صدور العدد  31الدورية العلمية المح َّكمة لجامعة ابن رشد
مكتب إعالم جامعة ابن رشد في هولندا

صدر العدد الحادي والثالثون  31من الدورية العلمية المح َّكمة "مجلة ابن رشد" ..مذكرين هنا بأن مجلة
ابن رشد العلمية ،هي ((دورية علمية مح َّكمة 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 مراكز البحث العلمي والمعاهد العليا للدراسات والبحوث ،وطلبة مرحلة الدكتوراه من الباحثين
المعتمدين في جامعاتهم ،معتذرين عن النشر لألعزاء اآلخرين خارج تلك 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 بها في الجامعات
الرصينة ..ومن جهة أخرى ،تنفتح دوريتنا العلمية على الباحثات والباحثين 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 وضمن إمكاناتها..
وببالغ السرور نعلن لكم عن صدور العدد الجديد ( )31من مجلة ابن رشد العلمية ،بأمل وعهد يتجدد
بالعمل على تطوير إمكانات اشتغالنا التي ننظر إلى مخرجاتها باستمرار بطريقة تفرض علينا التزام
التوجه إلى معالجة ما ظهر ويظهر من بعض هفوات شكلية ألسباب تقنية فنية؛ أو لألسباب التي ال تمس
الجوانب العلمية بالتأكيد والبحث عن فرص التنمية والتطوير حتى تستقر ‘لى أكمل وجه...
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 ،كما الحصول
عليها في إطار اتفاقات التعاون المعقودة بين جامعتنا والجامعات والمؤسسات األخرى..
ونحن نرحب هنا بمالحظاتكم وتفاعالتكم؛ آملين أن نكون قد حققنا فرصة أخرى لنشر البحوث
والدراسات .وكذلك نجدد وضع مقترحنا بين أيديكم ،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/AUHMAGISSUE031b.pdf
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كليَّة الفنون الجميلة -جامعة بغداد-يحمل لقب بروفيسور منذ عام  2009فنان تشكيلي محترف

رئيس فرع الرسم فى كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد 2007-2003 -رئيس قسم الفَنِّون التشكيلية  2010-2007مدير ا لمكتب االستشاري
للفَنون في جامعة بغداد منذ تأسيسه  2005ولحد االن بكالوريوس ِعلوْ م جيولوجي هيدرولوجيا قسم علوم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة بغداد 1981
بكالوريوس فنون تشكيلية رسم  -أكاديمي ِة الفَنِّون الفنون الجميل ِة بغداد1992-بتقدير امتياز األول على الجامعة والكلية والقسم ماجستير فنون
جميلةرسم كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد1996 -بتقدير امتياز األول على دورته – عن الرسالة الموسومة رؤية تشكيلية في ملحمة كلكامش-
رافقها عرض المعرض الشخصي الثالث ملحمة كلكامش دكتوراه فلسفة فنون تشكيلية رسم كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد-2 003بتقدير امتياز
األول على دورته عن األطروحة الموسومة – جدل الصورة بين الفكر المثالي والرسم الحديث عضو مؤسس لمركز حوار للدراسات الدولية
واإلستراتيجية احد منظمات ال NGOالتابعة لألمانة العامة لمجلس الوزراء صمم جائزة مركز حوار الدولية للسالم شارك بفاعلية فى معارض
مؤسسة السجناء االحرار 2009عضو اللجنة الوطنية العليا الختيار نصب السجين السياسي فى العراق  2010رشح من وزارة التعليم العالى
والبحث العلمى ضمن البعثة التدريبية للجامعات االميركية  2010رشح من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن البعثة التدريبية للجامعات
السويدية –ليليو 2012اشرف على تصميم وتنفيذ قاعة المعرض الدائم لكلية الفنون الجميلة بتمويل من منظمة  IRDاالميركية لتكون احدث قاعة
للعرض التشكيلي فى العراق اشرف على تصميم وتنفيذ ثالث قاعات للتعليم االلكتروني مجهزة بأحدث وسائل التخاطب واالتصال الرقمي بالعالم
فضال عن  .الشاشات الحديثة LED .الخاصة بالعرض البصري

