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 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

Ministry of Higher Education and Scientific  

Research-Algeria 

  -2البليدة  –جامعة علي لونيس ي 

University of Blida 2 – Ali Lounisi 

 قتصادية و التجارية و علوم التسيير إلكلية العلوم ا

التنمية املستدامة، تسيير املوارد البشرية و  املقاولةمخبر   

 

 

 

 

 
كنموذج تنموي جديد لدعم أبعاد التنمية خضر ألقتصاد اإلا

 املستدامة في الجزائر 

 -دراسة تجارب  -
 

 

 

 

 PRFUبالتعاون مع فرقة البحث الجامعي 

 خضر في الجزائر وتأثيره على تحقيق التنمية املستدامة  ألرهانات الاقتصاد ا :املوسومة بعنوان 

 تنظم 

 Google meetكتروني برنامج إلالفضاء ا عبرامللتقى العلمي الدولي ألاول 

meet:   

 2222أكتوبر   25 - 24  يومي  

 الافتتاح على الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الجزائر

 

 
 

 (مدير الجامعة)رمول خالد . د.أ ول ألالرئيس الشرفي للملتقى العلمي الدولي ا

 (عميد الكلية) غردي دمحم . د.أ     ول ألمنسق للملتقى العلمي الدولي ا

 ( رئيس مخبر )ساطور رشيد .د.أ       ول ألاملشرف العام للملتقى العلمي الدولي ا

 نائب املشرف العام للملتقى العلمي الدولي 

   ول ألا
 بضياف صالح .د              

 

 طويل آسيا .د             ول ألرئيسة امللتقى العلمي الدولي ا

 تيتام دليلة  . د                                  نائبة رئيسة امللتقى  ورئيسة لجنة التوصيات      

 فريوه نرجس. د                      ول ألرئيسة اللجنة العلمية للملتقى الدولي ا
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 سياآمرابط . د    نائبة اللجنة العلمية

 بودريش زهرة.د ول  ألرئيسة اللجنة التنظيمية للملتقى الدولي ا

   دراج عفيفة.  د    نائبة اللجنة التنظيمية
 سالوتي حنان. د رئيسة أمانة امللتقى العلمي الدولي ألاول 

 كرمي مليكة. د نائبة أمانة امللتقى

 شنش سارة. د تصالإلا عالم وإللجنة ا رئيسة

 لحشم قسمية.د تصالإلعالم واإلنائبة لجنة ا
 

 عضاء اللجنة العلمية للملتقىأ

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  مليكة كركار .د إيطاليا –جامعة نوبولي فيدريكو الثاني  د دجلة عبد هللا.أ

دمحم خضر سالم  .د

 الشطي

البترول  مؤسسة  –خبير في شؤون الطاقة 

 الكويت  – الكويتية

حسني حسن دمحم .د.أ

 مهران

 جمهورية مصر العربية     -العميد سابق   –جامعة بنها 

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  ميلودي أم الخير.د   2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  كرمي مليكة. د

 2سطيف  –عباس جامعة فرحات  بلهامل شهرزاد.د 3جامعة الجزائر  مداني جميلة.د

مساعد دكتور . أ

إبراهيم دمحم حسين 

 الحسابية

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  علي حمزة.د فلسطين        –سراء إلجامعة ا

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  طاطاي كمال.د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  طالبي دمحم.د.أ

جامعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  هدي عبد علي خطاب.أ

 مسؤولة مركز التوفل  – العراق –بغداد 

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  حجاج زينب.د

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  نزالي سامية.د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  قندوز فاطمة الزهراء.د

عبد الرزاق حمد .د.أ 

 حسين 

 جامعة تكريت  –دارة والاقتصاد إلعميد كلية ا 

 .العراق  

الجامعة  -معاون العميد العلمية والدراسات العليا الهام خضير عباس شبر.أ

 العراق –املسنتصرية 

خالد دمحم طالل بني .د

 حمدان

 -جامعة عمان العربية  –عميد شؤون الطلبة 

 ردنألا

 2البليدة  -جامعة علي لونيس ي   عمراوي سمية.د

 قسنطينة –مير عبد القادر ألجامعة ا بزاز حليمة.د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  قسميةلحشم .د

