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 2007قسم الدراسات االجتماعية، الدار األكاديمية للنشر والتوزيع. 
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 الفصل: في المشاركة 

لما كان التعليم العالي يعتمد أساسا على جهد الطالب وتوجيه مدرس المقر، فالمتوقع من الطلبة القيام بجهد فردي لتنمية 

المناقشة في الفصل وطرح معارفهم العامة وبخاصة ما يتعلق منها بالمحتوى العلمي للمقرر. لذا فإن المطلوب من طلبة المادة 

درجات  10ومن أجل تحفيز الطالبات على المشاركة فإن أستاذ المقرر قد خصص  األسئلة والتعليقات ذات الصلة بالمقرر.

 إضافية لمن تشارك في الفصل.

تي تمس حياة إن مقرر الكويت والتنمية كمقرر ثقافي عام يعد فرصةً مثلى للحوار حول الموضوعات الحيوية التي يشملها وال

كل فرد منا بشكل أو بآخر. وهي أمور نلمسها ونعيشها بشكل يومي. كذلك فإن كل رأي أو وجهة نظر قد تكون مفيدة مهما 

اعتقد قائلها بخالف ذلك. فالخطأ والصواب أمران نسبيان. لكن ما يفصل بين رأي وآخر هو قدرة صاحب الرأي على تدعيمه 

عتمد صاحب الرأي األسلوب الموضوعي البعيد عن التحيز الشخصي، كلما كان رأيه أكثر حظاً بحقائق وبيانات وأدلة. وكلما ا

درجات  10للقبول. لهذا أتمنى أن تستغل فترة الفصل الدراسي هذا بنقاشات علمية مثمرة. لذا فقد خصص أستاذ المقرر 

 إضافية لمن تشارك في الفصل.
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 عامة إجراءات

 :الغياب-1

المقرر بتطبيق لوائح الكلية فيما يتعلق بالغياب عن المحاضرات. كذلك فإن الحضور المتأخر يؤثر سلباً على سيقوم مدرس 

للتأخير عن بداية المحاضرة. بعد ذلك يمكن للطالبة  فقط دقائق خمس سير المحاضرة، لذا فإن مدرس المقرر سيعطي فترة

ساعات إنذار ثاني أما إن  6ساعات ستحصل على إنذار أول و 3 ةالطالبوعندما تغيب  . غائبة تبرستع دخول الفصل لكنها

 عن كل غياب أو تأخير. ونصف  درجةساعات فستحرم من المقرر. كما سيحسم أستاذ المقرر  9غابت 

  

 :الغش-2

الرئيسية إلنصاف المجد لما كان التحصيل العلمي هدفاً أساسياً للتعليم، فإن قياس الفروق الفردية بين الطلبة هو الوسيلة 

والمجتهد وتمييزه عن اآلخرين. لذلك فإن الغش ما هو إال محاولة للتحايل على وسيلة القياس هذه ومن ثم الحصول على تقدير 

ال يعكس القدرات الفعلية لمتعاطيه. وهو عالوة على ذلك ممارسة فيها إهانة مباشرة لمدرس المقرر بشكل خاص وللكلية 

 بشكل عام.

لكل تلك األسباب وغيرها مما ال يتسع المجال لذكرها، فإن مدرس المقرر سيستخدم كل ما لديه من صالحيات لتطبيق اللوائح 

 المعتمدة من قبل الكلية، دونما تردد، على كل من يثبت عليها محاولة أو التلبس بالغش.

 :االختبارات-3

 االختبار تاريخ حتى لالفص بداية من درس ما كل االختبار األول يشمل   ·   

 .تاريخه حتى األول االختبار بعد درس ما كل االختبار الثاني يشمل   ·   

 درس خالل الفصل الدراسي، إال إذا نص المدرس على غير ذلك. االختبار النهائي سيشمل كل ما   ·   

أوراق االختبارات والدرجات الختبارات منتصف الفصل الدراسي بعد أربع محاضرات أو بحد أقصى ستة  تسلم·  

 محاضرات بعد االختبار.