مفتتح
كما بكل فصل جديد ،تصدر مجلة (ابن رشد) العلمية؛ محمَّلة بجديد البحث العلمي المتمسك
بقيم التنوير اإلنساني .وإذا كنا نواصل اإلصرار على المتابعة ،فإنَّ ذلك يتأتى لبس من
مجرد إرادة (تحدي) ،ولكنه اإلصرار المستند إلى يقين ينظر استراتيجيا ً إلى آفاق المستقبل
وأشكال بل ضوابط ومحددات (البحث) العلمي ومؤسساته الجديدة المنتمية للحداثة ولعالم
متغير يطارد كل اشتراطات عالمنا المستشرف الغد وقوانينه.
هذا عدد آخر من مجلة ابن رشد ،يصدر وهو يتبنى حال التنوع الثر في صيغ عرض
البحوث لكنها الملتزمة بدقة بالمنهج العلمي األكاديمي الذي ال يمكن إال تعزيزه وتعميق

التمسك به طريقا ً لتقديم المنجز العقلي بعلميته وأكاديميته ونضج اشتغاالته ،بالتأكيد نقر بأنه
ال كمال وال مطلق في االجتهاد العلمي ولكننا نؤمن بعمق بأن تجاوز ما يطفو من ثغرات
سيجري بفضل جهود علمائنا ،واولهم هنا هيأتي التحرير وتفعيل اشتغاالتها مثلما اتساعها
وانضمام جيل آخر من المثابرين المعطائين..
وبوقت نعتذر عن أية هفوة لم تحدث إال ألسباب خارجة عن اإلرادة ،فإننا نجدد العهد مع
زميالتنا وزمالئنا بشأن متابعة العمل لالنتها مما يمكننا حله وإخضاعه للجهد العلمي ومنه
التقني الفني في إخراج دوريتنا وطباعتها؛ ونحن هنا نؤكد مجدداً على أنَّ عملنا تحكمه
الشروط األكاديمية العلمية المعلنة بموقع المجلة ..وهي المحددات والشروط التي تتفق
واشتغال البحوث العلمية وخطابها المعرفي العلمي وتمسكها باتجاه (ثقافي تنويري) ال
نستقبل في ضوئه أي اشتغاالت تقليدية مكرورة أو تلك التي تجتر الماضويات مما تجاوزه
الزمن ومنجز البشرية وطعا ال نشغل زميالتنا وزمالئنا بتحكيمه فهو هنا خارج اتجاه
دوريتنا وانتمائها المعرفي الثقافي...
وفي ضوء توجهات (ابن رشد) نتطلع إلى كل أشكال التفاعل والمقترحات التي يراها العقل
العلمي لشعوب منطقتنا ،ويستجيب لبناء أسس الدولة الحديثة ونظامها المتفتح على قيم
العصر والحداثة في بنية العقل واهتماماته وأهدافه .إننا على الرغم من المنعطفات السياسية
نثق بأن الشعوب قادرة على إحداث التغيير بفضل العقل العلمي الذي يقود مسيرة التغيير
والتنوير بتركيزه على مهام البناء ال مجال لتسلل منطق الخرافة والتجهيل وتعطيل العقل،
وبهذه المناسبة نحث على مزيد تمسك باالتشغال العلمي وتطوير معاهدنا وجامعاتنا
ومنجزاتهما العلمية ومخرجاتهما من بُناة المستقبل األفضل..
نرحب مجدداً ودائما بمنجزاتكنّ ومنجزاتكم ونعتز بما وصلت إليه (ابن رشد) من انتشار
بفضل مشاركة بهية من زميالتنا وزمالئنا من عشرات دول العالم وجامعاتها ومعاهدها تلك
التي تهتم بالبحث العلمي األكاديمي والمقاالت العلمية المعرفية وخطاب تنويري أصبح
أولوية مميزة في اشتغاالتنا وفي مد جسور العالقات األكاديمية ومفاعلة التجاريب العلمية
البحثية بأوسع مدياتها التي تتيحها أوضاع مؤسسة ابن رشد الراعية لهذي الدورية العلمية
المنيرة...
للجميع ،خالص التقدير واالعتبار الختياركم مجلتنا التي ثبتت أسس منجز علمي بهي ونحن
نواصل معا وسويا ً؛ راجين هنا ،مساعدتنا بااللتزام بمحددات النشر ونجدد طلبنا إليكم
التفضل بقبول اعتذارنا عن نشر ما لم يلتزم بتلك الشروط العلمية المحضة..
وأيضا تقبلوا التهاني والتقدير لمنجزكم وتقدمكم بمسارات البحث ..وإلى لقاء بأعداد جديدة.

