صدور العدد الرابع من الدورية العلمية
المحكَّمة لجامعة ابن رشد
في ديسمبر كانون األول الماضي صدر العدد الرابع من الدورية العلمية
المح َّكمة لجامعة ابن رشد في هولندا .وقد تضمن العدد بحوثا علمية
في التخصصات المختلفة مؤكدة العمل على الجمع بين النظري
والميداني في تلك البحوث وخدمة مسيرة التفاعل بين الباحثين من
جامعات بلدان المنطقة من مشرقها حتى مغربها.
يذكر أنَّ الدورية العلمية البن رشد تصدر فصليا وتدار من نخبة من
أساتذة جامعة ابن رشد مع هيأة من المستشارين من العاملين في
جامعات تنتشر من أواسط آسيا حتى غرب أوروبا واألمريكتين ومن
جنسيات ومرجعيات علمية غنية التنوع..
والدورية تتطلع في خططها إلى تحوالت نوعية مهمة بجميع مستويات
العمل البحثي األكاديمي العلمي
فهي تتجه إلدراج أعمال بحثية بدعم مؤسسات ذات مرجعية إنسانية
الخدمة وتوظيف نتائج االستثمار البحثي ..كما تتجه لعقد مؤتمر
مخصوص للدوريات العلمية المحكمة وآفاق عملها فضال عن مؤتمرات
واحتفاليات أكاديمية تكريمية ألفضل الجهود البحثية المساهمة فيها.
ندعوكم للتفضل باالطالع على جهدنا المتواضع آملين لكم تحقيق الفائدة
المرجوة وشاكرين لكم تفضلكم بتوجيه المالحظات وأشكال التفاعل
والنقد الموضوعي الذي نرحب به كما نتشرف بدعوتكم للمساهمة
بأعدادنا التالية بخاصة في ملف البحوث االقتصادية التي ستكون في
العدد الجديد على شرف المفكر العراقي إبراهيم كبة ،وهو العدد األول
لعام  2102الذي سيصدر قريبا.
إليكم أوليات العدد الرابع
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وقد جاء في مفتتح

العدد ما نصه:

تمضي سفينة االستكشاف العلمي والبحث األكاديمي في أجواء تكتنفها مصاعب وعراقيل عديدة؛ إال ّ
أن الجهود تتصل
مستمرة بدأب وإصرار على تحقيق منجز علمي ،يخدم مسيرة تطمين الحاجات العملية لإلنسان وتلبي مطالب شعوبنا في
حياة أسهل ،عبر أنسنة الحياة وإخضاعها لقوانين التقدم والحداثة ومنطقها العقلي الصائبّ .
إن توجهنا إلى تعزيز مسيرة
البحث العلمي لن يقف عند حدود استكتاب علمائنا وأساتذتنا تجريديا هنا بين دفتي الدورية العلمية لجامعة ابن رشد حسب بل
نتجه إلى بحوث ميدانية في علوم النفس واالجتماع واالقتصاد والسياسة وإدارة األعمال واللغة واألدب والفن لنزاوج بين
مختبرات البحث ومعاييرها وبين مختبرات الواقع وما يجابهنا فيها ،وهو األمر الذي ندعو فيه الشركات والمؤسسات
المختلفة لتبني تلك المشروعات التي رسمناها ودعمها بالملموس المادي الذي ال ي ُْخ ِرج األكاديمي عن أدائه وضوابطه
ومستهدفاته بقدر ما يخلق التفاعل بين أطراف الفعل اإلنساني موضوعيا..مؤكدين على أهمية اتحاد إيجابي بين رأس المال
المالي ورأس المال العلمي بقصد البشري وقدرات العطاء المعرفي األكاديمي البحثي .وهذا ما تبقى عشرات ومئات من
مؤسساتنا العاملة بحاجة لنتائجه وتطبيقاته .ونحن نزعم امتالكنا مفردة مما يلبي تلك الحاجة األمر الذي ينتظر عالقات
مباشرة مع تلك المؤسسات ومتطلبات عملها الموجودة إجاباتها لدى باحثاتنا وباحثينا...
إنّنا هنا نؤكد احتضان جامعة ابن رشد تلك المهمة البحثية اإلنسانية عبر دوريتها وعبر مراكز البحث العلمي فيها منفتحين
هنا على أشكال الدعم غير المشروط بما هو غير أكاديمي أو غير علمي .متطلعين لكل الجهات المعنية باستثمار نتائج تلك
البحوث لمصلحة اإلنسان وحقوقه وحاجاته ..وفي ضوء هذا النهج يجد القارئ المتفحص موضوعات هذا العدد قد تحولت
بالنظري إلى جملة ما تتح صل عليه من أداءات نفعية ملموسة بمختلف العلوم ومحاور البحث فيها..
