
1 

 

 الئحة مجلة النيل األبيض للدراسات والبحوث العلمية

White Nile Journal for Studies and Scientific  Researches 
 نبذة عن المجلة:

 مجلة النيل األبيض للدراسات والبحوث العلميةمجلة محكمة نصف سنوية ُتصدر عن جامعة النيل االبيض.
 األهداف:

والتي يعدها الباحثون في المجاالت العلمية من أجل إثراء وتنمية البحث نشر البحوث والدراسات المبتكرة  -1
 العلمي.

 ربط البحوث والدراسات بقضاياالمجتمع.  -2

توفير  وضمان حرية  األبحاث و االبتكار ألعضاء هيئةالتدريس والباحثين داخل الجامعة وخارجها  -3
 .الجامعات األخرىوتوطيد الصالت العلمية والفكرية بين الجامعة ونظيراتها من 

 خلق حوار علمي بناء بين الباحثين و صانعي القرار. -4
 قواعد النشر:

تنشر المجلة البحوث والدراسات )باللغتين العربية واإلنجليزية( والتي تتوافر فيها األصالة، واالبتكار،   -1
تباع المنهجية السليمة والتوثيق العلمي مع سالمة الفكر واللغة واألسلوب، والت ي لم يتم نشرها سابقًا ولم تكن وا 

مقدمة لنيل درجة علمية أو مقدمة للنشر في مجالت أو دوريات أخرى. ويلزم عند تقديم البحث للمجلة تقديم 
إقرار خطي من الباحث بأن بحثه لم يسبق له أن نشر، وال يجوز له عند قبوله للنشر أن ينشر في وعاء 

 آخر.

سـات ومراجعـات الكتب والتقاريـر إلى رئيس التحريـر: األولى ترسل نسختين من البحوث والدرا  -2
  (CD) مطبوعةعلى الورق، والثانية على قرص مضغوط

( بما فيها A4( صفحة من القطع المتوسط )30تكون البحوث والدراسات المقدمة بحجم ال يزيد عن )  -3
والتقارير على العشرة صفحات. وأن يكون المصادر والجداول والرسوم التوضيحية، كما ال تزيد مراجعة الكتب 

 Times 14للغـة العربيـة، واللغـة األجنبيـةبنـط  14بنـط  simplified  Arabic مكتوبًا على الكمبيوتر بالخط
New Romans 16، والعناوينالرئيسة ببنط B .  ويتم  .12 والهوامش والحواشي بنفس نمط الخط وبنط

سم، رأس الصفحة 3.17سم،أيمن 5.7سم، أيسر 6.9سم، سفلي 2.45علوي  -إعداد الصفحة كاآلتي:
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  .سم1.3متعـدد بقدر  -سم، تباعد األسطر:3تباعد قبل وبعد  :الفقـرة ·.سم6سم، تزيل الصفحة 1.27
 إلنجليزية.كلمة، باللغتين العربية وا 150يرفق الباحث ملخصًا عن البحث ال تزيد كلماته عن  -4

يكتب في ورقة مستقلة، باللغتين العربية واإلنجليزية، عنوان البحث واسم الباحث وصفته العلمية وجهة   -5
 عمله وعنوانه ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني.

 في حالة وجود أكثر من مؤلف يتم مراسلة االسم الذي يرد أواًل في ترتيب األسماء. -6

في آخر البحث وال توضع فيها إال تلك المراجع التي تم اإلشارة إليها في متن تخصص قائمة بالمراجع  -7
 البحث أو الدراسة. مع إتباع القواعد العلمية لكتابتها.

 توضع الهوامش في أسفل الصفحة المناسبة وترقم بالتسلسل حسب ظهورها. -8

 لية.توثق الجداول والرسوم التوضيحية المستعارة وغيرها بالمصادر األص -9

 البحوث والدراسات التي ال ُتعد وفق قواعد النشر وشروطه ال ينظر فيها وال تعاد إلى أصحابها.  -10

تلتزم المجلة بإعالم الباحث باستالم بحثه خالل أسبوعين من تاريخ استالمه ، ثم إعالمه بالقبول أو  -11
 عدم القبول في مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ التسلم. 

ع جميع البحوث والدراسات المقدمة للتحكيم العلمي الموضوعي قبل محكمين متخصصين من تخض -12
ذوى الخبرة والمكانة العلمية المتميزة، ويبلغ الباحث بنتائج التحكيم والتعديالت المقترحة من قبل المحكمين إن 

اء تعديالت على وجدت، خالل أسبوعين من تاريخ استالم ردود كل المحكمين.  وللمجلة أن تطلب إجر 
 البحث حسب آراء المحكمين قبل قبول البحث للنشر.

 في حالة قبول البحث للنشر يلتزم الباحث ) الباحثون( بالتوقيع على استمارة النشر.  -13

تصبح البحوث والدراسات المنشورة ملكًا للمجلة، وتستوجب إعادة نشرها في أماكن أخرى الحصول  -14
 لمجلة.على موافقة كتابية من ا

جميع اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها، و ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة،  -15
 وترتب جميع البحوث عند النشر وفق اعتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو بحثه.

 


