2019 ، العدد األول، المجلد األول- تجسير
Tajseer - Volume 1 - Issue 1, 2019
Tajseer is the bilingual peer-reviewed journal of
Ibn Khaldon Center for Humanities and Social
Sciences at Qatar University. It publishes original interdisciplinary research in the field of social
sciences and humanities, with a particular focus
on the Arab and Islamic world. Tajseer is an
open access journal published by Qatar University Press. ISSN (online): 2664-7877 and ISSN
(print): 2664-7869.

“جت�سري” جملة علمية ملركز ابن خلدون للعلوم الإن�سانية واالجتماعية
ت�صدر عن دار ن�شر جامعة قطر وتُعنى بن�شر البحوث العلمية العابرة
للتخ�ص�صات التي تعالج الإ�شكاالت والظواهر معاجلة بينية ُوت ِّ�سر
معرف ًيا بني فروع العلوم الإن�سانية واالجتماعية املختلفة مع تركيز خا�ص
ً  تتيح املجلة.على ق�ضايا العامل العربي والإ�سالمي
و�صول ح ًّرا وجمان ًيا
ملحتوياتها وتلتزم ب�سيا�سة حترير وحتكيم متوازنة تقوم على املو�ضوع ّية
)ISSN(  ت�صدر املجلة حتت الرقم الت�سل�سلي املعياري الدويل.واملهنية
.2664-7869 : واملطبوع2664-7877 :الإلكرتوين

Vision
To be a leading journal in interdisciplinary research in the field of humanities and social sciences, in the Arab and Islamic world.

الر�ؤية
�أن تكون جملة “جت�سري” رائدة يف الأبحاث البينية يف العلوم
.الإن�سانية واالجتماعية يف العامل العربي والإ�سالمي

Mission
-Enriching the scientific community through
high-quality scholarly research that contributes to meeting the intellectual and practical needs of Arab and Muslim societies.
-Striving towards integrating local knowledge through bridging the gap between
various social sciences and Islamic studies.
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-To be a leading platform for academics and
researchers in the Arab world.
-To bridge the gap between various social
sciences and Islamic studies.
-To re-energize the intellectual community
in the region with the objective of improving
the standards of scientific research.
-To provide a scientific reference for researchers in humanities and social sciences.
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ال ّر�سالة
�إثراء البيئة الفكر ّية يف الأو�ساط العلم ّية ببحوث ذات كفاءة علم ّية
 وت�سعى، تُ�سهم يف تلب َية االحتياجات النظر ّية والواقع ّية،عال َية
حثي ًثا لتج�سري اله ّوة بني فروع العلوم الإن�سان ّية واالجتماع ّية من
ً
و�صول لتحقيق التّكامل
جانب �آخر
ٍ  وبني العلوم ال�شرع ّية من،جانب
.املعريف بينهما
الأهداف
: �أهمها،ت�صبو جملة “جت�سري” �إىل حتقيق جمموعة من الأهداف
.من�صة بحثية لها ال ّريادة يف العامل العربي
ّ �أن تكون- .جت�سري اله ّوة بني خمتلف فروع العلوم الإن�سانية واالجتماعية- جت�سري الهوة بني العلوم االجتماعية والنظام املعريف- .الإ�سالمي
ً
نهو�ضا مب�ستوى
تن�شيط البيئة الفكر ّية يف الأو�ساط العلم ّية- .املعرفة من خالل البحث العلمي امل� َّؤ�صل
�إتاحة مرجع علمي للباحثني يف فروع العلوم الإن�سانية- .واالجتماعية
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رئي�س التحرير
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