
 

من الدورية العلمية المحكَّمة لجامعة ابن  بعساصدور العدد ال

في هولندا رشد  

 مكتب إعالم جامعة ابن رشد في هولندا

من البحوث  باقةالعدد  تضمنوقد ".مجلة ابن رشد"من الدورية العلمية المحكَّمة  سابعصدر العدد ال

مجلتنا  تم وضعهذا العدد وفي موعد ظهور . تطبيقية ميدانيةأخرى و نظريةمعرفية ميادين العلمية في 

قاعدة بآليات أحدث وأكثر انتشارا عالميا كما بوجودنا في العلمية بعدد من  المنابر التي تقدم خدماتنا 

فضال عن توجهنا للطباعة  /http://www.e-marefa.net/arمعرفة  بيانات العربية اإللكترونيةال

الشرق األوسط ومكتبات بعض  ريتنا سوق الكتب في العراق وعدد من بلدانوالورقية حيث وصلت د

 ....الجامعات الصديقة

لتلك العلمي  األداءبطريقة  تعنىوهي  .بعد إخضاعها للتحكيمتنشر البحوث ابن رشد العلمية، مجلة 

وتنفتح المجلة على .. المنهجي ومحدداته المعمول بها في الجامعات الرصينة اشتغالهاوشروط البحوث 

 . األخرى بخاصة منهم أولئك العاملون في جامعات بلدان الشرق األوسط الباحثين العاملين في الجامعات

البحوث  وتفرض في الوقت ذاته على. باللغتين العربية واألنجليزيةالتي تردها تنشر المجلة البحوث 

ونظرا للضغط الكبير على المجلة وعدد . المنشورة باللغتين أن تلتزم بوضع ملخصات موجزة فيهما

تذار عن تلك البحوث الطويلة على أهميتها لفسح المجال لالع عمدتالبحوث الواردة إليها فإّن المجلة 

 ..أمام نشر أكبر عدد من البحوث الملتزمة بالحجم المحدد في شروط النشر بالمجلة

دعوتنا لجميع الباحثات والباحثين لنشر منجزهم العلمي في إطاره نجدد ا الجديد معكم وسعداء بلقائننحن 

ق المتوسط ها الجسر المعرفي المتين بين حضارتي جنوب وشربوصففي مجلة ابن رشد العلمية 

واالشتراكات مكتبات جامعات بلدان المنطقة  بطلباتالمتاح  ترحيبنا وعلى وفقمؤكدين هنا .وشماله

البناء والتعاون بما يلبي أفضل وسائل  اإليجابيفضال عن إيجاد أسس التفاعل . بأعداد المجلةالسنوية 

 ..تمكين باحثينا من أداء مهامهم المعرفية العلمية

لدوريات العلمية وآفاق تطورها وتحديث أنشطتها البحثية امتخصص بمؤتمر ل مازلنا في إطار التحضيرو

وأشكال  متصوراته يُْبدوكيما والمعنيين كافة لجامعات هنا ل تجديد ندائنامع .. وربطها بالمكتبة العالمية

 ..لهذا االتجاه مودعمه متفاعله

 :ط اآلتيابراليرجى فتح لهذا اإلعالن لتفاصيل ووضوح القراءة ولمزيد من ا

http://www.averroesuniversity.org/pages/AUHMAGOO7.pdf 

 بعساإليكم أيضا في أدناه أوليات العدد ال

 : بعسارابط العدد ال

http://www.averroesuniversity.org/pages/MAGAUH007A.pdf 

http://www.averroesuniversity.org/pages/AUHMAGOO7.pdf
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 :وقد جاء في مفتتح العدد ما نصه

 مفتتح

إصدار مجلة علمية محكَّمة ليس أمرا هينا عابرا، وهو يستند إلى عمل أكبر من جهد جامعة 

لالستعانة باستشارة علمية وتحكيم  تنفرد بالعمل بوساطة منتسبيها، إذ يتطلب في أحيان عديدة

شر باتساع جغرافيا انتشار الباحثين واألساتذة نتمن خارج الجامعة أي بعمل مؤسسي كبير ي
ا هي حاالت استقبال ومثلم. والعلماء بحسب التخصص وطبيعة البحث الذي تستقبله المجلة

