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Aims and Regulations of Publishing.


Journal of the Faculty of Languages (JFL) is a biannual peer-viewed
journal published by the faculty of Languages of the University of
Tripoli.



The languages used in this Journal are Arabic, English, French,
Spanish among others, so papers may be written in any.



The journal aims at creating a forum for learners and researchers to
publish their research papers in languages, humanities and social
sciences according to the following conditions:

-

Research papers submitted to this journal should be original,
unpublished and abide by all requirements of academic publications.

-

Papers should be typed as an MS Word file on A4 size leaving 3cm
margin on all sides, an electronic copy of the paper should also be
submitted.

-

Papers should not exceed 30 pages in length and should include
name of researcher, his academic status and his contact address on
the first page.

-

Foot notes as well as references in conventional order should be
given on a separate page at the end of the paper.

-

In the case of more than one author for the same paper, only one
name should be stated with the abbreviation (et al).



In addition to research papers, the journal publishes conference
reports, book reviews and abstracts of MA and Ph. D theses, not
more than five pages.

ب



Translated works are also welcome for publishing, provided they
should be submitted together with the original texts of the source
language.



All submitted papers will be refereed and will not be returned
whether or not they are accepted for publishing.



Contributors are entitled to three copies of the issue in which his
work is published.



Works published in this journal express the views of their authors
and do not reflect the attitude of the editorial board.
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 تقوم هيئة التحرير بدراسة وتقييم البحوث والدراسات المقدمة إلى المجلة  ،ولها الحق فيصياغة وتعديل ما تراه مناسبا بحيث ال يمس بجوهر المضمون والمعنى
 يعتمد ترتيب البحوث والمقاالت في المجلة على أسس عراقة األقسام وأسس فنية وليسألسباب أخرى
 مراسالت 
رئيس التحرير
 العنوان  :مجلة " كلية اللغات " تصدر عن كلية اللغات – جامعة طرابلس – ليبيا هاتف – الفاكس )00128 ( 214621250 : مبرق مصور  :ص.ب 99099.عين زارة  ،طرابلس ليبياwww.lan.uot.edu.ly
 -البريد اإللكتروني allogat@gmail.com
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مجلة كلية اللغات مجلة علمية محكمة فصلية تصدر عن كلية اللغات  ،جامعة طرابلس  ،باللغة
العربية واإلنجليزية  ،والفرنسية  ،واألسبانية  ،وغيرها من اللغات  ،وتهدف إلى إتاحة الفرصة
للباحثين والدارسين في نشر األبحاث والدراسات في مجال العلوم اإلنسانية واللسانيات وفق قواعد
النشر اآلتية :
 األبحاث والدراسات والمقاالت األكاديمية المقدمة للنشر يجب أن تكون أصلية وتتوافر فيها كلشروط البحث العلمي من حيث اإلحاطة واالستقصاء  ،وأسلوب البحث العلمي وحطواته .
 ينبغي أن تكون األبحاث مبتكرة  ،ولم يسبق أن نشرت في أية مجلة أخرى. تقدم البحوث والمقاالت مطبوعة على وجه واحد مقاس  ) A4 ( :مع ترك مسافة  3سم منكل اتجاه  ،ومرقونة على برنامج النوافذ (  ) wordمحفوظة في قرص ليزري (  ) C.Dأو
ترسل عبر البريد اإللكتروني للمجلة .
 أال يزيد عدد صفحات البحث العلمي أو المقال عن ثالثين صفحة على أن يكتب اسم الباحثودرجته العلمية والعنوان الذي تتم مراسلته عن طريقه في الصفحة األولى من البحث .
 يجب أن يتضمن البحث أو المقال تلخيصا في حدود مئة وخمسين كلمة باللغة العربية بالنسبةللبحوث المقدمة باللغات األجنبية .
 توثيق مصادر البحث من خالل اإلشارة إليها في هامش الصفحة . تكتب الهوامش في نهاية البحث  ،كل منها في قائمة خاصة . تكتب المراجع في صفحات منفصلة في نهاية البحث  ،مع ذكر اسم المؤلف ثم سنة النشرومكانه  ،وفي حالة وجود أكثر من مؤلف يكتفى بذكر االسم األول فقط مع إضافة كلمة (
وآخرون )
 تقبل المجلة نشر التقارير الخاصة بالمؤتمرات وعرض الكتب  ،وملخصات رسائل الماجستيروأطروحات الدكتوراه على أال تزيد عن خمس صفحات مطبوعة على الحاسوب .
 تقبل المجلة نشر البحوث المترجمة عن لغات أخرى على أن يرفق البحث في لغته األصلية . تخضع كل األبحاث والمقاالت والدراسات والتقارير التي تصدر بالمجلة للتقويم العلمي وللتحكيممن قبل لجنة من األساتذة ذوي الخبرة والمستوى األكاديمي الرفيع من الجالية والجامعة  ،وفي
حالة عدم الموافقة على النشر فإن المجلة غير ملزمة بإرجاع البحوث غير المقبولة إلى
أصحابها .
 يحق لصاحب البحث المنشور في هذه المجلة الحصول على ثالث نسخ من العدد الذي نشرفيه بحثه .
 كل بحث ينشر في هذه المجلة يعبر عن رأي صاحبه وال يعبر عن رأي المجلة .أسرة التحرير
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