التقدم
من خالل الموقع االلكترونى ()https//ckp.eg

أو إرسال األعمال على (فالش ميمورى فقط) إلى مقر المجلس األعلى للثقافة
أو بواسطة البريد على عنوان المجلس األعلى للثقافة
 1شارع الجبالية ساحة دار األوبرا المصرية  -الجزيرة  -الزمالك – القاهرة

ال يقبل العمل بعد انتهاء الفترة المعلن عنها للتقدم
أخر موعد لالستالم  7مارس

شروط جائزة الدولة للمبدع الصغير
-1
-2
-3
-4

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

______

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

أال يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ،ما لم يكن ُرد إليه اعتباره.
أال يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى اإلعالن عن الجائزة ثمانى عشرة سنة
ميالدية.

-5
-6
-7
-8

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

المشار إليها باإلعالن والمقسمة لمستويين من  5حتى  12عام كمستوى
المتقدم بالفئة العمرية ُ
أن يلتزم ُ
أول ومن فوق  12حتى  18عام كمستوى ثانى.
تقدم األعمال باللغة العربية فقط.

أال يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور اإلعالن عن نتيجة الجائزة.

المقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى ،ال يحق للشخص التقدم بأكثر من عمل.
 -9أال يكون العمل ُ
 -10فى حالة تعذر وجود ولى األمر (األب) يرفق مع األوراق توكيل خاص بالتعامل المالى واإلدارى على الجائزة
أو صورة طبق األصل من قرار الوصاية على المتقدم.
وتحدد نسب المشاركة كتاب ًة من قبلهم ،واذا
 -11فى حالة العمل الجماعى ُيشترط لقبوله موافقة المشتركين فيهُ ،
لم تحدد نسب المشاركة ُتقسم الجائزة عليهم بالتساوى.
 -12فى حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزةُ ،يستبعد المتقدم
من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى ،ويتم سحب الجائزة فى حالة الحصول عليها.

 -13يكون هناك مرحلة أولى لفرز األعمال المقدمة ،ومرحلة ثانية لألعمال التى تم تصعيدها من المرحلة األولى
لعمل مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس األعلى للثقافة.
قائما.
المتقدم بعد المقابلة الشخصية يعتبر التقدم ً
 -14فى حالة وفاة ُ
إداريا األعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة.
ُ -15تستبعد ً

إلكترونيا " من خالل اتباع الخطوات اإلرشادية عبر الموقع اإللكترونى الخاص بالجائزة.
" -16التقدم
ً
يدويا" (بفالش ميمورى فقط) يوضع علية العمل وملف  BDFيتضمن (استمارة الجائزة مستوفاة،
" -17التقدم ً
وصورة شهادة ميالد المتقدم وصورة بطاقة الرقم القومى لولى األمر ،وصورة شخصية حديثة للمتقدم)

وارسالها إلى مقر المجلس األعلى للثقافة( .وال تقبل األعمال المقدمة ورقيا أو  CDأو DVDأو اللوحات)
 -18ترسل األعمال بواسطة البريد على عنوان المجلس األعلى للثقافة " 1شارع الجبالية ساحة دار األوب ار
المصرية  -الجزيرة  -الزمالك  -القاهرة"( .األعمال المقدمة ال تسترد)
لالستعالم واالستفسار عن الجائزة :الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك أو الموقع

اإللكترونى ( )www.ckp.egأو التليفون  -واتساب ()01559919944

فروع
جائزة الدولة للمبدع الصغير
----مجال اآلداب:
اسم الفرع
م
 1القصة القصيرة
شعر
التأليف
المسرحى

2
3

الفئة العمرية الثانية

الفئة العمرية األولى
 3قصص
القصة الواحدة من  100إلى  500كلمة
تأليف ثالث قصائد فصحي أو عامية
مسرحية قصيرة مكونة من فصل واحد

 3قصص
القصة الواحدة من  1000إلى  1500كلمة
تأليف خمس قصائد فصحي أو عامية
مسرحية مكونة من فصل واحد على األقل

