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الشروط العامة لمهرجان إبداع في الموسم التاسع- :
المرحلة السنية:
 -من سن ( )27-18سنة من المقيدين في الجامعة أو المعهد أو األكاديمية خالل العام الدراسي .2021/2020

المشاركون:
 طالب الجامعات الحكومية والخاصة. طالب المعاهد العليا الحكومية والخاصة. -طالب األكاديميات الحكومية والخاصة.

أسلوب المشاركة:
 تشارك كل جامعة/معهد/أكاديمية في المسابقات األدبية والعلمية والفنية وفقا ً لألعداد المدرجة بشروطاالشتراك في كل مجال بعد إجراء التصفيات التمهيدية بالجامعة أو المعهد أو األكاديمية.

مراحل التنفيذ:
المرحلة األولى :خالل أشهر اكتوبر  /نوفمبر  /ديسمبر .2020
 اإلعالن عن المسابقة بين الكليات واألقسام داخل الجامعات والمعاهد واألكاديميات. -إجراء التصفيات التمهيدية على مستوى الجامعات /المعاهد العليا /األكاديميات الحكومية والخاصة.

المرحلة الثانية :خالل شهر يناير 2021
 يتم اختيار األعمال التي يتم تصعيدها من قبل لجان التحكيم للمشاركة في التصفيات النهائية وفقا ً لشروط كلمجال من مجاالت التسابق.

المرحلة الثالثة :النصف الثاني من شهر فبراير  /مارس /أبريل .2021
 التصفيات النهائية للمجاالت األدبية والفنية على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة ومسرح المدينةالشبابية بأبي قير باإلسكندرية.
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الشروط واألحكام العامة لمهرجان إبداع في الموسم التاسع:
 -1االلتزام التام بكافة الشروط واألطر الفنية لكل مجال من مجاالت المهرجان.
 -2االلتزام بمواعيد تسليم األعمال لوزارة الشباب والرياضة وفقا ً للمواعيد الواردة بالنشرة ولن تقبل األعمال
بعد المواعيد المدرجة بالنشرة التفصيلية.
 -3يحظر أن يكون العمل المقدم من قبل الطالب/الجامعة/المعهد/األكاديمية قد شارك في مهرجان إبداع الموسم
الثامن أو أي مسابقات أخرى.
 -4يسمح بمشاركة عدد ( )2فقط من طالب الجامعات المفتوحة وطالب الدراسات العليا في المرحلة السنية من 18
 27سنة على مستوى المهرجان فيما عدا مجال "الفنون التشكيلية ومجال العزف الموسيقي". -5حقوق الملكية الفكرية لألعمال الفائزة ملك لصاحبها ويحق لوزارة الشباب والرياضة استخدامها إذا ارتأت ذلك.
 -6على الطالب /الطالبة الحضور أمام لجنة التحكيم ضمن فعاليات التصفيات النهائية وفق المواعيد المقررة
واألماكن المحددة ،وذلك شرط أساسي لتقديم العمل المقدم منه /منها واستحقاق الجائزة في حالة الفوز (بعد
تصفيات لجنة التحكيم).
 -7التأكيد على جميع الطالب المشاركين في التصفيات النهائية تقديم بطاقة الرقم القومي وكارنيه
الجامعة/المعهد/األكاديمية لالطالع عليها من قبل لجنة التحكيم أو مسئول وزارة الشباب والرياضة.
 -8في حالة مخالفة أي شرط من الشروط العامة لالشتراك يتم استبعاد المخالف من التحكيم.
 -9ال يسمح بمناصفة الجائزة في أي مستوى من المستويات أو في أي مجال من مجاالت التسابق.
 -10ال يحق للطالب المشاركة في أكثر من مجال من مجاالت التسابق وفي حالة مخالفة ذلك يتم استبعاد الطالب
من المسابقة.
 -11ال يحق للذين يتم االستعانة بهم من خارج الجامعة في المجاالت الجماعية اإلقامة واالعاشة أثناء التحكيم
النهائي ،وال صرف أية مبالغ من قيمة الجائزة في حالة الفوز.
 -12يمكن للطالب  /الطالبة الذي لم تشارك جامعته/معهده/أكاديميته في أي مجال من المسابقات ويرغب في االشتراك
االتصال على أرقام التليفونات التالية )0233469104/0233465026( :أو التوجه للوزارة مباشرة بالدور
السادس الستيفاء بيانات استمارة المشاركة وتوقيعها من رعاية شباب الجامعة  /المعهد  /األكاديمية.
 -13ضرورة التنبيه على جميع الطالب المشاركين من قبل مشرفي رعاية الشباب واألنشطة الطالبية بالجامعات
والمعاهد العليا واألكاديميات باالطالع على شروط المشاركة للمجال المشارك به.
 -14يحق للسادة أعضاء لجنة التحكيم اختيار الوسيلة المثلى للوقوف على حقيقة األعمال المقدمة من الطالب (هل
من إبداعهم أم منقولة من غيرهم).
 -15سيتم تطبيق اإلجراءات االحترازية طوال التصفيات النهائية بأماكن التنفيذ ،وعلى جميع المشاركين االلتزام
بارتداء الكمامة وجميع اإلجراءات االحترازية حرصا على سالمة الجميع.
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مراحل التنفيذ والمهام:
 التصفيات التمهيدية:
 على مستوي الجامعة /المعهد /األكاديمية الحكومية والخاصة خالل الفترة من  2020/ 10 / 17إلى
 2020/ 12 / 30يتم خاللها تنفيذ الخطوات التالية:
 -1تقوم إدارة رعاية الشباب بالجامعة/المعهد/األكاديمية باإلعالن عن المهرجان من خالل توزيع البوستر والفالير
وشروط االشتراك في المهرجان التى أعدت من قبل وزارة الشباب والرياضة داخل جميع الكليات أو أقسام المعاهد
وفروعها على مستوى المحافظات.