بلدان كوكبنا، فإننا لف الزميالت والزمالء بانتسابهم لجامعات تنتشر بين تالبحوث من مخ
 .نعمل على تدقيق قراءة البحوث وتحكيمها من زميالت وزمالء من مختلف الجامعات عالميا

في مثل هذا الخضم نعاني أحيانا من تأخر تقويم أو أوضاع مفاجئة غير محسوبة تضعنا تحت 

م وهي قضية ال تكون قطعا على حساب التقوي. ضغوط ظرفنا وإمكانات المعالجة العاجلة
. يم ما يحد من سرعة المعالجة ومن ثّم ظهور التأخر في صدور هذا العدد أو ذاككوالتح

ونحن نجدد التعهد بالعمل ضمن المتاح من محددات عملنا كيما نكون أكثر دقة في مواعيد 

 .الصدور
من جهة أخرى عملت إدارة التحرير على طباعة المجلة وإضافة المطبوع الورقي إلى النشر 

ني، األمر الذي تطلب جهدا ماديا كان يُنتظر أن تسدده مساهمات الزميالت والزمالء األلكترو

ه اللحظة محاولة منا أن نكون العون العلمي أوال وأن نسعى بقدر ذوهو ما لم نطبقه حتى ه
لى هذا الشرط عنا نأمل من جهة الباحثين التنبه غير أن. المتاح كيما نحافظ عل هذا العون

ون معا وسويا في مجابهة هذه العقبة التي تعقّد المسيرة أو تقف عثرة في بخصوص النشر لنك

 .طريقها
بودنا هنا أال نقف عند العقبات والمصاعب، وأن نشير في الوقت ذاته إلى أننا اتفقنا  مع 

جهات عديدة لتوسيع النشر واعتماده رسميا  وهو ما ستجدونه في عدد من مؤسسات النشر 

ونحن نعمل على تطوير أشكال االعتماد والتسجيل وهو ما . والمهمة األلكترونية الكبيرة
 . ستلمسونه بأقرب فرصة

بودنا في نهاية عام أكاديمي من العطاء العلمي الرصين أن نوجه التحية والتقدير لجميع و

الزميالت والزمالء في الهيأة االستشارية وبهيأة التحرير ولصبرهم ودعمهم وتفاعالتهم 
ونشكر لهم  . حسب ما استطاع من منح فرص من وقته الثمين وبمجال تخصصهالبناءة كل ب

الوعد في تفعيل الجهود وتوسيعها في متابعة جدية ملموسة للتوسع الذي جرى في مراسالت 

 .الباحثات والباحثين وما بات يردنا من بحوث علمية من مختلف الجامعات والبلدان
ي التبني المكين للعطاء العلمي وتحديث ما فيه من ونعول على جهودهم العلمية التعاونية ف

أساليب أداء وتمكينا له من االنتشار والوصول إلى أبعد من ينتظر نتائج البحث تطويرا 

 .لمستويات األداء العلمي المعاصر
نأمل بجهدنا المتواضع هذا أن نكون قد قدمنا  ما كان متاحا ضمن ظروفنا المخصوصة وأن 

 ازرة والدعم من مجموع زميالتنا وزمالئنا لنواصل المسار معا وسويانجد مزيدا من المؤ
 

 رئيس التحرير
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، كما روفيسور الدكتور عميراوي احميده لهيأة المستشارينبالانضمام بحرارة بهنا  رحبن

ومنهم من ربما تأخذهم مشاغلهم الجديدة  الزمالء العاملين كافة الزميالت وي جهود ينح

  .كاديمي ومجلتهمبعيدا عن بيتهم األ

 هيأة التحرير

 تيسير عبدالجبار اآللوسي. د.أ          رئيس التحرير 
 عبداإلله الصائغ. د.أ    نائب رئيس التحرير
 حسين األنصاري. د.أ        سكرتير التحرير
 صباح قدوري. د.م.أ            مدير التحرير

 

  أعضاء هيأة التحرير

 

