
 الدورية العلمية المحكَّمة لجامعة ابن رشد 74صدور العدد 

 مكتب إعالم جامعة ابن رشد في هولندا 

.  في موعده  2022  صيف  من الدورية العلمية المحكَّمة "مجلة ابن رشد"  (74)  األربعونو  سابعال العدد صدر  

مجلة ابن رشد، هي ))دورية علمية محكَّمة ال تنشر البحوث إال بعد إخضاعها للتحكيم((،   مذكرين هنا بأن  

ألساتذة  حصراً،  بالنشر،  تمسكنا  هنا  بخاصة  اإلرسال  قبل  النشر  بشروط  االلتزام  أهمية  إلى  ومنوهين 

للدراسا العليا  والمعاهد  العلمي  البحث  مراكز  ومنتسبي  جهة  من  والبحوث،  الجامعات  مرحلة ت  وطلبة 

معتذرين عن النشر لألعزاء اآلخرين خارج تلك المؤسسات  الدكتوراه من الباحثين المعتمدين في جامعاتهم،  

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

شروط اشتغالها المنهجي ومحدداته المعمول بها نا من البحوث و لما يرد   األداء العلميالتزامنا التام بطريقة  

الرصينة. الجامعات  في  في  العاملين  والباحثين  الباحثات  على  العلمية  دوريتنا  تنفتح  أخرى،  جهة  ومن   .

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

. إال أننا أيضا نلفت النظر إلى أنه نظرا للضغط واإلنجليزيةث الواردة إلينا باللغتين العربية  وننشر البحو

  ))الطويلة(( لالعتذار عن تلك البحوث  الكبير على المجلة وعدد البحوث الواردة إليها فإن  المجلة عمدت  

الملتزمة بالحجم المحدد في  لفسح المجال أوسع أمام نشر أكبر عدد من البحوث  في محاولة  على أهميتها  

 .. وضمن إمكاناتها شروط النشر بالمجلة

( من مجلة ابن رشد العلمية، بأمل وعهد يتجدد 74صدور العدد الجديد ) قرب  ببالغ السرور نعلن لكم عن  و

التي ننظر إلى مخرجاتها باستمرار بطريقة تفرض علينا التزام التوجه بالعمل على تطوير إمكانات اشتغالنا  

ألسباب تقنية فنية؛ أو لألسباب التي ال تمس الجوانب    بعض هفوات شكليةمعالجة ما ظهر ويظهر من  إلى  

 ...  ث عن فرص التنمية والتطوير حتى تستقر على أكمل وجهوالبح العلمية بالتأكيد 

وفي وقت نجدد دعوتنا لجميع الباحثات والباحثين لنشر منجزهم العلمي في مجلة ابن رشد العلمية بوصفها  

ترحيبنا   نؤكد  المتوسط وشماله،  بين حضارتي جنوب وشرق  المتين  المعرفي  وفق أيضاً،  الجسر  وعلى 

كما  المجلة،  بأعداد  السنوي  لالشتراك  البحثية  ومراكزها  المنطقة  بلدان  جامعات  مكتبات  بطلبات  المتاح 

 الحصول عليها في إطار اتفاقات التعاون المعقودة بين جامعتنا والجامعات والمؤسسات األخرى.. ترحيبنا ب

الترحيب  نونحن   وتفاعالتكمؤكد  بمالحظاتكم  نكو   ؛هنا  أن  البحوث آملين  لنشر  قد حققنا فرصة أخرى  ن 

ن  .  والدراسات  ووكذلك  مقترحجدد  أيديكمنضع  بين  دراسات  ،  ا  في  التعاضدي  التعاوني  ميدانية  للعمل 

 ..بين باحثينا وجامعتنا وباحثي الجامعات األخرى في العلوم والمجاالت المتاحة مشتركة
 

 ولمزيد من التفاصيل ووضوح القراءة لهذا اإلعالن يرجى فتح الرابط اآلتي:
http://www.averroesuniversity.org/AUHMAGISSUE047b.pdf 
 

د بشكل مخصوص من اإلدارة المسؤولة بجامعة ابن رشد كما يُطلب العد
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 لدكتور معتز عناد غزوانألستاذ اا تصميم الغالف
 لفنانة العراقية الرائدة نزيهة سليملوحتا الغالف ل 

      

 نزيهة سليمالرائدة العراقية   الفنانة  السيرة الذاتية:جوانب من  

 

 م 1927عام  ،عراقيين ، ألبوينتركيا في إسطنبول في مدينة سليمولدت نزيهة 

 ،  بغداد  في معهد الفنون الجميلة تخرجت في

 إلكمال دراستها،  باريس سافرت إلى
 

 لها العديد من األعمال منها:  

