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شروط النشر في مجلة كلية اللغات-جامعة طرابلس
ترحب الهيئة العلمية لمجلة كلية اللغات بجميع المقالات التي تتوفر فيها الشروط الآتية:
ّ








أن يكون المقال أصيلاً ،ولم ينشر من قبل ،و لا يكون مق ّدم ًا للنشر في جهة أخرى.
يقبل النشر في المجلة باللغات الآتية :اللغة العربية ،اللغة الإنجليزية ،اللغة الفرنسية ،اللغة
الإسبانية ،اللغة الإيطالية واللغة الروسية.
يتضمن المقال ملخيصن  :ملخص بلغة المقال وملخص باللغة العربية.
يجب أن
ّ
التأكد من ضبط الآيات القرآنية والأبيات الشعرية والألفاظ غير المألوفة.
يجب إرسال السيرة الذاتية للباحث مع المقال
يجب اتباع التعليمات الواردة وتطبيقها في القالب المخصص من المجلة للغة العربية و
اللغة الأجنبية.
 .لتحميل القالب المخصص يجب الدخول لموقع المجلة و اختيار القالب المخصص للكتابة
https://uot.edu.ly/journals/index.php/flj

الملخص :لا يتجاوز 200كلمة
الكلمات المفتاحية :لا تتجاوز  5كلمات
لا يزيد حجم المادة عن ( )20صفحة مطبوعة على ورقة ) (A4خط  Simplified Arabicللأوراق
المكتوبة باللغة العربية ،وخط  Bookman old styleللوراق المكتوبة باللغة الإنجليزية بما في ذلك
المراجع والملاحق.
المسافة البادئة للفقرة




السطر الأول 5مم .بالنسبة إلى مصطلحات "الملخص" و"الفهرسة".
استخدم الواصلة التلقائية وتدقيق الإملاء.
رقمنه الصفحة

عنوان البحث


استخدام الخط  bold headingبـ 18نقطة لبحوث اللغة العربية و استخدم الخط Bookman
old styleبنفس الحجم

الهوامش والحواشي السفلية
يجب عدم كتابة الهوامش السفلية وانما يكتفي بالمراجع في نهاية المقال
العناوين الفرعية
عناوين الأقسام ،والجداول ،وأسماء الأشكال ،والتعليقات التوضيحية ،والرموز
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كلها تكون بنفس نوع خط المتن  simplified arabic 14نقطة لكن ببنط داكن .للغة العربية
و ،وخط  Bookman old styleللغة الأجنبية
تسري على شاكلتها العناوين الفرعية.

الأرقام والجداول




يجب توسيط تعليق الجدول في المتن.
تجنب وضع الأرقام في العناوين الفرعية.
استخدم كلمة" :الشكل  "1في حالة وجود عدة أشكال.

قائمة المصادر والمراجع






التقيد بذكر المصادر والمراجع الأكاديمية.
ذكر اسم ولقب المؤلف أو المؤلفين كاملا وعنوان الكتاب ،ومكان النشر ،ودار النشر ،وتاريخ
النشر ،ورقم الصفحة أو الصفحات.
أما المجلات؛ فيذكر اسم الكتاب ،وعنوان المقال أو البحث ،واسم المجلة ،والعدد وتاريخ
الصدور ،ورقم الصفحة أو الصفحات.
أما الرسائل العلمية ،فيذكر اسم صاحب الرسالة وعنوانها واسم الجامعة والسنة ورقم
الصفحة.
التقيد بالتثبيت المرجعي للموضوعات المستوفاة من شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)،
بحيث يكتب اسم الكاتب ،وعنوان الموضوع ،واسم الجامعة أو المركز البحثي أو المنظمة
واسم الموقع وتاريخ الاطلاع.

يف حالة عدم االلتزام مبعايري النشر اخلاصة مبجلة كلية اللغات؛ تتم مراسلة املؤلف عرب الربيد اإللكرتوني
ُ
بضرورة التعديل وفق معاير اجمللة ويعطى مهلة  3أيام إلمتام التعديالت املطلوبة.

https://uot.edu.ly/journals/index.php/flj

ellude@tou@lagolla

