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 مقدمة في البيئة والتنمية المستدامة

 
ر دراسي  مشروع مقرَّ

 لطالب السنة الجامعية األولى
 

روصف الم  :قرَّ
رالم اتم تصميم هذ جميع الكليات  في األولىلتقديم المفاهيم األساسية للبيئة والتنمية المستدامة لطالب المرحلة  قرَّ
رز رك  ي. سالمواضيعنهج متعدد إطار في  يبحث في القضايا البيئية المعقدة فهووالتخصصات.   حيثعلى البيئة من  المقر 

أساليب مختلفة، بما في ذلك دراسات  وذلك بإعتمادمع الجوانب االجتماعية واالقتصادية للتنمية المستدامة،  المتعددةعالقاتها 
 حالة من المنطقة العربية. 

 
رالمأهداف   :مرجوةنتائج الالو  قرَّ

رنهاية  عم ن لدى، من المتوقع أن يالدراسي المقر   الطالب: تكو 
  وصالتها بالقضايا االقتصادية واالجتماعية، والمشاكل المرتبطة بها. األساسيةالبيئية فهم أفضل للمفاهيم 
  فهم أفضل للتحديات التي تواجه البيئة ووسائل تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الجوانب المالية واالنتقال إلى

 األخضر.النمو 
 .فهم أفضل للخدمات التي تقدمها النظم اإليكولوجية لحياة اإلنسان 
 االقتصادية والبيئة.و  تحليل العالقات المعقدة بين النظم االجتماعية 
   الة في تحسينها وحمايتها.اكتساب المعرفة والمهارات والقيم االجتماعية واالهتمام القوي بالبيئة والدوافع للمشاركة الفع 
  والعالقات المتبادلة واالستخدامات والترتيبات المؤسسية التي تحكم  ،توزيعهاكيفية فهم أفضل للموارد الطبيعية و تطوير

 استخدامها.
 د التأثيرات البشرية على النظم اإليكولوجية.يحدت 
 البيئية. ياتاألخالق إدراك أهمية 
 رها التاريخي.مفهوم وأهمية االستدامة وتطو   استيعاب 
 المتعلقة  يعضاالمو  حولوالعروض التقديمية  التقنيةارات األساسية إلجراء البحوث األكاديمية والكتابة اكتساب المه

 بالبيئة.
 

 قراءات ومراجع مطلوبة
رللمسيتم اختيار القراءات المطلوبة   ا  خصيص إنتاج كتاب أو أكثر المطلوبومحلية. في نهاية المطاف،  أجنبيةمن مصادر  قرَّ

 لطالب.على ا إضافيةقراءة  توزيع موادسيتم كما في الجامعات العربية.  الموضوعلتدريس 
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