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 عن المجلة :  ةنبذ

  جامعة النيل األبيض مجلة النيل األبيض للدراسات والبحوث مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن   .1
. 

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

 العلمي وخلق حوار بناٍء بين الباحثين وصانعي القرار .
 البحوث والدراسات بقضايا المجتمع . ربط  .2
ال .3 داخل  والباحثين  التدريس  هيئة  واالبتكار ألعضاء  األبحاث  وخارجها   جامعة  توفير وضمان حرية 

 ونظيراتها من الجامعات األخرى. جامعة الصالت العلمية والفكرية بين ال وتوطيد 
 : قواعد النشر

العربية واإلنجليزية ( والتي تتوافر فيها األصالة واالبتكارواتباع المنهجية  تنشر المجلة البحوث والدراسات )باللغتين   .1
السليمة والتوثيق العلمي مع سالمة الفكرة واللغة واألسلوب ، والتي لم يتم نشرها سابقًا ولم تكن مقدمة لنيل درجة 

 علمية أو مقدمة للنشر في مجالت أو دوريات أخرى . 
عند قبول   –تقديم إقرار خطي من الباحث بأن لم يسبق له أن نشر ولن ينشر    ويلزم عند تقديم البحث للمجلة

 النشر في وعاء آخر . 
على قرص   اخري و ,    كتب والتقارير إلى رئيس التحريرمن البحوث والدراسات ومراجعة ال  ان  ورقيتانترسل نسخت .2

 (.CD) دمجم
( بما فيها المصادر  A4القطع المتوسط )( صفحة من  30تكون البحوث والدراسات المقدمة بحجم اليزيد عن ) .3

عشر صفحات وأن يكون مكتوبًا على   عن  والجداول والرسوم التوضيحية ، كما ال تزيد مراجعة الكتب والتقارير
 Timesغة العربية والخطبالل 14بحجم   simplified Arabicبالخط   الحاسب اآللي 

 New Roman أسود عريض ، والهوامش والحواشي    16يسة بحجم والعناوين الرئ  14حجم   باللغة اإلنجليزية
سم أيمن   5.7سم أيسر   6.9سم سفلى    2.45ويتم إعداد الصفحة كاآلتي : علوي    12بنفس نمط الخط حجم  

سم تباعد األسطر متعدد   3سم الفقرة تباعد قبل وبعد    6س تذييل الصفحة    1.27سم رأس الصفحة    3.17
 سم .  1.3بقدر 

كلمة ، على أن يكون مكتوبًا بنفس لغة البحث مع    150ن البحث ال تزيد كلماته عن  يرفق الباحث ملخصًا ع  .4
 ترجمته للغة اإلنجليزية ، مصحوبًا بالكلمات المفتاحية باللغتين .



  

العربية و يكتب في ور  .5 باللغتين  البحث واسماإلنقة مستقلة  العلمية و   جليزية عنوان  عمله    موقعالباحث وصفته 
 والبريد اإللكتروني . وعنوانه ورقم الهاتف 

 سماء .أواًل في ترتيب اال د مؤلف يتم مراسلة االسم الذي ير  في حالة وجود أكثر من .6
التي   إال تلك  التدرج و مرتبة علي حسب ترتيب الحروف الهجائية العربية خر البحث تدرج قائمة المراجع في آ .7

 تم اإلشارة إليها في متن الدراسة أو البحث مع اتباع القواعد العلمية للتوثيق الرقمي .
 توثيق الجداول والرسوم التوضيحية المستعارة وغيرها بالمصادر األصلية .  .8
 د إلى أصحابها . االبحوث والدراسات التي ال تعد وفق قواعد النشر وشروطه ال ينظر فيها وال تع  .9

بالقبول    خطارهعين من تأريخ استالمه ، ثم إالباحث باستالم بحثه خالل أسبو   خطارة بإتلتزم المجل .10
 أو عدم القبول في مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ التسليم . 

