
صدور العدد الخامس من الدورية العلمية  
 المحكَّمة لجامعة ابن رشد

 مكتب إعالم جامعة ابن رشد في هولندا
وقد ". مجلة ابن رشد"صدر العدد الخامس من الدورية العلمية المحكَّمة 

حفل العدد بجملة من البحوث العلمية في مختلف الميادين المعرفية النظرية 

 .   والميدانية

شر البحوث العلمية وهي مسؤولة عن البحوث بطريقة أدائها المجلة تن

العلمي وشروط البحث المنهجي ومحدداته المعمول بها في الجامعات 

وتنفتح المجلة على مختلف الباحثين العاملين في الجامعات .. الرصينة

 . األخرى بخاصة منهم  أولئك العاملون في جامعات بلدان الشرق األوسط

لبحوث تلك اول. بحوث باللغتين العربية واألنجليزيةتنشر المجلة ال

ونظرا للضغط . فيهماباللغتين أن تلتزم بوضع ملخصات موجزة المنشورة 

الكبير على المجلة وعدد البحوث الواردة إليها فإّن المجلة ستعمد لالعتذار 

عن تلك البحوث الطويلة على أهميتها لفسح المجال أمام نشر أكبر عدد من 

 ..الملتزمة بالحجم المحدد في شروط النشر بالمجلة البحوث

نحن نجدد دعوتنا لجميع الباحثات والباحثين لنشر منجزهم العلمي في 

مجلة ابن رشد العلمية كونها الجسر المعرفي المتين بين حضارتي جنوب 

مؤكدين هنا على أننا نعمل تدريجا وبحسب . وشرق المتوسط وشماله

االت الوافية مع مكتبات جامعات بلدان المنطقة المتاح على إيجاد االتص

فضال عن إيجاد أسس التفاعل افيجابي البناء والتعاون بما يلبي أفضل 

 ..وسائل تمكين باحثينا من أداء مهامهم المعرفية العلمية

وسيعلن في القريب عن مؤتمر للدوريات العلمية وآفاق تطورها وتحديث 

مع دعوتنا هنا لمختلف .. العالمية أنشطتها البحثية وربطها بالمكتبة

 ..الجامعات كيما تبدي تصوراتها وأشكال تفاعلها ودعمها لهذا االتجاه

 :ط اآلتيالرابيرجى فتح  ووضوح القراءة  ولمزيد من التفاصيل
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 :وقد جاء في مفتتح العدد  ما نصه

 مفتتح

 

