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  2020© والطباعة:حقوق النشر 
 بنغازي  ةدار الكتب الوطني 2021\385: رقم األيداع القانوني

 جميع حقوق النشر محفوظة للمجلة الليبية للغذاء والتغذية، مع االلتزام بالنقاط التالية:
الليبية للغذاء أجزاء منه في مكان آخر، بعد إقرار نشره في المجلة أي ال يجوز نشر البحث أو  -

 .كتابي بذلك من رئيس التحرير إقرارإال بعد الحصول على  والتغذية،
موافقة الباحث على نقل حقوق النشر كافة إلى المجلة، وإذا رغبت المجلة في إعادة نشر البحث فإن  -

 .ب البحثعليها أّن تحصل على موافقة مكتوبة من صاح
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 جميع حقوق الطباعة والتصميم محفوظة للشركة المصممة والمنفذة. 
 ولاحية العدد األ إفتت

 جمعين.أوعلى آله وصحبه  من ال نبي بعده، والصالة والسالم على هالحمد هلل وحد
ول للمجلة الليبية للغذاء والتغذية برعاية الجمعية الليبية بمنتهى السعادة واالمتنان يصدر العدد األ

فهاهو حاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا. أبعن هيئة  .م2009للغذاء والتغذية التي تأسست سنة 
 مؤتمرهاتمكن الجمعية من عقد  العدد األول يبصر النور على الرغم من العقبات المتالحقة التي لم

كتوبر تزامنًا مع ألى شهر إوالذي تم تأجيله  .م2020ول للغذاء والتغذية خالل شهر يونيو األ
جل الى موعد آخر لم يحدد حتى اآلن بسبب أر( و كتوبأ 16حتفال باليوم العالمي للغذاء )اإل

دارة إقررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر و ، فجائحة فيروس الكوروناالظروف المترتبة عن انتشار 
صدار إظهاره من خالل إهمية هذا النشاط و تبيان أ  ال يثنيها ذلك عنأوهيئة تحرير المجلة ، الجمعية
التشاور مع الجميع من بحاث وشركات  ر، وذلك بعدالمؤتمكعدد خاص لوقائع  ،ول للمجلةالعدد األ

 .راعية ومنظمة للمؤتمر
، من مهتمين وباحثين وواضعي نقدمه للقراء الكرام، ول لمجلة الغذاء والتغذية في ليبياالعدد األإنه 

ن تكون هذه أن يجدوا فيه ما ينفعهم ويفيدهم، كما نرجو أ -سائلين هللا -سياسات ومتخذي قرارات
. مجاالتها المختلفةسبيل البحث والتطوير في لنارة إو ، لمجلة نبراساً لمبادئ الغذاء والتغذية المعاصرةا

ومنبرًا للتواصل ، بحاث العلميةعمًا لألا ن تكون دأهداف هذه المجلة؛ نأمل لها أ وفي ضوء رسالة و 
- غلب الباحثين العربأ ن وألبين الخبرات والبحاث والكوادر العاملة في مجاالت الغذاء والتغذية. 

اعتادوا على نشر بحوثهم العلمية في مجالَّت خارجية تصدر باللغة العربية  -ين منهميخاصة الليب
المجلة تعزز  ، فإن هذهنتاج العلمي ونشر المعرفةهم بذلك يساهمون في اإلو  بلغات أخرى،و أ

 ستفادة منها.وبلغتهم لالطالع واال ،نشره بينهمتوفر فرصة و  ،حركة البحث العلمي
دارة الجمعية، إتقدم بخالص الشكر واالمتنان للسيد رئيس مجلس نن أال إ اوفي هذه المناسبة ال يسعن

والسيد رئيس اللجنة ، والسيد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، دارةوأعضاء مجلس اإل، رئيس المؤتمر
في سبيل دعم وانجاح  وقت ثمين وحرص شديدولجنة تحرير المجلة لما بذلوه من ، التحضيرية

حترام لكافة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر كما نتوجه بالتقدير واإل النشاط البحثي العلمي.
عداد إ ثر في واللجنة االستشارية للمجلة والمحكمين على ما قدموه من جهد ووقت كان له بالغ األ

 من المجلة.صدار هذا العدد إو 
لتفاعل لتتوجه هيئة تحرير المجلة بدعوة جميع البحاث والمهتمين بقضايا الغذاء والتغذية  ختامًا،

مع ما يتم نشره في هذه المجلة والمساهمة في تنشيط حركة البحث العلمي ونشره بين كافة 
 المؤسسات بما يحقق التطبيق واالستفادة المجتمعية.

