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 شروط النشر ألهموتوضيح  شرح
 قالب الورقة العلمية بشكل عام: أوال:

 البنود التالية: على أهمالتأكد من أن المقالة تحتوي 
 العنوان الرئيس

 اسم المؤلف

 عنوان المؤلف

 المستخلص
 الكلمات المفتاحية

 المراسلةعنوان 

 المقدمة

 )للبحوث التجريبية( المواد والطرق 

 النتائج والمناقشة

 الخالصة

 الشكر واالمتنان)اختياري(

 المراجع

 رموز أو اختصارات )ان وجدت(
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  ثانيا : تنسيق الصفحة قبل الكتابة:
  التاليةالتأكد من تطبيق الهوامش  يفضل قبل البدء في الكتابةيفضل دائما  الصفحة:هوامش: 

 (A4(: بيانات هوامش الصفحة )ورق 1جدول )

  وأسفلمن اعلى 
Top   and Bottom 

1 inch   أو or 2,54 cm 

  اليسار واليمين
Left and Right 1.25 inch  أو or 3.18 cm 

  او كما في الشكل التوضيحي التالي:

 

 (A4تحديد هوامش الصفحة )ورق ِ (:1شكل )

 

 الكتابة:حجم ونوع الخط عند  ثالثا:
 :تنسيق خط الكتابة  

  (Microsoft-Word)  باستخدام برنامج ميكروسوفت وورد يقدم البحث مكتوبا  
 ويقدم باللغتين : 

 و بخط يقدم البحث مكتوبا  باللغة العربية (Simplified Arabic)  لبحث لمتن ا 14وحجم. 
 يقدم البحث مكتوبا باللغة اإلنجليزية بخط (Times New Roman)   لمتن البحث  12و بحجم. 
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  موقعها(تالف تختلف باخ الخط ونوعه وبأحجامحجم شروط الكتابة مفصلة ) :(2جدول )        
# 

 

 

 مالحظات المتطلبات شرط النشر بالمجلة

1 

 

  or 2,5 cmأو   inch 1 الهوامش من اعلى وأسفل

  or 3 cmأو  inch 1.25 الهوامش من اليسار واليمين 2

 عدد الصفحات 3
حسب ما تقرره هيئة  أوصفحة  20ال تزيد عن 

 التحرير
 

  )للغتين(مغلظ  16 عنوان المقالة الرئيس 4

  مغلظ )للغتين( 14 اسم المؤلف أو المؤلفين 5

  )غير مغلظ( للغتين 12 مؤسسة المؤلف وبريد المؤلف الرئيس 6

7 

 ترجمة المستخلص

)مع العنوان واالسماء والكلمات 

 المفتاحية(

 ترجمة تكون مطابقة

 ونفس شروط الكتابة )للغتين(
 

8 

 حجم ونوع الخط

 )نص المتن لكل الورقة(

Text  in the paper 

14 Simplified Arabic 

 غير مغلظ )للعربية(

12 Times New Roman 

 (لإلنجليزيةغير مغلظ )

 

  )للغتين( 1 المسافة بين األسطر 9

10 
 محاذاة النص

 من الجانبين معتدال(كامال )النص 

 

 العناوين  لليمين )للعربية(

 العناوين يسارا لإلنجليزية

 

 

  ( للغتينمعلظ)  14 )دون ترقيم(عنوان فرعي ثانوي 11

  منتصف الصفحة أعلى الجدول عناوين الجداول 12

 تنسيق الجداول  
 11او من  12النص في منتصف الخلية وحجم الخط 

حسب وضع الجدول  14الى   
 

  متناسق مع اول ترقيم للجداول واالشكال تسلسل الترقيم 13

 تنسيق األشكال  

عدم وضع اكثر من شكلين تحت عنوان واحد ) او 

 بترقيم وتنسيق متطابق مع الكل(

  1عنوان الشكل تحته وبمسافة 

 

14 
 العلميةاألسماء 

Scientific Names 
 االسم مائاليكتب 

 

 

 

 غير مغلظ )للعربية( 14

 غير مغلظ ) لألنجليزية( 12

 

 

15 
 اإلشارة للمراجع بالنص

 APAتطبيق طريقة ) 

 

 غير مغلظ )للعربية( 14

 غير مغلظ ) لألنجليزية( 12

 

 

 قائمة المراجع 16

(American Psychological Association) 

