وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جـــــــهاز اإلشراف والتقــــــوٌم العــــلمً
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

الجامعة -:بغداد
القسم العلمً :فرع العلوم النظرٌة
تارٌخ ملئ الملف2018/10/1:
التوقٌع

التوقٌع

اسم رئٌس الفرع

اسم المعاون العلمً

ا.م.د .زٌنب علً عبد االمٌر
التارٌخ

أ.د .بشرى كاظم عبد الرضا
التارٌخ

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً:
د.ندٌمة بدر
التارٌخ
التوقٌع
مصادقة السٌد العمٌد

وصف البرنامج األكادٌمً
ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا انجازا مقتضٌا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم المتوقعة من
الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة وٌصاحبه وصف لكل
مقرر ضمن البرنامج
1
2
3
4
5

 المؤسسة التعلٌمٌة القسم العلمً/المركز اسم البرنامج األكادٌمً أوالمهنً
 اسم الشهادة النهائٌة النظام الدراسً:سنوي/مقررات/أخرى

جامعت بغداد /كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت للبناث
فرع العلوم النظريت
مادة التربيت الكشفيت
بكلورٌوس
سنوي

 - 6برنامج االعتماد المعتمد

 - 7المؤثرات الخارجٌة األخرى
 - 8تارٌخ إعداد الوصف
 - 9أهداف البرنامج األكادٌمً

2018/10/15

- 10مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -األهداف المعرفٌة
أ -1ان تعرف الطالبة فكرةعن التربٌةالكشفٌة واهمٌتها وخصائصها
أ-2ان تكسب الطالبة المعلومات والمعارف الخاصة بالمهارات الكشفٌة
أ -3ان تتعلم الطالبةالقٌم والعادات والمبادئ الكشفٌة
أ-4ان تعرف الطالبةالمبادئ االساسٌة باالسعافات االولٌة
ب  -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج
ب– 1تعلٌم الطالبات العقدةالبسٌطة والمربعة والربطة الوتدٌة(المغلقةوالمفتوحة) والدورةالمربعة.
ب – 2الفنون الكشفٌة كنصب وتقوٌض الخٌمة والتعرف على انواع التٌران وكٌفٌة اداءحفل السمر
ب – 3تعلٌم الطالبات االعمال الٌدوٌة والفنٌة
طرائق التعلٌم والتعلم
طرٌقةالمحاضرة
طرٌقةالمناقشة
طرٌقةعرض النموذج
تطبٌق المهاررة
طرائق التقٌٌم
درجة للنشاط الٌومً والحضور
أمتحان نظري
أمتحان عملً
التقارٌر والدراسات والنشرات والنشرات وعمل المجالت
القٌام باالعمال الفنٌة المعبرة
ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1حث الطالبات على السلوك الحسن الذي ٌتماشى مع القٌم والمبادئ االجتماعٌة واالسالمٌة
ج -2حث الطالبات على االعتماد على النفس
ج -3حث الطالبات على االحتفاظ بالم متلكات الخاصة بمادة التربٌة الكشفٌة بشكل خاص والممتلكات الخاصة بشكل عام
ج -4ان تشعرالطالبة بالتعاون مع الزمٌالت فً جمٌع االنشطة وتعوٌدها على نكران الذات

ج -5االهتمام بالنظافة الجسدٌة والمكانٌة
طرائق التعلٌم والتعلم

طرائق التقٌٌم

د -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصي )
د -1
د -2
د -3
د -4
طرائق التعلٌم

طرائق التقٌٌم

- 11بنٌة البرنامج
المرحلة الدراسٌة

رمز المقرر او
المساق

اسم المقرر أو
المساق

الثانٌة

الساعات المعتمدة
نظري
 1ساعة

- 12التخطٌط للتطور الشخصً
 .1االطالع على كل ما هو جدٌد فٌما ٌخص التربٌة الكشفٌة
 .2المشاركة فً الدورات التدرٌبٌة والتطوٌرٌة
 .3المشاركة فً الندوات وورش العمل الخاصة فً التربٌة الكشفٌة والعلوم االخرى
 .4المشاركة فً المخٌمات المحلٌة والعربٌة
 .5استخدام التقنٌات الحدٌثة فً التدرٌس
- 13معٌار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )
 .1تحدٌد المعدل المسموح به للتقدٌم
 .2االختبارات المهارٌة واختبارات اللٌاقة البدنٌة
 .3أجراء المقابلة للتعرف على شٌخصٌتها وسالمة النطق
- 14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