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
هيأة التحرير
أ.د .تيسير عبدالجبار اآللوسي
رئيس التحرير
أ.د .عبداإلله الصائغ
نائب رئيس التحرير
أ.د .محمد عبدالرحمن يونس
سكرتير التحرير
أعضاء هيأة التحرير
الدكتور معتز عناد غزوان
الدكتورة صفا لطفي
الدكتور صالح كرميان
الدكتور جميل حمداوي
الدكتور إدريس جرادات
البحوث المنشورة يجري تقويمها أساتذة متخصصون.

الهيأة االستشارية
أ.د .جميل نصيف
أ.د .عايدة قاسيموفا
أ.د .عميراوي احميده
أ.د .جالل الزبيدي
أ.د .محمد عبدالعزيز ربيع
أ.د .ضياء غني العبودي
أ.د .خليف مصطفى غرايبة
أ.د .حسين األنصاري
أ.م.د .عايدة حوشي مرزق
أ.م.د .محارب الصمادي
أ.م.د .مليكة ناعيم

المملكة المتحدة
أذربيجان
الجزائر
العراق
الواليات المتحدة األمريكية
العراق
األردن
العراق
الجزائر
األردن
المغرب

الئحة بشروط النشر في الدورية العلمية المح َّكمة لجامعة ابن رشد
الزميالت العزيزات ..الزمالء األعزاء
الباحثون األكاديميون األفاضل جميعا
تحية طيبة وبعد
نضع بين أيديكم الئحة أولية تنطلق بها الدورية العلمية المح َّكمة لجامعة ابن رشد دعما للبحث العلمي
تنصب بحوثكم في األمور
وتفعيال له منتظرين هنا مساهماتكم جميعا فيها ..على أساس من التطلع ألن
ّ
الميدانية المباشرة التي تتصل بهموم الناس والموضوعات المعرفية التي تشغلهم وتفيدهم ..وعلى
أساس التحول بالبحوث من النظري البحت المنفصل عن الواقع إلى ما يتصل بواقع اإلنسان وتطلعاته
وحاجاته المعرفية الثقافية ،الروحية والمادية..
آملين هنا دراسة الظواهر األبرز في حيواتنا وبمنهج علمي ومنطلقات تنويرية تلتزم المنطق العقلي
ومنتجه واجتهاده ..ثقتنا أنكم ستتجهون للتفاعل اإليجابي مع هذه الدورية العلمية لتكون ميدانا
مخصوصا لجهودكم العلمية التخصصية ..ونحن نعدكم بأن تظهر أعداد دوريتنا الالحقة بصيغة الكتاب
العلمي الذي يتناول بمقاالت بحثية محورا أو عددا من المحاور المعرفية الرئيسة ..ومن المفيد أن
نشير هنا إلى أن بحوثكم سيجري عليها تحكيم علمي ما يعني االستفادة منها في الترقيات العلمية وكل
ما يدخل في االستحقاق المرافق ..نرحب بكم سلفا وتمنياتنا للجميع بالتوفيق والسؤدد.