مجال الفنون:
م
1

2

اسم
الفرع

الفئة العمرية الثانية

الفئة العمرية األولى

• أرسم بيئتك المحيطة
(المنزل ،النادى ،المدرسة ،المدينة...الخ).
• أرسم من خيالك
أي فكرة تعكس رؤيتك لما تتمنى أن تراه فى
المستقبل (الفضاء ،أو ما تحب)
(يستثنى رسم البورتريه)
الخامات المستخدمة (األحبار أو أقالم الرصاص
الرسم
أو األقالم الملونة أو األلوان المائية أو ألوان
األكريليك).
عدد اللوحات (ال يقل عن  3وال يزيد عن 10
لوحات)
مقاس اللوحات المقدمة
ال يقل عن  40 × 30سم
وال يزيد عن  60 × 50سم
• يتم إرسال األعمال بصيغة JPG
عزف أوالً :آلة البيانو:
يقددم المتسدددددابن عملين فى حددود  3دقدائن لكدل
على آلة عمددل وفيمددا يلى بعع األعمددال المقترحددة التى
البيانو يمكن االختيدار منادا أو اختيدار أعمال أخرى تكون
على نفس المسددتوى ،على أن تتوفر فى األعمال
أو
المقددمدة اسدددددتعراع للمادارات الفنيدة والتكنيكيدة
آلة العود للمتسابن ،واألعمال المقترحة هى كاآلتى:
عزف عملين مختلفين الطابع
مقطوعات
• بارتوك لألطفال ( 5-6سنوات)
B.Bartok for Children

• وستاكوفتش فالس

• أرسم بيئتك المحيطة
(المنزل ،النادى ،المدرسة ،المدينة...الخ).
• أرسم من خيالك
أي فكرة تعكس رؤيتك لما تتمنى أن تراه فى
المستقبل (الفضاء ،أو ما تحب)
(يستثنى رسم البورتريه)
الخامات المستخدمة (األحبار أو أقالم الرصاص أو
األقالم الملونة أو األلوان المائية أو ألوان
األكريليك).
عدد اللوحات (ال يقل عن  3وال يزيد عن 10
لوحات)
مقاس اللوحات المقدمة
ال يقل عن  40 × 30سم
وال يزيد عن  80 × 60سم
• يتم إرسال األعمال بصيغة JPG
أوالً :آلة البيانو:
يقدم المتسددابن عملين فى حدود  4دقائن لكل عمل
وفيمددا يلى بعع األعمددال المقترحددة التى يمكن
االختيدار منادا أو اختيدار أعمدال أخرى تكون على
نفس المسدتوى ،على أن تتوفر فى األعمال المقدمة
اسدددتعراع للماارات الفنية والتكنيكية للمتسدددابن،
واألعمال المقترحة هى كاآلتى:
عزف عملين مختلفين الطابع
مقطوعات
• مددددوتسددددددددارت الددددمددددارش الددددتددددركددددي
Mozart: Alla Turca

• موتسارت روندو في مقام ري الكبير
Shostakovich: Valse

• بيتاوفن رقصات ألمانية

Rondo in D major

• موتسارت فانتازيا في مقام ري الكبير

Beethoven: German Dances W/O O.
Fantasia in D major
 • 13هايدن تنويعات Haydn: Variations
• برجميللرBurgmeller: op.100
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• كابلفسكي مصنف  24و 27
Kabalevsky: op.24 & op.27

• خاتشتادوريان صور من الطفولة
Khachaturian: Pictures Of Childhood
• شومان مصنف 68
Schumann: Album For The Young
• بيتاوفن باجاتيل
Beethoven: Bagatelles
• شوبيرت لحظات موسيقية
Schubert: Moments Musical op.94
• تشايكوفسكي
Tchaikovsky: Album For The Young
• ديبوسي ركن األطفال
Debussy: Children Corner
• مندلسون :أغانى بدون كلمات
Mendelssohn: Songs without words
• شوبان فالس في مقام ال الصغير
Op.64, Op.69, Op. Posth

• بيتاوفن تنويعات Beethoven: Variations
• جريج مقطوعات شاعرية
Grieg: Lyric Pieces
• شوبيرت سكرتزو Schubert: Scherzo
• شوبيرت ارتجاالت
Schubert: Impromptu Op.90
• كابلفسكي تنويعات
Kabalevsky: Variations Op.51
• شوبان بولونيزChopin: Polonaise
• شوبان ارتجاالت Chopin: Impromptu
• شدددددوبدددان فددداندتدددازيدددا امدبدرمدتدو Fantasia
Impromptu
• شوبان جراند فالس Grand Valse Brilliante
• شوبان ليليات  Nocturneومازوركا Mazurka
• شوستاكوفتش رقصات الدمية
Dances of the dolls
• تشدددايكوفسدددكي لالفصدددولل The Seasons
Op.37
• ديبوسي ارابيسك رقم  1و 2
Debussy Arabesque no.1 and no.2

