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وصف المساق:
تتناول المادة التعريف بالعالقة الجدلية بين البيئة و التنمية ودور البيئة في التنمية والعالقة الوثيقة بين التغيرات البيئية
والمناخيةة وتثثيراةةا اةخ الخلةةل التنمويةة ومعوقةةات تلبيقخةا وذةةبل تخلةخ اةةبط الم ةالالتا وتةةربل بةين ا تجااةةات
والمواقةةف ا جتما يةةة والثقافيةةة ودوراةةا فةةي المفاف ةةة اةةخ البيئةةةا المةةا تبف ة فةةي الم ةةالالت البيئيةةة فةةي العةةال
وانعالاذاتخا اخ المجتمعات اإلنذانية ،وتتناول البرامج البيئية التنموية بعالقتخا بمفخو التنمية المذةتدامة وبلة اةخ
المذتويات العالمية و ا قايمية و المفاية اا
أهداف المساق:
يخدف المذاق إلخ :
 أن يتمالن اللالب من تالوين وجخات ن ر فول البيئة وم الالتخاا
 أن يتعرف اللالب اخ مجمو ة من القضايا الرئيذية التي ترتبل بالعالقة بين البيئة والتنميةا
ن األثر البيئي لام اريع التنمويةا
 أن يتمالن اللالب من التابة بف
 أن يتعرف اللالب ن التغيرات المناخية و اخ المفااي العامية المتعاقة بالتنمية البيئية ا
 أن يدر اللالب القة التغير المناخي بالالوار البيئية ودور التنموي في افدا التغيير ا
 أن يتعرف اللالب اخ مفااي التر يد وإ ادة التدوير والمفاف ة اخ البيئة من من ور تنمويا
 أن يتعرف اللالب اخ المواقف األردنية والعربية والدولية من قضةايا المفاف ةة اةخ البيئةة وم ةاريع اإلدامةة
لامصادر اللبيعية،وان يةدر ويقةي اللالةب دور الماذذةات الفالوميةة وغيةر الفالوميةة والمجتمةع المفاةي فةي
تفقيق التنمية المذتدامةا
 أن يمتا اللالب ماالة التفايل النقدي لألفالار المعروضة ايخ ن التنمية والبيئةا
مخرجات التعليم ( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية )

يفترض باللالب بعد دراذته لخبا المذاق أن يالون قادرا اخ:

 -1تعميق قدرة اللالب النقدية والتفاياية في التعامل مع قضايا التنمية والبيئةا
 -2اذتيعاب و رض وتفذير العوامل المختافة التي تادي إلخ تفقيق برامج مذتدامة لامفاف ة اخ البيئة
والموارد اللبيعيةا
 -3فخ واذتيعاب الواقع التراالمي لقضايا التنمية ال اماة و القتخا بالقضايا البيئيةا
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 -4التعرف اخ أامية بناء القدرات الباتية لامعرفة فول قضايا البيئة وم الالتخا ولرق الفل المتناذبة مع
القضايا التنموية المذتدامةا
 -5يفال ويقي ا تجااات المعاصرة في فخ قضايا التنمية والبيئة المختافة اخ المذتويات المفاية والعربيية
والعالميةا
أساليب التدريس:

-

المفاضرات الن رية التي يقدمخا أذتاب المادةا
المجمو ات العامية ا فتراضية
العروض ا لالترونية
العصف الباني والفوار
زيارات ميدانيةا
رض وتقدي ونقا ات جمعية لالابةا
تالايف اللابة بإ داد تقرير بفثي ومناق ته ن األثر البيئيا
تالايف اللابة بالقيا بفماة إ المية لاترويج لقضايا البيئة من من ور تنموي ا
تثبيةةةت المصةةةلافات والمفةةةااي األذاذةةةية التةةةي تةةةرد فةةةي ذةةةياق المذةةةاق بالاغةةةة العربيةةةة
واإلنجايزيةا

أسس التقييم:
معايير التقييم

العالمة

%20
ا متفان األول ( التابي )
%20
ا متفان الثاني ( التابي )
ا متفانات
%40
ا متفان النخائي ( التابي )
%5
درجة مق المذاامة الوا ية والبالية في الفوارات والمناق ات
تعمل مجمو ات من اللابة أذبو يا ً برصد أا الم االل البيئية التي تتناولخا %5
الصفافة المفاية ذوا ًء الانت قضايا بيئية مفاية أو دولية وتوثيق بل  ،ويت
التعايق ايخا ومناق تخا من قبل اللالب
مذتوى األبفا أو التقارير ،يقو الل لالب بالتابة تقرير ن م الاة بيئية %10
ويناق خا من في األذباب -والمخالر -ولرق المعالجة أو الفد منخا -توثيق
بالمراجع العاميةا
%100
المجموع:

التاريخ

فذب البرنامج

الجدول الزمني للتقدم في المساق (مكونات المادة):
يتالون المذاق من (  ) 48ذا ة دراذية موز ة اخ ( )16أذبو ا ً بواقع ( )3ذا ات لالل أذبوع من أذابيع الفصل
الدراذي و اخ النفو التالي:
مالحظات
الموضوع
التاريخ
األسبوع
األول والثاني
 مفااي ومصلافات مرتبلة بالبيئة
 البيئة والن ا البيئي والتاو :
المفخو  ،العناصةر ،األبعةاد ،والوذةائل وا تجااةات المفايةة
والدولية لمعالجة التاو
 الخواء
الثال والرابع
 الماء
فترة إجراء
والخامس
 التربة
ا متفان
والذادس والذابع
األول
 التنوع الفيوي
والثامن
 التوازن البيئي (التوازن بين التنمية والبيئة)
 الوضع البيئي في األردن
 األردن والموارد اللبيعية :الزرا ة واألفراش
 وقف التصفر
 دراذة األثر البيئي
التاذع والعا ر
 التغير المناخي والبيئي و القته بالالوار
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التغير المناخي وانعالاذه اخ األردن
إ ادة التدوير



البيئة والتنمية المذتدامة (العالقة بين البيئة والتنمية)










الفضرنة  ،الذالان والتنمية والبيئة
اآلثار البيئية لافروب والنزا ات
الم اريع الالبرى وتثثيراا اخ البيئة
مياط الديذي
المفا ل النووي
قناة البفرين
روض ومناق ات اللابة
ا متفان النخائي

فترة إجراء
ا متفان
الثاني

الحضور والمواظبة:
 اخ اللالب أن ينت في المفاضرات ب الل تا تفت لائاة المذاولية في فالة تجاوز الفد المذموح به لاغيابا
 نذبة الغياب  %15 :من دد المفاضرات في الفصل الوافدا
 في فالة تجاوز اللالب لافد المذموح به لاغياب يرصد له المة ( صفر ) في ابا المذاق
العبء الدراسي المتوقع:
المعدل ا يتوقع أن يقضي اللالب اخ األقل ( ) 6ذا ات أذبو يا ً في دراذة ابا المذاق

المراجع:
المرجع المقرر للمادة:
لقد تم إعداد دوسيه من قبل مدرس المادة تشمل على مكونات المادة الموضحة أعاله ،كما
تم ذكر المصادر والمراجع في متن الدوسيه.
مراجع مساندة:
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