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  بوخاري سمية.د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  دراج عفيفة.د

 3جامعة الجزائر  رجرج وهيبة.د 3جامعة الجزائر  سمسوم صليحة.د

 السياحيةكلية العلوم  –املستنصرية الجامعة  تغريد سعيد حسن.د

 العراق –

صادق عواد كاظم  .د

 كطيب الدراجي 

 –بغداد  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 .العراق 

 عنابة-جامعة باجي مختار    ساليمي أحمد. د.أ  2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  معزوز نشيدة.د

 خميس مليانة      -جامعة الجياللي بونعامة  خيازي فاطمة الزهراء. د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  بوشامة مصطفى  .د

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  حمدي باشا نادية  .د بومرداس –جامعة دمحم بوقرة  مطالي ليلي.د

   2البليدة  –جامعة علي لونيس ي   الباتول جمعة  .د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  بركان زهية.د.أ

 البليدة   –جامعة علي لونيس ي  مغدروي شهرزاد                            . د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  بوحرب حكيم.د

 تيبازة –مركز الجامعي  علي مرسلي     بوعوينة سليمة.د خميس مليانة  -جامعة الجياللي بونعامة  أكلي كلثوم.د

 2البليدة  -جامعة علي لونيس ي    كداتسة عائشة.د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  طيب سليمان مليكة  .د

عيس ى نجاة  . د  سوق أهراس –جامعة دمحم الشريف  حليمي حكيمة.د   3الجزائر  جامعة  

بركان أنيسة               . د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  هوادف عائشة.د  2البليدة  -جامعة علي لونيس ي   
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دون إلاخالل  ،تحقيق النمو والتنمية املستدامةب يهتم مفهوم قتصاد ألاخضرإلايعتبر           

من أجل النهوض بالتعليم  ،بالنظام البيئي و كذلك توفير املساعدات واملنح للدول الفقيرة

ناتج  ، و يمثلوبذلك تتحقق العدالة واملساواة في التنمية ،والصحة والبنية ألاساسية

 الذي مع الحد من املخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، و ي قتصادإلتحسن الوضع ا

ألاخضر هو نموذج   قتصادإلا. يجتماعإلإلى تحسين املساواة بين إلانسان ورفاهه ا يؤدي

وهو نوع من . قتصاد البيئيإلقتصادية على أساس التنمية املستدامة ومعرفة اإلللتنمية ا

وتدفع املجتمع  يقتصادإلالطرق املنظمة إلنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من املستوى ا

 .موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي نحو حياة أفضل، وتحافظ على

   نإ و .لتحقيق التنمية املستدامةساسية ألاالوسيلة يعتبر قتصاد ألاخضر إلاف         

 .تهااحتياجا و تلبيةكافحة الفقر تعول عليه ملالنامية ال تزال الدول عديد من ال

السريع الذي عرفته الصناعة خاصة في مجال التقنيات املعتمدة في  إن التطور و          

و على ، ية التحتية و املجتمع بصورة عامةخيرة تسبب في خلق أثار سلبية على البنألاآلاونة 

على  الدول اعتماد  إلى ةالعديد سهمت هذه التغيراتأكما . املجال البيئي بصورة خاصة

تحقيق هدف يتمثل في املحافظة على املوارد لى إإستراتيجية جديدة تسعى من خاللها 

نسان باملحيط الذي يعيش إلرتباط صحة اإلالطبيعية لألجيال الحالية و القادمة، نظرا 

 . فيه و مدى احترامه للنظافة و كيفية استغالل املوارد الطبيعية

كونه  ،خضرألاأهمية لالقتصاد أولت ن الجزائر على غرار العديد من الدول إو            

قتصاد الجزائري من إلأهداف التنمية املستدامة خاصة مع ما يعرفه ا لتحقيق وسيلة

وما نتج ( 91-كوفيد )جائحة كورونا ناتجة عن الواقع الذي نعيشه جراء تذبذبات و  أزمات 

 .أسعار البترول و  إنخفاض قيمة العملةفي تغيرات عنها من 

 
 
 
 

