صدور العدد الثامن من الدورية العلمية المح َّكمة لجامعة ابن رشد
مكتب إعالم جامعة ابن رشد في هولندا

صدر العدد الثامن من الدورية العلمية المح َّكمة "مجلة ابن رشد".وقد تضمن المفتتح قراءة إحصائية
فيما أنجزته المجلة طوال سنتين واألعداد التي صدرت فيهما .مع إشارات لمنجزها العلمي وصالتها
وعالقاتها وولوجها سوق المطبوعات وتوزيعها على عدد من المؤسسات الجامعية والعلمية ومكاتب
وزارات التعليم العالي والجهات التي تتطلع لغنى هذا المنجز وتنوعه .فضال عن ذلك نود هنا أن نسجل
تثميننا العالي لدور عدد من الزميالت والزمالء في دعم توزيع المجلة على الجهات اإلعالمية والتعريف
بها بروح تعاوني مميز ونشكر أيضا الشخصيات العلمية التي أرسلت إلينا تحاياها وتقويماتها
اإليجابية...
مجلة ابن رشد العلمية ،التي بين يديكم هي دورية علمية مح َّكمة ال تنشر البحوث إال بعد إخضاعها
للتحكيم ،لذا ننوه إلى أهمية قراءة شروط النشر قبل اإلرسال بخاصة هنا تمسكنا بالنشر ألساتذة
الجامعات من جهة ومنتسبي مراكز البحث العلمي والمعاهد العليا للدراسات والبحوث ،معتذرين عن
النشر لألعزاء اآلخرين خارج تلك المؤسسات .ونود التوكيد بهذه المناسبة على التزامنا التام بطريقة
األداء العلمي لما يردنا من البحوث وشروط اشتغالها المنهجي ومحدداته المعمول بها في الجامعات
الرصينة ..وتنفتح دوريتنا العلمية على الباحثين العاملين في الجامعات األخرى من غير منتسبي
جامعتنا ،بخاصة منهم أولئك العاملون في جامعات بلدان الشرق األوسط.
وننشر البحوث الواردة إلينا باللغتين العربية واألنجليزية .إال أننا أيضا نلفت النظر إلى أنه نظرا للضغط
الكبير على المجلة وعدد البحوث الواردة إليها فإنّ المجلة عمدت لالعتذار عن تلك البحوث الطويلة على
أهميتها في محاولة لفسح المجال أوسع أمام نشر أكبر عدد من البحوث الملتزمة بالحجم المحدد في
شروط النشر بالمجلة..
وبغامر السعادة نعلن عن صدور العدد الجديد ،بوعد راسخ وعهد يتجدد بالعمل على تطوير إمكانات
اشتغالنا ودفعها إلى أمام وتجاوز ما يحصل من بعض هفوات تفرضها الجوانب أو األسباب التقنية
وربما بحدود أصغر تلك المادية .وفي وقت نجدد دعوتنا لجميع الباحثات والباحثين لنشر منجزهم العلمي
في مجلة ابن رشد العلمية بوصفها الجسر المعرفي المتين بين حضارتي جنوب وشرق المتوسط
وشماله ،نؤكد ترحيبنا وعلى وفق المتاح بطلبات مكتبات جامعات بلدان المنطقة ومراكزها البحثية
لالشتراك السنوي بأعداد المجلة ،أو الحصول عليها في إطار اتفاقات التعاون المعقودة بين جامعتنا
والجامعات والمؤسسات األخرى..
نرحب هنا بمالحظاتكم وتفاعالتكم آملين أن نكون قد حققنا فرصة أخرى لنشر البحوث والدراسات
ونضع بين أيديكم مقترحا للعمل التعاوني التعاضدي في دراسات ميدانية مشتركة بين باحثينا وجامعتنا
وباحثي الجامعات األخرى في العلوم والمجاالت المتاحة..
ولمزيد من التفاصيل ووضوح القراءة لهذا اإلعالن يرجى فتح الرابط اآلتي:

http://www.averroesuniversity.org/pages/AUHMAGOO8.pdf
إليكم أيضا في أدناه أوليات العدد الثامن
رابط العدد الثامن:

http://www.averroesuniversity.org/pages/MAGAUH008AAA.pdf

أما مواد العدد فتضمنت اآلتي:
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* تصميم الغالف الدكتور معتز عناد غزوان
* لوحتا الغالف للفنان التشكيلي العراقي األستاذ فيصل لعيبي

