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

صدر العدد الثاني عشر من الدورية العلمية المح َّكمة "مجلة ابن رشد" ..مذكرين هنا بأن مجلة ابن رشد
العلمية ،هي ((دورية علمية مح َّكمة ال تنشر البحوث إال بعد إخضاعها للتحكيم)) ،ومنوهين إلى أهمية
االلتزام بشروط النشر قبل اإلرسال بخاصة هنا تمسكنا بالنشر ،حصراً ،ألساتذ الجامعا من ههة
ومنتسبي مراكز البحث العلمي والمعاهد العليا للدراسا والبحوث ،معتذرين عن النشر لألعزاء اآلخرين
خارج تلك المؤسسا أو بسبب عدم التزام بعض الباحثا والباحثين بمحددا النشر بعضها أو هميعها.
وبهذه المناسبة نؤكد التزامنا التام بطريقة األداء العلمي لما يردنا من البحوث وشروط اشتغالها المنهجي
ومحدداته المعمول بها في الجامعا الرصينة ..ومن ههة أخرى ،تنفتح دوريتنا العلمية على الباحثا
والباحثين العاملين في الجامعا األخرى من غير منتسبي هامعتنا ،بخاصة منهم أولئك العاملون في
هامعا بلدان الشرق األوسط.
وننشر البحوث الوارد إلينا باللغتين العربية واألنجليزية .إال أننا أيضا نلفت النظر إلى أنه نظرا للضغط
الكبير على المجلة وعدد البحوث الوارد إليها فإن المجلة عمد 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 الجديد ( )21من مجلة ابن رشد العلمية ،بأمل وعهد يتجدد بالعمل
على تطوير إمكانا اشتغالنا ومعالجة ما ظهر ويظهر من بعض هفوا شكلية ألسباب تقنية فنية؛ أو
لألسباب التي ال تمس الجوانب العلمية بالتأكيد ...وفي وقت نجدد دعوتنا لجميع الباحثا والباحثين لنشر
منجزهم العلمي في مجلة ابن رشد العلمية بوصفها الجسر المعرفي المتين بين حضارتي هنوب وشرق
المتوسط وشماله ،نؤكد ترحيبنا وعلى وفق المتاح بطلبا مكتبا هامعا بلدان المنطقة ومراكزها
البحثية لالشتراك السنوي بأعداد المجلة ،كما الحصول عليها في إطار اتفاقا التعاون المعقود بين
هامعتنا والجامعا والمؤسسا األخرى..
نرحب هنا بمالحظاتكم وتفاعالتكم آملين أن نكون قد حققنا فرصة أخرى لنشر البحوث والدراسا وكذلك
نضع بين أيديكم مقترحا للعمل التعاوني التعاضدي في دراسا ميدانية مشتركة بين باحثينا وهامعتنا
وباحثي الجامعا األخرى في العلوم والمجاال المتاحة..
ولمزيد من التفاصيل ووضوح القراءة لهذا اإلعالن يرجى فتح الرابط اآلتي:
http://www.averroesuniversity.org/pages/AUHMAGO12advert.pdf
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* تصميم الغالف الدكتور معتز عناد غزوان

* لوحتا الغالف للفنان العراقي األستاذ الدكتور ماهود أحمد
ولد في محافظةة ميسةان  ..0491دكتةورا فةي ال ةن امسةممي مةن روسةيا ةا  .0491فنةان تكةكي ي مسسةن مةن جما ةة
الرواد التي أسسها ال نان الكبير فائق حسن .ساه في كل معارض جما ة الرواد داخل وخةار العةراق .لة ةدم معةارض
كخصية في بغداد واربيل و مان وأ مال منتقام في العديد من دول العال  ..أستاذ ال ن امسةممي فةي ك يةة ال نةون الجمي ةة
جامعة بغداد لغاية ا  .4119أستاذ الرس وال ن امسممي في جامعتي الس يمانية وصمح الدين في أربيل ل ترم من -4119
 .4101أكةةرو ونةةالع العديةةد مةةن رسةةائل الماجسةةتير والةةدكتورا  .ألةةو كتبةةا ديةةدم فةةي ال ةةن امسةةممي وكةةان أبر هةةا كتابة
الموسو (منمنمات ومخطوطات مقامات الحريري العظمى في بطرسبرغ) .حاليا مت رغ ل ن ومقي في األردن..