 مقدمة

دون إلاخالل  ،تحقيق النمو والتنمية املستدامةب يهتم مفهوم قتصاد ألاخضرإلايعتبر           

من أجل النهوض بالتعليم  ،بالنظام البيئي و كذلك توفير املساعدات واملنح للدول الفقيرة

ناتج  ، و يمثلوبذلك تتحقق العدالة واملساواة في التنمية ،والصحة والبنية ألاساسية

 الذي مع الحد من املخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، و ي قتصادإلتحسن الوضع ا

ج ألاخضر هو نموذ  قتصادإلا. يجتماعإليؤدي إلى تحسين املساواة بين إلانسان ورفاهه ا

وهو نوع من . قتصاد البيئيإلقتصادية على أساس التنمية املستدامة ومعرفة اإلللتنمية ا

وتدفع املجتمع  يقتصادإلالطرق املنظمة إلنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من املستوى ا

 .نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي

   نإ و .لتحقيق التنمية املستدامةساسية ألاالوسيلة بر يعتقتصاد ألاخضر إلاف         

 .تهااحتياجا و تلبيةكافحة الفقر تعول عليه ملالنامية ال تزال الدول عديد من ال

السريع الذي عرفته الصناعة خاصة في مجال التقنيات املعتمدة في  إن التطور و          

و على ، ية التحتية و املجتمع بصورة عامةخيرة تسبب في خلق أثار سلبية على البنألاآلاونة 

على  الدول اعتماد  إلى ةالعديد سهمت هذه التغيراتأكما . املجال البيئي بصورة خاصة

تحقيق هدف يتمثل في املحافظة على املوارد لى إإستراتيجية جديدة تسعى من خاللها 

حيط الذي يعيش نسان باملإلرتباط صحة اإلالطبيعية لألجيال الحالية و القادمة، نظرا 

 . فيه و مدى احترامه للنظافة و كيفية استغالل املوارد الطبيعية

كونه  ،خضرألاأهمية لالقتصاد أولت ن الجزائر على غرار العديد من الدول إو            

قتصاد الجزائري من إلأهداف التنمية املستدامة خاصة مع ما يعرفه ا لتحقيق وسيلة

وما نتج ( 91-كوفيد )جائحة كورونا ناتجة عن الواقع الذي نعيشه جراء تذبذبات و  أزمات 

 .أسعار البترول و  إنخفاض قيمة العملةفي تغيرات عنها من 

 
 
 
 

أحمد راشد عجرش   .م املدية-جامعة يحي فارس  حميدي كلثوم.د

                  

كلية   –رئيس شعبة التطوير في رئاسة الجامعة تكريت 

 العراق  -العلوم  

شوشان خديجة         .د البليدة –جامعة علي لونيس ي  لحضاري نسيمة. د  2البليدة  -جامعة علي لونيس ي   

3جامعة الجزائر  بوشايب حسينة. د عمروش شريف        .د   2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  

مصعب ماجد عبد .د

 الوهاب 

محفوظ مراد .د.أ    العراق  –جامعة بغداد   2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  

كوحيل حياة.د  2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  رضا                بوشنافة. د  

 

كلية الحقوق  – 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي 

 السياسية موالعلو 

 املدية –يحي فارس  جامعة كشيدة حبيبة                                .د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  عبيدة سليمة                              .د

 ميلة -املركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف                           سامي بن جدو . د  2البليدة  –جامعة علي لونيس ي      كواحلة يمينة          .د

 2البليدة  –لونيس ي جامعة علي                             س ي أحمد نذير .د.أ 3جامعة الجزائر  قحام آسيا          .د

 3جامعة الجزائر  دحماني فاطمة                                    . د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  د بن زعرور عمار                           .أ

 تيارت –جامعة إبن خلدون             سيساني ميدون .د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  خليل صبرينة                                .د

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  بن حمودة فطيمة .د.أ املدية  –جامعة يحي فارس  سالم عبد الرزاق .د

 العراق-دارة والاقتصاد إلكلية ا/ الانبار  جامعة   مشتاق طالب  .د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  جياللي شفيق .د