* غالف العدد حمل صورتين لعملين من أعمال الفنان التشكيلي األستاذ فيصل لعيبي
وقد جاء في مفتتح العدد ما نصه:

مفتتح
ماذا أنجزت مجلة ابن رشد العلمية المحكمة؟ ما تفاصيل جهودها طوال عامين من العطاء؟ لإلجابة عن
هذين السؤالين البد من اإلشارة إلى أن مجمل البحوث التي وردتنا احتاجت إلى ثالثة أمثالها عددا لتشكيل
لجان التحكيم ،كيما نراجع المنجز العلمي الذي وردنا .وتطلبت اتصاالت مع باحثين من خارج الجامعة
لتغطية مفردات العمل وإتاحة فرصة أوسع لصدور أعداد المجلة .وكان هذا في إطار تعاوني ربط بين
األساتذة بمختلف الجامعات من بلدان شرق أوسطية وأوروبية وآسيوية وأفريقية .فكان مفخرة في تلبية
هدف من أهداف وجود جامعتنا بمدها جسور التفاعل العلمي األكاديمي وتناقل الخبرات وعرض المنجز
بين منطقي التأسيس والتأصيل والحداثة والتجديد.
لقد رفضت إدارة التحرير عددا من البحوث بسبب عدم التزامها بالشروط الشكلية من مثل موضوع حجم
البحث الذي كان أحيانا يصلنا بما يعادل الـ 099صفحة وأكثر والشروط المنهجية وتماسك آليات اشتغال
يعن ذلك أن البحث غير جيد ولكن ظروف النشر في مجلتنا تتطلب تحديدا
البحث ..وفي الحال األولى لم ِ
للحجم ،غير ّ
أن السبب اآلخر كان يعني رفض البحث لمجانبته شروط العلمية ومنهجيتها وهو ما كان
يتقرر بأصوات الباحثين مع دور تكميلي مهم من هيأتي االستشارة والتحرير...
من جهة أخرى ينبغي اإلشارة إلى أننا امتلكنا وفرة في بعض األبواب والتخصصات من بحوث عديدة
وردتنا ،ما دفع لوضعها في تسلسل للنشر في األعداد التالية بحسب تواريخ ورودها ،مع هذا فإن ما نُشر
يعد بالقياس لحداثة صدور دوريتنا حجما نوعيا مهما فضال عن حجمه الكمي الطيب.
فقد ساهم في أعدادنا السبعة األولى  70باحثة وباحثا منهم  %04.66من الباحثات و %40.54من
الباحثين؛ نشروا  75بحثا علميا مح َّكما توزعت على التخصصات اآلتية :ففي باب األدب واللغة جاءت
النسبة األولى وهي  %07.00فيما احتلت النسبة الثانية بحوث االقتصاد بنسبة  %07.00يُضاف إليها

حقل اإلدارة بنسبة  .%0.00وجاء على التوالي تخصص العلوم النفسية والتربوية بنسبة  %00.00ثم
الفنون بنسبة  %09.44فالفلسفة والتاريخ ولكليهما نسبة  %5.00يعقبهما العلوم السياسية بنسبة %2.44
وتتشارك أخيرا علوم اإلدارة والقانون واإلعالم بنسبة  .%0.00وكانت نسبة النشر باللغة العربية تعادل
 %02فيما النشر باألنجليزية كان بنسبة .%4
إننا نتمنى توافر إمكانات تعزيز حجم الدورية وفتح مجال أوسع للمشاركات البحثية الرصينة .كما نؤكد
على أننا نبحث في أبواب التجديد والتحديث ونعتذر من تلك البحوث التي تقع في ميادين تقليدية بحتة
يمكنها أن تجد فرصها في دوريات أخرى نحترم جهدها وتوجهها أيضا .ونتطلع لجذب جهود الباحثات من
العامالت في هيأة التدريس ومراكز البحوث من النسوة .آملين للجميع مزيدا من النجاحات التي يحققونها
في رسم معالم بحثية نظرية وميدانية تخدم مسيرة التغيير و التقدم في بلداننا.
ومن جهتنا كما الحظ الباحثون والباحثات فقد جمدنا طوال المدة الماضية العمل بالشرط المالي ،األمر
الذي ال يمكننا االستمرار فيه مستقبال لكننا نأمل معالجة األمر بالطريقة المناسبة .علما أن هذا الشرط
حتى عند تطبيقه لن يكون سوى مفردة عينية رمزية غير مؤثرة.
نعد هنا بإصدار العدد التالي في فرصة أقرب بما يتجاوز تراكم التأخير في مواعيد بعض األعداد السابقة.
ونأمل بجهدنا المتواضع هذا أن نكون قد ساهمنا بالقدر المتاح ،بحسب وضعنا المخصوص ،وأن نكون
قدمنا دعما جديا لحركة البحث العلمي .متمنين أن تصادف هذه الجهود مؤازرة جدية ودعما من زميالتنا
وزمالئنا من أجل ديمومة العطاء واستمراره؛ ومعا وسويا نمضي إلى أمام.

