مجهورية العراق

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
القســم :العلوم الرياضية
المرحلة  :االولى
اسماء التدريسيين  :د .رائد ابراهيم فتحي /
د.بثينة حسين علي
اللقب العلمي  :مدرس  /استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

د .رائد ابراهيم فتحي  /د .بثينة حدين علي
raeedaltaee@yahoo.com

buth.star@yahoo.com

اسم المادة

التربية الكذفية

مقرر الفرل

فرع العلهم الرياضية

اهداف المادة

تعليم المهارات الكذفية  +تعليم التقاليد الكذفية والمعدكرات وكيفيية اقامتها ،

وامكانية تدريس وممارسة الطالب لهذه الفعالية بعد تخرجهم من الكلية .

التفاصيل االساسية للمادة شرح المهارات والفنهن الكذفية النظرية والعملية  +شرح كيفية تطبيقات العقد
والربطات والدورات الكذفية ومدى تطبيقها عمليا

الكتب المنهجية
المرادر الخارجية
تقديرات الفرل

 -ملزمة مادة التربية الكذفية المعدة لتدريس المادة للمرحلة االولى

مهاقع االنترنيت المتعلقة بالفنهن الكذفية والمهارات  /المعدكرات الكذفية
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جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
التاريخ

المادة النظرية

االسبوع
1

مفهوم الحركة الكذفية

2

تاريخ الحركة الذفية

3
4
5
6
7

نظام الجماعات الرغيرة
التحية الكشفية
تقاليد النداءات والتشكيالت
القائد الكذفي
تقاليدالذارة والزي الكذفي

8
9
11
11

تقاليد االعالم
مهارات استخدام الحبال
الخيام الكذفية
المعدكرات الكذفية

12
13

تقاليد حفلة السمر
الخدمة العامة

14
15

النيران
االسعافات االولية

16

مهارات نظرية كذفية

17

العقد والربطات الكذفية

18
19
21
21
22

تذكيالت الوقوف الكذفية
نرب وتقويض الخيام
الرموز الكذفية وتتبع االثر
الريحات والرفقات الكذفية
العقد والربطات الكذفية المتقدمة

عطلة نرف الدنة

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
القســم :العلوم الرياضية
المرحلة  :االولى
اسماء التدريسيين  :د .رائد ابراهيم فتحي /
د.بثينة حسين علي
اللقب العلمي  :مدرس  /استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

المادة العلمية

المالحظات

ممارسات الخدمة العامة
البوصلة وتقدير المدافات
تذكيالت الطالئع وتدمياتها

23
24
25
26
27
28

الزي والمالبس الكذفية
اعمال الريادة الكذفية
المعدكرات الكذفية
حفالت الدمر وتقاليدها

29
31
31
32

ممارسات عملية رحالت المذي
مدابقات الفرق الكذفية
التفتيش والتحية الكذذفية
مهارات عملية كذفية فرقية

توقيع مدرسي المادة :
ا.م.د .بثينة حدين علي
م.د .رائد ابراهيم فتحي

توقيع العميد
أ.د ضياء قاسم الخياط

