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حد األهداف أتعبيرًا وتجسيدًا عن إيمان الجمعية الليبية للغذاء والتغذية بأهمية البحث العلمي باعتباره        
لبحثية دمة امعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني في الخالرئيسية الذي يدعم دور الجا

في  لجديدا وتعميموالمجتمعية ودوره الفعال في االرتقاء بالبحث العلمي في مجاالت الغذاء والتغذية واهمية نشر 
 ها الحالي س ادارتبمجل) للغذاء والتغذية عليه فإن الجمعية الليبيةالمعرفة والثقافة المتعلقة بالغذاء والتغذية؛ مجال 

ة وتأسيس المجلة الليبية للغذاء والتغذية وهي مجلة دورية محكمة متخصص نشاءبأ  (م2017سنة )قرار أصدرت
 .والزراعية والمجاالت ذات العالقةتعنى بنشر الدراسات والبحوث األصيلة في مجاالت العلوم الغذائية 

 :التاليةاحثين مراعاة االشتراطات على الباحث أو الب (ضمان قبول البحثلو ) لمجلةبالنشر ل
شكال، ـــــــرون صفحة كحد أقصى بما في ذلك قائمة المراجع، اال( 20أال يزيد عدد صفحات البحث عن عشــ ) .1

 الجداول والمالحق. إال في ظروف استثنائية تقدرها هيئة تحرير المجلة.
ـ قل عن خمـــتئيسي والثانوي وال ــــرون كلمة بما فيها العنوان الر (ــ20كلمات عنوان البحث عن عشــ)أال تزيد  .2

 .يث يكون العنوان معبرًا عن البحثحــسة كلمات، ب(5)
قصى. كلمة كحد أ 300كلمة وباللغة اإلنجليزية عن  250ال تزيد عدد كلمات المستخلص باللغة العربية عن أ .3

 (ــــــــع  كلمات.7(ـــعة  إلى سبــــ )4الكلمات المفتاحية أو الدالة من أربــــــ )
خص للملالترجمة مطابقة يرفق مستخلص باللغة اإلنجليزية للبحوث المقدمة باللغة العربية شرط أن تكون  .4

 اللغة العربي، وبالنسبة للبحوث المقدمة باللغة اإلنجليزية يقدم معها ملخص باللغة العربية مطابق لملخص
 ل للغتين(.)يشمل العنوان واالسماء وجهات العم اإلنجليزية

-Microsoft) يقدم البحث مكتوبًا باللغة العربية أو اإلنجليزية ومطبوعًا باستخدام برنامج ميكروسوفت وورد .5
Word)  بمسافات واحد ونصف و بخط (Simplified Arabic)  للبحث باللغة العربية، وبخط 14وحجم 

(Times New Roman)   للبحث باللغة اإلنجليزية على ورق  12وبحجم  فقطوبمسافات واحد A4  و يرسل
 كنسخة إلكترونية)ملف وورد(  إلى البريد اإللكتروني للمجلة. 

والجهات  Bold) 14)في المنتصف، أسماء المؤلفين  Bold) 16مغلظ ) 16العنوان الرئيسي للبحث  .6
 .كنمأن إ رقم الهاتفو  لبريد االلكترونيا أسفل المستخلصيكتب  وللمراسلة. ) غير مغلظ12التابعين لها )

ر في على طرفي الورقة من اليمين في اللغة العربية وعلى اليسا Bold) 14مغلظ ) 14العناوين الرئيسية  .7
ة وعلى على طرفي الورقة من اليمين في اللغة العربيBold)12مغلظ ) 12اللغة اإلنجليزية. العناوين الفرعية 

لخط انفس نوع للغة االنجليزية وب 12للغة العربية و 14سار في اللغة اإلنجليزية. على أن يكتب البحث الي
 .ربين األسط 1وبمسافة  المنصوص عليه سابقا

