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 :قائمة المراجع
  :القوامیس/1
، دار المعارف الجامعیة، االسكندریة، مصر، قاموس علم االجتماعمحمد عاطف غیث،  -1

1989.  

  :الكتب/2
وم, أحمد النجدي وآخرون -2 دریس العل ي ت ة ف دار , طرق وأسالیب واستراتیجیات حدیث

  .2003, مصر, القاھرة, الفكر العربي

لي -3 ن مرس د ب اھج البح, أحم المن الم واالتص وم اإلع ي عل ي ف وان , 2ط, ث العلم دی

  .2005, الجزائر, بن عكنون, الساحة المركزیة, المطبوعات الجامعیة

  .1998, الجزائر, دار األمة, ھذه ھي الثقافة, أحمد بن نعمان -4

  .2000, الجزائر, مطبعة النجاح, الرھانات البیئیة في الجزائر, أحمد ملحة -5

یني -6 ید الحس ة ,الس ري -المدین اع الحض م االجتم ي عل ة ف ارف, 3ط, -دراس , دار المع

  .1985, مصر, اإلسكندریة

ید -7 اطي الس د الع ید عب یة, الس ة والشخص ع والثقاف اع  -المجتم م االجتم ي عل ة ف دراس
  .2003, مصر, اإلسكندریة, دار المعرفة الجامعیة, -الثقافي

ة, الجزء الثاني, ريعلم االجتماع الحض, السید عبد العاطي السید -8 ة الجامعی , دار المعرف

  .2000, مصر, اإلسكندریة

ل رزق -9 یخ خلی ة, الش الم والبیئ الم  -اإلس ف اإلس ى موق وء عل لط الض ة تس دراس
  .2006, لبنان, بیروت, دار الھادي, في مجال الحفاظ على البیئة وتشریعاتھ

  .2008, األردن, عمان, وقدار الشر, البیئة والمجتمع, علي شوابكة, أیمن مزاھرة -10

ة, دار الھدى, منھجیة العلوم االجتماعیة, حسان الجیالني, بلقاسم سالطنیة -11 , عین ملیل

  .2004, الجزائر

ا -تلوث البیئة, حسن أحمد شحاتة -12 ة مواجھتھ ة وكیفی دار , السلوكیات الخاطئ ة ال مكتب

  .2006, مصر, القاھرة, العربیة

ة -,البیئة والمجتمع, رشوانحمد أحسین عبد الحمید  -13 اع البیئ م اجتم ي عل , -دراسة ف

  .2006, مصر, اإلسكندریة, المكتب الجامعي الحدیث
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ة, حمد رشوانأحسین عبد الحمید  -14 اع التربی م اجتم ي عل ة والمجتمع دراسة ف , التربی

  .2002, مصر, اإلسكندریة, المكتب العربي الحدیث

د -15 د الحمی ین عب د حس وان أحم ةم, رش كالت المدین اع  -ش م االجتم ي عل ة ف دراس
  .2005, مصر, اإلسكندریة, مؤسسة شباب الجامعة, -الحضري

ة والواقع, حمید خروف و آخرون -16 ا -اإلشكاالت النظری ة نموذج دار , -مجتمع المدین

  .1999, الجزائر, قسنطینة, البحث

د شوكات -17 ة, خال ة البیئی ن منظور -الجریم وم م وبي دراسة حول المفھ ة , -جن جمعی

  .2001, مصر, القاھرة, اآلفاق

, األردن, عمان, دار حامد, -دراسة في التربیة البیئیة -اإلنسان والبیئة, راتب السعود -18

2004.  

دى عین , مناھج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعیة, رشید زرواتي -19 دار الھ

  .2007, الجزائر, ملیلة

د  -20 د الحمی ة, الطنطاويرمضان عب ة البیئی ة( التربی ة حتمی ة, )تربی ان, دار الثقاف , عم

  .2008, األردن

ي للبحوث , أخالقیات البیئة وحماقات الحروب, زكریاء طاحون -21 ب العرب ة المكت جمعی

  .2002, مصر, القاھرة, والبیئة

  . 2006, األردن, عمان, دار الفكر, 2ط, مدخل إلى التربیة, سامي سلطي عریفج -22

د أوزان س ةأحم ع, بوری ة والمجتم ان والبیئ ة, اإلنس ة الجامعی , دار المعرف

  .2008, مصر, اإلسكندریة

ن -23 ط حس د الباس اعي, عب ث االجتم ول البح ة, 3ط, أص ة وھب ر, مكتب , مص

  .1982, القاھرة

, اإلسكندریة, دار المعرفة الجامعیة, -مداخل نظریة -علم االجتماع, عبد العاطي السید -24

