صدور العدد الحادي عشر من الدورية العلمية المح َّكمة لجامعة ابن رشد
مكتب إعالم جامعة ابن رشد في هولندا

أنجزت هيأتا التحرير واالستشارة ،نسخة العدد الحادي عشر من الدورية العلمية المح َّكمة "مجلة
ابن رشد" .مؤكدة بهذا المنجز البحثي العلمي إصرارا على مواصلة إصدار المجلة وتحدي العقبات
التي تعترضها.
ونذ ّكر هنا ب ّ
أن مجلة ابن رشد العلمية ،هي ((دورية علمية مح َّكمة ال تنشر البحوث إال بعد
إخضاعها للتحكيم)) ،منوهين إلى أهمية االلتزام بشروط النشر قبل اإلرسال بخاصة هنا تمسكنا
بالنشر ،حصرا ،ألساتذة الجامعات من جهة ومنتسبي مراكز البحث العلمي والمعاهد العليا
للدراسات والبحوث ،معتذرين عن النشر لألعزاء اآلخرين خارج تلك المؤسسات أو بسبب عدم
التزامهم 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..
من جهة ثانية ،تنفتح دوريتنا العلمية على الباحثين 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..
ببالغ السرور نعلن لكم عن صدور العدد الحادي عشر من مجلة ابن رشد العلمية ،بأمل وعهد يتجدد
بالعمل على تطوير إمكانات اشتغالنا ومعالجة ما ظهر ويظهر من بعض هفوات شكلية ألسباب
تقنية فنية؛ أو األسباب التي ال تمس الجوانب العلمية بالتأكيد ...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..
نرحب هنا بمالحظاتكم وتفاعالتكم آملين أن نكون قد حققنا فرصة أخرى لنشر البحوث والدراسات
وكذلك نضع بين أيديكم مقترحا 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/pages/AUHMAGO11advert.pdf
إليكم أيضا في أدناه أوليات العدد الحادي عشر
رابط العدد الحادي عشر:

http://www.averroesuniversity.org/pages/R1003AUHMAG11.pdf

أما مواد العدد فتضمنت اآلتي:
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* غالف العدد حمل صورتين لعملين من أعمال الفنان التشكيلي الدكتور إياد الحسيني

وقد جاء في مفتتح العدد ما نصه:

مفتتح
بهذا العدد (الحادي عشر) نتقدم خطوة باتجاه مسابقتنا مع الزمن في استكمال ضبط منجزنا وإصداراتنا
في مواعيدها .ونحن في جهدنا التعاوني المتواضع ،نعمل على توكيد الروح العلمي المعاصر وتمكينه
من قيم الحداثة والتجديد من جهة وقيم التنوير ورسالته من جهة أخرى .وعسانا نسطيع مواصلة
مشوارنا في ظروف وتعقيدات تجابه عملنا بعقبات كأداء! لكننا ال نقف عند حدود التمني ولن نقف كذلك
بل نواصل مثابرتنا ،حاملين مسؤولية نشر بحوث الزميالت والزمالء كيما نتقدم بها إلى فضائها
الصحيح بثبات إلى أمام .ونحن نتطلع بهذا إلى تفاعل الجميع وتفهمهم ودعمهم لجهدنا بخاصة هنا من
جهة االلتزام بمفردات الئحة النشر واستكمال تلبية شروطها كافة.
في هذا العدد ،تجدون في باب دراسات في علوم األدب واللغة قراءة في" :بنية فضاءات القصور في
حكايات ألف ليلة وليلة وتشكيلها الزخرفي والجمالي"؛ يليها بحث بعنوان" :دراسة تقابليّة بين تراكيب
اللغة العربيّة واللغة اإلنجليزيّة وأثر ذلك على فهم النّص لدى متعلم اللغة العربيّة لغة ثانية"؛ ثم بحث
موسوم بـ " :النقد األدبي بالتحليل النفسي عند جورج طرابيشي " .أما في باب االقتصاد وإدارة
األعمال فنقرأ " :رؤية مستقبلية للمياه العربية في الشرق األوسط بين الواقع والمأمول" .فيما نقرأ
بباب آداب وفنون ،بحث " :التحول الشكلي في التصميم الكرافيكي باستخدام برمجيات الحاسوب"
وبحث ":تجليات العبث بين الحب الحقيقي والحب اإليروسي في مسرحية "ربطة العنق الدامية" لنصر
الدين بن غنيسة* ثم "سيميائية الخطاب وواقع المؤسساتي في مسرحية مدن الصفيح" وفي باب
قضايا سياسية نقرأ بحثا ُ بعنوان " :نظرات في األسلمة والتأصيل" وبحثا ً آخر بعنوان " :هجرة الشباب
سط" .يتبع هذا دراسة بعنوان" :التحديات
العرب غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر األبيض المتو ّ
التي تواجه دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة تخصص الدراسات العليا في جامعة القرويين-
المغرب".
وربما اقترب العدد من محاولة إيجاد صيغة الملفات التي تبحث في ميدان بعينه من زوايا خطابات بحثية
متنوعة .وهو ما نسعى لتلبيته في ضوء اإلمكانات المتاحة وطبيعة المساهمات التي تردنا من زميالتنا
وزمالئنا .إال أننا لن نغفل أيضا تنوع المنابع الفكرية الفلسفية وحريتها في الحوار العلمي من دون
التخلي عن تمسك أكيد بأداء تنويري ورفض للماضوية والجمود مع االنفتاح على جديد المنجز العلمي
المحلي والعالمي.
وربما صادفتنا هفوات شكلية ال تؤثر في جوهر المنجز إال أننا نسعى إلزالتها نهائيا سواء في الطبعات
التالية أم في األعداد القابلة الجديدة .وكل هذا يأتي بجهود طيبة كريمة من لدن الزميالت والزمالء في
إدارة التحرير وهيأة االستشارة ،التي ترحب اليوم بدخول أعضاء جدد فيها من العقل العلمي الناشط في
ميادين البحث والدراسة بجامعاتنا كافة .ويشرفنا وجود هذه الكوكبة مقدمين التحية مخصوصة لكل من:
بروفيسور جالل الزبيدي واألستاذة عيادة حوشي مرزق واألستاذ محارب الصمادي؛ آملين للجميع
التوفيق والنجاح في مهامهم االستشارية العلمية .كما نثق بتفعيل جهود الزميالت والزمالء لتتقدم نحو
منجز علمي بخطوة نوعية أخرى.
لقد باتت سمعة دوريتنا العلمية تأخذ مكانا ً المعا ً دفع بمؤسسات وخبراء وعلماء للتفاعل اإليجابي
المكين معها ،مثلما جذب قراء البحوث العلمية ودارسيها لطلب الحصول عليها .ونحن نعد هنا بالتقدم
بخطواتنا ومنجزنا بما يحقق األداء العلمي وينقل المعارف والعلوم إلى المتطلعين إليه بجسور عريضة
مكينة.

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
رئيس التحرير أ.د .تيسير عبدالجبار اآللوسي
نائب رئيس التحرير أ.د .عبداإلله الصائغ
سكرتير التحرير أ.د .حسين األنصاري
أعضاء هيأة التحرير
الدكتور محمد عبدالرحمن
يونس
الدكتور معتز عناد غزوان
الدكتور صالح كرميان
الدكتور جميل حمداوي
الهيأة االستشارية
أ.د .جميل نصيف
أ.د .عايدة قاسيموفا
أ.د .عميراوي احميده
أ.د .جالل الزبيدي
أ.د .محمد عبدالعزيز ربيع
أ.م.د .خليف مصطفى غرايبة
أ.م.د .عايدة حوشي مرزق
أ.م.د .محارب الصمادي

المملكة المتحدة
أذربيجان
الجزائر
العراق
الواليات المتحدة األمريكية
األردن
الجزائر
األردن

الئحة بشروط النشر في الدورية العلمية المح َّكمة لجامعة ابن رشد
الزميالت العزيزات ..الزمالء األعزاء
الباحثون األكاديميون األفاضل جميعا
تحية طيبة وبعد
نضععع بععين أيععديكم الئحععة أوليععة تنطلععق بهععا الدوريععة العلميععة المح َّكمععة لجامعععة ابععن رشععد
دعمعععا للبحعععث العلمعععي وتفععععيال لعععه منتظعععرين هنعععا مسعععاهماتكم جميععععا فيهعععا ..علعععى أسعععا
تنصعععب بحعععوثكم فعععي األمعععور الميدانيعععة المباشعععرة التعععي تتصعععل بهمعععوم
معععن التطلعععع ألن
ّ
النعععععا والموضعععععوعات المعرفيعععععة التعععععي تشعععععغلهم وتفيعععععدهم ..وعلعععععى أسعععععا التحعععععول
بعععالبحوث معععن النظعععري البحعععت المنفصعععل ععععن الواقعععع إلعععى معععا يتصعععل بواقعععع اإلنسعععان
وتطلعاته وحاجاته المعرفية الثقافية ،الروحية والمادية..
آملعععين هنعععا دراسعععة الظعععواهر األبعععرز فعععي حيواتنعععا وبمعععنهن علمعععي ومنطلقعععات تنويريعععة
تلتععععزم المنطععععق العقلععععي ومنتجععععه واجتهععععاده ..ثقتنععععا أنكععععم سععععتتجهون للتفاعععععل اإليجععععابي
معععع هعععذه الدوريعععة العلميعععة لتكعععون ميعععدانا مخصوصعععا لجهعععودكم العلميعععة التخصصعععية..

