
 صدور العدد الخامس عشر من الدورية العلمية المحكَّمة لجامعة ابن رشد
 

 من الدورية العلمية المحكَّمة لجامعة ابن رشدخامس عشرصدور العدد ال
 مكتب إعالم جامعة ابن رشد في هولندا

ابن رشد مجلة  عشر من الدورية العلمية المحكَّمة "مجلة ابن رشد".. مذكرين هنا بأن  خامس صدر العدد ال

العلمية، هي ))دورية علمية محكَّمة ال تنشر البحوث إال بعد إخضاعها للتحكيم((، ومنوهين إلى أهمية 

االلتزام بشروط النشر قبل اإلرسال بخاصة هنا تمسكنا بالنشر، حصراً، ألساتذة الجامعات من جهة ومنتسبي 

رين عن النشر لألعزاء اآلخرين خارج تلك مراكز البحث العلمي والمعاهد العليا للدراسات والبحوث، معتذ

المؤسسات أو بسبب عدم التزام بعض الباحثات والباحثين بمحددات النشر بعضها أو جميعها. وبهذه المناسبة 

نؤكد التزامنا التام بطريقة األداء العلمي لما يردنا من البحوث وشروط اشتغالها المنهجي ومحدداته المعمول 

ينة.. ومن جهة أخرى، تنفتح دوريتنا العلمية على الباحثات والباحثين العاملين في بها في الجامعات الرص

 الجامعات األخرى من غير منتسبي جامعتنا، بخاصة منهم أولئك العاملون في جامعات بلدان الشرق األوسط.

ظرا للضغط ى أنه نوننشر البحوث الواردة إلينا باللغتين العربية واألنجليزية. إال أننا أيضا نلفت النظر إل

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..

( من مجلة ابن رشد العلمية، بأمل وعهد يتجدد بالعمل 51دد الجديد )ببالغ السرور نعلن لكم عن صدور الع

على تطوير إمكانات اشتغالنا ومعالجة ما ظهر ويظهر من بعض هفوات شكلية ألسباب تقنية فنية؛ أو 

لألسباب التي ال تمس الجوانب العلمية بالتأكيد... وفي وقت نجدد دعوتنا لجميع الباحثات والباحثين لنشر 

العلمي في مجلة ابن رشد العلمية بوصفها الجسر المعرفي المتين بين حضارتي جنوب وشرق  منجزهم

المتوسط وشماله، نؤكد ترحيبنا وعلى وفق المتاح بطلبات مكتبات جامعات بلدان المنطقة ومراكزها البحثية 

ا دة بين جامعتنلالشتراك السنوي بأعداد المجلة، كما الحصول عليها في إطار اتفاقات التعاون المعقو

 والجامعات والمؤسسات األخرى..

نرحب هنا بمالحظاتكم وتفاعالتكم آملين أن نكون قد حققنا فرصة أخرى لنشر البحوث والدراسات وكذلك 

عتنا مشتركة بين باحثينا وجام  نضع بين أيديكم مقترحا للعمل التعاوني التعاضدي في دراسات ميدانية

 لعلوم والمجاالت المتاحة..وباحثي الجامعات األخرى في ا
 ولمزيد من التفاصيل ووضوح القراءة لهذا اإلعالن يرجى فتح الرابط اآلتي:

http://www.averroesuniversity.org/pages/MAGAUHAdvert015A.pdf 

كما بجامعة ابن رشد من اإلدارة المسؤولة يُطلب العدد بشكل مخصوص 
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 *   تصميم الغالف الدكتور معتز عناد غزوان

 

 لوحتا الغالف للفنانة أمل بورتر*  
اإلبداعي ثراًء عبر هذا التنوع االنساني فنانة من عائلة ذات جذور متنوعة، األمر الذي منح منجزها 

والثقافي ووفر لها مناخاً فكرياً متفتحاً، بعيداً عن التعصب عميقاً في الموضوعية. تعتمد في اشتغاالتها 

من أجل الوصول إلى النتائج التي تحاول  على البحث والتقصي ، بروح أكاديمي مكين،

مدارس والبلدان. لها أنشطة وأعمال بعدد من الجامعات الفن وتاريخه من عدد من الب متخصصة تجسيدها.

