
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  لٌث جبار نعمه االسم

 mhr_laith@yahoo.com البرٌد االلكترونً

  التربٌة الكشفٌة  اسم المادة

 ( ساعة اسبوعٌا 2) مقرر الفصل

 ي شخص وحة انىطٍ الب عهى انرعاوٌ انًشرشن وَكشاٌ انزاخ وانًغاعذج تأي ولد وألذعهٍى انط اهداف المادة

انحشكح  –أخاللٍاخ انضي انكشفً  –انضي انكشفً  -ذأسٌح انحشكح عشتٍا –ذأسٌخ انحشكح انكشفٍح تانعانى  التفاصٌل االساسٌة للمادة

 يعشفح األذجاهاخ  –انكشفٍح انجىٌح 

 تطبٌقات فً تربٌة الحركة الكشفٌة  الكتب المنهجٌة

 
 المصادر الخارجٌة

 

              كشفٌة فً العراقتأرٌخ الحركة ال

 
 تقدٌرات الفصل

 الفصل الدراسً
 االول 

الفصل الدراسً 
 الثانً 

االمتحانات 
 السرٌعة  الٌومٌة

الواجبات 
 والتقارٌر 

 االمتحان النهائً

51% 51% 51% 51%  11% 

 
 معلومات اضافٌة

 

والمادة  51ته من تقسم الدرجة الى قسمٌن نظري وعملً األمتحان النظري تكون درج     
وهنالك أمور تشجٌعٌة  21فتصبح النتٌجة او معدل الفصل من  درجة 51العملٌة التطبٌقٌة من 

بعمل بوسترات منوعه للحركة للطلبة لتعزٌز مفهوم الحركة الكشفٌة وهً تكلٌف الطالب 
     الكشفٌة بدون تقٌٌد 

 جدول الدروس االسبوعً
 الخمٌس  االربعاء  الثالثاء  االثنٌن  االحد الوقت 

 األول األول   األول 03.1

 األول األول    513.1

 األول األول    523.1

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
  البدنية وعلوم الرياضةالتربية  الكلية :

 االلعاب الفردية  القســم :
 االولى المرحلة :
  ليث جبار نعمه ضر الثالثي :اسم المحا

 مدرس دكتور اللقب العلمي :
 دكتوراه المؤهل العلمي :

كلية  –جامعة القادسية  مكان العمل  :
البدنية وعلوم التربية 
 الرياضة

mailto:mhr_laith@yahoo.com


 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 (2156 -2151فصلٌن الدراسٌٌن للعام )ال عبااسالسنوي على  توزٌع مفردات المنهج جدول
 اتالمالحظ المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

مح انرذسٌظ وكٍفٍح ذىصٌع انذسجح تٍاٌ يفشداخ انًادج وذىضٍح طشٌ  1

 عهى االيرحاَاخ انٍىيٍح وانفصهٍح 

يحاضشج ذعشٌفٍح تانًادج  نٍالح تذٍَح 

 واعهىب انًذسط 

  نٍالح تذٍَح  ذأسٌخ انحشكح انكشفٍح فً انعانى  2

 تادٌ تاول وفكشج ذكىٌٍ انكشافه  3

 ذاخ فً انعانى ذأسٌخ حشكح انًشش  4

   ذأسٌخ انحشكه انكشفٍح فً االلطاس انعشتٍح   5

 ذأسٌخ حشكح انكشفٍح وانًششذاخ فً انعشاق  6 

 

 كٍفٍح َشىء فكشج انجىانح وانًششذاخ فً يؤعغاخ انرعهٍى انعانً  7

 ذأسٌخ انكشافه انجىٌح   8

   أهذاف انحشكح انكشفٍح انجىٌح   9

 انكشفٍح  فؤائذ انحشكح  11

 خصائص انحشكح انكشفٍح  11

   يثادئ انحشكح انكشفٍح وانشكائض  12

 انحشكح انكشفٍح يٍ اجم اعذاد انُشئ وانشثاب  13

 نًارا َشذذي انضي انكشفً  14

 انفصم االول ايرحاٌ  15

 عطهح َصف انغُح  2116/  2/   7

يحاونح جهة  انضي انكشفً يرى ٌرى اسذذاء –يكىَاخ انًالتظ انكشفٍح   16

انًالتظ انكشفٍح 

 واسذذائها 

 