مواعيد اختبارات الفصل محددة أدناه وهي مواعيد نهائية وملزمة للجميع. ال يؤجل االختبار إال في الحاالت الضرورية    ·   

 .ئي فيحدد من قبل قسم التسجيل، أما موعد االختبار النهاجداً 

 االختبارات: مواعيد

 
 2018ديسمبر  10االختبار الثاني:   2018أكتوبر  29  األول:االختبار 

  



 :   توصيف المقرر

يعتبر المقرر مقرراً ثقافياً عاماً يشترك في دراسته جميع طلبة الكلية ويهتم بدراسة الكويت أرضاً وتاريخاً وسكاناً وموارد 

يعرض المقرر كذلك عالقات الكويت  اقتصادية، ويعكس اهتمام المجتمع الكويتي بالتنمية وتعريف الطالب بأبعاد هذا الجانب.

 الخارجية وشخصيتها السياسية ودورها الفعال في المجاالت الخليجية والعربية واإلسالمية والعالمية.

لكويتية وعلى كافة المؤسسات واألنشطة التي تأثرت بالتخريب والتدمير ويهتم المقرر بأثر الغزو العراقي الغاشم على البيئة ا

وكذلك جهود الكويت في إعادة التعمير في كافة القطاعات والمجاالت. كما يهتم المقرر بدراسة الجانب التاريخي في دحض 

لمقرر انتماء الشعب الكويتي ادعاءات العراق ومطامعه في الكويت والتي استهدفت وجود الكويت وكيانها وشعبها. ويؤصل ا

 لهذه األرض ويؤكد االعتزاز بالكويت الصغيرة حجماً الكبيرة دوراً وفعالً.

 :أهداف المقرر

 التعرف على مفهوم التنمية وجوانبها. وعلى مفهوم التنمية الشاملة. •

 ، واالعتزاز بها.إعداد الطالب بخلفية ثقافية عن الكويت ماضيها وتطورها التاريخي وتأكيد االنتماء لألرض •

 التعريف بحدود الكويت وعالقة أرضها بسكانها قديماً وحديثاً. •

 إبراز آثار الغزو العراقي على البيئة في الكويت وتوضيح سبل إعادة تأهيلها. •

اء اإللمام بخصائص النمو السكاني لمجتمع الكويت قبل وبعد اكتشاف النفط والظروف التي ألمت بتطوير النمو السكاني أثن·  •

 الغزو وبعد التحرير.

 التعرف على مالمح االقتصاد الكويتي قبل النفط وبعده وأثر الغزو العراقي عليه. •

 التعرف على التعليم في الكويت وأثرة في جوانب التنمية، وأثر الغزو العراقي على التعليم ومؤسساته. •

 
 :المقرر محتوى

 لنظريات التنمية والجدل حول مفهومها وإمكانية تحقيقها في دول العالم الثالث.* مدخل: مفهوم التنمية. يشمل إطاراً عاماً 

 

 .الفصل األول: نشأة الكويت وتطورها السياسي
 نشأة الكويت         -

 التطور السياسي للكويت         -

 مرحلة االستقالل والمسيرة الديمقراطية         -

 التاريخية للعراق في الكويتخرافة الحقوق          -

 

 



 .الفصل الثاني: بيئة الكويت وأثرها في التوجه البحري للسكان قديما  

                                                   الموقع وأثرة –          

 مناخ الكويت وأثره في صحة اإلنسان واألنشطة المختلفة –          

 الجغرافية للكويت ودورها في كارثة الغزو العراقيالظروف  –          

 عالقات الكويت الخارجية وأثرها في التفاهم العالمي حول قضيتها –          

 الفصل الثالث: أثر الغزو العراقي على البيئة الكويتية، وسبل إعادة تأهيلها

 أثر الغزو العراقي على البيئة الكويتية         -

 دة تأهيلهاسبل إعا         -

 الفصل الرابع: طبيعة النمو السكاني لمجتمع الكويت

 خصائص النمو السكاني لمرحلة ما قبل ظهور النفط –          

 خصائص النمو السكاني لمرحلة ما بعد ظهور النفط حتى الغزو العراقي –          

 ريرخصائص النمو السكاني لمرحلة الغزو العراقي وما بعد التح –          

 الخطط التنموية والسياسات السكانية-          

 السياسة السكانية بعد التحرير –          

 الفصل الخامس: مالمح االقتصاد الكويتي

 مالمح االقتصاد الكويتي قبل اكتشاف النفط –          

 مالمح االقتصاد الكويتي بعد اكتشاف النفط –          

 الغزو العراقي على االقتصاد الكويتيأثر  –          

 

 



 الفصل السادس: التعليم في الكويت وأثره في جوانب التنمية

 مقدمة –          

 هيكل نظام التعليم العام –          

 التعليم العالي –          

 أثر الغزو العراقي على التعليم ومؤسساته –          
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