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 نقسم الجائزة الى فئتينت

 ةسن 12حتى  5الفئة العمرية األولى من سن 
 ةسن 18حتى  12الفئة العمرية الثانية من فوق سن 
 مصري  ألف جنيه 40قيمة تخصص جائزة واحدة للفائز في كل فرع ب
 :يالتالوذلك على النحو 
 

 أواًل: مجال اآلداب

 الفئة العمرية األولى الفرع
 سنة 12 حتى 5 سن من

 الفئة العمرية الثانية
 سنة 18 حتى 12فوق سن من 

  قصص قصيرةثالثة  القصة
 كلمة( 500)القصة ال تزيد كلماتها عن 

 قصيرة  قصص خمس
 كلمة( 3000كلمة وال تزيد عن  1000)ال تقل عن 

 خمس قصائد خمس قصائد الشعر
 على األقلمسرحية قصيرة مكونة من فصل واحد  واحدفصل مسرحية قصيرة مكونة من  المسرحية

 
 ثانًيا: مجال الفنون 

 

 الفرع
 الفئة العمرية األولى

 سنة 12 حتى 5 سن من
 الفئة العمرية الثانية

 سنة 18 حتى 12فوق سن من 

 الرسم

 تك المحيطةئأرسم بي
 ، المدرسة، المدينة...الخ(.النادي)المنزل، 

أقالم الرصاص الخامات المستخدمة )األحبار أو 
أو األقالم الملونة أو األلوان المائية أو ألوان 

 األكريليك(.
 10وال يزيد عن  3عدد اللوحات )ال يقل عن 

 لوحات(
 مقاس اللوحات المقدمة

 سم 40×  30ال يقل عن 
 سم 60×  50وال يزيد عن 

 JPGيتم إرسال األعمال بصيغة 

 تك المحيطةئأرسم بي
 المدينة...الخ(. ، المدرسة،النادي)المنزل، 

الخامات المستخدمة )األحبار أو أقالم الرصاص أو األقالم الملونة 
 أو األلوان المائية أو ألوان األكريليك(.

 لوحات( 10وال يزيد عن  3عدد اللوحات )ال يقل عن 
 مقاس اللوحات المقدمة

 سم 40×  30ال يقل عن 
 سم 80×  60وال يزيد عن 

 JPGيتم إرسال األعمال بصيغة 

 العزف
 

 أواًل: آلة الكمان
 ، أو(الصغغغغغير العازف) كتاب المقطوعات أحد -1

 (سوزوكي) مقررات من مقطوعات

 أواًل: آلة الكمان
  الصولو المتتاليات باخ كتاب من حركة أي -1
  الصغير ال سلم في كونشيرتو باخ -2
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ت الآ
 وترية

 35/  34/  21 ريدينج كونشيرتينو -2
 ال/  صغغغغغغول فى سغغغغغغلم فيفالدى كونشغغغغغغيرتو
 الصغير.
  الصغير ال فى سلم باخ كونشيرتو

 .(األولى الحركة)
 

 ثانًيا: آلة التشيللو
 - دانس كونتر بيتهوفن ) صغغغغغغغغغيرة مقطوعة -1

 من مقطوعة أي أو(  السعيد الفالح شومان
 الثاني الجزء سابجنيكوف كتاب

 فيفالدى، بين من سغغغغغغغغغوناتا من أولى حركة -2
 كورىللى.، بريفال، رومبرج

قل عن  عازف ال ي يديو لل قائق وال  3يتم عمل ف د
دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة،  4يزيد عن 

ويظهر العغازف بغالكغامغل بغالنسغغغغغغغغغبغة آللغة الكمغان 
ا( بحي   )واقًفا( بالنسغغغغغبة آللة التشغغغغغيللو )جالسغغغغغً
تكون اليدين اليمنى واليسغغغغغغغغرى واضغغغغغغغغحتين، وأن 
يكون الصوت مأخوذ مباشرة أثناء التصوير وليس 

 ُمسجاًل.