الدخلة، وغير ذلك الكثير.. لكن    -أفراح المرأة  -صانع اللحف  -ليلة عرس -شباك بنت الجلبي

ألمريكي للعراق  مركز الفنون إثر االجتياح ا  \ لمتحف العراقيا معظم تلك األعمال ُسِرقت  من

في أسوا عملية تخريب تعرضت له المتاحف في العراق ولم يبق من تلك األعمال   2003سنة 

سوى ست لوحات هي: )امرأة مستلقية، األهوار، بائع البطيخ، الحرب، بورتريه لفتاة، الجدة(،  

كة،  واللوحة األخيرة تصور امرأة عجوز في حجرها كرة صوف، وفي كفها اليمنى إبرتا الحيا 

اثنتان   منها  اللوحات  تلك  المتعمد.  والتخريب  للتلف  اللوحة  هذه  من  أجزاء  تعرضت  وقد 

معروضتان في قاعة العرض في دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة، أما اللوحات األربعة  

  األخرى فقد تم حفظها
 بعد صراع مع المرض 2008توفيت في بغداد عام  

********************************* 
 

 سكرتير التحرير الدكتور معتز عناد غزوان األعمال المعروضة في غالف المجلة بإهداء الفنانة وهي من مقتنيات   •

استحقه منذ    يالذنيله لقب األستاذية  د.معتز عناد غزوان  نبارك للزميل الفاضل سكرتير التحرير   •

 أكثر من عامين ونصف العام.
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 47العدد   مفتتح
وهو يغذ السير بطريق تعميد البحوث العلمية بمنجزات تترى    47نصافح الجميع في عددنا الجديد ذي الرقم  

واالشتغال العلمي األكاديمي الرصين.  بخيرات محاوالتها في مسيرة البناء والتنمية بمختلف ميادين المعرفة  
فقد جاء في باب األدب وعلوم اللغة كٌل من شعريّة التلقّي في رواية )لون آخر للغروب( للروائية: هيا  
صالح لألستاذة الدكتورة سهى نعجة وفيه استنطاق لشعرية المنجز وجماليات المعالجة لقضايا قد تكون عند  

ال يدرك القراءة الموضوعية ومقاصدها فيما يأتي بحث الدكتور  بعضهم محظورة ألي سبب مفتعل أو  
عصام عساقلة الموسوم: داللة الخّزان في رواية رجال في الّشمس لغّسان كنفاني ليسجل دالالت الرمز  
المسكون بمحمول القضية الفلسطينية وإرادة شعبها مع كل أبعاد التعبير األدبي في قراءة الموضوعي بال  

ة.. ليتبعه بخث الدكتورة حنان بن قيراط بعنوان: األدب الرقمي في عالٍم متغيٍّر: بين الواقعي  تردد وال خشي
واالفتراضي، من الورقي إلى اإللكتروني ليسجل تقدماُ آخر في منجز أدبي جديد على كيدان األدبي في  

عد التفاعلي وأثره ومخرجاته؟  العالم وليس في منطقتنا وخطاب العربية فيها متحدثاً عن تبادل التأثير وعن البُ 
لكننا لم نُغفل البحوث التي اعيد قراءة مكنون تراثنا وما جاء فيه عبر بحث:  "عبد هللا َكنون وكتابه: النبوغ  
المغربي في األدب العربي دراسة في األدب والمنهج" للزميلين الّدكتور محمود حسين عبيدهللا العزازمة  

ما الباحثة زينب جليل واألستاذ الدكتور محمد عباس فقدما قراءة بعنوان:  واألستاذعبد الفتاح الشتيوي. أ
دراسة تحليلية لمصطلحي الطبع والصنعة في الدراسات النقدية القديمة مستعرضين الموقف النقدي ومعجمه  

بهيجة  في ثنايا القراءة..لنختم هذا القسم ببحث "الشعر األندلسي والمشرقي التجاُوُر والتجاُوز" للدكتورة  
 اشفيرة. 

ابن رشد  –وفي مناهج النقد والفكر الفلسفي جاء بحثا: التأسيس لعقالنية إسالمية بحث في مساعي التنوير  
للباحثة حنان برقرق وبحث "في أصل الدولة بين أفالطون وأرسطو"    للدكتور جورج الفار    - أنموذجا

ريخ الفعل واألداء بإطار الصراعات التي  فسجال مساهمة جد مهمة ومفيدة في حراك التنوير وخطاه عبر تا
دارت فلسفيا فكريا وتلك التي اغتنت بمحموالت بناء الدولة الحديثةال تلك التي تجتر فكرا ماضويا كان  

 حتى في زمنه مما رفضته البشرية وحركتها التمدن اإلنساني وحضارته..  

