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شروط تدوين المقاالت وقبولها

مجلة اللغة العربية وآدابها ،مجلة علمية مح ّكمة تصدر عن فرديس فارابي التابعة لجامعة طهران .تنشر

البحوث من الجامعات والمؤسسات العلمية والدراسية اإليرانية والعربية واألجنبية في مواضيع اللغة العربية
وآدابها ،بعد مراعاة األمور تحت  Wordالتالية:

 .1يقدم البحث مطبوعاً من ثالث نسخ ،على وجه واحد من ورق ( )A4تاركاً سطراً بين سطرين وفنط
( )14وعنوان المقال بفنط (.)16

تقل  8صفحات.
 .2ال تتجاوز الصفحات المطبوعة  20صفحة وال ّ

 .3يرفق الباحث ملخصاً للبحث باللغتين العربية واالنجليزية في حدود  150-100كلمة مطبوعاً يذكر فيه
موضوع المقال وبنيته.

 .4يرفق الباحث كلمات رئيسة يدور المقال حولها.
 .5يجب أن تكون اإلحاالت إلى المصادر والمراجع في النص ،مختصرة وافية ،يكتفي بذكر :اسم
المؤلف ،سنة النشر ،رقم الصفحة ،بعد المقتبس مباشرةً.
 .6توضع الهوامش في نهاية كل صفحة أو في نهاية البحث بترقيم متسلسل.
النص وباللغة األجنبية في هامش الصفحة.
 .7تذكر معلومات المصادر ومراجع األجنبية باللغة العربية في ّ

 .8يوضع فهرس للمصادر والمراجع في نهاية البحث ويرتب ثبتها ترتيباً الفبائياً ،حسب االسماء المشهورة

للمؤلفين .فاذا كانت كتباً يتبع في إثباتها ما يلي :اسم المؤلف (السنة) .عنوان الكتاب (بالفنط األسود).
اسم المح ّقق والشارح أو المترجم ،رقم الطبعة ،مكان النشر :اسم الناشر.

وأ ّما إذا كانت مقاالت فيتبع في إثباتها ما يلي:

اسم المؤلف (السنة) .عنوان المقال .اسم المجلة ،العدد.

ال تقبل المجلة البحوث التي سبق نشرها في أية مجلة علمية أو غيرها.
أصول البحوث المق ّدمة للنشر ال تر ّد وال تسترجع سواء نشرت أم لم تنشر.

رجاء أن يكتب الباحثون أسمائهم وشهاداتهم ،ورقم التلفون ،والبريد االلكتروني وعنوان البريد والرمز البريدي.
ترسل البحوث وجميع المراسالت الخاصة بمجلة اللغة العربية على البريد االلكتروني:

jal_lq@ut.ac.ir

أو بالمراجعة إلى المحطة االلكترونية لمنشورات الجامعة بالعنوان التاليjournals.ut.ac.ir :