والمؤسسات الثقافية التي تجّسد الطابع اإلنساني التعددي غني التنوع. لها بحوث كثيرة في الفنون 

باللغتين العربية واالنكليزية. التعريف بمنجزها الثر المتنوع  في الدوريات والصحف تنشر التشكيلية

 لحجمه وتميزه وتعدد مجاالته وفضاءاته. يتطلب مساحة واسعة نظرا



 
 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



 
 

 مفتتح
 

نتشرف اليوم، في إعالن اكتمال العدد الجديد من دوريتنا العلمية؛ واثقين من أن  ذلك لم يتم إال بفضل 

تفاعالت الباحثات والباحثين بمجاالت العلوم واآلداب والفنون. مؤكدين حرصنا المشترك على تعزيز 

بطريق التمحيص العلمي للجهود الخي رة المقدمة بأعداد مجلتنا. ومن أجل ذلك نشد د باستمرار السير 

على ضرورة التدقيق المنهجي، ومن ذلك كل ما يتعلق بالجوانب الشكلية للبحوث المرسلة. وبدءاً من 

ضال عن ف ( نعلن عن إيقاف تام وحجب للبحث ما لم يصلنا مستوفياً كامل الشروط الشكلية17العدد )

العمق العلمي الذي يقي مه المحك مون. إن نا نثق بتفاعلكم جميعاً مع جهود التطوير والتحديث وترصين 

األداء ما يتمسك بالدقة حتى في موضوع توحيد اإلخراج شكالً.. ولهذا نقدم اعتذارنا سلفاً عن قبول 

رات من جهة أخرى، نتجه إلى تغيي البحوث التي ترد منقوصة في التزامها بالشروط المشار إليها كافة.

في التصميم في ضوء ما وردنا ويردنا بدءاً بالغالف ودخوال نحو صفحات المجلة. آملين تحقيق 

 أفضل النتائج بجميع ميادين عملنا.

ولعل أبرز ما نشير إليه، هو حال التنويع في المناهج البحثية وفي موضوعات البحوث واتجاهاتها 

ح مشكالت واقعنا وما بحرية علمية تامة. و لربما الحظتم توجهنا إلى تعزيز تلك البحوث التي تشر 

يجابهه من تحديات ومحاولة وضع الحلول العلمية لها. من قبيل ظواهر التشدد والتطرف والتعصب 

األعمى وكذلك ما يجابه العمليتين التربوية والتعليمية في المدارس والجامعات ومراكز البحوث 

 ألنجع الحلول والمعالجات. وآليات التوجه

وإن ه لمن دواعي االعتزاز والفخر أن ننشر تلك البحوث التي تضع أسساً نظرية مناسبة لبعض ما 

يجابه العلوم اإلنسانية؛ بخاصة في ظروف المتغيرات العاصفة الجارية حولنا. وإذا كنا نختلف ببعض 

ن ه من دواعي االعتزاز أننا نعمل بعيداً عن الرؤى والنتائج التي يتوصل إليها هذا البحث أو ذاك؛ فإ



روح التعصب ألمر مسبق أو للون أو منهج أو فكر أو فلسفة، ما يعني احترام حرية البحث العلمي 

 ونشر البحوث بتعددية الرؤى والمعالجات، وتلكم قضية جوهرية في مسيرة اشتغالنا العلمي.

وصولنا ألفضل المنجزات. ولكننا بثقة تامة نرى أن  أو الكمال وال نزعم\إن نا هنا ال ندعي العصمة و

منجزنا بالمقارنة مع الدوريات العلمية بات علماً مميزاً باسمه وبالمحصلة التي توصل إليها. ومن 

أجل ذلك نجد الحافز الموضوعي للمواصلة للتقدم واالرتقاء والمساهمة بمسيرة التنمية والتطور 

 بوساطة الباحثات والباحثين وطاقاتهم التنويرية..بمختلف البلدان التي نصل إليها 

العدد الخامس عشر من مسيرة دوريتنا العلمية بين أيديكم، وأنتم من يحدد مواصلة المسيرة من 

عدمها. وفرص دعم البحث العلمي من جانبنا متصلة وعلى سبيل المثال ال الحصر عدم تطبيق الشرط 

مالي عن النشر حتى يومنا على الرغم من الضوائق المادية المالي ومن ثم  عدم استيفاء أي  مبلغ 

 الضاغطة.

