عزيزي الجوال العربي ...
هذا الدليل الذي ساهم في إعداده مجموعة فاضلة من الخبراء التربويين والقادة
الميدانيين الملمين باحتياجات وخصائص مرحلة الجوالة ،وبقدح معلى من إدارة البرامج
والبحوث التربوية باألمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية ،تحت إشراف ومراجعة األمين
العام ،سوف يساعدك على أن تنجز متطلبات التقدم من مرتبة إلى أخرى في حياتك
الكشفية ،فبعد أن تمر بفترة القبول وترتدي منديل الجوالة (إن لم تكن قد انتقلت من
مرحلة الكشاف المتقدم إلى مرحلة الجوالة) ،سوف يكون أمامك االنتقال من مرتبة
اإلعداد إلى مرتبة التدريب ثم أخيراً تحصل على مرتبة تنمية المجتمع ،وبهذا تكون قد
أتممت مراتب التقدم في الجوالة.
في نهاية الدليل ستجد بطاقة التقدم التي يمكنك أن تطبعها (إن لم تكن مرفقة)
وتكون معك أينما حللت ،أما الصفحات التالية فتحتوي على كل األنشطة (الفردية و
الجماعية) التي يمكنك أن تقوم بها الجتياز الخطوات المختلفة من مراتب التقدم ،حيث
يحتوى منهج الجوالة على  01مجاالت يمكنك االختيار بين أنشطتها بالتعاون مع قائد
عشيرتك ،وذلك حسب ما هو مبين في بطاقة التقدم في نهاية الدليل.

 ...ابدأ رحلتك على بركة اهلل
األمين العام
مدير اإلقليم الكشفي العربي
د .عاطف عبد المجيد
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جمول
أنا جمول  ...صديق الكشافة العربية ...

سوف أرتحل معكم في حياتكم الكشفية،
وأحب أن نكون دائما على تواصل ،من
خالل األنشطة والبرامج التي تقومون بها
في عشيرتكم ،سوف أزوركم من حين إلى
آخر ،حيث يمكنكم أن ترونني في مجلة أو
نشرة أو على اإلنترنت ،لكي نمارس سوياً
أجمل ما في الكشفية من معاني.

أترككم اآلن في رحلتكم الخاصة ...
 ...و إلى اللقاء
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مجاالت منهج الجوالة
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األنشطة الفردية
 إعطا ٤تضٛز عٔ ايضفات ايػدض ١ٝيًُؤَٔ َٔ خالٍ
ٚزق ١عٌُ.
 ايكٝاّ بعٌُ حبح عٔ ايتأثري ايطًيب يتكدّ ايعامل
املعاصس عً ٢ايك ِٝايد.١ٜٝٓ
 إعداد حبح عٔ نٝف ١ٝاالٖتدا ٤بدٚز األْبٝاٚ ٤ايسضٌ
يف اذتفاظ عً ٢ايكٚ ِٝاألخالم ايٓب.١ًٝ
 ايكٝاّ بٛعع بسْاَر  َٜٞٛيٓفطو ٜساع ٢فَٛ ٘ٝاعٝد
ايضالٚ ٠ايكسا ٠٤يف ايهتب املكدض.١
 تٛعٝح أثس عكٝد ٠ايجٛاب ٚايعكاب ف ٢تُٓ ١ٝايطًٛى .
 ايكٝاّ بتشغري أحباخ س ٍٛايكٚ ِٝإزداعٗا يًدٜٔ
ٚايعادات ٚايتكايٝد.
 إعداد دزاضات س ٍٛايك ِٝاملػرتن ١بني األدٜإ.