الئحة عمل " :الدورية العلمية لجامعة ابن رشد“
الئحة محددات النشر وعمل الدورية العلمية لجامعة ابن رشد:
دورية علمية محكمة ،تعنى بنشر مقاالت علمية بحثية رصينة؛ وتلتزم بالشروط المتعارف عليها في الدوريات األكاديمية
المحكمة ..تخضع جميع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي الذي يناط بأساتذة االختصاص من حملة الشهادات والدرجات
العلمية المؤهلة لمهام التقويم والمراجعة والتحكيم في البحوث العلمية على وفق التخصصات البحثية
واتجاهاتها ..ويشترط في البحوث المرسلة إلى دورية جامعة ابن رشد توافر اآلتي((:المواد ))39-15
 .1تنشر الدورية موادها باللغات العربية واألنجليزية األمر الذي يفضل فيه أن يرسل الباحث ملخصا ملحقا بالعربية
واألنجليزية أو الفرنسية لبحثه .كذلك ستنشر مجلة جامعة ابن رشد في مرحلة تالية البحوث الواردة بلغات أخرى (الكوردية،
الهولندية) .بما يلزم بشكل واجب توافر اللغة السليمة نحوا وإمالء وعالمات ترقيم وأية تفاصيل أخرى.
 .2يلزم للبحث المرسل أن يكون مدفوعا بشكل خاص للمجلة ولم يسبق نشره في مكان آخر يستثنى من ذلك ما تبيحه
الضرورات العلمية األكاديمية ويرسل الباحث \ الباحثة أو الباحثون (إقرارا باألمر)..
 .3أن تتوافر في البحث سمات الحداثة واألصالة وتبني المنهج العلمي..
 .4يرجى التزام الجوانب الشكلية الخاصة بعرض البحث من جهة كتابة عنوان البحث واسم كاتبه و\أو كتابه والدرجة العلمية
باللغتين العربية واألنجليزية مع عنوان الباحث وبريده األلكتروني وهاتفه وسيرة ذاتية موجزة.
 .5أية عبارات إهداء أو كلمات شكر بخاصة تلك الموجهة إلى الجهات الداعمة للبحث ،توضع في ورقة مستقلة..
 .6تخضع البحوث جميعا للمراجعة والتقويم (التحكيم) العلمي مع التزام بالسرية التامة بشأن عمليات التحكيم من جانب المجلة..
 .7ال تعاد المواد إلى أصحابها في جميع األحوال؛ وتخضع آلليات اإلخراج الفني لطباعة الدورية..
 .8من المفترض في البحوث وجود ملخص بالعربية وآخر على وفق المادة أوال يطابقه باألنجليزية أو الفرنسية بحدود – 150
 250كلمة ويتضمن هذا الملخص جوهر البحث وأهدافه ومنهجيته والنتائج الرئيسة..
 .9ذكر المص ادر والمراجع بأوراق مستقلة في آخر البحث مع االنتباه على مسألة الترتيب باستخدام اسم المؤلف أو المؤلفين في
البداية ثم عنوان المصدر والناشر والمطبعة وتاريخ الصدور وموضع االقتباس..
 .10يكون حجم البحث بمعدل بين  20-07صفحة أو بمعدل ال يزيد على الـ  10000كلمة وال يقل عن  3000كلمة بما في ذلك
الجداول والتخطيطات والمرفقات…
 .11يرجى استخدام المصطلح الالتيني مقابل المصطلحات الواردة في البحث قدر المتاح.
 .12يلزم احترام حقوق الملكية وحقوق الخصوصية لألناس الخاضعين للبحوث الميدانية..