APA 

 A to Z)أبجدي ) فقط ترتيبدون ترقيم 

 مراعاة مكان القاطعة ).( بعد الحروف والفاصلة )،(

 بعد األسماء  

الكتب كمراجع : كتابة رقم الصفحات و 

 الفصل المستخدم مطلوب
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  المراجع:طريقة كتابة  رابعا:
 في كتابة المراجع APA  (American Psychological Association)أو   (Harvardطريقة تستخدم فقط 

 على أن يتبع التالي:
أن  جب)وي لبحثأو حسب احتياجات ونوع ا مرجعا 30ن يزيد عال ويفضل ان مراجع  5ال يقل عدد المراجع عن   .1

 ع المشارطريقة كتابة المراج فقط تستخدم ،و ال يتم ترقيم المراجع (.من أحدث المراجع % من المراجع70يكون 
تكتب و  يةفي االنجليزية  و على ترتيب أبجد هوز في العرب Z إلى Aابجديا من حيث يتم ترتيب المراجع لها أعاله : 

لف الة مؤ يشار إلى المراجع في النص باللقب وسنة النشر في حالمؤلفين باللغة العربية كاملة دون اختصار. و  أسماء
، وسنة متبوعا بـ "وآخرون" إلى لقب المؤلف األولشار انه يأكثر من مؤلفين اثنين ف وفي حالةاثنين، أو مؤلفين 

 لمرجع العربيوال يذكر اسم المؤلف في النص إال كمرجع أما ا وسنة النشر باللغة االنجليزية ,.et alمتبوعا بـ ،النشر
ل ، بان للحموضة تاثير واضح على الكائنات الدقيقة Smithفيمكن االستدالل باسم المؤلف. فال يكتب مثال: قال 

 (، على أن يكتبSmith, 1940يشار إليه بالمرجع حيث يكتب أن للحموضة تأثير واضح على الكائنات الدقيقة )
ة ة الالتينيباللغ القوس باللغة العربية أوال ثم يكتب داخله االسم باللغة الالتينية. وهذا يتبع أيضا أثناء كتابة مصطلح

 والذي ليس له بديل باللغة العربية.
 لتالي:ائمة المراجع باللغة األصلية التي كتبت أو نشرت بها حسب التسلسل األبجدي، وذلك على النحو ا، وتسرد ق .2
 ن اك اكثر موفي حال اشتر   االسم األول واالسم الثاني،وال ثم أ: يكتب لقب المؤلف )اسم العائلة( العلمية ةلورقا

جلد المرقم ، و ، واسم المجلةالمقالةلنشر وعنوان المؤلفين بنفس الطريقة. يلي ذلك سنة امؤلف يجب كتابة اسماء بقية 
 الصفحات. وأرقاموالعدد 

 ودارعة الطبو   وسنة النشر وعنوان الكتاب  ( ثم االسم األول واالسم الثانيالمؤلفين): يكتب لقب المؤلف بالكتا 
وفي حالة كتاب له محرر أو محررين، ويتضمن فصول لمؤلفين مختلفين،  الصفحات. وأرقامالنشر ومكان النشر 

ب لقب محرر الكتا، متبوعا  بالنشر وعنوان الفصل الثاني وسنة هسمه األول وأسمأفيكتب لقب مؤلف الفصل ثم 
 .الصفحاتوالطبعة ودار النشر ومكان النشر وأرقام  وعنوان الكتاب

 ر وعنوان نة النشوس ( ثم االسم األول واالسم الثاني المؤلفين): يكتب لقب المؤلف العلمية وقائع المؤتمرات والندوات
 وأرقامالنعقاد واسم المؤتمر أو الندوة والجهة الراعية له ومكان وتاريخ االمحررين  أوالدراسة او البحث واسم المحرر 

 "تحت النشر". أو"غير منشورة"  فتكتب عبارة  وقائع المؤتمر أو الندوة  وفي حالة عدم نشر الصفحات.
 رسالة  االسم األول واالسم الثاني، العنوان الرسالة أو األطروحة. المؤلف ثم: يكتب لقب واألطروحاترسائل ال

 عة أرقام الصفحات.الجام –لكلية ا –ماجستير أو أطروحة الدكتوراه، القسم 
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 أبجديإضافة حرف تمييز هذه المراجع ب فيجبلنفس المؤلف، وفي نفس السنة،  مرجعأكثر من د و ور  في حالة. 3
 سنة، مع مراعاة الترتيب األبجدي.مباشرة بعد اإلشارة إلى ال