األنشطة اجلماعية
 عسض ٚزق ١ايعٌُ عً ٢زتًظ ايسٖط  /ايعػرئَ ٠
خالٍ سًكات ايٓكاش.
 تبادٍ ارتربات َٔ خالٍ ادتُاع ١يًتأنٝد عً ٢دالالت
ععُ ١اهلل.
 املػازنَ ١ع ايسٖط  /ايعػري ٠يف ٖ َٔ ١٦ٝعُٔ
اهل٦ٝات االدتُاع ١ٝاييت تتٝح ايفسص ١يتطبٝل َباد٨
األخالم ايد ١ٜٝٓايٓب ١ًٝيف اذتٝا ٠املعاصس.٠
 ايكٝاّ َع أفساد ايسٖط  /ايعػري ٠بتٓع ِٝأْػطَ ١تٓٛع١
رتدَ ١أقسب دٚز عباد.٠
 ايكٝاّ َع أفساد ايسٖط  /ايعػري ٠بعٌُ َػسٚع صػري
ٜدز زحب ًا ملطاعد ٠احملتادني َٔ خالٍ أقسب دٚز عباد٠
ملكس ايسٖط  /ايعػري ٠أ ٚتٓع ِٝمحالت يًتربع.
 ايكٝاّ َع ايسٖط  /ايعػري ٠بإعداد ٚزغ ١أْٚد ٠ٚسٍٛ
َٛعٛع ايبشح ايفسد ٟاير ٟقُت ب٘.
 عكد ْد ٠ٚيف إطاز ايسٖط  /ايعػريَ ٠ع أسد
املتدضضني يف اجملاٍ ايدٜين.

ملحوظة
إن هذه المجموعة من األنشطة
الفردية والجماعية ما هي إال
لالسترشاد  ...فيمكنك التعديل في
األنشطة وتكييفها مع متطلباتك
الشخصية ومتطلبات البيئة والمجتمع
المحيطان بك ،ولكن بعد الرجوع
لقائد العشيرة في التعديل.
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األنشطة الفردية
 ايكدز ٠عً ٢اضتدداّ أدٗص ٠ايتهٓٛيٛدٝا اذتدٜج١

األنشطة اجلماعية
 ايكٝاّ َع أفساد ايسٖط  /ايعػري ٠يف إْػاَٛ ٤قع

"ايهُبٛٝتس – ٚضا ٌ٥االتضاٍ – ايبشح َٔ خالٍ

إيهرتٜ ْٞٚعرب ٕٚف ٘ٝعٔ آزا ِٗ٥يف نٝف ١ٝتطبٝل

املٛاقع اإليهرت ( "١ْٝٚأدٗصَٓ ٠صيٚ ١ٝصٝاْتٗا – أدٗص٠

األْػط ١ايعًُ ١ٝيف سٝاتِٗ ايعًُ.١ٝ

طبَٓ ١ٝصي – ١ٝقٝاع ايغػط ٚايطهس .)......
 إعداد حبح يف إسد ٣ايكغاٜا اييت متجٌ حتدً ٜا ٜتعسض
ي٘ ايػباب َجٌ (املددزات – األٜدش – ايتدخني.).......
 ايكٝاّ بعٌُ حبح عًُ ٞعٔ تأثري ٖرا املٛعٛع (إسد٣
ايكغاٜا ايطابل ذنسٖا يف ايٓكط ١ايطابك )١عً ٢ايضش١

 املػازنَ ١ع أفساد ايسٖط  /ايعػري ٠يف تٛصٚ ٌٝدٗ١
ْعسِٖ يًُطٛ٦يني (ستافع – ١زتًظ ستً – ٞداَعات
– َدازع )...يف اذتً ٍٛاييت تٛصًٛا إيٗٝا يف ايكغاٜا
ايب ١ٝ٦ٝاهلاَ.١
 االغرتاى َع أفساد ايسٖط  /ايعػري ٠يف عٌُ أْػط١

ٚايبَ ١٦ٝع اضتدداّ األضًٛب ايعًُ ٞيف حتًٚ ٌٝإجياد

ب( ١ٝ٦ٝتٛع – ١ٝخدَ– ١تُٓ ١ٝزتتُع )......مبطاعد٠

سً ٍٛيًُػهً.١

املٛاقع اإليهرت ١ْٝٚيًٗ٦ٝات املطٛ٦يٚ ١املعرتف بٗا.

 تًدٝط نتاب ٜتشدخ عٔ ايعٓا ١ٜبايب ١٦ٝاحملًَ ١ٝع عٌُ
َكازْات بني ٚدٗات ايٓعس املدتًف ١ذتٌ املػانٌ
ايب.١ٝ٦ٝ

 ايكٝاّ َع أفساد ايسٖط  /ايعػري ٠يف تٛع ١ٝاجملتُع
احملٝط بِٗ يف نٝف ١ٝاذتفاظ عً ٢ايبٚ ١٦ٝاجملتُع.

