صدور العدد العشرين من مجلة ابن رشد العلمية المح َّكمة
مكتب إعالم جامعة ابن رشد في هولندا

صدر العدد العشرون 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 ،ألساتذة الجامعات من جهة
ومنتسبي مراكز البحث العلمي والمعاهد العليا للدراسات والبحوث ،معتذرين عن النشر لألعزاء اآلخرين
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
ومحدداته المعمول بها في الجامعات الرصينة ..ومن جهة أخرى ،تنفتح دوريتنا العلمية على الباحثات
والباحثين 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 ..ونود التنويه هنا على وجوب وجود التعهد الموقع خطيا ً بأن البحث منجز خاص بالباحث
المرسل وتعود ملكيته الفكرية إليه...
ببالغ السرور نعلن لكم عن صدور العدد الجديد ( )20من مجلة ابن رشد العلمية ،بأمل وعهد يتجدد بالعمل
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
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/MAGAUHAdvert020A.pdf
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* تصميم الغالف الدكتور معتز عناد غزوان
* لوحتا الغالف للفنان األستاذ رسمي الخفاجي
فنان تشكيلي ُولِد في الديوانية بالعراق عام 1945
تخرج في معهد الفنون الجميلة قسم الرسم في بغداد
وحصل أيضا على دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة قسم الرسم في فلورنسا بإيطاليا
أقام الخفاجي وشارك في معارض مختلفة في داخل العراق حتى عام 1977
غادر بالده ألسباب سياسية وهو يعيش اليوم في براتو وفلورنسا بإيطاليا
متأثر بمدارس مختلفة ومازال يمتاح من تكوينه الثقافي الروحي العراقي مثلما من تفاعله مع األثر
الفني إليطاليا

مفتتح
بتأخر جد طفيف عن موعده بفضل اإلصرار والمثابرة على المواصلة واالستمرار.
يصدر العدد الجديد
ٍ
إننا بهذا نؤكد التمسك باألمل والتفاؤل على الرغم من أن العدد يصدر في ظل جملة من المصاعب
والعراقيل التي تجابهنا ،كما بظاهرة التعرض لهجمات فيروسية وتخريب ملفات عديدة ..لكننا بجميع
األحوال ،نتابع اشتغالنا مدركين ما يحيط بنا من مجريات ومجتهدين في وسائل حماية ملفاتنا وأدوات
عملنا ،بإمكاناتنا المتواضعة المتاحة .ونحن باألساس نستند في جهودنا إلى عمل تعاوني وإلى تعاضد
جهود الزميالت والزمالء وإلى تفهمهم وإدراكهم ومن ث َّم إلى جهدهم التطوعي المثمر خيراً...
وحيث تطلعون على تفاصيل العدد ،تالحظون أننا الزلنا بحال التنوع في مجاالت البحث بفضل دعم طيب
من حضراتكم؛ سواء ممن يساهم بإرسال البحوث أم ممن يساهم في التحكيم وكذلك في ترصين مسيرتنا
والتقدم بها خطوة فأخرى .ومثلما لمستم بأنفسكم في أعدادنا السابقة والعدد الحالي فإن المجلة تواصل
التمسك بنهج التنويع مع تركيز رئيس على مجاالت بحثية لعلوم اللغة واألدب ودراساتهما النقدية متطلعين
لرفدنا بالدراسات المتخصصة في فنون النثر والشعر وفي األدب المسرحي وفنونه وفي إطار الدراسات
النوعية الميدانية باشتغاالت العلوم التربوية ،النفسية واالجتماعية ،وهي التخصصات التي نمتلك فرصا ً
أوسع وأشمل لالشتغال فيها...
وبمناسبة صدور عدد مجلة ابن رشد العلمية المحكمة الجديد ،نجدد النداء لتفاعل زميالتنا وزمالئنا أوالً:
بمزيد اإلمعان في قراءة محددات النشر والتمسك باللوائح ،وثانياً :باستكمال إرسال التفاصيل المنتظرة من
طرف الباحثين بخاصة هنا ما يتعلق بالتعهد بكون المادة حصرية بمجلة ابن رشد ولم يسبق نشرها،
متضمنا ذاك التعهد كونها من جهود الباحث\ـة..
راجين هنا ،االنتباه على أننا نرسل توكيد تسلم البحوث أوليا ً في ظرف أسبوع واحد ونتائج التحكيم في
ظرف شهر واحد إال بحاالت نادرة تحدث بسبب تلكؤ تفاعل هيآت التحكيم أو بعض أعضائها ..وحال نشر
العدد تتم كتابة التأييد الرسمي بالنش ،مع توكيد إرسالها من أكثر من بريد ضمانا ً لوصوله ،متطلعين
إلعالمنا بهذا الشأن باستمرار منعا ً ألية تلكؤات ربما تقع ألي ظرف بخاصة منها الظروف التقنية...
يهمنا بهذه المناسبة أيضاً ،ولورود بحوث بلغات متعددة ،أن نشير إلى أننا نستقبل البحوث باللغة العربية
مع طلب وجود ملخصين بالعربية واألنجليزية ،كما نستقبل البحوث باألنجليزية في بعض ميادين البحث
العلمي المتوافرة فيها لجان التحكيم ونعتذر عن استقبال أي بحث باللغات األخرى ،راجين تفهم الموقف.
هناك اعتذار عن استقبال أي بحث (علمي) ال يتفق ونهج مجلة ابن رشد وفكرها التنويري ،وتحديداً تلك
التي تظهر فيها مضامين أو توجهات تتحزب ألي تيار فكري سياسي كان ،مما يأتي حتما ً على حساب
منطق العقل العلمي ومنهج البحث الذي يرفض مثل هذه الخروق غير السوية ،المتعارضة مع الروح
األكاديمي .وإذا كنا مع حرية الرأي فإن مثل تلك األعمال المرسلة بصيغة بحوث ليس موضعها دوريتنا
العلمية للسبب المنهجي الذي نشير إليه ،وال يعني اعتذارنا عن النشر ال اتفاقنا وال اختالفنا مع تلك المواد
ولكن بالتأكيد يعني أمراً واحداً متمثال بما أشرنا إليه للتو...
تحايا متجددة للجميع ،وثقة وطيدة بأن المسيرة تترسخ يوما ً فآخر بفضل تكاتف الجهود وتعاضدها..
وتمسك به .ودمتم لمسيرة البحث والتقصي التي ترتقي بمسيرة
وبفضل إدراك مسؤول للروح العلمي
ٍ
بلداننا وتشارك في تنميتها ووضعها على خطى البناء والتقدم.

