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 : ددـــــــــعـة الــــــــــمـمـك

نحمددد هللا عمددى نعمائدده ب وف نددا فددي إصدددار العدددد السددابع لممجمددة ا وهددى حافمددة بمو ددوعات  دد ى ا   دددم رسددالة 

وال دددهللر ح وحدددد  الدددمج جعدددل المجمدددة سددداحة ي ندددافس في دددا  ،الكميدددة فدددي إطدددار البحدددث العممدددي ا و دمدددة المج مدددع 

ا معيارندا فدي ملدل الجدودة وان  دان ا  الباحثون لن ر بحوث م العممية من م  مف الجامعات دا ل و دارج السدودان

ا وانل زام ب وابط الن ر . يصدر هما العدد والكمية    يأ  لةوانل زام بالمن ج العممي لمبحث ا والفائدة المج معية 

م بإمن هللا  ا وأ يف قسدم لمطدب الب درج ا و  در لمم  بدرات الطبيدة ا وثالدث  2012ل صبح جامعة  الل عام  

 ت ا وملل اس جابة لطمبات المج مع هللما رصد  ا إدارة الكمية  من  الل  عامم ا معه . لنظم المعموما

في ثنايا هما العدد سيجد ال ارئ بحوثًا   عمق بف ه الجودة في   ارير المراجعدة ا وال حاسدب ال دريبي            

دمات الصدحية بهللسدال ا وا درت   نداول ا والمراجعة باس  دام العينات انحصائية . هللما أن هنالل بحوثًا    ٌوم ال 

اس  دام األساليب الكمية في  حميل الم هللالت وا  ام ال رارات . وفي ميددان الدراسدات ال ريويدة ي دف ال دارئ عمدي 

دور الن دداا المدرسددي فددي  رقيددة أسدداليب األ صددال . ومددن أهددم البحددوث فددي هددما العدددد ا البحددث ال ددا  ب طددوير 

 ين واس  دامه .العمارة المحمية ب حسين الط



نرجددو مددن ان ددوة البدداحثين الددمين يددودون ن ددر بحددوث م فددي المجمددة ا انل ددزام الصددارم ب ددوابط الن ددر           

المن ددورة فددي صدددر المجمددة و ال ددي   عمددق بعدددد الصددفحات ا ال وثيددق ا ال ددرقيم ا حجددم ال ددط وهللمددا أندده لدديس مددن 

 ن ر ألصحاب ا .إرجاع البحوث الغير صالحة لم إدارة المجمةواجبات 

 Journal@wnust.edu.sdانلك رونيوفي ال  ام نرجو أن نس  بل  راَءهللم و عمي ا كم عبر بريدنا 
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