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 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 والتسجيلي   ال

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

 كاملة القانونية املسؤولية الباحثون ،ويتحمل اجلــــامعة أو التحرير هيئة آراء بالضرورة يعكس وال املؤلفني آراء عن يعرب اجمللة هذه يف يرد ما كل
  .بأحباثهم يرد عما
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 مجلةال افتتاحية
       حمكمــة دصــدر بصــورة دوريــة  دوليــة هــي جملــة علميــة (JMSET) جملــة العلــوم البحريــة والتقنيــات البيئيــة

)نصـــن ســـنوية( عـــن كليـــة املـــوارد البحريـــة باجلامعـــة األمسريـــة اإلســـالمية، وفقـــا  لقـــرار جملـــس اجلامعـــة األمسريـــة 
(. هتــدا اجمللــة إىل إداحــة الفراــة للبــاحثني يف مجيــع بلــدان العــا  لنشــر إنتــاجهم 401/4000اإلســالمية )

، مـــع االلتــــزام هندســــة البيئـــةو علـــوم ، يف جمـــاالت علــــوم البحـــار و واالبتكـــارالعلمـــي الـــذي يتصـــن باألاــــالة 
اللغتني بأخالقيات البحث العلمي، واملنهجية العلمية. ودقوم اجمللة بنشر املواد العلميـة الـمل   يسـبق نشـرها بـ
، ودقـــــارير العربيـــــة أو اإلةليزيـــــة ودشـــــتمل علـــــى: البحـــــوي األاـــــيلة التطبيقيـــــة والنظريـــــة، املراجعـــــات العلميـــــة

ــــــة،  البحــــــوي، واملراســــــالت العلميــــــة القصــــــقة، ودقــــــارير املــــــؤعرات واللقــــــاءات والنــــــدوات واملنتــــــديات العلمي
علــوم البيئــة و  الــمل دــردبا أساســا  بعلــوم البحــاروملخصــات الرســالل العلميــة، والنشــاطات األكادىيــة األخــر  

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

ـــــجلت مـــــت رقـــــم  بفرنســـــا الـــــدار الدوليـــــة لرتقـــــيم الـــــدوريات 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 يسرنا أن نعلن لكم حصـول اجمللـة علـى معامـل التـأثق العـر  
للمجلـة قيمـة معامـل التـأثق اردفعـت م، وبالتـايل 4040( وفقا  ملا ورد بتصنين سـنة 4.00م )4040لسنة 

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

علميــة  ةمســام ثــالي عشــرللمجلــة والــذي  تــوي علــى  بعاســلمــن اجمللــد ا لثــايني طــل علينــا العــدد ا
مــن  مراجعتهــاالبيئــة، والــمل ص البحــار و علــوم  تجمموعــة واســعة مــن املوضــوعات يف جمــاال دضــم حمكمــة والــمل
هيئة التحرير، ودقييمها من قبل هيئة التقييم وذلك لضمان املعايق املثلى للنشـر. نأمـل أن دكـون  قبل أعضاء

ون يف البحـــث والتعلـــيم هـــذه األوراق العلميـــة املقدمـــة مفيـــدة للبـــاحثني واألكـــادىيني والتقنيـــني الـــذين يشـــارك
 واجملاالت العملية يف كافة احناء العا .

ن أدقـــدم بالشـــكر اجلزيـــل للســـادة املـــؤلفني املشـــاركني يف هـــذا العـــدد أويف هـــذه األثنـــاء ال يســـع  إال 
يظهـــر هـــذا اجلهـــد الكثـــق لكـــي  بـــذلواالـــذين ضـــاء هيئـــة التحريـــر أعاملقيمـــني و بأعمـــاوم وكـــذلك إىل الســـادة 

أدعوا مجيع املتخصصني يف هذه اجملاالت داخل البالد وخارجهـا لسسـهام جبهـودهم كما   .الوجود العدد حليز
   .مسامة  منهم يف دوطني املعرفة يف بالدنا احلبيبة لةودقدىها للنشر باجملوأعماوم 

 مصطفى الهادي الشريف .دأ.                                                                                                                                                               
 رئيس هيئة التحرير                                                                                 

 



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

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

السمكي واملصالد البحرية، البيئة البحرية،  االستزراعودشتمل على )اجليولوجيا البحرية، األحياء البحرية،  علوم البحار:
 ، هندسة ودصميم(والفيزيالية والكيميالية البيولوجية) مشتمله على الدراساتوالعميقة  الساحلية اذيطات، علم املياه علم

شواطن، علم املواد  استكشااالبحرية،  اآلالتاألرافة واملنصات البحرية، إنشاء وعمارة السفن، ميكانيكا  وإنشاء
 لوجيسمل(.الدعم الوانن و املوالنقل البحري، إدارة  االقتصادالبحرية، هندسة التآكل، 

