
األمتحان العملي (%50) البحث الكشفي (%30)البحث الروحي (%20)المرحلة

أشبال/ زهرات
 ثالثة معجزات فى الكتاب المقدس 
عن األكل + بحث عن األكل في 

األناجيل األربعة

بحث عن األكل السام و النباتات الصالحة لألكل + بحث عن 
الفواكه و مواسمها + بحث عن 6 أنواع نيران و أستخدامتهم + 

بحث عن اتيكيت الطعام و المائدة

سلطة + عصير بدون خالط + 
ساندويتش مبتكر + اتيكيت الطعام 

و المائدة

كشافة/ مرشدات

بحث عن المن و السلوى + بحث 
عن معجزات األكل في العهد القديم 
+ بحث عن القربان + بحث عن 
الذبيحة (المحرقة) في العهد القديم

طريقة سلخ األرنب + طريقة عمل الزبادي و السمن + بحث 
عن الcalories و الmacronutrients لكل فئة عمرية + 

how to wash in an environmental way + بحث عن 
8 أنواع نيران و أستخدامتهم + بحث عن اتيكيت الطعام و 

المائدة

إشعال نوعين نار + عمل فرن + 
أرز أو مكارونة + نوع خضار + 

نوع بروتين

مرشحين جوالة/ 
كرافالت

background stories of food 
 + بحث عن الخمر في العهد القديم+
 + بحث عن السمك في العهد الجديد
 بحث عن معجزات األكل في الكتاب

المقدس

طريقة سلخ األرنب و السمك + طريقة عمل الزبادي و السمن 
و الزبدة و الجبنة + بحث عن الcalories و 

 how to wash in + لكل فئة عمرية macronutrientsال
an environmental way + بحث عن 10 أنواع نيران و 

أستخدامتهم + بحث عن اتيكيت الطعام و المائدة + إعداد 
برنامج تغذية لمعسكر 20 فرد لمدة 3 أيام (3 وجبات فى اليوم) 

من حيث نوع األكل و الكميات و الميزانية

إشعال نوعين نار + عمل موقد 
الصياد + أرز أو مكارونة + نوع 

خضار + نوع بروتين + حلو

Research Submission: 6/8 Till 12:00 AM
Session: 24/7 From 7:00 

PM To 9:00 PM

شارة طاهي 2019

Exam: 24/8 From 9:00 AM All Day

For Questions Contact:  
*Mario Maged :  
01114065330                    
*Joseph Amir :  
01210677436                   
*Mark George :  
01285461868                   
*Amira Saied Youssef :  
01273060730                   
*Irene Ossama :  
01283002970                   
*Monica Adel :  
01287751619                    
*Martina Fayez :  
01220273051

Submission is Through This E-mail Only :  
badgessummer2019@gmail.com

ملحوظات هامة لالبحاث :
- 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


