
 
 

 جغر327: رقم المقرر ورمزه   التنمية اإلقليمية ادلستدامة:اسم المقرر

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر ال يوجد: المتطلب السابق للمقرر

 (نظري) 3 :الساعات المعتمدةالخامس : مستوى المقرر

           :Module Description:      وصف المقرر 

يهتم ادلقرر بادلفاهيم العامة حول التنمية 
واالستدامة، وتطور فكر االستدامة، والقضايا 

ادلعاصرة على ادلستويني العادلي واإلقليمي للعالقات 
بني النشاطات البشرية والبيئة الطبيعية مثل تأثري 
القرارات العامة والسلوكيات اخلاصة على البيئة 

وتتضمن مثل هذه القرارات هيكل ادلرافق . ادلادية
العامة، واستخدام ادلواد الكيميائية يف مكان 

العمل، الزراعة، إنتاج مواد آمنة بيئياً، واستخدام 
الطاقة وادلواد الالزمة لربامج التنمية، والتخلص من 

كما يوضح ادلقرر كيفية تأثري الضوابط . النفايات
البيئية يف عملية صنع القرار لتحقيق التوازن 

واالستدامة للعناصر اليت تسمح باالستدامة للتنمية 
عن طريق احملافظة على ادلوارد ومحاية البيئة وتنمية 
ادلوارد البشرية والتخطيط دلستقبل متوازن بني كافة 

ويركز . األنشطة العمرانية واالقتصادية واالجتماعية
ادلقرر على التدريب على جوانب من ادلؤثرات 

وتعزيز نظم ادلشاركة وتطوير الشبكات .البيئية
 . التخطيطية

Regional Sustainable Development 
Credit: 2 
The course studies the general concepts 

of development and sustainability, and 

the evolution of sustainability thinking. It 

also deals with contemporary issues in 

global and regional relationships between 

the human activities and the physical 

environment such as the impact of public 

and private decisions and behavior on the 

physical environment. Such decisions 

include the structure of public utilities, 

the use of chemicals in the workplace, 

agriculture, the production of 

environmentally safe materials, the use of 

energy and materials required for 

development programs, and disposal of 

waste. The course deals also with the 

impact & environmental constraint's on 

the process & decision- making and how 

this assist in achieving a balanced and 

sustainable regional development through 

programs of resource conservation 

environmental protection, development of 

human resources and maintain a balance 

between urban, economic and social 

activities . The course stresses on the 

training of students on aspects of 

environmental impacts and promoting 

participatory systems and developing 

planning networking with reference to 

RSD. 

                                :Module Aims:     أهداف المقرر 
  

ادلتعلقة والنظريات  التعرف على بعض ادلفاهيم 
. بالتنمية واالستدامة

To introduce the student to the concepts 

and theories of development and 

sustainability. 

   (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر 



التعرف على القرارات العامة والسلوكيات اخلاصة 
والضوابط ادلؤثرة يف البيئة ادلادية وعالقتها بالتنمية 

اإلقليمية ادلستدامة 

To acquaint the student with general 

decisions, behavioral attitudes and other 

factors, human or physical, influencing 

the environment in terms of their 

relations with sustainable regional 

development. 

 ادلستدامة ادلؤشرات األساسية للتنميةحتديد 
 (احلياة االجتماعية ادلكان،-البيئة االقتصاد،)

Identify core indicators for sustainable 

development (economy, environment - 

place, social life) 

 Identify the factors affecting and affectedحتديد العوامل ادلؤثرة وادلتأثرة يف التنمية 

by development  

تدريب الطالب على اقرتاح خطط حتقق االستدامة 
من خالل إعطاء أمثلة على ممارسات عادلية 

ناجحة حلماية البيئة واحلفاظ على ادلوارد، وحتقيق 
. تنمية متوازنة ومستدامة

Help in training students to propose 

development plans that will bring 

sustainability through citing examples of 

successful programs for environmental 

protection and resource maintenance 

achieved in various areas. 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

 To identify elements and concepts of. حتديد عناصر التنمية الشاملة

comprehensive development. 

ادلسامهة يف وضع اخلطط لتوزيع التنمية ادلتوازنة 
 .مكانياً، وزمنياً 

To contributing designing plans for 

spatially and temporally balanced 

development. 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

. بوسشت فمبادئ التنمية ادلستدامة 
دوجالس 

الدار الدولية 
لالستثمارات الثقافية 

م 2000

دراسات يف التنمية البشرية 
ادلستدامة يف الوطن 

حبوث الندوة الفكرية :العريب

سامل،عماد عبد 
اللطيف 

م 2001 

التنمية البشرية ادلستدامة ودور 
حالة : ادلنظمات غري احلكومية

البلدان العربية 

م 1999األمم ادلتحدة محزة، نبيلة 

An Introduction to 

Sustainable Development 

Rogers, P. P., et 

al 

Earth Educational 

Foundation Inc. 
2008 

Introduction: Ecology, 

Realism and the Social 

Sciences, Risk, 

Szerszynski, B., 

S. Lash, et al. 

S. Lash, B. 

Szerszynski and 

B. Wynne. 

1996 



Environment and 

Modernity: Towards a 

New Ecology 
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