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املجلة العربية للغذاء والتغذية
املجلة العربية للغذاء والتغذية جملة ف�صلية حمكمة،
ت�صدر عن املركز العربي للتغذية يف مملكة البحرين،
تهتم بالدرا�سات والبحوث املتعلقة بالغذاء والتغذية يف
الدول العربية� ،أو تلك التي لها عالقة بالعاملني العربي
والإ�سالمي ،وبرغم تركيز املجلة على �شئون البالد العربية
والإ�سالمية� ،إال �أنها ت�ستقبل الدرا�سات الر�صينة عن
جمتمعات العامل كافة ،وميكن تق�سيم �أهم املحاور التي
تهتم بها املجلة كالتايل:
 - 1التغذية يف املجتمع والتغذية التطبيقية .
 - 2التغذية العالجية والطبية.
 - 3حتليل الأغذية وتركيبها.
� - 4صحة الغذاء و�سالمته.
 - 5ت�صنيع الأغذية وت�أثريه يف القيمة الغذائية.
	- 6العوامل االجتماعية واالقت�صادية والنف�سية امل�ؤثرة
يف ال�سلوك الغذائي.
 - 7اقت�صاديات الغذاء.
 - 8الأمرا�ض املرتبطة بالتغذية.
كما تقوم املجلة بن�شر املقاالت املرجعية (Review
 )paperالتي تهتم مبوا�ضيع مت�س �صحة الإن�سان وتغذيته،
بالإ�ضافة �إىل ذلك تقوم املجلة بن�شر التقارير العلمية عن
امل�ؤمترات والندوات واحللقات العلمية ،ومراجعات الكتب
والدرا�سات التي ت�صدر يف جمال علوم الغذاء والتغذية
يف الدول العربية والإ�سالمية ،والتعليقات على البحوث
العلمية التي �سبق ن�شرها يف املجلة ،كما يتم �إ�صدار ملحق
�أو عدد خا�ص مبو�ضوع يتعلق بالغذاء �أو التغذية عند
احلاجة �إىل ذلك.
ومنذ عام � 2009أ�صبحت املجلة الكرتونية وتتواجد على
املوقع االلكرتوين للمركز العربي للتغذية www.
acnut.com
�سيا�سة الن�شر
	- 1تخ�ضع جميع البحوث املن�شورة للتحكيم من قبل
متخ�ص�صني من ذوي اخلربة البحثية واملكانة العلمية
املتميزة.
	- 2التقل درجة املحكم العلمية عن درجة م�ؤلف البحث.
	- 3ت�ستعني املجلة مبحكمني اثنني على الأقل لكل بحث،
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ويجوز لرئي�س التحرير اختيار حمكم ثالث يف حالة رف�ض
البحث من قبل �أحد املحكمني ،ويعتذر للم�ؤلف عن عدم ن�شر
البحث يف حالة رف�ضه من قبل املحكمني.
	- 4لرئي�س التحرير حق الف�صل الأويل للبحث وتقرير
�أهليته للتحكيم �أو رف�ضه.
	- 5يعد ر�أي املحكمني ا�ست�شاريا لرئي�س التحرير وهيئته،
ولهم وحدهم ال�سلطة التقديرية يف قبول ر�أي
املحكمني �أو رف�ضه .
	- 6حر�ص رئي�س التحرير على �إفادة م�ؤلف البحث غري
املجاز للن�شر بر�أي املحكمني �أو خال�صته دون ذكر
�أ�سمائهم ،ودون �أي التزام بالرد على دفوعه.
	- 7يحر�ص رئي�س التحرير على �إفادة م�ؤلف البحث
ب�صالحية البحث �أو عدم �صالحيته للن�شر خالل
فرتة التزيد على ثالثة �أ�شهر من تاريخ ا�ستالم
البحث.
قواعد الن�شر
�	- 1أن يكون البحث مكتوبا باللغة العربية.
�	- 2أال يكون البحث قد �سبق ن�شره.
�	- 3أال يزيد عدد �صفحات البحث على � 30صفحة �شاملة
اجلداول واملراجع ،ويجوز يف بع�ض احلاالت التغا�ضي
عن هذا ال�شرط يف بع�ض البحوث اخلا�صة.
	- 4اليجوز ن�شر البحوث يف جمالت علمية �أخرى بعد
�إقرار ن�شرها يف املجلة �إال بعد احل�صول على �إذن
كتابي بذلك من رئي�س التحرير.
	- 5تقدم البحوث مطبوعة باحلا�سب الآيل ،وينبغي
مراعاة الت�صحيح الدقيق يف جميع الن�سخ.
�	- 6أ�صول البحث التي ت�صل �إىل املجلة الترد �سواء ن�شرت
�أم مل تن�شر.
�	- 7أن يرفق امللف نبذة تعريفية عنه
�	- 8أن يرفق بالبحث ملخ�ص عنه باللغة العربية يف
حدود �صفحة واحدة ،بالإ�ضافة �إىل ملخ�ص باللغة
االجنليزية.