 - 10مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم

عملً
 1ساعة

أ  -األهداف المعرفٌة
أ -1ان تعرف الطالبة فكرة عن التربٌةالكشفٌة واهمٌتها وخصائصها
أ-2ان تكسب الطالبةالمعلومات والمعارف الخاصة بالمهارات الكشفٌة
أ -3ان تتعلم الطالبة القٌم والعادات والمبادئ الكشفٌة
أ-4ان تعرف الطالبةالمبادئ االساسٌة باالسعافات االولٌة

ب -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
ب– 1تعلٌم الطالبات العقدةالبسٌطة والمربعة والربطةالوتدٌة (المغلقة والمفتوحة)والدورة المربعة.
ب – 2الفنون الكشفٌة كنصب وتقوٌض الخٌمة والتعرف على انواع النٌران وكٌفٌةاداء حفالت السمر
ب – 3تعلٌم الطالبات االعمال الٌدوٌة والفنٌة
طرائق التعلٌم
طرٌقة المحاضرة
طرٌقةالمناقشة
طرٌقةعرض النموذج
تطبٌق المهاررة
طرائق التقٌٌم
درجة للنشاط الٌومً والحضور
أمتحان نظري
أمتحان عملً
التقارٌرو الدراسات والنشرات والنشرات وعمل المجالت
القٌام باالعمال الفنٌةالمعبرة
ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج-1حث الطالبات على السلوك الحسن الذي ٌتماشى مع القٌم والمبادئ االجتماعٌة واالسالمٌة
ج-2حث الطالبات على االعتمادعلى النفس
ج-3حث الطالبات على االحتفاظ بالمتلكات الخاصة بمادةالتربٌةالكشفٌة بشكل خاص والممتلكات الخاصة بشك
لعام
ج -4ان تشعرالطالبة بالتعاون مع الزمٌالت فً جمٌع االنشطة وتعوٌدها عاى نكئران الذات
ج -5االهتمام بالنظافة الجسدٌة والمكانٌة

طرائق التعلٌم والتعلم

طرائق التقٌٌم
د -المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً)
د -1
د -2

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا
عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .

1
2
3
4
5

جامعت بغداد /كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت للبناث
فرع العلوم النظريت
مادة التربيت الكشفيت

 المؤسسة التعلٌمٌة القسم العلمً/المركز اسم/رمز المقرر أشكال الحضور المتاحة -الفصل  /السنة

 - 6عدد الساعات الدراسٌة (الكلً)

 - 7تارٌخ إعداد هذا الوصف
 - 8أهداف المقرر

سنوي
60ساعت
15/10/2018
جامعت بغداد /كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت للبناث

 -11بنٌة المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم
المطلوبة

اسم الوحدة/أو
الموضوع

االسبوع الواحد

2ساعة

تدرٌسٌات
التربٌة الرٌاضٌة

التربٌة الكشفٌة

 -12البنٌة التحتٌة
 - 1الكتب المقررة المطلوبة
 - 2المراجع الرئٌسٌة (المصادر)
أ  -الكتب والمراجع التً ٌوصى بها (المجالت
العلمٌة ,التقارٌر).....,
ب  -المراجع االلكترونٌة,مواقع االنترنٌت....

طرٌقة التعلم

امتحان نظري
وعملً

التربٌة الكشفٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق

الجمعٌة الكشفٌة العراقٌة

 -13خطة تطوٌر المقرر الدراسً
-1
-2
-3
-4
-5

طرٌقة التقٌٌم

االطالع على كلماهوجدٌد بما ٌخص االجهزة واالدوات التً تخص التربٌة الكشفٌة
متابعةاالصدارات الجدٌدة من الكتب الخاصة بالتربٌة الكشفٌة
المشاركة فً الدورات التدرٌبٌة التطوٌرٌة
المشاركة فً الندوات وورش العمل الخاصة بالتربٌة الكشفً ةوالعلوم االخرى
استخدام التقنٌات الجدٌثة بالتدرٌس