 ذمانٍذ وضع انشاساخ عهى انضي انكشفً  17

  أخاللٍاخ اسذذاء انضي انكشفً  18

  انًششذاخ(-انضهشاخ -انكشافه -انًالتظ انكشفٍح )االشثال  19

   انرعهى تانًًاسعه   21

  انمىاٍٍٍَ انكشفٍح  21

  لاَىٌ انكشاف  22

ذطثٍك انماَىٌ  وعذ انكشاف  23

انكشفً تحٍاذُا 

 انعًهٍح 

 

 تُىد انماَىٌ انكشفً  24

 

 

  وعذ ولاَىٌ انًششذاخ   25

  تُىد لاَىٌ انًششذاخ   26

  

 

  لاَىٌ انجىانح  27

 أعثاب ذغشب انفرٍح وانمٍاداخ يٍ انحشكح انكشفٍح   28

 

 

  ياهٍح َظاو انطالئع  29

  ٌ انفصم انثاًَايرحا  31

     

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 البدنية وعلوم الرياضةالتربية  :الكلية 

 ع االلعاب الفردية  فر القســم :
 الولىاالمرحلة : 

  ضرام موسى اسم المحاضر الثالثي : 
 استاذ مساعداللقب العلمي :

 المؤهل العلمي : الماجستير 
كلية  –جامعة القادسية  مكان العمل  :

البدنية وعلوم التربية الرياضية 
 الرياضة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Course Instructor Laith jabaar neama 

E_mail mhr_laith@yahoo.com 

Title scout 

Course Coordinator  

(2 )hours per week 

. 

- 

 
Course Objective 
 

Educating students on joint cooperation and selfless 

assistance at any time and for any person and patriotism. 

 
Course Description 
 

The history of the world scout movement - movement Torih 
Arabiya- Scout uniforms - Ethics Scout uniform - Scout air 
traffic - Get directions 

 
Textbook 

Applications in raising the Scout Movement 

 
References 

The history of the Scout Movement in Iraq 

 

Course Assessment 
     

     
 
 
General Notes 
 

          Divide the class into two theoretical and practical exam 
to be a theoretical degree of Applied process 15 and Article 
10 degrees and becomes the result or the separation rate of 25 
and there are things incentive for students to promote the 
concept of the Scout Movement which is assigned to students 
job posters Galleries of the Scout Movement without 
restriction 

 

 

 

 

 

 

 

 

University:Al-Qadisiya 

College: Physical Education 

Department: Branch individual games 

Stage:Second 

Lecturer name: Dharam Musa 

Academic Status: Assistant Professor  

Qualification: A 

Place of work: Al-Qadisiya University 

- Physical Educatio 

 

 

 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
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                      Course  weekly Outline     
  

week 
Date 

Topics Covered Lab. 
Experiment 

Assignments 

Notes 

1  
 

Statement vocabulary article and to clarify the method of 

teaching and how to distribute class daily, quarterly exams 

  

2  The history of the Scout Movement in the world   

3  Baden-Powell, the idea of the composition Scouting   

4  The history of the Girl Guides movement in the world   

5  Scout history of the movement in the Arab countries   

6  The history of the Scout and Guides movement in Iraq   

7  
How the emergence of the idea of phones and Guides in 

Higher Education Institutions 
  

8  History of Scouting air   

9  Scouting air targets   

10  Benefits of the Scout Movement   

11  Scouting properties   

12  The principles of the Scout Movement pedestals   

13  Scout Movement in order to prepare children and youth   

14  Why wear Scout uniforms   

15      

 

  

16  Scout clothing - components when to wear Scout uniforms   

17  Traditions put decals on Scout uniforms   

18  Ethics wear Scout uniforms   

19  Scout clothing (Acbal- Alkchaffh- Flowers-Guides)   

20  Learn by doing   

21  Scout Laws   

22  Scout Law   

23  Promised Searchlight   

24  The terms of the Scout Law   

25  The promise and the law of the Girl Guides   

26  Items Guides Law   

27  Law phones   

28  Leak causes young leaders of the Scout Movement   

29     

University:Al-Qadisiya 
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Department:  

Stage:  

Lecturer name:  

Academic Status:  

Qualification:  

Place of work: Al-Qadisiya University 
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Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 
 



30  What Talae   

31  Chapter II exam   
 Instructor Signature:     Dean Signature: 

 