مفتتح
المجلة العلمية هي مؤسسة متكاملة ربما تبدأ بوهود هيأ تحرير وهيأ استشارية ولكنها لن
تقف عند هذه الحدود بل تفتح هغرافيا وهودها بحجم انتشار الخبراء المتخصصين في مختلف الميادين
التي تضمها المجلة وما تتطلبه من تحكيم .ومن هنا فإن مجلة كما (مجلة ابن رشد العلمية المحكمة) في
وقت برهنت على مقارعتها الظروف ومثابر إدارتها على تحدي األزما والعراقيل تبقى بحاهة لصبر
بشأن مواعيد الصدور بسبب من لجوئنا إلى خبراء من خارج هيأتي اإلدار فيها ومن خارج مؤسسة ابن
رشد بوصفها الجهة األكاديمية التي تشرف على المجلة ..ولكنها التي ال تخلو من عقباتها بخاصة منها
المادية .نذكر هذا ونحن نتنفس الصعداء مع صدور العدد  21وقرب اكتمال العدد  23بلمساته األخير .
إن تكرر ذكر هذه المالحظة ،ال يعني وضع المبررا والبحث عنها في خطى العمل بقدر ما
يعني وضع الصور الواقعية للمجريا التي نحاول وسطها المضي إلى أمام .وتلك المسير تتطلع لتفاعل
الباحثا والباحثين معنا تعزيزاً لمهام النشر في المجاال المتاحة هنا وأكثر من ذلك وأبرز في وظيفته،
هو تعزيز الجهود التحكيمية للبحوث وااللتزام بالمواعيد وباألسقف الزمنية المشار إليها في لوائحنا كيما
نتمكن من ضبط اإلصدار بموعده من ههة وكيما نستطيع االستمرار في ههدنا.
وفي وقت نحيي زميالتنا وزمالءنا اللواتي والذين اختاروا مجلتنا للنشر نأمل منهم أيضا
االلتفا إلى الئحة محددا النشر وشروطه بدقة؛ سواء منها الشكلية التي تخص صيغة النصوص
المرسلة وما ينبغي أن تلتزم به أم في المجاال البارز للبحوث وكذلك للقضايا التكميلية اإلهرائية في