في ظروف تتنامى فيها  حاالت التنافس في توظيف البحث العلمي في 

الدول المقتدمة وجامعاتها ومراكزها البحثية، نجد بالمقابل وفي كثير من 

امعات المنطقة؛ أما نحن، األحيان حاالت من التخلف والهزال في ج

بجامعة ابن رشد في هولندا كونها تمثل جسرا بين الحضارات، فقد 

لنا في . اخترنا أن ندخل ميدان النشاط البحثي من أوسع أبوابه وقد عوَّ

ذلك على تفعيل طاقات متخصصينا وأساتذة جامعتنا مع الترحيب بكل 

ة جامعات الشرق الجهود البحثية العلمية الرصينة المتأتية من أروق

 ...األوسط والعاملين فيها من الكوادر العلمية

ولعلنا اليوم مع انطالقة عام جديد لصدور أعداد  مجلة ابن رشد العلمية 

المحكمة نتطلع إلى دعم من لدن أولئك الذين يشاركوننا المهمة البحثية 

العلمية، ونحن فخورون بجهدنا على تواضع االنطالقة وظروفها المادية 

 ... المعقدة التي تجابهها

وصحيح أننا ما زلنا في أول الطريق بوصفنا مؤسسة علمية أكاديمية لم 

تولد إال منذ سنوات معدودة فقط، إال أنه من الصحيح أيضا أننا نحمل 

معنا كل تلك الخبرات الممتدة لعقود من الزمن لدى مؤسسي هذه الجامعة 

ونحن ... ة العلمية المحكمةوالمشرفين على أنشطتها وأولها هذه المجل

نعّول بقوة على تعاضد الجهود وعلى تكاتفها بما يحمل المهمة العلمية 

من أجل عطاء نوعي يرتقي بنا ويعالج قضايانا الحيوية بروح علمي 

 .وبخطاب ثقافي معرفي متخصص ينتمي لعصرنا ولمنطق الحداثة فيه

بمجموعة جديدة من نتشرف اليوم بتقديم كوكبة من الباحثات والباحثين 

األعمال البحثية النظرية والميدانية التي عالجت تنوعات في شؤونها من 

إشكاالت لغوية وأدبية وأخرى جمالية غنية ثّرة في مجاالت الفنون 

والتاريخ  والفلسفة مثلما في مجاالت البحوث النفسية التربوية التي 

لك الدراسات يضاف إليها ت.. رصدت ظواهر مهمة في حياة مجتمعاتنا

االقتصادية المتخصصة وتلك التي عالجت إشكالياتها بمشرط العلوم 

 ..السياسية



إال أننا نعتذر اليوم عن تأجيل الملف الخاص بالعدد إلى عدد تال الستكمال 

الجهد المخصوص آملين دعما وتفاعال إيجابيا من لدن باحثينا في هذا 

 .اإلطار

ونحن نجدد توكيدنا .. كنا بهذا العددنشكر كل األساتذة األفاضل ممن شار

على أننا مازلنا في بداية المشوار ما يتطلب جهودا مضاعفة في تجاوز 

تلك الهفوات التي قد تتبدى هنا وهناك، بسبب من ضغوط العمل 

غير أننا نمتلك .. وانطالقته األولية  التي تجابه مصاعب وأوصاب عديدة

لبحثية إلى تلك الجوانب الهامشية الثقة التامة بفطنة القارئ والجهات ا

 ... مؤكدين إصرارنا على االنتهاء منها في أقرب سقف زمني متاح

إّن التنوع في هذا العدد بيّن واضح، وإننا نطلب من الباحثين مؤازرتنا 

في مواصلة التوكيد على هذا النهج معتذرين عن رفض البحوث المطولة 

البحوث ومجال أوسع لعدد أكبر لصالح فسحة أكبر لتنوع [ على أهميتها]

 ...منها مما يستحق المشاركة والنشر

قات التعاون العلمي مع الجامعات الرصينة إننا نتعهد أيضا بتجيير عال

لصالح جهود بحثية أسمى وأعمق صلة بواقع المشكالت النظرية 

والميدانية التي تنتظر اإلجابة عنها بوساطة تلكم البحوث وعقول 

 ...الباحثات والباحثين المميزين بعلميتهم وبرصانتهم ومكانتهم األبرز

ا على تلك الجهود المثابرة التي نجدد خالص التحايا لزميالتنا وزمالئن

ترقى لمصاف العالمية؛ كما نجدد دعوتنا لتفاعل أوسع من طرف 

الجامعات مع هذا الجهد المعرفي العلمي الرصين آملين تعزز شبكة 

عالقات علمية متينة حيث يكون لحجم الدعم والتفاعل اإليجابي من تلك 

لجامعية ومراكز الجامعات دوره األنجع واألنضج في رفد المكتبة ا

 ..البحوث بنتاج العقول العلمية الناشطة

.. سلمت أدواركم في مسيرة البناء والتحديث.. نحن بكم ومعكم نتقدم

                                        ..وتحية العلم لكم جميعا
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 الئحة الدورية العلمية لجامعة ابن رشد في هولندا
 الزمالء األعزاء.. الزميالت العزيزات

