
 صدور العدد الثالث عشر من الدورية العلمية المحكَّمة لجامعة ابن رشد
 

 عشر من الدورية العلمية المحكَّمة لجامعة ابن رشد لثصدور العدد الثا
 مكتب إعالم جامعة ابن رشد في هولندا

ابن رشد مجلة  عشر من الدورية العلمية المحكَّمة "مجلة ابن رشد".. مذكرين هنا بأن   لثصدر العدد الثا

العلمية، هي ))دورية علمية محكَّمة ال تنشر البحوث إال بعد إخضاعها للتحكيم((، ومنوهين إلى أهمية 

االلتزام بشروط النشر قبل اإلرسال بخاصة هنا تمسكنا بالنشر، حصراً، ألساتذة الجامعات من جهة 

رين عن النشر لألعزاء اآلخرين ومنتسبي مراكز البحث العلمي والمعاهد العليا للدراسات والبحوث، معتذ

خارج تلك المؤسسات أو بسبب عدم التزام بعض الباحثات والباحثين بمحددات النشر بعضها أو جميعها. 

وبهذه المناسبة نؤكد التزامنا التام بطريقة األداء العلمي لما يردنا من البحوث وشروط اشتغالها المنهجي 

ينة.. ومن جهة أخرى، تنفتح دوريتنا العلمية على الباحثات ومحدداته المعمول بها في الجامعات الرص

والباحثين العاملين في الجامعات األخرى من غير منتسبي جامعتنا، بخاصة منهم أولئك العاملون في 

 جامعات بلدان الشرق األوسط.

ى أنه نظرا للضغط وننشر البحوث الواردة إلينا باللغتين العربية واألنجليزية. إال أننا أيضا نلفت النظر إل

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..

( من مجلة ابن رشد العلمية، بأمل وعهد يتجدد بالعمل 31دد الجديد )ببالغ السرور نعلن لكم عن صدور الع

على تطوير إمكانات اشتغالنا ومعالجة ما ظهر ويظهر من بعض هفوات شكلية ألسباب تقنية فنية؛ أو 

لألسباب التي ال تمس الجوانب العلمية بالتأكيد... وفي وقت نجدد دعوتنا لجميع الباحثات والباحثين لنشر 

العلمي في مجلة ابن رشد العلمية بوصفها الجسر المعرفي المتين بين حضارتي جنوب وشرق  منجزهم

المتوسط وشماله، نؤكد ترحيبنا وعلى وفق المتاح بطلبات مكتبات جامعات بلدان المنطقة ومراكزها 

دة بين البحثية لالشتراك السنوي بأعداد المجلة، كما الحصول عليها في إطار اتفاقات التعاون المعقو

 جامعتنا والجامعات والمؤسسات األخرى..

نرحب هنا بمالحظاتكم وتفاعالتكم آملين أن نكون قد حققنا فرصة أخرى لنشر البحوث والدراسات وكذلك 

مشتركة بين باحثينا وجامعتنا   نضع بين أيديكم مقترحا للعمل التعاوني التعاضدي في دراسات ميدانية

 لعلوم والمجاالت المتاحة..وباحثي الجامعات األخرى في ا
 ولمزيد من التفاصيل ووضوح القراءة لهذا اإلعالن يرجى فتح الرابط اآلتي:

http://www.averroesuniversity.org/pages/AUHMAGO13advert.pdf 
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 *   تصميم الغالف الدكتور معتز عناد غزوان

 سعد الطائي ستاذاأللفنان للوحتا الغالف *  

الصف في له جائزة أول حصل على . الى جيل الخمسينات 5391ينتمي الفنان التشكيلي سعد الطائي المولود في بابل عام 
وقتها على وسام الفارس  حصلو الفن يطاليا ليدرسإلى إ 5311في عام سافر .ربطته بحلم دراسة الفنفائي السادس االبتد

بدأ التدريس . حافظ الدروبي ومع الفنانين محمد غني حكمت وخالد الرحال  . له معارض كثيرةمن رئيس جمهورية إيطاليا
فنون التشكيلية فيها. كما أسس قسم اللغة اإليطالية في كلية وترأس لسنوات قسم ال 5391لية الفنون الجميلة منذ عام في ك