 :: المرفقاتخامسا 
  يرى ن ذات عالقة بالمقالة. لكنها ال تغير من معاني وقيمة المقالة. لك صوربيانات يمكن إضافة أي مرفقات مثل 

 .المؤلف أنها إضافة مفيدة للقارئ 
 

  حفظ الصور واألشكال) Images( على هيئةJoint Photographic Experts Group)JPEG(  أو
(Graphics Interchange Format) GIF  أو (Bitmap) BMP  أو(Portable Network  PNG

)Graphics   300مع مراعاة  أن تكون بدرجة وضوح قدرهاdpi (dot's per inch) ) وتستخدم ألوان )او تخطيط،
 مختلف(  مختلفة لتمييز عناصر األشكال.

علمية:الورقة القالب ادسا: س  

ة أو للمؤلف استخدامه لتصميم المقال يمكن يشكل مطابق ومناسب، حيث النشرقالب كنموذج لتطبيق لشروط والتالي 
ت المقاال أنمع مالحظة  يمن إتباع الشروط ما هي موضحة بضوابط النشر في المجلة الليبية للغذاء والتغذية. 

 .النتائج والمناقشة بنفس صيغة المقالة التطبيقية أوالمرجعية سوف لن تحتوي على بند المواد والطرق 
 :األصلي للقالبلتأكد من أن تكون مطابقة لنسق وخط النص استبدل النص بنص مقالتك مع ا

  

http://www.lsfn.ly/LJFN
http://www.lsfn.ly/LJFN


 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                         6WWW.LSFN.LY/LJFN                                             2020(:1)مجلد(:1)عددالمجلة الليبية للغذاء والتغذية:

 

 
 العنوان يجب أن يعكس بكل وضوح ودقة وأهمية ومحتويات

 في جملة واحدة الورقة
 *3 ، المؤلف الثالث 2، المؤلف الثاني االمؤلف األول 

 ، المدينة، الدولةالمؤسسة التعليمية والبحثية1
 ، المدينة، الدولةمؤسسات أخرى2
  ، المدينة، الدولة مؤسسة أخرى3

 المستخلص
يجب أن يصحب الورقة مستخلصا.  ويجب أن يكون المستخلص مختصرا ويذكر المشكلة أو الهدف من البحث مع 

احدة التذكير بالتجربة وملخص النتائج األساسية وتحديد الخالصات الرئيسة.  ويجب أال يتعدى المستخلص فقرة و 
 كلمة في الملخص االنجليزي. 300في الملخص العربي و  فقطة كلم 200تخلص عدى كلمات المسوإال تت

 وال تقل عن أربعة كلمات كلمات حسب الترتيب األبجدي 7: ال تتعدى كلمات مفتاحية
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 :المقدمة
دف اله كرمناقشة عالقة هذا البحث مع البحوث والدراسات السابقة، لكن ال يجب التذكير بكل الدراسات السابقة. ويذ

من البحث وأهميته وأصالته أو تأثيراته الجديدة على المعرفة في مجال التخصص، كما يجب أن يكون دقيقا 
 .صفحاتان ال تتعدي المقدمة ثالث كما يجب  وواضحا.  وال يجب آن تشمل المقدمة ملخصا لنتائج البحث

داية ب نهاية الجملة أو في حالتين؛ فياذكر المراجع المناسبة.  وذكر المؤلفين في النص يجب أن يظهر في إحدى 
  (فينكثر من مؤلأ ؛مؤلفين  ؛مؤلف واحد)للمؤلفين مختلف  عددمرجع و من  أكثر وأمرجع واحد  حالة وفي ،الجملة

 لقبال)  دهلوح حدهاأالحاالت الثالث او في ن والسنة بين قوسي فقط  اللقب يذكر  ،كما بالمراجع العربية  حيث، 
 نصبداية ال .  فإذا ذكر اسم المؤلف (2007األول وآخرين،  اللقب ؛ 2005الثاني،  األول و لقبال ؛ 2000،فقط

  .("2000) استنتج العمري مثال: "كما  بعد اللقب ة بين قوسينفيجب إضافة السن
 بنفس النمط من اليسار لليمين يكون   ،جنبيةبالمراجع األ ماأ