رئيس التحرير
وللنظر في قائمة أعضاء هيأتي التحرير واالستشارة يرجى التفضل بقراءة اآلتي:
نحي ي جهود الزميالت والزمالء العاملين كافة ومنهم من ربما تأخذهم مشاغلهم الجديدة،
أو توجههم للتقاعد ألسباب صحية أو للتقدم بالعمر بعيدا عن بيتهم األكاديمي ومجلتهم.
هيأة التحرير
أ.د .تيسير عبدالجبار اآللوسي
رئيس التحرير
نائب رئيس التحرير أ.د .عبداإلله الصائغ
أ.د .حسين األنصاري
سكرتير التحرير
أعضاء هيأة التحرير
الدكتور محمد عبدالرحمن يونس
الدكتور معتز عناد غزوان
الدكتور صالح كرميان
الدكتور جميل حمداوي
الهيأة االستشارية
أ.د .جميل نصيف المملكة المتحدة
أ.د .عميراوي احميده
أ.د .عايدة قاسيموفا أذربيجان
أ.د .عامر المقدسي الواليات المتحدة األمريكية
أ.د .محمد عبدالعزيز ربيع الواليات المتحدة األمريكية
أ.م .خليف مصطفى غرايبة األردن

الئحة بشروط النشر في الدورية العلمية المح َّكمة لجامعة ابن رشد
الزميالت العزيزات ..الزمالء األعزاء
الباحثون األكاديميون األفاضل جميعا
تحية طيبة وبعد
نضععع بععين ايععديكم الئحععة أوليععة تنطلععق بهععا الدوريععة العلميععة المح َّكمععة لجامعععة ابععن رشععد
دعمعععا للبحعععث العلمعععي وتفععععيال لعععه منتظعععرين هنعععا مسعععاهماتكم جميععععا فيهعععا ..علعععى أسعععا
تنصعععب بحعععو كم فعععي األمعععور الميدانيعععة المباشعععرة التعععي تتصعععل بهمعععوم
معععن التطلعععع ألن
ّ
النعععععا والموضعععععوعات المعرفيعععععة التعععععي تشعععععغلهم وتفيعععععدهم ..وعلعععععى أسعععععا التحعععععول
بعععالبحوث معععن النظعععري البحعععت المنفصعععل ععععن الواقعععع إلعععى معععا يتصعععل بواقعععع اإلنسعععان
وتطلعاته وحاجاته المعرفية الثقافية ،الروحية والمادية..
آملعععين هنعععا دراسعععة الظعععواهر األبعععرز فعععي حيواتنعععا وبمعععنهن علمعععي ومنطلقعععات تنويريعععة
تلتععععزم المنطععععق العقلععععي ومنتجععععه واجتهععععاده ..قتنععععا أنكععععم سععععتتجهون للتفاعععععل اإليجععععابي
معععع هعععذه الدوريعععة العلميعععة لتكعععون ميعععدانا مخصوصعععا لجهعععودكم العلميعععة التخصصعععية..
ونحعععن نععععدكم بعععأن تظهعععر أععععداد دوريتنعععا الالحقعععة بصعععيغة الكتعععاب العلمعععي العععذي يتنعععاول
بمقعععاالت بحثيعععة محعععورا أو ععععددا معععن المحعععاور المعرفيعععة الرئيسعععة ..ومعععن المفيعععد أن
نشعععير هنعععا إلعععى أن بحعععو كم سعععيجري عليهعععا تحكعععيم علمعععي معععا يعنعععي االسعععتفادة منهعععا فعععي
الترقيععات العلميععة وكععل مععا يععدخل فععي االسععتحقاق المرافععق ..نرحععب بكععم سععلفا وتمنياتنععا
للجميع بالتوفيق والسؤدد.
الئحة عمل:

"الدورية العلمية لجامعة ابن رشد"
دوريّةةة علميّةةة مح ّكمةةة ،تعنةةى بنشةةر مقةةاالت علميةةة بحثيةةة رصةةينة؛ تلتةةزم بالشةةروط المتعةةارف
عليهةةةا فةةةي الةةةدوريات األكاديميةةةة المحكمةةةة ..تخضةةةع جميةةةع البحةةةوث المقدمةةةة للتحكةةةيم العلمةةةي
الةةةةذي ينةةةةاط بأسةةةةاتذة االختصةةةةاص مةةةةن حملةةةةة الشةةةةهادات والةةةةدرجات العلميةةةةة المؤهلةةةةة لمهةةةةام
التقةةةةةويم والمراجعةةةةةة والتحكةةةةةيم فةةةةةي البحةةةةةوث العلميةةةةةة علةةةةةى وفةةةةةق التخصصةةةةةات البحثيةةةةةة
واتجاهاتها ..ويشترط في البحوث المرسلة إلى دورية جامعة ابن رشد توافر اآلتي:

 .90تنشةةةر الدوريةةةة موادهةةةا باللغةةةات العربيةةةة واألنجليزيةةةة األمةةةر الةةةذي يفضةةةل فيةةةه أن
يرسةةةل الباحةةةث ملخصةةةا ملحقةةةا بالعربيةةةة واألنجليزيةةةة أو الفرنسةةةية لبحثةةةه .كةةةذلك ستنشةةةر
مجلةةةة جامعةةةة ابةةةن رشةةةد فةةةي مرحلةةةة تاليةةةة البحةةةوث الةةةواردة بلغةةةات أخةةةرى (الكورديةةةة،
الهولنديةةة) .بمةةا يلةةزم بشةةكل واجةةب تةةوافر اللغةةة السةةليمة نحةةوا وإمةةالء وعالمةةات تةةرقيم
وأية تفاصيل أخرى.
 .92يلةةزم للبحةةث المرسةةل أن يكةةون مةةدفوعا بشةةكل خةةاص للمجلةةة ولةةم يسةةبق نشةةره فةةي
مكةةةةان آخةةةةر يسةةةةتثنى مةةةةن ذلةةةةك مةةةةا تبيحةةةةه الضةةةةرورات العلميةةةةة األكاديميةةةةة ويرسةةةةل
الباحث \ الباحثة أو الباحثون إقرارا باألمر..
.90

أن تتوافر في البحث سمات الحداثة واألصالة وتبني المنهج العلمي..

 .96يرجةةةى التةةةزام الجوانةةةب الشةةةكلية الخاصةةةة بعةةةرض البحةةةث مةةةن جهةةةة كتابةةةة عنةةةوان
البحةةةث واسةةةةم كاتبةةةةه و\أو كتّابةةةةه والدرجةةةةة العلميةةةة بةةةةاللغتين العربيةةةةة واألنجليزيةةةةة مةةةةع
عنوان الباحث وبريده األلكتروني وهاتفه وسيرة ذاتية موجزة.
 .95أيةةةة عبةةةارات إهةةةداء أو كلمةةةات شةةةكر بخاصةةةة تلةةةك الموجهةةةة إلةةةى الجهةةةات الداعمةةةة
للبحث ،توضع في ورقة مستقلة..
 .94تخضةةةع البحةةةوث جميعةةةا للمراجعةةةة والتقةةةويم (التحكةةةيم) العلمةةةي مةةةع التةةةزام بالسةةةرية
التامة بشأن عمليات التحكيم من جانب المجلة..
 .97ال تعةةاد المةةواد إلةةى أصةةحابها فةةي جميةةع األحةةوال؛ وتخضةةع آلليةةات اإلخةةراج الفنةةي
لطباعة الدورية..
 .94مةةةن المفتةةةرض فةةةي البحةةةوث وجةةةود ملخةةةص بالعربيةةةة وآخةةةر علةةةى وفةةةق المةةةادة أوال
يطابقةةةةه باألنجليزيةةةةة أو الفرنسةةةةية بحةةةةدود  259 – 059كلمةةةةة ويتضةةةةمن هةةةةذا الملخةةةةص
جوهر البحث وأهدافه ومنهجيته والنتائج الرئيسة ..
 .90ذكةةر المصةةادر والمراجةةع بةةأوراق مسةةتقلة فةةي آخةةر البحةةث مةةع االنتبةةاه علةةى مسةةألة
الترتيةةةب باسةةةتخدام اسةةةم المؤلةةةف أو المةةةؤلفين فةةةي البدايةةةة ثةةةم عنةةةوان المصةةةدر والناشةةةر
والمطبعة وتاريخ الصدور وموضع االقتباس..