 د. أحمد عاشور أحمد أ.
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 رئيس تحرير المجلة

 شروط النشر يف اجمللة
( ـــــــرون صفحة كحد أقصى بما في ذلك قائمة 20أال يزيد عدد صفحات البحث عن عشــ ) .1

 المراجع، االشكال، الجداول والمالحق. إال في ظروف استثنائية تقدرها هيئة تحرير المجلة.
الرئيسي والثانوي وال (ـــــــرون كلمة بما فيها العنوان 20أال تزيد كلمات عنوان البحث عن عشــ) .2

( ـــــــسة كلمات، بحيث يكون العنوان معبرًا عن البحث وال يكون قصيرًا حتى 5تقل عن خمــــــ )
 ال يفهم و ال يكون طوياًل حتى يضيع معناه.

 300كلمة وباللغة اإلنجليزية عن  250ال تزيد عدد كلمات المستخلص باللغة العربية عن أ .3
 (ــــــــع  كلمات.7(ـــعة  إلى سبــــ )4المفتاحية أو الدالة من أربــــــ ) كلمة كحد أقصى. الكلمات

الترجمة مطابقة يرفق مستخلص باللغة اإلنجليزية للبحوث المقدمة باللغة العربية شرط أن تكون  .4
للملخص العربي، وبالنسبة للبحوث المقدمة باللغة اإلنجليزية يقدم معها ملخص باللغة العربية 

 )يشمل العنوان واالسماء وجهات العمل للغتين(. لملخص اللغة اإلنجليزيةمطابق 
 يقدم البحث مكتوبًا باللغة العربية أو اإلنجليزية ومطبوعًا باستخدام برنامج ميكروسوفت وورد .5

(Microsoft-Word)  بمسافات واحد ونصف و بخط (Simplified Arabic)  14وحجم 
 12وبحجم  فقطوبمسافات واحد   (Times New Roman) للبحث باللغة العربية، وبخط

و يرسل كنسخة إلكترونية)ملف وورد(  إلى البريد  A4 للبحث باللغة اإلنجليزية على ورق 
 اإللكتروني للمجلة. 

 Bold) 14)في المنتصف، أسماء المؤلفين  Bold) 16مغلظ ) 16العنوان الرئيسي للبحث  .6
في أسفل المستخلص يكتب اسم الباحث الذي توجه . و ) غير مغلظ12والجهات التابعين لها )

 إليه المراسالت مع رقم الهاتف والبريد االلكتروني.
على طرفي الورقة من اليمين في اللغة العربية وعلى  Bold) 14مغلظ ) 14العناوين الرئيسية  .7

اليمين على طرفي الورقة من Bold)12مغلظ ) 12اليسار في اللغة اإلنجليزية. العناوين الفرعية 
للغة العربية  14في اللغة العربية وعلى اليسار في اللغة اإلنجليزية. على أن يكتب البحث 

 بين األسطر. 1للغة االنجليزية وبنفس نوع الخط المنصوص عليه سابقا وبمسافة  12و
في   American Psychological Association (APA)أو Harvard تستخدم فقط طريقة .8

أو اإلشارة إليها داخل (  جميع أنواع المراجع كتابةكل متكامل ومطابق لطريقة )بشكتابة المراجع 
مرجعًا إال في حاالت خاصة  30مراجع وال يزيد عن  5البحث. على أال يقل عدد المراجع عن 

