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  قـائمــة المراجــع
  

  :المراجع باللغة العربية: أوال
   

 الكتـب:  
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. مبــــادئ اقتصــــادیات المــــوارد والبیئــــة. أحمــــد رمضــــان نعمــــه اهللا، إیمــــان محمــــد محــــب زكــــي-04 

  . 1995. مركز اإلسكندریة للكتاب: مصر
: مصــر. العـالم النـاميتحریـر التجـارة العالمیــة فـي دول . أحمـد عبـد الخـالق، أحمـد بــدیع بلـیح-05 

  . 2003. الدار الجامعیة
الــدار العربیــة للنشــر : الطبعــة األولــى مصــر. تكنولوجیــا تــدویر النفایــات. أحمــد عبــد الوهــاب-06 

  . 1997. والتوزیع
الـدار العربیـة : مصـر. الطبعـة األولـى. قضایا النفایات في الوطن العربـي. أحمد عبد الوهاب-07 

  . 1997.للنشر والتوزیع 
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  . 2000.قابیة الدار الدولیة  لالستمارات الن

اقتصـادیات المـوارد . رمضان محمد مقلـد، أحمـد رمضـان نعمـه اهللا، عفـاف عبـد العزیـز عایـد-15 
  . 2004الدار الجامعیة : مصر. والبیئة

دار البحـوث العلمیـة : الكویـت. البیئـة واإلنسـان عالقـات ومشـكالت. زین الـدین عبـد المقصـود-16
1981 .  

دار الشـروق : األردن. الطبعـة الثالثـة.مـدخل إلـى العلـوم البیئیـةال. سامح غرایبة، یحي الفرحان-17
  . 2000.للنشر والتوزیع

: األردن. الطبعـة األولـى. االتجاهات الحدیثة في مالیة األعمـال الدولیـة. سرمد كوكب الجمیل-18
  . 2001. دار الحامد

: اإلســــكندریة. " وجــــدوى االســــتثمارات األجنبیــــة" نظریــــات التــــدویل . عبــــد الســــالم أبــــو قحــــف-19
  .2001مؤسسة شباب الجامعیة 

  مصر . شرح تشریعات البیئة. عبد الفتاح مراد-20
دیـــوان : الجزائـــر. التلـــوث البیئـــي مخـــاطر وتحـــدیات المســـتقبل. عبـــد القـــادر رزیـــق المخـــادمي-21 

  . 2000المطبوعات الجامعیة 
. ان محمــد محــب زكــيالقــادر عطیــة، الســیدة مصــطفى إبــراهیم، إیمــ دعبــد القــادر محمــد عبــ-22 

  . 2005جامعة اإلسكندریة : مصر. قضایا اقتصادیة معاصرة
  . 1999. دار المجدالوي: األردن. الطبعة األولى. التمویل الدولي. عرفان تقي الحسن-23 
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  . 1999الفجر للنشر والتوزیع 
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 .2004 .جامعة الجزائر. معهد العلوم االقتصادیة.ماجستیر

 المجـالت:  
  . 2002ار الجزائر العدد األول أكتوبر جامعة أدر . مجلة الحقیقة -1
  .1967. 2التدفقات المالیة إلى إفریقیا البنك الدولي واشنطن العدد . مجلة التمویل والتنمیة -2
  .9مجلة العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة جامعة باتنة الجزائر العدد  -3
  .2002جوان . 17قسنطینة الجزائر العدد  يمجلة العلوم اإلنسانیة جامعة منتو ر  -4
  .1999مجلة الجرائر البیئیة كتابة الدولة المكلفة البیئیة الجزائر  -5
 .1996. 4مجلة التمویل والتنمیة العقیدة البیئیة الجدیدة البنك الدولي واشنطن العدد  -6
 التقاریر:  

البنك . عرض عام تنمیة مستدامة في عالم متغیر. 2003تقریر عن التنمیة في العالم  -1
  . دولي واشنطنال
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث : دراسات عالمیة التنمیة الصناعیة المستدیمة أبو ظبي -2

  .16االستراتیجیة العدد 
- 18القاهرة معهد البحوث والدراسات اإلفریقیة نوفمبر . ندوة قضایا التنمیة والبیئة في إفریقیا -3

  . 2000نوفمبر  19
  .  مطابع جامعة الدول العربیة: منطقة العمل العربیة القاهرة. ةالبیئة والتشغیل والتنمی -4

 وثائق حكومیة :  
  . 2001وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة ماي  2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر  -1
بسكرة . لجنة الصحة وحمایة البیئة. المجلس الشعبي الوالئي. تقریر حول وضعیة البیئة -2

2003.  
  . نشور وزاري مشترك وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئةم -3
  . مخطط وطني ألنشطة البیئة والتنمیة المستدامة وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة -4
  . 2002التقریر الوالئي حول حالة البیئة ومستقبلها مفتشیة البیئة لوالیة بسكرة ماي  -5
  . 1997وطني االقتصادي واالجتماعي المجلس ال.تقریر البیئة في الجزائر رهان التنمیة  -6
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 الملتقیات العلمیة  

جامعة . ملتقى دولي في المالیة.اشكالیة تحویل الدین الخارجي.عبد الكریم یحي بوریقات  -1
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 الكتب:  
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Paris: de boeck 2005.  
 
 

  وثائق حكومیة:  
1- Plan national d’action pour l’environnement et du développement 
durable. . ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. 
Algérie Janvier 2002.    
2- Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement ministère de 
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3- Journée d’information et d’étude sur la fiscalité écologique. Ministre 
de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Algérie 23-
01.2002.       

 مواقع االنترنیت: 
 

1- www.nepad.org . 15/10/2005. 
2-www.ANABA.com le 25/06/2005. 
3-www.wildif-pal.org. 
4- www.duraz.net.htm  le 07/07/2005.  
5- www.ary.org.htm. le 28/07/2005. 
6- www.greenline.com.htm 
7- www. Maro-ecologeit.net le 04/01/2006. 
8- www. Ecowod-mag.com. 
9- www.scince arbh/inds htm . 
10- www.un..com . le 19/12/2005. 
11- www. alwatan .com . le 19/12/2005. 
12- www.elaa.gov.eg. 



  186

13-www.evermment.htm..   
14- www.Islamoline.net.htm.  
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-www.org.com.htm. 18   
19- www.aljazera.com. 
20- www.evermment.you.jou.htm.      
21- www.arabernewal .com.  
22- www.arij.org.htm le 11/08/2006. 
23- www.aucbm.org le 01/12/2005. 
24- www.earth-poly.org. 
25- www.FAO.com le 01/05/2006. 
26- www.UNESCO.org le 28/11/2005. 
27- www.elakhbar.com le 07/12/2005.       
28- www. Grounline.com.kw. 
29- www.anngyaddimocrats.org.        
30- www.annahyaddimocrat.org le 07/07/2006. 
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