الدكتو األستاذ  بحثا  كان  واالتصال  واإلعالم  الفنون  ميدان  السينوغرافيا    وفي  "أنواع  حمداوي:  جميل  ر 
المسرحية" و الدكتور بالل داوود   "من الفضاء المسرحي إلى الفضاء الركحي" قد ساهما باستعراض  
مادة مسرحية بإطار ملف مفتوح في بابه ليؤكدا مسارات منجز متميز بإشراقات جد استثنائية في قراءة  

 ت معجمه.. المشهد الفاعل على الركح باختالف مصطلحا

لنصل إلى العلوم النفسية واالجتماعية واإلدارية ببحث بعنوان: "تأثير جائحة كورونا على المتطوعين   
والفئات المستفيدة من العمل التطوعي في منطقتي عمان والبلقاء" لكل من بيان عبد القادر محمد المحارمه  

إدا  والدكتورة هدى عبد الحميد الحجاج   على  "أضواء  بحث:  لدى مؤسسات  ثم  اإللكتروني  التعلم  رة 
: دراسة نوعية " للدكتورة سمر إسماعيل الشنار واألستاذة  19التعليم العالي الفلسطينية ضمن جائحة كوفيد 

سراب السائح  وفيهما تحليل جد حيوي األثر بفضائه مما ينبغي االستفادة منه عمليا فعليا وهو ما نسعى  
 علمية.. إليه في مخرجات اشتغال دوريتنا ال

أما ختام العدد في ميدان العلوم السياسية فيحمل بحث: "التهديدات األمنية الوافدة من دول الساحل اإلفريقي  
وتداعياتها على االستقرار المغاربي" وفيه رؤية حتما تثير جدال موضوعيا بمقترحات الدكتورعبد الواحد  



دائل نوعية لمشكالت تصطنعها قوى سلبية ظالمية  أوالد ملود ورؤاه األكاديمية بمعطياتها التي تبحث عن ب
 ولكن البديل لدى شعوب المنطقة وقياداتها باتجاه تبني السالم طريقا موضوعيا للتنمية... 

 الزميالت الف اضالت والزمالء األف اضل 
إن تركيزنا على بحوث حركة التنوير واستنادها إلى معالجات العقل العلمي هب الطريق السديد الستعادة  
االستقرار واألمن واألمان والتخلص من أشكال التخريب ووسائلها التي تريد لنا أن نبقى في دياجير الظالم.  
ولهذا فليعذرنا أصحاب البحوث التي تقع في سياقات مكرورة أ ال نجد في جديدا وربما بعضها تلك التي  

ض أو تلك التي تخرج عن أبواب  تتوهم اشتغالها بمناطق اشتغال قوى السياسة الماضوية واجترار المنقر
تحصصنا وال نجد إليها سبيل تحكيم ما يلزمنا باالعتذار مرات ومرات عن تلك البحوث على أهمية بعضها  

 لكنه يبقى بعيدا عن اشتغالنا وعن نهجنا.. 

وإذ نجدد التحية لكل تلكم الجهود المخلصة لنرجو من الجميع التفضل بإرسال أية قراءات حوارية سنفرد  
ها قسما مخصوصا مستقال عن أبواب المجلة فتحا ألبواب الحوار وشروعا في وضع أبرز البحوث في  ل

 ندوات مفتوحة نتشارك في مزيد إغناء وتقدم بمنجزها وتفعيل لربطها بميادين الحياة... 

فهارس  كما نعول على استقطاب طلبة العلوم والمعارف باختالف مستوياتهم ومراحل دراساتهم للبحث في  
المعتَمد في جامعاتنا وكلياتها   إليها واالستفادة من منجزها  الوصول  المحكمة وعنوانات  العلمية  دوريتنا 

 ومعاهدنا واألقسام الدراسية فيها.. 

كل التقدير واالحترام لجميع الباحثات وجميع الباحثين في ميادين العلوم اإلنسانية الواقعة باشتغال دورية  
ى جديد منجزات بأدوات العصر ومنطق الحداثة ونهج األنسنة والتنوير واعتماد العقل  ابن رشد العلمية وإل

 العلمي وإلى لقاء باألعداد التالية لدوريتنا 

 رئيس التحرير 
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 المحكَّمة لجامعة ابن رشد  الدورية العلميةالئحة بشروط النشر في 
  

  الزميالت العزيزات.. الزمالء األعزاء 

 

 
  

 الباحثون األكاديميون األفاضل جميعا 

  تحية طيبة وبعد
يديكم الئحة أولية تنطلق بها الدورية العلمية المحكَّمة لجامعة ابن رشد دعما للبحث العلمي أنضع بين  

منتظرين هنا مساهماتكم جميعا فيها.. على أساس من التطلع ألن تنصّب بحوثكم في األمور وتفعيال له  

الميدانية المباشرة التي تتصل بهموم الناس والموضوعات المعرفية التي تشغلهم وتفيدهم.. وعلى أساس  



ه وحاجاته التحول بالبحوث من النظري البحت المنفصل عن الواقع إلى ما يتصل بواقع اإلنسان وتطلعات

   المعرفية الثقافية، الروحية والمادية..

