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د .بشير محمد زقالم
 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 ليبياhttp://lan.uot.edu.ly/
 -البريد اإللكتروني allogat@gmail.com

ب

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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