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
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
الدكتور إدريس جرادات
البحوث المنشورة يجري تقويمها أساتذة متخصصون.
الهيأة االستشارية
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
العراق
أ.د .ضياء غني العبودي
أ.م.د .خليف مصطفى غرايبة األردن
الجزائر
أ.م.د .عايدة حوشي مرزق
األردن
أ.م.د .محارب الصمادي
المغرب
أ.م.د .مليكة ناعيم

الئحة بشروط النشر في الدورية العلمية المح َّكمة لجامعة ابن رشد
الزميالت العزيزات ..الزمالء األعزاء
الباحثون األكاديميون األفاضل جميعا
تحية طيبة وبعد
نضع بين أيديكم الئحة أولية تنطلق بها الدورية العلمية المح َّكمة لجامعة ابن رشد دعما للبحث العلمي
تنصب بحوثكم في األمور
وتفعيال له منتظرين هنا مساهماتكم جميعا فيها ..على أساس من التطلع ألن
ّ

الميدانية المباشرة التي تتصل بهموم الناس والموضوعات المعرفية التي تشغلهم وتفيدهم ..وعلى
أساس التحول بالبحوث من النظري البحت المنفصل عن الواقع إلى ما يتصل بواقع اإلنسان وتطلعاته
وحاجاته المعرفية الثقافية ،الروحية والمادية..
آملين هنا دراسة الظواهر األبرز في حيواتنا وبمنهج علمي ومنطلقات تنويرية تلتزم المنطق العقلي
ومنتجه واجتهاده ..ثقتنا أنكم ستتجهون للتفاعل اإليجابي مع هذه الدورية العلمية لتكون ميدانا
مخصوصا لجهودكم العلمية التخصصية ..ونحن نعدكم بأن تظهر أعداد دوريتنا الالحقة بصيغة الكتاب
العلمي الذي يتناول بمقاالت بحثية محورا أو عددا من المحاور المعرفية الرئيسة ..ومن المفيد أن
نشير هنا إلى أن بحوثكم سيجري عليها تحكيم علمي ما يعني االستفادة منها في الترقيات العلمية وكل
ما يدخل في االستحقاق المرافق ..نرحب بكم سلفا وتمنياتنا للجميع بالتوفيق والسؤدد.

الئحة عمل:
"

الدورية العلمية لجامعة ابن رشد

"