 إعداد َػسٚع عٔ نٝف ١ٝتُٓ ١ٝاملٛازد ايبٚ ١ٝ٦ٝنٝف١ٝ
احملافع ١عًٗٝا.
 ابتهاز طسم يرتغٝد االضتٗالى (طاقَٝ – ١ا.)....... ٙ
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األنشطة الفردية
 ايكٝاّ بدزاضَ ١طش ١ٝيًتعسف عً ٢املٛزٚثات ايػعب١ٝ
ٚاألدب ١ٝاملدتًف.١
 تكد َٔ 3 ِٜاألعُاٍ ايفٓ ١ٝباضتدداّ خاَات ايب١٦ٝ
املدتًف.١
 قسا َٔ 2 ٠٤ضري املبدعني َٚعسف ١األضًٛب ايرٟ
أضتطاعٛا ب٘ تُٓ ١ٝقدزاتِٗ ايفٓ.١ٝ
 االغرتاى يف ٚزش عٌُ يتُٓ ١ٝاملٗازات األدبٚ ١ٝايفٓ.١ٝ
 املػازن ١بدٖإ املٓصٍ َع إخساز زنٔ خاظ َٔ صٓع
ٜدٜو.
 إعداد زتُٛع َٔ ١األعُاٍ األدبٚ ١ٝايفٓ ١ٝاملبتهس٠
يًُػازن ١بٗا يف املٓتدٜات ايجكاف.١ٝ
 تٓع ِٝاملطابكات األدبٚ ١ٝايفٓ ١ٝيفسم األغباٍ ٚايفتٝإ
ف ٢ستٝط عػريتو.

األنشطة اجلماعية
 إقاََ ١عسض يًسٖط  /ايعػريَ ٠تغُٓا خاَات ايب١٦ٝ
ايطبٝع.١ٝ
 املٓاقػَ ١ع ايسٖط  /ايعػري ٠عٔ نٝف اضتطاع األدبا٤
ٚاملفهسٚ ٕٚايفٓاْٚ ٕٛاملبتهس ٕٚتُٓ ١ٝقدزاتِٗ
َٗٚازاتِٗ.
 املػازنَ ١ع ايسٖط  /ايعػري ٠يف اذتفاظ عً ٢ايرتاخ
ٚاآلثاز.
 تطبٝل عٌُ فين أدبَ ٞع أفساد ايسٖط  /ايعػري ٠خيدّ
ب٘ زتتُع٘.
 املػازن ١يف تكد ِٜأَطٝات ْٚدٚات َٚطسسٝات
ٚأمساز.
 االغرتاى يف سفٌ مسس يف إطاز ايسٖط  /ايعػريٜ ٠سنص
عً ٢نٝف ١ٝإظٗاز املٛاٖب َٔ خالٍ ايرتاخ ايػعيب
يبًد.ٙ
 املػازنَ ١ع ايسٖط  /ايعػري ٠يف املٗسداْات ٚاملٓتدٜات
املتٓٛع.١
 ايرٖاب َع ايسٖط  /ايعػري ٠يف زسالت قضري ٠إىل:
املتاسف  ،املطسسٝات األدب، ١ٝسفالت َٛضٝك، ٞ
ايرتاخ  ،املعازض ايفٓ.١ٝ
 تٓعَ ِٝطابك ١ضٓ ١ٜٛإلظٗاز املٛاٖب ايفٓ َٔ ١ٝخالٍ
ايضايْٛات ايجكاف :( ١ٝنتاب – ١زضِ – َٛضٝك– ٞ
أغػاٍ ٜد– ١ٜٚإبتهازات).
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األنشطة الفردية
 إعداد حبح عٔ َباد ٨عًِ االقتضاد ٚفسٚع٘.
 املكازْ ١بني االقتضاد اذتس ٚاملٛد٘.
 تكدٚ ِٜزق ١عٌُ عٔ أِٖ ايكغاٜا ايعامل ١ٝاملعاصس ٠ايت٢
تِٗ ايٛطٔ.
 ذنس َػانٌ ايتش ٍٛيالقتضاد اذتس ٚأضبابٗا.
 إعداد دزاض ١عٔ أسد زتاالت ايتُٓ ١ٝاملطتداَ١
َٚطاُٖتٗا ف ٢اجملتُع.
 تكد ِٜدزاض ١دد ٟٚيـ  َٔ 2املػسٚعات ايضػري ٠اييت
ختدّ ايسٖط  /ايعػري.٠
 ذنس إجيابٝات ٚضًبٝات االضتجُاز ف ٢ايبٛزص.١
 إعداد دزاضَ ١طش ١ٝعٔ املؤضطات ايداعُ ١يف اجملاالت
املدتًف.١
 قساٚ ٠٤فِٗ دضتٛز بًدى ٚحتدٜد َطٛ٦يٝاتو ٚسكٛقو
ٚعكد َكازْ ١إجياب ١ٝبني ٖر ٙاذتكٛم ٚايٛادبات يدٟ
ايد ٍٚاجملاٚز.٠
 إعداد حبح عٔ أثس ايرباَر ايهػف ١ٝف ٢تُٓ ١ٝايٛال٤
ٚاالْتُاٚ ٤املٛاطٓ. ١