عشرات المعارض الشخصية داخل العراق  له .. وهو ما يزال يواصل التدريس في هذه الكلية1009اللغات في بغداد عام 
  .ول"حمل عنوان "عودة الى المجه الذيورفلي بعمان في كاليري األ ولوحتا الغالف هي من معرضه الشخصيوخارجه 

 



 
 



 
 
 



 
 

 مفتتح
 

اللقاء بقراء البحوث العلمية محاولين تلبية ما يتلهفون إليه من جديد المنجز البحثي. ونلتقيكم  نجدد

في علوم اللغة  %40بحثاً في خمسة حقول علمية. منها  30هذه المرة  وبجعبة دوريتنا العلمية المحكَّمة 

في الفلسفة والفكر السياسي مع  %8تقريباً. و %37 واألدب. وفي كل من حقلي الفنون واالقتصاد ما نسبته

في العلوم التربوية والنفسية. وتلكم محاولة أخرى من إدارة التحرير لتعزيز حال التنوع واألداء في  30%

 األعمال البحثية المختارة بعد تحكيمها.

دراستان فيه ما  أما ما تضمنه الحقل الرئيس في مجلتنا بمجاالت اللغة والنقد واألدب فقد تناولت

هاجس المرأة في شعر إلياس أبي " يمس موضوع المرأة واإلبداع حيث جاءت الدراستان بالعناوين اآلتية: 

" حيث جمعت الدراستان الرواية العربية في تجربة الهجرة إلى الغرب والمنظور النسائي" " وشبكة

جمة الشعر العربي موضوعا مختلفا فيما قراءتهما بميدان األدب الحديث. فيما تناولت دراسة إشكاالت تر

ــاعانتقل الباحثون بالدراسة الرابعة باتجاه موضوع " " تَْشِكيُل اللُّغِة وبِنَاُء األُْســلُوب في شعر إدريس  َجمَّ

" مادتها في الحكاية ونصوص أدبنا سيميائي ة الش خصي ات في الن ص  الخرافي  بينما ناقشت دراسة أخرى "

عنا النص بملحق تطمينا لحاجة القارئ وتمعنه في التحليل الذي نضعه بين يديه. وفي حقل القديم حيث وض

( 31، تركزت بحوث العدد )في أعداد سابقة الفنون بعد أن عالجت البحوث الشؤون الغناسيقية وغيرها

األموي وأثره الفن العربي اإلسالمي في العصر على ميدان الفنون التشكيلية مثلما نراهما في بحثين هما: "

" وقد تضمن البحثان التخطيطات واللوحات جوزيف بويس و توسع مفهوم الفن" و "على الفنون اإلسالمية

والصور الفوتوغرافية المناسبة للبحث. أما في حقل االقتصاد وإدارة األعمال فقد تم  إغناء مكتبة دوريتنا 

العالمة البيئية كاستراتيجية للتأهيل البيئي " و " إدارة المعرفة طريق أساس لتحقيق التنميةبمادتين هما: "

انصب  البحث في هذا الحقل على مادة بعنوان  قضايا الفلسفة والفكر السياسي". وفي في دول شمال إفريقيا



االغتراب أضاف الزمالء بحثين هما: " العلوم النفسية والتربوية". وفي حقل العقل عند أنتوني كيني"

المشكالت التي تواجه المرشدين التربويين في عملهم اإلرشادي في " و "معةالنفسي لدى طالب الجا

 ".محافظة بيت لحم في عهد تعيين مشرفي اإلرشاد

إننا إذ نتطلع لمزيد عطاء الباحثات والباحثين في الحقول المعرفية التي تندرج ضمن جهود دوريتنا، 

مكانات المتاحة في ظروف الضغوط المختلفة نؤكد على استمرار محاوالتنا إلدامة نشر دوريتنا ضمن اإل

ومحاصرتها أوضاعنا المخصوصة من أكثر من جهة. ونحن نجدد العهد لمواصلة مشوار البحث بالنشر 

 األلكتروني في الظرف الحالي.

 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.
 

