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 الفصل: في المشاركة 

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

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

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

 صل.إضافية لمن تشارك في الف

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

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

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

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

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

 إضافية لمن تشارك في الفصل.

http://www.salanezi.com/
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 عامة إجراءات

 :الغياب-1

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

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

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

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

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

 بشكل عام.

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

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

 :االختبارات-3

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

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

 المدرس على غير ذلك.درس خالل الفصل الدراسي، إال إذا نص  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    ·   

 .، أما موعد االختبار النهائي فيحدد من قبل قسم التسجيلاً جد

 االختبارات: مواعيد

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

 يهدف المقرر إلى:     

 .تاريخي وجغرافي وسياسيالتعرف على مفاهيم العرب والعروبة والوطن وعالقته بظهور اإلسالم كإطار  •
التعرف على مفاهيم سوسيولوجية أساسية كالتغير االجتماعي والتنمية والتخلف والتخطيط والمفاهيم المتصلة بها  •

 .وإدراك كيفية توظيفها لفهم واقع الوطن العربي المتغير واتجاهاته وعوامله
لثقافي والسياسي العربي بين مختلف أجزاء الوطن تنميه الشعور بالعروبة وأهمية التضامن االقتصادي واالجتماعي وا •

 .العربي كأسلوب تفكير وعمل للخروج من مأزق التخلف
منها الوطن العربي ككتل جغرافية والتي تحول  يعانيتشجيع الطالب على دراسة أنماط ونماذج من المشكالت التي  •

رس في ذهن الطالب )معايير المستقبل( أهمية يغ بما-إشراقا وتحضرا  أكثردول تغيير الواقع االجتماعي إلى واقع 
 .العمل الجماعي وتوحيد األهداف وتوجيه الجهود بما فيه صالح األمة العربية

غرس روح البحث والحوار والجدل الهادف البناء في عقل الطالب كأسلوب حياة وتفاعل مع اآلخرين على أن يكون  •
 .صب وضيق األفقمبنيا على البحث العلمي والدراسة بعيدا عن التع

 محتوى المقرر

 :أوال: مقدمة

 . نشأة العرب والفكر العربي وعالقته بظهور اإلسالم وانتشاره تاريخيا.1

 .االستراتيجي. الوطن العربي وأهمية موقعه 2

 . إمكانيات الوطن العربي المادية والبشرية كعوامل داعمة لتعاونه وتضامنه.3

 المؤدية إلى تفكك وتخلف الوطن العربي.. الظروف السياسية السلبية 4

 .التغير االجتماعي وأثره في تنمية الوطن العربي ثانيا:

 .التحضر- التطور- التنمية- النمو-. مفهوم التغير االجتماعي والمفاهيم المتصلة به كالتغيير 1

 . طبيعة التغير ومظاهره.2

 . اتجاهات التغير االجتماعي )نظريات(.3

 العوامل المساعدة على التغير االجتماعي في الوطن العربي.. 4
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 التنمية والتخلف ثالثا:

 . تعريف مفهومي التخلف والتنمية.1

 . التنمية كعملية مستمرة.2

 . نماذج التنمية الجزئية والشاملة.3

 . العوامل المساعدة على تحقيق التنمية أو إعاقتها في الوطن العربي.4

 تنمية.التخطيط وال رابعا:

 . مفهوم التخطيط.1

 . التخطيط قديما وحديثا )اإلحصاء(.2

 . أنماط التخطيط واتجاهاته.3

 . آليات التخطيط ووسائله.4

 . واقع التخطيط والتنمية في الوطن العربي.5

 : مشكالت تعيق عملية التنمية في الوطن العربي.خامسا

 العربي.. األسرة والمشكلة الديموغرافية في الوطن 1

 . الوعي االجتماعي لدى الشباب وأثره في التغير االجتماعي.2

 . التعليم وسوق العمل في الوطن العربي.3

 . دور المرأة في عملية التنمية االجتماعية.4

 . الطبقية واألقليات وإسهامها في المشاركة السياسية وأثرها في التنمية والتغير االجتماعي.5

 (.الواقع- األهداف-ة كمنظمة إقليمية سياسية ودورها في التعاون والتضامن العربي )النشأة . جامعة الدول العربي6
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