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 شارة مبتكر 

 

 هدف الشارة: 

/ ازاي اطلع بافكار 1  

/ ازاي حياتي تكون مبتكرة و اقدر اكسر الملل 2  

/ ازاي اقدر احل مشكلة 3  

/ ازاي ذهني يبقي صافي و اعرف اركز4  

 

 

 المشروع 

 اختراع يحل مشكلة في المجتمع 

ازاي الفكرة جاتلك؟ 1س  

ازاي نفذتها؟ 2س  

ايه الصعوبات اللي واجهتك؟  3س  

ازاي اتغلبت عليها؟  4س  
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         كرفالت 
و مرشحين 

 جواله

            كشافه
 و مرشدات

اشبال و 
 زهرات

 السن / البحث

عات هللا اابد
           فى الخليقه  
 4)اتكلم عن 

ربنا  حاجات
خلقها و 

(فايدتها  
  

 او 
ازاى الرسل 
او شخصيات 

االنجيل من 
 كانوا مبدعين

(ةامثل 4)   

عات هللا اابد
 فى الخليقه
 3)اتكلم عن 

ربنا  حاجات
خلقها و 

(فايدتها  
  

 او 
ازاى الرسل 
او شخصيات 
من االنجيل 

 كانوا مبدعين 
(ةامثل 3)  

عات هللا اابد
فى الخليقه 
)اتكلم عن 

حاجتين ربنا 
خلقها وايه 

دتها(يفا  
 او
  

         ازاى الرسل
او شخصيات 
من االنجيل 

كانوا مبدعين 
 )مثلين( 

 الروحى

  الموضوع االول 
 –/ تفسيراالصحاح االول من سفر تكوين 1

 موسوعة كنيسة مارمرقس كليوباترا 
تم نشره في  –/ مقال هللا الخالق للبابا شنودة 2

23/8/2009جريدة االهرام بتاريخ   

 الموضوع الثاني 
اعمال الرسل سفر / 1  
زه بولس الرسول و رحالته كراكتاب عن  /2

  ريةيالتبش

مراجع البحث 
 الروحي

مبدعين رغم 
 4اعاقتهم )

 امثلة(

نظرية 
الذكاءات 

 المتعددة

نماذج مصرية 
 مبدعة )مثلين(

 الثقافى

How to 
improve 
your 
creativity ? 

How to 
think 
outside 
the box? 

SMART 
goals and 
how to 
plan 
them? 

Soft skills 
يتم عرضه في 

 هيئة 
Power 
point  

 يوم االمتحان
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 المشروع اختراع يحل مشكلة في المجتمع

 ورشة 1
يعني ايه ابتكار و ابداع؟ ازاي اكون مبدع؟ 

 الفرق بين التقليد و االبداع
   ورشة 2 

 ازاي اكتشف نفسي و مواهبي 
 ورشة 3 

ازاي اعمل مشروع صغير و لو عندي فكرة 
 ازاي اطورها

 

Workshops 

 

 ملحوظة: 

 عدد صفحات اي بحث الشبال و زهرات :  من 3  الي  5  صفحات 

 عدد صفحات اي بحث لكشافة و مرشدات و مرشحين جوالة و كرفالت : من 5  الي  7 صفحات 

 جميع االبحاث تُرسل بهذا الميل فقط: 

badgessummer2019@gmail.com  

 برجاء عدم استخدام

 https://www.wikipedia.org/ 

 عدم النقل و أعادة الصياغة

 استخدام كتب و ليس االعتماد الكلى على االنترنت

 كتابة المراجع الذى كتب منها المعلومات

 

 

Sessions Date: 27-29-30/7, 10-12 A.M 

Exam Date: 6-7/8 at 6 P.M 

22/7تسليم االبحاث: اريخ ت  

01281643947لالسئلة: شيف جيروم بهاء :   

 

mailto:badgessummer2019@gmail.com