طيب الزغيمي .د 2البليدة  –معة علي لونيس ي جا عثمانية رؤوف.د

 صورية 

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي 

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  مسموس رضوان .د بسكرة -دمحم حيضر  جامعة  برني لطيفة . د

 مليانة    خميس   -جامعة الجياللي بونعامة   كريدر شريف .د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  بوشناف عمار  .د 

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  غزازي فريدة .د.أ تيبازة –مركز الجامعي  علي مرسلي   جليد نور دين . د.أ 

 العراق  –جامعة الانبار  أحمد حسين البتال .د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  فتيحة   عوالي .د

 تيبازة –مركز الجامعي  علي مرسلي  بن لكحل نوال . د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  بوضياف سامية .د

 البليدة  – 2جامعة البليدة  الحيدوس ي أحمد . د  3جامعة الجزائر  فرد أم الخير .د

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  شعيب حمزة.د  تيبازة –مركز الجامعي  علي مرسلي   بركان أسماء . د

 تيبازة  –املركز الجامعي مرسلي  خليفة أحالم .د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  فرقاني سومية.د

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  قاس ي ياسين  . د.أ 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  مفتاحي دمحم . د

 بومرداس –جامعة دمحم بوقرة   شيقارة هجيرة .د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي   ى فرات أسم.د

 العراق    –جامعة بغداد  ميسون طاهر محيي .د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  خليد عائشة.د

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  اسطنبولي أسماء.د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  سعد هللا أحمد أمين.د

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  قرامطية زهية.د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي   شويح دمحم . د

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  القينعي عبد الحق . د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  حاوشين ابتسام . د.أ

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  قويدري كمال.د بومرداس –جامعة دمحم بوقرة  مسدوي دليلة .د

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  عبد الرحمان  بنين.د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  محاجبية نصيرة . د

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  بن بايرة ريمة .د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  بوكلثوم نعيمة .د

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  للوش ي  دمحم.د.أ 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي   فاطمة  قبة  .د

 بومرداس –جامعة دمحم بوقرة  قهواجي أمنية .د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  بوخدوني وهيبة         .د.أ

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  تحانوت خيرة .د.أ معسكر  –مصطفي اسطنبولي  جامعة                     عفيف بن عامر  .د

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  شارفي ناصر  .د.أ 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  عوالي بالل .د

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  درحمون هالل  . د.أ 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  بوكريف زهير .د

  2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  مزوغ عادل  .د  2البليدة  –جامعة علي لونيس ي        خروبي سفيان   .د

 تيبازة –املركز الجامعي مرسلي  راجف نصيرة.د 2البليدة  – جامعة علي لونيس ي علون دمحم ملين . د

 3الجامعة الجزائر  شريفي حسيبة.د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  عامر بشير .د.أ

 بسكرة –دمحم حيضر  جامعة  منال هاني.د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  بوبكر  ساخي .د 

 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي  زواوي  عمر حمزة.د 2البليدة  –جامعة علي لونيس ي                      زيدان زهية .د
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 عضاء اللجنة التنظيميةأ

 سياخن مريم .د مرابط فاطمة.د

 أستاذة بن تلوفة دليلة  إدير رانية.د

 أستاذة بن كيح نسرين  أستاذ العشناني خالد

   أستاذة جالطو راشدة طوبال سامية.د.ط

 أستاذة بلعريبي فاطمة الزهراء دوبة سعاد.د.ط

 عبد الرحمن نعيمة  بن أستاذة  أمال يمربلح.د.ط

    بوخدوني جازية.د دمحم حاج قاس ي.د .ط

 أستاذة حاج هللا حيزية عبد العزيزربحي . د.ط

  عوالي فتيحة  .د سعيدي جميلة. د

 أستاذ قاسمي دمحم الزروق الزغيمي مريم. د

 أستاذ زروت رضا فنظازي أمنية .د

 يمان إيراين إ.د أستاذة ايصوالح زهية 

 بغيليش فائزة .د أستاذة بن براهم ليلى 

 فتحية  أستاذة شبوطي أستاذة ابراهيم علي أمال 

 أستاذة  سرير الحرتس ي حياة   لعشب سهام.د.ط

 رفيق خديجة  .د جماعي أم كلثوم  .د 

 رباحي صبرينة .د أستاذ بوسيالة دمحم

 مهديد فاطمة الزهراء .د خروبي سفيان .د

 مليكاوي مولود.د ادمحمي فطوم.د
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 مقدمة