ونحعععن نععععدكم بعععأن تظهعععر أععععداد دوريتنعععا الالحقعععة بصعععيغة الكتعععاب العلمعععي العععذي يتنعععاول
بمقعععاالت بحثيعععة محعععورا أو ععععددا معععن المحعععاور المعرفيعععة الرئيسعععة ..ومعععن المفيعععد أن
نشعععير هنعععا إلعععى أن بحعععوثكم سعععيجري عليهعععا تحكعععيم علمعععي معععا يعنعععي االسعععتفادة منهعععا فعععي
الترقيععات العلميععة وكععل مععا يععدخل فععي االسععتحقاق المرافععق ..نرحععب بكععم سععلفا وتمنياتنععا
للجميع بالتوفيق والسؤدد.
الئحة عمل:

"الدورية العلمية لجامعة ابن رشد"
دوريّععة علميّععة مح ّكمععة ،تعنععى بنشععر مقععاالت علميععة بحثيععة رصععينة؛ تلتععزم بالشععروط المتعععارف عليهععا فععي العععدوريات
األكاديميعععة المحكمعععة ..تخضعععع جميعععع البحعععوث المقدمعععة للتحكعععيم العلمعععي العععذي ينعععاط بأسعععاتذة االختصعععاص معععن حملعععة
الشععععهادات والععععدرجات العلميععععة المؤهلععععة لمهععععام التقععععويم والمراجعععععة والتحكععععيم فععععي البحععععوث العلميععععة علععععى وفععععق
التخصصات البحثية واتجاهاتها ..ويشترط في البحوث المرسلة إلى دورية جامعة ابن رشد توافر اآلتي:
تنشعععر الدوريععععة موادهععععا باللغععععات العربيعععة واألنجليزيععععة األمععععر الععععذي يفضعععل فيععععه أن يرسععععل الباحععععث
.40
ملخصععععا ملحقععععا بالعربيععععة واألنجليزيععععة أو الفرنسععععية لبحثععععه .كععععذلك ستنشععععر مجلععععة جامعععععة ابععععن رشععععد فععععي
مرحلعععة تاليعععة البحعععوث العععواردة بلغعععات أخعععرى (الكورديعععة ،الهولنديعععة) .بمعععا يلعععزم بشعععكل واجعععب تعععوافر اللغعععة
السليمة نحوا وإمالء وعالمات ترقيم وأية تفاصيل أخرى.
يلعععزم للبحعععث المرسعععل أن يكعععون معععدفوعا بشعععكل خعععاص للمجلعععة ولعععم يسعععبق نشعععره فعععي مكعععان آخعععر
.42
يسععععتثنى مععععن ذلععععك مععععا تبيحععععه الضععععرورات العلميععععة األكاديميععععة ويرسععععل الباحععععث \ الباحثععععة أو البععععاحثون
إقرارا باألمر..
.40

أن تتوافر في البحث سمات الحداثة واألصالة وتبني المنهن العلمي..

يرجعععى التعععزام الجوانعععب الشعععكلية الخاصعععة بععععر البحعععث معععن جهعععة كتابعععة عنعععوان البحعععث واسعععم
.40
كاتبعععه و\أو كتّابعععه والدرجعععة العلميعععة بعععاللغتين العربيعععة واألنجليزيعععة معععع عنعععوان الباحعععث وبريعععده األلكترونعععي
وهاتفه وسيرة ذاتية موجزة.
أيعععة عبعععارات إهعععداء أو كلمعععات شعععكر بخاصعععة تلعععك الموجهعععة إلعععى الجهعععات الداعمعععة للبحعععث ،توضعععع
.41
في ورقة مستقلة..
تخضعععع البحعععوث جميعععععا للمراجععععة والتقعععويم (التحكععععيم) العلمعععي معععع التععععزام بالسعععرية التامعععة بشععععأن
.40
عمليات التحكيم من جانب المجلة..
ال تعععععاد المعععععواد إلععععى أصعععععحابها فععععي جميعععععع األحعععععوال؛ وتخضععععع آلليعععععات اإلخععععراج الفنعععععي لطباععععععة
.40
الدورية..
معععععن المفتعععععر فعععععي البحعععععوث وجعععععود ملخعععععص بالعربيعععععة وآخعععععر علعععععى وفعععععق المعععععادة أوال يطابقعععععه
.40
باألنجليزيععععة أو الفرنسععععية بحععععدود  214 – 014كلمععععة ويتضععععمن هععععذا الملخععععص جععععوهر البحععععث وأهدافععععه
ومنهجيته والنتائن الرئيسة ..
ذكععععر المصععععادر والمراجععععع بععععأوراق مسععععتقلة فععععي آخععععر البحععععث مععععع االنتبععععاه علععععى مسععععألة الترتيععععب
.40
باسعععتخدام اسعععم المؤلعععف أو المعععؤلفين فعععي البدايعععة ثعععم عنعععوان المصعععدر والناشعععر والمطبععععة وتعععاري الصعععدور
وموضع االقتبا ..
.04