 الدكتور عبدالرحمن الجبوري
 سمير جميل حسينالدكتور 

 الدكتور محمد عبدالرحمن يونس
 الدكتور معتز عناد غزوان
 الدكتور صالح كرميان
 الدكتور جميل حمداوي

 

 الهيأة االستشارية

 

 المملكة المتحدةجميل نصيف . د.أ

 هعميراوي احميد. د.أ
 أذربيجانعايدة قاسيموفا . د.أ
 عامر المقدسي الواليات المتحدة األمريكية .د.أ
 الواليات المتحدة األمريكية محمد عبدالعزيز ربيع . د.أ
 خليف مصطفى غرايبة األردن. م.أ

 
 األستاذ عادل كامل يالتشكيل لفنانمن أعمال ا صورتين لعملينغالف العدد حمل * 

 



  المحكَّمة لجامعة ابن رشد الئحة بشروط النشر في الدورية العلمية
  

 الزمالء األعزاء.. الزميالت العزيزات

   

 الباحثون األكاديميون األفاضل جميعا

   

 تحية طيبة وبعد

   

نضععع بععين ايععديكم الئحععة أوليععة تنطلععق بهععا الدوريععة العلميععة المحكَّمععة لجامعععة ابععن رشععد 

علععى أسعععا  .. لمعععي وتفعععيال لععه منتظعععرين هنععا مسععاهماتكم جميععععا فيهععادعمععا للبحععث الع

معععن التطلعععع ألن تنصعععّب بحعععو كم فعععي األمعععور الميدانيعععة المباشعععرة التعععي تتصعععل بهمعععوم 

وعلعععععى أسعععععا  التحعععععول .. النعععععا  والموضعععععوعات المعرفيعععععة التعععععي تشعععععغلهم وتفيعععععدهم

اإلنسعععان بعععالبحوث معععن النظعععري البحعععت المنفصعععل ععععن الواقعععع إلعععى معععا يتصعععل بواقعععع 

 .. وتطلعاته وحاجاته المعرفية الثقافية، الروحية والمادية

   

فعععي حيواتنعععا وبمعععنهن علمعععي ومنطلقعععات تنويريعععة   آملعععين هنعععا دراسعععة الظعععواهر األبعععرز

 قتنععععا أنكعععم سععععتتجهون للتفاععععل اإليجععععابي .. تلتعععزم المنطععععق العقلعععي ومنتجععععه واجتهعععاده

.. التخصصعععيةالعلميعععة لجهعععودكم معععع هعععذه الدوريعععة العلميعععة لتكعععون ميعععدانا مخصوصعععا 

ونحعععن نععععدكم بعععأن تظهعععر أععععداد دوريتنعععا الالحقعععة بصعععيغة الكتعععاب العلمعععي العععذي يتنعععاول 

ومعععن المفيعععد أن     .. ععععددا معععن المحعععاور المعرفيعععة الرئيسعععة  بمقعععاالت بحثيعععة محعععورا أو

نشععير هنععا إلعععى أن بحععو كم سععيجري عليهعععا تحكععيم علمعععي مععا يعنععي االسعععتفادة منهععا فعععي 

نرحععب بكععم سععلفا وتمنياتنععا .. وكععل مععا يععدخل فععي االسععتحقاق المرافععق  ات العلميععةالترقيعع

 .للجميع بالتوفيق والسؤدد

 :الئحة عمل

 "الدورية العلمية لجامعة ابن رشد"

   

دوريّةةة علميّةةة محّكمةةة، تعنةةى بنشةةر مقةةاالت علميةةة بحثيةةة رصةةينةم تلتةةزم بالشةةروط المتعةةار  

تخضةةةع جميةةةع البحةةةوث المقدمةةةة للتحكةةةيم العلمةةةي   ..حكمةةةةعليهةةةا فةةةي الةةةدوريات األكاديميةةةة الم

الةةةةذي ينةةةةاط بأسةةةةاتذة االختصةةةةاص مةةةةن حملةةةةة الشةةةةهادات والةةةةدرجات العلميةةةةة المؤهلةةةةة لمهةةةةام 

التقةةةةةويم والمراجعةةةةةة والتحكةةةةةيم فةةةةةي البحةةةةةوث العلميةةةةةة علةةةةةى وفةةةةةق التخصصةةةةةات البحثيةةةةةة 