الظواهر   دراسة  هنا  فيآملين  العقلي   األبرز  المنطق  تلتزم  تنويرية  ومنطلقات  علمي  وبمنهج  حيواتنا 

ومنتجه واجتهاده.. ثقتنا أنكم ستتجهون للتفاعل اإليجابي مع هذه الدورية العلمية لتكون ميدانا مخصوصا  

لتخصصية.. ونحن نعدكم بأن تظهر أعداد دوريتنا الالحقة بصيغة الكتاب العلمي الذي  لجهودكم العلمية ا

ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن     من المحاور المعرفية الرئيسة..    أو عددايتناول بمقاالت بحثية محورا  

الترقيات   في  منها  االستفادة  يعني  ما  علمي  تحكيم  عليها  سيجري  وكلبحوثكم  في  م  العلمية  يدخل  ا 

.. نرحب بكم سلفا وتمنياتنا للجميع  في إطار هوية الجامعة وخطابها وظروف عملها  االستحقاق المرافق

 بالتوفيق والسؤدد.
 

 

 “لدورية العلمية لجامعة ابن رشد"ا ل:الئحة عم
ضروري االطالع سواء للعاملين في  الئحة العمل في مجلة ابن رشد العلمية المحكَّمة: يجد المتابع هنا تفاصيل تمثل مرجعاً  

هيأتي التحرير واالستشارة أم التحكيم والنشر من الباحثات والباحثين آملين االلتزام بقواعد النشر من جهة وباالنتباه على  

المساهمين كّل على وفق   المؤملة بجميع  االلتزامات  االنتباه على  التحكيم والتقويم والتعديل في ضوئها فضال عن  مهام 

 أو اإلدارية مع تمسك بمبادئ العمل التعاوني التطوعي ومحدداته\قعه ومسؤوليته العلمية ومو

 

 الئحة العمل في مجلة ابن رشد العلمية المحكَّمة
 البــاب األول: التعريف والهوية 

 .كل ما لم يرد هنا في هذه الالئحة تستكمله لوائح جامعة ابن رشد المسؤولة عن إصدار المجلة

 :(1) المادة

مجلة )ابن رشد( هي دورية علمية محك مة تصدر فصلياً بجامعة ابن رشد في هولندا وتنشر البحوث في ميادين العلوم اإلنسانية، 

 .بعد تحكيمها وتقويمها

 :(2) المادة

بخطابها وعمقها الثقافي الفكري هوية المجلة من هوية مؤسستها التي تُصدرها، فهي علمية أكاديمية باشتغاالتها وهي تتمسك 

 .بالتوجه التنويري

 :(3) المادة

يُراد بالدراسات والبحوث اإلنسانية التي تختص بنشرها في أعدادها، الدراسات والبحوث التي تقع حصراً في الميادين اآلتية   

 :وعلى وفق تسلسل اهتمام المجلة وأولوياتها

التاريخية وتنوع فضاءاتها ومحاورها وأبواب اهتماماتها ومناهجها ومدارسها،   علوم اللغة واألدب والفن: باختالف مراحلها •

 .مع التفات مخصوص لألدب المقارن ولألدب المسرحي وللفن المسرحي ولعلم الجمال بأولوية خاصة

السياسية • العلوم  التاريخ والجغرافيا،  النفسية والتربوية، علم االجتماع بفروعه، األنثروبولوجيا،  واإلدارية واالقتصا    العلوم 

 .سياسية، القانون والحقوق، الفلسفة والدراسات الواردة في قائمة العلوم اإلنسانية حصراً 

 

 

 هيأة التحريـر واالستشارة التحرير:  الثانـي إدارةالباب 

 أوالً: هيأة التحرير 

 :(4) المادة

تتولى مهمة إدارة أعمال المجلة واإلشراف على أنشطتها كافة، هيأةُ تحرير يعينها مجلس إدارة الجامعة ويراجع تشكيلتها   

  سكرتير كل من مدير التحرير والتحرير ووعملها دورياً.. وتتكون هيأة التحرير من سبعة أعضاء بالحد األقصى بضمنهم رئيس  

 .التحرير

 :(5) المادة

تعمل هيأة التحرير تعاونياً وتتشاور في مجمل أعمالها وتتخذ القرارات باألغلبية على أن يحسم التصويت عند تعادل أصوات  

