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 مجيع حقوق الطبع والنشر زلفوظة. 
 سمح إبعادة طبع أي جزء من اجمللة أو نسخو أبي شكل وأبي وسيلة سواء كانت إلكرتونية أو آلية مبا يف ذلك التصوير والتسجيلال ي  

 التحرير. ىيئةبدون احلصول على موافقة كتابية من  استعادهتاأو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو 
 يرد يف ىذه اجمللة شرط اإلشارة إىل مصدره. استخدام ماجيوز 
 يرد عما كاملة ادلسؤولية الباحثون ،ويتحمل اجلــــامعة أو التحرير ىيئة آراء ابلضرورة يعكس وال ادلؤلفني آراء عن يعرب اجمللة ىذه يف يرد ما كل

  .أبحباثهم
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 لةاجمل افتتاحية

       زلكمــة دصــدر بصــورة دوريــة  دوليــة ىــي رللــة علميــة (JMSET) رللــة العلــوم البحريــة والتقنيــات البيئيــة
)نصـــن ســـنوية( عـــن كليـــة ادلـــوارد البحريـــة ابجلامعـــة األمسريـــة اإلســـالمية، وفقـــا  لقـــرار رللـــس اجلامعـــة األمسريـــة 

(. هتــدا اجمللــة إىل إاحــة الفراــة للبــاحثني يف مجيــع بلــدان العــا  لنشــر إنتــاجهم 253/2015اإلســالمية )
، مـــع االلتــــزام ىندســـة البيئــــةو علـــوم ، يف رلــــاالت علـــوم البحــــار و واالبتكـــارمـــي الـــذي يتصــــن ابألاـــالة العل

للغتـني أبخالقيات البحث العلمي، وادلنهجية العلمية. ودقـوم اجمللـة بنشـر ادلـواد العلميـة الـب   يسـبق نشـرىا اب
العربيـــــة أو اإلةليزيـــــة ودشـــــتمل علـــــى: البحـــــوث األاـــــيلة التطبيقيـــــة والنظريـــــة، ادلراجعـــــات العلميـــــة، ودقـــــارير 
ــــــة،  ــــــة القصــــــقة، ودقــــــارير ادلــــــؤلرات واللقــــــاءات والنــــــدوات وادلنتــــــدايت العلمي البحــــــوث، وادلراســــــالت العلمي

علــوم البيئــة و  ســا  بعلــوم البحــارالــب دــردبا أساوملخصــات الرســالل العلميــة، والنشــاطات األكادىيــة األخــر  
 فروعها والب دقع من ضمن مستهدفات الكلية يف اجملاالت التطبيقية والنظرية.و 

العلميـــة الدوليـــة اذكمـــة وذلـــك بعـــد دثبيـــت الـــرقم الـــدويل  لـــدورايتكمـــا ص دصـــنين اجمللـــة مـــن ضـــمن ا
ـــــجلت مـــــت رقـــــم  بفرنســـــا الـــــدار الدوليـــــة لرتقـــــيم الـــــدورايت العلميـــــة لـــــسرل ادلمنـــــوح للمجلـــــة مـــــن قبـــــل              وس 

أعــوام  وخــالل مســقة األربــع (.9966-2706؛ ردمــد )عــرب اإلنرتنــت(: 5267-2413: )طباعــة( )ردمــد
ادلاضية وجبهود مجيع أفراد ىيئة التحرير والتقييم يسران أن نعلـن لكـم حصـول اجمللـة علـى معامـل التـرثق العـر  

للمجلــة قيمــة معامــل التــرثق اردفعــت م، وابلتــايل 2019بتصــنين ســنة ( وفقــا  دلــا ورد 1.7م )2019لســنة 
اال ان هننـــن أنفســـنا واايكـــم ،ـــذا اإلةـــاز، ونعـــدكم ببـــذل  ال يســـعنااإلطـــار ويف ىـــذا  عـــن الســـنوات ادلاضـــية

 (.ISIاجلهود للدخول ضمن معامل الترثق العلمي الدويل )
علميـــة  اتمســـام ســـبعةللمجلـــة والـــذي لتـــوي علـــى  سداســـلمـــن اجمللـــد ا ألولي طـــل علينـــا العـــدد ا

مـن قبـل  مراجعتهاالبيئة، والب ص البحار و علوم  ترلموعة واسعة من ادلوضوعات يف رلاال دضم زلكمة والب
ىيئة التحرير، ودقييمها من قبل ىيئة التقييم وذلك لضمان ادلعايق ادلثلى للنشر. أنمل أن دكـون ىـذه  أعضاء

ادلقدمـة مفيـدة للبـاحثني واألكـادىيني والتقنيـني الـذين يشـاركون يف البحـث والتعلـيم واجملـاالت األوراق العلمية 
 العملية يف كافة احناء العا .

