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 الجزائر -جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 الاقتصاد والبيئةة ـمجل

 الاقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية دولية 

"استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر"بحث المخبر تصدر عن   
 

    8102 أكتوبر :إلايداع القانوني/           782X-2661: .د.م.د.ر
 

 

 مصطفى بلحاكم، مدير جامعة مستغانم. د.أ :الرئيس الشرفي للمجلة

 عدالةالعجال . د.أ :مدير املجلة

 فاطمة لعلمي. د :التحريررئيس 

 بوشرفجيـاللي . د :رئيس لجنة القراءة

 :أعضاء هيئة التحرير

 سهام كردودي .د دمحم بن موس ى. د

 مانعسبرينة . د خالدية بوجنان. د

 الهاروش يخطاب . أ نسيمة جلولي. د

 :خلية إلاعالم آلالي

 سامية دريس ي. أ

 

 كريمة جالم. أ

 
 :أعضاء لجنــــة القــــراءة

                          الجزائر – محبوب بن حمودة  .د.أ

 الجزائر –أحمد بوشنافة .د. أ

 السعودية –دمحم بن دليم القحطاني. د

 يمنال –توفيق سريع باسردة. د

 جزائرال–عبد الحميد لخديمي. د

 الجزائر –فاطمة لعلمي. د
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 :أعضاء اللجنــــة العلميـــــة

 عميد الكلية  –عبد القادر شاعة  . د
 الجزائر – عبد القادر بابا .د.أ

 الجزائر –بلحاج فراجي. د.أ

 الجزائر – مصطفى بلمقدم. د.أ
 الجزائر – كريمة بكوش. د.أ

 الجزائر –أحمد بوسهمين . د.أ

 الجزائر –إلياس شاهد . د.أ                                       

 الجزائر –بالل شيخي. د.أ
 الجزائر – دواح بلقـاسم. د.أ                                       

 الجزائر – زوبيدة محسن. د.أ                                    
 مصر –عطية أحمد منصور الجيار . د.أ

 مصر  -عاطف جابر طه عبد الرحيم . د.أ

 الجزائر –رياض عيشوش . د
      املتحدةإلامارات العربية  –رند النمر. د

 العراق  – طارق توفيق يوسف العبدهللا. د

 السعودية -دمحم بن دليم القحطاني. د           
 الجزائر –مصطفى عوادي, د

 اليمن –رزق سعد هللا بخيت الجابري . د
 الجزائر  – أحسـين عثمانـي. د                                  

 الجزائر –فاطمة بكدي. د                                   

 الجزائر – آمال بكار. د                                   
 الجزائر – فاطمة بن زيدان. د                                   

  الجزائر –أمـحمد بلقـاسم . د                              

 الجزائر –رفيقة بن عيشوبة. د

 الجزائر –عبد القادر بن شني . د                          

 الجزائر –يوسف بشني . د                                    

 الجزائر –إسماعيل بن قانة . د                           

 الجزائر –آمال بن صويلح . د                              

 الجزائر – الحاج بن زيدان. د                                    
 الجزائر –كريمة بسدات. د                                

 الجزائر – فاطمة بودية. د                                     

 الجزائر – أبو بكر بوسالم. د

 الجزائر –العجال بوزيان. د

          الجزائر –عميروش شلغوم. د
 الجزائر -سماء درقاوي أ. د

 السودان – إيهاب الضوي . د

 الجزائر –عمار درويش  .د
 الجزائر – الطاهر جليط. د 

 مارات العربية املتحدةإلا  – نادية البياتي. د
 الجزائر – أمينة فداوي . د   

 الجزائر –وهيبة قحام. د

 الجزائر –زين الدين قدال. د
 الجزائر – آمال حفناوي . د

 السودان –عالء الدين التجاني حمد . د

 الجزائر – طارق حمول . د
 عراقال – احسان جواد كاظم. د

 الجزائر  – سهام كردودي. د

 عراقال – منية خلفاوي . د
 الجزائر –الحاج خليفة. د

 سعوديةال – جمال لعمارة .د
 الجزائر –سهيلة لغرس. د

 الجزائر –لطيفة لونيس ي. د

 الجزائر –سبرينة مانع. د
 الجزائر  – نصيرة مالل. د

 الجزائر – مالل ربيعة . د

 الجزائر  – ليلى مطالي. د
 مارات العربية املتحدةإلا  –ملياء دمحم. د

 الجزائر –وهيبة مقدم . د

 الجزائر – صابرينة مغتات. د

 فلسطين – شاهر عبيد. د
 الجزائر –مال رحمانآ. د

 الجزائر – حمزة رملي. د
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 الجزائر –خالدية بوجنان. د