المهام والواجبات.  العمل وإنجاز  التحرير. وتنتظم اجتماعاتها في ضوء ضرورات  فيه رئيس  الذي يكون  الطرف  موقفين 

وة الجتماعات تتطلبها الحاجة على أن يرسل برنامج العمل ومشروع البحث  ويمكن ألي من رئيس أو سكرتير التحرير الدع

 .والمناقشة في االجتماع المدعو إليه

 :(6) المادة 



ٍ من أعضاء هيأة التحرير إذا تخلف من دون عذر مقبول عن نسبة   % من االجتماعات أو لم يساهم  30تسقط عضوية أي 

 ..بواجباته في إنجاز مهام الهيأة

 :(7) المادة

 :تنهض هيأة التحرير بالمهام الرئيسة اآلتية مع توزيع تلك المهام فيما بين األعضاء على وفق االتفاق

 .تلقي الدراسات والبحوث المرسلة للنشر وإقرار ما يتفق وسياسة المجلة ويلتزم بمحددات النشر إلرساله إلى التحكيم •

والتحكيم، فإن  هيأة التحرير مسؤولة عن إقرار أو رفض نشر الدراسات والبحوث وفي ضوء الئحة محددات النشر العلمي   •

 .في المجلة ووضعها في تسلسل النشر

 .تضع هيأة التحرير سياسة المجلة وتقرر المحاور وموضوعات البحث لعدد أو أكثر من أعداد المجلة •

 .توزيعها وإهدائها وتبادلها مع المؤسسات العلميةالرسوم المستوفاة لمصلحة المجلة ووسائل  \تحديد األسعار واألجور  •

 .تتخذ الهيأة كلَّ ما يمكنه تطوير المجلة وتسيير أمورها •

قرار  • واستصدار  معها  التداول  بعد  الالئحة  هذه  إلى  إضافتها  الضرورات  وتفرض  تستجد  علمية  مهام  أية  الهيأة  تتحمل 

 .مخصوص بالتعديل

 :(8) المادة

 :التحرير تتحدد باآلتي مهام رئيس 

 ..رئاسة اجتماعات هيأة التحرير والهيأة االستشارية .1

 .تمثيل المجلة أمام الهيآت الرسمية كافة .2

 .اإلشراف على شؤون المجلة بالمجاالت: التحريرية واإلدارية والمالية .3

 .إدارة شؤون المراسالت الواردة والصادرة عن هيأة التحرير .4

 .لعقود جميعاً على أن تجري مراجعة هيأة التحرير لإلقرار والمصادقةمسؤولية توقيع االتفاقات وا .5

 .مراجعة موضوعات البحوث كافة، في كل عدد قبل تحويلها للنشر العام .6

 .مسؤولية اقتراح أعضاء هيأتي التحرير واالستشارة سواًء انتساباً ام إلغاء في ضوء مراقبة تطبيق الالئحة وسالمة العمل .7

 :(9) المادة

 :نائب رئيس التحريرمهام 

هي مهام رئيس التحرير بحال غيابه ألي سبب ويشاركه في إنجاز المهام تعاضدياً تعاونياً بتقسيم العمل بينهما أو بدعم الرئيس 

 .ومساعدته في تلك المهام

 :(10) المادة

 :مهام سكرتير التحرير ومدير التحرير تتحدد باآلتي

 .التحرير )سكرتير التحرير(إعداد جدول أعمال اجتماعات هيأة  .1

 .)مدير التحرير(  الدعوة الجتماعات هيأة التحرير وتحرير المحاضر وتسجيلها .2

 .المساعدة في اإلشراف على متابعة قرارات هيأة التحرير )مدير التحرير( .3

الموضوعات ومفردات الغالف مع  متابعة تنفيذ أعداد المجلة ونشرها وتوزيعها المجلة. يراجع هنا سكرتير التحرير ترتيب   .4

 أو نائبه\رئيس التحرير و

 :(11) المادة

 .تنشر المجلة أسماء أعضاء هيأة التحرير ومسؤولياتهم وأعضاء الهيأة االستشارية في صدارة كل عدد

 

 

 

 

 ثانياً: الهيأة االستشارية

 :(12) المادة

في   تتشكل هيأة استشارية علمية يحمل األعضاء الشهادات التخصصية  باقتراح من رئيس التحرير وإقرار من مجلس الجامعة،  

ميدان عمل المجلة. ويكون األعضاء من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وال يقل عدد أعضاء االستشارة عن تسعة أعضاء. كما 

 .اح العضويةيمكن ضم خبراء من شخصيات معروفة وذات جهود ملموسة مؤثرة على أن يقر أغلبية الثلثين اقتر 

 :(13) المادة

تكون الهيأة االستشارية مسؤولة عن مساعدة هيأة التحرير في مهام تطوير المجلة وتراجع سياسات التحكيم والنشر وتقييم   