(Last name of the Author, 2000 ؛ Last name of First Author and second author,2005      

 (Last name, et al. 2007؛

 .داخل النص كما وضح سابقا الحروف األولية في المراجع وال يجب إضافة
 :المواد والطرق 

 :العنوان الفرعي األول )إذا وجد(
وصف وشرح للمواد واألجهزة ويشمل مصدر الجهاز الخاص الرئيس، والكيماويات، والعينات والمواد الحيوية 

ضع ها فقط مع و المستخدمة. والمواد والكيماويات الموصوفة في الكتب والمراجع الجامعية ال يجب شرحها بل ذكر 
ة ن إعادمراجع لها.  ويتم شرح التفاعالت أو االختبارات الخاصة أو التغيرات والتحويرات بإسهاب حتى يمكن آلخري

ع مإجراءها وتكرارها.  واختصار أو عدم شرح الطرق العامة في المجال. ويمكن ذكر طرق منشورة مع عدم شرحها 
  م التجربة والطرق في هذا القسم.توضيح مصدرها في المراجع.  يمكن شرح تصمي

 :العنوان الفرعي الثاني )إن وجد(
يجب  عند الضرورة يقسم العنوان الفرعي األول إلى عدة أقسام فرعية ثانية حسب الحاجة.  فإذا كان ضروريا فال

 ترقيمه بل تحديد العناوين مائلة أو مخططة.
 القسم األول

 لك ممكنا.يجب تحاشي تقسيم القسم الفرعي إذا كان ذ

 التحليل اإلحصائي : )ان وجد( 
 توضيح نوع التحليل االحصائي المستخدم واي برنامج كمبيوتر احصائي
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 والمناقشة النتائج

 العنوان الفرعي األول
ا.  ويمكن أهميتهو يمكن تقديم النتائج والمناقشة في عدة أقسام أو تقديمها في قسم واحد، وفقا لما يتطلبه تقديم النتائج 

يجب إن يم.  و تقسيم النتائج والمناقشة إلى أقسام وفقا للحاجة.  فإذا تم تقسيم القسم الفرعي فال يجب استعمال الترق
 تكون عناوين األقسام مائلة أو مخططة.

 العنوان الفرعي الثاني
 شكالداول واأليجب تقديم البيانات الناتجة على هيئة جداول أو أشكال، لكن دون تكرار البيانات.  ويجب ذكر الج

تقديم في النص وفق ترتيبها وترقيمها بأرقام عربية وشملها في آخر الورقة.  ويجب أن تصمم الجداول واألشكال ل
  النتائج وبيانات البحث والتجارب بوضوح مع تقليل أية بيانات هامشية أو غير ضرورية.

يان في خلية الجدول الخاصة به.  ويجب يجب تصميم جداول باستخدام نماذج الجداول.  ويجب تأكيد وضع كل ب
قا عها في مجموعات بعد قسم المراجع. وتوضع هوامش الجداول وفضترقيم الجداول تتابعيا بأرقام عربية ويجب و 

لترتيب حروف مع اإلشارة لها في الجدول بحروف عليا.  وتوضع الحروف تتابعيا وفق الصفوف وليس األعمدة. 
 ن وصفي يجعل باإلمكان فهم ما يقصده الجدول مع عنوان كل عمود.  ويوجد جدولوتوضح بيانات كل جدول بعنوا

  في نهاية القالب كنموذج.
 . مكانها مباشرة بعد ذكرها بالنص شكال بعد الجداول في يجب وضع األ

 . (:..........1،  جدول )ويجب ترقيم األشكال بالرقم العربي 
 أو ملونة بالوان مختلفة وواضحة(.  )أسود وأبيض .  وتقبل األشكال الواضحة

جب ي يجب أن تكون مناقشة النتائج كاملة وواضحة ودقيقة، ومقارنة النتائج مع أعمال سابقة وتفسير النتائج. و 
 ية هذاتفادي التكهنات غير المبرهنة والمدعومة من بيانات النتائج.  ويمكن أن تودع خالصة البحث نتائج في نها

 الخالصة. أما االقتباس فيجب أن يكون وفق ما تم وصفه سابقا.القسم أو في قسم 
 :الخالصة

  يمكن أن تودع خالصة نتائج البحث في هذا القسم أو في نهاية قسم المناقشة أو النتائج والمناقشة.

