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كولبطكللنشركيفكجمةل كلةلة كلدآال ض

العلمية يف هتتم بنشر البحوث والدراسات  ،اآلداب جملة علمية حمكمةكلية جملة  
 لآليت: العلوم اإلنسانية على َوْفق

يف نفسه الوقت ، وال يكون حتت املراجعة يف من قيل يكون البحث مبتكرا غري منشور .1
  . اسابقجمازٍة تنشر اجمللة األحباث املستلة من حبوث أو رسائل أي جهة أخرى، وال 

 النشر حلقوق نتهاكا أي دون األصيلة ثهماوأحب اقهمر أو  يقدموا أن حثنيباال على جيب .2
على َوْفق القالب احملدد للنشر، كما أهنم مسؤولون عن مجيع القضااي،  ،طباعةوال

والدعاوى املتعلقة حبقوق النشر، وامللكية الفكرية اليت قد تثار من كل ذي مصلحة 
ضد اجمللة بسبب أحباهتم، وهم ملزمون بتحمل مجيع التبعات القانونية املرتتبة 

  ابخلصوص، دون أدىن مسؤولية للمجلة.
ا على نسبة أمساء الباحثني املسامهني يف الورقة العلمية أو البحث اعتماد   ُيْسرد جيب أن .3

اإلجناز، حبيث يكون االسم األول للباحث األكثر مسامهة، مث الباحث الذي يليه، 
 وهكذا.

 وذكره داخل الورقة. ،جيب اإلشارة إىل ذلك ،إذا كان البحث مموال من قبل جهة ما .4
 صول البحث العلمي وضوابطه ومنهجه.أب جيب أن يلتزم الباحث .5
 بنوع خط (1.15) السطور بني املسافة تكون العربية؛ ابللغة املكتوبة للبحوث ابلنسبة .6

(Traditional Arabic)العناوين الرئيسة والفرعية ، وتكتب(15) ، وحبجم 
 (.Bold) غامق (، وبشكل16حبجم ) ابخلط نفسه، ولكن

 بني املسافة تكون االجنليزية أو الفرنسية، أو اإليطالية؛ ابللغة املكتوبة للبحوث ابلنسبة .7
 ، وتكتب(12) وحبجم ،(Times New Roman) بنوع خط (1.15) السطور
 (. Bold) غامق (، وبشكل14) حبجم ابخلط، ولكن الرئيسية والفرعية العناوين

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 والبياانت العناوين تشمل على أن ،الصحيحة أبماكنها واألشكال اجلداول توضع .8
 .غريها أو العربية ابللغة للكتابة( 12) خط وحبجم ،الضرورية اإليضاحية

رتك يف كل فقرة جديدة اجلهات، وي جلميع ،سم( 2.50) الصفحة هوامش تكون .9
 سم(.1مبقدار ) ،للسطر األول مسافة ابدئة

 نوع من اخلط ويكون الورقة، أسفل من الصفحة وسط يف الصفحات ترقيم كوني .10
Times New Roman، (.12) حجم 

 مع نسخة مطبوعة على قرص. ،ُيسل ِّم الباحُث ثالث نسخ ورقية .11
 (السابعة النسخة) النفس لعلم األمريكية اجلمعية لدى املتبع التوثيق اجمللة تعتمد .11

(American Psychological Association, APA 7
th

.) 
 تعارض نتيجة التحكيم.ُُيكم البحث من قِّبل حمك ِّمنْيِّ علمي َّنْيِّ، ويستعان بثالث عند  .11
 أو إعادة صياغة. ،أو زايدة ،كحذف  ،يلتزم الباحث بتعديل حبثه إذا طلب منه تعديل .11
 إال مع اإلشارة إىل اجمللة. ،ال جيوز النقل أو االقتباس من البحث املنشور .11

األعمال العلمية املقدمة للنشر يف اجمللة تصبح من حق اجمللة نشرت أم مل تنشر، واجمللة  .11
لزمة بردها ألصحاهبا، ويؤول إليها حق النشر والطباعة، وُيق للباحثني االقتباس غري م

 منه بشرط اإلشارة إىل املصدر، ولكن ال جيوز إعادة نشره يف جملة أخرى. 
 مبا فيها قائمة املراجع واملالحق. ،صفحة 11ال تزيد عدد صفحات البحث عن  .11

 على الرابط التايل:ملزيدا من املعلومات يرجى مراجعة موقع اجمللة  .11
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Conditions and Guidelines of Publication in the Journal of Faculty of 

Arts 

The Journal of the Faculty of Arts is a refereed journal concerned 

with publishing research papers and scientific studies in the field of 

humanities and Islamic culture according to the following: 

1. The research shall be innovative and unpublished, and shall not be 

under review at the same time in any other party. The journal shall not 

publish researches obtained and extracted from previous research or 

approved theses. 

2. Researchers must submit their original papers without any infringement 

of copyright and printing, in accordance with the template set for 

publication. They are also responsible for all issues and claims relating 

to copyrights and intellectual property. They are obliged to bear all 

legal consequences in particular, without any responsibility for the 

journal. 

3. The names of the co-researchers should be listed in the paper based on 

the percentage of achievement, so that the first name is the most 

contributing researcher, then the researcher who follows, and so on. 

4. If the research is funded by a party, it should be mentioned within the 

paper. 

5. The researcher must follow to the fundamentals of scientific research, 

its rules and methodology. 

6. For Arabic-language research: The distance between lines (1.15), font 

type (Traditional Arabic), font size (15), and the headings and sub-

headings are the same font type but in size (16) bold. 

7. For English, French, or Italian-language research: The distance between 

lines (1.15), font type (Times New Roman), size (12) and the headings 

and sub-headings are the same font type but in size (14) bold. 
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8. The page margins are (2.50) cm for all sides, and in each new paragraph 

a first line indent (1 cm) is left. 

9. Research must not exceed 25 pages including the list of references and 

appendices. 

10. Authors should submit three hard copies of their work and a soft copy 

(CD) of the journal. 

11. Authors should write all the information requested on the form 

supplied to them. 

12. The journal adopts the indexing system (APA 7th) American 

Psychological Association. 

13. The research submitted to the journal is evaluated by two experienced 

referees and when the result is opposed, it is presented to a third referee 

14. The researcher is obliged to modify his paper if he is asked to (as 

deletion, increase or reformulation). 

15. No transfer or quotation from the published research shall be made 

except by referencing the journal. 

16. Papers submitted for publication in the journal becomes of the rights 

of the Journal, and will not be returned to authors whether published or 

not. The journal has the right to publish and print the research 

submitted to it, and it is not allowed to re-publish the papers in another 

journal. 
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