يكعععون حجعععم البحعععث بمععععدل بعععين  24-40صعععفحة أو بمععععدل ال يزيعععد علعععى العععـ  04444كلمعععة بمعععا فعععي

ذلك الجداول والتخطيطات والمرفقات...
يرجعععععى اسعععععتخدام المصعععععطلح الالتينعععععي مقابعععععل المصعععععطلحات العععععواردة فعععععي البحعععععث قعععععدر

.00
المتاح.

يلععععععزم احتععععععرام حقععععععوق الملكيععععععة وحقععععععوق الخصوصععععععية ل نععععععا

.02

الخاضعععععععين للبحععععععوث

الميدانية..
ترفعععق رسعععالة معععع البحعععث تمثعععل إقعععرارا بعععأن البحعععث يمثعععل جهعععده الخعععاص أو باالشعععترا معععع شعععخص
.00
أو أكثعععر يلعععزم ظهعععور أسعععمائهم مععععه فعععي التوكيعععل العععذي يمنحونعععه لمجلعععة جامععععة ابعععن رشعععد معععع تخويعععل
المجلة بطباعة المادة ونشرها.
تُعلعععم مجلعععة جامععععة ابعععن رشعععد الباحعععث بعععورود مادتعععه وتنقعععل إليعععه رأي المحكمعععين بشعععأن صعععالحية
.00
النشر و\أو أية تعديالت محتملة..
تنشعععر مجلعععة جامععععة ابعععن رشعععد ،حاليعععا ،ألكترونيعععا وعنعععد الشعععروع بالطباععععة تصعععل البعععاحثين نسعععخة أو
.01
أكثر من العدد الذي ينشر فيه البحث ..يرجى إرسال العناوين البريدية لغر اإلرسال.
يعععدفع الباحعععث ،معععن غيعععر منتسعععبي جامععععة ابعععن رشعععد ،مبلغعععا رمزيعععا ععععن نشعععره بحثعععه فعععي
.00
الدورية المطبوعة مقداره  044يورو .يح َّول إلى رقم الحساب الوارد في المجلة.
 . 00يرجعععى مالحظعععة اآلتعععي فعععي المعععواد المرسعععلة :اسعععتخدام بعععنط (حجعععم)  02للمعععتن و 04للهعععوامل وللمصعععادر
والمراجعععع ،معععع بعععنط  00للعنعععوان .ونععععوع الخعععط يكعععون  .Times New Romanويرجعععى اسععععتخدام
التعععرقيم الالتينعععي المعتعععاد  1,2,3,..ectفعععي جميعععع معععا يعععرد بمعععتن البحعععث وهوامشعععه التعععي يُلتعععزم بوضعععع
تععععرقيم مخصععععوص لهععععا اسععععفل كععععل صععععفحة ..وأال يُسععععتخدم التععععرقيم الرومععععاني أو غيععععره بالخصععععوص هنععععا
بشأن نظام اإلحالة والتهميل تحديدا.
 .00لن ينشر البحث الذي ال يلتزم بواحد أو أكثر من الشروط المشار إليها في أعاله.

ترسعععععل ال بحعععععوث إلعععععى عنعععععوان رئعععععيس التحريعععععر أ.د .تيسعععععير اآللوسعععععي .وتوجعععععه جميعععععع
المراسععالت إلععى العنععوان البريعععدي لجامعععة ابععن رشععد فعععي هولنععدا .أو إلععى البريععد األلكترونعععي
لرئيس الجامعة أو لهيأة تحريرمجلة جامعة ابن رشد..
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