املجلة العربية للغذاء والتغذية
تر�سل البحوث �إىل العنوان التايل :
رئي�س التحرير املجلة العربية للغذاء والتغذية
املركز العربي للتغذية �ص.ب 26923
املنامة -مملكة البحرين
هاتف0097317343460 :
فاك�س0097317346339 :
الربيد االلكرتوينamusaiger@gmail.com :

قواعد كتابة البحث

�أوال :تعليمات عامة
	- 1تقدم ثالث ن�سخ حمررة باللغة العربية مكتوبة على
م�سافة واحدة وذلك على ورق مقا�س 29.7*21
( )A4على جهة واحدة ويجب ترقيم ال�صفحات
واجلداول والأ�شكال ترقيما م�سل�سال.
	- 2يجب �أن يت�صدر البحث موجز ال يتجاوز  200كلمة
يو�ضح الهدف والنتائج املهمة واخلال�صة ،كما يذيل
مبلخ�ص �شامل باللغة االجنليزية ويف حدود 200
كلمة.
	- 3تن�سيق الكتابة حتت عناوين رئي�سية مثل املقدمة-
طريقة ومواد البحث –النتائج ومناق�شتها-املراجع.
	- 4تر�سل الن�سخ الثالث من البحث اىل رئي�س التحرير
ويخطر الباحث با�ستالم البحث  ،كما يبلغ بقبول
البحث للن�شر �أو رف�ضه يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر من
ا�ستالم البحث.
ثانيا :املراجع
ي�شار �إليها يف املنت با�سم امل�ؤلف وال�سنة على �أن جتمع يف
نهاية املنت يف قائمة مرتبة �أبجديا طبقا ال�سم امل�ؤلف،
و�سنويا طبقا للم�ؤلف الواحد وبحيث ي�شمل ا�سم امل�ؤلف
(�أو امل�ؤلفني) و�سنة الن�شر وعنوان البحث ثم ا�سم الدورية
ورقم املجلد و�أرقام ال�صفحات املن�شور حتتها البحث.

ويف حالة الكتب يذكر ا�سم امل�ؤلف (�أو املحرر) و�سنة الن�شر
وعنوان الكتاب وا�سم النا�شر ومدينة الن�شر� ،أما الر�سائل
فيذكر عنوانها بعد ا�سم امل�ؤلف مع الإ�شارة �إىل النا�شر
وتاريخ الن�شر.
مثال :املربوك� ،أ.ع ( ..)1980جملة كلية الزراعة. 3،6،
ثالث ًا :الوحدات
يجب �إتباع الوحدات العاملية يف ذلك (.)SI
رابعا :االخت�صارات
تخت�صر عناوين املجالت والدوريات طبقا للقائمة العاملية
للدوريات العلمية.
خام�س ًا :اجلداول
تو�ضع عناوين �إ�شارة يف املنت تو�ضح موقع كل جدول ح�سب
رقمه (جدول رقم ( )1هنا).
�ساد�سا :الأ�شكال وال�صور
تر�سم الأ�شكال باحلرب ال�صيني على ورق �أبي�ض كلك
وتكون اخلطوط بال�سمك النا�سب للظهور بو�ضوح -ويجب
�أن تكون ال�صور وا�ضحة التفا�صيل ،ويكتب خلف كل �شكل
�أو �صورة بالقلم الر�صا�ص عنوان البحث (خمت�صر ًا)
ورقم ال�شكل �أو امل�سل�سل.
�سابع ًا :تعليمات الطباعة طبقا للربنامج
()IBM-MS Word Version 6 or the Latest

نوع اخلط  Traditional Arabicعلى �أن يكون حجم
خط العنوان الرئي�سي  16و�أ�سود ( )Boldيف طرف
ال�صفحة ،وحجم اخلط  14عادي وحجم اخلط للحوا�شي
 12عادي ،وتكون امل�سافة بني اخلطوط مفردة (م�سافة
واحدة) ،ويتم �إر�سال الن�سخة النهائية للبحث مع ا�سطوانة
تت�ضمن جميع الت�صليحات.
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