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 2019 (1441.كلية الموارد البحرية، الجامعة األسمرية اإلسالمية )هـ 

 مجيع حقوق الطبع والنشر حمفوظة. 
 سمح بإعادة طبع أي جزء من اجمللة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكرتونية أو آلية مبا يف ذلك التصوير والتسجيلال ي  

 التحرير. هيئةبدون احلصول على موافقة كتابية من  استعادهتاأو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو 
 يرد يف هذه اجمللة شرط اإلشارة إىل مصدره. ام ماجيوز استخد

 يرد عما كاملة املسؤولية الباحثون ،ويتحمل اجلــــامعة أو التحرير هيئة آراء بالضرورة يعكس وال املؤلفني آراء عن يعرب اجمللة هذه يف يرد ما كل
  .بأحباثهم
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 مجلةال افتتاحية
       حمكمة تصدر بصورة دورية  دولية هي جملة علمية (JMSET) جملة العلوم البحرية والتقنيات البيئية

)نصف سنوية( عن كلية املوارد البحرية باجلامعة األمسرية اإلسالمية، وفقًا لقرار جملس اجلامعة األمسرية 
(. هتدف اجمللة إىل إتاحة الفرصة للباحثني يف مجيع بلدان العامل لنشر إنتاجهم 253/2015اإلسالمية )

، مع االلتزام هندسة البيئةو م علو ، يف جماالت علوم البحار و واالبتكارالعلمي الذي يتصف باألصالة 
اللغتني بأخالقيات البحث العلمي، واملنهجية العلمية. وتقوم اجمللة بنشر املواد العلمية اليت مل يسبق نشرها ب

العربية أو اإلجنليزية وتشتمل على: البحوث األصيلة التطبيقية والنظرية، املراجعات العلمية، وتقارير 
القصرية، وتقارير املؤمترات واللقاءات والندوات واملنتديات العلمية، البحوث، واملراسالت العلمية 

علوم البيئة و  اليت ترتبط أساسًا بعلوم البحاروملخصات الرسائل العلمية، والنشاطات األكادميية األخرى 
 فروعها واليت تقع من ضمن مستهدفات الكلية يف اجملاالت التطبيقية والنظرية.و 

العلمية الدولية احملكمة وذلك بعد تثبيت الرقم الدويل  لدورياتمن ضمن اكما مت تصنيف اجمللة 
             وس جلت حتت رقم  بفرنسا الدار الدولية لرتقيم الدوريات العلمية لسجم املمنوح للمجلة من قبل

أعوام  وخالل مسرية األربع (.9966-2706؛ ردمد )عرب اإلنرتنت(: 5267-2413: )طباعة( )ردمد
املاضية وجبهود مجيع أفراد هيئة التحرير والتقييم يسرنا أن نعلن لكم حصول اجمللة على معامل التأثري العريب 

للمجلة قيمة معامل التأثري ارتفعت م، وبالتايل 2019( وفقًا ملا ورد بتصنيف سنة 1.7م )2019لسنة 
اال ان هننئ أنفسنا واياكم هبذا اإلجناز، ونعدكم ببذل  ال يسعنااإلطار ويف هذا  عن السنوات املاضية

 (.ISIاجلهود للدخول ضمن معامل التأثري العلمي الدويل )
علمية  اتمسامه سبعةللمجلة والذي حيتوي على  امسخلمن اجمللد ا ثايني طل علينا العدد ال

من  مراجعتهاالبيئة، واليت مت البحار و علوم  تجمموعة واسعة من املوضوعات يف جماال تضم حمكمة واليت
هيئة التحرير، وتقييمها من قبل هيئة التقييم وذلك لضمان املعايري املثلى للنشر. نأمل أن تكون  قبل أعضاء

هذه األوراق العلمية املقدمة مفيدة للباحثني واألكادمييني والتقنيني الذين يشاركون يف البحث والتعليم 
 اء العامل.واجملاالت العملية يف كافة احن

