نداء إلرسال بحوثكن وبحوثكم العلمية لمجلة ابن رشد العلمية المحكمة
نتطلع لوصول بحوثكن وبحوثكم بميدان التخصص بأقرب اآلجال (((اللغة واألدب والفن وشؤون
سايكوسوسيولوجية بجانب الفكر النقدي ومناهج البحث والتاريخ والفلسفة ومحاور أخرى))) الستكمال

العرض على لجان التحكيم والتقويم وإعدادها فنيا للنشر بالعدد التالي

الزميلة الفاضلة العزيزة ،الزميل الفاضل العزيز
تحية طيبة وبعد
كنا عززنا بمراسال ٍ
ت سابقة فكرة إيصال التعريف بمستوى المجلة وتقدمه ونحن ندعو لدعم ذلك التقدم
االعتباري من طرف زميالتنا وزمالئنا لتحقيق مزيد تقدم تحصده المجلة لمصلحة العلم وحركة البحث
العلمي األحدث واألنجع ..نؤكد هنا ،بهذه المناسبة نداءنا وتطلعنا بثقة الستقبال بحوث العدد  49الذي
سيصدر في شتاء العام الجاري (كانون أول ديسمبر  ) 2022آملين بثقة تامة كما اعتدنا من قبل أن
تستمر جهود بجثية بهية لجميع باحثاتنا وباحثينا فمرحبا وأهال وسهال بمنجزاتكن ومنجزاتكم علما أن
نشر البحث الثاني من أي من الزميالت والزمالء يُعفى من أجور النشر ..نرجو للجميع كل التوفيق في
منجزاتهن ومنجزاتهم البحثية متمنين التفضل باالطالع على تفاصيل الروابط المرفقة شاكرين ممتنين
لجهود المساهمة برفد البحوث و\ أو تعزيز نشر إعالن دوريتنا هذا مع كبير االعتزاز والتقدير
عن
إدارة هيأة التحرير
مجلة ابن رشد العلمية المحكّمة
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للوصول إلى مصادر ومراجع بحثية علمية متنوعة بمجال العلوم اإلنسانية بتنوعات ميادينها
وأبرزها :اللغة واألدب والفن وشؤون سايكوسوسيولوجية بجانب الفكر النقدي ومناهج البحث والتاريخ
والفلسفة ومحاور أخرى يرجى التفضل باالطالع عليها في الروابط التالية

يمكنكم االطالع عليها جميعا وكافة والوصول إليها في مجلة ابن رشد العلمية المحكمة
نحيي جميع الباحثات والباحثين وكل قراء منجز البحوث المرجعية المعتمدة ،في اختيارهم دوريتنا التي
توفر أرضية مصادر ومراجع ثرة غنية ومعتمدة و نثمن عاليا دعم مجلتهم لتواصل العطاء بترتيب علمي
وعامل تاثير أعلى فأعلى ،بالوصول إليها في موقع عالم المعرفة ويمكنكم الحصول على عشرات ومئات
البحوث في أعدادنا المنشورة هناك ..تفضلوا بالضغط على الرابط في أدناه
https://search.emarefa.net/detail/BIM-313463/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7/1

لالطالع على مجلة ابن رشد بموقع معرفة اإللكتروني يرجى التفضل بالضغط هنا
تجدون في أدناه إعالن العدد  48والفهارس الكاملة لكل األعداد والئحتي العمل والنشر واستمارة التقويم
وهي جميعا ً قيد التطور والنمو باستمرار في ضوء ما تتفضلون بإرساله

إعالن مجلة ابن رشد العلمية المحكمة ،العدد ( )48الثامن واألربعون
فهارس األعداد من العدد  – 01األخير بالتسلسل
http://www.averroesuniversity.org/indexauhmag.pdf
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معامل تأثير واستشهادا ت مرجعية باعتماد اليونسكو واألسكوا ومكتبة االسكندرية وجهات علمية منتخبة في أرسيف

 Q3من الفئة الوسطى
سنضع هنا نتائج العام الجاري  2022قريبا إذ حصدت دوريتنا مكانتها المهمة المميزة كما في كل عام وهنا في أدناه نتيجة العام المنصرم

للمساهمة في تقويم البحوث؛ يرجى التفضل باالطالع على نموذج التقويم الخاص بـ جامعة ابن رشد
http://www.averroesuniversity.org/sampleMagEvaluat002.pdf

ي من بحوث األعداد المعلن عن فهارسها تفضلوا هنا في الرابط في أدناه شاكرين لطف اإلحالة للرابط
لقراءة أ ّ
https://search.emarefa.net/detail/BIM-313463/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7/1
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