ومجددا نؤكد ّ
أن الرؤى الفكرية والمعالجات الموجودة تظل بانتظار حوار علمي ربما يجد الحافز الموضوعي المكين
الستيالد منجز جديد قد يتعارض مع األول ولكنه بالتأكيد يستقي منه أسس عمله للوصول لألنضج واألكثر صوابا ودقة في
النتائج العلمية نظريا وعمليا...
وقد آلينا على أنفسنا أن ننفتح على تجاريب من جنسيات متعددة ،مؤجلين بعضا من جهود زميالتنا وزمالئنا في الجامعة،
لنتوسع في التفاعل مع اآلخر من خارج مؤسستنا الفتية؛ وللتفاعل مع المتغيرات الجارية التي نتطلع ألن تتجه اتجاها يتمسك
بقوة بالمنطق العقلي المعرفي للعمل ومن هنا فإنّكم تجدون مساهمات من المغرب والجزائر وتونس مثلما تجدونها من مصر
وفلسطين حيث معالم التغيير بتلك البلدان وكذلك من بلدان باتت ترصد المليارات للعلوم والبحوث وللجامعات كما في
المملكة العربية السع ودية والكويت إلى جانب الباحثين في ظروف استثنائية كما أولئك العلماء من العراق ..وكل هذه
التجاريب التي تنتمي إلى جامعات بلدان المنطقة تتفاعل وتجاريب علمائنا المقيمين في بلدان أوروبا الغربية ومختبراتها
المعرفية لتنتج خطابا علميا حداثويا جديدا يخرجنا من قعر مقياس االعتماد األكاديمي العالمي من جهة ويقدم إيجابيا أساتذة
جامعتنا وباحثينا من جهة أخرى...
إنّنا لن نمارس غرورا؛ فنحن نعرف وندرك معنى البدايات ومعنى أن يكون حجمنا المادي متواضعا ،ونحن نسير متحسسين
ما تحت أقدامنا لكي تكون خطواتنا ثابتة راسخة ،ولكي ننتقل إلى المراحل التالية تدريجا من دون حرق إحداها ومن ث ّم
احتمال التعثر...
ومن هنا فإنّنا نجدد دعوتنا إلى جميع المعنيين بدعم البحوث العلمية كيما يساهموا معنا في تفعيل المسيرة وتبنيها ..ولتكون
خططنا االستراتيجية مشتركة متضافرة في جمع أكثر من جهة لصبّ جهودها في بوتقة متماسكة قادرة على إنتاج الثمار
العلمية األنضج واألغنى...
أيتها الزميالت ..أيها الزمالء نجدد التوكيد على أننا معا وسويا يمكننا تحقيق أفضل المنجزات المعرفية المنتظرة سواء
لطلبة العلوم والمعارف أم لحاجات البشرية في مسيرتها من أجل تطبيع الحياة و تطويعها لتلبية مستهدفاتها النبيلة
السامية ونحن بكم ومعكم نتقدم ..نحيِّي هنا بهذه المناسبة مواقف الدعم ومعاضدتكم للجهود العلمية بوجودكم في هذه
المؤسسة األكاديمية غير الربحية وليس من ربح لنا سوى نتاجنا العلمي يخدم اإلنسانية وشعوبنا ..وتحية العلم لكم
جميعا...
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الئحة الدورية العلمية لجامعة ابن رشد في هولندا

الزميالت العزيزات ..الزمالء األعزاء
الباحثون األكاديميون األفاضل جميعا
تحية طيبة وبعد
نضععع بععين ايععديكم الئحععة أوليععة تنطلععق بهععا الدوريععة العلميععة المحكمععة لجامعععة ابععن رشععد
دعمعععا للبحعععث العلمعععي وتفععععيال لعععه منتظعععرين هنعععا مسعععاهماتكم جميععععا فيهعععا ..علعععى أسعععا
تنصعععب بحعععوثكم فعععي األمعععور الميدانيعععة المباشعععرة التعععي تتصعععل بهمعععوم
معععن التطلعععع ألن
ف
النعععععا والموضعععععوعات المعرفيعععععة التعععععي تشعععععغلهم وتفيعععععدهم ..وعلعععععى أسعععععا التحعععععول
بعععالبحوث مععععن النظعععري البحععععت المنفصعععل عععععن الواقععععع إلعععى مععععا يتصعععل بواقععععع اإلنسععععان
وتطلعاته وحاجاته المعرفية الثقافية ،الروحية والمادية..
