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نبذة عن المجلة
مجلة النيل األبيض للدراسات والبحـو مجلـة محكمـة نصـن سـنوية تصـدر عـة جامعـة

النيل األبيض ،كوستي – السودان.

األهداف :

 -1نشاار البحااوث والد ارسااا

المبتك ارة والتااي يعاادها الباااحثون فااي المجاااال

العلميااة ماان أجاال

إثراء وتنمية البحث العلمي وخلم حوار بناء بين الباحثين وصانعي القرار.

 -2ربط البحوث والدراسا

بقضايا المجتمع.

 -3توفير وضمان حرية األبحاث واالبتكار ألعضاء هيئة التدريس والباحثين داخل الجامعة
وخارجها ااا وتوطيا ااد الصا ااال

األخرى.

قواعد النشر :

 -1تنش ا اار المجل ا ااة البح ا ااوث والد ارس ا ااا

العلميا ااة والفكريا ااة با ااين الجامعا ااة ونظيراتها ااا ما اان الجامعا ااا

(ب ا اااللغتين العربي ا ااة واإلنجليزي ا ااة ) والت ا ااي تت ا اوافر فيه ا ااا األص ا ااالة

واالبتكارواتباع المنهجية السليمة والتوثيام العلماي ماع ساالمة الفكارة واللغاة واألسالوب  ،والتاي لام ياتم

نشرها سابقاً ولم تكن مقدمة لنيل درجة علمية أو مقدمة للنشر فاي مجاال

أو دورياا

أخارى ،ويلازم

عند تقديم البحث للمجلة تقديم إقرار خطي مان الباحاث بالن لام يسابم لاش أن نشار ولان ينشار – عناد

قبول النشر في وعاء آخر.

 -2ترس اال نس ااختان ورقيت ااان م اان البح ااوث والد ارس ااا
واخري على قرص مدمج (.)CD

 -3تكااون البحااوث والد ارسااا

ومراجع ااة الكت ااب والتق ااارير إل ااى رت اايس التحري اار

المقدمااة بحجاام اليزيااد عاان ( )30صاافحة ماان القطااع المتوسااط ( )A4بمااا

فيه ااا المص ااادر والج ااداول والرس ااوم التوض اايحية  ،كم ااا ال تزي ااد مراجع ااة الكت ااب والتق ااارير ع اان عش اار

صاافحا

وأن يكااون مكتوب ااً علااى الحاسااب ا لااي بااالخط  simplified Arabicبحجاام  14باللغااة

العربيااة والخااط Times New Romanباللغااة اإلنجليزيااة حجاام  14والعناااوين الرتيسااة بحجاام 16
أسود عريض  ،والهوامش والحواشي بنفس نمط الخط حجم  12ويتم إعداد الصفحة كاا تي  :علاوي

 2.45سم سفلى  6.9سم أيسر  5.7سم أيمان  3.17سام أر

الصا فحة 1.27

 6سم الفقرة تباعد قبل وبعد  3سم تباعد األسطر متعدد بقدر  1.3سم.

تاذييل الصافحة

 -4يرفم الباحث ملخصاً عن البحث ال تزيد كلماتش عن  150كلمة  ،على أن يكون مكتوباً بنفس لغاة
البحث مع ترجمتش للغة اإلنجليزية  ،مصحوباً بالكلما

المفتاحية باللغتين.

 -5يكتااب فااي ورقااة مسااتقلة باااللغتين العربيااة واإلنجليزيااة عن اوان البحااث واساام الباحااث وصاافتش العلميااة
وموقع عملش وعنوانش ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني.

 -6في حالة وجود أكثر من مؤلف يتم مراسلة االسم الذي يرد أوالً في ترتيب األسماء.
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 -7تدرج قاتمة المراجع فاي آخار البحاث مرتباة علاي حساب ترتياب الحاروا الهجاتياة العربياة و التادرج
إال تلك التي تم اإلشارة إليها في متن الدراسة أو البحث مع اتباع القواعد العلمية للتوثيم الرقمي.

 -8توثيم الجداول والرسوم التوضيحية المستعارة وغيرها بالمصادر األصلية.
 -9البحوث والدراسا

التي ال تعد وفم قواعد النشر وشروطش ال ينظر فيها وال تعاد إلى أصحابها.

 -10تلتزم المجلة بإخطار الباحث باستالم بحثش خالل أسبوعين من تلريخ استالمش  ،ثم إخطار بالقبول
أو عدم القبول في مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ التسليم.

 -11تخضع جميع البحوث والدراسا

المقدمة للتحكيم العلمي الموضاوعي مان قبال محكماين مختصاين

ماان ذوي الخبارة والمكانااة العلميااة المتميازة  ،ويبلااا الباحااث بنتاااتج التحكاايم والتعااديال
المحكمين إن وجد

تعديال

المقترحااة ماان قباال

خالل إسابوعين مان تالريخ اساتالم ردود كال المحكماين  ،وللمجلاة أن تطلاب إجاراء

على البحث حسب آراء المحكمين قبل قبول البحث والنشر.