دون إلاخالل  ،تحقيق النمو والتنمية املستدامةب يهتم مفهوم قتصاد ألاخضرإلايعتبر           

من أجل النهوض بالتعليم  ،بالنظام البيئي و كذلك توفير املساعدات واملنح للدول الفقيرة

ناتج  ، و يمثلوبذلك تتحقق العدالة واملساواة في التنمية ،والصحة والبنية ألاساسية

 الذي لحد من املخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، ومع ا ي قتصادإلتحسن الوضع ا

ألاخضر هو نموذج   قتصادإلا. يجتماعإليؤدي إلى تحسين املساواة بين إلانسان ورفاهه ا

وهو نوع من . قتصاد البيئيإلقتصادية على أساس التنمية املستدامة ومعرفة اإلللتنمية ا

وتدفع املجتمع  يقتصادإلاملستوى االطرق املنظمة إلنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من 

 .نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي

   نإ و .لتحقيق التنمية املستدامةساسية ألاالوسيلة يعتبر قتصاد ألاخضر إلاف            

 .اتهاحتياجا و تلبيةكافحة الفقر تعول عليه ملالنامية ال تزال الدول عديد من ال

السريع الذي عرفته الصناعة خاصة في مجال التقنيات املعتمدة في  إن التطور و          

و على ، ية التحتية و املجتمع بصورة عامةخيرة تسبب في خلق أثار سلبية على البنألاآلاونة 

 علىالدول اعتماد  إلى ةالعديد سهمت هذه التغيراتأكما . املجال البيئي بصورة خاصة

تحقيق هدف يتمثل في املحافظة على املوارد لى إإستراتيجية جديدة تسعى من خاللها 

نسان باملحيط الذي يعيش إلرتباط صحة اإل، نظرا  الطبيعية لألجيال الحالية و القادمة

 . فيه و مدى احترامه للنظافة و كيفية استغالل املوارد الطبيعية

كونه  ،خضرألاأهمية لالقتصاد أولت من الدول ن الجزائر على غرار العديد إو             

قتصاد الجزائري من إلأهداف التنمية املستدامة خاصة مع ما يعرفه ا لتحقيق وسيلة

وما نتج ( 91-كوفيد )جائحة كورونا ناتجة عن الواقع الذي نعيشه جراء تذبذبات و  أزمات 

 .أسعار البترول و  إنخفاض قيمة العملةفي تغيرات عنها من 
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 ٲهداف امللتقى

قتصادي و إلقتصاد خلق فرص الشغل و دعم النمو اإلحيث يسمح انتهاج هذا ا           

قبل املؤسسات و اعتماد التسويق  من...( تدوير املواد املسترجعة،)تعزيز الابتكار 

خضر الذي أساسه صناعة منتجات خضراء صديقة للبيئة و صحية على املستهلك و ألا

 .بالتالي يسهم بطريقة غير مباشرة في تقليص فجوة الفقر

 

 ؛خضر والتنمية املستدامة ألساسية لالقتصاد األتوضيح املفاهيم ا 

 ؛خضر ودوره في تحقيق التنمية املستدامة في الجزائر ألقتصاد اإلالتعرف على ا 

 خضر في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية املستدامة في ألقتصاد اإلبراز دور اإ

 ؛الجزائر 

 ؛خضر ألقتصاد اإلستخدام الطاقات املتجددة في الجزائر في ظل تطبيق أسس اإ 

 ؛خضر والتنمية املستدامة ألقتصاد اإلستعراض تجارب بعض الدول في مجال اإ 

  ؛قتصادي إلخضر على النمو األقتصاد اإلاالتحليل الكمي لدراسة أثر 

  خضر في الجزائر لتحقيق التنمية  ألقتصاد اإلمكانية تطبيق اإلرؤية مقترحة

 .املستدامة 
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 شروط و تعليمات للمشاركة في امللتقى العلمي الدولي