 (الثالثة الحركة أو األولى، الحركة)     
  الكبير مي سلم في كونشيرتو باخ
 "(Romdo" الثالثة الحركة)

 الكبير  دو فى سلم كونشيرتو هايدت
 ( الثالثة الحركة أو األولى، الحركة)
 الكبير فى ال أو( 218) الكبير رى  كونشيرتو، موتسارت.  أ.  ف
 الكاوينزا+  حركة( 216) الكبير فى صول أو( 219)

 أو األولى الحركة الصغغغغغغير رى  سغغغغغلم فى كونشغغغغغيرتو فينيافسغغغغغكى
 الثالثة+  الثانية الحركة

 (17 مصنف مقطوعة) Lé qande فينيافسكى
 رى  فى سغغغغغلم اآلخر أو( الكبير ال فى سغغغغغلم) بولونيز فينيافسغغغغغكى

 الكبير
 Scuerzo Trent ترانتيال سكرنزو فينياتسكى

 Ziqeuner/  وترانتبال مقدمة/  كارمن فانتازيا: سغغغغغغغغغاراسغغغغغغغغغات
weiser (الغجرية الطريقة على) 
 الصغير صول فى سلم كونشيرتو بروخ، ماكس

 كابر روندو أو هافنيز، أو ،3 رقم كونشغغغغغغغيرتو . صغغغغغغغانصغغغغغغغانص
 يتشوزو

 ثانًيا: آلة التشيللو
  الستة المتتاليات باخ كتاب من حركة أى -1
، صغغانصغغانص، هايدن) سغغوناتا أو كونشغغيرتوأى  من أولى حركة -2

 .(ديبوسى، برامز، اللو
  على المتقغغدم اختيغغار حركغغة واحغغدة من األعمغغال المقترحغغة

 باإلضافة لحركة من كتاب "باخ المتتاليات"
  7دقائق وال يزيد عن  4يتم عمل فيديو للعازف ال يقل عن 

دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر العازف بالكامل 
ا(  بالنسغغبة آللة الكمان )واقًفا( بالنسغغبة آللة التشغغيللو )جالسغغً
بحي  تكون اليدين اليمنى واليسغغغغغرى واضغغغغغحتين، وأن يكون 

 الصوت مأخوذ مباشرة أثناء التصوير وليس مسجاًل.

 الغناء

ة من اختيغار لثغيتم عمغل اننيتين من الترا  والثغا
دقائق، إضغغاءة واضغغحة  4المتسغغابق ال تزيد عن 

ثابتة، ويظهر )واقًفا(، وأن يكون الصغغوت وصغغورة 
 مأخوذ مباشرة أثناء التصوير بدون أي مؤثرات.

يتم عمل اننيتين من الترا  والثالثة من اختيار المتسغغغغغغغغغابق ال تزيد 
دقائق، إضغغغغغاءة واضغغغغغحة وصغغغغغورة ثابتة، ويظهر )واقًفا(، وأن  4عن 

 يكون الصوت مأخوذ مباشرة أثناء التصوير بدون أي مؤثرات.
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 واالبتكار ثالًثا: مجال اإلبداع

 الفئة العمرية األولى الفرع
 سنة 12 حتى 5 سن من

 الفئة العمرية الثانية
 سنة 18 حتى 12فوق سن من 

التطبيقات 
والمواقع 
 اإللكترونية

تطبيق للحاسغغأ أو التليفون المحمول أو 
لتبسغغغيل العلوم أو لشغغغرح  إلكترونيموقع 

جزء من المناهج الدراسغغغغغغغغغية أو للتو ية 
أحد مجاالت الثقافة  فيبوباء كورونا أو 

والفنون والتعريف بهغغغا أو أحغغغد المعغغغالم 
 لكترونية. إأو لعبة  األثريةالسياحية أو 

متقدم  إلكترونيتطبيق للحاسغغغغغغغغغأ أو التليفون المحمول أو موقع 
بسغغغيل العلوم أو شغغغرح المناهج ن يشغغغمل قاعدة بيانات لتأيفضغغغل 

ية أو  لدراسغغغغغغغغغ بالمعالم  فيا فة والفنون أو التعريف  مجاالت الثقا
السغغياحية أو المواقع األثرية أو لحل مشغغكلة مع إمكانية التواصغغل 

يشغغغغغغمل االسغغغغغغتعانة  اإلنترنتمع المسغغغغغغتخدمين من خالل شغغغغغغبكة 
ملف مع توضغغغغغيا أدوات  20بالوسغغغغغائل المتعددة بما ال يقل عن 

 ر ونوع قاعدة البيانات المستخدمة.التطوي

االبتكارات 
 العلمية

 فيابتكار لتبسغغغغغغغغغيل العلوم أو للمعاونة 
ية من  متابعة اإلجراءات االحترازية للوقا

أحغغغد المجغغغاالت  فيفيروس كورونغغغا أو 
 الثقافية أو الفنية.