البحثي.. ويمكن أْن تنهض بأعمال أخرى يوصي بها رئيس التحرير باالتفاق مع العضو   المستوى العلمي واألكاديمي لمنجز 

لهيأة بمجموعها.. وبقصد تفعيل أدوار أعضاء الهيأة االستشارية يجري استطالع راي جميع األعضاء لتقديم رؤاهم المكلف أو ا

 ..سنوياً وتقويماتهم ومالحظاتهم على عمل المجلة ومنجزها

 :(14) المادة



مباشرة أو غير المباشرة وفي  أو بالتداول باالتصاالت األلكترونية ال\اشتغاالت الهيأة االستشارية تتم باجتماعات مبرمجة و

 .ضوء دعوات يبادر بها رئيس التحرير أو من ينوب عنه

 .تستمر عضوية العضو ما لم يقدم استقالته أو تسقط عضويته لعدم الوفاء باألعمال المناطة به أو بنسبة تصل إلى ثلث المهام

 

 الباب الثالث: الئحة محددات النشر

في   العمل  تتضمن الئحة  مادة  أو طلب  هذه  المراسلة  قبل  اطالعاً  يقتضي  الذي  األمر  فيها حصراً؛  النشر  المجلة وشروط 

 وأهال وسهال بمجمل البحوث التي تقع في اختصاص مجلة ابن رشد العلمية    شكراً جزيال لتفهمكن  وتفهمكم..  النشر..

 :الئحة محددات النشر وعمل الدورية العلمية لجامعة ابن رشد

المتعارف عليها في الدوريات األكاديمية دوري ة علمي ة محك   مة، تعنى بنشر مقاالت علمية بحثية رصينة؛ وتلتزم بالشروط 

تخضع جميع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي الذي يناط بأساتذة االختصاص من حملة الشهادات والدرجات العلمية     المحكمة..

البحوث في  والتحكيم  والمراجعة  التقويم  لمهام  واتجاهاتها..  المؤهلة  البحثية  التخصصات  وفق  على  في  ويشترط   العلمية 

 (( 39-15المواد ):) البحوث المرسلة إلى دورية جامعة ابن رشد توافر اآلتي

  واإلنجليزية األمر الذي يفضل فيه أن يرسل الباحث ملخصا ملحقا بالعربية    واإلنجليزيةتنشر الدورية موادها باللغات العربية   .1

بحثه. كذلك ستنشر مجلة جامعة ابن رشد في مرحلة تالية البحوث الواردة بلغات أخرى )الكوردية، الهولندية(. أو الفرنسية ل

 .بما يلزم بشكل واجب توافر اللغة السليمة نحوا وإمالء وعالمات ترقيم وأية تفاصيل أخرى

يلزم للبحث المرسل أن يكون مدفوعا بشكل خاص للمجلة ولم يسبق نشره في مكان آخر يستثنى من ذلك ما تبيحه الضرورات   .2

 ..الباحثة أو الباحثون )إقرارا باألمر( \الباحث  األكاديمية ويرسلالعلمية 

 ..أن تتوافر في البحث سمات الحداثة واألصالة وتبني المنهج العلمي .3

أو كت ابه والدرجة العلمية  \ البحث واسم كاتبه و  كتابة عنوانجوانب الشكلية الخاصة بعرض البحث من جهة  يرجى التزام ال .4

 .وهاتفه وسيرة ذاتية موجزة اإللكتروني مع عنوان الباحث وبريده  واإلنجليزيةباللغتين العربية 

 ..ث، توضع في ورقة مستقلةأية عبارات إهداء أو كلمات شكر بخاصة تلك الموجهة إلى الجهات الداعمة للبح .5

 ..تخضع البحوث جميعا للمراجعة والتقويم )التحكيم( العلمي مع التزام بالسرية التامة بشأن عمليات التحكيم من جانب المجلة .6

 ..ال تعاد المواد إلى أصحابها في جميع األحوال؛ وتخضع آلليات اإلخراج الفني لطباعة الدورية .7

  –   150أو الفرنسية بحدود    باإلنجليزيةخص بالعربية وآخر على وفق المادة أوال يطابقه  من المفترض في البحوث وجود مل .8

 .. كلمة ويتضمن هذا الملخص جوهر البحث وأهدافه ومنهجيته والنتائج الرئيسة 250

المؤلفين في  ذكر المصادر والمراجع بأوراق مستقلة في آخر البحث مع االنتباه على مسألة الترتيب باستخدام اسم المؤلف أو  .9

 ..البداية ثم عنوان المصدر والناشر والمطبعة وتاريخ الصدور وموضع االقتباس

كلمة بما في ذلك    3000كلمة وال يقل عن    10000بمعدل ال يزيد على الـ    صفحة أو  20-07يكون حجم البحث بمعدل بين   .10

