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 0202 (4110.كلية املوارد البحرية، اجلامعة األمسرية اإلسالمية )هـ 

 مجيع حقوق الطبع والنشر حمفوظة. 
 جزء من اجمللة أو نسخه أبي شكل وأبي وسيلة سواء كانت إلكرتونية أو آلية مبا يف ذلك التصوير والتسجيلسمح إبعادة طبع أي ال ي  

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

 كاملة القانونية املسؤولية الباحثون ،ويتحمل اجلــــامعة أو التحرير هيئة آراء ابلضرورة يعكس وال املؤلفني آراء عن يعرب اجمللة هذه يف يرد ما كل
  .أبحباثهم يرد عما
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 لةاجمل افتتاحية

       حمكمــة دصــدر بصــورة دوريــة  دوليــة هــي جملــة علميــة (JMSET) جملــة العلــوم البحريــة والتقنيــات البيئيــة
)نصـــن ســـنوية( عـــن كليـــة املـــوارد البحريـــة ابجلامعـــة األمسريـــة اإلســـالمية، وفقـــا  لقـــرار جملـــس اجلامعـــة األمسريـــة 

(. هتــدا اجمللــة إىل إاحــة الفراــة للبــاحثني يف مجيــع بلــدان العــا  لنشــر إنتــاجهم 401/4000اإلســالمية )
، مـــع االلتــــزام هندســـة البيئــــةو علـــوم ، يف جمــــاالت علـــوم البحــــار و واالبتكـــارالعلمـــي الـــذي يتصــــن ابألاـــالة 

للغتـني أبخالقيات البحث العلمي، واملنهجية العلمية. ودقـوم اجمللـة بنشـر املـواد العلميـة الـب   يسـبق نشـرها اب
، ودقـــــارير العربيـــــة أو اإلةليزيـــــة ودشـــــتمل علـــــى: البحـــــوي األاـــــيلة التطبيقيـــــة والنظريـــــة، املراجعـــــات العلميـــــة

ــــــة،  ــــــة القصــــــقة، ودقــــــارير املــــــؤلرات واللقــــــاءات والنــــــدوات واملنتــــــدايت العلمي البحــــــوي، واملراســــــالت العلمي
علــوم البيئــة و  الــب دــردبا أساســا  بعلــوم البحــاروملخصــات الرســالل العلميــة، والنشــاطات األكادىيــة األخــر  

 طبيقية والنظرية.فروعها والب دقع من ضمن مستهدفات الكلية يف اجملاالت التو 
العلميـــة الدوليـــة اذكمـــة وذلـــك بعـــد دثبيـــت الـــرقم الـــدويل  لـــدورايتكمـــا ص دصـــنين اجمللـــة مـــن ضـــمن ا

ـــــجلت مـــــت رقـــــم  بفرنســـــا الـــــدار الدوليـــــة لرتقـــــيم الـــــدورايت العلميـــــة لـــــسجم املمنـــــوج للمجلـــــة مـــــن قبـــــل              وس 
 سـنوات ستوخالل مسقة ال (.9966-2706؛ ردمد )عرب اإلنرتنت(: 5267-2413: )طباعة( )ردمد

املاضية وجبهود مجيع أفراد هيئة التحرير والتقييم يسران أن نعلـن لكـم حصـول اجمللـة علـى معامـل التـرثق العـر  
للمجلـة قيمـة معامـل التـرثق اردفعـت م، وابلتـايل 4040( وفقا  ملا ورد بتصـنين سـنة 4.00م )4040لسنة 

اال ان هننـــن أنفســـنا واايكـــم ،ـــذا اإلةـــاز، ونعـــدكم ببـــذل  ال يســـعنااإلطـــار ويف هـــذا  عـــن الســـنوات املاضـــية
 (.ISIاجلهود للدخول ضمن معامل الترثق العلمي الدويل )

علميـة حمكمـة  اتمسـام مثـاينللمجلة والذي حيتـوي علـى  بعاسلمن اجمللد ا ألولي طل علينا العدد ا
 من قبل أعضاء مراجعتهاالبيئة، والب ص البحار و علوم  تجمموعة واسعة من املوضوعات يف جماال دضم والب

هيئـــة التحريـــر، ودقييمهـــا مـــن قبـــل هيئـــة التقيـــيم وذلـــك لضـــمان املعـــايق املثلـــى للنشـــر.  مـــل أن دكـــون هـــذه 
ون يف البحـث والتعلـيم واجملـاالت األوراق العلمية املقدمـة مفيـدة للبـاحثني واألكـادىيني والتقنيـني الـذين يشـارك