كار  قة أو  فيابت طا يد ال أحد مجاالت تبسغغغغغغغغغيل العلوم أو ترشغغغغغغغغغ
لمشغغغكالت مجتمعية مثل مشغغغكالت تحلية  التصغغغدي فيالمسغغغاهمة 

المياه أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو للوقاية من فيروس كورونا 
 األشياء أو فى مجاالت الثقافة والفنون. إنترنتحد تطبيقات أأو 
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 شروط جائزة الدولة للمبدع الصغير
______ 

 الجنسية. مصريأن يكون المتقدم  -1

 محمود السيرة حسن السمعة.أن يكون  -2

 جنحة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يكن ُرد إليه اعتباره. فيجناية أو  فيأال يكون قد سبق الحكم عليه  -3

 سنة ميالدية. عشرة ثمانيعن الجائزة لفتح باب التقدم الوارد في اإلعالن أول يوم  في المتقدم تجاوز سنيأال  -4

 بالجائزة، ما لم تتضمن األعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.أال يكون قد سبق له الفوز  -5

عام كمستوى أول  12حتى  5أن يلتزم الُمتقدم بالفئة العمرية الُمشار إليها باإلعالن والمقسمة لمستويين من  -6
 .ثانيعام كمستوى  18حتى  12ومن فوق 

 ر اإلعالن عن نتيجة الجائزة.أخرى حتى صدو أو مسابقة لجائزة نفسه التقدم بالعمليتم أال  -7

 .عملأكثر من بال يحق للشخص التقدم ، أخرىأو مسابقة جائزة ب له الفوزقدم قد سبق أال يكون العمل المُ  -8

لولى أمر المتقدم، وصتتورة شتتهادة  القومياستتتيفاا استتتمارة الجائزة، على أن يرفق بها صتتورة بطاقة الرقم  -9
 ميالد وصورة شخصية حديثة للمتقدم.

على الجائزة  واإلداري الماليفي حالة تعذر وجود ولى األمر )األب( يرفق مع األوراق توكيل خاص بالتعامل  -10
 أو صورة طبق األصل من قرار الوصاية على المتقدم.

 وإذا قبلهم، من كتابة   المشتتاركة نستتب حددوتُ  فيه، المشتتتركين موافقة لقبوله يُشتتترط الجماعيالعمل  حالة في -11
 .بالتساوي عليهم الجائزة تُقسم المشاركة نسب تحدد لم

ستبعدالعمل المقدم للجائزة أثناا مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزةحال ثبوت انتحال أو سرقة  في -12 المتقدم  ، يُ
 ، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها.مرة أخرىلها من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم 

تم تصتتتتتعيدها من المرحلة األولى  التيز األعمال المقدمة، ومرحلة ثانية لألعمال يكون هناك مرحلة أولى لفر  -13
 لعمل مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس األعلى للثقافة.

احالة وفاة الُمتقدم بعد المقابلة الشخصية  في -14  .يعتبر التقدم قائم 

 ستبعد إداري ا األعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة. تُ  -15

( مع األوراق المطلوبة بواستتتتطة البريد على عنوان المجلس ميموريأو فالش   CDعلى )  األعمالإرستتتتال  -16
)ال يقبل العمل القاهرة"  -الزمالك  -الجزيرة  -شتتارع الجبالية ستتاحة دار األوبرا المصتترية  1األعلى للثقافة "

 .(المعلن عنها للتقدمفترة ال بعد انتهاا

 الدخول على صفحة )جائزة الدولة للمبدع الصغير( على الفيس بوك الجائزة:عن  واالستفسارلالستعالم 

  :creativekid.egy@gmail.comMail    (01559919944) ابواتس -تليفون 

mailto:creativekid.egy@gmail.com
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 استمارة التقدم

 لجائزة الدولة للمبدع الصغير
 2021لعام 

 ....... ............................................... ... ................................ .... ......................... . ........ اسم المتقدم بالكامل

 ..................................................... . ............................. .................................................... .. تاري    خ الميالد