  .1985, مصر

دار -25 د دوی اح محم د الفت الم, عب ال واإلع یكولوجیة االتص ھ -,س ولھ ومبادئ دار , -أص

  .2005, مصر, اإلسكندریة, المعرفة الجامعیة



 175

د -26 ادر عاب د الق فاریني, عب ازي س ة, غ م البیئ یات عل ل, 2ط, أساس ان, دار وائ , عم

  .2004, األردن

  .1981, بیروت لبنان, ھضة العربیةدار الن, مجتمع المدینة, عبد المنعم شوقي -27

رون -28 ردون وآخ زوز ك ر, ع ي الجزائ ة ف ة , البیئ اط الطبیعی ى األوس أثیر عل الت
, مخبر الدراسات واألبحاث حول المغرب والبحر األبیض المتوسط, الحمایة واستراتیجیات

  .2001, الجزائر, قسنطینة, جامعة منتوري

ر -29 ق قم ام توفی روك, عص ي مب حر فتح ق , س ي تحقی ة ف ة االجتماعی و دور الخدم نح
  .2004, مصر, اإلسكندریة, المكتب الجامعي الحدیث, البیئیة التربیة

  .2003, مصر, مؤسسة شباب الجامعة, اإلنسان والبیئة في عالم متغیر, عصام نور -30

یظ -31 ا, عماد محمد ذیاب عبد الحف ة حمایتھ ا -البیئ ا وخاطرھ , عمان, دار صفاء, تلوثھ

  .2004, ردناأل

  .1992, مصر, اإلسكندریة, دار المعرفة الجامعیة, جغرافیة العمران, فتحي أبو عیانة -32

ة التلوث, فتحي دردار -33 ي مواجھ ل, البیئة ف ف ودار وائ زي وزو, المؤل ر, تی , الجزائ

2003.  

ة, فضیل دلیو وآخرون -34 وم االجتماعی ي العل ة ف وري, األسس المنھجی , منشورات منت

  .1999, الجزائر, ینةقسنط

اع, و اخرون, فھمي سلیم الغزوي -35 م االجتم ى عل , اإلسكندریة, دار الشروق, مدخل إل

  .1997, مصر

ة -36 وزي غرایبی یم دھمش, ف ن  ,نع ي لحس رون, ربح ي , وآخ ي ف ث العلم الیب البح أس
  .2002, األردن, عمان, دار وائل, 3ط, العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

, ومشكالت التھجیر والتغییر والتنمیة -علم االجتماع الحضري, حمد اسماعیلقباري م -37

  .1985 ,مصر, اإلسكندریة, منشأة المعارف

, -و الحلول, اآلثار, األسباب -المشكالت البیئیة المعاصرة, محمد إبراھیم محمد شرف -38

  .2007, مصر, اإلسكندریة, دار المعرفة الجامعیة

د عاطف غیث -39 م, محم اع الحضري عل ة, -مدخل نظري -االجتم , دار النھضة العربی

  .1982, لبنان, بیروت
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راھیم -40 اس إب د عب ریة, محم وائیات الحض ة والعش ة, التنمی ة الجامعی , دار المعرف

  .2003, مصر, اإلسكندریة

ذلك -41 د ك د محم دن, محم ل الم جیر وتجمی د التش س وقواع ارف, أس أة المع , منش

  .2007, مصر, اإلسكندریة

ة, محمد مرسي محمد مرسي -42 ة, اإلسالم والبیئ وم األمنی ة للعل ایف العربی ة ن , أكادیمی

  .1999, المملكة العربیة السعودیة, الریاض, مركز الدراسات والبحوث

د -43 د حمی ود أحم رة, محم اري لألس ب حض ة مطل ة البیئی رات -الثقاف لة محاض , -سلس

  .2003, دمشق, سوریا ,دار الرضا للنشر, سلسلة الرضا للمعلومات

ي تشكیل سلوك -البیئة واألطفال, محمود حسن شمال -44 ا ف ة وأثرھ  دراسة نوعیة البیئ

  .2006, مصر, القاھرة, دار اآلفاق العربیة, 3دراسات في علم النفس االجتماعي , األطفال

ولى -45 د الم ود عب وث, محم ة والتل ة, البیئ باب الجامع ة ش كندریة, مؤسس ر, اإلس , مص

2005.  