آملعععين هنعععا دراسعععة الظعععواهر األبعععرم فعععي حيواتنعععا وبمعععنهج علمعععي ومنطلقعععات تنويريعععة
تلتععزم المنطععق العقلعععي ومنتجععه واجتهعععاده ..ثقتنععا أنكعععم سععتتجهون للتفاععععل اإليجععابي معععع
هعععذه الدوريعععة العلميعععة لتكعععون ميعععدانا مخصوصعععا لجهعععودكم التخصصعععية ..ونحعععن نععععدكم
بعع ن تظهععر أعععداد دوريتنععا الالحقععة بصععيغة الكتععاب العلمععي الععذي يتنععاول بمقععاالت بحثيععة
محعععورا أو ععععددا معععن المحعععاور المعرفيعععة الرئيسعععة ..ومعععن المفيعععد أن نشعععير هنعععا إلعععى أن
بحعععوثكم سعععيجري عليهعععا تحكعععيم علمعععي معععا يعنعععي االسعععتفادة منهعععا فعععي الترقيعععات العلميعععة
وكععل معععا يعععدخل فعععي االسعععتحقاق المرافعععق ..نرحعععب بكعععم سعععلفا وتمنياتنعععا للجميعععع بعععالتوفيق
والسؤدد.
الئحة عمل:

"الدورية العلمية لجامعة ابن رشد"
دوريّةةةةة علميّةةةةة مح ّكمةةةةة ،تعنةةةةى بنشةةةةر مقةةةةاالت علميةةةةة بحثيةةةةة رصةةةةينة؛
تلتةةةزم بالشةةةروط المتعةةةارف عليهةةةا فةةةي الةةةدوريات األكاديميةةةة المحكمةةةة..
تخضةةةةع جميةةةةع البحةةةةوث المقدمةةةةة للتحكةةةةيم العلمةةةةي الةةةةذي ينةةةةاط بأسةةةةاتذة
االختصةةةةاص مةةةةن حملةةةةة الشةةةةهادات والةةةةدرجات العلميةةةةة المؤهلةةةةة لمهةةةةام
التقةةةةةةويم والمراجعةةةةةةة والتحكةةةةةةيم فةةةةةةي البحةةةةةةوث العلميةةةةةةة علةةةةةةى وفةةةةةةق
التخصصةةةةةات البحثيةةةةةة واتجاهاتهةةةةةا ..ويشةةةةةترط فةةةةةي البحةةةةةوث المرسةةةةةلة
إلى دورية جامعة ابن رشد توافر اآلتي:
 . 11تنشةةةةر الدوريةةةةةة موادهةةةةةا باللغةةةةات العربيةةةةةة واألنجليزيةةةةةة األمةةةةةر
الةةةةذي يفضةةةةل فيةةةةه أن يرسةةةةل الباحةةةةث ملخصةةةةا ملحقةةةةا باألنجليزيةةةةة
أو الفرنسةةةةية لبحثةةةةه .كةةةةذلك ستنشةةةةر مجلةةةةة جامعةةةةة ابةةةةن رشةةةةد فةةةةي

مرحلةةةةةةة تاليةةةةةةة البحةةةةةةوث الةةةةةةواردة بلغةةةةةةات أخةةةةةةرى (الكورديةةةةةةة،
الهولنديةةةةة) .بمةةةةا يلةةةةزم بشةةةةكل واجةةةةب تةةةةوافر اللغةةةةة السةةةةليمة نحةةةةوا
وإمالء وعالمات ترقيم وأية تفاصيل أخرى.
 . 11يلةةةزم للبحةةةث المرسةةةل أن يكةةةون مةةةدفوعا بشةةةكل خةةةاص للمجلةةةة
ولةةةةم يسةةةةبق نشةةةةره فةةةةي مكةةةةان آخةةةةر يسةةةةتثنى مةةةةن ذلةةةةك مةةةةا تبيحةةةةه
الضرورات العلمية األكاديمية ..
 .11أن تتةةةوافر فةةةي البحةةةث سةةةمات الحداثةةةة واألصةةةالة وتبنةةةي المةةةنهج
العلمي..
 . 10يرجةةةى التةةةزام الجوانةةةب الشةةةكلية الخاصةةةة بعةةةرض البحةةةث مةةةن
جهةةةةة كتابةةةةةة عنةةةةوان البحةةةةةث واسةةةةم كاتبةةةةةه و\أو كتّابةةةةه والدرجةةةةةة
العلميةةةة بةةةاللغتين العربيةةةة واألنجليزيةةةة مةةةع عنةةةوان الباحةةةث وبريةةةده
األلكتروني وهاتفه.