 أنث     ذكر          النوع: 

 . ... ................................................................................ ... .......... ..................... السنة الدراسية/ التخصص

 . ... ................................................................................ ........ .................................. وعنوانها المدرسة اسم

 ........................................ ...................................... .... ...................................................... االمر اسم وىل

 .......................................................................... .... .............................................. لوىل االمر القوم  الرقم 

 . .. ................................................................ ....... ......................................... لوىل االمر البنك  رقم الحساب 

 .. .. ... ............................................... ................ ........................... ........ .......................... اسم البنك والفرع

 . .. .................. المحافظة.... . ............................ .... ........... .............................. ................ عنوان السكن الحاىل

 
 
ون يد اإللكبر  ............................................................. ... ..................................................................... البر

ل  ..... ....................................................... ... ............................................ ....................... رقم تليفون المب  

 . . ... ..................................................... ... ................................... .. ........................... . رقم الهاتف المحمول

 .... ................................................ .... .................................. ............................... ................. رقم واتساب

 .... ............................................. .... .................... .............................. ......................... قدم/ الفرعمجال الت

 .......................... ............. .... ................. ..................................... ..... ........ العمل إليها الموجه العمرية المرحلة

 .......................... ............. .... ................. .................................. ..... ............. ؟ مصدر معرفتك بالجائزةهو ما 

 األمر ىول إقرار 
                             

الموقع أدناه بأن كافة البيانات الواردة أعاله س              ليمة ودقيقة  وأن ...................................................................... اتعهد انا/ 
ونية أو  بأيالعمل المقدم لم يس        بو ل  الفو   جائزة أو مس        ابقة أ رت  ولم اتم اقتااع ه ا العمل من النبأ أو من أت مص        ادر إلكبر

  مطبوعة  وعىل أال اتم المش            اركة ونفز العمل أو جز  من  
 
جوائز أو مس            ابقات أ رت لح أ  اإلعالن عن ن،يجة الجائزة  كما أقر  ف

  
م ب  ل م ا ورد فعه  ب أنث  و  الج ائزة وملبر  ا اطلع   عىل جمعع رو

ق
ا وأع اق   طاق 

ق
ا وم دان   جن ائي ق

و
 ح ال ة المخ الف ة أمون مس              ًو 

 
ا  وف

  حالة المرصيألح ام القانون 
 
 علعها.  الحصول  ورد قيمة الجائزة ف

  ب لك وتح   وه ا إقرار مث  
 الشخصية مسًولعثر

 ي المقر بما ف

 2021/    /  فى :    تحريرا  

داد األعمال بعد فحصها.   ملحوظة: ال اتم اسبر
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 2021خطوات التقدم جلائزة الدولة للمبدع الصغري 

__________ 

 .حتميل اللينك من الصفحة الرمسية جلائزة الدولة للمبدع الصغري -1

 طباعة استمارة التقديم املوجودة باللينك. -2

 .االستمارة من قبل ولي األمر )والد املتقدم(ملء  -3

 صورة من قرار الوصاية(.يف حالة وفاة الوالد متأل من قبل الواصي )مع ارفاق  -

االستتتتتتتتتتتتتمارة من قبل تحد تقارا املتقدم من الدرجة األود البد من وجود  و يل رمسي  يف حالة ملء -

 خاص بالتعامل املالي واإلداري على اجلائزة.

 صورة من شهادة ميالد املتقدم. -4

 صي.اصورة من بطاقة الرقم القومي لولي األمر تو الو -5

 صورة شخصية للمتقدم. -6

 تو فالش ميموري. CDالعمل املقدم يف اي من الفروع املشار اليها باإلعالن على  إدراج -7

       إرفاق  افة املستندات املشار اليها مع العمل املقدم بظرف يكتب عليه )جائزة الدولة للمبدع الصغري على

 -الزمالك -زيرةاجل -شتارع اجلبالية ستاحة دار األوبرا املصترية    1اجمللس األعلى للثقافة "العنوان التالي: 

 القاهرة"

 .يرسل من خالل الربيد املصري 

  م2021مارس  25اخر موعد الستالم األعمال 
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 تسئلة شائعة

