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

صدر العدد العاشر من الدورية العلمية المح َّكمة "مجلة ابن رشد" .وقد جددت هيأة التحرير
إصرارها على مواصلة إصدار المجلة على الرغم من العقبات التي تعترضها .وتضمن المفتتح
مالحظات رئاسة التحرير بشأن الظروف المحيطة بإصدار المجلة وما ينتظر من الزميالت
والزمالء من مزيد إصرار وتحد تعزيزا للجهد العلمي .مع إشارات عامة ألبرز ما ورد من بحوث
في العدد العاشر....
والبد لنا هنا من إعادة تأكيد أن مجلة ابن رشد العلمية ،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 أو لعدم االلتزام
بمحددات النشر كافة بال استثناء شرط منها .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 فإن 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..
وبمبالغ السرور نعلن عن صدور العدد العاشر ،بأمل وعهد يتجدد بالعمل على تطوير إمكانات
اشتغالنا ودفعها إلى أمام وتجاوز ما قد يحصل من بعض هفوات ومثالب شكلية تفرضها العقبات
التقنية أو األسباب التي ال تمس الجوانب العلمية بالتأكيد ...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/AUHMAGO10advert.pdf
إليكم أيضا في أدناه أوليات العدد العاشر
رابط العدد العاشر:

http://www.averroesuniversity.org/pages/R0702AUHMAG10.pdf

أما مواد العدد فتضمنت اآلتي:

الفهرس
ص.
التصنيف
أ ،ب
مفتتح
001
األدب وعلوم اللغة
000
التوظيف األسطوري للدم في الحضارات القديمة (التوظيف الديني

واالجتماعي أنموذجين) الدكتور مروان فريد جرار
الحدث السياسي في شعر نازک المالئکة قيس خزاعل والدکتور
غالم رضا کريمی فرد
التحليل اللغوي بين المعنى المعجمي والسياق في تفسير عبد الحميد
بن باديس في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير د .لخضر حداد
رمز الحب و الرحلة في القصيدة الصوفية الجزائرية\ سعيد
المنداسي الجزائري نموذجا األستاذ:الطاهر حسيني
دراسات في التاريخ

العلماء والسلطة بالمغرب األقصى :مسألة التجنيد خالل عصر
السلطان العلوي المولى إسماعيل أنموذجا_(0707-0770م)
االقتصاد و إدارة االعمال

اآلثار المحتملة النضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية على
قطاع التجارة الخارجية د .عمر محمود أبو عيدة
الفنون

الحلزون الذهبي في الزخرفة العربية االسالميه الدكتورة  :صفا
لطفي
العلوم النفسية والتربوية

أهم المشكالت التي تواجه معلمي الصف األول األساسي في مدار
س مديرية جنوب الخليل من وجهة نظرهم د.جمال بحيص \د .خالد
قطوف
االتجاه نحو البرامج التعليمية المحوسبة لدى معلمي المدارس بوكالة
الغوث الدولية بمحافظات غزة د.عبد الفتاح عبد الغـي الهمـص \
د .زهيــــــــر عبد الحميد النواجحة

* تصميم الغالف الدكتور معتز عناد غزوان
* لوحتا الغالف للدكتورة وسماء األغا
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* غالف العدد حمل صورتين لعملين من أعمال الفنانة التشكيلية الدكتورة وسماء حسن األغا
وقد جاء في مفتتح العدد ما نصه:

مفتتح
آمال تتفتح بفضل إصرار من زميالتنا وزمالئنا ،وعزيمة ال تهن منهم كيما نواصل مشوار المنجز العلمي
األكاديمي ممثال بهذه الدورية الفصلية .إننا بإدارة التحرير وفي إطار مؤسسة تتبنى البحث العلمي جوهرا
ألنشطتها ،لنتطلع إلى ْ
أن يصل هذا العدد الذي تلكأ صدوره إلى أيادي الجهات التي تنتظر منجزه مجسَّدا
بقراءات بحثية رصينة.
في هذا العدد نوافذ عديدة كدأب المجلة في عنايتها بالتنوع؛ وسيجد القارئ عبر نافذة علوم األدب واللغة
معالجات تجمع بين اللغة األدبية وشعرية العبارة وبين القراءة النقدية الفكرية التي تستنطق تاريخ
الحضارة ورموز اإلبداع فيها ،بما يساعد على استكشاف عالمات وجودنا وبعض جذور الشفرات
المتداولة(( :التوظيف األسطوري للدم في الحضارات القديمة)) .كما يربط البحث العلمي هنا بين الظاهرة
السياسية ومادة اإلبداع الشعري(( :الحدث السياسي في شعر نازک المالئکة)) .ليأتي بحث آخر بتحليله
اللغوي الذي استنطق نصا ً من بطون التاريخ لكنه ال يغادر زمن المعالجة وأدواتها(( :التحليل اللغوي بين
المعنى المعجمي والسياق في تفسير عبد الحميد بن باديس .))...ومجددا نقرأ بحثا تاليا في تحليل الرمز
وهذه المرة في المنجز الصوفي(( :رمز الحب والرحلة في القصيدة الصوفية الجزائرية)) ..أما بالدراسات
التاريخية فلم يقف البحث عند األرقام وسجالتها بل بحث في موقع العلماء في مرحلة تاريخية بعينها ولعله
بهذا يتجه لإلفادة المعاصرة بقدر قراءة ذاك التاريخ(( :العلماء والسلطة بالمغرب األقصى :مسألة التجنيد
خالل عصر السلطان العلوي المولى إسماعيل .))..أما في االقتصاد فقد ربط البحث المخصوص بين

مفردة التجارة وقطاعها وحراكه والشأن الدولي بهذا الباب مع أداء لخطاب سياسي غير مباشر؛ ولكنه
يتمسك بالمحددات العلمية لقراءته(( :اآلثار المحتملة النضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية على
قطاع التجارة الخارجية)) .وفي هذا العدد كانت مادة الحلزون الذهبي في الزخرفة اإلسالمية إطاللة
جمالية فنية من جهة واستنطاق بحثي علمي مميز من جهة أخرى لعله عالمة يمكنها أن تضيف بمالمح
أدائها األكاديمي العلمي إلى الخطاب المعرفي من جهة والفني من جهة أخرى .ومن جديد نلج ميدانيا
بحوثا تخص حقل التربية وعلم النفس والتفاعالت الحديثة لتوظيف الحوسبة في المجال التعليمي مع
محددات جغرافية البد ستكون جد مهمة لبيئتها ومجتمعها ،باإلشارة هنا إلى بحثين هما(( :أهم المشكالت
التي تواجه معلمي الصف األول األساسي في مدار س مديرية جنوب الخليل ))...و ((االتجاه نحو
البرامج التعليمية المحوسبة لدى معلمي المدارس بوكالة الغوث الدولية..))....
نقدم هذي اإلطاللة العجلى في منجز العدد العاشر عسى تكون دعوة معرفية لتفضلكم باالطالع على هذا
المنجز واالستفادة منه بالقدر الذي ترونه سواء باالمتياح من المنجز بمفرداته أم بالحوار معه ومحاولة
تقديم قراءات معرفية أخرى في ذات الميادين التي اجتهد بها الزمالء فيما قدموه..
ولنمض معا وسويا لتعزيز مسيرة البحث والتقصي واستنطاق الموضوعات
مرحبا ،بمساهماتكم العلمية..
ِ
المعرفية بعقل متفتح ،ال يقف عند حدود بل يواصل مشوار االستكمال واإلضافة وربما االستبدال
والتغييرعلى وفق ما تفرضه نتائج البحث العلمي .وهذي تحية مخصوصة لكل المساهمات والمساهمين في
هذا العدد.

