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مفتتح
ماذا يُراد من دورية علمية في اشتغاالتها البحثية؟ اإلجابة الفورية العاجلة ستكون سطحية ألنها ستبقى
متحددة بالسميتري الذي قد يتجاوز أو يغفل التداخالت العميقة للواقع وكيف يغلي مرجل مختبر هذا
الواقع بتناقضاته وتحوالت مكوناته! لهذا السبب نزعم هنا أن دوريتنا العلمية بثبات تتمسك بخطها
التنويري رفضا ً لما تتفشى عبره وبه محاوالت منطق الخرافة ،باتجاه نشر أوبئة خطيرة تنهار معها
القيم الحضارية برمتها وليس القراءة العلمية حسب!!
وإذ ال ندعي كماالً؛ وإذ نحاول بتواضع أن ننجز شيئاً ،فإننا نعول أوالً :على علمائنا وزميالتنا
وزمالئنا في البحث العلمي وعلى الصبر وعلى التمسك بقيم التنوير بجانب الشروط العلمية ..وطبعاً،
يقع ذلك في مسار التحديث والتنمية وإحداث التطور العلمي بجامعاتنا ومراكزنا البحثية وأدوارهما
في المهمة الوطنية واإلنسانية الكبرى…
وبهذا الميدان نجدد توكيدنا على أننا لم ندعِ يوما ً وجودا ً ماديا كبيرا من مبان ووسائل لوجستية لحركة
العمل ولكننا دوما ً كنا مع إدامة أفضل استثمار لوسائل التعليم العالي والبحث العلمي أساسا محوريا
مركزيا وبالتأكيد فإن التعليم األلكتروني وأدواته تمثل شبكة تفعيل لوجستي بهي يمكنه أن يفتح جسور
ارتباط مع أحدث التجاريب وابعد مكامنها ومنجزاتها ....
ولهذا السبب فإننا لم نقطع أمال في محاوالت طبع األعداد األخيرة بعد طباعة األعداد األولى؛ األمر
الذي يقتضي االنتباه على ما يخص التكاليف بطريقة مفيدة ولكن مجلتكم ستبقى محتفظة بسياستها
التي عملت بها طوال زمن إصدار عشرات األعداد الفصلية السابقة.
وفي ضوء ذلك ليسم محفل البحث العلمي أن تتضافر الجهود لنفتح بوابة مناسبة ربما تُس ِعف في
تغطية جانب من متطلبات اشتغاالتنا ولربما تابعنا عملنا في العام التالي بتفعيل جميع الشروط
والمحددات وتقصد هنا ،منها الشرط المادي مثلما بقية الدوريات العلمية وعلى وفق النهج ذاته األمر
الذي لن يقف عثرة بوجه مسيرة تبني البحث العلمي ودعمه بمختلف الوسائل السليمة المتاحة.
هذا العدد كما ترون أفاض في تفعيل محور يدخل بميدان اللغة واألدب ولكن من بوابة واسعة تربطهما
بعالمنا وحيواتنا اإلنسانية وفرص ربط الدروس النظرية بمهام التنمية بصورة علمية عقالنية تنويرية
على وفق تحوالت الواقع...
إننا نجدد تطلعاتنا في دفع أحبتنا من الباحثات والباحثين لالطالع على أدبيات دوريتنا من لوائح العمل
ومحدداته وشروطه بدقة تساعد على وصول ما يتفق ومنهجنا وتسهل فرص العمل بدءا ً من االستقبال
والتسلم ومرورا بالتحكيم وانتهاء بالمهام التالية،
إننا هنا نجدد الشكر واالمتنان للجميع كونهم اختاروا النشر في دوريتنا ونعد بتطوير جهودنا
المتواضعة بما يتناسب جهدنا وتطلعاتهم وأهدافهم األكاديمية ..محيين هنا كل المؤسسات العلمية
والجهات البحثية على موضوعية تفاعالتها وسالمتها علميا أكاديميا في ضوء قرارات رصينة
المنحى واألداء ..
كما نكرر شكرنا الشكر وتقديرنا لكل زميالتنا وزمالئنا وبضمنهم من التحق مؤخرا ً إلى هيأتي
التحرير واالستشارة؛ فخورين بكل جهودهم التعاونية التطوعية بمتنوع أنشطة المجلة ،في التقويم
وال تحكيم وفي العمل على إنجاز مختلف المهام ،بمواعيدها وباألسقف الزمنية المناسبة ،ونحن في
مطاردة لطابع العمل الفصلي بدوريتنا هذه…
نعيد هنا إطالق ندائنا لعقد أشكال التعاون العلمي الثقافي الذي نفتتحه في خريف .2019
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الئحة بشروط النشر في الدورية العلمية المحكَّمة لجامعة ابن رشد
الزميالت العزيزات ..الزمالء األعزاء
الباحثون األكاديميون األفاضل جميعا
تحية طيبة وبعد
نضع بين أيديكم الئحة أولية تنطلق بها الدورية العلمية المحكَّمة 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 المصادر 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.
 .14تُعلم 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.
يحول بنكيا ً إلى
يورو.
 .16يدفع الباحث ،من غير منتسبي جامعة ابن رشد ،مبلغا رمزيا عن نشره بحثه في الدورية مقداره 100
َّ
رقم الحساب الوارد في المجلة ،ويجده كذلك في أدنى هذه الالئحة .مالحظة :سيجري تفعيل العمل بهذا الشرط بوقت الحق
يرجى التفاعل بالخصوص
ْ
 .17يرجى مالحظة اآلتي في المواد المرسلة :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 يُلتزم بوضع ترقيم مخصوص
لها في أسفل كل صفحة ..وأال يُستخدم 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 قُدِم 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 و الباحثين) في العدد غير محدد المحور؛ تلبية للتوازن بتنويع البلدان ،الجامعات،
الباحثات والباحثين ،وموضوعاتهم وتوافرها على الميداني والنظري.
تتقدم الموضوعات التي تعالج الظواهر المجتمعية وتدخل في إطار النهوض بالمجتمعات وحل مشكالتها بجانب القراءات التي
تسد نقصا ً 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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