العدد الثاني من مجلة جامعة ابن رشد األكاديمية المحكمة
د .محمد عبد الرحمن يونس
صدر العدد الثاني من مجلة جامعة ابن رشد األكاديمية المحكمة التي تصدر عن جامعة ابن رشد
في هولندا .وقد كتب مفتتحا لهذا العدد األستاذ الدكتور تيسير عبد الجبار اآللوسي ،رئيس تحرير
المجلة ،جاء فيه  :يكون الواقع والتجربة العمليّة والتحكيم المستند إلى النظريات هو األساس
الفاعل واألكثر سدادا وحكمة ،في أ ّ
ي جهد أكاديمي ذي قيمة .ومن هنا تأتي العناية بالرصانة
والموضوعية وبالمنطق العقلي الذي نتمسك به بثبات .ونحن في إصدارنا هذا العدد من مجلة
ابن رشد العلميّة المحكمة ،نرحب بمالحظات من يم ّد لنا يد المساعدة في قراءته لمحتوياته وفي
تفاصيل اإلخراج والعرض ،وبك ّل ما يمكن أن يساهم في تعزيز المسيرة ورفدها بالمفردات
الداعمة لتق ّدمها وتطورها  .إننا لنشعر باالعتزاز كوننا ندلي اليوم بكلمة معرفيّة وإن كانت ما
زالت في بداية المشوار؛ فنحن نثق بأنها ستتعزز وتنمو بفضل العقول العلميّة المشاركة
وتجاريبها في ميادين الحياة ،ومنتج اإلنسان المعرفي واإلبداعي الجمالي بما يخدم معالجة
مختلف القضايا الحياتية المتنوعة .وجامعة ابن رشد ،المؤسسة الراعية لهذه الدورية العلميّة ،ما
زالت ال تعدو عن كونها مؤسسة علمية أكاديمية في أول خطواتهاّ ..
لكن منجزها هنا ال يبدأ من
الصفر ،ألنّه يستند إلى أعمدة الفكر والتحليل والمعالجة وإلى خبرات العقول األكاديميّة التي
تلتئم سويا ومعا في هذه المؤسسة .هذا ،وقد جاءت بحوث العدد الثاني ودراساته مرتبة على
شكل محاور ،فالمحور األول بعنوان  :األدب وعلوم اللغة والفلسفة ،وقد ض ّم البحوث اآلتية:
 1ـ النصّ السير ذاتي ،قراءة في روايتي " الوطن في العينين" ومن" يجرؤ على الشوق"
لحميدة نعنع .د .ليلى جباري ،ص .2
 2ـ مقاربات نظريّة في مفهوم الفضاء الروائي وبنيته ودوره السردي في النصّ الروائي .د.
محمد عبد الرحمن يونس .ص .16
 3ـ دور المؤثّرات السياقية في تقدير المدى الزمني للفونيم /دراسة فونولوجية حاسوبية .د .أحمد
راغب أحمد .ص .27
 4ـ الخصائص السرديّة وجمالياتها في رواية " الصبار" لسحر خليفة .د .فراموز ميرازيى ،ود:
على باقر طاهرى نيا ،و :روح اله مهديان طرقبه .ص .52
 5ـ نظرية الصفر وتطبيقها على النحو العربي .د .سناء حميد البياتي.
أ ّما المحور الثاني فهو بعنوان :االقتصاد ودور إدارة األعمال ,وقد ض ّم البحوث اآلتية:
1. Knowledge management in the advanced Knowledge business
organization . Dr:Abdulrahman AL-juboori . p: 148.

2ـ تحديث محاسبة التكاليف في النظام المحاسبي الموحد للوحدات الصناعيّة العراقية .د .صباح
قدوري .ص .148
أ ّما المحور الثالث فهو بعنوان :الفنون .وقد على ض ّم البحوث اآلتية:
 1ـ الشفويات والمسرح أو تقاطع األنثروبولوجي والمسرحي .أ .فاطمة ديلمي .ص .169
2ـ الديكور المسرحي بين الفكر والتقنية .د .معتز عناد غزوان .ص .181
أ ّما المحور الرابع فهو بعنوان :العلوم النفسيّة والتربويّة ،قد ض ّم البحثين اآلتيين:
 1ـ الضغوط النفسيّة على األ ّم الحامل ،منطقة رام هللا ـ فلسطين .د .عمر الريماوي .ص .192
 2ـ إمكانية تطبيق مبادئ المدارس المستقلة من وجهة نظر الخبراء التربويين في األردن .ص
.215
وقد جاء العدد في  235صفحة ،أ ّما لوحتا الغالف  :األولى واألخيرة فهما للفنان التشكيلي
العراقي قاسم الساعدي .تجدر اإلشارة إلى أن هيئة تحرير المجلة تتكون من األساتذة :
رئيس التحرير  :أ.د .تيسير عبد الجبار اآللوسي
نائب رئيس التحرير :أ .د .عبد اإلله الصائغ.
سكرتير التحرير : :أ .د .حسين األنصاري
أعضاء هيئة التحرير  :د .صباح قدوري ـ د .سمير جميل حسين ـ د .صالح كرميان

