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

 التحرير. ىيئةبدون احلصول على موافقة كتابية من  استعادهتاأو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو 
 يرد يف ىذه اجمللة شرط اإلشارة إىل مصدره. جيوز استخدام ما

 كاملة القانونية ادلسؤولية الباحثون ،ويتحمل اجلــــامعة أو التحرير ىيئة آراء ابلضرورة يعكس وال ادلؤلفني آراء عن يعرب اجمللة ىذه يف يرد ما كل
  .أبحباثهم يرد عما
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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 م علـــو ، يف رلــــاالت علـــوم البحــــار و واالبتكـــارالعلمـــي الـــذي يتصــــن ابألاـــالة 

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، البحــــــوث، وادلراســــــالت العلمي القصــــــقة، ودقــــــارير ادلــــــؤنرات واللقــــــاءات والنــــــدوات وادلنتــــــدايت العلمي
علــوم البيئــة و  الــب دــردبا أساســا  بعلــوم البحــاروملخصــات 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  لـــدورايتمـــن ضـــمن اكمـــا ص دصـــنين اجمللـــة 
ـــــجلت مـــــت رقـــــم  بفرنســـــا الـــــدار الدوليـــــة لرتقـــــيم الـــــدورايت العلميـــــة لـــــسرل ادلمنـــــوح للمجلـــــة مـــــن قبـــــل              وس 

 سـنوات ستوخالل مسقة ال (.9966-2706؛ ردمد )عرب اإلنرتنت(: 5267-2413: )طباعة( )ردمد
ادلاضية وجبهود مجيع أفراد ىيئة التحرير والتقييم يسران أن نعلـن لكـم حصـول اجمللـة علـى معامـل التـرثق العـر  

للمجلـة قيمـة معامـل التـرثق اردفعـت م، وابلتـايل 2020( وفقا  دلا ورد بتصـنين سـنة 2.01م )2020لسنة 
ا واايكـــم  ـــذا اإلةـــاز، ونعـــدكم ببـــذل اال ان هننـــن أنفســـن ال يســـعنااإلطـــار ويف ىـــذا  عـــن الســـنوات ادلاضـــية

 (.ISIاجلهود للدخول ضمن معامل الترثق العلمي الدويل )
علميـــة  اتمســـام دســـعةللمجلـــة والـــذي لتـــوي علـــى  سداســـلمـــن اجمللـــد ا ثـــاينلي 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

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

ن أدقـــدم ابلشـــكر اجلزيـــل للســـادة ادلـــؤلفني ادلشـــاركني يف ىـــذا العـــدد أه األثنـــاء ال يســـع  إال ويف ىـــذ
يظهر ىـذا العـدد اجلهد الكثق لكي  بذلواالذين ضاء ىيئة التحرير أعادلقيمني و أبعماذلم وكذلك إىل السادة 

أدعـــوا مجيـــع ادلتخصصـــني يف ىـــذه اجملـــاالت داخـــل الـــبالد وخارجهـــا ل ســـهام جبهـــودىم كمـــا   .حليـــز الوجـــود
   .مسامة  منهم يف دوطني ادلعرفة يف بالدان احلبيبة لةودقدىها للنشر ابجملوأعماذلم 

 مصطفى اهلادي الشريف .دأ.                                                                                                                                                               
 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 عىن بنشر البحوث يف مجيع رلاالت علوم البحار و د  األمسرية اإلسالمية. و 
 (:اجملاالت التالية )ليس على سبيل احلصر

السمكي وادلصالد البحرية، البيئة البحرية،  االستزراعحياء البحرية، ودشتمل على )اجليولوجيا البحرية، األ 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
 لوجيسب(.الدعم الوانن و ادلوالنقل البحري، إدارة  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. 

 بع  قضااي البحوث ادلقدمة للنشر مبتكرة وأايلة وجادة ودعاجل، كما جيب أن دكون اللغتني العربية أو االةليزية إبحد 
كلمة. درسل   5000-3000بني  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  خيتارما مدير التحرير سرا  كمني سلتصني 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 ن  عرلاان نسخة مطبوعة الباحث الرليسي ىنح  (4

 البحث. 
 متطلبات النشر:

 جيب أن يوقع ادلؤلن الرليسي على إقرار يفيد بعدم نشر ادلسامة ادلقدمة يف أي رللة علمية أخر  أبي لغة أخر .
 البيئية دصبح من حق اجمللة عقب نشرىا.حقوق النشر للمؤلفات العلمية ادلطبوعة مبجلة علوم البحار والتقنيات 

 ملزيد من املعلومات:
 :على الربيد اإللكرتوينىيئة مرير اجمللة السيد مدير يتم مراسلة 

jmset.editor@gmail.com 
 أو

jmsetg@asmarya.edu.ly 

 



 

العدد افتتاحية  
حبثيـة ضـمن  اتورقـ دسـعم البحار والتقنيات البيئيـة بعـدد جمللة علو  سسادمن اجمللد ال ثاينال ي طل علينا العدد

 التخصصات التالية:
بيئـة حبـقات، علـم السـموم، ادلوارد السمكية، لوثة، عملة الفصل، دقييم النفا، ، معاجلة ادلياه ادلعلم األمساك)

 .(إدارة ادلوانن والنقل البحري دبوث مياه،

التمعــدن احليــوي يف ىياكــل دراســة دقديريــة ابســتخدام دقنيــة النــانو حــول ورقــة البحثيــة األوىل حيــث قــدمت ال
تقــدير األيزوثــرم ب اىتمــتلورقــة البحثيــة الثانيــة ا بعــ  االمســاك الغضــروفية مــن ســواحل سوســة ودرنــة، ليبيــا.