األنشطة اجلماعية
 ايتدطٝط يـ  َٔ 2املػسٚعات االقتضادَ ١ٜع ايسٖط /
ايعػري٠
 املػازن ١يف َػسٚعات تَُٓ ١ٜٛع ايسٖط  /ايعػري.٠
 تٓعَ ِٝع ايسٖط  /ايعػريْ ٠دٚات عٔ ايكغاٜا املعاصس٠
ٚايتُٓ ١ٝاملطتداََ ١ع املطٛ٦يني ٚاملتدضضني.
 املػازنَ ١ع ايسٖط  /ايعػري ٠يف تٓفٝر أسد َػسٚعات
ايتُٓ ١ٝاملطتداَ ١ايت ٢ختدّ زتتُع٘.
 املػازنَ ١ع ايسٖط  /ايعػري ٠يف تكدَ ِٜػسٚع
اقتضاد ٟصػري يتَُٓٛ ١ٝازد ايسٖط  /ايعػري.٠
 عكد ْد ٠ٚيف ايسٖط  /ايعػري ٠عٔ االقتضاد املبين عً٢
املػازن ١بني نٌ ف٦ات اجملتُع َعٗسًا أُٖ ١ٝااليتصاّ
األخالقٚ ٞتأثري ٙيف األقتضاد.
 املطاَُٖ ١ع ايسٖط  /ايعػري ٠يف بساَر إسدٖ ٣رٙ
املؤضطات.
 املػازن ١يف  َٔ 2األسداخ ٚاملٓاضبات ايعاَ ١ايك١َٝٛ
اييت تطتطٝع ايسٖط  /ايعػري َٔ ٠خالهلا خدَٚ ١تُٓ١ٝ
اجملتُع.
 تٓفٝر ْدَ ٠ٚع أسد املتدضضني يف اجملاٍ االدتُاعٞ
عٔ سدٚد اذتس ١ٜايػدض، ١ٝأضًٛب اذتٛاز َٗ،ازات
االضتُاع يآلخس  ،نٝف ١ٝعٌُ ًَدط يًُٓاقػات.
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األنشطة الفردية
 تكد ِٜحبح عٔ ايضش ١ايعاَٚ ١ايتػر ١ٜايطً.١ُٝ
 ممازض ١ايعادات ايضش ١ٝايطً.١ُٝ
 تكدٚ ِٜزق ١عٌُ عٔ أُٖ ١ٝممازض ١ايٓػاط ايسٜاعٞ
بضٛزَٓ ٠تعُٚ ١أثسٖا يف صش ١ايفسد.
 ايطري َٜٝٛاً ملد ٠التكٌ عٔ  20دقٝك.١
 إٔ ٜه ٕٛي٘ َٝعاد ثابت َٜٝٛاً ألدا ٤ايتُسٜٓات ايسٜاع١ٝ
ايفسد.١ٜ
 تكد ِٜحبح عٔ املػهالت ايضش ١ٝاييت تٛاد٘ ايػباب.

