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 .وجودها فهو يعبر عن الغرض منها  هو سبب بالجسم إن  هدف أية حركةالطلبة تعليم  .1

تعد أحد العوامل العديدة التي تسهم في تنمية  يؤكد الهدف حقيقه هي ان الحركة الكشفيه -2

قدرات الفتية والشباب واليمكن ان تحل محل األسرة او المدرسه أو المؤسسات الدينية أو 

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 

 االجتماعية أو الثقافية .

 

إن إعداد المواطن الصالح يعد أحد االهداف الرئيسة للحركة الكشفية ويجب ان يفهم من  -3

خالل هذا الهدف ومضمونه الواسع ان المواطن أوال وقبل كل شئ ألن هذا الفرد جزء من 

 المجتمع الذي يعد بدوره جزءاً من هيكل الدولة

 مبادئ الحركة الكشفيةتعليم الطلبة  -4

 كشفية وماذا يتظمنها.تاريخ الحركة الشرح  -5

 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ

 بناء المعرفة العلمية للطلبة حول العالقة بين الالعب وطريقة االداء.  -1أ

ومدى  بالحركة الكشفيةبناء مفهوم واضح للطلبة لمعرفة المفاهيم االساسية الخاصة -2أ

 االساليب المستخدمة بالدرس. تاثير

تنمية وتطوير قابليات الطلبة لمعرفة التغير  الحاصل والظواهر المتعلقة بالسلوكيات  -3أ

 الحاصلة عند الطلبة.

بناء المعرفة العلمية التطبيقية في ادراك المدرس للفروق الفردية بين الطلبة وانهم  -أ4

 .ية يختلفون في قدراتهم وطاقاتهم العقلية والجسم

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

دراسة سلوك الفرد في اطار العوامل الوراثية والعضوية التي نتجت عنها    – 1ب   

 المهارة.



 

 .بالمرشداتفهم وتفسير كيفية حدوث المواصفات الخاصة  -2ب

السيكولوجية المختلفة عند الطلبة التي تؤثر عليهم سواء كانت هذه  دراسة الخصاائص -3ب

 الخصائص جسمية او جسدية او فسلجية.

.  

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة . -1

 طريقة المناقشة. -2

 طرائق التقييم      

 االمتحان  -1

 التقارير االسبوعية  -2

 مشروع فردي او جماعي -3

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة . -1

 طريقة المناقشة . -2

 طرائق التقييم    

 االمتحان . -1

 التقارير االسبوعية . -2

 مشروع فردي او جماعي. -3

  



 

 

والتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف التأهيلية المهارات العامة و -د 

 الشخصي (.

 

 الزيارات الميدانية لدور التاهيل . -1د

 . للتالميذاالطالع على احدث طرق التدريب  -2د

 الدورات والندوات الخاصة بالتعامل مع الالعبين لغرض فهم كل ماموجود بمواد القانون. -3د



 

 بنية المقرر .11

األسبو

 ع

الساعا

 ت

اسم الوحدة /  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوعأو 

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

كشافة   تاريخ الحركة الكشفية  2 1

  ومرشدات

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

كشافة  هدف الحركة الكشفية 2 2

 ومرشدات

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

كشافة  مبادئ الحركة الكشفية 2 3

 ومرشدات

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

كشافة  الكشفيةالطريقة  2 4

 ومرشدات

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

كشافة  الرحالت الكشفية 2 5

 ومرشدات

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

نبذة تاريخية موجزة عن  2 6

 الرحالت

كشافة 

 ومرشدات

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

األهداف التربوية  2 7

 للرحالت

كشافة 

 ومرشدات

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

تنظيم الرحالت  2 8

 واإلشراف عليها

كشافة 

 ومرشدات

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

كشافة  أنواع النيران 2 9

 ومرشدات

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

كشافة  حفالت السمر 2 10

 ومرشدات

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

كشافة  السمر مواصفات مقدم   2 11

 ومرشدات

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 



 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

الخاصة حسب مصادر الكلية التوأمة ومصادر وكتب 

 بالمقرر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 / ويكيبيديا. الكشافة والمرشدات

 / المكتبة الرياضية العربية.الكشافة والمرشدات 
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كشافة  مكونات البرنامج 2 12

 ومرشدات

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

كشافة  مكان حفالت السمر 2 13

 ومرشدات

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

الدراسات والدورات  2 14

 التدريبية

كشافة 

 ومرشدات

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

كشافة  الكشفيالمنهاج  2 15

 ومرشدات

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 