ن أتقدم بالشكر اجلزيل للسادة املؤلفني املشاركني يف هذا العدد بأعماهلم أويف هذه األثناء ال يسعين إال 
يظهر هذا العدد حليز اجلهد الكثري لكي  بذلواالذين ضاء هيئة التحرير أعاملقيمني و وكذلك إىل السادة 

أدعوا مجيع املتخصصني يف هذه اجملاالت داخل البالد وخارجها لإلسهام جبهودهم وأعماهلم كما   .الوجود
   .مسامهًة منهم يف توطني املعرفة يف بالدنا احلبيبة لةوتقدميها للنشر باجمل

 ماهر عبدالغني عريبي .د                                                                                                                                                                            
 رئيس هيئة التحرير                                                                                        

 



 دعوة للمشاركة
حمكمة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية املوارد البحرية باجلامعة دولية ية مجملة علعلوم البحار والتقنيات البيئية هي جملة 

نشر اجمللة األحباث يف ، تالبيئةعلوم وهندسة عىن بنشر البحوث يف مجيع جماالت علوم البحار و ت  األمسرية اإلسالمية. و 
 (:اجملاالت التالية )ليس على سبيل احلصر

السمكي واملصائد البحرية، البيئة البحرية،  االستزراعوتشتمل على )اجليولوجيا البحرية، األحياء البحرية،  علوم البحار:
 ، هندسة وتصميم(والفيزيائية والكيميائية البيولوجية) والعميقة مشتمله على الدراسات الساحلية احمليطات، علم املياه علم

شواطئ، علم املواد  استكشافالبحرية،  اآلالتمارة السفن، ميكانيكا األرصفة واملنصات البحرية، إنشاء وع وإنشاء
 والنقل البحري، إدارة موانئ ودعم لوجيسيت(. االقتصادالبحرية، هندسة التآكل، 

 التقييم، الرصد اإلدارة،)واليت تتضمن  البيئية التقنيات مبجال األحباث أنواع تشتمل على مجيع العلوم وهندسة البيئة:
 .عناصر البيئة )الغالف اجلوي، البيئة املائية والرتبة( مللوثات (واملعاجلةوالتحكم 

مكتوبة بلغة علمية صحيحة هذه االحباث جيب أن تكون و ندعو الباحثني لتقدمي أحباثهم للنشر يف األعداد القادمة. 
وأصيلة وجادة وتعاجل بعض قضايا  البحوث املقدمة للنشر مبتكرة، كما جيب أن تكون اللغتني العربية أو االجنليزية بإحدى

كلمة. ترسل   8000-3000بني  بعدد كلمات يرتاوح ما املرحلة اليت حتتاج إىل حبث وتقصي ويف نطاق ختصص اجمللة.
 .هيئة حترير اجمللةمييل إعن طريق  docأو  docxاألحباث بصورة ملف 

 والتقييم والنشر: االستالمعملية 
املؤلف إلشعار  استالم، يف حال عدم االستالمالورقة البحثية املقدمة للمجلة يتم إشعار املؤلف لتأكيد  استالمعقب  (1

عن حالة الورقة البحثية للسيد مدير  استفسارخالل ثالث أيام من تاريخ إرساله، جيب عليه إرسال  االستالم
 التحرير.

على أن تنتهي عملية التقييم  خيتارمها مدير التحرير سراً كمني تختصني كم البحوث املقدمة للمجلة من قبل حم  حت   (2
 .االستالماملؤلف إلشعار  استالمخالل ثالث أسابيع من تاريخ 

 يتم إرسال نتيجة التقييم للمؤلف بواسطة الربيد اإللكرتوين لكي يقوم بتعديلها وفقاً لقرارات السادة املقيميني. (3
كل حبث مت نشره يف اجمللة ونسخة الكرتونية من العدد الذي نشر به ن  عجمانا نسخة مطبوعة الباحث الرئيسي مينح  (4

 البحث. 
 متطلبات النشر:

