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كممة العدد  
 انو لمن دواعي السرور والفخر أن يصدر العدد الثاني لممجمة 

في موعده المضروب، حافل بالبحوث والدراسات المتنوعة، ليغطي 
ومن فضل اهلل عمينا أن استجاب عدد مقدر من . عدة فروع لممعرفة

وقد راعت ىيئة . الباحثين داخل وخارج الكمية بالبحث العممي الرصين
التحرير في اختيار البحوث المحكمة لمنشر، حداثة المعمومة، 
وارتباطيا بقضايا المجتمع الحية، وتنوع حقول المعرفة، والتزام 

كما التزمت ىيئة التحرير بالتوثيق . المنيجية العممية الصارمة لمبحث
وقامت بتعديل كل البحوث لتواكب ىذا الخط، فنرجو في . الرقمي

مقبل األيام التزام الباحثين الذين يودون النشر في ىذه المجمة بالتوثيق 
. الرقمي

كما تشكر ىيئة التحرير كل الذين اتصموا بإدارة الكمية أو ىيئة 
التحرير مينئين ومشيدين بالعدد األول، ونعدىم باالستمرار في 

. العطاء، شعارنا التميز والموضوعية
وفي الختام تزجي ىيئة التحرير جزيل الشكر لعطائكم الثر في 
تطوير المجمة من خالل أرائكم ومقترحاتكم التي تجد منا أذنًا صاغية 

. وقبواًل حسناً 
 

واهلل من وراء القصد وهى يهدي السبيل ،، ،، ،، 

 
 رئيس التحرير
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جملة النيل األبيض للدراسات والبحوث 
White Nile Journal for Studies and Scientific Research 

السودان - كوستى  
: وبذي عه المجلة 

جمؾةًاؾـقؾًاألبقضًؾؾدراداتًواؾلوقثًاؾعؾؿقةًجمؾةًحمؽؿةًـصػًدـققةًتصدرًعـًؽؾقةً .1

.ًاؾـقؾًاألبقضًؾؾعؾقمًواؾمؽـقؾقجقاً

: األهداف  

ـشرًاؾلوقثًواؾدراداتًادللمؽرةًواؾيتًقعدفاًاؾلاحنقنًيفًاجملاالتًاؾعؾؿقةًؿـًأجؾًإثراءً .1

.ًوتـؿقةًاؾلوثًاؾعؾؿلًوخؾؼًحقارًبـاءًبنيًاؾلاحننيًوصاـعلًاؾؼرارً

 .ربطًاؾلوقثًواؾدراداتًبؼضاقاًاجملمؿعً .2

تقػريًوضؿانًحرقةًاألحباثًواإلبمؽارًألعضاءًفقكةًاؾمدرقسًواؾلاحننيًداخؾًاؾؽؾقةً .3

 وخارجفاًوتقرقدًاؾصالتًاؾعؾؿقةًواؾػؽرقةًبنيًاؾؽؾقةًوـظرياتفاًؿـًاجلاؿعاتًاألخرىً

: قواعد الىشز 

واؾيتًتمقاػرًػقفاًاألصاؾةًً(باؾؾغمنيًاؾعربقةًواإلٌؾقزقةًً)تـشرًاجملؾةًاؾلوقثًواؾدراداتً .1

واؾيتً.ًواإلبمؽارًإتلاعًادلـفهقةًاؾيؾقؿةًواؾمقثقؼًاؾعؾؿلًؿعًدالؿةًاؾػؽرةًواؾؾغةًواألدؾقبً

ملًقؿًـشرفاًدابؼًاًوملًتؽـًؿؼدؿةًؾـقؾًدرجةًعؾؿقةًأوًؿؼدؿةًؾؾـشرًيفًجمالتًأوًدورقاتً

وقؾزمًعـدًتؼدقؿًاؾلوثًؾؾؿهؾةًتؼدقؿًإؼرارًخطكًؿـًاؾلاحثًبأنًملًقيلؼًؾفًأنً.ًأخرىً

.ًًعـدًؼلقلًاؾـشرًيفًوعاءًآخرً–ـشرًوؾـًقـشرً

االوىلً:ًتردؾًـيىمانًؿـًاؾلوقثًواؾدراداتًوؿراجعةًاؾؽمبًواؾمؼارقرًإىلًرئقسًاؾمورقرً .2

 (ً.CD  ً)ؿطلقعةًعؾكًاؾقرقًواؾناـقةًعؾكًؼرصًًؿضغقطً

صػـوةًؿـًاؾؼـطعًً(30ًً)تؽــقنًاؾلوــقثًواؾدراداتًادلؼدؿةًحبــهؿًالًقزقدًعـً .3

ؽؿاًالًتزقدًؿراجعةً.ًمباًًػقفاًادلصادرًواجلداولًواؾردقمًاؾمقضقوقةًً( A4 )ادلمقدـطً

 simplifiedعشرةًصػواتًوانًقؽقنًؿؽمقباًعؾكًاؾؽؿلققترًباخلطًًاؾؽمبًواؾمؼارقرًعؾك

Arabicًًًؾؾغةًاؾعربقةًواخلط14ًحبهؿTimes New Romanًًًواؾعـاوقـ14ًحهؿ

ًوقمؿ12ًًأدقدًعرقضً،ًواهلقاؿشًواحلقاذلًبـػسًمنطًاخلطًحهؿ16ًاؾرئقيقةًحبهؿً

ًدؿ3.17ًًدؿًأميـ5.7ًدؿًأقير6.9ًًدؿًدػؾك2.45ًعؾقيً:ًإعدادًاؾصػوةًؽاآلتلً

 ًدؿًاؾػؼرةًتلاعدًؼلؾ6ًسًتذققؾًاؾصػوة1.27ًرأسًاؾصػوةً

 