 …الجداول والتخطيطات والمرفقات 

 .مصطلحات الواردة في البحث قدر المتاحيرجى استخدام المصطلح الالتيني مقابل ال .11

 ..يلزم احترام حقوق الملكية وحقوق الخصوصية لألناس الخاضعين للبحوث الميدانية .12

ترفق رسالة مع البحث تمثل إقرارا بأن البحث يمثل جهده الخاص أو باالشتراك مع شخص أو أكثر يلزم ظهور أسمائهم معه  .13

 .ابن رشد مع تخويل المجلة بطباعة المادة ونشرهافي التوكيل الذي يمنحونه لمجلة جامعة 

 ..أو أية تعديالت محتملة\تُعلم مجلة جامعة ابن رشد الباحث بورود مادته وتنقل إليه رأي المحكمين بشأن صالحية النشر و .14

الذي ينشر فيه  وعند الشروع بالطباعة تصل الباحثين نسخة أو أكثر من العدد    إلكترونياتنشر مجلة جامعة ابن رشد، حاليا،   .15

 .البحث.. يرجى إرسال العناوين البريدية لغرض اإلرسال بشأن المطبوع الورقي الذي سيعلن عنه بحينه

الباحث، من غير   .16 ابنيدفع  الدورية مقداره    منتسبي جامعة  في  ال تتضمن  )  يورو  100رشد، مبلغا رمزيا عن نشره بحثه 

إلى رقم  يورو،  121=    ضمنه  لضرائبحساب ابصافي الوصول لحساب الجامعة  إذ المبلغ    %(21الضرائب ل بنكياً  . يحوَّ

 .2020لعام    37بدءاً بالعدد    تّم تفعيل هذا األمرمالحظة مهمة:   .الحساب الوارد في المجلة، ويجده كذلك في أدنى هذه الالئحة

واستخدام بنط )حجم(   word document ملف مكتوب بنظام يرجى مالحظة اآلتي في المواد المرسلة: أْن يصل البحث في  .17

ويرجى   .Times New Romanللعنوان. ونوع الخط يكون  14للهوامش وللمصادر والمراجع، مع بنط    10للمتن و  12

مخصوص لها  في جميع ما يرد بمتن البحث وهوامشه التي يُلتزم بوضع ترقيم  ect 1,2,3..،المعتادالالتيني  استخدام الترقيم

 .وأال يُستخدم الترقيم الروماني أو غيره بالخصوص هنا بشأن نظام اإلحالة والتهميش تحديدا في أسفل كل صفحة.. 

لن ينشر البحث الذي ال يلتزم بواحد أو أكثر من الشروط المشار إليها في أعاله سواء منها المضمونية العلمية أم المنهجية  .18

 ..يها هنا بهذه الالئحةوالشكلية بتفاصيلها المشار إل

م بمؤتمر ولم يتم نشره بأعمال المؤتمر ينبغي إعالم المجلة بالخصوص كما أنه إذا كان البحث ملكاً  .19 في حال كان البحث قد قُد ِ

 .لجهة بحثية معينة ففي هذه الحالة يجب إرسال إذن تلك الجهة موافقتها على النشر

خالل أسبوعين من تاريخ التسل م، فيما يدري إبالغه بقرار صالحية البحث للنشر من  سيتم إبالغ الباحث بتسل م المجلة بحثه   .20

 .عدمه في مدة أقصاها ثالثة أشهر

 :يراعى في أولوية النشر العوامل اآلتية .21



 .تاريخ استالم البحث وأسبقية إنجاز اية تعديالت ربما يتم  طلب إجرائها في البحوث •

اث والباحثين( في العدد غير محدد المحور؛ تلبية للتوازن بتنويع البلدان، الجامعات، شرط توفير البحث لحالة )تنوع األبح •

 .الباحثات والباحثين، وموضوعاتهم وتوافرها على الميداني والنظري

تتقدم الموضوعات التي تعالج الظواهر المجتمعية وتدخل في إطار النهوض بالمجتمعات وحل مشكالتها بجانب القراءات التي  •

 .نقصاً معرفيا علميا في ميدانهاتسد 

 .مراعاة حجم البحث للشروط مع التوكيد على رفض البحوث الطويلة بجميع األحوال •

 .قراءة الظواهر اإلنسانية في األدب والفن والفلسفة وانعكاسات اإلفادة واالستفادة منها وفيها •

 .نشره وعدم إعادته البحوث المنشورة في المجلة، تبقى ملكاً حصرياً لها ويؤول إليها حق .22

لكن بجميع األحوال، يحتفظ الباحث أو الباحثة بحق إعادة نشر بحثه في كتاب على أن يشير إلى المصدر األصل لنشره أوالً  .23