رئيس التحرير
وللنظر في قائمة أعضاء هيأتي التحرير واالستشارة يرجى التفضل بقراءة اآلتي:
نحيي جهود الزميالت والزمالء العاملين كافة ونرحب بالزميالت والزمالء الذين تقدموا
بطلبات االنضمام لهيأتي التحرير واالستشارة.
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 .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
معععن التطلعععع ألن تنصعععب بحعععوثكم فعععي األمعععور الميدانيعععة المباشعععرة التعععي تتصعععل بهمعععوم
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 ..ثقتنععععا 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 بحعععوثكم 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"
دوريّةةةة علميّةةةة مح ّكمةةةة ،تعنةةةى بنشةةةر مقةةةاالت علميةةةة بحثيةةةة رصةةةينة؛ تلتةةةزم بالشةةةروط المتعةةةارف عليهةةةا فةةةي الةةةدوريات
األكاديميةةةة المحكمةةةة ..تخضةةةع جميةةةع البحةةةوث المقدمةةةة للتحكةةةيم العلمةةةي الةةةذي ينةةةاط بأسةةةاتذة االختصةةةاص مةةةن حملةةةة
الشةةةةةهادات والةةةةةدرجات العلميةةةةةة المؤهلةةةةةة لمهةةةةةام التقةةةةةويم والمراجعةةةةةة والتحكةةةةةيم فةةةةةي البحةةةةةوث العلميةةةةةة علةةةةةى وفةةةةةق
التخصصات البحثية واتجاهاتها ..ويشترط في البحوث المرسلة إلى دورية جامعة ابن رشد توافر اآلتي:
تنشةةةةر الدوريةةةةة موادهةةةةا باللغةةةةات العربيةةةةة واألنجليزيةةةةة األمةةةةر الةةةةذي يفضةةةةل فيةةةةه أن يرسةةةةل الباحةةةةث
.00
ملخصةةةا ملحقةةةا بالعربيةةةة واألنجليزيةةةة أو الفرنسةةةية لبحثةةةه .كةةةذلك ستنشةةةر مجلةةةة جامعةةةة ابةةةن رشةةةد فةةةي مرحلةةةة
تاليةةةة البحةةةوث الةةةواردة بلغةةةات أخةةةرى (الكورديةةةة ،الهولنديةةةة) .بمةةةا يلةةةزم بشةةةكل واجةةةب تةةةوافر اللغةةةة السةةةليمة
نحوا وإمالء وعالمات ترقيم وأية تفاصيل أخرى.
يلةةةةزم للبحةةةةث المرسةةةةل أن يكةةةةون مةةةةدفوعا بشةةةةكل خةةةةاص للمجلةةةةة ولةةةةم يسةةةةبق نشةةةةره فةةةةي مكةةةةان آخةةةةر
.00
يسةةةتثنى مةةةن ذلةةةك مةةةا تبيحةةةه الضةةةرورات العلميةةةة األكاديميةةةة ويرسةةةل الباحةةةث \ الباحثةةةة أو البةةةاحثون إقةةةرارا
باألمر..
أن تتوافر في البحث سمات الحداثة واألصالة وتبني المنهج العلمي..
.00
يرجةةى التةةزام الجوانةةب الشةةكلية الخاصةةةة بعةةر البحةةث مةةن جهةةة كتابةةةة عنةةوان البحةةث واسةةم كاتبةةةه
.00
ّ
و\أو كتابةةةه والدرجةةةة العلميةةةة بةةةاللغتين العربيةةةة واألنجليزيةةةة مةةةع عنةةةوان الباحةةةث وبريةةةده األلكترونةةةي وهاتفةةةه

وسيرة ذاتية موجزة.
أيةةة عبةةةارات إهةةداء أو كلمةةةات شةةكر بخاصةةةة تلةةةك الموجهةةة إلةةةى الجهةةات الداعمةةةة للبحةةث ،توضةةةع فةةةي
.05
ورقة مستقلة..
تخضةةةةع البحةةةةوث جميعةةةةا للمراجعةةةةة والتقةةةةويم (التحكةةةةيم) العلمةةةةي مةةةةع التةةةةزام بالسةةةةرية التامةةةةة بشةةةةأن
.07
عمليات التحكيم من جانب المجلة..
ال تعةةةةةاد المةةةةةواد إلةةةةةى أصةةةةةحابها فةةةةةي جميةةةةةع األحةةةةةوال؛ وتخضةةةةةع آلليةةةةةات اإلخةةةةةرا الفنةةةةةي لطباعةةةةةة
.07
الدورية..
مةةةةةن المفتةةةةةر فةةةةةي البحةةةةةوث وجةةةةةود ملخةةةةةص بالعربيةةةةةة وآخةةةةةر علةةةةةى وفةةةةةق المةةةةةادة أوال يطابقةةةةةه
.01
باألنجليزيةةةةةة أو الفرنسةةةةةية بحةةةةةدود  050 – 050كلمةةةةةة ويتضةةةةةمن هةةةةةذا الملخةةةةةص جةةةةةوهر البحةةةةةث وأهدافةةةةةه
ومنهجيته والنتائج الرئيسة ..
ذكةةةةر المصةةةةادر والمراجةةةةع بةةةةأوراق مسةةةةتقلة فةةةةي آخةةةةر البحةةةةث مةةةةع االنتبةةةةاه علةةةةى مسةةةةألة الترتيةةةةب
.00
باسةةةتخدام اسةةةم المؤلةةةف أو المةةةؤلفين فةةةي البدايةةةة ثةةةم عنةةةوان المصةةةدر والناشةةةر والمطبعةةةة وتةةةاريخ الصةةةدور
وموضع االقتباس..
يكةةةون حجةةةم البحةةةث بمعةةةدل بةةةين  00-07صةةةفحة أو بمعةةةدل ال يزيةةةد علةةةى الةةةـ  00000كلمةةةة بمةةةا فةةةي
.00
ذلك الجداول والتخطيطات والمرفقات...
.00