الشؤون المثبتة بالالئحة .ونحن نتطلع بثقة إلى دعم وطيد وتعاضد للجهود؛ فمعا وسويا ً يمكننا النجاح ومن
دون ذلك ستتفاقم العقبا بوهه هذي النافذ العلمية الطيبة...
ولجمهور القراء ،نود التوكيد على أن عدد المجلة الجديد ضم بحوثا ً نظرية وأخرى ميدانية
تطلبت إحصاءا واستبيانا وههود عملية في ميادين عديد بذل فيها أصحاب البحث من زميال
وزمالء ههدا مكينا ً رصينا ً نثمن ما بذلوه في المجاال الحيوية التي تحتاهها مجتمعاتنا .ونحن ندري على
سبيل المثال مشكلة مزمنة لعمالة األطفال وما رافق الظاهر من شؤون اقتصادية وأخرى قانونية وحقوقية
وسياسية فضال عن األبعاد السايكوسوسيولوهية كما ندري كم هي الظروف متدنية بشأن قدرا المساند
االهتماعية وانعاكسا األمر في الصحة النفسية في ظروف معقد تحيط ببلدان المنطقة .وبمتابعة
اختياراتنا فسنجد تلك القراء البحثية للصال بين منجزين فنيين شعبيين في حضارتين مشهودتين لما بين
النهرين وللهنود الحمر وما ستقدم تلك المعالجة من مفردا مهمة ..وفي المجاال البحثية األبرز بمجلتنا
في الدراسا األدبية واللسانية ستجد القارئا والقراء تنوعا في تناول القصيد الجديد والرواية
المحدثة في تقنياتها وهماليا سردياتها مثلما سيجدوا نوافذ بحثية غنية أخرى ولعل من بين أبرزها تلك
التي تخص الربط بين التنشئة وما يكتنفها من سلبيا وبين ظاهر العنصرية بتنوعا خلفياتها..
نترككم مع عددنا الجديد ،بطبعته األولى معتذرين سلفا ً عن أي احتمال لما قد يكون طفا بسبب
ما هابهناه من مشكال متنوعة األبعاد ،شاكرين ممتنين لكل ما يردنا من تفاعال ...
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الئحة بشروط النشر في الدورية العلمية المح َّكمة لجامعة ابن رشد
الزميالت العزيزات ..الزمالء األعزاء
الباحثون األكاديميون األفاضل جميعا
تحية طيبة وبعد
نضععب بععين ايععديكم الئحععة أوليععة تنطلععة بهععا الدوريععة العلميععة المح َّكمععة لجامعععة ابععن رشععد
دعمعععا للبحعععم العلمعععي وتفععععيال لعععه منتظعععرين هنعععا مسعععاهماتكم جميععععا فيهعععا ..علعععى أسعععا
تنصعععب بحعععو كم فعععي األمعععور الميدانيعععة المباشعععرة التعععي تتصعععل بهمعععوم
معععن التطلعععب ألن
ف
النعععععا والموضعععععوعات المعرفيعععععة التعععععي تشعععععغلهم وتفيعععععدهم ..وعلعععععى أسعععععا التحعععععو
بعععالبحون معععن النظعععرل البحععع المنفصعععل ععععن الواقعععب إلعععى معععا يتصعععل بواقعععب اإلنسعععان
وتطلعاته وحاجاته المعرفية الثقافية ،الروحية والمادية..
آملعععين هنعععا دراسعععة الظعععواهر األبعععر فعععي حيواتنعععا وبمعععنهن علمعععي ومنطلقعععات تنويريعععة
تلتععععزم المنطععععة العقلععععي ومنتجععععه واجتهععععادو ..قتنععععا أنكععععم سععععتتجهون للتفاعععععل اإليجععععابي
معععب هعععذو الدوريعععة العلميعععة لتكعععون ميعععدانا مخصوصعععا لجهعععودكم العلميعععة التخصصعععية..
ونحعععن نععععدكم بعععأن تظهعععر أععععداد دوريتنعععا الالحقعععة بصعععيغة الكتعععاب العلمعععي العععذل يتنعععاو
بمقعععاالت بحثيعععة محعععورا أو ععععددا معععن المحعععاور المعرفيعععة الرئيسعععة ..ومعععن المفيعععد أن
نشعععير هنعععا إلعععى أن بحعععو كم سعععيجرل عليهعععا تحكعععيم علمعععي معععا يعنعععي االسعععتفادة منهعععا فعععي
الترقيععات العلميععة وكععل مععا يععدال فععي االسععتحقا .المرافععة ..نرحععب بكععم سععلفا وتمنياتنععا

للجميب بالتوفية والسؤدد.
الئحة عمل:

"الدورية العلمية لجامعة ابن رشد"
دوريةةة علميةةة محكمةةة ،تعنةةى بنشةةر مقةةاال علميةةة بحثيةةة رصةةينة؛ تلتةةزم بالشةةروط المتعةةارف
عليهةةةا فةةةي الةةةدوريا األكاديميةةةة المحكمةةةة ..تخضةةةع هميةةةع البحةةةوث المقدمةةةة للتحكةةةيم العلمةةةي
الةةةةذي ينةةةةاط بأسةةةةاتذ االختصةةةةاص مةةةةن حملةةةةة الشةةةةهادا والةةةةدرها العلميةةةةة المؤهلةةةةة لمهةةةةام
التقةةةةةوي م والمراهعةةةةةة والتحكةةةةةيم فةةةةةي البحةةةةةوث العلميةةةةةة علةةةةةى وفةةةةةق التخصصةةةةةا البحثيةةةةةة
واتجاهاتها ..ويشترط في البحوث المرسلة إلى دورية هامعة ابن رشد توافر اآلتي:
 .02تنشةةةر الدوريةةةة موادهةةةا باللغةةةا العربيةةةة واألنجليزيةةةة األمةةةر الةةةذي يفضةةةل فيةةةه أن
يرسةةةل الباحةةةث ملخصةةةا ملحقةةةا بالعربيةةةة واألنجليزيةةةة أو الفرنسةةةية لبحثةةةه .كةةةذلك ستنشةةةر
مجلةةةة هامعةةةة ابةةةن رشةةةد فةةةي مرحلةةةة تاليةةةة البحةةةوث الةةةوارد بلغةةةا أخةةةرى (الكورديةةةة،
الهولنديةةة) .بمةةا يلةةزم بشةةكل واهةةب تةةوافر اللغةةة السةةليمة نحةةوا وإمةةالء وعالمةةا تةةرقيم
وأية تفاصيل أخرى.
 .01يلةةزم للبحةةث المرسةةل أن يكةةون مةةدفوعا بشةةكل خةةاص للمجلةةة ولةةم يسةةبق نشةةره فةةي
مكةةةةان آخةةةةر يسةةةةتثنى مةةةةن ذلةةةةك مةةةةا تبيحةةةةه الضةةةةرورا العلميةةةةة األكاديميةةةةة ويرسةةةةل
الباحث \ الباحثة أو الباحثون إقرارا باألمر..
.03

أن تتوافر في البحث سما الحداثة واألصالة وتبني المنهج العلمي..

 .09يرهةةةى التةةةزام الجوانةةةب الشةةةكلية الخاصةةةة بعةةةرب البحةةةث مةةةن ههةةةة كتابةةةة عنةةةوان
البحةةةث واسةةةةم كاتبةةةةه و\أو كتابةةةةه والدرهةةةةة العلميةةةة بةةةةاللغتين العربيةةةةة واألنجليزيةةةةة مةةةةع
عنوان الباحث وبريده األلكتروني وهاتفه وسير ذاتية موهز .
 .09أيةةةة عبةةةارا إهةةةداء أو كلمةةةا شةةةكر بخاصةةةة تلةةةك الموههةةةة إلةةةى الجهةةةا الداعمةةةة
للبحث ،توضع في ورقة مستقلة..
 .06تخضةةةع البحةةةوث هميعةةةا للمراهعةةةة والتقةةةويم (التحكةةةيم) العلمةةةي مةةةع التةةةزام بالسةةةرية
التامة بشأن عمليا التحكيم من هانب المجلة..
 .07ال تعةةاد المةةواد إلةةى أصةةحابها فةةي هميةةع األحةةوال؛ وتخضةةع آلليةةا اإلخةةراج الفنةةي
لطباعة الدورية..

