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 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  -

 .البحث بعليها أّن تحصل على موافقة مكتوبة من صاح
 جميع حقوق الطباعة والتصميم محفوظة للشركة المصممة والمنفذة. 
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 إفتتاحية العدد
انطلقت المجلة  .المرسلين أشرفالحمد هلل الذي علم اإلنسان ما لم يعلم والصالة والسالم على  

الليبية للغذاء والتغذية منذ سنتين والتي تصدر تحت رعاية الجمعية الليبية للغذاء والتغذية والذي 
كجمعية  100تحت رقم إشهار  2009لسنة  15رقم  الهيئة الليبية للبحث العلميتم تأسيسها بقرار 

لثاني من المجلة الليبية يسر هيئة تحرير المجلة أن اضع بين أيديكم اإلصدار ا .علمية بحثية
للغذاء والتغذية وتتمنى أن ينال هذا العدد رضا قرائنا و حسن إعجابهم ، وندعو هللا سبحانه وتعالى 

قدم نى إصدار هذا العدد؛ و أن يوفقنا للمزيد من خدمة العلم ونشر المعرفة ونشكر كل من أعاننا عل
تغذية والتي يمكن أن تشكل حلقة مهمة في هذا العدد الذي يشمل على دراسات في مجال الغذاء وال

السلسلة البحثية للقراء الكرام لتعميق معارفهم وتدعيم مصادر بحوثهم خاصة انها تصدر في صورة 
 .مجلة الكترونية مما يتيح لها بإذن هللا تعالى انتشارا أوسع وتفاعال أسرع بين البحاث والقراء الكرام

دون نشر بحوثهم في المجلة باللغة العربية أو اللغة االنجليزية نرجو من الباحثين الكرام الذين يري
في أعدادها القادمة أن ينتقوها من حيث الجودة وان تتم كتابتها وفقا لدليل كتابة البحوث الخاص 

علما بان البحوث العلمية التي تقبل  به؛بهذه المجلة وان يستشعروا الهدف والدور الذي يقومون 
تخضع لشروط النشر المتعارف عليها في المجالت العلمية  وتحكيم، كماللنشر تخضع لتقييم 

صفحة خاصة على شبكة االنترنت يمكن من خاللها تقديم البحوث والتواصل  العالمية. وللمجلة
قام  العلمية؛ولمواكبة آخر المستجدات في مجال الرقي بمستويات المجالت  .مع هيئة التحرير

المجلة خالل هذه السنة بالمشاركة في ورشة العمل الخاصة بعض اعضاء لجنة هيئة تحرير 
 وتوضيح كلوالتي تم فيها استعراض  2021 \ 2 \ 6بالالئحة الجديدة عبر تطبيق زووم بتاريخ 

ما يتعلق بالالئحة الجديدة الخاصة باعتماد المجالت واإلجابة على العديد من التساؤالت 
لتحاوري عن المنصة الليبية للمجالت العلمية المحكمة بالخصوص. كما تمت المشاركة في اللقاء ا

يسعدني وأعضاء لجنة التحرير أن أتقدم  .م عبر تطبيق زووم 2021 \ 12 \14والذي تم عقده 
بالشكر والتقدير لجميع الباحثين الذين قبلت أبحاثهم للنشر في العدد الثاني أو الذين لم يحالفهم 

نتقدم بالشكر  ااألول. كمغرض االشتراك أو الحصول على العدد النشر او الذين قاموا بالمراسلة ل
 دد.من ساهم وعمل على إصدار هذا العواالمتنان إلى كل 

  
 د. أحمد عاشور أحمد أ.

 هيئة التحريررئيس 
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 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.
(ـــــــرون كلمة بما فيها العنوان الرئيسي والثانوي وال 20أال تزيد كلمات عنوان البحث عن عشــ) .2

قصيرًا حتى ( ـــــــسة كلمات، بحيث يكون العنوان معبرًا عن البحث وال يكون 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 )4كلمة كحد أقصى. الكلمات المفتاحية أو الدالة من أربــــــ )

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(. مطابق لملخص اللغة اإلنجليزية
 البحث مكتوبًا باللغة العربية أو اإلنجليزية ومطبوعًا باستخدام برنامج ميكروسوفت وورديقدم  .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 ق للبحث باللغة اإلنجليزية على ور 
 اإللكتروني للمجلة. 

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

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

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

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

ل أو اإلشارة إليها داخ المراجع(جميع أنواع  كتابة)بشكل متكامل ومطابق لطريقة كتابة المراجع 
 من أكثر ويكون  (مرجعاً  30مراجع وال يزيد عن  5البحث. على أال يقل عدد المراجع عن 

 تحرير هيئة تقدرها خاصة حاالت في إال) سنوات عشر آلخر حديثا،لمراجع ا من % 70
 .المجلة

 مع مراعاة كيفية وأھمية استخدام عالمات الترقيم عند الكتابة مثل:  .9
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  المنقوطة )؛( والشارحة ):( وعالمة التعجب )!( وعالمة االستفهام القاطعة ).( والفاصلة

عالمات التنصيص مثل عالمة االقتباس " " والقوسان العاديان )  (  (-)؟( والشرطة )
  (=) وعالمة الصلة  (....)والقوسان المعقوفان ]   [ وعالمات الحذف 

مباشرة وهكذا. تنظم  شارة له بالنصبعد اإلبمكانها  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 
لهيئة تحرير المجلة . حتى يتسنى ((: 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 10وليس داخله( ومرقمة وموضح عليها البيانات على المحاور وحجم الخط ال يقل عن 
 (: 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 50د عدد كلماته عن مادي وطباعة واقتراحات غير أساسية.  وال يزي
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

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

 علقة بالبحث الى المجلة الليبية للغذاء والتغذية.المت
 

 هيئة التحرير
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