بينـــت  الورقـــة البحثيــة الثالثــة .األنســب لعمليــة امتــزاز أيـــون احلديــد علــى ثالثــة أنـــواع سلتلفــة للكربــون النشــا
ـــالي مـــن زللـــول مـــالي ابســـتخدام الكربـــون  ـــة المتـــزاز النحـــاس الثن ـــديناميكا احلراري ـــة وال دراســـة التـــوازن واحلركي

مؤشــرات التقيــيم والتواــين دراســة اشــتملت علــى يــة الرابعــة الورقــة البحثبينمــا  .ادلنشـا ادلشــتق مــن األكاســيا
االجتاىــات احلديثــة يف الثــروة الســمكية  امســةالورقــة البحثيــة اخل بينــتكمــا  .للــنفا  اخلــام وادلنتجــات البرتوليــة

دراســـة بعـــ  ادلتغـــقات البيئيـــة ب. كمـــا أىتمـــت الورقـــة البحثيـــة السادســـة الليبيـــة مقارنـــة بـــدول ادلغـــرب العـــر 
الـــرتاكم وبينـــت الورقـــة البحثيـــة الســـابعة عمليـــة  . وعالقتهـــا ابإلنتاجيـــة يف حبـــقة قربعـــون، جنـــوب  ـــرب ليبيـــا

. كمـــا وضــحت الورقــة البحثيـــة يــوي للراــاص والكــادميوم يف بعـــ  األحيــاء الربيــة بـــوادي الشــاطن، ليبيــااحل
. ودرسـت الورقـة البحثيـة أتثق مياه البحر علـى خصـالص ادليـاه اجلوفيـة مبنطقـة كعـام، بـال  ـرب ليبيـاالثامنة 

ـــةتاســـعة واألخـــقة ال ـــة مينـــاء مصـــرادو وظهـــقه دمـــن خـــالل  أتثـــق ادلنـــاطق احلـــرة علـــي ادلـــوانن البحري راســـة حال
   .االقتصادي

 هيئة حترير اجمللة               
  



 احملتويات
التمعدن  اليٌددفي هددً  ٌعضددال معددا اضردمعة ال سددحفهٌو مدد  رددفايال رفرددو فنح ددو  

 .)نحارو تقنٌحٌو معرتخنام تق ٌو ال ع ف( لٌمٌع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E01-51 

 .خمٌس مفزٌنلح علً ف عصعم ميمفن حمسع  عطٌو صع
 

 

تقنٌح األٌزفثحم األ رب لعملٌو امتزاز أٌف  الينٌن على ثالثو أ دفا  مختلةدو للضحمدف  
 .ال شط

 

 

E16-29 

عصعم عمن الضحٌم رعلم  عمن اليمٌن عمح الشضحي  مشعح هتيً إرمععٌال  ف عمن اليضٌم يرٌ  
 .امعٌفف

 

 

 

نحارو التدفاز  فاليحضٌدو فالدنٌ عمٌضع اليحاحٌدو ضمتدزاز ال يدعس الث دعحً مد  ميلدفال 
 .معحً معرتخنام الضحمف  الم شط المشتق م  األضعرٌع

 

E32-94 

 .أيمن علً محعً  علً جمعال مرٌمرف  ف  شعم جهعن إمحا ٌم  أمفمضح الزحفق الشفٌحف
 

 

 .فالم تجعت المتحفلٌومؤشحات التقٌٌم فالتفصٌف لل ةط  الخعم 
 

E12-69 

  .ًمف اللٌال ف ععنال الةحجع إمحا ٌم أ

  .اضتجع عت الينٌثو هً الثحفة الرمضٌو اللٌمٌو مقعح و منفال الم حب العحمً
 

A25-02 

    .ضحٌمو الممحفة مؤم ف عمن المعرط يرٌ  إمحا ٌم هسٌال  عمن المطلب يمعن علً  

 
 

نحارو معا المت ٌحات المٌحٌو فعالقتهع معإل تعجٌو هً ميٌحة قمحعدف   ج دفب بدحب 
  .لٌمٌع

 

 

A05-33 

مصطةً     علو ٌفرف فهعطمو عمن الف عب اإلمعم  محضو على الجٌال ً  مرعفن هحج امفرتو
 .رلٌمع  

 

 

   .لٌمٌعالتحاضم اليٌفي للحصعص فالضعنمٌفم هً معا األيٌعء المحٌو مفاني الشعطئ  
 

A39-95 

       .ثحٌع تفهٌق دمحم دمحم علً الرعٌني   علو ٌفرف دمحم ف
 

 

 .تأثٌح مٌعه الميح على خصعحص المٌعه الجفهٌو مم طقو ضععم  شمعال بحب لٌمٌع
 

A90-15 

 .دمحم رعنف  شهفب  دمحم عمن الجلٌال فعلً ٌفرف عضعشو
 

 

نحارددو يعلددو مٌ ددعء مصددحات  ف هٌددحه تددأثٌح الم ددعطق اليددحة علددً المددفا ئ الميحٌددو  
 .اضقتصعني

 

 

 

A15-64 

 .عنال رعلم المصعمصًف ع أمفمضح عمنهللا قعجفم
 

 