صين من  تقبل محكمين مخ  تخضع جميع البحوث والدراسات المقدمة للتحكيم العلمي الموضوعي من .11
، ويبلغ الباحث بنتائج التحكيم والتعديالت المقترحة من قبل المحكمين إن    الخبرة والمكانة العلمية المتميزة   ي ذو 

وللمجلة أن تطلب إجراء تعديالت على البحث  ،    تأريخ استالم ردود كل المحكمين    سبوعين منإوجدت خالل  
 حسب آراء المحكمين قبل قبول البحث والنشر.

 ستمارة النشر .إ( بالتوقيع على )الباحثون  او لباحث في حالة قبول البحث للنشر يلتزم ا .12
على موافقة كتابية  وال يتم نشرها  مرة أخرى  إال بعد الحصول    تصبح البحوث والدراسات ملكًا للمجلة   .13

 من المجلة .
 جميع اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة و  .14

 عتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو بحثه .ًاالترتيب جميع البحوث وفقيكون  
 المجلة ال تقدم عائدًا ماديًا مقابل نشر أي عمل . .15
 ( على :Hard Copy & Soft Copyترسل البحوث من نسختين )  .16
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 كلمة العدد                                            
الحمد هلل الواحد األحد الفرد الصمد والصالة والسالم علي أشرف خلق هللا أجمعين . عزيزي القارئ         

والباحث الكريم نهديك أطيب التحيات ونرحب بك أيما ترحاب , ونزجي لك أسمي أيات الشكر والتقدير , 
ي التهاني والتبريكات  م , والجامعة تبعث أحل  2022  مارسعشر    التاسعونقول لك حبابك في اطاللة العدد  

للناجحين في امتحانات الشهادة السودانية وتبارك للذين تم قبولهم في الجامعات السودانية على وجه العموم  
وجامعة النيل األبيض على وجه الخصوص , والتى تتزين باالكاليل والورود الستقبال الطالب الجدد ونقول 

والب والمعرفة  العلم  منبر  في  بكم  في رحاب  لهم مرحبا  والنجاح  التفوق  من  مزيدا  لكم  ونتمني  العلمي  حث 
تتطلع وتطمح  في أن تعتلي مكانة ومرتبة مرموقة في  العدد والجامعة   العامرة .  يصدر هذا  جامعتكم 

ومواقع التصنيف األخري ,  وتتمنى المزيد من التفوق    UNIRANKالتصنيف للجامعات السودانية في موقع  
مرارية , وقد استقرت الجامعة استقرارًا تامًا في كل كلياتها في ظل جائحة كرونا التي  مع االستدامة واالست

مرت بها البالد والعالم بأكمله,  كما حرصت الجامعة علي تشجيع البحث العلمي وسط أعضاء هيئة التدريس  
الجامعة بقبول   بمضاعفة التحفيز المالي لكل من يقوم بإعداد ورقة علمية محكمة ومجازة .    وقد ُحظيت 

واقبال واسع  وتسابق المجتمع المحلي واالقليمي للتقديم وااللتحاق بكلياتها؛ وذلك نظرا لما تميزت به الجامعة  
من استقرار في كافة المجاالت  المختلفة واستمرار في الدراسة . و قد نالت المجلة حظًا وافرًا بعد نشرها على  

في ساحة البحث العلمي المتميز المعاصر, والجودة في انتظام صدورها  الموقع اإللكتروني  و إضافة حقيقية  
العدد   الجامعات األخري . ويصدر هذا  الباحثين من  لكثيٍر من  النشر  , واتاحة فرصة  وتنوع موضوعاتها 
باللغة االنجليزية وفي مجاالت االقتصاد  مشتمال علي الموضوعات المختلفة , وفي مقدمتها اواراق بحثية 

 فية والعلوم االدارية والتربوية وعلم النفس والمحاسبة وادارة االعمال.   والمصر 
عليه نرجو من األخوة الباحثين والقراء الكرام تقييم ما بحوزتهم من أعداد  وإرسال مقترحاتهم وآرائهم إلى    

 للمجلة. هيئة التحرير عبر البريد اإللكتروني 
نأمل أن يسهم الجميع بآرائهم ومقترحاتهم وبحوثهم التي تزين وتزيد المجلة علمًا ونورًا وبالذات الذين 

 ير البحث والمعرفة  . يحرصون على تطو 
 رئيس هيئة التحرير                                                                      

 
 
 