 س: تقدم ازاي؟

املوجود على الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتتتتتة الرمسيتتتتتة "جتتتتتائزة التتتتتدولتتتتتة للمبتتتتتدع الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغري"    الرابطج: يتم فتح 

https://cg.eg/competition_details.pdf  رفاقها مع )صتتتورة شتتتخصتتتية   وإوملؤها ويتم طباعة استتتتمارة التقديم  +

+ صتتتتتورة من بطاقة الرقم القومي للوالد تو الواصتتتتتي تو  و يل رمسي خاص من  صتتتتتورة من شتتتتتهادة ميالد املتقدم

تو فالش ميموري(.. وارفاقهم مجيًعا يف     Cd( + العمل املقدم على )    بالتعامل املالي واإلداري على اجلائزة         الوالد 

 1ظرف ويكتب عليه "جائزة الدولة للمبدع الصتتتتغري" ويتم إرستتتتاله بواستتتتطة الربيد املصتتتتري على العنوان التالي: "

 القاهرة". -الزمالك -اجلزيرة -ساحة دار االوبرا املصرية -شارع اجلبالية

 س: ما اخر موعد للتقديم؟

 م.2021مارس  25ج: 

 م منفصلني.. واألم معنية بالتقديم؟س: لو األا واأل

 ج: يقوم األا بعمل  و يل رمسي يف الشهر العقاري خاص بالتعامل املالي واإلداري على اجلائزة لألم.

 س: لو املتقدم يف دار رعاية؟

 على املتقدم؟  ج: يرفق صورة من قرار الوصاية معتمد من جهة رمسية للشخص الواصي

 غري املصريني؟التقدم ل يسمحس: هل 

 ج: اجلائزة حمددة للمصريني فقط

 للمصريني املقيمني باخلارج؟ يسمحس: هل 

ج: يستتتتتتتمح ولكن هنان شتتتتتتترو إاه يتطلب حاتتتتتتتور املتقدم يف حالة  صتتتتتتتعيدل للمرحلة الثااية  اتتتتتتتور املقابلة     

 الشخصية.

 س: هل يسمح للمتقدم  قديم تعمال بلغات؟

 اللغة العربية فقط.ب التقديم ج:

 س: بالنسبة لفرع القصة..  م عدد القصص؟

 .ج: ثالثة قصص

 حى؟صس: بالنسبة لفرع الشعر.. هل باللغة العامية تو الف

 ج: يسمح بأي منهما.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcg.eg%2Fcompetition_details.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3oZEzZ7yaqHi9N_Jl6xD_-2QJz87kOsPvS02qFNCs9i1TxPzsobNm5qOU&h=AT2Ao-qs3mC2Aq1aW4KHc-2n57bKcVWZBKjyjQ_i4WfVunp6HXFfYmMYUcwPNp3Mu5Z9wIyaH7iL0L1CDVD2R0AeteyNkA0x0B6bEskbSll0Sc11bpBXTM40BBKem1UMMmeZ&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT1dnY55DMtkmvCKPw--AP_lyYV8JqD1E6vqNsZqYtewxEyiZ5ZQ_R-kipTXixA-U_zefT9DkgYp2Zs_HmJvTJoPw9KRjs4YecQdMtTgCd6XbXrt_23LD4JYAP2yS4LUZIjcJYpXuqNYk1JWRuLP9FoAplQqh3tsnczBsnbrtjeHF-dB9jTVBF7PhImW4MUGXAAy
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 س: هل يف فرع الشعر  أليف تم القاء؟

 ج: هذا العام يقتصر على التأليف فقط.

  أليف؟س: هل يف فرع املسرحية متثيل تم 

 ج: هذا العام يقتصر على التأليف فقط.

 مبيو ر؟ا صيغة الكتابة باليد تم على الكس: بالنسبة لفروع )القصة والشعر واملسرحية( م

 او فالش ميموري. cdووضعه على  pdfبصيغة وحفظه  الكمبيو رج: الكتابة على 

 س: يف فرع الرسم..  م عدد اللوحات؟

 لوحات؟ 10: 3والثااية عدد اللوحات من سبة للفئتني األود ج: بالن

 س: يف فرع الرسم.. ما هو اوع اللوحات املستخدمة؟

 ج: ورق مقوى ) ااسون(.