 التقييم، الراد اإلدارة،)والمل دتضمن  البيئية التقنيات مبجال األحباي أنواع دشتمل على مجيع العلوم وهندسة البيئة:
 .عناار البيئة )الغالا اجلوي، البيئة املالية والرتبة( مللوثات (والتحكم واملعاجلة

مكتوبة بلغة علمية احيحة هذه االحباي ون جيب أن دكو ندعو الباحثني لتقدمي أحباثهم للنشر يف األعداد القادمة. 
البحوي املقدمة للنشر مبتكرة وأايلة وجادة ودعاجل بعض قضايا ، كما جيب أن دكون اللغتني العربية أو االةليزية بإحد 

كلمة. درسل   5000-1000بني  بعدد كلمات يرتاوج ما املرحلة المل متاج إىل حبث ودقصي ويف نطاق ختصص اجمللة.
 .هيئة مرير اجمللةىيل إعن طريق  docأو  docxاي بصورة ملن األحب

 والتقييم والنشر: االستالمعملية 
املؤلن إلشعار  استالم، يف حال عدم االستالمالورقة البحثية املقدمة للمجلة يتم إشعار املؤلن لتأكيد  استالمعقب  (0

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

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

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

 البحث. 
 متطلبات النشر:

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

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

jmset.editor@gmail.com 
 أو

jmsetg@asmarya.edu.ly 

 



 

العدد افتتاحية  
حبثيــة  ةورقــثالثــة عشــرة م البحــار والتقنيــات البيئيــة بعــدد جمللــة علــو  بعســامــن اجمللــد ال الثــاين ي طــل علينــا العــدد

 ضمن التخصصات التالية:
 اجلغرافيــــــة املعلومــــــات نظــــــم الصــــــناعية، البيئــــــة يف والســــــالمة الصــــــحة احليويــــــة، املعاجلــــــة النفطــــــي، التلــــــوي)

 مراقبـــة األمســـا ، دغذيـــة املـــواد، علـــم املعـــادن، علـــم التآكـــل، مـــن احلمايـــة اجليولوجيـــا، بعـــد، عـــن واالستشـــعار
 .(التآكل وهندسة البحرية، املوانن إدارة العام، البيئةعلم  املياه، جودة

 الســاحلية املــوارد علــى النفطيــة لالنســكابات اذتملــة اآلثــارورقــة البحثيــة األوىل الاستعرضــت حيــث 
 ملعاجلـة احليويـة املفـاعالت دقنيـة اسـتخدامب اهتمـتلورقة البحثية الثانية ا .اللييب الغر  الساحل على والبحرية

 األثــار الورقــة البحثيــة الثالثــةبينمــا بينــت  .والســمار القصــبة بنبــاي اجلــذري الرتشــيح باســتخدام الصــرا ميــاه
 .اجلزيئيـة املسـتويات خصـالص على بناء   الليبية البالستيك مصانع يف العاملني على البيئية للملوثات الصحية
 يف اخلمــس مدينــة فــوق النيرتوجــني أكســيد ثــاين انبعاثــاتعــن  كشــنباليــة الرابعــة الورقــة البحث اهتمــت كمــا
 الســح  التحليــل. ووضــحت الورقــة البحثيــة اخلامســة ودروبــومي مــوديس الصــناعيني القمــرين باســتخدام ليبيــا

 بالصـحراء العضـوية بـاملواد الغنيـة الطفـل مـن تختـارة لعينـات( بالينوفاشـيز) الدقيقـة واحليوانية النبادية للحفريات
 .املصـــدرية للصـــخور للهيـــدروكربونات التوليـــد وطاقـــة القدىـــة الرتســـيب بيئـــة علـــى لالســـتدالل دراســـة: الليبيـــة

 اويدروكسـيد أحـادي االوكتاديكانويـل محـض مـن وبلوجـت النقمـق طبقـات سادسـةالورقة البحثيـة ال درستو 
 التصــدع ألســطح TEM اــور تحليــلب بعةهتمــت الورقــة البحثيــة الســاا. كمــا النحــا  دآكــل ضــد كمــانع
 لتحســـني عمليـــة دراســـة. واهتمـــت الورقـــة البحثيـــة الثامنـــة بامليكانيكيـــة باخلصـــالص ومقارنتهـــا P91 لصـــلب
. كمـــا درســـت الورقـــة البحثيـــة التاســـعة (دبـــابيس) املـــواد تخلفـــات بإضـــافة العاديـــة للخرســـانة الضـــغا مقاومـــة
 الليـــيب الســـاحل) املتوســا البحـــر جنـــوب يف الصــاورو أمســـا  مــن لنـــوعني  التغذيـــة نشــاط و الغـــذالي اذتــو 
 محــزة مشـروع مـزارع بعـض يف( اجلوفيـة امليـاه) الـري ميــاه جـودةيم يـتقوقامـت الورقـة البحثيـة العاشـرة ب (.الغـر 

