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 عن المجلة : ةنبذ

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

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

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

 ونظيراتها من الجامعات األخرى.جامعة لفكرية بين الالصالت العلمية وا
 : قواعد النشر

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

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

 في وعاء آخر .
على قرص  ثالثةو ،  والتقارير إلى رئيس التحريركتب من البحوث والدراسات ومراجعة ال ورقيتان ترسل نسختان .2

 (.CDمضغوط )
( بما فيها المصادر A4( صفحة من القطع المتوسط )30تكون البحوث والدراسات المقدمة بحجم اليزيد عن ) .3

عشر صفحات وأن يكون مكتوبا  على  عن والجداول والرسوم التوضيحية ، كما ال تزيد مراجعة الكتب والتقارير
 Times  غة العربية والخطبالل 14بحجم  simplified Arabicبالخط  آللي الحاسب ا

 New Roman أسود عريض ، والهوامش والحواشي بنفس  16والعناوين الرئيسة بحجم  14حجم  جليزيةباللغة اإلن
سم  3.17سم أيمن  5.7سم أيسر  6.9سم سفلى  2.45ويتم إعداد الصفحة كاآلتي : علوي  12نمط الخط حجم 
 .سم  1.3سم تباعد األسطر متعدد بقدر  3سم الفقرة تباعد قبل وبعد  6س تذييل الصفحة  1.27رأس الصفحة 

كلمة ، على أن يكون مكتوبا  بنفس لغة البحث مع  150يرفق الباحث ملخصا  عن البحث ال تزيد كلماته عن  .4
 ترجمته للغة اإلنجليزية ، مصحوبا  بالكلمات المفتاحية باللغتين .
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ه وعنوانه جليزية عنوان البحث واسم الباحث وصفته العلمية ووجهة عملاإلنقة مستقلة باللغتين العربية و يكتب في ور  .5
 ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني .

 سماء .أوال  في ترتيب اال دمؤلف يتم مراسلة االسم الذي ير  في حالة وجود أكثر من .6
التي تم اإلشارة إليها في متن الدراسة أو البحث مع اتباع  خر البحث وال توضع فيها إال تلكتدرج قائمة المراجع في آ .7

 قمي .القواعد العلمية للتوثيق الر 
 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

عدم تلتزم المجلة بإعالم الباحث باستالم بحثه خالل أسبوعين من تأريخ استالمه ، ثم إعالمه بالقبول أو  .10
 القبول في مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ التسليم .

 يقبل محكمين متخصصين من ذو  تخضع جميع البحوث والدراسات المقدمة للتحكيم العلمي الموضوعي من .11
الخبرة والمكانة العلمية المتميزة ، ويبلغ الباحث بنتائج التحكيم والتعديالت المقترحة من قبل المحكمين إن وجدت 

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

 ستمارة النشر .إلباحث )الباحثون ( بالتوقيع على في حالة قبول البحث للنشر يلتزم ا .12
على موافقة كتابية من ة أخرى  إال بعد الحصول وال يتم نشرها  مر  تصبح البحوث والدراسات ملكا  للمجلة  .13

 المجلة .
ترتيب يكون  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 .ال ا  جميع البحوث وفق
 ل نشر أي عمل .المجلة ال تقدم عائدا  ماديا  مقاب .15
 ( على :Hard Copy & Soft Copyترسل البحوث من نسختين ) .16
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ــدد ــ ــ ــ ــة الـعـ ــ ــ ــ ــ  : كـلـم

نصدر العدد العاشر وكلنا ثقة  هلل وحده ،من ا والتوفيق  ، ىوالصالة والسالم على المصطف الحمدهلل وكفى،     
بداع واإل ن تكون مركزا  للبحث العلمي والريادة الفكرية ،أالتي نأمل  مستقبل واعد في ظل جامعة النيل األبيض ،ب

 التميز األكاديمي .و  التقني 
المختلفة لنشر بحوثهم  الت العلميةاحثين في المجللباكثر من دورية لفتح المجال أصدار إلخطط الجامعة ت       

بعد إصدار  و لضوابط والمعايير التي تكفل جودة البحث العلمي ، لالجامعة  ةجاز بعد إنتاجهم المعرفي ا  العلمية و 
 اليجابيات،وتعزيز ا لمعرفة السلبيات ومعالجتها لعدد العاشر تحتاج المجلة إلى تقويم موضوعي ،الجامعة ل

حاجز المحلية  بر في قواعد البيانات العالمية وتعوقعا  وتجد لها مالمية، مقام الدوريات العغ  لوتطوير المجلة لتب
باحثين وقراء المجلة في هذا الشأن تناشد هيئة تحرير المجلة كل ال، و  قليمية والعالمية الت اإلاالمج ىوتنطلق إل

حترام ا  منا كل تقدير و  ايجدو سو  الخاص بالمجلة ،اإللكتروني  دتهم ومقترحاتهم عبر البريادهم وانتقاآرائأن يمدونا ب
 والمجتمع. ملجل تطوير البحث العلمي وخدمة العوتعتبر مساهمة معتبرة من أ

قتصادية والتربوية والتقنية واللغوية والفكرية عة فيها اإلدارية والقانونية واالموضوعات متنو  دفي هذا العد      
  الكتاب الجامعي المنهجي و ة لتطوير البحث العلميدصورة بهية للجامعة وهي تعمل جاه ل لوحة ترسموذلك شك  

القضايا الهامة في مجال التعليم العالي وهي  ى حدإقليمي جامع لمعالجة إمؤتمر  عقد دكما أن الجامعة بصد
 ))جودة مخرجات التعليم العالي  في ظل العولمة والمنافسة الدولية المقترحة((.

ثين في السودان وخارجه للمشاركة ستفتح الجامعة المجال لكل الباحو  متميزة  بحوث يقدم هذا المؤتمر سو       
ن يكون المؤتمر تحت رعاية أونأمل ،  عالميةالمعايير العلمي وفق  تحكيملالبحوث تخضع سفي هذا المؤتمر و 

 والبحث العلمي . شراف وزارة التعليم العالي ا  ية و دجهة سيا

 Journal@wnu.edu.sdإللكترونيا ناوتعليقاتكم عبر بريد ائكملختام نرجو أن نستقبل آر ا وفي
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