 الباحثون األكاديميون األفاضل جميعا

 تحية طيبة وبعد

بها الدورية العلمية المحكَّمة لجامعة  انطلقتلية يديكم الئحة أوأنضع بين 

ابن رشد دعما للبحث العلمي وتفعيال له منتظرين هنا مساهماتكم جميعا 

على أساس من التطلع ألن تنصّب بحوثكم في األمور الميدانية .. فيها

المباشرة التي تتصل بهموم الناس والموضوعات المعرفية التي تشغلهم 

اس التحول بالبحوث من النظري البحت المنفصل وعلى أس.. وتفيدهم

عن الواقع إلى ما يتصل بواقع اإلنسان وتطلعاته وحاجاته المعرفية 

 .. الثقافية، الروحية والمادية

آملين هنا دراسة الظواهر األبرز في حيواتنا وبمنهج علمي ومنطلقات 

تجهون ثقتنا أنكم ست.. تنويرية تلتزم المنطق العقلي ومنتجه واجتهاده

للتفاعل اإليجابي مع هذه الدورية العلمية لتكون ميدانا مخصوصا 

ونحن نعدكم بأن تظهر أعداد دوريتنا الالحقة .. لجهودكم التخصصية

بصيغة الكتاب العلمي الذي يتناول بمقاالت بحثية محورا أو عددا من 

ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن بحوثكم .. المحاور المعرفية الرئيسة

جري عليها تحكيم علمي ما يعني االستفادة منها في الترقيات العلمية سي

نرحب بكم سلفا وتمنياتنا للجميع .. وكل ما يدخل في االستحقاق المرافق

 .بالتوفيق والسؤدد

 :الئحة عمل

 "الدورية العلمية لجامعة ابن رشد"
دوريّة علميّة محّكمة، تعنى بنشر مقاالت علمية بحثية رصينة؛ تلتزم 

تخضع جميع .. بالشروط المتعارف عليها في الدوريات األكاديمية المحكمة

البحوث المقدمة للتحكيم العلمي الذي يناط بأساتذة االختصاص من حملة 

الشهادات والدرجات العلمية المؤهلة لمهام التقويم والمراجعة والتحكيم في 

شترط في وي.. البحوث العلمية على وفق التخصصات البحثية واتجاهاتها

 :البحوث المرسلة إلى دورية جامعة ابن رشد توافر اآلتي



تنشر الدورية موادها باللغات العربية واألنجليزية األمر الذي . 05

يفضل فيه أن يرسل الباحث ملخصا ملحقا باألنجليزية أو الفرنسية 

كذلك ستنشر مجلة جامعة ابن رشد في مرحلة تالية البحوث . لبحثه

بما يلزم بشكل واجب (. الكوردية، الهولندية)أخرى الواردة بلغات 

توافر اللغة السليمة نحوا وإمالء وعالمات ترقيم وأية تفاصيل 

 .أخرى
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ويلزم هنا إرسال البحوث بحجم  ..ج الفني لطباعة الدوريةاإلخرا

ويتم االلتزام بنوع  54فيما حجم أحرف المتن تكون  52عنوان 

وأن يلتزم باألرقام العربية األصل  Times New Roman الخط

في جميع ما يرد بمتن البحث وهوامشه التي يلتزم ...( 5،4،7)

 ...بوضع ترقيم مخصوص لها في أسفل كل صفحة

من المفترض في البحوث وجود ملخص بالعربية وآخر على وفق . 02

باألنجليزية أو الفرنسية بحدود  الملخص العربي يطابقأو المادة 
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 ..ومنهجيته والنتائج الرئيسة 

البحث  ذكر المصادر والمراجع بأوراق مستقلة في آخرااللتزام ب. 01

مع االنتباه على مسألة الترتيب باستخدام اسم المؤلف أو المؤلفين في 



البداية ثم عنوان المصدر والناشر والمطبعة وتاريخ الصدور 

 ..وموضع االقتباس

صفحة أو بمعدل ال يزيد  40-03يكون حجم البحث بمعدل بين . 50

كلمة بما في ذلك الجداول والتخطيطات  50000على الـ 

 ... قاتوالمرف

يرجى استخدام المصطلح الالتيني مقابل المصطلحات الواردة في . 55
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يلزم ظهور أسمائهم معه في أو باالشتراك مع شخص أو أكثر 

التوكيل الذي يمنحونه لمجلة جامعة ابن رشد مع تخويل المجلة 

 . بطباعة المادة ونشرها
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 .. ن صالحية النشر و أية تعديالت محتملةأالمحكمين بش
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. تيسير اآللوسي. د.ترسل البحوث إلى عنوان رئيس التحرير أ

جامعة ابن رشد في وتوجه جميع المراسالت إلى العنوان البريدي ل

أو إلى البريد األلكتروني لرئيس الجامعة أو لهيأة . هولندا

 .. تحريرمجلة جامعة ابن رشد
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