(أو مدقدطدوعدددات فدي ندفدس الدمسددد دتدوى أو أكدثدر
صعوبة)
حركة من صوناتين أو صوناتا
أو مقطوعات في نفس المستوى أو أكثر صعوبة
One
movement
from Sonatin or
حركدة من صدددددونداتدا One Movement From
Sonata
Sonata
• بيتاوفن صدوناتين في مقام صدول الكبير أو فا • موتسدددددارت كوشددددديل  331و  413و  414و

الكبير
415
• كليمنتي صوناتين مصنف  36و 37
• بيتاوفن مصددددنف  2رقم  3و  2و  1مصددددنف
• ديابللي صوناتين مصنف 168
 10رقم  2,1مصددنف  13مصددنف  14رقم 1
• كوالو صوناتين
و2
Kuhlau Sonatin Op.20, Op.55
أو حركة من صددوناتا في نفس المسددتوى أو
• هايدن صددوناتا موتسددارت صددوناتا بيتاوفن
أكثر صعوبة
صوناتا مصنف  49رقم  1و2
(أو حركة من صددددوناتا أو صددددوناتين في نفس
المستوى أو أكثر صعوبة)
دراسات
• تشيرني مصنف 740,299
دراسات
Czerny: Etude Op.299, 740
• بديديدر  Beyer Op. 101بددددءا مدن رقدم  • 48موسوفسكي دراسة Moszkowski: Etude
( )6-5سنوات
• شوبان دراسة مصنف 25 10
• تشريني
Chopin: Etude Op.10, Op.25
&  • Czerny Etudes Op. 599, Op.849شوبان موشليس
Op.636

•
•
•

)Chopin: Moshless (Trois Nouvelles Etude

كرامر دراسة Cramer Studies
أو دراسة في نفس المستوى أو اكثر صعوبة
فرانز ليست دراسة Lizst Etude S.136
باخ Bach
(أو دراسددددددة في نفس المسدددددتوى أو أكثر • ابتكارات من صوتين أو ثالث صور
صعوبة(
Two or Three Part Inventions
باخ Bach
• مقدمة فوجا Bach: Prelude et Fuga
من كتاب اناماجدالينا

•
•
• From The Book Of Anna Magdalina
• من كتاب مقدمات صغيرة Petite Prelude
• اخنراع لصوتين Two-part Invention
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آلة العود:
يقدم المتسددددابن في المسددددتوى األول عملين فى
حدددود  3دقددائن لكددل عمددل ،وفيمددا يلى بعع
األعمدال المقترحدة التى يمكن االختيدار منادا أو
اختيار أعمال أخرى تكون على نفس المسددتوى،
على أن تتوفر فى األعمدال المقددمدة اسدددددتعراع
للماارات الفنية والتكنيكية للمتسدددابن ،واألعمال
المقترحة هى كاآلتى:

آلة العود:
يقدم المتسابن في المستوى الثانى عملين فى حدود
 3دقدائن لكدل عمدل مع عزف تقداسددددديم في حددود4
دقددائن ،وفيمددا يلى بعع األعمددال المقترحددة التى
يمكن االختيدار منادا أو اختيدار أعمدال أخرى تكون
على نفس المسدددددتوى ،على أن تتوفر فى األعمدال
المقددمدة اسدددددتعراع للمادارات الفنيدة والتكنيكيدة
للمتسابن ،واألعمال المقترحة هى كاآلتى:

مقطوعات
• دوالب الراست  /لونجا حجاز (أنعام لبيب)
• بولكا شحاته
• لونجا حجازكار (سبوغ أفندى)
• لونجا فرحفزا (رياع السنباطي )
• سماعى نااوند (صفر على)
• مصر يا أم الدنيا (محمد عبد الوهاب)
• مصر هى أمى (كمال الطويل)

مقطوعات
• لونجا نااوند (أنعام لبيب)
• سماعى نااوند (عطية شرارة)
• لونجا كروماتيك (الفريد جميل)
• سماعى كرد  /موسيقى المشربية (عبده داغر)
• لونجا حجاز كاركرد (عبد الفتاح منسي)
• لونجا الفراشة (صابر عبد الستار)
• سماعى حجازكاركرد (طاتيوس أفندى)

المقدمة الموسيقية ألغانى
• النار الخالد (محمد عبد الوهاب)
• أنت عمرى (محمد عبد الوهاب)