 حريرهيأة الت

 أ.د. تيسير عبدالجبار اآللوسي رئيس التحرير

 أ.د. عبداإلله الصائغ نائب رئيس التحرير

 أ.د. حسين األنصاري سكرتير التحرير

  

  أعضاء هيأة التحرير

 الدكتور محمد عبدالرحمن يونس 

 الدكتور معتز عناد غزوان     

 الدكتور صالح كرميان 

 الدكتور جميل حمداوي   

 الدكتورة صفا لطفي    
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 المملكة المتحدة أ.د. جميل نصيف

 أذربيجان أ.د. عايدة  قاسيموفا

 الجزائر أ.د. عميراوي احميده

 العراق أ.د. جالل الزبيدي

 الواليات المتحدة األمريكية أ.د. محمد عبدالعزيز ربيع          

 األردن أ.م.د. خليف مصطفى غرايبة

 الجزائر أ.م.د. عايدة حوشي مرزق

    األردن حارب الصماديأ.م.د. م

 فلسطين أ.م.د.إدريس جرادات
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  المحكَّمة لجامعة ابن رشد الئحة بشروط النشر في الدورية العلمية
  

   الزميالت العزيزات.. الزمالء األعزاء

 الباحثون األكاديميون األفاضل جميعا

 تحية طيبة وبعد

   
ع ب   ين اي   ديكم الئح   ة أولي   ة تنطل   ل به   ا الدوري   ة العلمي   ة المحكَّم   ة لجامع   ة اب   ن رش   د دعم   ا نض   

للبح   ث العلم   ي وتفع   يال ل   ه منتظ   رين هن   ا مس   اهماتكم جميع   ا فيه   ا.. عل   ى أس   ا  م   ن التطل   ع ألن 

تنص     بث بح     ووكم ف     ي األم     ور الميداني     ة المباش     رة الت     ي تتص     ل بهم     وم الن     ا  والموض     وعات 

هم وتفي   دهم.. وعل   ى أس   ا  التح   ول ب   البحوح م   ن النظ   ر  البح     المنفص   ل المعرفي   ة الت   ي تش   غل

ع    ن الواق    ع إل    ى م    ا يتص    ل بواق    ع اإلنس    ان وتطلعات    ه وحاجات    ه المعرفي    ة الثقافي    ة  الروحي    ة 

   والمادية.. 

ف  ي حيواتن  ا وبم  نه  علم  ي ومنطلق  ات تنويري  ة تلت  زم المنط  ل   آمل  ين هن  ا دراس  ة الظ  واهر األب  ر 

اجته   اد .. وقتن   ا أنك   م س   تتجهون للتفاع   ل اإليج   ابي م   ع ه   ذ  الدوري   ة العلمي    ة العقل   ي ومنتج   ه و

التخصص   ية.. ونح   ن نع   دكم ب   أن تظه   ر أع   داد دوريتن   ا العلمي   ة لتك   ون مي   دانا مخصوص   ا لجه   ودكم 

ع    ددا م    ن المح    اور   الالحق    ة بص    يغة الكت    اب العلم    ي ال    ذ  يتن    اول بمق    االت بحثي    ة مح    ورا أو

المفي   د أن نش   ير هن   ا إل   ى أن بح   ووكم س   يجر  عليه   ا تحك   يم علم   ي  وم   ن    المعرفي   ة الرئيس   ة.. 

وك   ل م   ا ي   دتل ف   ي االس   تحقاب المراف   ل.. نرح   ب   م   ا يعن   ي االس   تفادة منه   ا ف   ي الترقي   ات العلمي   ة

 بكم سلفا وتمنياتنا للجميع بالتوفيل والسؤدد.

 الئحة عمل:

   "الدورية العلمية لجامعة ابن رشد"

ى بنشةةر مقةةاالت علميةةة بحثيةةة رصةةينة؛ تلتةةزم بالشةةروط المتعةةارف عليهةةا دوري ةةة علمي ةةة محك مةةة، تعنةة

تخضةةةع جميةةةع البحةةةوث المقدمةةةة للتحكةةةيم العلمةةةي الةةةذي ينةةةاط   فةةةي الةةةدوريات األكاديميةةةة المحكمةةةة..