 

 

 

 .ًدؿ1.3ًًدؿًًتلاعدًاألدطرًؿمعددًبؼدر3ًًًًًًًًوبعدً
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ًؽؾؿةً،ًعؾكًأنًقؽقنًؿؽمقبا150ًقرػؼًاؾلاحثًؿؾىصاًعـًاؾلوثًالًتزقدًؽؾؿاتفًعـً .4

 .بـػسًؾغةًاؾلوثًؿعًترمجمفًؾؾغةًاإلٌؾقزقةً،ًؿصوقباًباؾؽؾؿاتًادلػماحقةًباؾؾغمنيً

قؽمبًيفًورؼةًؿيمؼؾةًباؾؾغمنيًاؾعربقةًواالٌؾقزقةًعـقانًاؾلوثًوإدؿًاؾلاحثًوصػمفً .5

 .اؾعؾؿقةًووجفةًعؿؾفًوعـقاـفًورؼؿًاهلاتػًواؾربقدًاإلؾؽرتوـلً

 .يفًحاؾةًوجقدًأؽنرًؿـًؿؤؾػًقمؿًؿرادؾةًاإلدؿًاؾذيًقردًأوالًيفًترتقبًاألمساءًً .6

تدرجًؼائؿةًادلراجعًيفًآخرًاؾلوثًوالًتقضعًػقفاًإالًتؾؽًادلراجعًاؾيتًمتًاإلذارةًأؾقفاًيفً .7

 .ؿنتًاؾدرادةًأوًاؾلوثًؿعًإتلاعًاؾؼقاعدًاؾعؾؿقةًؾؾمقثقؼًاؾرؼؿلً

 .تقثقؼًاجلداولًواؾردقمًاؾمقضقوقةًادليمعارةًوغريفاًبادلصادرًاألصؾقةً .8

 اؾلوقثًواؾدراداتًاؾيتًالًتعدًوػؼًؼقاعدًاؾـشرًوذرورفًالًقـظرًػقفاًوالًتعدًإىلًأصوابفاً .9

تؾمزمًاجملؾةًبإعالمًاؾلاحثًبإدمالمًحبنفًخاللًأدلقعنيًؿـًتارقخًإدمالؿفً،ًثؿًإعالؿفً .10

 .باؾؼلقلًأوًعدمًاؾؼلقلًيفًؿدةًأؼصافاًثالثةًأذفرًؿـًتارقخًاؾميؾقؿً

ختضعًمجقعًاؾلوقثًواؾدراداتًادلؼدؿةًؾؾموؽقؿًاؾعؾؿلًادلقضقعلًؿـًؼلؾًحمؽؿنيً .11

ؿمىصصنيًؿـًذوىًاخلربةًوادلؽاـةًاؾعؾؿقةًادلمؿقزةً،ًوقلؾغًاؾلاحثًبـمائجًاؾموؽقؿً

واؾمعدقالتًادلؼرتحةًؿـًؼلؾًاحملؽؿنيًإنًوجدتًخاللًأدلقعنيًًؿـًتارقخًادمالمًردودً

وؾؾؿهؾةًأنًتطؾبًإجراءًتعدقالتًعؾكًاؾلوثًحيبًآراءًاحملؽؿنيًؼلؾً.ًؽؾًاحملؽؿنيً

 .ؼلقلًاؾلوثًواؾـشرً

 .باؾمقؼقعًعؾكًإدمؿارةًاؾـشرًً(اؾلاحنقنًً)يفًحاؾةًؼلقلًاؾلوثًؾؾـشرًقؾمزمًاؾلاحثً .12

تصلحًاؾلوقثًواؾدراداتًؿؾؽاًؾؾؿهؾةًوتيمقجبًإعادةًـشرفاًيفًأؿاؽـًأخرىًبعدًاحلصقلً .13

 .عؾكًؿقاػؼةًؽمابقةًؿـًاجملؾةً

مجقعًاآلراءًاؾقاردةًيفًاجملؾةًتعربًعـًآراءًؽاتلفاًوالًتعربًباؾضرورةًعـًوجفةًـظرًاجملؾةً .14

 .وترتقبًمجقعًاؾلوقثًوػؼًإعملاراتًػـقةًالًعالؼةًهلاًمبؽاـةًاؾلاحثًأوًحبنفً

 .اجملؾةًًالًتؼدمًعائدًاًؿادقًاًؿؼابؾًـشرًأيًعؿؾً .15

 :عؾكًً(Hard Copy & Soft Copy ً)ًؿـًـيىمنيًثتردؾًاؾلوق .16
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