 :توافر اآلتيويشترط في البحوث المرسلة إلى دورية جامعة ابن رشد   ..واتجاهاتها



  

   
تنشةةةر الدوريةةةة موادهةةةا باللغةةةات العربيةةةة واألنجليزيةةةة األمةةةر الةةةذي يفضةةةل فيةةةه أن           .40

كةةةذلت ستنشةةةر . األنجليزيةةة أو الفرنسةةةية لبحثةةةهالعربيةةةة ويرسةةل الباحةةةث ملخصةةةا ملحقةةةا ب

الكورديةةةة، )مجلةةةة جامعةةةة ابةةةن رشةةةد فةةةي مرحلةةةة تاليةةةة البحةةةوث الةةةواردة بلغةةةات أخةةةرى 

بمةةا يلةةزم بشةةكل واجةةب تةةوافر اللغةةة السةةليمة نحةةوا وإمةةالء وعالمةةات تةةرقيم (. ةالهولنديةة

 .وأية تفاصيل أخرى

   

يلةةزم للبحةةث المرسةةل أن يكةةون مةةدفوعا بشةةكل خةةاص للمجلةةة ولةةم يسةةبق نشةةره فةةي          .42

ويرسةةةةل  مكةةةةان آخةةةةر يسةةةةتثنى مةةةةن ذلةةةةت مةةةةا تبيحةةةةه الضةةةةرورات العلميةةةةة األكاديميةةةةة 

 ..لباحثون إقرارا باألمرالباحثة أو ا \الباحث 

   

 .. أن تتوافر في البحث سمات الحداثة واألصالة وتبني المنهج العلمي                      .46

   

عنةةةوان   يرجةةةى التةةةزام الجوانةةةب الشةةةكلية الخاصةةةة بعةةةرب البحةةةث مةةةن جهةةةة كتابةةةة         .40

يةةةة واألنجليزيةةةة مةةةع أو كتّابةةةه والدرجةةةة العلميةةةة بةةةاللغتين العرب\البحةةةث واسةةةم كاتبةةةه و

 .وسيرة ذاتية موجزة عنوان الباحث وبريده األلكتروني وهاتفه

   

أيةةةة عبةةةارات إهةةةداء أو كلمةةةات شةةةكر بخاصةةةة تلةةةت الموجهةةةة إلةةةى الجهةةةات الداعمةةةة          .40
 ..للبحث، توضع في ورقة مستقلة

   

التةةةزام بالسةةةرية  العلمةةةي مةةةع( التحكةةةيم)تخضةةةع البحةةةوث جميعةةةا للمراجعةةةة والتقةةةويم          .46

 ..من جانب المجلة التامة بشأن عمليات التحكيم

   

ال تعةةاد المةةواد إلةةى أصةةحابها فةةي جميةةع األحةةوالم وتخضةةع آلليةةات اإلخةةراج الفنةةي          .49

 ..لطباعة الدورية

   

مةةةن المفتةةةرب فةةةي البحةةةوث وجةةةود ملخةةةص بالعربيةةةة وآخةةةر علةةةى وفةةةق المةةةادة أوال          .48

كلمةةةة ويتضةةةمن هةةةذا الملخةةةةص  204 – 004ليزيةةةة أو الفرنسةةةية بحةةةدود يطابقةةةه باألنج

 ..جوهر البحث وأهدافه ومنهجيته والنتائج الرئيسة 

 

ذكةةر المصةةادر والمراجةةع بةةأورا  مسةةتقلة فةةي آخةةر البحةةث مةةع االنتبةةاه علةةى مسةةألة          .46

الناشةةةر الترتيةةةب باسةةةتخدام اسةةةم المؤلةةةف أو المةةةؤلفين فةةةي البدايةةةة ثةةةم عنةةةوان المصةةةدر و
 ..والمطبعة وتاريخ الصدور وموضع االقتباس

 



أو بمعةةةةدل ال يزيةةةةد علةةةةى الةةةةـ   صةةةةفحة 24-49يكةةةةون حجةةةةم البحةةةةث بمعةةةةدل بةةةةين          .04