بأسةةةةاتذة االختصةةةةاص مةةةةن حملةةةةة الشةةةةهادات والةةةةدرجات العلميةةةةة المؤهلةةةةة لمهةةةةام التقةةةةويم والمراجعةةةةة 

ويشةةةترط فةةةي البحةةةوث   علةةةى وفةةةق التخصصةةةات البحثيةةةة واتجاهاتهةةةا..والتحكةةةيم فةةةي البحةةةوث العلميةةةة 

 المرسلة إلى دورية جامعة ابن رشد توافر اآلتي:

   

تنشةةةةر الدوريةةةةة موادهةةةةا باللغةةةةات العربيةةةةة واألنجليزيةةةةة األمةةةةر الةةةةذي يفضةةةةل فيةةةةه أن           .03

ستنشةةةر مجلةةةة  األنجليزيةةةة أو الفرنسةةةية لبحثةةةه. كةةةذلكالعربيةةةة ويرسةةةل الباحةةةث ملخصةةةا ملحقةةةا ب

جامعةةةة ابةةةن رشةةةد فةةةي مرحلةةةة تاليةةةة البحةةةوث الةةةواردة بلغةةةات أخةةةرى )الكورديةةةة، الهولنديةةةة(. 

بمةةةا يلةةةزم بشةةةكل واجةةةب تةةةوافر اللغةةةة السةةةليمة نحةةةوا وإمةةةالء وعالمةةةات تةةةرقيم وأيةةةة تفاصةةةيل 

 أخرى.



   

يلةةةزم للبحةةةث المرسةةةل أن يكةةةون مةةةدفوعا بشةةةكل خةةةاص للمجلةةةة ولةةةم يسةةةبق نشةةةره فةةةي          .00

 \ويرسةةةل الباحةةةث  ان آخةةةر يسةةةتثنى مةةةن ذلةةةك مةةةا تبيحةةةه الضةةةرورات العلميةةةة األكاديميةةةة مكةةة

 ..الباحثة أو الباحثون إقرارا باألمر

   

 أن تتوافر في البحث سمات الحداثة واألصالة وتبني المنهج العلمي..                       .01

   

عنةةةوان   البحةةةث مةةةن جهةةةة كتابةةةة يرجةةةى التةةةزام الجوانةةةب الشةةةكلية الخاصةةةة بعةةةر          .04

أو كت ابةةةه والدرجةةةة العلميةةةة بةةةاللغتين العربيةةةة واألنجليزيةةةة مةةةع عنةةةوان \البحةةةث واسةةةم كاتبةةةه و

 .وسيرة ذاتية موجزة الباحث وبريده األلكتروني وهاتفه

   

أيةةةةة عبةةةةارات إهةةةةداء أو كلمةةةةات شةةةةكر بخاصةةةةة تلةةةةك الموجهةةةةة إلةةةةى الجهةةةةات الداعمةةةةة          .05

 ي ورقة مستقلة..للبحث، توضع ف

   

تخضةةةةع البحةةةةوث جميعةةةةا للمراجعةةةةة والتقةةةةويم )التحكةةةةيم( العلمةةةةي مةةةةع التةةةةزام بالسةةةةرية          .00

 ..من جانب المجلة التامة بشأن عمليات التحكيم

   

ال تعةةةاد المةةةواد إلةةةى أصةةةحابها فةةةي جميةةةع األحةةةوال؛ وتخضةةةع آلليةةةات اإلخةةةراج الفنةةةي          .07

 لطباعة الدورية..

   

مةةةن المفتةةةر  فةةةي البحةةةوث وجةةةود ملخةةةص بالعربيةةةة وآخةةةر علةةةى وفةةةق المةةةادة أوال          .08

كلمةةةة ويتضةةةمن هةةةذا الملخةةةص جةةةوهر  050 – 350يطابقةةةه باألنجليزيةةةة أو الفرنسةةةية بحةةةدود 

 البحث وأهدافه ومنهجيته والنتائج الرئيسة ..

 

النتبةةةاه علةةةى مسةةةألة ذكةةةر المصةةةادر والمراجةةةع بةةةأوراق مسةةةتقلة فةةةي آخةةةر البحةةةث مةةةع ا         .00

الترتيةةةةب باسةةةةتخدام اسةةةةم المؤلةةةةف أو المةةةةؤلفين فةةةةي البدايةةةةة ثةةةةم عنةةةةوان المصةةةةدر والناشةةةةر 

 والمطبعة وتاريخ الصدور وموضع االقتباس..