ة, مصباح عامر -46 دار , التنشئة االجتماعیة والسلوك االنحرافي لتلمیذ المدرسة الثانوی

  .2003, الجزائر, األمة

  .2000, األردن, عمان, دار الفكر, مباديء الصحة العامة, مصطفى قمش وآخرون -47

  .2001, مصر, دار الكتاب الجامعي, قضایا اجتماعیة معاصرة, معن خلیل العمر -48

ة, موریس أنجرس -49 دریبات علمی وم اإلنسانیة ت ة, منھجیة البحث في العل  -50: ترجم

  .2004, الجزائر, دار القصبة, مصطفى ماضي: إشراف ومراجعة, بوزید صحراوي

ة, و آخرون, میلود سفاري -50 وم االجتماعی , أساسیات في منھجیة وتقنیات البحث في العل

وري ة منت ةك, قسنطینة, منشورات جامع وم االجتماعی وم اإلنسانیة والعل ة العل م , لی قسم عل

  .2006 -2005, جامعة منتوري قسنطینة, االجتماع والدیمغرافیا

ور -51 ة منص ري, ھال اع الحض م االجتم ي عل رات ف دیث, محاض امعي الح ب الج , المكت

  .2001, مصر, اإلسكندریة

اعوري -52 راھیم الف ل إب روط, وائ وة الھ د عط ة, محم احما -البیئ یانتھا-یتھ دار , -وص

  .2009, األردن, عمان, المناھج

  :المذكرات/ 2
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فیان -53 ري س ن ق ي ظل التشریع الجزائري ,ب ة ف ة البیئ انوني لحمای ام الق ذكرة , النظ م

  .غیر منشورة, 2005-2004, الجزائر, التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء

وثاإلستراتیجیة الوطنیة لحمایة , خیر مراد -54 ة الحضریة من التل ة , البیئ ذكرة مكمل م

ة اع البیئ م االجتم ي عل تیر ف ھادة الماجس ل ش ة, لنی انیة واالجتماعی وم اإلنس ة العل م , كلی قس

ة وم االجتماعی اع, العل م االجتم د خیضر, شعبة عل ة محم كرة -جامع , 2009 -2008, -بس

  .غیر منشورة

 المؤسسة االقتصادیة للمحافظة علىدور إدارة الجودة الشاملة في , سمیة عمراوي  -55 

مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في , -بسكرة -لوطایة-الملح دراسة حالة مركب -البیئة

ة , اقتصاد وتسییر مؤسسة: تخصص, العلوم االقتصادیة وم االقتصادیة والتجاری ة العل كلی

وم التسییر م, وعل وم االقتصادیة, قس د خیضر بسكرة, العل ة محم را, جامع -2008, لجزائ

  .غیر منشورة, 2009

ل فتیحة -56 اطق الصحراویة, طوی ي المن ة ف -السیاسة الحضریة ومشكالتھا االجتماعی
ة بسكرة ي مدین ة ف اع , -دراسة میدانی م اجتم ي عل ھادة الماجستیر ف ل ش ة لنی ذكرة مكمل م

ة ة, التنمی وم االجتماعی انیة والعل وم اإلنس ة اآلداب والعل م االجتم, كلی م عل -2003, اعقس

  .غیر منشورة, 2004

المجاالت الخضراء مابین نصوص التقنین العمرانیة وتنفیذھا حالة , غانمي فاتن  -57
مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في الھندسة المعماریة , مدینة بسكرة: الدراسة
دس كلیة الھندسة وعلوم المھن, العمارة والسكن في المناطق الجافة وشبھ الجافة: تخصص

 غیر منشور, 2007 ,جامعة محمد خیضر بسكرة, قسم الھندسة المعماریة
رش -58 ود األب ة, محم الب الجامع دى ط ي ل وعي البیئ ة  -ال افیة بجامع ة استكش دراس

م االجتماع ,-ورقلة -مرباح قاصدي ي عل : تخصص, مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر ف

ة اع البیئ م اجتم ة , عل وم االجتماعی ة العل انیةكلی اع, واإلنس م االجتم م عل د , قس ة محم جامع

  .غیر منشورة, 2008-2007, خیضر بسكرة

ایب ذراع -59 دني ش ة, می ة البیئ ي حمای دني ف ع الم ة ( دور المجتم ات البیئی الجمعی
ل شھادة , للجمعیات البیئیة المحلیة بمدینة بسكرة ةدراسة میدانی, -)نموذجا ة لنی مذكرة مكمل

ةالماجستیر في علم اال اع البیئ م االجتماع, جتماع تخصص علم اجتم وم , شعبة عل م العل قس

ة ة, االجتماعی انیة واالجتماعی وم اإلنس ة العل ر , كلی د خیض ة محم كرة -جامع -2008,-بس

  .غیر منشورة, 2009
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  :منشورات حكومیة/3
 .  بسكرة, المطبعة الصحراویة, بسكرة بوابة الصحراء, الخریطة السیاحیة -60

