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 الجزائر –رفيقة بن عيشوبة. د
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 الجزائر –آمال بن صويلح . د                              
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 الجزائر – أبو بكر بوسالم. د

 الجزائر –العجال بوزيان. د

          الجزائر –عميروش شلغوم. د
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 الجزائر – أمينة فداوي . د   

 الجزائر –وهيبة قحام. د
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 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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 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
 

 

 

 

 
 

  0000أبريل /      (01)العدد ،  (03)جلد امل
 

 الفهـرس

 

 

 

 

 

 

 الصفحة (ان)اسم ولقب الباحث  عنوان املقال

 سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية املصدرة للنفط

 -دراسة حالة الجزائر-

 (أدرارجامعة ) بللعما أسماء. د

 (أدرار جامعة) بن عبد الفتاح دحمان. د.أ
12 

كأحد مرتكزات إلادارة  (CCS)وتخزينه نظم اقتناص الكربون 

ــــــــوية ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عرض تجربة مجموعة : البيئية في املؤسسات الطاقــــ

(Stat Oil Hydro )ةالنرويجي 

 (أم البواقي جامعة) زرقين عبود.  د.أ

 (تبسةجامعة ) عبد الحليم الحمزة. د
33 

 طبيعة الجزاء إلاداري في التشريع البيئي املقارن 
 (تيارتجامعة ) خالد ميسوم.  د

 (يارتجامعة ت) حسناوي سليمة. د
10 

العالقات العامة ودورها في إدارة ألازمات إلادارية في منظمات 

 ألاعمال ألاردنية

 (املنصورة، مصرجامعة ) زهري دمحم عبد الفتاح. د.أ

 (الجامعة الهولندية، مصر) الضمور أسامة عودة. ط
67 

الخضراء ودورها في تعزيز آليات صناعة مواد التجميل 

 -دراسة حالة شركة لوريال-الاستدامة البيئية

 (0سطيفجامعة ) بوشناف صافية. أ

 
29 
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الاقتصاد والبيئةة ـمجل  

 الاقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة  علمية دولية 

  0000 بريلأ/      (01)العدد ،  (03)املجلد 
 

 افتتاحية العدد 
 
 

 ، والصالة والسالم عيى خير املرسلين،ميحرلا نمحرلا هللا مسب

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

 .ألامين نقتدي، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه

، وهي "البيئةالاقتصاد و " يسعدنا أن نضع بين أيدي القراء الكرام العدد الثاني من مجلة 

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

التجارية وعلوم التسيير بجامعة عبد الحميد بن باديس،  ،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

 .، على املستوى الكلي والجزئيمتعددة واقترحت حلوال لها عملية تطبيقية

، 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

رقي هذه املجلة خدمة للبحث العلمي، وفي ألاخير ال يسعني إال الدعاء وألاخذ باألسباب الستمرار و 

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

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

  

 :مدير املجلة      

 عدالة العجال. د.أ 

 