 علــــى املعاجلــــة غــــق الصــــحي الصــــرا ميــــاه اــــرا دــــأثق. ودرســــت الورقــــة البحثيــــة احلاديــــة عشــــرة  الزراعــــي
 دور. وبينــت الورقــة البحثيــة الثانيــة عشــرة ليبيــا غــرب زليــنت، مبدينــة البحــر شــاطن ورســوبيات ميــاه خصــالص

. ودناولـت الورقــة البحـري طـرابلس مينـاء البحريـة، املـوانن دطــوير يف املؤسسـة مـوارد ختطـيا نظـم دطبيـق واميـة
 البيئـــات يف الكـــروم املـــنخفض للصـــلب التآكـــل مـــن احلمايـــة خااـــية مســـنيالبحثيـــة الثالثـــة عشـــرة واألخـــقة 

   .الرطبة
 هيئة تحرير المجلة               

  



 احملتويات
 علوى االبحريوة السواحلية المواار  على النفطية لالنسكابات المحتملة اآلثار استعراض
 .الليبي الغربي الساحل

 

 

 

 

 

 

 

E01-14 
 .الشري ي ماسى ا مهنا أحم  عمر، محم  شحا ه، محم 

 

 

 بنبواتي الجورري الترشوي  باسوتد ا  الصور  ميواه لمعالجة الحياية المفاعالت تقنية  
 .االسمار القصبة

 

 

E15-25 

 .عطية علي فاطمة ا السعي ي، علي محم  محم ، رمضان عائشة
 

 

 

: ب الجزء الليبية البالستيك مصانع في العاملين على البيئية للملاثات الصحية األثار
 .الجزيئية المستايات دصائص على بناء  

 
E02-83 

 .ليمان عمر العائبس
 

 

  

 القمرين باستد ا  ليبيا في الدمس م ينة فاق النيتراجين أكسي  ثاني انبعاثات كش 
 .اترابامي ما يس الصناعيين

 

 

E89-58 

 الضااي مفتاح عقيل.

 

 مدتوار  لعينوات( بالينافاشويز) ال قيقوة االحياانيوة النباتيوة للحفريوات السحني التحليل
 بيئووة علووى لالسووت  ل  راسووة: الليبيووة بالصووحراء العضوواية بووالماا  الغنيووة الطفوول موون

 .المص رية للصدار للهي راكربانات التالي  اطاقة الق يمة الترسيب

 
 

 
 

E54-76 

 .اسماعيل الفرجاني الشاشان
 

 

 ضو  كموانع الهي راكسوي  أحوا ي ا اكتا يكانايول حموض مون ابلاجوت  نقمير طبقات
  .النحاس تأكل

 

 

E77-87 

     .شقلا  مدتار ا الطاهر فرج
 

  .الميكانيكية بالدصائص امقارنتها P91 لصلب التص ع ألسط  TEM صار تحليل
 

E88-96 

  .شر  عب السال ا  عيسى، بن معمر ميلافيتش، حمير، محم  أبابكر
 

 الموواا  مدلفووات بإضووافة العا يووة للدرسووانة الضووغط مقاامووة لتحسووين عمليووة  راسووة
   .( بابيس)

 

 

E97-104 

 .العمامي مصطفى ا العريبي، عب القا ر أحم  المصري، مبراكة
 

 

 

 



 الصووووواارا أسوووووماك مووووون لنووووواعين  التغريوووووة نشووووواط ا الغووووورائي المحتوووووا   راسوووووة
Trachurus trachurus (Linneaus,758) & Trachurus 

mediterraneus (Steindachner, 1868) المتاسووط البحوور جنوواب فووي 

   .(الغربي الليبي الساحل)

 

 

 

 

A01-10 

 .هالة محم  ا سا 
 

 

 .الزراعي حمز  مشراع مزارع بعض في( الجافية المياه) الري مياه جا  
 

A11-02 

 .سلمان قن يل اهناء محم  على معتاق سع  
 

 

 ميووواه دصوووائص علوووى المعالجوووة غيووور الصوووحي الصووور  ميووواه صووور  توووأثير  راسوووة
 .ليبيا غرب زليتن، بم ينة البحر شاطئ ارسابيات

 

 

A01-83 

 .رمضان علي ماسى
 

 

 مينواء البحريوة، المواانئ تطواير فوي المؤسسة ماار  تدطيط نظ  تطبيق ااهمية  ار
 .البحري طرابلس

 

 

A83-42 

 . السع اني محم  ا ح ا ، إيمان دليفة، نرمين مسعا ، أمحم  سع  أمحم 
 

 

 .الرطبة البيئات في الكرا  المندفض للصلب التآكل من الحماية داصية تحسين
 

A43-58 

 . عب الرحمن سلطان ا فتحي الساحلي
 

 

 