  تقدرها هيئة تحرير المجلة.
 مع مراعاة كيفية وأھمية استخدام عالمات الترقيم عند الكتابة مثل:  .9
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 .( وعالمة االستفهام القاطعة )!( وعالمة التعجب ):( والشارحة )( والفاصلة المنقوطة )؛
عالمات التنصيص مثل عالمة االقتباس " " والقوسان العاديان )  (  (-)؟( والشرطة )

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

الجداول وتوضع بشكل مناسب مع توسيط النص داخل خاليا الجدول )مع عدم تضليل الجداول 
)خاصة الجداول التي تحتاج تغيير وضعية  12وال يزيد عن  10وأن اليقل حجم النص عن 

. حتى يتسنى لهيئة تحرير المجلة (: (1)جدول ) الصفحة لالفقي( وكتابة العنوان أعلى الجدول
 إخراج المجلة بصورة مالئمة والتحكم في المسافات )وخاصة هوامش الصفحة المقررة(.

( وأن تكون معنونه )أسفل كل شكل Excelاألشكال البيانية يفضل رسمها باستخدام نظام أكسل) .11
وال  10 يقل عن وليس داخله( ومرقمة وموضح عليها البيانات على المحاور وحجم الخط ال

 (: كمثال( وأن تكون بنسق وتنظيم ثابث لكل األشكال في البحث.1)شكل ) 12 يزيد عن
 .كلمة في فقرة واحدة 100الخالصة: ال تزيد عدد كلماتها عن  .12
)اختياري(: يقدم شكر لكل من كان له دعم في البحث أو الكتابة من دعم  الشكر واالمتنان .13

 .كلمة 50أساسية.  وال يزيد عدد كلماته عن مادي وطباعة واقتراحات غير 
يمكن إضافة أي مرفقات مثل بيانات أو مصطلحات ذات عالقة بالمقالة. لكنها ال تغير من  .14

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

ها للنشر في المجلة. ويمكن نشر المقالة المقالة لم تنشر سابقًا ولن يعاد نشرها بعد قبول .أ
 أو أي جزء 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
الملكية عند قبول البحث للنشر، يوقع الباحث )الباحثين( على انتقال جميع حقوق  .د

 المتعلقة بالبحث الى المجلة الليبية للغذاء والتغذية.
 

 هيئة التحرير
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تقييم بعض صفات الجودة لعدد من أنواع المكرونة المعروضة في األسواق 
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 عبدالسالم سالم بن نوارة  ومفتاح خليل العاتي
1 

13 

تقدير مدى التلوث بعنصري الكادميوم والرصاص في مياه اآلبار في بعض 
 المناطق بمدينة العجيالت.

 السنوسي أحمد البي
2 

24 

 اه األطعمة المقلية ومخاطر تكرارتقييم درجة وعي الوسط الجامعي تج
 استعمال زيوت القلي.

 ناجي صالح ورغ  وناجي الهادي أبوراس  
3 

37 

 ماية الصحة العامة للطفل في جانبدور الُمشرع الجنائي الليبي في ح
 "الغذاء والتغذية" 

 أبوبكر إمحمد احتيوش
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56 

الكشف عن مستويات أيون الفلوريد في عينات مختلفة من الشاي والقهوة 
 الفلوريد االنتقائي.المتداولة في السوق الليبي باستخدام قطب 

 محاسن صالح الخباط، نبيل عمر عطية وعبدالناصر محمد التركي
5 
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 تأثير اإلنبات على الخواص الوظيفية لدقيق الشيلم والقمح.
سناء سعد عبد هللا، مروة الصادق يونس، منى عبد السالم لويفة، ابوالقاسم المبروك 

 عكاشة وفتحى ابوبكر البركولى
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 والحسية.
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 (ω 3)تأثير التغيرات الشهرية على محتوى االحماض الدهنية األوميغا
  (Scomber japonicus) الكواليالداخلة في تركيب مكونات دهن سمك 

 محمد عبدهللا المالحو توفيــق المهدي حسان ، أحمد عاشور أحمدر، فتحية جمعة شختو 
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