 .00مةةةن المفتةةةرب فةةةي البحةةةوث وهةةةود ملخةةةص بالعربيةةةة وآخةةةر علةةةى وفةةةق المةةةاد أوال
يطابقةةةةه باألنجليزيةةةةة أو الفرنسةةةةية بحةةةةدود  190 – 290كلمةةةةة ويتضةةةةمن هةةةةذا الملخةةةةص
هوهر البحث وأهدافه ومنهجيته والنتائج الرئيسة ..
 .04ذكةةر المصةةادر والمراهةةع بةةأوراق مسةةتقلة فةةي آخةةر البحةةث مةةع االنتبةةاه علةةى مسةةألة
الترتيةةةب باسةةةتخدام اسةةةم المؤلةةةف أو المةةةؤلفين فةةةي البدايةةةة ثةةةم عنةةةوان المصةةةدر والناشةةةر
والمطبعة وتاريخ الصدور وموضع االقتباس..
 .20يكةةةةون حجةةةةم البحةةةةث بمعةةةةدل بةةةةين  10-07صةةةةفحة أو بمعةةةةدل ال يزيةةةةد علةةةةى الةةةةـ
 20000كلمة بما في ذلك الجداول والتخطيطا والمرفقا ...
يرهةةةى اسةةةتخدام المصةةةطلح الالتينةةةي مقابةةةل المصةةةطلحا الةةةوارد فةةةي البحةةةث
.22
قدر المتاح.
يلةةةةةزم احتةةةةةرام حقةةةةةوق الملكيةةةةةة وحقةةةةةوق الخصوصةةةةةية لألنةةةةةاس الخاضةةةةةعين
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للبحوث الميدانية..
 .23ترفةةةةق رسةةةةالة مةةةةع البحةةةةث تمثةةةةل إقةةةةرارا بةةةةأن البحةةةةث يمثةةةةل ههةةةةده الخةةةةاص أو
باالشةةتراك مةةع شةةخص أو أكثةةر يلةةزم ظهةةور أسةةمائهم معةةه فةةي التوكيةةل الةةذي يمنحونةةه
لمجلة هامعة ابن رشد مع تخويل المجلة بطباعة الماد ونشرها.
 .29تُعلةةةم مجلةةةة هامعةةةة ابةةةن رشةةةد الباحةةةث بةةةورود مادتةةةه وتنقةةةل إليةةةه رأي المحكمةةةين
بشأن صالحية النشر و\أو أية تعديال محتملة..
 .29تنشةةةر مجلةةةة هامعةةةة ابةةةن رشةةةد ،حاليةةةا ،ألكترونيةةةا وعنةةةد الشةةةروة بالطباعةةةة تصةةةل
البةةةاحثين نسةةةخة أو أكثةةةر مةةةن العةةةدد الةةةذي ينشةةةر فيةةةه البحةةةث ..يرهةةةى إرسةةةال العنةةةاوين
البريدية لغرب اإلرسال.
يةةدفع الباحةةث ،مةةن غيةةر منتسةةبي هامعةةة ابةةن رشةةد ،مبلغةةا رمزيةةا عةةن نشةةره
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بحثةةةه فةةةي الدوريةةةة مقةةةداره  200يةةةورو .يحةةة َّول بنكيةةةا ً إلةةةى رقةةةم الحسةةةاب الةةةوارد فةةةي
المجلة ،ويجده كذلك في أدنى هذه الالئحة.
 .27يرهةةةى مالحظةةةة اآلتةةةي فةةةي المةةةواد المرسةةةلة :اسةةةتخدام بةةةنط (حجةةةم)  21للمةةةتن و20
للهةةةوامل وللمصةةةادر والمراهةةةع ،مةةةع بةةةنط  29للعنةةةوان .ونةةةوة الخةةةط يكةةةون Times
 .New Romanويرهةةةةى اسةةةةتخدام التةةةةرقيم الالتينةةةةي المعتةةةةاد  1,2,3,..ectفةةةةي
هميةةةع مةةةا يةةةرد بمةةةتن البحةةةث وهوامشةةةه التةةةي يُلتةةةزم بوضةةةع تةةةرقيم مخصةةةوص لهةةةا فةةةي

أسةةةفل كةةةل صةةةفحة ..وأال يُسةةةتخدم التةةةرقيم الرومةةةاني أو غيةةةره بالخصةةةوص هنةةةا بشةةةأن
نظام اإلحالة والتهميل تحديدا.
 .20لن ينشر البحث الذي ال يلتزم بواحد أو أكثر من الشروط المشار إليها في أعاله.

ترسةةةةةةل البحةةةةةةوث إلةةةةةةى عنةةةةةةوان رئةةةةةةيس التحريةةةةةةر أ.د .تيسةةةةةةير
اآللوسةةةةةي .وتوهةةةةةه هميةةةةةع المراسةةةةةال إلةةةةةى العنةةةةةوان البريعععععدل
لجامعةةة ابةةن رشةةد فةةي هولنةةدا .أو إلةةى البريةةد األلكترونةةي لةةرئيس
الجامعة أو لهيأ تحريرمجلة هامعة ابن رشد..
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