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 عن المجلة : ةنبذ 

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

  .األبيض

 -األهداف :

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

 . القرار وصانعي الباحثين بين بناء   حوار وخلق العلمي البحث

 . المجتمع بقضايا والدراسات البحوث ربط .2

 وخارجها  الجامعة داخل والباحثين التدريس هيئة ألعضاء واالبتكار األبحاث حرية وضمان توفير .3

 .األخرى الجامعات من ونظيراتها الجامعة بين والفكرية العلمية الصالت وتوطيد

 -:قواعد النشر

 واالبتكارواتباع األصالة فيها تتوافر والتي(  واإلنجليزية العربية باللغتين) والدراسات البحوث المجلة تنشر .1

 تكن ولم سابقا   نشرها يتم لم والتي ، واألسلوب واللغة الفكرة سالمة مع العلمي والتوثيق السليمة المنهجية

 . أخرى دوريات أو مجالت في للنشر مقدمة أو علمية درجة لنيل مقدمة

 قبول عند – ينشر ولن نشر أن له يسبق لم بأن الباحث من خطي إقرار تقديم للمجلة البحث تقديم عند ويلزم

 . آخر وعاء في النشر

 علىى واخر, التحرير رئيس إلى والتقارير الكتب ومراجعة والدراسات البحوث من ورقيتان  نسختان ترسل .2

 (.CD) مدمج قرص

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

 مكتوبا   يكون وأن صفحات عشر عن والتقارير الكتب مراجعة تزيد ال كما ، التوضيحية والرسوم والجداول

 Times New Roman   والخط العربية باللغة 14 بحجم simplified Arabic بالخط  اآللي الحاسب على

 الخط نمط بنفس والحواشي والهوامش عريض، أسود 16 بحجم الرئيسة والعناوين 14 حجم اإلنجليزية باللغة 

 رأس سم 3.17 أيمن سم 5.7 أيسر سم 6.9 سفلى سم 2.45 علوي:  كاآلتي الصفحة إعداد ويتم 12 حجم

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

 مع البحث لغة بنفس مكتوبا   يكون أن على ،كلمة 150 عن كلماته تزيد ال البحث عن ملخصا   الباحث يرفق .4

 . باللغتين المفتاحية بالكلمات مصحوبا   اإلنجليزية، للغة ترجمته

 عمله وموقع العلمية وصفته الباحث واسم البحث عنوان واإلنجليزية العربية باللغتين مستقلة ورقة في يكتب .5

 . اإللكتروني والبريد الهاتف ورقم وعنوانه

 . سماءاأل ترتيب في أوال   يرد الذي االسم مراسلة يتم مؤلف من أكثر وجود حالة في .6

 تلك إال  التدرج و العربية الهجائية الحروف ترتيب حسب ىعل مرتبة البحث آخر في المراجع قائمة تدرج .7

 .الرقمي للتوثيق العلمية القواعد اتباع مع البحث أو الدراسة متن في إليها اإلشارة تم التي



 . األصلية بالمصادر وغيرها المستعارة التوضيحية والرسوم الجداول توثيق .8

 . أصحابها إلى تعاد وال فيها ينظر ال وشروطه النشر قواعد وفق تعد ال التي والدراسات البحوث .9

 أو بالقبول إخطاره ثم ، استالمه تأريخ من أسبوعين خالل بحثه باستالم الباحث بإخطار المجلة تلتزم .10

 . التسليم تاريخ من أشهر ثالثة أقصاها مدة في القبول عدم

 من مختصين محكمين قبل من الموضوعي العلمي للتحكيم المقدمة والدراسات البحوث جميع تخضع .11

 المحكمين قبل من المقترحة والتعديالت التحكيم بنتائج الباحث ويبلغ ، المتميزة العلمية والمكانة الخبرة ذوي

 على تعديالت إجراء تطلب أن وللمجلة ،  المحكمين كل ردود استالم تأريخ من إسبوعين خالل وجدت إن

 .والنشر البحث قبول قبل المحكمين آراء حسب البحث

 . النشر إستمارة على بالتوقيع(  الباحثون) وأ الباحث يلتزم للنشر البحث قبول حالة في .12

 كتابية موافقة على الحصول بعد إال  أخرى مرة  نشرها يتم وال  للمجلة ملكا   والدراسات البحوث تصبح .13

 . المجلة من

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

 . بحثه أو الباحث بمكانة لها عالقة ال فنية وفقا العتبارات البحوث جميع ترتيب

 . عمل أي نشر مقابل ماديا   عائدا   تقدم ال المجلة .15

 : على( Hard Copy & Soft Copy) نسختين من البحوث ترسل .16
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 كلمة العدد

إلى صراط مستقيم، وأصلي وأسلم على النور المبين الذي قدر فهدى، والحمد هلل الذي خلق فسوى،       

م وظهور نتيجة طالب 2021. يصدر هذا العدد السابع عشر باستشراف العام  المبعوث رحمة للعالمين

%، ومن ثم تلتها مرحلة التقديم اإللكتروني للجامعات السودانية الحكومية  76الشهادة السودانية بنسبة نجاح 

كملت الجامعة كافة استعدادتها بإعداد مركز ايام. وقد أل فترة ال تتجاوز العشرة واألهلية والخاصة. خال

للتقديم من داخل الجامعة،  وذلك بغرض تقديم الخدمة وتذليل وتسهيل كافة العقبات التي تواجه الطالب 

الب من حيث لياء أمور الطأوالمقدمين للقبول  وااللتحاق بالجامعات . وقد أبدت الجامعة تعاونا تاما مع 

تقديم المشورة واإلرشاد والرد على االستفسارات والوقوف إلى  جانب الطالب . كما شهدت الجامعة 

وذلك بتخريج الفصول  مماأدخل السرور في نفوس أولياء األمور ىمعاف استقرارا أكاديميا  وصحيا  وجو

ط واإلرشادات الصحية وذلك . وأيضا  نؤكد إلتزام الجامعة بالضوابالنهائية ومناقشة بحوث التخرج

لالستمرارية في الدراسة وفق التقويم الدراسي وكذلك أكملت الجامعة استعدادتها الستقبال الطالب الذين 

 م. 2021سوف يتم قبولهم هذا العام 

هذا العدد يحمل بين دفتيه قضايا وبحوث مجتمعية متنوعة ومفيدة  في كافة مجاالت العلم والمعرفة إلثراء  

 البحث العلمي في الموضوعات اآلتية )االقتصاد والمصارف ،العلوم اإلدارية والعلوم التربوية( .    

ما بحوزتهم من أعداد وإرسال عليه نأمل شاكرين من السادة الباحثين والقراء والكتاب الكرام تقييم 

 مقترحاتهم وآرائهم إلى هيئة التحرير عبر البريد اإللكتروني التالي :

Journal@wnu.edu.sd. 

ختاما يسرنا ويسعدنا مشاركتكم لنا بإرسال بحوثكم كما نجزل لكم شكرنا على جهودكم العلمية المقدرة التي  

.  زينت المجلة وزادتها القا  وبهاء 

 رئيس التحرير                                               

 

 

 

 

 


