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 افتتاحية العدد

وليد ناجي الحيالي . أ.د  

 رئيس التحرير 

التي   الغزيرة  الدنمارك    تنتجها القيمة  في  العربية  االكاديمية  كمجلة  الرصينة  العلمية  المجالت  أبحاث 

خواتها الحاصالت على تقييم إيجابي من معامل التأثير العربي لنشر أبحاث معارف العلوم الرصينة التي  أو

الت في البلدان العربية وتعميم مفاهيم الحداثة للمجا  العلمي  -  يمكن ان تساعد في تحقيق النهوض الفكري

الباحثين المعروفين في  األساتذة  السيما ان من يكتب في هذه الدوريات هم نخبة من  فيها  التي يتم البحث  

 الجامعات العربية المختلفة. 

من البحوث العلمية المهمة  حامالً العديد ( من مجلة األكاديمية العربية في الدنمارك 28صدر العدد الجديد )

ف التي صدرت  األبحاث  الى  ً تضاف  فكريا لتشكل خزيناً  للمجلة  السابقة  األعداد  ً -  ي  لك  معرفيا من    لمهماً 

التخصص   ، لذلك جاء هذا العدد مزدهراً بأبحاث متعددة    ةالعلمي بمضامينه وأشكاله المختلف يعنيه البحث  

غياط   شريف  الدكتور  األستاذ  كتب  جامعة     والباحثةحيث  من  سالطنية   –قالمة    1945ماي    8ابتسام 

ر، بحثاً بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص كبديل لتمويل مشاريع البنى التحتية مع اشارة  الجزائ

ناجحة". وعربية  دولية  بقض  لنماذج  البحث  هذا  عنى  التحتية  اوقد  البنى  قطاع  في  والتنمية  االستثمار  يا 

 للبلدان العربية بعامة والجزائر بخاصة. 

ر مجدي الجعبري من األكاديمية العربية في الدنمارك بحثاً مهماً في مجال  كما قدم األستاذ المساعد الدكتو

الرقمية" وقد شكل   العمالت المحاسبة تحت عنوان " أثر االفصاح المحاسبي على قرارات االستثمار في  

 . هذا البحث تكامالً مهماً للبحث الذي قدمه كل من أ.د. شريف غياط وزميلته األستاذة ابتسام سالطنية

الرقمية  قد أضاءل العمالت  الضوء على طبيعة  األخير  مالي حديث   البحث  تواجه    كأصل  التي  والمشاكل 

وموقف الدول والمؤسسات المالية من التعامل فيها، والرؤية المستقبلية لها  ،  تداولها وأنماط االستثمار فيها

 ودور اإلفصاح المحاسبي في اتخاذ قرارات االستثمار في هذه األصول. 

المساعد الدكتور فاخر جاسم رئيس قسم العلوم    لألستاذ البحث الثالث من المجلة فكان في العلوم السياسية  

تحرير   وسكرتير  العربية  األكاديمية  في  العلمية  السياسية  نظام  مجلتها  ظل  في  الدولة  )ارهاب  بعنوان 

 جاستا نموذجاً(.   –قانون العدالة ضد رعاة االرهاب   –القطبية الواحدة 

في التاريخ المعاصر كالقوانين التي صدرت من الواليات   الدولة  قدم الباحث تصوراً عن جذور ارهاب  

كما هو قانون تحرير العراق أو نظام العقوبات المنفردة التي فرضتها على    1999المتحدة األمريكية عام  
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ه الكونغرس األمريكي عام قانون " جاستا" الذي أصدر  عند الباحث  وأخيراً توقف  كثير من دول العالم،  ال

   كأحد نماذج ارهاب الدولة األمريكي. .2016

االخوان   جماعة  لدى  العنف  )بينة  بعنوان  السياسية  العلوم  مجاالت  احدى  ليطرق  جاء  الرابع  البحث 

في مصر ً المسلمين  نموذجا الخاص  النظام  الباحث  طالب  ل(  :  العلوم  الدكتوراه  قسم  حمو  السياسية  طارق 

فلسفة    باألكاديمية  عبر  المسلمين  االخوان  لحركة  تاريخياً  استعراضاً  الباحث  وقدم  الدنمارك،  في  العربية 

جميع   بين  والترابط  االدارة  آليات  وصنع  التنظيم  بناء  في  الجماعة  ومجموعات الفروع  هذه  والشعب 

بالسلطة    في المجتمع المصري، بهدف االستحواذ وانتشارها  الجماعة، معتقدين بأنه ضمان لتفعيل دورها  

 .  بها والتفرد 

عبد  المساعد الدكتورة منال    لألستاذ   المشترك  حث الب   منها  ،البحوث التربويةعلى  العدد الحالي  احتوى  كما  

العبيدي، من االكاديمية    السياحية والدكتورة ندى عبد هللاالسماك من جامعة الموصل، كلية العلوم    رالجبا

توفر أبعاد المسؤولية االجتماعية في مديرية تربية سميل في محافظة   )مدىلمعنون  العربية في الدنمارك ا

 . (ملين بهااالعراق من وجهة نظر الع –دهوك 

بحثه  تانالباحث  ت تناول المسؤمفي  مفهوم  الشيق  االهتمام وا  المتالحقة  للتطورات  االجتماعية كمجسات    لية 

باألفراد والمنظمات سواء العامة أو الخاصة، حيث شهد هذا المفهوم )المسؤولية االجتماعية( في السنوات  

والسياسة واالقتصاد ورجال األعمال على   قبل كتاب اإلدارة  من  كبيراً  واسعاً، واهتماماً  انتشاراً  األخيرة 

 ة في مدارس محافظة دهوك بالعراق.  االجتماعي ةالمسؤولي حد سواء. وهدفت هذه الدراسة الى مدى توافر 

على بحث االستاذ المساعد محمد   محتوياً ضايا االعالم  قأيضاً    االكاديمية العلمية تناوللمجلة  العدد الجديد  

" المجالت التلفزيونية الصباحية في موسوماً ب    العربية  باألكاديميةالربيعي، من كلية االعالم  عبيد  كحط  

البحث أهمية البرامج الصباحية لكونها تتضمن  تناول  "،  : دراسة تحليله مقارنةالفضائيات العربية الخاصة 

 وتنوع جمهورها.متنوعة، ولكونها تبث في الصباح  الحتوائها على فقرات خصوصية، 

أخيراً تضمن العدد محوراً لتسليط الضوء على رسائل واطاريح الدراسات العليا )الدكتوراه والماجستير(  

األكاديمي الدنمارك  ةلخريجي  في  بحثين  العربية  فاختار  نزار    أحدهما،  انمار  للباحث  السياسية  العلوم  في 

الدروبي وكان بعنوان " جذور العنف االرهابي في الفكر االسالمي السياسي: االخوان المسلمين في مصر  

ل االلكتروني  في مجال االعالم بعنوان "صورة قادة الرأي السوريين في وسائل االتصاوثانيهما  نموذجاً."  

 . قعبد الرزاوالعوامل المؤثرة فيها للباحث عدنان  
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