 ... كلمة بما في ذلت الجداول والتخطيطات والمرفقات 04444

   

يرجةةةى اسةةةتخدام المصةةةطلح الالتينةةةي مقابةةةل المصةةةطلحات الةةةواردة فةةةي البحةةةث                       .00

 .قدر المتاح

   

يلةةةةةزم احتةةةةةرام حقةةةةةو  الملكيةةةةةة وحقةةةةةو  الخصوصةةةةةية ل نةةةةةاس الخاضةةةةةعين                       .02

 ..للبحوث الميدانية

 

ترفةةةةق رسةةةةالة مةةةةع البحةةةةث تمثةةةةل إقةةةةرارا بةةةةأن البحةةةةث يمثةةةةل جهةةةةده الخةةةةاص أو          .06

شةةتراك مةةع شةةخص أو أكثةةر يلةةزم ظهةةور أسةةمائهم معةةه فةةي التوكيةةل الةةذي يمنحونةةه باال

 . لمجلة جامعة ابن رشد مع تخويل المجلة بطباعة المادة ونشرها

 

ي المحكمةةةين أالباحةةةث بةةةورود مادتةةةه وتنقةةةل إليةةةه رتُعلةةةم مجلةةةة جامعةةةة ابةةةن رشةةةد          .00

  ..أية تعديالت محتملة أو\ن صالحية النشر وأبش

 

ألكترونيةةةا وعنةةةد الشةةةروع بالطباعةةةة تصةةةل  ،حاليةةةا ،تنشةةةر مجلةةةة جامعةةةة ابةةةن رشةةةد         .00

يرجةةةى إرسةةةال العنةةةاوين  ..مةةةن العةةةدد الةةةذي ينشةةةر فيةةةه البحةةةث ة أو أكثةةةرالبةةةاحثين نسةةةخ

  .البريدية لغرب اإلرسال

 

ن نشةةره مبلغةةا رمزيةةا عةةمةةن غيةةر منتسةةبي  جامعةةة  ابةةن رشةةد،  ،يةةدفع الباحةةث                      .06

ل إلةةةى رقةةةم الحسةةةاب الةةةوارد  .يةةةورو 044مقةةةداره  المطبوععععةبحثةةةه فةةةي الدوريةةةة  يحةةةوَّ

   .في المجلة

 

 71ل ظىىىا  و 71(  جىىىن)ا ىىىامدان  ىىىن  : يرجىىىال ظة اىىى  ا اىىىي فىىىي الظىىىواد الظر ىىى  . 71
 Timesونىىوا المىى  ي ىىو  . ل عنىىوا  71ل هىىواظو ول ظدىىودر والظراجىىبن ظىىب  ىىن  

New Roman . 7,1,1ويرجىىىىىال ا ىىىىىامدان الاىىىىىرعين الةاينىىىىىي الظعاىىىىىود,..ect  فىىىىىي

ن ظمدىىول لهىىو   ىى   جظيىىب ظىىو يىىرد  ظىىا  ال  ىىا وهواظلىىب الاىىي يي اىى ن  و ىىب اىىرعي
و ال يي ىىىامدن الاىىىرعين الروظىىىوني  و صيىىىرا  ولمدىىىول هنىىىو  لىىى   ناىىىون ..  ىىى  دىىى   

 . اإل ول  والاهظيو ا ديدا

 .لن ينشر البحث الذي ال يلتزم بواحد أو أكثر من الشروط المشار إليها في أعاله. 08

 



 

تيسةةةةةةير . د.ترسةةةةةةل البحةةةةةةوث إلةةةةةةى عنةةةةةةوان رئةةةةةةيس التحريةةةةةةر أ

 البريعععععدي توجةةةةةه جميةةةةةع المراسةةةةةالت إلةةةةةى العنةةةةةوانو. اآللوسةةةةةي

أو إلةةةى البريةةةد األلكترونةةةي لةةةرئيس . لجامعةةةة ابةةةن رشةةةد فةةةي هولنةةةدا

 .. الجامعة أو لهيأة تحريرمجلة جامعة ابن رشد

 

chancellor@averroesuniversity.org 

  

 ibnrushdmag@averroesuniversity.org  
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