في كتابة المراجع   American Psychological Association (APA)أو Harvard تستخدم فقط طريقة .8
 قل عدد أو اإلشارة إليها داخل البحث. على أال ي( جميع أنواع المراجع كتابة)بشكل متكامل ومطابق لطريقة 
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خر عشر آل ،المراج حديثا من %70من  اكثرويكون  )مرجعًا  30مراجع وال يزيد عن  5المراجع عن 
 إال في حاالت خاصة تقدرها هيئة تحرير المجلة.  (سنوات

 مع مراعاة كيفية وأھمية استخدام عالمات الترقيم عند الكتابة مثل:  .9
  المات التنصيص ع (-والشرطة ) حة ):( وعالمة التعجب )!(القاطعة ).( والفاصلة المنقوطة )؛( والشار

  (=) وعالمة الصلة  (....)والقوسان المعقوفان ]   [ وعالمات الحذف مثل عالمة االقتباس " 
داول مباشرة وهكذا. تنظم الج بعد اإلشارة له بالنصبمكانها  يتم وضع االشكال والجداول في متن البحث .10

يقل حجم  )مع عدم تضليل الجداول وأن ال مع توسيط النص داخل خاليا الجدولوتوضع بشكل مناسب 
ن )خاصة الجداول التي تحتاج تغيير وضعية الصفحة لالفقي( وكتابة العنوا 12وال يزيد عن  10النص عن 

مالئمة  مجلة إخراج المجلة بصورة. حتى يتسنى لهيئة تحرير ال( ......... (:1جدول ) :كالتالي أعلى الجدول
 والتحكم في المسافات )وخاصة هوامش الصفحة المقررة(.

له( ( وأن تكون معنونه )أسفل كل شكل وليس داخExcelاألشكال البيانية يفضل رسمها باستخدام نظام أكسل) .11
( ....(: 1كل ))ش 12 وال يزيد عن 10ومرقمة وموضح عليها البيانات على المحاور وحجم الخط ال يقل عن 

 لكل األشكال في البحث. موحدوأن تكون بنسق وتنظيم 
 .كلمة في فقرة واحدة 100الخالصة: ال تزيد عدد كلماتها عن  .12
ة )اختياري(: يقدم شكر لكل من كان له دعم في البحث أو الكتابة من دعم مادي وطباع الشكر واالمتنان .13

 .كلمة 50ن واقتراحات غير أساسية.  وال يزيد عدد كلماته ع
 يمكن إضافة أي مرفقات مثل بيانات أو مصطلحات ذات عالقة بالمقالة. لكنها ال تغير من معاني وقيمة .14

  المقالة. لكن يرى المؤلف أنها إضافة مفيدة للقارئ.
  :يتعهد الباحث المسؤول بأن .15

ي جزء أالمقالة أو المقالة لم تنشر سابقًا ولن يعاد نشرها بعد قبولها للنشر في المجلة. ويمكن نشر  .أ
 منها بإذن من رئيس هيئة التحرير.

 ليس بالمقالة أي تعد على حقوق اآلخرين. .ب
 إن كل من ذكر أسمه كمؤلف للمقالة قد شارك بجهد وفقا لألسس العلمية للحقوق. .ج
ى بحث العند قبول البحث للنشر، يوقع الباحث )الباحثين( على انتقال جميع حقوق الملكية المتعلقة بال .د

 مجلة الليبية للغذاء والتغذية.ال
 التالي:البريد اإللكتروني  والتغذية علىرسل البحوث للنشر في المجلة الليبية للغذاء ت
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 مالحظة:

 مجلة مل االطالع على ملف الشرح التفصيلي للشروط بموقع الأن 
 :ومراجعة إعداد

 أعضاء هيئة التحرير للمجلة الليبية للغذاء والتغذية
 عضو اللجنة االستشارية للمجلة ) أ.د. خالد البيدي(

 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي للغذاء والتغذية ) د. ناجي الهادي أبوراس(

http://www.lsfn.ly/LJFN
http://www.lsfn.ly/LJFN
mailto:LJFN2020@LSFN.LY