 . 10أيةةةة عبةةةارات إهةةةداء أو كلمةةةات شةةةكر بخاصةةةة تلةةةك الموجهةةةة إلةةةى
الجهات الداعمة للبحث ،توضع في ورقة مستقلة..
 .10تخضةةةةع البحةةةةوث جميعةةةةا للمراجعةةةةة والتقةةةةويم (التحكةةةةيم) العلمةةةةي
مع التزام بالسرية التامة بشأن عمليات التحكيم..
 . 10ال تعةةةةاد المةةةةواد إلةةةةى أصةةةةحابها فةةةةي جميةةةةع األحةةةةوال؛ وتخضةةةةع
آلليات اإلخراج الفني لطباعة الدورية..
 . 10مةةةةن المفتةةةةرض فةةةةي البحةةةةوث وجةةةةود ملخةةةةص بالعربيةةةةة وآخةةةةر
علةةةةى وفةةةةق المةةةةادة أوال يطابقةةةةه باألنجليزيةةةةة أو الفرنسةةةةية بحةةةةدود
 101 – 101كلمةةةةةةة ويتضةةةةةةمن هةةةةةةذا الملخةةةةةةص جةةةةةةوهر البحةةةةةةث
وأهدافه ومنهجيته والنتائج الرئيسة ..
 .10ذكةةةر المصةةةادر والمراجةةةع بةةةأوراق مسةةةتقلة فةةةي آخةةةر البحةةةث مةةةع
االنتبةةةاه علةةةى مسةةةألة الترتيةةةب باسةةةتخدام اسةةةم المؤلةةةف أو المةةةؤلفين
فةةةةةي البدايةةةةةة ثةةةةةم عنةةةةةوان المصةةةةةدر والناشةةةةةر والمطبعةةةةةة وتةةةةةاري
الصدور وموضع االقتباس..
 .11يكةةةةون حجةةةةم البحةةةةث بمعةةةةدل بةةةةين  11-10صةةةةفحة أو بمعةةةةدل ال
يزيةةد علةةةى الةةة  11111كلمةةةة بمةةا فةةةي ذلةةةك الجةةةداول والتخطيطةةةات
والمرفقات...

 . 11يرجةةةةةةى اسةةةةةةتخدام المصةةةةةةطلح الالتينةةةةةةي مقابةةةةةةل المصةةةةةةطلحات
الواردة في البحث قدر المتاح.
 .11يلةةةةةزم احتةةةةةرام حقةةةةةوق الملكيةةةةةة وحقةةةةةوق الخصوصةةةةةية لألنةةةةةاس
الخاضعين للبحوث الميدانية..
 . 11ترفةةةق رسةةةالة مةةةع البحةةةث تمثةةةل إقةةةرارا بةةةأن البحةةةث يمثةةةل جهةةةده
الخةةةاص أو باالشةةةتراك مةةةع شةةةخص أو أكثةةةر يلةةةزم ظهةةةور أسةةةمائهم
معةةةةه فةةةةي التوكيةةةةل الةةةةذي يمنحونةةةةه لمجلةةةةة جامعةةةةة ابةةةةن رشةةةةد مةةةةع
تخويل المجلة بطباعة المادة ونشرها.
 .10تُعلةةةم مجلةةةة جامعةةةة ابةةةن رشةةةد الباحةةةث بةةةورود مادتةةةه وتنقةةةل إليةةةه
راي المحكمين بشان صالحية النشر و أية تعديالت محتملة..
 .10تنشةةةر مجلةةةة جامعةةةة ابةةةن رشةةةد حاليةةةا ألكترونيةةةا وعنةةةد الشةةةروع
بالطباعةةةة تصةةةل البةةةاحثين ثةةةالث نسةةة مةةةن العةةةدد الةةةذي ينشةةةر فيةةةه
البحث..
 . 10يةةةةدفع الباحةةةةةث مبلغةةةةةا رمزيةةةةةا عةةةةن نشةةةةةره بحثةةةةةه فةةةةةي الدوريةةةةةة
المطبوعة مقداره  111يورو.
ترسةةةةةةةل البحةةةةةةةوث إلةةةةةةةى عنةةةةةةةوان رئةةةةةةةيس التحريةةةةةةةر أ.د .تيسةةةةةةةير
اآللوسةةةةةي .وتوجةةةةةه جميةةةةةع المراسةةةةةالت إلةةةةةى العنةةةةةوان البريةةةةةدي
لجامعةةةة ابةةةن رشةةةد فةةةي هولنةةةدا .أو إلةةةى البريةةةد األلكترونةةةي لةةةرئيس
الجامعة أو لهيأة تحريرمجلة جامعة ابن رشد..
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