  ستمارة بيانات املشاركإ

 : اللقب

 : الاسم

 : البلد

 :الجنسية

 :الوظيفة

 : جهة العمل

 :الرتبة العلمية

 : آخر مؤهل علمي

 : رقم الهاتف

 : البريد الالكتروني

 : رقم املحور 

 .ألاسس النظرية لالقتصاد ألاخضر و مساهمته في التنمية املستدامة  : املحور ألاول 

 .قتصاد ألاخضر في املنظومة التشريعية الجزائريةإلمكانة ا  : الثانياملحور 

 .نتقال الطاقوي في الجزائر بهدف تحقيق التنمية املستدامةإلإستراتيجية ا  : املحور الثالث

،  السياحة) الاقتصادية في إطار تنموي مستدامستثمار في القطاعات إلا : املحور الرابع

 ( .، إدارة و تثمين النفايات ، املوارد املائية النقل و التهيئة العمرانية ، ، الصناعة الفالحة

خضر ودوره في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة ألا بتكارإلا : املحور الخامس

 ؛واملتوسطة 

ملرحلة ما بعد  قتصاد ألاخضرإلالقائمة على ا قتصاديإلالتعافي امعايير  : املحور السادس

 (.91 –كوفيد )أزمة جائحة 

 قتصادإلاستعراض أبرز التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول نحو ا : املحور السابع

   .خضرألا

 

 

 محاور امللتقى
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 شروط و تعليمات للمشاركة في امللتقى العلمي الدولي

املشاركة مفتوحة لجميع ألاساتذة و طلبة الدكتوراه في الجامعات و الباحثين و املهتمين في  

 .مختلف الهيئات و الوزارات

  .أن ال يكون البحث قد سبق نشره أو عرضه في ملتقى آخر 

وبتباعد بين  91بحجم  Simplified Arabicيكون البحث مكتوب باللغة العربية بخط  

و بتباعد  Times  new Roma نجليزية مكتوبا بخطإلوباللغة الفرنسية و ا Simpliسطر ألا

 .Simpliبين ألاسطر  

يجب  يجب أن تكون الورقة البحثية غير مستهلكة، وأصلية وأن تتناول أحد محاور الندوة 

 .صفحة 19صفحة وأن ال تزيد عن  91يقل عدد صفحات البحث عن  أن ال

وراق البحثية مع أصول العمل البحثي العلمي، ويجب أن تشمل الورقة ألينبغي أن تنسق ا 

 . وكلمات املفتاحية (فرنسية أو انجليزية)البحثية ملخصا باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى 

 . التهميش يكون في آخر البحث 

 .تتوافق البحوث مع احد محاور امللتقى أن 

املؤهل العلمي، ( ة)أسم ولقب الباحث: ارة مشاركة تضمترفق الورقة البحثية باستم 

 .تصال وعنوان الورقة البحثيةإلمعلومات ا

 .أن تكون البحوث مضبوطة وفق منهجية البحث العلمي املتعارف عليها 

 .قتصادي إلداء اجزائرية لل تخصيص عدد خاص لنشر أحسن مداخالت في املجلة ال 
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 مواعيد مهمة 

   
استقبال ألابحاث كاملة  آبد  0202أوت  02  

 إنهاء استقبال ألابحاث   0202سبتمرب    02

0202سبتمرب  02  إلاعالن عن ألابحاث املقبولة بعد التحكيم  

 إلاعالن عن البرنامج العلمي للملتقى   0202 أكتوبر 0

 أيام املؤتمر   0202أكتوبر  20-20

 :  لكترونيإلترسل املداخالت كاملة إلى البريد ا

Collo.blida.2021@hotmail.com 

 + 223551232312  :رقم هاتف 

   223112143411+  
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  بيانات املشارك ستمارةإ

 : اللقب

 : الاسم

 : البلد

 :الجنسية

 :الوظيفة

 : جهة العمل

 :الرتبة العلمية

 : آخر مؤهل علمي

 : رقم الهاتف

 : البريد الالكتروني

 : رقم املحور 
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