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

 -13تصبح البحوث والد ارساا
كتابية من المجلة.

ملكااً للمجلاة وال ياتم نشارها مارة أخارى إال بعاد الحصاول علاى موافقاة

 -14جميااع ا راء الاواردة فااي المجلااة تعباار عاان آراء كاتبهااا وال تعباار بالضاارورة عاان وجهااة نظاار المجلااة
ويكون ترتيب جميع البحوث وفقاًالعتبا ار فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو بحثش.

 -15المجلة ال تقدم عاتداً مادياً مقابل نشر أي عمل.

 -16ترسل البحوث من نسختين ( )Hard Copy & Soft Copyعلى البريد اإللكتروني ا تي :

Journal@wnu.edu.sd
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كلمة العدد
الحم ااد ل الواح ااد األح ااد الف اارد الص اامد والص ااالة والس ااالم علا ى أش اارا خل اام هللا أجمع ااين .عزي اازي

القااارو والباحااث الكاريم نهااديك أطيااب التحيااا

ونرحااب بااك أيمااا ترحاااب ،ونزجااي لااك أساامى آيااا

الش ااكر والتق اادير ،ونق ااول ل ااك حباب ااك ف ااي إطالل ااة الع اادد الث ااامن عش اار س اابتمبر 2021م ،والجامع ااة
تبعث أجمل التهاني والتبريكا
فااي الجامعااا

للناجحين في امتحانا

الشهادة السودانية وتبارك للذين تام قباولهم

السااودانية علااى وجااش العمااوم وجامعااة النياال األباايض علااى وجااش الخصااوص ،والتا ي

تتازين باألكالياال والااورود السااتلبال الطااالب الجاادد ونقااول لهاام مرحبااا بكاام فااي منباار العلاام والمعرفااة
والبحث العلمي ونتمني لكم مزيدا من التفوق والنجاح في رحاب جامعتكم العامرة.

يص اادر ه ااذا الع اادد والجامع ااة تتطل ااع وتطم ااح ف ااي أن تعتل ااي مكان ااة ومرتب ااة مرموق ااة ف ااي

التص اانيل للجامع ااا

الس ااودانية ف ااي موق ااع  UNIRANKومواق ااع التص اانيل األخ ااري

وتتمن ااى

المزيد من التفوق مع االستدامة واالساتم اررية وقاد اساتقر الجامعاة اساتق ار اًر تامااً فاي كال كلياتهاا

فااي اال جاتحااة كرونااا التااي ماار بهااا الاابالد والعااالم بلكملااش كمااا حرصا

الجامعااة علااي تشااجيع

البحاث العلماي وساط أعضا اء هيئاة التادريس بمضااعفة التحفياز الماالي لكال مان يقاوم بإعاداد ورقااة
علمي ااة محكما ااة ومجا ااازة .وقا ااد بحظيا ا

الجامعا ااة بقبا ااول واقبا ااال واس ااع وتسا ااابم المجتما ااع المحلا ااي

واإلقليمااي للتقااديم وااللتحاااق بكلياتهاااظ وذلااك نظ ا ار لمااا تميااز بااش الجامعااة ماان اسااتقرار فااي كافااة

المجاال

المختلفة واستم ارر في الدراسة  .و قاد نالا

المجلاة حظااً وافا اًر بعاد نشارها علاى الموقاع

اإللكترون ااي وفض ااافة حليلي ااة ف ااي س اااحة البح ااث العلم ااي المتمي ااز المعاص اار ،والج ااودة ف ااي انتظ ااام

صاادورها وتنااوع موضااوعاتها ،وفتاحااة فرصااة النشاار لكثياار ماان الباااحثين ماان الجامعااا
ويصا اادر ها ااذا العا اادد مشا ااتمالً علا ا ى الموضا ااوعا

اإلنجليزيااة وفااي مجاااال
وفدارة األعمال.

األخاارى.

المختلفا ااة ،وفا ااي مقا اادمتها أوراق بحثيا ااة باللغا ااة

االقتصاااد والمصاارمية والعلااوم اإلداريااة والتربويااة وعلاام الاانفس والمحاساابة

علي ااش نرج ااو م اان األخ ااوة الب اااحثين والقا اراء الكا ارام تقي اايم م ااا بح ااوزتهم م اان أع ااداد وفرس ااال

مقترحاتهم وآراتهم إلى هيئة التحرير عبر البريد اإللكتروني للمجلة.

نلماال أن يسااهم الجميااع باامراتهم ومقترحاااتهم وبحااوثهم التااي تازين وتزيااد المجلااة علمااً ونااو اًر
وبالذا الذين يحرصون على تطوير البحث والمعرفة.

رئيس هيئة التحرير ،،،

8