األنشطة اجلماعية
 تٓعْ ِٝدٚات ٚٚزش عٌُ عٔ ايجكاف ١ايضشٚ ١ٝأثسٖا يف
سٝا ٠اإلْطإ.
 املػازنَ ١ع ايسٖط  /ايعػري ٠يف إعداد دزاض ١يف
زتاالت ايتػر ١ٜبايتعاَ ٕٚع املتدضضني.
 املػازنٚ ١ايسٖط  /ايعػري ٠يف  َٔ 2املطابكات
ايسٜاع ١ٝعً ٢ناف ١املطتٜٛات.
 املػازنَ ١ع ايسٖط  /ايعػري ٠يف محالت ايتٛع١ٝ
باملػهالت ايضش( ١ٝاإلدَإ ،ايضش ١اإلصتاب.)..١ٝ

 تكدٚ ِٜزق ١عٌُ عٔ ايضش ١اإلصتاب ١ٝيد ٟايػباب.

 إعداد سًكات ْكاغ ١ٝعٔ األَساض ارتاص ١بايػباب.

 سغٛز ْدٚات يًتعسف عً ٢اإلصابات األنجس غٛٝعا.

 تكد ِٜارتدَات ٚاإلضعافات ايالشَ ١يف األشَات املدتًف١
(ايهٛازخ ايطبٝع )...١ٝيف إطاز ايسٖط  /ايعػري.٠
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األنشطة الفردية
 إٔ ٜه ٕٛيد ٜ٘أدٓدَٛ ٠اعٝد ْٚتٝذٜ ١غع عًٗٝا أِٖ
َٛاعٝد.ٙ
 عٌُ خط ١تٓفٝر ١ٜزبع ضٓ ١ٜٛيألسداخ اهلاَ ١يف سٝات٘.
 نتابَ ١كاٍ عٔ دٚز غسٜو اذتٝا ٠يف إصتاح ايعالق١
ايصٚدَ ١ٝتغُٓاً َعاْ :ٞايٛفا – ٤اإلخالظ – ايعف.١
 إعداد حبح عٔ ادتٓٝات ايٛزاثٚ ١ٝتأثريٖا ف ٢ايضش١
اإلصتاب.١ٝ
 غسح اٖتُاّ األدٜإ بايصٚاز نٓعاّ ادتُاعْ ٢ادح
ٚعسٚز ٣إلعُاز ايه.ٕٛ
 إعداد ٚزق ١عٌُ عٔ ضريتو ايرات( :١ٝإَهاْٝاتو
َٛٚاٖبو  ،قدزتو عً ٢االغرتاى يف ايعٌُ ادتُاع.ٞ
 ايتشدخ َع أضستو عٔ أُٖ ١ٝايعادات ٚايتكايٝد األضس١ٜ
اييت انتطبتٗا َٔ خالٍ عاً٥تو ٚأضستو ٚعسٚزْ ٠كًٗا
ألبٓا٥و يف املطتكبٌ.
 غسح أُٖ ١ٝايعادات ٚايتكايٝد األضس ١ٜف ٢تُٓ ١ٝايٛال٤
ٚاالْتُا.٤
 إعداد َعسض يًتضٜٛس (فٛتٛغسايف – فٝد.)ٜٛ
 إعداد  َٔ 2ايٛضا ٌ٥املع ١ٓٝيًُشاعسات.