 الجزائر –بوذريع صاليحة . د                                 

 الجزائر – فتيحة بوحرود. د                                 

 الجزائر – حليمة بومعزة. د                                       

 

 

 الجزائر – فاطمة سايح. د
 الجزائر – أحمد سالمي. د

السعودية –هللا حمود سراج  عبد. د      

جزائرال – سامية سيرات. د    
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 الاقتصاد والبيئةة ـمجل

 الاقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة  علمية دولية 
 

 
 

 مقـاييس النشــر
 

" استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر"بحث المخبر  عن" الاقتصاد والبيئة"تصدر مجلة 

. مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس  –كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير ب

تفتح فضاء . والبيئي الاقتصادي جالتهتم باملسداسية يتعلق ألامر بمجلة علمية دولية محكمة 

بأحد املواضيع املتعلقة باالقتصاد أصحاب القدرات العلمية في الجزائر وخارجها باملساهمة لجميع 

 .ومستجداته، ال سيما في الجزائر، في الدول العربية وعلى املستوى الدولي

تخضع البحوث العلمية التي ترد إلى املجلة لشروط نشر يتعين على الباحثين الالتزام بها، وهي 

 :كاآلتي

  اللقب والاسم والعنوان مرفق برقم الهاتف أو الفاكس والبريد إلالكتروني على ورقة كتابة

 مستقلة عن البحث؛

 أن يرسل البحث مكتوبا بالوارد عن طريق البريد إلالكتروني للمجلة؛ 

 ال تقبل إال البحوث التي لم يسبق نشرها؛ 

 باللغة العربية  أن يشتمل البحث على ملخصين ال يتجاوز كل منهما نصف صفحة أحدهما

كما يتضمن امللخص الهدف (. الفرنسية أو إلانجليزية)وآلاخر بإحدى اللغتين ألاجنبيتين 

 من البحث والنتائج املتوصل إليها؛

  صفحة إتباعا للمقاييس التالية 01صفحة وأال يقل عن  20أال يتجاوز البحث: 

 (مس1,15، تباعد أسطر 01، حجم الخط Sakkal Majalla)محررا بخط  -
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 ؛  1,15: بين ألاسطر ؛  1,5: يسار/ ،  يمين1,5:سفلي/ علوي : الهوامش بالسنتمتر -

 .82:طول /  01:عرض: حجم الورقة -

  يجب احترام املقاييس ألاكاديمية والشروط الشكلية في إعداد املقال، ويراعى في ذلك

 :خاصة

 تحديد أهداف البحث ومنهجيته؛: مقدمة البحث -

 :آخر املقال وباعتماد أسلوبفي  تدوين املراجع يكون  -

American Psychological Association (APA) 

 :في قلب النص( صاحب املرجع، السنة، الصفحة)وذلك بذكر 

(Brown, 2006, p31) 

 ترقيم ألاشكال والجداول والرسومات ترقيما متسلسال ولكل على حدة؛ -

  تخضع البحوث للتحكيم من طرف هيئة علمية لقبول أو رفض نشرها أو القيام ببعض

 التعديالت الالزمة؛ 

 وال . ال تقبل إال البحوث املرسلة من طرف أصحابها عن طريق البريد إلالكتروني الشخص ي

 ؛البحوث التي لم تنشر ترد

  يتطلب موافقة كتابية تحتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، وإعادة نشر موضوع الباحث

 من املجلة؛

 تعرض على مستوى موقع املجلة وهي قابلة للتحميل؛ في املجلة املقاالت التي يتم نشرها ، 

 ال يمكن نشر مقال ثاني إال بمض ي ثالث سنوات بعد نشر ألاول؛ 

  املفاهيم وآلاراء املعبر عنها في املقاالت ال تلزم إال أصحابها. 