دیوان  -61 یاحةال ي للس ر, المحل حر المثم كرة الس حراویة, بس ة الص كرة, المطبع , بس

  .2008, الجزائر

  .2003, التقریر الوالئي حول حالة بسكرة, مفتشیة والیة بسكرة -62

ماؤنا ثروتنا فلنحافظ , وكالة الحوض الھیدروغرافي الصحراء, وزارة الموارد المائیة -63
  .2009, الجزائر, ورقلة ,علیھ
ةوزا -64 یم والبیئ ة اإلقل تقبل , رة تھیئ ة ومس ول حال ي ح اون التقن ائي للتع دیوان اإلنم ال

  .2000, لجزائرا البیئة في

ة -65 یم والبیئ ة اإلقل ة , وزارة تھیئ المي للبیئ وم الع ییر  05الی وجیھي لتس ط الت المخط
  .والیة بسكرة, مدیریة البیئة, الصلبة الحضریة النفایات

  :المداخالت والمجالت /4
داع -66 ر واإلب ة, الرابطة الوالئیة للفك ة البیئی وعي الغائب -الثقاف دوة , -ال محاضرات الن

  .2008, الجزائر, الوادي, دار الثقافة, السابعة

ة, تشارلز روث -67 ة البیئی ا, جذورھا -الثقاف ي التسعینات, تطورھ ا ف ة, واتجاھاتھ : ترجم

  .1998, االردن, -اربد -موكجامعة الیر, العدد الخامس عشر, عبد هللا خطایبیة

ار -68 دین مخت ي ال ة, مح اة االجتماعی ي الحی ة ف ة البیئی ة والتربی اطق , دور التربی المن
ا الجافة ة , وشبھ الجافة نموذج اطق الجاف ي المن ة االقتصادیة ف دولي حول التنمی ى ال الملتق

  .2001, الجزائر, ورقلة, المركز الجامعي, وشبھ الجافة

ین السیاسة , شایب ذراع میدني, مزھود نوال -69 ة ب ة البیئ ة لحمای االستراتیجیة الوطنی
ودة ة المفق دودة والثقاف ة, المح اق علمی اني, آف دد الث اد, الع ة الرش امعي , مكتب ز الج المرك

  .2008, الجزائر, تمنراست

, التوعیة البیئیة ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامة, قحام وھیبة, مزیاني نور الدین -70

امس وطني الخ ى ال ة, الملتق اد البیئ ول اقتص ادیة, ح وم االقتص ة العل ة , كلی أوت  20جامع

  .12/12/2008-11:بتاریخ, سكیكدة



 179

ة الشاملة, مامنیة سامیة, ھادفي سمیة -71 ق التنمی ي تحقی ة ف ى , دور التربیة البیئی الملتق

تدامة ة المس ى التنمی ره عل ة و أث اد البیئ ول اقتص امس ح وطني الخ ییر ك, ال وم التس ة عل لی

  .2008أكتوبر  22 -21, سكیكدة 1955أوت  20جامعة , والعلوم االقتصادیة

ة, یحي محمودي -72 ة البیئ دد األول, رسالة المسجد, المنھج القرآني في تنمی السنة , الع

  .2006, أكتوبر, الجزائر, وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف, الرابعة

  

  

  :المحاضرات /5

ألقیـت علـى طلبـة , محاضرات فـي مقیـاس الثقافـة البیئیـة, الثقافة البیئیة, الدینزمام نور  -73
كلیـــة اآلداب والعلـــوم , تخصـــص علـــم اجتمـــاع البیئـــة, )غیـــر منشـــورة( ,الســـنة أولـــى ماجســـتیر
  .2008, جامعة محمد خیضر بسكرة, االجتماعیة واإلنسانیة

  
  :  مواقع االنترنت/06
  http://www.balagh. com :ال عنقن حاجة إلیھا؟الثقافة البیئیة لماذا نحن ب -74

ان ع -75 يإیم اس عل ة, ب وم االجتماعی ة العل ي, مجل وعي البیئ ال ع, ال : ننق

http//www.swmsa.com/index.php.28-05-2008.13  

ھ, صالح بن علي أبو العراد -75 ة تحقیق ي وكیفی وعي البیئ ة ال ة تنمی ال عن, أھمی     :نق

-  2008-11-http://www.saois.net/oat/arrad/65.htm15  

ة -76 ة البیئ ي حمای ر ف ة الجزائ انیة, تجرب وم اإلنس ة العل ة, مجل نة الرابع دد, الس  29 الع

  http//www.ulum.nl:نقال عن, 2006, تموز

دن -77 كالت الم امس, مش اب الخ ال , الب نق
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