األنشطة اجلماعية
 إقاَ ١دًط ١تدزٜب ١ٝيف إطاز ايسٖط  /ايعػري ٠عٔ َٗاز٠
ايتدطٝط ٚاختاذ ايكسازات.
 إقاَْ ١د ٠ٚعٔ ارتضا٥ط ايٓفط ١ٝيًُساسٌ ايطٓ١ٝ
املدتًف.١
 إقاَْ ١د ٠ٚعٔ أص ٍٛايرتب ١ٝاذتدٜجٚ ١نٝفَ ١ٝعادت١
َػانٌ األدٝاٍ اذتدٜج.١
 إقاَْ ١د ٠ٚعٔ َعادتَ ١ػانٌ األطفاٍ ٚايعكاب ايبدْٞ
ٚاملعٓ.ٟٛ
 إقاَْ ١د َٔ ٠ٚخالٍ ايسٖط  /ايعػري ٠عٔ َٛاصفات
املٛظف املجاي.ٞ
 إقاَْ ١د ٠ٚعٔ األعساف االدتُاع ١ٝايطا٥د ٠يف زتتُع٘
ٚتأثريٖا ضٛا ٤اإلجياب ٞأٚايطًيب عً ٢ايطًٛى
ايػدض.ٞ
 إقاَْ ١د ٠ٚعٔ املػانٌ األضسٚ ١ٜأثسٖا ف ٢األبٓا.٤
 إقاَ ١دٚزات سَٗ ٍٛازات االتضاٍ (ايضٛت تستٝب
َٛعٛع ،األدٚات...اخل).
 ايتدزٜب َٔ خالٍ ايسٖط  /ايعػري ٠عً :٢ايعضف
ايرٖين َٔ خالٍ زتُٛعات ايعٌُ (تٛشٜع أدٚاز تٓعِٝ
ْكاط املكابالت نٝف ١ٝبدٚ ٤إْٗا ٤اذتٛاز َٗٚازات
اذتٛاز).
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األنشطة الفردية
 ايكٝاّ َٜٝٛاً بكسا ٠٤ادتسٜدَٚ ٠تابع ١األسداخ ايعامل١ٝ
ٚاحملًٚ ١ٝتأثريٖا ف ٢اجملتُع.

األنشطة اجلماعية
 ايكٝاّ َع أفساد ايسٖط  /ايعػري ٠بعٌُ زتً ١سا٥ط
ٜهتب فٗٝا أفساد ايسٖط  /ايعػري ٠املكاالت ايضشف١ٝ

 تكد ِٜتكسٜس عٔ دٚز ٙف ٢قٝادْ ٠ػاط ادتُاع.٢

اييت تتغُٔ سًٛالً يًُػانٌ احملًٚ ١ٝايعاملٚ ١ٝخاصَ ١ا

 املػازن ١مبٛافك ١قا٥د ايسٖط  /ايعػري ٠يف خدَ١

ٜتعًل بايطالّ ٚتكدّ اجملتُع.

َطتدمي َٔ ١خالٍ إسد ٣مجعٝات تُٓ ١ٝاجملتُع.
ٜ فسم بني َػسٚعات خدَ ١اجملتُع َٚػسٚعات تُٓ١ٝ
اجملتُع.
 املػازن ١يف إسد ٣ايدٚزات ايتدزٜب ١ٝارتاص ١بإداز٠
األشَات.

 تٓعٚ ِٝقٝادَ ٠ػسٚعات َع إسد ٣اهل٦ٝات االدتُاع١ٝ
احملٝط بايفسق.١
 ايكٝاّ َع أفساد ايسٖط  /ايعػري ٠مبػسٚع خدَ ١زتتُع
ط ١ًٜٛاألدٌ (خدَ ١قس – ٣خدََ ١الد – ٧دٚز زعا١ٜ
ايطذ ...ٕٛإخل).
 تكد ِٜبٝإ عًُ ٞبايتعاَ ٕٚع أفساد ايسٖط  /ايعػري٠
عٔ نٝفَٛ ١ٝادٗ ١إسد ٣ايهٛازخ ٚاألشَات.
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األنشطة الفردية
 دزاضٚ ١إتكإ إسد ٣ايًػات اذت ١ٝغري ايًػ ١األّ (َٔ املِٗ
إٔ تتكٔ يػتو األّ قساٚ ٠٤نتابٚ ١تطتطٝع ايتعبري دٝداً
عٓد اضتدداَٗا).
َ ساضً َٔ 3 ١ادتٛايني َٔ د ٍٚشتتًف ١يًتعسف عً٢
عاداتِٗ ٚتكايٝدِٖ .
 ايتٛاصٌ َع ثكافات ايػعٛب األخس ٣عرب ايكٓٛات
ايٛثا٥كَٛٚ ١ٝاقع اإلْرتْت ٚايكٓٛات ايتًٝفصٚ ١ْٜٝٛتكدِٜ
تكسٜس بريو.

