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 عن الطجمة : ةنبذ 

 جامعة الشيل األبيضمجمة الشيل األبيض لمجراسات والبحؾث العمسية مجمة محكسة نرف سشؾية ترجر عؽ 
  

-األىداف :   
نذخ البحؾث والجراسات السبتكخة والتي يعجىا الباحثؾن في السجاالت العمسية مؽ أجل إثخاء وتشسية البحث  .1

 العمسي وخمق حؾار بشاٍء بيؽ الباحثيؽ وصانعي القخار .
 ربط البحؾث والجراسات بقزايا السجتسع . .2
 وخارجيا وتؾطيج جامعة تؾفيخ وضسان حخية األبحاث واالبتكار ألعزاء ىيئة التجريذ والباحثيؽ داخل ال .3

 ونغيخاتيا مؽ الجامعات األخخى.جامعة الرالت العمسية والفكخية بيؽ ال
-:الظشر قهاعد  

ية واإلنجميدية ( والتي تتؾافخ فييا األصالة واالبتكارواتباع السشيجية تشذخ السجمة البحؾث والجراسات )بالمغتيؽ العخب .1
الدميسة والتؾثيق العمسي مع سالمة الفكخة والمغة واألسمؾب ، والتي لؼ يتؼ نذخىا سابقا  ولؼ تكؽ مقجمة لشيل درجة 

 عمسية أو مقجمة لمشذخ في مجالت أو دوريات أخخى .
عشج قبؾل  –قجيؼ إقخار خظي مؽ الباحث بأن لؼ يدبق لو أن نذخ ولؽ يشذخ ويمدم عشج تقجيؼ البحث لمسجمة ت   

    الشذخ في وعاء آخخ .
عمى قخص  اخخي و ,  كتب والتقاريخ إلى رئيذ التحخيخمؽ البحؾث والجراسات ومخاجعة ال ان  ورقيتانتخسل ندخت .2

 (.CD) جمجم
( بسا فييا السرادر A4القظع الستؾسط ) ( صفحة مؽ30تكؾن البحؾث والجراسات السقجمة بحجؼ اليديج عؽ ) .3

عذخ صفحات وأن يكؾن مكتؾبا  عمى  عؽ والججاول والخسؾم التؾضيحية ، كسا ال تديج مخاجعة الكتب والتقاريخ
 Timesغة العخبية والخطبالم 14بحجؼ  simplified Arabicبالخط  الحاسب اآللي 

 New Roman أسؾد عخيض ، واليؾامر والحؾاشي  16لخئيدة بحجؼ والعشاويؽ ا 14حجؼ  بالمغة اإلنجميدية   
سؼ أيسؽ  5.7سؼ أيدخ  6.9سؼ سفمى  2.45ويتؼ إعجاد الرفحة كاآلتي : عمؾي  12بشفذ نسط الخط حجؼ 

سؼ تباعج األسظخ متعجد بقجر  3سؼ الفقخة تباعج قبل وبعج  6س تحييل الرفحة  1.27سؼ رأس الرفحة  3.17
سؼ . 1.3  

كمسة ، عمى أن يكؾن مكتؾبا  بشفذ لغة البحث مع  150عؽ البحث ال تديج كمساتو عؽ  يخفق الباحث ممخرا   .4
 تخجستو لمغة اإلنجميدية ، مرحؾبا  بالكمسات السفتاحية بالمغتيؽ .

عسمو وعشؾانو  مؾقعالباحث وصفتو العمسية و  جميدية عشؾان البحث واسؼاإلنقة مدتقمة بالمغتيؽ العخبية و يكتب في ور  .5
 تف والبخيج اإللكتخوني .ورقؼ اليا
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 سساء .أوال  في تختيب اال دمؤلف يتؼ مخاسمة االسؼ الحي يخ  في حالة وجؾد أكثخ مؽ .6
التي تؼ  إال تمػ  التجرج و مختبة عمي حدب تختيب الحخوف اليجائية العخبية خخ البحثتجرج قائسة السخاجع في آ .7

 ج العمسية لمتؾثيق الخقسي .اإلشارة إلييا في متؽ الجراسة أو البحث مع اتباع القؾاع
 تؾثيق الججاول والخسؾم التؾضيحية السدتعارة وغيخىا بالسرادر األصمية . .8
 د إلى أصحابيا .االبحؾث والجراسات التي ال تعج وفق قؾاعج الشذخ وشخوطو ال يشغخ فييا وال تع .9