ً بطريق العمل األكاديمي العلمي وتعزيز مسيرة البحث العلمي  ً وسويا إننا نجدد العهد للسير معا

باسالتناد إلى اإلمكانات الذاتية وغلى العمل التعاوني التطوعي لنحبة من أبرز أصحاب العقول العلمية 

عالج دروب شعوبنا ون والخبرات والتجاريب الثرة.. وبكن  أيتها الباحثات وبكم ايها الباحثون تُنار

 الجراحات ونزيح الظالم وأوبئته... 

 رئيس التحرير
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 لهيأتي التحرير واالستشارة.
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  المحكَّمة لجامعة ابن رشد الئحة بشروط النشر في الدورية العلمية
  

   الزميالت العزيزات.. الزمالء األعزاء

 الباحثون األكاديميون األفاضل جميعا

 تحية طيبة وبعد

   
نضعععع بعععين ايعععديكم الئحعععة أوليعععة تنطلعععم بهعععا الدوريعععة العلميعععة المحكَّمعععة لجامععععة ابعععن رشعععد دعمعععا 

للبحعععث العلمعععي وتفععععيال لعععه منتظعععرين هنعععا مسعععاهماتكم جميععععا فيهعععا.. علعععى أسعععاس معععن التطلعععع ألن 

تنصعععععّب بحعععععوثكم فعععععي األمعععععور الميدانيعععععة المباشعععععرة التعععععي تتصعععععل بهمعععععوم النعععععاس والموضعععععوعات 

شعععغلهم وتفيعععدهم.. وعلعععى أسعععاس التحعععول بعععالبحوث معععن النظعععري البحععع  المنفصعععل المعرفيعععة التعععي ت

عععععن الواقععععع إلععععى مععععا يتصععععل بواقععععع اإلنسععععان وتطلعاتععععه وحاجاتععععه المعرفيععععة الثقافيععععة، الروحيععععة 

   والمادية.. 

فععي حيواتنععا وبمععنهج علمععي ومنطلقععات تنويريععة تلتععزم المنطععم   آملععين هنععا دراسععة الظععواهر األبععر 

ه واجتهعععاده.. ثقتنعععا أنكعععم سعععتتجهون للتفاععععل اإليجعععابي معععع هعععذه الدوريعععة العلميععععة العقلعععي ومنتجععع

التخصصعععية.. ونحعععن نععععدكم بعععأن تظهعععر أععععداد دوريتنعععا العلميعععة لتكعععون ميعععدانا مخصوصعععا لجهعععودكم 

عععععددا مععععن المحععععاور   الالحقععععة بصععععيغة الكتععععاب العلمععععي الععععذي يتنععععاول بمقععععاالت بحثيععععة محععععورا أو

ومعععن المفيعععد أن نشعععير هنعععا إلعععى أن بحعععوثكم سعععيجري عليهعععا تحكعععيم علمعععي     المعرفيعععة الرئيسعععة.. 

وكعععل معععا يعععدخل فعععي االسعععتحقاب المرافعععم.. نرحعععب   معععا يعنعععي االسعععتفادة منهعععا فعععي الترقيعععات العلميعععة

 بكم سلفا وتمنياتنا للجميع بالتوفيم والسؤدد.

 الئحة عمل:

   "الدورية العلمية لجامعة ابن رشد"

تعنةةى بنشةةر مقةةاالت علميةةة بحثيةةة رصةةينة؛ تلتةةزم بالشةةروط المتعةةارف عليهةةا دوري ةةة علمي ةةة محك مةةة، 

تخضةةةع جميةةةع البحةةةوث المقدمةةةة للتحكةةةيم العلمةةةي الةةةذي ينةةةاط   فةةةي الةةةدوريات األكاديميةةةة المحكمةةةة..