األنشطة اجلماعية
 املدا ١َٚعً ٢املساضالت إلسد ٣ايفسم ايهػف ١ٝخازز
ايٛطٔ ايعسب.ٞ
 تك ّٛايسٖط  /ايعػري ٠إٕ أَهٔ باضتغاف ١إسد ٣فسم
ادتٛاي ١األدٓبَ ١ٝع عٌُ بسْاَر جتٛاي ٞيًتعسف عً ٢بًد
ايسٖط  /ايعػري ٠املغٝف.١
 إعداد بسٚتٛنَ ٍٛع فسق ١نػف ١ٝخازز دٚيتو يتبادٍ
ايصٜازات ٚفكاً يًٓعِ ٚايًٛا٥ح يف مجعٝتو.

 ايكٝاّ مبساضً ١أسد ادتٛايني األداْب ٚاذتسظ عً٢
إزضاٍ إجيابٝات ٚطٓو ٚايضٛز ادتُ ١ًٝعٓ٘.
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األنشطة الفردية
 املػازن ١يف ايتدطٝط ملد ِٝنػف ٞألفساد أقٌ َٓو
ضٓ ًا (أغباٍ – فتٝإ).
َ عا ١ْٚقا٥د ٚسد ٠يف اختباز أفساد ٚسدت٘ (أغباٍ/فتٝإ)
يف غازات اهلٛاٚ ١ٜايهفا.١ٜ

األنشطة اجلماعية
 إقاَ ١شتُٝات نػفٚ ١ٝزسالت ضري ٚتأٌَ ارتال.٤
 إعداد ٚضا ٌ٥شتتًف ١يدزاض ١فٓ ٕٛسٝا ٠ارتال.٤
 املػازن ١ف ٢شتُٝات ْٗا ١ٜاألضبٛع أ ٚاملدُٝات
ايطٓ.١ٜٛ

 تدزٜب فسق( ١أغباٍ /فتٝإ) عً ٢ايفٓ ٕٛايهػف١ٝ
َٗٚازات ارتال.٤

األنشطة الفردية
 إعداد ٚزق ١عٌُ عٔ اهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝيًشسن١
ايهػف ١ٝستًٝاً ٚعسبٝاً ٚعاملٝاً.
 حيدد ايعالق ١بني ايتُٓ ١ٝايكٝادٚ ١ٜايتُٓ ١ٝايبػس.١ٜ

األنشطة اجلماعية
 إقاَْ ١د ٠ٚيًعػري ٠س ٍٛاهلٝهٌ ايتٓع( ٢ُٝستًً ٝا /
عسبً ٝا  /عاملً ٝا ).
 دع ٠ٛأضاترَ ٠تدضضني يف زتاٍ ايتُٓ ١ٝاإلداز ١ٜإليكا٤

 سغٛز دٚزات إعداد ايكاد ٠ايهػفٝني.

ْدٚات ٚٚزش عٌُ عٔ دٚز ٚاستٝادات ايكا٥د.

َ طاعد ٠قا٥د فسق( ١أغباٍ  /فتٝإ ).

 إقاَْ ١دٚات س ٍٛاملتػريات اذتدٜجٚ ١تأثريٖا ف٢

 نتاب ١أحباخ عٔ نٝف ١ٝاالزتكا ٤باذتسن ١ايهػف١ٝ
مبسسً ١ادتٛاي. ١

اذتسن ١ايهػفٚ ١ٝايطًٛى ايطًبٚ ٢اإلجيابٚ ٢نٝف١ٝ
َٛادٗ ١ذيو.

 إعداد ٚزق ١عٌُ عٔ تأثري ايعٛمل ١ف ٢اذتسن ١ايهػف١ٝ
ٚأضايٝب َٛادٗ ١ذيو.

ملحوظة
إن المهارات والفنون الكشفية
كثيرة ،ويمكن االستعانة بالكتب
والمواقع اإللكترونية لالستزادة من
المعلومات والمعارف ،مع ممارسة
المهارات مع من هم أكثر منك خبرة
في هذا المجال (كقائد العشيرة
مثالً).
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دليل اجلوال العربي
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