يرجى استخدام المصطلح الالتيني مقابل المصطلحات الواردة في البحث قدر المتاح.

.00

يلةةةةةةزم احتةةةةةةرام حقةةةةةةوق الملكيةةةةةةة وحقةةةةةةوق الخصوصةةةةةةية ل نةةةةةةاس الخاضةةةةةةعين للبحةةةةةةوث
الميدانية..

ترفةةةق رسةةةالة مةةةع البحةةةث تمثةةةل إقةةةرارا بةةةأن البحةةةث يمثةةةل جهةةةده الخةةةاص أو باالشةةةتراك مةةةع شةةةخص أو
.00
أكثةةةر يلةةةزم ظهةةةور أسةةةمائهم معةةةه فةةةي التوكيةةةل الةةةذي يمنحونةةةه لمجلةةةة جامعةةةة ابةةةن رشةةةد مةةةع تخويةةةل المجلةةةة
بطباعة المادة ونشرها.
تُعلةةم مجلةةة جامعةةة ابةةن رشةةد الباحةةث بةةورود مادتةةه وتنقةةل إليةةه رأي المحكمةةين بشةةأن صةةالحية النشةةر
.00
و\أو أية تعديالت محتملة..
تنشةةةر مجلةةةة جامعةةةة ابةةةن رشةةةد ،حاليةةةا ،ألكترونيةةةا وعنةةةد الشةةةروع بالطباعةةةة تصةةةل البةةةاحثين نسةةةخة أو
.05
أكثر من العدد الذي ينشر فيه البحث ..يرجى إرسال العناوين البريدية لغر اإلرسال.
يةةةدفع الباحةةةث ،مةةةن غيةةةر منتسةةةبي جامعةةةة ابةةةن رشةةةد ،مبلغةةةا رمزيةةةا عةةةن نشةةةره بحثةةةه فةةةي
.07
الدورية المطبوعة مقداره  000يورو .يحوَّل إلى رقم الحساب الوارد في المجلة.
 . 07يرجةةةى مالحظةةةة اآلتةةةي فةةةي المةةةواد المرسةةةلة :اسةةةتخدام بةةةنط (حجةةةم)  00للمةةةتن و 00للهةةةوامل وللمصةةةادر
والمراجةةةةع ،مةةةةع بةةةةنط  00للعنةةةةوان .ونةةةةوع الخةةةةط يكةةةةون  .Times New Romanويرجةةةةى اسةةةةتخدام
التةةةرقيم الالتينةةةي المعتةةةاد  1,2,3,..ectفةةةي جميةةةع مةةةا يةةةرد بمةةةتن البحةةةث وهوامشةةةه التةةةي يُلتةةةزم بوضةةةع تةةةرقيم
مخصةةةوص لهةةةا اسةةةفل كةةةل صةةةفحة ..وأال يُسةةةتخدم التةةةرقيم الرومةةةاني أو غيةةةره بالخصةةةوص هنةةةا بشةةةأن نظةةةام
اإلحالة والتهميل تحديدا.
 .01لن ينشر البحث الذي ال يلتزم بواحد أو أكثر من الشروط المشار إليها في أعاله.

ترسعععععل ال بحعععععوث إلعععععى عنعععععوان رئعععععيس التحريعععععر أ.د .تيسعععععير اآللوسعععععي .وتوجعععععه جميعععععع
المراسععالت إلععى العنععوان البريعععدي لجامعععة ابععن رشععد فعععي هولنععدا .أو إلععى البريععد األلكترونعععي
لرئيس الجامعة أو لهيأة تحريرمجلة جامعة ابن رشد..
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