بأسةةةةاتذة االختصةةةةاص مةةةةن حملةةةةة الشةةةةهادات والةةةةدرجات العلميةةةةة المؤهلةةةةة لمهةةةةام التقةةةةويم والمراجعةةةةة 



ويشةةةترط فةةةي البحةةةوث   يةةةة علةةةى وفةةةق التخصصةةةات البحثيةةةة واتجاهاتهةةةا..والتحكةةةيم فةةةي البحةةةوث العلم

 المرسلة إلى دورية جامعة ابن رشد توافر اآلتي:

   

تنشةةةةر الدوريةةةةة موادهةةةةا باللغةةةةات العربيةةةةة واألنجليزيةةةةة األمةةةةر الةةةةذي يفضةةةةل فيةةةةه أن           .01

ذلك ستنشةةةر مجلةةةة األنجليزيةةةة أو الفرنسةةةية لبحثةةةه. كةةةالعربيةةةة ويرسةةةل الباحةةةث ملخصةةةا ملحقةةةا ب

جامعةةةة ابةةةن رشةةةد فةةةي مرحلةةةة تاليةةةة البحةةةوث الةةةواردة بلغةةةات أخةةةرى )الكورديةةةة، الهولنديةةةة(. 

بمةةةا يلةةةزم بشةةةكل واجةةةب تةةةوافر اللغةةةة السةةةليمة نحةةةوا وإمةةةالء وعالمةةةات تةةةرقيم وأيةةةة تفاصةةةيل 

 أخرى.

   

 يلةةةزم للبحةةةث المرسةةةل أن يكةةةون مةةةدفوعا بشةةةكل خةةةاص للمجلةةةة ولةةةم يسةةةبق نشةةةره فةةةي         .02

 \ويرسةةةل الباحةةةث  مكةةةان آخةةةر يسةةةتثنى مةةةن ذلةةةك مةةةا تبيحةةةه الضةةةرورات العلميةةةة األكاديميةةةة 

 ..الباحثة أو الباحثون إقرارا باألمر

   

 أن تتوافر في البحث سمات الحداثة واألصالة وتبني المنهج العلمي..                       .03

   

عنةةةوان   عةةةرل البحةةةث مةةةن جهةةةة كتابةةةةيرجةةةى التةةةزام الجوانةةةب الشةةةكلية الخاصةةةة ب         .04

أو كت ابةةةه والدرجةةةة العلميةةةة بةةةاللغتين العربيةةةة واألنجليزيةةةة مةةةع عنةةةوان \البحةةةث واسةةةم كاتبةةةه و

 .وسيرة ذاتية موجزة الباحث وبريده األلكتروني وهاتفه

   

أيةةةةة عبةةةةارات إهةةةةداء أو كلمةةةةات شةةةةكر بخاصةةةةة تلةةةةك الموجهةةةةة إلةةةةى الجهةةةةات الداعمةةةةة          .05

 ع في ورقة مستقلة..للبحث، توض

   

تخضةةةةع البحةةةةوث جميعةةةةا للمراجعةةةةة والتقةةةةويم )التحكةةةةيم( العلمةةةةي مةةةةع التةةةةزام بالسةةةةرية          .06

 ..من جانب المجلة التامة بشأن عمليات التحكيم

   

ال تعةةةاد المةةةواد إلةةةى أصةةةحابها فةةةي جميةةةع األحةةةوال؛ وتخضةةةع آلليةةةات اإلخةةةراج الفنةةةي          .07

 لطباعة الدورية..

   

مةةةن المفتةةةرل فةةةي البحةةةوث وجةةةود ملخةةةص بالعربيةةةة وآخةةةر علةةةى وفةةةق المةةةادة أوال          .08

كلمةةةة ويتضةةةمن هةةةذا الملخةةةص جةةةوهر  250 – 150يطابقةةةه باألنجليزيةةةة أو الفرنسةةةية بحةةةدود 

 البحث وأهدافه ومنهجيته والنتائج الرئيسة ..

 

ع االنتبةةةاه علةةةى مسةةةألة ذكةةةر المصةةةادر والمراجةةةع بةةةأوراق مسةةةتقلة فةةةي آخةةةر البحةةةث مةةة         .09

الترتيةةةةب باسةةةةتخدام اسةةةةم المؤلةةةةف أو المةةةةؤلفين فةةةةي البدايةةةةة ثةةةةم عنةةةةوان المصةةةةدر والناشةةةةر 

 والمطبعة وتاريخ الصدور وموضع االقتباس..