 العملية يف كافة احناء العا .
ن أدقـــدم ابلشـــكر اجلزيـــل للســـادة املـــؤلفني املشـــاركني يف هـــذا العـــدد أويف هـــذه األثنـــاء ال يســـع  إال 

يظهر هـذا العـدد اجلهد الكثق لكي  بذلواالذين ضاء هيئة التحرير أعاملقيمني و أبعماهلم وكذلك إىل السادة 
أدعـــوا مجيـــع املتخصصـــني يف هـــذه اجملـــاالت داخـــل الـــبالد وخارجهـــا ل ســـهام جبهـــودهم كمـــا   .الوجـــود حليـــز

   .مسامة  منهم يف دوطني املعرفة يف بالدان احلبيبة لةودقدىها للنشر ابجملوأعماهلم 
 مصطفى اهلادي الشريف .دأ.                                                                                                                                                               

 رئيس هيئة التحرير                                                                                 
 



 دعوة للمشاركة
حمكمة دورية نصن سنوية دصدر عن كلية املوارد البحرية ابجلامعة دولية ية معلوم البحار والتقنيات البيئية هي جملة علجملة 

نشر اجمللة األحباي يف ، دالبيئةعلوم وهندسة عىن بنشر البحوي يف مجيع جماالت علوم البحار و د  األمسرية اإلسالمية. و 
 (:اجملاالت التالية )ليس على سبيل احلصر

السمكي واملصالد البحرية، البيئة البحرية،  االستزراعلبحرية، األحياء البحرية، ودشتمل على )اجليولوجيا ا علوم البحار:
 ، هندسة ودصميم(والفيزايلية والكيميالية البيولوجية) والعميقة مشتمله على الدراسات الساحلية اذيطات، علم املياه علم

شواطن، علم املواد  استكشااالبحرية،  اآلالتاألرافة واملنصات البحرية، إنشاء وعمارة السفن، ميكانيكا  وإنشاء
 لوجيسب(.الدعم الوانن و املوالنقل البحري، إدارة  االقتصادالبحرية، هندسة التآكل، 
 التقييم، الراد اإلدارة،)والب دتضمن  البيئية التقنيات مبجال األحباي أنواع دشتمل على مجيع العلوم وهندسة البيئة:

 .عناار البيئة )الغالا اجلوي، البيئة املالية والرتبة( مللواثت (والتحكم واملعاجلة
مكتوبة بلغة علمية احيحة هذه االحباي جيب أن دكون و ندعو الباحثني لتقدمي أحباثهم للنشر يف األعداد القادمة. 

ادة ودعاجل بعض قضااي البحوي املقدمة للنشر مبتكرة وأايلة وج، كما جيب أن دكون اللغتني العربية أو االةليزية إبحد 
كلمة. درسل   5000-1000بني  بعدد كلمات يرتاوج ما املرحلة الب متاج إىل حبث ودقصي ويف نطاق ختصص اجمللة.

 .هيئة مرير اجمللةىيل إعن طريق  docأو  docxاألحباي بصورة ملن 
 والتقييم والنشر: االستالمعملية 

املؤلن إلشعار  استالم، يف حال عدم االستالمالورقة البحثية املقدمة للمجلة يتم إشعار املؤلن لتركيد  استالمعقب  (0
عن حالة الورقة البحثية للسيد مدير  استفسارخالل ثالي أايم من اريخ إرساله، جيب عليه إرسال  االستالم
 التحرير.

على أن دنتهي عملية التقييم  خيتارما مدير التحرير سرا  كمني تختصني كم البحوي املقدمة للمجلة من قبل حم  م   (4
 .االستالماملؤلن إلشعار  استالمخالل ثالي أسابيع من اريخ 

 يتم إرسال نتيجة التقييم للمؤلن بواسطة الربيد اإللكرتوين لكي يقوم بتعديلها وفقا  لقرارات السادة املقيميني. (1
كل حبث ص نشره يف اجمللة ونسخة الكرتونية من العدد الذي نشر به ن  عجماان نسخة مطبوعة الباحث الرليسي ىنح  (2

 البحث. 
 متطلبات النشر:

 جيب أن يوقع املؤلن الرليسي على إقرار يفيد بعدم نشر املسامة املقدمة يف أي جملة علمية أخر  أبي لغة أخر .
 البيئية دصبح من حق اجمللة عقب نشرها.حقوق النشر للمؤلفات العلمية املطبوعة مبجلة علوم البحار والتقنيات 

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

jmset.editor@gmail.com 
 أو

jmsetg@asmarya.edu.ly 

 



 

العدد افتتاحية  
حبثيـة ضـمن  اتورقـمثـاين م البحـار والتقنيـات البيئيـة بعـدد جمللـة علـو  بعسـامن اجمللـد ال األول ي طل علينا العدد

 التخصصات التالية:
املعاجلة احليوية، مراقبة جـودة املوارد السمكية، ، املركبة علم املوادعلم احليوان، ، علم األمساكدغذية األمساك، )

 .(املياه، علم األنسجة

نـــوع الغـــذاء يف دفضـــيالت  أتثـــقاجـــاابت عـــن التســـا ل حـــول ورقـــة البحثيـــة األوىل حيـــث قـــدمت ال
عوامــل الــدم ألمســاك امليــاه املويلحــة، دراســة ب اهتمــتلورقــة البحثيــة الثانيــة ا .شــواكألمســاك ثالثيــة األلالفريســة 

أتثق اجلرعة املواى ،ا مـن مبيـد الـداىثويت  الورقة البحثية الثالثةبينما بينت  .البلطي الزيلي يف بنغازي، ليبيا
ســلوك التكســق يــة الرابعــة الورقــة البحثقيمــت  كمــا .األجنــة وأنســجة ا صــية يف ذكــور الفئــرانوِضــِعِفها علــى 

الوضـع الـراهن لالسـتزراع السـمكي ابملـزارع . ووضـحت الورقـة البحثيـة ا امسـة اجلـان  لأللـواج املركبـة املموجـة
احليــوي للــنفا ا ــام بواســطة التحلــل  سادســةالورقــة البحثيــة ال درســتو  .الســمكية مبنطقــة رأال اهلــالل، ليبيــا

يم جـودة ميـاه يـتقب بعةهتمـت الورقـة البحثيـة السـاا. كما عزالت بكتقية معزولة من ميناء احلريقة، طربق، ليبيا
ـــة مـــن النهـــر الصـــناعي ـــة الأخـــقا  و  .اآلابر للمرحلـــة الثاني ـــةالورقـــة البحثي معـــدل اإلاـــابة  اهتمـــت بدراســـة ثامن

  .اربادة لألورامبسرطان عنق الرحم مبستشفى 

 هيئة حترير اجمللة               
  



 
 احملتويات

 هل يؤثر نوع الغذاء في تفضيالت الفريسة ألسماك ثالثية االشواك؟
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 .عوض المين حسين، عبدالباسط فضيل، عائشة صالح عامر

 

 

 .عوامل الدم ألسماك المياه المويلحة، البلطي الزيلي في بنغازي، ليبيا
 

E13-28 

 .نادية علي مفتاح الشعافي
 

 

 

وأنسجة الخصية  الدايمثويت وِضعِّفها على األجنةتأثير الجرعة الموصى بها من مبيد 
 .في ذكور الفئران

 
E02- 53  

 .سميرة موسى ساسي وناجية موسى الغول
 

 

  

 .سلوك التكسير الجانبي لأللواح المركبة المموجة
 

E33-55 

 فتحي الساحليخالد البكوري و 

 

تقييييم الوضيير الييراهن لالسييتزراع السييمكي بييالمزارع السييمكية بمنطقيية رأ  الهييالل، 
 .ليبيا

 
 

 
A21-10 

 .قة  وهناء عبدالحفيظ جمعةعلي عمران الزر
 

 

دراسيية التحلييل الحيييوي لليينفط الخييام بواسييطة عييزالت بكتيرييية معزوليية ميين مينيياء 
  .الحريقة، طبرق، ليبيا

 

 

A13-02 

     ب.وفرج محمد شعي الحميد محمد عبدفايز 
 

  .دراسة لتقيم جودة مياه اآلبار للمرحلة الثانية من النهر الصناعي
 

A 80 -51 

 يوسف عبدهللا الحداد، عبدهللا محمد عبدهللا، احموده اعويدات احموده، صالح مصباح
 .ومحمد جمعة السطيل 

 

 

   .بمستشفى صبراتة لألورام معدل اإلصابة بسرطان عنق الرحم
 

A50-52 

 حنان الهادي البب.
 

 

 