 .09يكةةةةون حجةةةةم البحةةةةث بمعةةةةدل بةةةةين  29-97صةةةةفحة أو بمعةةةةدل ال يزيةةةةد علةةةةى الةةةةـ
 09999كلمة بما في ذلك الجداول والتخطيطات والمرفقات...
يرجةةةى اسةةةتخدام المصةةةطلح الالتينةةةي مقابةةةل المصةةةطلحات الةةةواردة فةةةي البحةةةث
.00
قدر المتاح.
يلةةةةةزم احتةةةةةرام حقةةةةةوق الملكيةةةةةة وحقةةةةةوق الخصوصةةةةةية ل نةةةةةاس الخاضةةةةةعين
.02
للبحوث الميدانية..
 .00ترفةةةةق رسةةةةالة مةةةةع البحةةةةث تمثةةةةل إقةةةةرارا بةةةةأن البحةةةةث يمثةةةةل جهةةةةده الخةةةةاص أو
باالشةةتراك مةةع شةةخص أو أكثةةر يلةةزم ظهةةور أسةةمائهم معةةه فةةي التوكيةةل الةةذي يمنحونةةه
لمجلة جامعة ابن رشد مع تخويل المجلة بطباعة المادة ونشرها.
 .06تُعلةةةم مجلةةةة جامعةةةة ابةةةن رشةةةد الباحةةةث بةةةورود مادتةةةه وتنقةةةل إليةةةه رأي المحكمةةةين
بشأن صالحية النشر و\أو أية تعديالت محتملة..
 .05تنشةةةر مجلةةةة جامعةةةة ابةةةن رشةةةد ،حاليةةةا ،ألكترونيةةةا وعنةةةد الشةةةروع بالطباعةةةة تصةةةل
البةةةاحثين نسةةةخة أو أكثةةةر مةةةن العةةةدد الةةةذي ينشةةةر فيةةةه البحةةةث ..يرجةةةى إرسةةةال العنةةةاوين
البريدية لغرض اإلرسال.
يةةدفع الباحةةث ،مةةن غيةةر منتسةةبي جامعةةة ابةةن رشةةد ،مبلغةةا رمزيةةا عةةن نشةةره
.04
بحثةةةه فةةةي الدوريةةةة المطبوععععة مقةةةداره  099يةةةورو .يحةةة َّول إلةةةى رقةةةم الحسةةةاب الةةةوارد
في المجلة.
 .07لن ينشر البحث الذي ال يلتزم بواحد أو أكثر من الشروط المشار إليها في أعاله.

 .04يرجةةةى مالحظةةةة اآلتةةةي فةةةي المةةةواد المرسةةةلة :اسةةةتخدام بةةةنط (حجةةةم)  02للمةةةتن و09
للهةةةوامش وللمصةةةادر والمراجةةةع ،مةةةع بةةةنط  06للعنةةةوان .ونةةةوع الخةةةط يكةةةون Times
 .New Romanويرجةةةةةى اسةةةةةتخدام التةةةةةرقيم الالتينةةةةةي المعتةةةةةاد  1,2,3,..ectوأال
يُستخدم الترقيم الروماني أو غيره بالخصوص هنا بشأن نظام اإلحالة والتهميش.

ترسةةةةةةل البحةةةةةةوث إلةةةةةةى عنةةةةةةوان رئةةةةةةيس التحريةةةةةةر أ.د .تيسةةةةةةير
اآللوسةةةةةي .وتوجةةةةةه جميةةةةةع المراسةةةةةالت إلةةةةةى العنةةةةةوان البريعععععدي
لجامعةةة ابةةن رشةةد فةةي هولنةةدا .أو إلةةى البريةةد األلكترونةةي لةةرئيس
الجامعة أو لهيأة تحريرمجلة جامعة ابن رشد..
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