 .في مجلة ابن رشد

  بعد أن قدمت المجلة أوراق البحث العلمي المشاركة في مؤتمرات؛ تنوي مجلة ابن رشد في المستقبل غير البعيد، نشر عروض  .24

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

25.  
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يرجى إرسال أية مبالغ مستحقة إلى هذا الحساب الرسمي للجامعة وهي مبالغ تبرعات الدعم غير المشروط للمجلة وكذلك  

ا ألكترونياً  كذلك األجور المقررة على المساهمات البحثية التي تنشر في المجلة التي تصدر حالي  Pأجور اشتراكات في أعدادها

 فقط  
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http://www.averroesuniversity.org/sampleMagEvaluat002.pdf 

 :(40) المادة 

ة أكاديمياً   تخضع جميع األبحاث المنشورة في المجلة للتحكيم من قبل الزمالء االختصاص من أصحاب الدرجات العلمية المقر 

 .المشهودةوذوي الخبرة البحثية والمكانة المتميزة 

 :(41) المادة

يُعد  سكرتير هيأة التحرير بالتعاون مع هيأتي التحرير واالستشارة قائمة بالمحكمين الذين يحملون الشهادات والدرجات العلمية  

 ..المناسبة مع تحديث القائمة باستمرار

 :(42) المادة

على أن يكون التقرير على وفق استمارة التقويم   يُطلب رأي المحكم في البحث المرسل غليه من دون اسم الباحث وجامعته، 

 :المرفقة والتي تتضمن باألساس

 أصالة البحث؟  .1

 منهجية البحث؟ .2

 .القيمة العلمية المعرفية المستفادة مجتمعياً إنسانيا .3

 .سالمة قائمة المصادر والمراجع، ويُرجح أن تكون على طريقة مكتبة الكونغرس األمريكية .4

 .وبناء المنجز استقراًء واستنتاجاً سالمة الخطوات البحثية  .5

 .مع تقويم يُبدي فيه الرأي بشأن مدى صالحية البحث للنشر من عدمه .6

 :(43) المادة

 .يعد  رأي المحكم استشارياً لهيأة التحرير على أن يكون إجماع أكثر من صوت تحكيمي توصية أساس بشأن النشر من عدمه 

 

 عمل عامـة أحكـام الخامسالبـاب 

التعديل   التحرير واالستشارة والتحكيم حتى يجري  العامة على مجمل أعمال وأنشطة أعضاء هيأتي  تسري هذه األحكام 

  بقرار مخصوص من طرف مجلس الجامعة

http://www.averroesuniversity.org/sampleMagEvaluat002.pdf
http://www.averroesuniversity.org/sampleMagEvaluat002.pdf


 :(44) المادة

الجامعة    مجلس  مع  باالتفاق  المؤتمرات  أو  الندوات  تنظم  أن  للمجلة  علىيجوز  و  ومصادقته  الندوة  المؤتمر  \مقترح  أو 

 .وموضوع المقترح وأهدافه مع ضمان سالمة التمويل على وفق القوانين المرعية

 :(45) المادة

يمكن نشر كتب بموضوعات أو محاور محددة على أن تأخذ موافقة مجلس الجامعة وضمانات التمويل والتزامها بالقوانين  

 .المرعية

 :(46) المادة

 .ولكنها يمكن بقرار مخصوص أن تنشر إعالنات بالتنسيق مع المجالت العلمية األخرى  ،تجاريةال تنشر المجلة اية إعالنات   

 :(47) المادة

 .ر التحريرمديلدى مكتبة الجامعة وكل من رئيس التحرير ونائبه و واإللكترونيةيتم االحتفاظ بنسخ المجلة الورقية 

 :(48) المادة

 .تعاونيا تطوعيا واالستشارة أعضاء هيأتي التحريريعمل 

 :(49) المادة

وفي ضوء قرارات  ،  2010أصبحت هذه الالئحة نافذة منذ اعتمادها من مجلس جامعة ابن رشد في ديسمبر كانون أول عام   

هيأتي التحرير    ويُعمل بها من تاريخه ويمكن تعديل مواد هذه الالئحة في ضوء مقترحات من،  2019التعديل في سبتمبر  

 .الجامعةومصادقة بقرار مخصوص من مجلس 

العنوان   إلى  المراسالت  جميع  وتوجه  اآللوسي.  تيسير  أ.د.  التحرير  رئيس  عنوان  إلى  البحوث  ترسل 

جامعة    ةتحرير مجل لرئيس الجامعة أو لهيأة    اإللكترونيالبريدي لجامعة ابن رشد في هولندا. أو إلى البريد  

 ابن رشد..
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 ibnrushdmag@averroesuniversity.org 
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