربية
ردمد0000-0000 :

شروط النشرباملجلة
ثخضع املقاالت املرسلة ملجلة التعليمية للشروط التالية:
ا
 .1أن ًكىن البحث في مجال الخعليميت ،وأن ًخميز البحث باألصالت وإلاضافت العلميت .وأّل ًكىن قد وشز
ً
جزئيا أو ًّ
كليا أو ُوشز ما ٌشبهه في ا
أي وسيلت وشز إلكتروهيت أو ورقيت.
ً .2حزر البحث بئحدي اللغاث الخاليت :العزبيت ،الاهجليزًت ،الفزوسيت .مع جقدًم ملخصين ،في حدود
 222كلمت للملخصين مجخمعين ،حيث ّل ًزٍد عدد أسطز امللخص الىاحد عً  02أسطز ،أحدهما
بلغت املقال والثاوي باللغت الاهجليزًت على أن ًكىن أحد امللخصين باللغت العزبيت (وجىبا) ،مزفقا
بكلماث مفخاحيت في حدود دمس ( )25كلماث.
ً .3جب أّل جكىن املضامين املحزرة باللغت إلاهجليزًت (العىىان ،امللخص ،الكلماث املفخاحيت) مترجمت
جزجمت آليت.
ً .4جب أّل جزٍد عدد صفحاث املقال عً  22صفحت كحد أقص ى و أّل جقل عً  02صفحت كحد أدوى.
 .5جكخب البحىث باللغت العزبيت بذط  Sakkal Majallaحجم  06في املتن .وباللغت ألاجىبيت بذط Times
 New Romanحجم  02في املتن.
 .6ضزورة الالتزام بقالب املجلت.
 .7الخىثيق ًكىن باعخماد أسلىبISO 690 -2010 :
ّ .8ل ًقبل ححب املقال املزسل إىى املجلت في حالت الالعا عليه مً قبل رئيس الخحزٍز ،كما ّل ٌسمح
بئرساله إىى جهت أدزي أثىاء فترة املزاجعت والخحكيم.
 .9جذضع جميع البحىث للخقييم والخحكيم مً قبل لجىت علميت مكىهت مً دكاجزة ودبراء لهم كامل
الصعاحيت في قبىل أو رفض البحىث املقدمت لها .كما ًبلغ صاحب املقال بزأي الخبراء بالقبىل أو
الزفض.
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 .02حعبر جميع ألافكار امليشىرة في املجلت عً آراء كاجبيها ،وّل حعبر بالضزورة عً وجهت هظز جهت إلاصدار،
وٍذضع جزجيب ألابحاث امليشىرة ملىجباث فىيت.
 .00على الباحث التزام ألاماهت العلميت لخجىب الىقى في السزقت العلميت املحددة وفق القزار رقم 0282
املؤرخ في  27دٌسمبر  2222الذي ًحدد القىاعد املخعلقت بالىقاًت مً السزقت العلميت ومكافحتها.
 .02جحخفظ املجلت بحقها في عدم وشز أي بحث دون إبداء ألاسباب ،وحعخبر قزاراتها نهائيت.
 .03جزسل املقاّلث عبر البرًد الالكترووي الخاىيdidactique.inre@gmail.com :

