
SET THE SCENE 

 التهيئة
 





What is the Girl Guide/Girl Scout Experience? 

 ما المقصود بالبرنامج التعليمي ؟ 

WHAT they do (activities) 
)  ما الذي تقوم به العضوات الشابات 

(األنشطة  
 

HOW they do it (methods) 
(األساليب/الطرق) يقمن بذلك كيف   

 

WHY they do it (purpose) 
(الغرض) يقمن بها لماذا   

 

+ 

+ (=) 



It’s everything a young person experiences in Girl 
Guiding / Girl Scouting, over the whole time they 

take part in the youth programme 
 

المرشدات شيء متعلق بتجارب و خبرات الفئة الشابة في كل انه 
مدار مشاركتهم في برنامج المعد للشبابفتيات الكشافة، على /   



WHO WE ARE, WHAT WE DO 
 من نحن و ما الذي نقوم به 

What do you think defines Girl Guiding / Girl Scouting? 
 

 في اعتقادك كيف يمكن تعريف المرشدات و فتيات الكشافة؟ 
 
What activities, features and traditions make up the 
Girl Guide/Girl Scout experience? 
 

ما هي األنشطة، التقاليد والمميزات التي تقوم عليها تجربة و خبرة 
 المرشدات و فتيات الكشافة 

 

 

 





“the education of the on-coming 
generation to international 

goodwill” 

تعليم مفهوم المواطنة و النية الحسنه  للجيل "
"القادم   

 



giving the desire and method for 
acquiring knowledge” 

"الكتساب المعرفة والوسيلة إعطاء الرغبة   

“to get each pupil to learn for 
himself” 

"على كل تلميذ التوصل للمعرفة بنفسه   



"Let us…keep the higher aims in the forefront, not let 
ourselves get too absorbed in the steps... Field efficiency, 

backwoodsmanship, camping, hiking, good turns, jamboree, 
comradeship are all means, not the end. The end is 

character with a purpose.” 

  

لذا، دعونا في تدريبنا ألبنائنا من الكشافة، نحافظ على األهداف العليا في "•
...  موضع الصدارة، وال ندع أنفسنا ننشغل أكثر من الالزم في الخطوات

الكفاءة الميدانية، مهارات البقاء على قيد الحياة في الغابات، التخييم، رياضة 
الغاية هي . كلها وسائل وليست غاية...المشي، العمل الخيري، المهرجانات

 ».شخصية ذات هدف

 1939مارس، 

 



“craft and ceremonial and 
paraphernalia…has its appeal for every 

lad…It is by using these attractions as the 
gilt that the pill of education can be 

administered.” 

ينجذب الشباب إلى الحرفية واالحتفالية وما يقترن بها »

األشياء ذات وباستخدام هذه ... من أدوات و مظاهر

الجاذبية العالية و البراقة مثل الذهب يمكن أن يتم إدارة 
".عملية  التعليم   



www.wagggs.org 