 :)اختياري(   الشكر والعرفان
 من رهاذة وزمالء وأهل وجمعيات وغياستخدم هذا القسم لشكر من قام بأي دعم أو مساعدة مادية أو معنوية من أسات

 من غير المؤلفين. جهات ممولة للبحث
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 المراجع

تن مفي  االسم أو االسمين األخيرين والسنة تضمين مع ) وفقا للترتيب األبجديكتب قائمة المراجع يجب أن ت
 : ( كما يليالبحث او مكان اإلشارة له

مؤلف للقب للاألخذ في االعتبار كتابة االسم األخير أو االتالي مع  األبجدي تكتب المراجع العربية وفق الترتيب
مؤلفين صل الويتم ف تتبعه فاصلة أوال ثم االسم واسم األب إن وجد، وعدم اختصار األسماء في اللغة العربية.

 وتكون كتابة المراجع حسب مصدر المرجع كما هو موضح بالتالي: بفاصلة منقوطة. 
 المجلة:

 ة.ئيالصفحة النها-سنة النشر. عنوان المقالة. اسم المجلة، المجلد، الصفحة األولى .م األول واألوسطاللقب، االس 
 ألولىالصفحة ا المجلد، اسم المجلةالمؤلف الثالث. سنة النشر. عنوان المقالة.  األول؛ المؤلف الثاني؛ المؤلف-

 الصفحة النهائية.
 الكتاب:

 45، ص: . هيئة التحرير، مكان النشرعنوان الكتاب. سنة النشر. المؤلف األول؛ المؤلف الثاني 
 فصل في كتاب:

   .)هيئة عنوان الكتابالمؤلف األول؛ المؤلف الثاني. سنة النشر. عنوان الفصل أو الباب، اسم المحرر )المحرر .
 22، ص: الصفحة النهائية-، الصفحة األولىالتحرير، مكان النشر

 براءة اختراع:
 أي ارقام توضيحية نة النشر. عنوان براءة االختراع، رقم براءة االختراع.المؤلف. س 

 مقالة غير منشورة لمؤلف الورقة المقدم )مقدمة للنشر او تحت النشر(:
 .مراسلة بين مؤلف المقالة واحد العلماء ذوي العالقة بموضوع المقالة المؤلف. السنة. مقالة غير منشورة: 
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 بالنص مباشرة.له اإلشارة  بمكانه وبعدمتن البحث كل يفضل وضع الجداول واألشكال في : )الجداولعناوين 
يكون .  يجب أن فوق الجدول مباشرةواحدة ويكون يتوسط الصفحة ويشمل وصف مختصر للجدول في جملة 

 . العنوان واضحا وممثال للجدول

 

 

 عنوان الجدول  :(1)جدول 

 عنوان العمود عنوان العمود عنوان العمود عنوان العمود عنوان العمود

 البيانات البيانات البيانات البيانات البيانات

 البيانات البيانات البيانات البيانات البيانات

 البيانات البيانات البيانات البيانات البيانات

 البيانات البيانات البيانات البيانات البيانات

وان تكون الصفوف  مالحظة: يفضل إخفاء الحدود للجدول ) يمينا ويسارا والخطوط العمودية داخل كل الجدول(
للجداول  )مع مراعاة هوامش الصفحة ،في جميع الجداول )العرض واالرتفاع(  الحجم ومتطابقة دة متناسقةواالعم

 الكبيرة ، او استخدام التنسيق االفقي للصفحة بشكل خاص(
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 :األشكالعناوين 
يجب أن يكون العنوان   تحت الشكل مباشرة.يتوسط الصفحة ويشمل وصف مختصر للشكل في جملة واحدة ويكون 

  واضحا وممثال للشكل والصورة.
 

 

 

 

 

 

 مع المتغيرات األخرى  ص. س والمتغير بين المتغيرالعالقة  (:1)شكل 

مع عدم  أمكنالشكل كل ما  إطارمالحظة: االشكال تكون واضحة وغير متداخلة واي توضيحات تكون ضمن 
او استخدام  )اال بترتيب وتنسيق واضح مع مراعاة هوامش الصفحة، وضع أكثر من شكلين في عنوان واحد

 .ق االفقي للصفحة بشكل خاص(التنسي

 المرفقات:
 االشكال والجداول نسق  لها بنفس وترتيب وتعريفان وجدت مع ترقيم    

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
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