بالقبؾل أو عجم  خظارهثؼ إعيؽ مؽ تأريخ استالمو ، الباحث باستالم بحثو خالل أسبؾ  خظارتمتدم السجمة بإ .10
 القبؾل في مجة أقراىا ثالثة أشيخ مؽ تاريخ التدميؼ .
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ولمسجمة أن تظمب إجخاء تعجيالت عمى البحث حدب آراء ،  تأريخ استالم ردود كل السحكسيؽ  سبؾعيؽ مؽإخالل 
 السحكسيؽ قبل قبؾل البحث والشذخ.

 ستسارة الشذخ .إ)الباحثؾن ( بالتؾقيع عمى  او لباحثلمشذخ يمتدم ا في حالة قبؾل البحث .12
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 السجمة .
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 عتبارات فشية ال عالقة ليا بسكانة الباحث أو بحثو .ا الجسيع البحؾث وفق
 السجمة ال تقجم عائجا  ماديا  مقابل نذخ أي عسل . .15
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 كمطة العدد                                          

حسج هللا وتؾفيقو , ونرمي وندمؼ عمى سيج البذخية جسعاء والشؾر السبيؽ السبعؾث رحسة لمعالسيؽ . يرجر ىحا ب
واقميسية ومحمية متقمبة  العجد الدادس عذخ, والعالؼ االسالمي يتفيأ نفحات مؾلج الحبيب . في عل عخوف دولية

م يظؾي صفحات ايامو وشيؾره السسمؤة باالحجاث العغام . وندتذخف عام ججيج  2020اقتراديا وسياسيا, والعام 
نتؾق فيو الي االستقخار االقترادي واالمشي , ومعالجة االثار الدالبة الشاتجة عؽ انخفاض قيسة الجشيو الدؾداني 

بية االخخي , ورفع الجعؼ عؽ الدمع الزخورية واالرتفاع السدتسخ في السدتؾي العام مقابل الجوالر والعسالت االجش
السدتجج الحي ييجد العالؼ باثخه . وقج شيجت الجامعة  19لالسعار برؾرة جامحة . والسؾجة الثانية لجائحة كؾفيج 

معة في ورش االصالح والتظؾيخ استقخارا  اكاديسيا  وتحريال  عمسيا  وامتحانات مدتقخة أمشة . وكسا شاركت الجا
بسذاركة مسثمي  اإلداري التي قامت بيا حكؾمة الؾالية والؾرشة التشؾيخية التفاق الدالم بالحكؾمة االتحادية

, ومعخض الكتاب الدشؾي بالذارقة , ومبادرة الكذف السبكخ لدخطان الثجي , كسا استزافة  جامعات الؾاليات
/  11/  18يجية صؾن التخاث الثقافي غيخ السادي في الدؾدان  في يؾم الجامعة مؤتسخ بحخ ابيض الستخات

م وتؼ فيو تقجيؼ اربع اوراق , وشاركت الجامعة بؾرقة مرادر التسؾيل لالستخاتيج  ية , وكل ىحه  2020
 السذاركات االقميسية والسحمية تشبع مؽ رؤية ورسالة وأىجاف الجامعة .

ؾضؾعات مختمفو متشؾعة وشيقة في كافة مجاالت العمؼ والسعخفة الثخاء يرجر ىحا العجد ويحسل في طياتو م 
البحث العمسي في السؾضؾعات االتية )االقتراد والسرارف والعمؾم االدارية والعمؾم التخبؾية والقانؾنية والحاسؾب 

 وتقانة ونغؼ السعمؾمات ( .    

زتيؼ مؽ أعجاد وإرسال مقتخحاتيؼ وآرائيؼ إلى ىيئة عميو نخجؾ مؽ األخؾة الباحثيؽ والقخاء الكخام تقييؼ ما بحؾ 
 التحخيخ عبخ البخيج اإللكتخوني التالي :

Journal@wnu.edu.sd. 

 وفي الختام نذكخكؼ عمي جيؾدكؼ العمسية السقجرة التي زيشت السجمة وزادتيا القا  وبياء  .
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