
 

  

 

 

 
 

 جغر 465 :رقم المقرر ورمزه العوملة والتنمية :اسم المقرر

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

  (نظري)2 :الساعات المعتمدةالرابع :مستوى المقرر

 
 :Module Description                                    :وصف المقرر 

التعريف بالعوملة وآثارها على التنمية  يتناول املقرر
كما يهتم املقرر بتعزيز قدرة . يف دول العامل

 الفرصو للثروة اجلغرايف الرتكزالطالب على حتليل 
املقرر  يتناول ماك .والتحديات املصاحبة هلا

واألنشطة  املوارد توزيع يفالدويل  التفاوت
 االقتصادية وعالقتهما بتوزيع السكان واآلثار

املؤسسات دور  على الضوء لقاءإمع ، املرتتبة عليها
ذات العالقة، مع اإلشارة  والتشريعات والتنظيمات

  . إىل موقف اإلسالم من العوملة والتنمية

Globalization and Development 
Credit:2 

This  course  deals  primarily  with  

defining  the  concept  of  globalization  

and  its  effects  on  development  

worldwide  with  the  aim  of  enhancing  

the  ability  of  students  to  examine  and  

analyses  geographical  concentration  of  

wealth  and  its  attendant  opportunities  

and  challenges . 

The  course  goes  on  to  focus  on  such  

issues  as  global  disparity  in  the  

distribution  of  resources  as  well  on  

economic  activities  and  their  

relationship  with  population  

distribution  and  concomitant  effects,  

and  the  role  of  institutions,  

organizations  and  related  legislations  

play  in  this  respects  to  and  with  

reference  to  the  attitude  of  Islam  

toward  Globalization  and  Development  

in  general. 
 

     
                                  :Module Aims:     أهداف المقرر 

. فهم العوملة وأبعادها يف التنمية
 

Help  students  to  understand  the  

concept  of  Globalization  and its  

developmental  dimension.  

 ودورها يف التعريف بالتنظيمات واملؤسسات الدولية
 .التنمية غري املتساوية

Acquainted  with  the  role  international  

organization  and  institutions  play  in  

uneven  development.  

   (هـ  )منوذج 

 خمتصر توصيف املقرر 



اإلسهام يف تطوير فهم األمناط املختلفة للتنمية غري 
املتساوية يف العامل وكيف ميكن تغيريها إىل تنمية 

  .عادلة ومستدامة

How  to contribute  in  realizing  different  

patterns  of  uneven  development  on  a 

global level and the possibility of  

transforming them into an equitable and 

Sustainable development.  

 Highlight the attitude of Islam towards .إبراز موقف اإلسالم من العوملة والتنمية

Globalization and Development. 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

. فهم مصطلح العوملة وآثارها على التنمية
 

To  comprehend  the  concept  of  

globalization  and  its  effects  on  

Development .  

فهم وتفسري أمناط التنمية غري املتساوية يف العامل، 
  .والتعرف على احللول املمكنة يف ذلك

To  understand  and  explain  patterns of  

uneven  development  in  the  world  and  

identify  possible  solutions  for  this. 

 

  To  conceive  the  attitude  of  Islam. فهم النظرة اإلسالمية حنو العوملة والتنمية

towards  Globalization  and  

Development. 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 والتنميه العومله
 نشاهتا:  االقتصاديه

تطورها  تاثريها

 ة العريبةاملؤسس  محد أوداد كيكسو، 
  للدراسات والنشر

م 2002

املفاهيم :  ةالعومل
 األساسيه،

 فانزإيو نابيل، أموين 
  بيتسي

 لألحباث ة العريبةالشرك
 والنشر

م 2009

 املستدامه ةوالتنمي ةالعومل
العريب  الوطن يف

م 2008ة دار دجل  رعد سامي التميمي،

م 2004ة بيت احلكم  القادر  فاحل عبدحلمي،ة  العامليةالالمساوا
 اجلديدة اجلغرافيا
العاملي  الدخل لتفاوت

م 2004 احلوار الثقايف كلن، فايرباو

 
 
 
 



 
 
 