 

 

، "أخضراقتصاد استراتيجية التحول إلى "بحث المخبر مجلة الاقتصاد والبيئة، : املراسالت والاشتراك

 ، الجزائر81111مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس

 eco.env@univ-mosta.dz: البريد إلالكتروني/     421150 45 00213   :الفاكس

 stratev.univ-mosta.dz   :املوقع إلالكتروني

mailto:eco.env@univ-mosta.dz
http://stratev.univ-mosta.dz/
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الاقتصاد والبيئةة ـمجل  

 الاقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة  علمية دولية 

  782X-2661: .د.م.د.ر /     8102أكتوبر : إلايداع القانوني
 

 

 

 

 
 

  2029 أكتوبر/      (02)العدد ،  (02)جلد امل
 

 الفهـرس

 

 

 

 

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان املقال

الامارات -املدن الذكية في املنطقة العربية  وتطبيقاتتجارب 

 -الذكية ودبيالعربية 

 (جامعة خميس مليانة) كواش زهية. د

 (خميس مليانة جامعة) واكلي كلثوم. د
12 

: املستدامةاستثمار الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية 

 استعراض تجارب بعض الدول 

 (بشار جامعة) شهيد هدى.  د

 (بشار جامعة)بلحاج فراجي . د.أ
82 

 (8102-0511: )واقع زراعة أشجار النخيل في محافظة البصرة
مركز دراسات البصرة والخليج ) خزعل ناشور هيام. د

 (العربي ، العراق
34 

دراسة حالة حوض  - املسؤولية البيئية في املؤسسة الطاقوية

 -بركاوي ورقلة

 (جامعة برج بوعريريج)بوزرورة ليندة . د

 (جامعة برج بوعريريج) قطاف سهيلة. أ
34 

املتابعة القانونية لحماية البيئة وتحقيق التنمية املستدامة في 

 التشريع الجزائري 

 (خنشلةجامعة ) زوزو زوليخة. د

 
20 

املستدامة مع  الاقتصاد ألاخضر مسار لتحقيق التنمية

 -الفرص والتحديات  - إلاشارة إلى الجزائر

 (بسكرةجامعة ) رداس مسعودة. د.ط

 (جامعة بسكرة) عاتي يمينة  .د.ط
34 

 ألادوات الاقتصادية للتحكم في آثار التلوث البيئي
 (8 سطيفجامعة ) دهيمي جابر. د

 
003 
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الاقتصاد والبيئةة ـمجل  

 الاقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة  علمية دولية 

  2029 أكتوبر/      (02)العدد ،  (02)املجلد 
 

 افتتاحية العدد 
 
 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب، والصالة والسالم على خير املرسلين،

السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،  بسم هللا نبدأ وبكتابه الكريم نهتدي، وبرسوله الصادق 

 .اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاهألامين نقتدي، 

، وهي "الاقتصاد والبيئة" يسعدنا أن نضع بين أيدي القراء الكرام العدد الثاني من مجلة 

استراتيجية التحول إلى اقتصاد "مخبر البحث ، تصدر عن سداسيةمجلة علمية دولية محكمة 

بجامعة عبد الحميد بن باديس، التجارية وعلوم التسيير  ،كلية العلوم الاقتصاديةالتابع ل "أخضر

وباملناسبة أشكر كل فريق عمل املجلة والباحثين الذين كان لهم دور في . الجزائر -مستغانم

أين تناول هذا العدد مقاالت متنوعة عالجت مواضيعها مشاكل . مساهماتهم البحثية املميزة

 .زئيمتعددة واقترحت حلوال لها عملية تطبيقية، على املستوى الكلي والج

، وكلنا امتنان للقائمين عليها، الاقتصاد والبيئةفهنيئا لنا جميعا صدور هذا العدد ملجلة 

 .هدهم وعلمهم ووقتهم خبراء كانوا أو باحثين، لكم جميعا ألف شكرا وتقديرجوالذين ساهموا ب

ث العلمي، وفي ألاخير ال يسعني إال الدعاء وألاخذ باألسباب الستمرار ورقي هذه املجلة خدمة للبح

 ...اللهم ثبتنا بالقول الثابت، وأشرح صدورنا، وسدد خطانا، وأجر الخير على ألسنتنا وأقالمنا

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

  

 :مدير املجلة      

 عدالة العجال. د.أ 

 