 جيب أن يوقع املؤلف الرئيسي على إقرار يفيد بعدم نشر املسامهة املقدمة يف أي جملة علمية أخرى بأي لغة أخرى.
 البيئية تصبح من حق اجمللة عقب نشرها.حقوق النشر للمؤلفات العلمية املطبوعة مبجلة علوم البحار والتقنيات 

 لمزيد من المعلومات:
 :على الربيد اإللكرتوينهيئة حترير اجمللة السيد مدير يتم مراسلة 

jmset.editor@gmail.com 
 أو

jmsetg@asmarya.edu.ly 

 



العدد افتتاحية  
 

حبثيـة ضـمن  اتورقـ سـبعةم البحار والتقنيات البيئيـة بعـدد جمللة علو  امسمن اجمللد اخل ثاينال ي طل علينا العدد
 التخصصات التالية:

علــوم أحيــاء دقيقــة، علــم املــواد، تقنيــة حيويــة، نظــم املعلومــات اجلغرافيــة واالستشــعار عــن ب عــد، تربــة وميــاه، )
 .األغذية، بيئة النبات(

ــــة األوىل حيــــث قــــدمت ال ــــى الرتبــــة تعريــــة لتقــــدير حصــــائيةاإلو  عمليــــةامل طــــرقالحــــول  دراســــةورقــــة البحثي  عل
 ســواتل صــور بــني والزمانيــة املكانيــة العالقــةدراســة ب اهتمــتلورقــة البحثيــة الثانيــة . ااألخضــر اجلبــل منحــدرات
VIIRS و LiDAR اخلمــس، مدينــة يف املرقــب إمسنــت  مصــنع مــن الكربيــت أكســيد ثــاين النبعاثــات 

 مــع تكافليــا اجلــوي النيرتوجــني تثبيــت يف الريــزوبيم وكفــاءة اســتخدام فــرصبينــت  الورقــة البحثيــة الثالثــة. ليبيــا
 احملــــدودة العناصــــر حتليــــلاشــــتملت علــــى يــــة الرابعــــة الورقــــة البحثبينمــــا  .الليبيــــة امللحيــــة الــــرتب يف البقوليــــات

ـــــدوران ذايت مغناطيســـــي حملـــــر ( التفاضـــــلية) ـــــاجمي باســـــتخدام ال كمـــــا . FEMM و Solidworks برن
  تثبـــيط علـــى .Bacillus spp لبكترييـــا الثانويـــة األيــو  قابليـــةبدراســـة  امســةالورقـــة البحثيـــة اخل أهتمــت

 الكــارب  امســا  تخلفــات زيــت لــون تحســني. كمــا أهتمــت الورقــة البحثيــة السادســة باحليويــة األغشــية تكــون
Cyprinus carpio ـــــة الســـــابعة واألخـــــرية ـــــأثري. ودرســـــت الورقـــــة البحثي ـــــز لنبـــــات املضـــــاد الت  الفلزل

(Hyoscyamus muticus L.). 
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 النبعاثيات LiDAR و VIIRS سيواتل صيور بيي  والزمانية المكانية العالقة دراسة
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  يونس عبدالحفيظ صالح إسراء و

 

 تكيييو   تثبييييط علييى .Bacillus spp لبكتيريييا الثانويييية األيييو  قابليييية دراسيية
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 الغزاوي عبدالنبي جاسم وغيداء  االمارة، العالي عبد عبدهللا إيما 

 

 

 المسييتخلص Cyprinus carpio الكييارب  اسييما  مخلفييات زيييت لييو  تحسييي 

  .االستجابة سطح بطريقة الحمراء تحت باألشعة
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 المطوري الجبار عبد االمير عبد اثيرو  الحلفي، سعيد رحما  أسعد الشطي، حبيب مال  صباح

 

 

  .(.Hyoscyamus muticus L) الفلزلز لنبات المضاد التأثير
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 عمر ناصرو  علي، فرج عيادة العائب، الدراوي محمد الزربي، الحميد عبد

 

 