 س: يف فرع الرسم.. ما هو مقاس اللوحات؟

وبالنستتتتتبة للفئة العمرية  ستتتتتم60× 50وال يزيد عن  ستتتتتم 40×30ج: بالنستتتتتبة للفئة العمرية األود ال يقل عن 

 سم.80×60 وال  زيد عن سم 40×30 الثااية ال  قل عن

 اخل؟  ريهربوس: يف فرع الرسم.. هل ميكن رسم تي موضوع او 

 املدينة...اخل(. –املدرسة  -النادي -ج: هذا العام.. يقتصر املوضوعات على بيئتك احمليطة )املنزل

 .. هل يتم ارسال اللوحات افسها؟س: يف فرع الرسم

ووضتتتتتتتعها   jpgلوحة( بصتتتتتتتيغة  10:  3من يتم  صتتتتتتتوير اللوحات )ال يتم  ستتتتتتتليم اللوحات عند التقديم ولكن ج: 

 فالش ميموري. تو  cdعلى

 ؟jpgماهي صيغة س: 

 ج: هي صيغة حيفظ بها الصور.

 س: يف فرع العزف.. ما هي اآلالت املشار ة؟

 .ج: اآلالت املشار ة هي )الكمان تو التشيللو(

 ؟اخلالعزف.. ملاذا ال يوجد جيتار تو تورج تو بيااو ...س: يف فرع 

 خرى يف األعوام القادمة.ا آالت( وسيتم إضافة فقط لولج: هذا العام يقتصر على آالت )الكمان والتشي
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 ما هو املطلوا عزفه من املتقدم؟س: يف فرع العزف.. 

 ج: 

  تاامن  املقطوعات تحداختيار املتقدم  يتطلب علىبالنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبة للفئة العمرية األود يف آلة الكمان  

اختيار واحدة من +  إجبارية  مقطوعة (ستتتتتتتتتتتتتتتوزو ي) مقررات من مقطوعات تو ،(الصتتتتتتتتتتتتتتتغري العازف)

 ال/  صتتتتتتول فى ستتتتتتلم فيفالدى  واشتتتتتتري وتو 35/  34/  21 ريدينج  واشتتتتتتري ينو: )ا ر ات التالية

 .(األود ا ر ة) الصغري ال فى سلم باخ  واشري والصغري تو 

 بيتهوفن)صتتتتتتتغرية  بالنستتتتتتتبة للفئة العمرية األود يف آلة التشتتتتتتتيللو يتطلب على املتقدم اختيار مقطوعة 

  مقطوعة الثااي اجلزء ساجبنيكوف   تاا من مقطوعة تي تو( السعيد  الفالح شومان  - دااس  وارت

 .للى وري، بريفال، رومربج فيفالدى، بني من سواا ا من تود حر ة+ اجبارية 

 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتولو املتتاليات باخ  تاا من حر ة بالنستتتتتتتتتتتتتتتتتبة للفئة العمرية الثااية يف آلة الكمان يتطلب تي 

 ختيار واحدة من ا ر ات التالية:+ ا إجبارية  حر ة

 (الثالثة ا ر ة تو األود، ا ر ة) الصغري ال يف سلم  واشري و )باخ -

  دو فى ستتتتتتلم  واشتتتتتتري و هايدت /"(Romdo" الثالثة ا ر ة) الكبري مي يف ستتتتتتلم  واشتتتتتتري و باخ -

 (الثالثة ا ر ة تو األود، ا ر ة)الكبري 

+  حر ة( 216) الكبري فى صتتتتول  تو( 219) الكبري فى ال تو( 218) الكبري رى  واشتتتتري و،  مو ستتتتارت  -

 الكاوينزا

 الثالثة+  الثااية ا ر ة تو األود ا ر ة الصغري رى سلم فى  واشري و فينيافسكى -

 (17 مصنف مقطوعة) Lé qande فينيافسكى -

 الكبري رى فى سلم اآلخر تو( الكبري ال فى سلم) بولوايز فينيافسكى -

 Scuerzo Trent  رااتيال سكرازو فينيا سكى -

 /(الغجرية الطريقة على) Ziqeuner weiser/  و رااتبال مقدمة/   ارمن فااتازيا: ستتتتتتتتتتتاراستتتتتتتتتتتات -

  روادو تو هافنيز، تو ،3 رقم  واشتتري و . صتتااصتتااص الصتتغري صتتول فى ستتلم  واشتتري و بروخ، ما س

 يتشوزو  ابر

 حر ة الستتتة املتتاليات باخ  تاا من حر ة بالنستتبة للفئة العمرية الثااية آلة التشتتيللو يتطلب تى  

 .(ديبوسى، برامز، اللو، صااصااص، هايدن) سواا ا تو تى  واشري و من تود + اختيار حر ة إجبارية

 

 فرع العزف.. ما هي طريقة  سجيل العمل؟س: يف 

تو  cdوالثااية موضتتح باإلعالن  فاصتتيل الفيديو املراد  ستتجيله ووضتتعه على     العمرية األود  ج: بالنستتبة للفئتني 

 فالش ميموري.

