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 رشد ابن جامعة عن تصدر التي المحكمة األكاديمية رشد ابن جامعة مجلة من الثاني العدد صدر

 تحرير رئيس اآللوسي، الجبار عبد تيسير الدكتور األستاذ العدد لهذا مفتتحا كتب وقد. هولندا في

 األساس هو النظريات إلى المستند والتحكيم العمليّة والتجربة الواقع يكون:  فيه جاء المجلة،

 بالرصانة العناية تأتي هنا ومن. قيمة ذي أكاديمي جهد أيّ  في وحكمة، سدادا واألكثر الفاعل

 مجلة من العدد هذا إصدارنا في ونحن. بثبات به نتمسك الذي العقلي وبالمنطق والموضوعية

 وفي لمحتوياته قراءته في المساعدة يد لنا يمدّ  من بمالحظات نرحب المحكمة، العلميّة رشد ابن

 بالمفردات ورفدها المسيرة تعزيز في يساهم أن يمكن ما وبكلّ  والعرض، اإلخراج تفاصيل

 ما كانت وإن معرفيّة بكلمة اليوم ندلي كوننا باالعتزاز لنشعر إننا.  وتطورها لتقّدمها الداعمة

 المشاركة العلميّة العقول بفضل وتنمو ستتعزز بأنها نثق فنحن المشوار؛ بداية في زالت

 معالجة يخدم بما الجمالي واإلبداعي المعرفي اإلنسان ومنتج الحياة، ميادين في وتجاريبها

 ما العلميّة، الدورية لهذه الراعية المؤسسة رشد، ابن وجامعة. المتنوعة الحياتية القضايا مختلف

 من يبدأ ال هنا منجزها لكنّ .. خطواتها أول في أكاديمية علمية مؤسسة كونها عن تعدو ال زالت

 التي األكاديميّة العقول خبرات وإلى والمعالجة والتحليل الفكر أعمدة إلى يستند ألنّه الصفر،

 على مرتبة ودراساته الثاني العدد بحوث جاءت وقد هذا،. المؤسسة هذه في ومعا سويا تلتئم

 : اآلتية البحوث ضمّ  وقد والفلسفة، اللغة وعلوم األدب:  بعنوان األول فالمحور ،محاور شكل
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 . 16 ص. يونس الرحمن عبد محمد
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