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دع ـ ــوة للنش ــر
ّ
ّ
ٌظس هُئت جحسٍس مجلت امتُاش للعلىم التربىٍت والتعلُمُت (مجلت علمُت دوزٍت دولُت أكادًمُت محكمت جحت إشساف هُئت
ّ
ّ
مشكلت مً هخبت مً ألاطاجرة الباحثين مً مؤطظاث حامعُت متىىعت ّ
وعاملُت) ،أن
عسبُت
جحسٍس ،وهُئت علمُت (اطتشازٍت)
جدعى حمُع املهتمين (أطاجرة :الجامعاث واملدازض العلُا واملساكص الجامعُت ،وكرلك الباحثين ،وطلبت الدكتىزاه) ،الرًً
ًسغبىن بيشس بحىثهم ودزاطاتهم العلمُت ،إلى إزطالها عبر البرًد إلالكترووي الخاص باملجلت مع ضسوزة احترام مجاالث اهتمام
املجلت ،وقىاعد اليشس بها.
 البريد إلالكتروني الخاص باملجلةrevue.imtiyaz@gmail.com :

 اهتمامات املجلة :وشس املقاالث الىظسٍت واملُداهُت ذاث العالقت املباشسة أو غير املباشسة بالعلىم التربىٍت والتعلُمُت
هركس على طبُل املثال ال الحصس :املىاهج الدزاطُت؛ طسق ،أطالُب ،اطتراجُجُاث وهماذج التدزَع؛ الدًداكتُك العامت
ودًداكتُك املىاد؛ جكىىلىحُا التربُت والتعلُم؛ التقُُم والتقىٍم التربىي؛ إلادازة والتخطُط التربىي؛ علم الىفع التربىي؛
علم الاحتماع التربىي؛ علم الىفع الاحتماعي؛ علم الىفع املدزس ي؛ التجدًد التربىي؛ علم التربُت ،أطظه وأصىله؛ اقتصاد
التربُت؛ فلظفت التربُت؛ التىحُه وإلازشاد التربىي.
 قواعد النشر باملجلة:
ّ
 .1جيشس املجلت املقاالث باللغاث (العسبُت والفسوظُت والاهجليزًت) ،على أن ًسفق املقال بملخصين شاملين أحدهما بلغت
املقال ،والثاوي باللغت إلاهجليزًت ،مع ضسوزة إزفاقه بالعىىان املترحم والكلماث املفتاحُت ( 5كلماث على ألاكثر).
.2

أن ًتظم املقال باألصالت والابتكاز ،والجدة العلمُت والظالمت املىهجُت واللغىٍت.

.3

أال ًكىن قد طبق وشسه ،أو قدم لليشس ،أو مظتال مً كتاب ،وٍتحمل الباحث كامل املظؤولُت حُال ذلك.

 .4أال ًصٍد عدد صفحاث املقال على ( )22صفحت بما في ذلك ألاشكال والسطىماث واملساحع والجداول واملالحق ،وأن ال
ًقل عً ( )12صفحت.
ً .5تم التىجُق والاقتباض مً خالل الاعتماد على هظام حمعُت علم الىفع ألامسٍكُت في إصدازه الظادض:

( American

.)Psychological Association, APA, 6th Edition

 .6أن ًتم إزطال البحىث عبر البرًد إلالكترووي للمجلت ،مطبىعت على بسهامج
بالقالب املسفق بالىقس على السابط إلالكتروويwww.enset-skikda.dz
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