 ؟س: يف فرع العزف.. هل ميكن مصاحبة االت تخرى يف  سجيل الفيديو

 ج: العزف لآللة احملددة فقط.
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 الغناء..  م عدد األغااي؟س: يف فرع 

 ( من الرتاث القديم و عين تغااي قدمية وتغنية من اختيار املتسابق.2ج: بالنسبة للفئتني العمرية ثالث تغااي )

 .. ماهي مدة األغااي املقدمة؟الغناءس: يف فرع 

 دقائق. 4على حدا ال  زيد مد ها عن ج: بالنسبة للفئتني العمرية  ل تغنية 

 غناء.. هل ميكن الغناء مع العزف؟س: يف فرع ال

 ج: املطلوا هو الغناء فقط دون تي مؤثرات صو ية.

 هل ميكن إاشاد ديين؟ س: يف فرع الغناء..

وتغنية من  ويعين )الطرا املصري األصيل قدمًيا وحديًثا(    ( من الرتاث2األغااي احملددة )ال يوجد إاشاد ديين،  ج: 

 اختيار املتسابق.

 التطبيقات املواقع اإللكرتواية.. ما هي املوضوعات املطلوبة حتديًدا؟س: يف فرع 

 ج: املوضوعات احملددة موجودة على اإلعالن بالنسبة للفئتني العمرية.

 س: يف فرع التطبيقات املواقع اإللكرتواية.. ما هو املطلوا إرساله؟

او فالش    cdمنه العمل ووضتتتتعهم على  ج: ارستتتتال التطبيق تو املوقع مع شتتتترح مكتوا وفيديو  وضتتتتيحي ملا يتاتتتت    

 ميموري.

 بتكارات العلمية.. هل سيتم ارسال االبتكار؟س: يف فرع اال

او فالش  cdج: عمل فيديو  وضتتتتتتتتيحي لشتتتتتتتترح  يفية عمل االبتكار وما يتاتتتتتتتتمنه من إمكاايات ووضتتتتتتتتعه على    

 ميموري.

 



 

 

مصر  تيسير   محافظات  في  والموهوبين  المبدعين  أبنائنا  على  تقوما  أن  الثقافة  وزارة  الثقافة   قررت  قصور 

وليس بالبريد( في أظرف مغلقة )  يدوي اعمال المقدمة لجائزة الدولة للمبدع الصغير  ستقبال األبا  بالمحافظات

ا من يوم    وذلك  الساعة   طوال أيام األسبوع ماعدا الجمعة والسبت من  مارس وحتى إغالق باب التقدم،  18اعتبار 

 تالية:ال المقارفي   مساء   3صباحا  حتى  9

 اقليم القاهرة الكبرى

 العنوان  الفرع
مسئول استالم  

 األعمال

 " عمقر الفرالقاهرة " -ش شريف  30 القاهرة
 محمد احمد 

 عبد الحليم عال 

 "  الجيزةش اليابان أمام اكاديمية الفنون بالهرم "قصر  الجيزة 
 ماجدة مصطفى سيد 

 احمد اسماعيل رامي

 كورنيش النيل "قصر بنها"  القليوبية
 هبة اسماعيل كمال 

 اسماعيل  هنادي

 "قصر الفيوم" والسواقيميدان المحطة  الفيوم 
 عال حسانين 

 دينا صالح حامد 

 "قصر بنى سويف"   –الرياضي الناديأمام  عرابيش أحمد  بنى سويف 
 سعد حسان احمد 

 مالك فرج عزت

 اقليم وسط الصعيد
 ميدان طلعت حرب )قصر اسيوط( -ميدان البنوك –أسيوط  اسيوط 

 مكاوي ضياء 

 