دورية علمية محكمة ،تعنى بنشر مقاالت علمية بحثية رصينة؛ تلتزم بالشروط المتعارف عليها في
الدوريات األكاديمية المحكمة ..تخضع جميع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي الذي يناط بأساتذة
االختصاص من حملة الشهادات والدرجات العلمية المؤهلة لمهام التقويم والمراجعة والتحكيم في البحوث
العلمية على وفق التخصصات البحثية واتجاهاتها ..ويشترط في البحوث المرسلة إلى دورية جامعة ابن
رشد توافر اآلتي:
 .01تنشر الدورية موادها باللغات العربية واألنجليزية األمر الذي يفضل فيه أن يرسل الباحث ملخصا ملحقا بالعربية
واألنجليزية أو الفرنسية لبحثه .كذلك ستنشر مجلة جامعة ابن رشد في مرحلة تالية البحوث الواردة بلغات أخرى
(الكوردية ،الهولندية) .بما يلزم بشكل واجب توافر اللغة السليمة نحوا وإمالء وعالمات ترقيم وأية تفاصيل
أخرى.
 .02يلزم للبحث المرسل أن يكون مدفوعا بشكل خاص للمجلة ولم يسبق نشره في مكان آخر يستثنى من ذلك ما تبيحه
الضرورات العلمية األكاديمية ويرسل الباحث \ الباحثة أو الباحثون (إقرارا باألمر)..
 .03أن تتوافر في البحث سمات الحداثة واألصالة وتبني المنهج العلمي..
 .04يرجى التزام الجوانب الشكلية الخاصة بعرض البحث من جهة كتابة عنوان البحث واسم كاتبه و\أو كتابه
والدرجة العلمية باللغتين العربية واألنجليزية مع عنوان الباحث وبريده األلكتروني وهاتفه وسيرة ذاتية موجزة.
 .05أية عبارات إهداء أو كلمات شكر بخاصة تلك الموجهة إلى الجهات الداعمة للبحث ،توضع في ورقة مستقلة..
 .06تخضع البحوث جميعا للمراجعة والتقويم (التحكيم) العلمي مع التزام بالسرية التامة بشأن عمليات التحكيم من
جانب المجلة..
 .07ال تعاد المواد إلى أصحابها في جميع األحوال؛ وتخضع آلليات اإلخراج الفني لطباعة الدورية..
 .08من المفترض في البحوث وجود ملخص بالعربية وآخر على وفق المادة أوال يطابقه باألنجليزية أو الفرنسية
بحدود  250 – 150كلمة ويتضمن هذا الملخص جوهر البحث وأهدافه ومنهجيته والنتائج الرئيسة ..
 .09ذكر المصادر والمراجع بأوراق مستقلة في آخر البحث مع االنتباه على مسألة الترتيب باستخدام اسم المؤلف أو
المؤلفين في البداية ثم عنوان المصدر والناشر والمطبعة وتاريخ الصدور وموضع االقتباس..

 .10يكون حجم البحث بمعدل بين  20-07صفحة أو بمعدل ال يزيد على الـ 10000
كلمة وال يقل عن  3000كلمة بما في ذلك الجداول والتخطيطات والمرفقات...

 .11يرجى استخدام المصطلح الالتيني مقابل المصطلحات الواردة في البحث قدر المتاح.
 .12يلزم احترام حقوق الملكية وحقوق الخصوصية لألناس الخاضعين للبحوث الميدانية..
 .13ترفق رسالة مع البحث تمثل إقرارا بأن البحث يمثل جهده الخاص أو باالشتراك مع شخص أو أكثر يلزم ظهور
أسمائهم معه في التوكيل الذي يمنحونه لمجلة جامعة ابن رشد مع تخويل المجلة بطباعة المادة ونشرها.
 .14تعلم مجلة جامعة ابن رشد الباحث بورود مادته وتنقل إليه رأي المحكمين بشأن صالحية النشر و\أو أية تعديالت
محتملة..
 .15تنشر مجلة جامعة ابن رشد ،حاليا ،ألكترونيا وعند الشروع بالطباعة تصل الباحثين نسخة أو أكثر من العدد الذي
ينشر فيه البحث ..يرجى إرسال العناوين البريدية لغرض اإلرسال.
 .16يدفع الباحث ،من غير منتسبي جامعة ابن رشد ،مبلغا رمزيا عن نشره بحثه في الدورية مقداره  100يورو.
يجر العمل
يحوَّل بنكيا ً إلى رقم الحساب الوارد في المجلة ،ويجده كذلك في أدنى هذه الالئحة .مالحظة مهمة :لم
ِ
بهذا الشرط وهناك إعفاء لجميع الزميالت والزمالء وقد جرى تمديد وقف العمل بهذا الشرط حتى إشعار الحق.
 .17يرجى مالحظة اآلتي في المواد المرسلة :أن يصل البحث بنظام  word documentواستخدام بنط (حجم) 12
للمتن و 10للهوامش وللمصادر والمراجع ،مع بنط  14للعنوان .ونوع الخط يكون Times New
 .Romanويرجى استخدام الترقيم الالتيني المعتاد  ect..,1,2,3في جميع ما يرد بمتن البحث وهوامشه التي
يلتزم بوضع ترقيم مخصوص لها في أسفل كل صفحة ..وأال يستخدم الترقيم الروماني أو غيره بالخصوص هنا
بشأن نظام اإلحالة والتهميش تحديدا.
 .18لن ينشر البحث الذي ال يلتزم بواحد أو أكثر من الشروط المشار إليها في أعاله سواء المضمونية العلمية أم
المنهجية والشكلية بتفاصيلها كافة..

ترسل البحوث إلى عنوان رئيس التحرير أ.د .تيسير اآللوسي .وتوجه جميع المراسالت إلى
العنوان البريدي لجامعة ابن رشد في هولندا .أو إلى البريد األلكتروني لرئيس الجامعة أو لهيأة
تحريرمجلة جامعة ابن رشد..
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