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ــمـلـك ــ ــ ــ ــعـة الــ ــ ــ ــ  : ددـ

(مما يضع 2017نهاية هذا العام ) هذا العدد والكلية تتطلع الن تصبح جامعة قبل بصدر         

 للبحث قسامها لتصبح كليات مما يصنع مجاال واسعاأذا ترفع إوليات إضافية على عاتقها مسؤ

 ذتهاألساتوالدراسة والتأليف .وقد يبادر بعض الكليات بإصدار دوريات علمية محكمة تتيح 

 لكليةاإدارة  مجلسالعلمية ,خاصة وان  مجالتهمصصها مجاال واسعا  لنشر تخ والمهتمين بأمر

 بحثا   لف جنية لكل عضو هيئة تدريس بنشرأطار تشجيع البحث العلمية أتخذ قرارا  منح إفي 

و كل عضللف جنيه أمبلغ عشرة  إلدارة يضا  تمنح الكلية حسب قرار مجلس اأعلمياُ محكما  , و

ليف أعل تم تالفوب على نفقتها,  منهجيا  محكما  وتقوم الكلية بنشر الكتابهيئة تدريس بألف كتابا  

 ستة كتب منهجية محكمة في تخصصات علمية مختلفة .

ندسية ه ونية دارية ,اقتصادية ,لغوية , قانإيجد القاري في ثنايا هذا العدد موضوعات متنوعة , 

 دة .قسام الكلية وتخصصاتها المتعدأ,تاريخية , تعكس تنوع 

تسعت ما اأرائهم  ومقترحاتهم حول ما ينشر من بحوث . فكلألخوة القراء بمل ان يشاركنا اأون

الخبرة انا وأتقللعمل و خر ,  وكلما زادت التجربة نضوجا  ألا يدائرة المشاركة , والرأي والرأ

لتحكيم لبحث  صفاحتها لنشر البحوث العلمية , ويخضع كل  تزال تفتح اتساعا  . كما ان المجلة ال

 ثالث ضرورة وكلهم من نفس التخصص كما نريد ا فلن اختالفمن المختصين على االقل وإ

يث حالتوثيق وحجم البحث خاصة فى في المجلس  ما هيااللتزام الدقيق بضوابط النشر حسب 

 صفحة 25التزيد عن 

  
 Journal@wnust.edu.sdاإللكترونيوفي الختام نرجو أن نستقبل آراَءكم وتعليقاتكم عبر بريدنا   
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 عن المجلة : ةنبذ
النيل مجلة النيل األبيض للدراسات والبحوث العلمية مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن كلية  .1

 األبيض للعلوم والتكنولوجيا .

  األهداف :
ث ة البحنشر البحوث والدراسات المبتكرة والتي يعدها الباحثون في المجاالت العلمية من أجل إثراء وتنمي .1

 العلمي وخلق حوار بناء  بين الباحثين وصانعي القرار .

 ربط البحوث والدراسات بقضايا المجتمع . .2

يد األبحاث واالبتكار ألعضاء هيئة التدريس والباحثين داخل الكلية وخارجها وتوطتوفير وضمان حرية  .3
 الصالت العلمية والفكرية بين الكلية ونظيراتها من الجامعات األخرى.

 : قواعد النشر
 المنهجية عرواتباتنشر المجلة البحوث والدراسات )باللغتين العربية واإلنجليزية ( والتي تتوافر فيها األصالة واالبتكا .1

ل درجة مة لنيالسليمة والتوثيق العلمي مع سالمة الفكرة واللغة واألسلوب ، والتي لم يتم نشرها سابقًا ولم تكن مقد
 علمية أو مقدمة للنشر في مجالت أو دوريات أخرى .

النشر  عند قبول –ويلزم عند تقديم البحث للمجلة تقديم إقرار خطي من الباحث بأن لم يسبق له أن نشر ولن ينشر 
 في وعاء آخر .

رق ترسل نسختان من البحوث والدراسات ومراجعة الكتب والتقارير إلى رئيس التحرير :األولى مطبوعة على الو  .2
 (.CDوالثانية على قرص مضغوط )

( بما فيها المصادر A4( صفحة من القطع المتوسط )30تكون البحوث والدراسات المقدمة بحجم اليزيد عن ) .3
لى عاول والرسوم التوضيحية ، كما ال تزيد مراجعة الكتب والتقارير على عشر صفحات وأن يكون مكتوبًا والجد

 Timesللغة العربية والخط  14بحجم  simplified Arabicالكمبيوتر بالخط 

 New Roman  أسود عريض ، والهوامش والحواشي بنفس نمط الخط حجم  16والعناوين الرئيسة بحجم  14حجم
سم رأس الصفحة  3.17سم أيمن  5.7سم أيسر  6.9سم سفلى  2.45ويتم إعداد الصفحة كاآلتي : علوي  12

 سم . 1.3سم تباعد األسطر متعدد بقدر  3سم الفقرة تباعد قبل وبعد  6س تذييل الصفحة  1.27
غة البحث مع كلمة ، على أن يكون مكتوبًا بنفس ل 150يرفق الباحث ملخصًا عن البحث ال تزيد كلماته عن  .4

 ترجمته للغة اإلنجليزية ، مصحوبًا بالكلمات المفتاحية باللغتين .

وانه له وعنيكتب في ورقة مستقلة باللغتين العربية واالنجليزية عنوان البحث واسم الباحث وصفته العلمية ووجهة عم .5
 ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني .

 الذي يراد أواًل في ترتيب األسماء . في حالة وجود أكثر من مؤلف يتم مراسلة االسم .6
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البحث  اسة أوتدرج قائمة المراجع في آخر البحث وال توضع فيها إال تلك المراجع التي تم اإلشارة إليها في متن الدر  .7
 مع اتباع القواعد العلمية للتوثيق الرقمي .

 توثيق الجداول والرسوم التوضيحية المستعارة وغيرها بالمصادر األصلية . .8

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

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

سات المقدمة للتحكيم العلمي الموضوعي من قبل محكمين متخصصين من ذوى تخضع جميع البحوث والدرا .11
وجدت  مين إنالخبرة والمكانة العلمية المتميزة ، ويبلغ الباحث بنتائج التحكيم والتعديالت المقترحة من قبل المحك

حث على حسب خالل أسبوعين من تأريخ استالم ردود كل المحكمين .وللمجلة أن تطلب إجراء تعديالت على الب
 آراء المحكمين قبل قبول البحث والنشر.

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

ة من تصبح البحوث والدراسات ملكًا للمجلة وتستوجب إعادة نشرها في أماكن بعد الحصول على موافقة كتابي .13
 المجلة .

ع يب جميلمجلة تعبر عن آراء كاتبها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة وترتجميع اآلراء الواردة في ا .14
 البحوث وفق اعتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو بحثه .

 المجلة ال تقدم عائدًا ماديًا مقابل نشر أي عمل . .15

 ( على :Hard Copy & Soft Copyترسل البحوث من نسختين ) .16
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