المقدمة الموسيقية ألغانى:
• مقدمة أغنية ألف ليلة (بليغ حمدي)
• موسيقي عزيزة (محمد عبد الوهاب)
• يا مسافر وحدك (محمد عبد الوهاب)

يسمح بمصاحبة آلة إيقاعية
تقاسيم فى إحدى المقامات:
• مقام راست
• مقام بياتي
• مقام نااوند

يسمح بمصاحبة آلة إيقاعية
3

غناء

يتم عمدل فيدديو للمغنى بدأداء اثنين أغنيدة تراثيدة
وثالثة من اختيار المتسابن ال تزيد عن  4دقائن،
إضداءة واضدحة وصدورة ثابتة ،ويظار (واقفًا)،
وأن يكون الصدوت مأخو مباشدرة أثناء التصدوير
بدون أي مؤثرات.
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يتم عمدل فيدديو للمغنى بدأداء اثنين أغنيدة تراثيدة
وثالثة من اختيار المتسددددابن ال تزيد عن  4دقائن،
إضددداءة واضدددحة وصدددورة ثابتة ،ويظار (واقفًا)،
وأن يكون الصددوت مأخو مباشددرة أثناء التصددوير
بدون أي مؤثرات.

مجال اإلبداع واالبتكارات:
م
1

اسم الفرع
التطبيقات
والمواقع
اإللكترونية

الفئة العمرية األولى
تطبين للحاسدددب أو التليفون المحمول أو
مدوقدع إلدكدتدروندي لدلدتدوعديدددة بدبدعدع
الموضددددوعات الاامة مثل تدوير القمامة
أو تعليم قواعد المرور أو لتعليم أساسيات
اإلدارة مثدددل إدارة الوقدددت أو في أحدددد
مدجددداالت الدثدقدددافدددة والدعدلدوم والدفدندون
والتعريف باا أو أحد المعالم السدياحية أو
األثرية أو لعبة إلكترونية.

2

االبتكارات
العلمية

ابتكار لحل المشدددكالت المرتبطة بترشددديد
الطداقدة أو تحليدة ومعدالجدة الميداه أو فى
أحددد المجدداالت الثقددافيددة أو الفنيددة ،أو
لتبسيط العلوم.

4

الفئة العمرية الثانية
تطبين للحداسددددددب أو التليفون المحمول أو موقع
إلكتروني متقدم يفضددل أن يشددمل قاعدة بيانات فى
الموضددددوعات الحيوية مثل ترشدددديد الطاقة وامن
المعلومدات والوقدايدة من الاجمدات السددددديبرانيدة أو
ريدادة األعمدال والتسدددددوين اإللكتروني أو المواقع
األثرية أو لحل مشددكلة قائمة مع إمكانية التواصددل
مع المسددتخدمين من خالل شددبكة اإلنترنت يشددمل
االسدددتعانة بالوسدددائط المتعددة بما ال يقل عن 20
ملف مع توضددددديح أدوات التطوير ونوع قدداعدددة
البيانات المستخدمة.
ابتكار فى أحد مجاالت ترشديد الطاقة أو المسداهمة
فى التصدي لمشكالت مجتمعية مثل مشكالت تحلية
الميداه أو الطداقدة الجدديددة والمتجدددة أو المعداوندة فى
تطوير العشددوائيات أو الصددحة أو تامين المنش د ت
أو أحددد مجدداالت إنترنددت األشددددديدداء  IOTأو فى
مجاالت الثقافة والفنون ،أو لتبسيط العلوم.
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ودقيقة ،وأن العمل المقدم لم يسبق له الفوز بنى جائزة أو مسابقة أخرى ،ولم يتم اقتباس هذا العمل من الغير أو من أى مصادر
إلكترونية أو مطبوعة ،وعلى أال يتم المشـاركة بنفس العمل أو جزء منه فى جوائز أو مسـابقا أخرى لحين اإلعالن عن نتيجة
الجائزة ،كما أقر بنننى اطلع على جميع شــروط الجائزة وملتزم بكل ما ورد فيها ،وفى حالة المخالفة أكون مســئوالا جنائياا
ومديناا وأعاقب طبقاا ألحكام القانون المصرى ،ورد قيمة الجائزة في حالة الحصول عليها.
وهذا إقرار منى بذلك وتح مسئوليتى الشخصية
المقر بما فيه
ملحوظة :ال يتم استرداد األعمال المقدمة.

