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األسلوب الفين لتدوين املقاالت وقبوهلا
مجلة اللغة العربية وآدابها ،مجلة علمية مح ّكمة تصدر عن فرديس فارابي التابعة لجامعة طهران .تنشر
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 .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.
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 .6توضع الهوامش في نهاية كل صفحة بترقيم متسلسل.
النص وباللغة األجنبية في هامش الصفحة.
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الطبعة ،مكان النشر :اسم الناشر.
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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.
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