 التحرير ميدان الثقافة ـ سوهاج )قصر سوهاج(  سوهاج
 مصطفى هاشم 

 مصطفى عباس 

        (  الخارجةالجديد )قصر  الواديـ  ـ الخارجةش العدل  الجديد  الوادي 
 محسن حسيب

 

     المنيا(  ميدان ناصر أرض سلطان )قصر  1رقم  المنيا
 خالد اسماعيل

 

 اقليم جنوب الصعيد
 العقاد(   أسوان )قصر -ش كورنيش النيل أمام نادى التجديف  اسوان 

 منال محمد عبد العزير 

 سهير عبد الحميد عباس 

     قنا(  ش الشهيد مصطفى كمال مدينة قنا )قصر   قنا
 على عبد اللطيف  أشرف

 ساميجاكلين صالح 

            الغردقة(   )قصرمدينة الغردقة أمام مبنى المحافظة  البحر االحمر 
 حعبد الفتاياسمين اسماعيل 

 محمود  حنفيهالة 

 العوامية شارع الجزيرة )قصر األقصر(  –مدينة األقصر  االقصر 
 صفاء اسماعيل ابراهيم 

 تيسير محمد عمرون

 اقليم شرق الدلتا
 المنصورة "قصر المنصورة"  –شارع الجمهورية  الدقهلية

 الدسوقيامل السيد 

 رحاب ابراهيم عريان 

قصر الزقازيق بجوار مبنى المحافظة " -  زعبد العزيشارع اللواء  الشرقية

 " قالزقازي

 محمد عبد الحليم  هاني

 محمد سعيد ابراهيم

 الثقافي)المركز االجتماعية  مديرية الشئونش أبو بكر الصيق أمام  كفر الشيخ 

 ( كفر الشيخ

 شيماء يوسف

 مها كمال محمد

 "قصر دمياط "  ىعمرا فندبجوار  –شارع طلعت حرب  دمياط
 عطيات سليمان االمام 

 رضوى السيد سعد 



 اقليم غرب ووسط الدلتا
 "مرئاسة اإلقلي  ش بور سعيد قصر الشاطبي الدور الثاني "مقر 32 االسكندرية

 أماني البرنس

 أمنية حافظ 

 دمنهور(  )قصر شارع الجمهورية بجوار البنك األهلي البحيرة 
 هدى اسماعيل

 مي حبليزة 

 طنطا( عمارة األوقاف الجديدة المستجدة )قصر   الغربية 
 ف تامر الكاش

 نهى حسن 

 )قصر شبين الكوم( البحري  ش جمال عبد الناصر الجالء  27 المنوفية 
 الشاميهالة سعيد 

 شلبيعصمت 

 ( حقصر مطرو)األهلي مرسى مطروح ـ أمام البنك  الجالء ـش  مطروح  مرسى
 هند عبد الحميد 

 وردة عبد العليم الشيمى 

 اقليم القناة وسيناء
 قصر االسماعيلية "اإلسمـاعيلية "الشــيخ زايــد مــدينة  حي االسماعيلية

 صفية حسن 

 راضينحاس  مي

 قصر السويس "األمن "ش سعد زغلول أمام مـديرية  السويس 
 مي محمد 

 بالل محمد

 بورسعيد "قصر بورسعيد" مـــدينة -شــارع األمـين والناصـر بور سعيد 
 أماني شوقي

 دعاء محمد

 العريــش مجمع المصالح الحكومية الدور الرابع "مقر الفرع" شمال سيناء
 المشرحاني أشرف

 محمود حنفي

 مدينـة طـور سـيناء   "قصر ثقافة الطور" جنوب سيناء 
 فوزي منى 

 محمد المحمدي

 

ش الجبالية ساحة دار   1وبالبريد من خالل مقر المجلس األعلى للثقافة )االعمال يدويا  وباإلضافة إلى استقبال  

 القاهرة( - الجزيزة الزمالك -االوبرا المصرية 

 :من خاللاألعمال يدوي ا أيض ا  سيتم استقبال

   (بجوار سينما رادوبيسالجيزة )-مدينة الفنون محطة المساحة ش الهرم المركز القومي للثقافة الطفل  •

  القاهرة - بالسيدة زينبش قدري أمام مستشفى الحوض المرصود الحديقة الثقافية للطفل  •
 

 

 

 

 

 

 