 .13ترفق رسالة مع البحث تمثل إقرارا بأن البحث يمثل جهده الخاص أو باالشتراك مع شخص أو أكثر يلزم ظهور أسمائهم
معه في التوكيل الذي يمنحونه لمجلة جامعة ابن رشد مع تخويل المجلة بطباعة المادة ونشرها.
 .14تعلم مجلة جامعة ابن رشد الباحث بورود مادته وتنقل إليه رأي المحكمين بشأن صالحية النشر و\أو أية تعديالت محتملة..
 .15تنشر مجلة جامعة ابن رشد ،حاليا ،ألكترونيا وعند الشروع بالطباعة تصل الباحثين نسخة أو أكثر من العدد الذي ينشر فيه
البحث ..يرجى إرسال العناوين البريدية لغرض اإلرسال بشأن المطبوع الورقي الذي سيعلن عنه بحينه.
 .16يدفع الباحث ،من غير منتسبي جامعة ابن رشد ،مبلغا رمزيا عن نشره بحثه في الدورية مقداره  100يورو .يحوَّل بنكياً
إلى رقم الحساب الوارد في المجلة ،ويجده كذلك في أدنى هذه الالئحة .مالحظة مهمة :لم يجر العمل بهذا الشرط وهناك
إعفاء لجميع الزميالت والزمالء وقد جرى تمديد حالة وقف العمل بهذا الشرط حتى إشعار الحق.
 .17يرجى مالحظة اآلتي في المواد المرسلةْ :
أن يصل البحث في ملف مكتوب بنظام  word documentواستخدام بنط (حجم)
 12للمتن و 10للهوامش وللمصادر والمراجع ،مع بنط  14للعنوان .ونوع الخط يكون Times New Roman.ويرجى
استخدام الترقيم الالتيني المعتاد  ,..ect 1,2,3في جميع ما يرد بمتن البحث وهوامشه التي يلتزم بوضع ترقيم مخصوص
لها في أسفل كل صفحة ..وأال يستخدم الترقيم الروماني أو غيره بالخصوص هنا بشأن نظام اإلحالة والتهميش تحديدا.
 .18لن ينشر البحث الذي ال يلتزم بواحد أو أكثر من الشروط المشار إليها في أعاله سواء منها المضمونية العلمية أم المنهجية
والشكلية بتفاصيلها المشار إليها هنا بهذه الالئحة..
 .19في حال كان البحث قد قدِّم بمؤتمر ولم يتم نشره بأعمال المؤتمر ينبغي إعالم المجلة بالخصوص كما أنه إذا كان البحث ملكا ً
لجهة بحثية معينة ففي هذه الحالة يجب إرسال إذن تلك الجهة موافقتها على النشر.
 .20سيتم إبالغ الباحث بتسلم المجلة بحثه خالل أسبوعين من تاريخ االتسلم ،فيما يدري إبالغه بقرار صالحية البحث للنشر من
عدمه في مدة أقصاها ثالثة أشهر.
 .21يراعى في أولوية النشر العوامل اآلتية:






تاريخ استالم البحث وأسبقية إنجاز اية تعديالت ربما يتم طلب إجرائها في البحوث.
شرط توفير البحث لحالة (تنوع األبحاث والباحثين) في العدد غير محدد المحور؛ تلبية للتوازن بتنويع البلدان ،الجامعات،
الباحثات والباحثين ،وموضوعاتهم وتوافرها على الميداني والنظري.
تتق دم الموضوعات التي تعالج الظواهر المجتمعية وتدخل في إطار النهوض بالمجتمعات وحل مشكالتها بجانب القراءات
التي تسد نقصاً معرفيا علميا في ميدانها.
مراعاة حجم البحث للشروط مع التوكيد على رفض البحوث الطويلة بجميع األحوال.
قراءة الظواهر اإلنسانية في األدب والفن والفلسفة وانعكاسات اإلفادة واالستفادة منها وفيها.

 .22البحوث المنشورة في المجلة ،تبقى ملكا ً حصريا ً لها ويؤول إليها حق نشره وعدم إعادته.
 .23لكن بجميع األحوال ،يحتفظ الباحث أو الباحثة بحق إعادة نشر بحثه في كتاب على أن يشير إلى المصدر األصل لنشره أوالً
في مجلة ابن رشد.
 .24بعد أن قدمت المجلة أوراق البحث العلمي المشاركة في مؤتمرات؛ تنوي مجلة ابن رشد في المستقبل غير البعيد ،نشر
عروض الكتب واألطروحات العلمية المتميزة .بشرط أال يتجاوز تاريخ صدورها السنتين وال يزيد حجم العرض على سبع
صفحات والبد أن يتضمن العرض اسم المؤلف وعنوان مؤلَّفه ومكان النشر واسم الناشر وتاريخ النشر وحجم الكتاب إلى
جانب من عرض للكتاب وعنوانه العلمي.

ترسل البحوث إلى عنوان رئيس التحرير أ.د .تيسير اآللوسي .وتوجه جميع المراسالت إلى
العنوان البريدي لجامعة ابن رشد في هولندا .أو إلى البريد األلكتروني لرئيس الجامعة أو لهيأة
تحريرمجلة جامعة ابن رشد..
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