 

أو بمعةةةةةدل ال يزيةةةةةد علةةةةةى الةةةةةـ   صةةةةةفحة 00-07يكةةةةةون حجةةةةةم البحةةةةةث بمعةةةةةدل بةةةةةين          .30

 ات... كلمة بما في ذلك الجداول والتخطيطات والمرفق 30000

   

يرجةةةةةى اسةةةةةتخدام المصةةةةةطلح الالتينةةةةةي مقابةةةةةل المصةةةةةطلحات الةةةةةواردة فةةةةةي                       .33

 البحث قدر المتاح.

   

يلةةةةزم احتةةةةرام حقةةةةوق الملكيةةةةة وحقةةةةوق الخصوصةةةةية لألنةةةةاس الخاضةةةةعين                       .30

 للبحوث الميدانية..



 

ا بةةأن البحةةث يمثةةل جهةةده الخةةاص أو باالشةةتراك ترفةةق رسةةالة مةةع البحةةث تمثةةل إقةةرار         .31

مةةةع شةةةخص أو أكثةةةر يلةةةزم ظهةةةور أسةةةمائهم معةةةه فةةةي التوكيةةةل الةةةذي يمنحونةةةه لمجلةةةة جامعةةةة 

 ابن رشد مع تخويل المجلة بطباعة المادة ونشرها. 

ن أي المحكمةةةين بشةةةأالباحةةةث بةةةورود مادتةةةه وتنقةةةل إليةةةه رتُعلةةةم مجلةةةة جامعةةةة ابةةةن رشةةةد          .34

  أية تعديالت محتملة.. أو\نشر وصالحية ال

ألكترونيةةةةا وعنةةةةد الشةةةةروع بالطباعةةةةة تصةةةةل  ،حاليةةةةا ،تنشةةةةر مجلةةةةة جامعةةةةة ابةةةةن رشةةةةد         .35

يرجةةى إرسةةال العنةةاوين البريديةةة  مةةن العةةدد الةةذي ينشةةر فيةةه البحةةث.. ة أو أكثةةرالبةةاحثين نسةةخ

  لغر  اإلرسال.

مبلغةةةا رمزيةةةا عةةةن تسةةةبي  جامعةةةة  ابةةةن رشةةةد، مةةةن غيةةةر من ،يةةةدفع الباحةةةث                      .30

ل بنكيةةةاً إلةةةى رقةةةم الحسةةةاب الةةةوارد فةةةي  يةةةورو. 300نشةةةره بحثةةةه فةةةي الدوريةةةة مقةةةداره  يحةةةوَّ

   المجلة، ويجده كذلك في أدنى هذه الالئحة.

 30للمةةةةةتن و 30. يرجةةةةةى مالحظةةةةةة اآلتةةةةةي فةةةةةي المةةةةةواد المرسةةةةةلة: اسةةةةةتخدام بةةةةةنط )حجةةةةةم( 37

 Times Newللعنةةوان. ونةةوع الخةةط يكةةون  34ع بةةنط للهةةوامو وللمصةةادر والمراجةةع، مةة

Roman  1,2,3.  ويرجةةةةى اسةةةةتخدام  التةةةةرقيم الالتينةةةةي المعتةةةةاد,..ect  فةةةةي جميةةةةع مةةةةا يةةةةرد

بمةةةتن البحةةةث وهوامشةةةه التةةةي يُلتةةةزم بوضةةةع تةةةرقيم مخصةةةوص لهةةةا فةةةي أسةةةفل كةةةل صةةةفحة.. 

والتهمةةةيو  وأال يُسةةةتخدم التةةةرقيم الرومةةةاني أو غيةةةره بالخصةةةوص هنةةةا بشةةةأن نظةةةام اإلحالةةةة

 تحديدا. 

 . لن ينشر البحث الذي ال يلتزم بواحد أو أكثر من الشروط المشار إليها في أعاله.38

ترس    ل البح    وح إل    ى عن    وان رئ    ي  التحري    ر أ.د. تيس    ير اآللوس    ي. وتوج    ه 

لجامع   ة اب   ن رش   د ف   ي هولن   دا. أو إل   ى  البري   د  جمي   ع المراس   الت إل   ى العن   وان

 معة أو لهيأة تحريرمجلة جامعة ابن رشد.. البريد األلكتروني لرئي  الجا
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