ن أدقــدم ابلشــكر اجلزيــل للســادة ادلــؤلفني ادلشــاركني يف ىــذا العــدد أبعمــاذلم أويف ىــذه األثنــاء ال يســع  إال 
يظهــر ىــذا العــدد حليــز اجلهــد الكثــق لكــي  بــذلواالــذين التحريــر  ضــاء ىيئــةأعادلقيمــني و وكــذلك إىل الســادة 

أدعـوا مجيــع ادلتخصصــني يف ىـذه اجملــاالت داخـل الــبالد وخارجهــا لوسـهام جبهــودىم وأعمــاذلم كمــا   .الوجـود
   .مسامة  منهم يف دوطني ادلعرفة يف بالدان احلبيبة لةودقدىها للنشر ابجمل

 ماهر عبدالغين عرييب .د                                                                                                                                                                            
 رئيس هيئة التحرير                                                                                        



 

 دعوة للمشاركة
زلكمة دورية نصن سنوية دصدر عن كلية ادلوارد البحرية ابجلامعة دولية ية معلوم البحار والتقنيات البيئية ىي رللة علرللة 

نشر اجمللة األحباث يف ، دالبيئةعلوم وىندسة رلاالت علوم البحار و عىن بنشر البحوث يف مجيع د  األمسرية اإلسالمية. و 
 (:اجملاالت التالية )ليس على سبيل احلصر

السمكي وادلصالد البحرية، البيئة البحرية،  االستزراعودشتمل على )اجليولوجيا البحرية، األحياء البحرية،  علوم البحار:
 ، ىندسة ودصميم(والفيزايلية والكيميالية البيولوجية) والعميقة مشتملو على الدراسات الساحلية اذيطات، علم ادلياه علم

شواطن، علم ادلواد  استكشااالبحرية،  اآلالتاألرافة وادلنصات البحرية، إنشاء وعمارة السفن، ميكانيكا  وإنشاء
 .والنقل البحري، إدارة موانن ودعم لوجيسب( االقتصادالبحرية، ىندسة التآكل، 
 التقييم، الراد اإلدارة،)والب دتضمن  البيئية التقنيات مبجال األحباث أنواع دشتمل على مجيع العلوم وهندسة البيئة:

 .عناار البيئة )الغالا اجلوي، البيئة ادلالية والرتبة( دللواثت (والتحكم وادلعاجلة
مكتوبة بلغة علمية احيحة ىذه االحباث جيب أن دكون و ندعو الباحثني لتقدمي أحباثهم للنشر يف األعداد القادمة. 

البحوث ادلقدمة للنشر مبتكرة وأايلة وجادة ودعاجل بعض قضااي ، كما جيب أن دكون اللغتني العربية أو االةليزية إبحد 
رسل كلمة. د  8000-3000بني  بعدد كلمات يرتاوح ما ادلرحلة الب متاج إىل حبث ودقصي ويف نطاق ختصص اجمللة.

 .ىيئة مرير اجمللةىيل إعن طريق  docأو  docxاألحباث بصورة ملن 
 والتقييم والنشر: االستالمعملية 

ادلؤلن إلشعار  استالم، يف حال عدم االستالمالورقة البحثية ادلقدمة للمجلة يتم إشعار ادلؤلن لتركيد  استالمعقب  (1
عن حالة الورقة البحثية للسيد مدير  استفسارخالل ثالث أايم من اريخ إرسالو، جيب عليو إرسال  االستالم
 التحرير.

على أن دنتهي عملية التقييم  كمني سلتصني تختارما مدير التحرير سرا  كم البحوث ادلقدمة للمجلة من قبل زل  م   (2
 .االستالمادلؤلن إلشعار  استالمخالل ثالث أسابيع من اريخ 

 يتم إرسال نتيجة التقييم للمؤلن بواسطة الربيد اإللكرتوين لكي يقوم بتعديلها وفقا  لقرارات السادة ادلقيميني. (3
كل حبث ص نشره يف اجمللة ونسخة الكرتونية من العدد الذي نشر بو عن  رلاان نسخة مطبوعة الباحث الرليسي ىنح  (4

 البحث. 
 متطلبات النشر:
 ادلؤلن الرليسي على إقرار يفيد بعدم نشر ادلسامة ادلقدمة يف أي رللة علمية أخر  أبي لغة أخر .جيب أن يوقع 

 حقوق النشر للمؤلفات العلمية ادلطبوعة مبجلة علوم البحار والتقنيات البيئية دصبح من حق اجمللة عقب نشرىا.
 ملزيد من املعلومات:

 :ى الربيد اإللكرتوينعلىيئة مرير اجمللة السيد مدير يتم مراسلة 
jmset.editor@gmail.com 

 أو
jmsetg@asmarya.edu.ly 



 

 

العدد افتتاحية  
 

حبثية ضـمن  اتورق سبعةم البحار والتقنيات البيئية بعدد جمللة علو  سسادمن اجمللد ال ولاأل ي طل علينا العدد
 التخصصات التالية:

ادلــــوارد الســــمكية، الرتبــــة وادليــــاه، ، التقنيــــة احليويــــة الصــــناعية،، معاجلــــة ادليــــاه علــــم األمســــا ، دغذيــــة األمســــا )
 .والتلوث ادليكرو (

 Sardina pilchardusدغذية مسكة السردين البلشارد األورو  ورقة البحثية األوىل حيث قدمت ال
Walbaum, 1792)بعض دراسة ب اىتمتلورقة البحثية الثانية . ا( يف ساحل درنة، شرق ليبيا

يف ساحل أم  Pagellus bogaraveo البيولوجية على مسكة ادلرجان ذو النقطة السوداءاخلصالص 
معاجلة ميـــــاه الصرا الناجتة من الصناعـات البرتوكيماوية: طرق بينت  الورقة البحثية الثالثة مرزم، شرق ليبيا.

أتثق أاناا سلتلفة من دراسة اشتملت على ية الرابعة الورقة البحثبينما  .ادلفهوم والتقنيات احلالية
 امسةالورقة البحثية اخل أىتمتكما  السفرتايكسون على عدة أنواع من البكتقاي بقياس منطقة الثبيا.

. كما أىتمت الورقة البحثية قياس دطور بعض ادلؤشرات االقتصادية ادلتعلقة ابدلوارد السمكية يف ليبياب
. ودرست اية الرتبة من االةراا ادلالي إبقليم اجلبل األخضر، ليبياتقييم دور الغطاء النبايت يف محبالسادسة 

تقييم أتثق بعض ادلستخلصات النبادية على البكتقاي ادلعزولة من بيئة ب الورقة البحثية السابعة واألخقة
 .ادلطابخ

 

 هيئة حترير اجمللة               
  



 احملتويات
 

 Sardina pilchardus األو وبةةةةةة  البلشةةةةةة    السةةةةةة  ي  سةةةةةة    تغذيةةةةةة 

(Walbaum, 1792)  ليبي  ش ق   ن ، س حل ف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E01-09 

 .أبزيو ع شو  عزالنص 
 

 

 السةةةةةةو ا  النقطةةةةةة  ذو ال  جةةةةةة   سةةةةةة    علةةةةةة  البيولوجيةةةةةة  الخصةةةةةة    بعةةةةةة 
(Brunnich 1768) Pagellus bogaraveo  شة ق  ة زم، أم سة حل فة 

 .ليبي 

 

 
 

E10-19 

 .أبزيو ع شو  عزالنص 
 

 

 

 والتقنيةة   ال فهةةوم :البت و ي  ويةة  الصن عةةـ    ةة  الن تجةة  الصةة    يــــةةـ    ع لجةة 
 .  اجعـــــ  - الح لي 

 

E02-31 

 .سع  دمحمو  الشيب ن ، عو  الع   ي، عب الق    عل  عب هللا
 

 

  نطقة  بقية   الب تي ية   ة  أنواع ع ة عل  السفت ي  سو      ختلف  أصن   تأثي 
 .الثبيط

 

 

E32-38 

  .الفلو  ابوعجيل  الب وش،و  فت ح عب هللا الع ت ،  فت ح  ي   اغفي ، عب هللا اب اهيم

  .ليبي  ف  الس  ي  ب ل وا   ال تعلق  االقتص  ي  ال ؤش ا  بع  تطو  قي  
 

A20-00 

    .الصالي الحفيظ عب  السالم وعب  ،اسحيب الح ي  عب  خي ي  أبوع وش ، ال حيم عب   سعو ة

 
 

 األخض ، الجبل بإقليم ال     االنج ا     الت ب  ح  ي  ف  النب ت  الغط    و  تقييم
  .ليبي 

 

 

A00-33 

 .بوشن   ف ج وف ج ، نصو  ادمحم شعب    يال أبو ا ،   ا  ال ح  ، عب  ف ج يوس 
 

 

 

 تقييم تأثي  بع  ال ستخلص   النب تي  عل  الب تي ي  ال عزول     بي   ال ط بخ 

 

 
A33-02 

       .عب  السالم دمحم ال ثن ن ، وا ن  خي  ص ب ، أس    دمحم عب ال ح  

 

 

 