 

أو بمعةةةةةدل ال يزيةةةةةد علةةةةةى الةةةةةـ   صةةةةةفحة 20-07يكةةةةةون حجةةةةةم البحةةةةةث بمعةةةةةدل بةةةةةين          .10

 رفقات... كلمة بما في ذلك الجداول والتخطيطات والم 10000

   

يرجةةةةةى اسةةةةةتخدام المصةةةةةطلح الالتينةةةةةي مقابةةةةةل المصةةةةةطلحات الةةةةةواردة فةةةةةي                       .11

 البحث قدر المتاح.

   



يلةةةةزم احتةةةةرام حقةةةةوق الملكيةةةةة وحقةةةةوق الخصوصةةةةية لألنةةةةاس الخاضةةةةعين                       .12

 للبحوث الميدانية..

 

رارا بةةأن البحةةث يمثةةل جهةةده الخةةاص أو باالشةةتراك ترفةةق رسةةالة مةةع البحةةث تمثةةل إقةة         .13

مةةةع شةةةخص أو أكثةةةر يلةةةزم ظهةةةور أسةةةمائهم معةةةه فةةةي التوكيةةةل الةةةذي يمنحونةةةه لمجلةةةة جامعةةةة 

 ابن رشد مع تخويل المجلة بطباعة المادة ونشرها. 

ن أي المحكمةةةين بشةةةأتُعلةةةم مجلةةةة جامعةةةة ابةةةن رشةةةد الباحةةةث بةةةورود مادتةةةه وتنقةةةل إليةةةه ر         .14

  أية تعديالت محتملة.. أو\النشر وصالحية 

ألكترونيةةةةا وعنةةةةد الشةةةةروع بالطباعةةةةة تصةةةةل  ،حاليةةةةا ،تنشةةةةر مجلةةةةة جامعةةةةة ابةةةةن رشةةةةد         .15

يرجةةى إرسةةال العنةةاوين البريديةةة  مةةن العةةدد الةةذي ينشةةر فيةةه البحةةث.. ة أو أكثةةرالبةةاحثين نسةةخ

  لغرل اإلرسال.

مبلغةةةا رمزيةةةا عةةةن تسةةةبي  جامعةةةة  ابةةةن رشةةةد، مةةةن غيةةةر من ،يةةةدفع الباحةةةث                      .16

ل بنكيةةةاً إلةةةى رقةةةم الحسةةةاب الةةةوارد فةةةي  يةةةورو. 100نشةةةره بحثةةةه فةةةي الدوريةةةة مقةةةداره  يحةةةوَّ

لةةم يجةةرع العمةةل بهةةذا الشةةرط مالحظةةة مهمةةة:   المجلةةة، ويجةةده كةةذلك فةةي أدنةةى هةةذه الالئحةةة.

 الحق. إشعارجرى تمديد العمل به حتى لجميع الزميالت والزمالء وقد وهناك إعفاء 

 10للمةةةةةتن و 12. يرجةةةةةى مالحظةةةةةة اآلتةةةةةي فةةةةةي المةةةةةواد المرسةةةةةلة: اسةةةةةتخدام بةةةةةنط )حجةةةةةم( 17

 Times Newللعنةةوان. ونةةوع الخةةط يكةةون  14ع بةةنط للهةةوامو وللمصةةادر والمراجةةع، مةة

Roman  1,2,3.  ويرجةةةةى اسةةةةتخدام  التةةةةرقيم الالتينةةةةي المعتةةةةاد,..ect  فةةةةي جميةةةةع مةةةةا يةةةةرد

بمةةةتن البحةةةث وهوامشةةةه التةةةي يُلتةةةزم بوضةةةع تةةةرقيم مخصةةةوص لهةةةا فةةةي أسةةةفل كةةةل صةةةفحة.. 

والتهمةةةيو  وأال يُسةةةتخدم التةةةرقيم الرومةةةاني أو غيةةةره بالخصةةةوص هنةةةا بشةةةأن نظةةةام اإلحالةةةة

 تحديدا. 

 . لن ينشر البحث الذي ال يلتزم بواحد أو أكثر من الشروط المشار إليها في أعاله.18
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