 -2تقوم إدارات رعاية الشباب بالجامعة /المعهد /األكاديمية بتأكيد المشاركة في المهرجان للوزارة في موعد
غايته .2020/12/ 1
 -3يقوم كل متسابق بتحرير استمارة مشاركة بالمهرجان واعتمادها من قبل الجامعة/المعهد /األكاديمية مع
التأكيد على ضرورة إرفاق صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة كارنيه الجامعة /المعهد/
األكاديمية ،وصورة كارت بطاقة البريد المالية.
 -4تقوم كل جامعة/معهد/أكاديمية بتشكيل لجان متخصصة في كل مجال إلجراء التصفيات بين الكليات أو فروع المعاهد
بالمحافظات لتصعيد الفائزين على مستوى الجامعة أو المعهد أو األكاديمية في كل مجال.

مع موافاة وزارة الشباب والرياضة (اإلدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية) بمواعيد تحكيم
المجاالت األدبية والعلمية والفنية داخل الجامعات والمعاهد العليا واألكاديميات حتى يتسنى للوزارة
التنسيق مع التليفزيون المصري لتغطية الفعاليات وإرسال أسماء السادة أعضاء لجان التحكيم التي
قامت بعمل التصفيات بجميع المجاالت (التصفيات التمهيدية).
 -5تقوم كل جامعة /معهد /أكاديمية بإرسال األعمال األدبية والعلمية والفنية ،ورقية و( )C.Dوفق الشروط العامة
لكل مجال إلى وزارة الشباب والرياضة  -اإلدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية  -الدور السادس ،مع إرفاق
كشف بأسماء المشاركين (معتمد ومختوم) باإلضافة إلى استمارة المشاركة وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي
وصورة كارنيه الجامعة/المعهد/األكاديمية وصورة كارت بطاقة البريد المالية لكل مشارك في موعد غايته

 ،2020/12/30مع االلتزام بالمواعيد.
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 -6بالنسبة لمجال العروض المسرحية تقوم الجامعة  /المعهد /األكاديمية بتسليم عدد ( )3نسخ  DVDللعرض
المسرحي لمسئولي اإلدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية – الدور السادس بمقر وزارة الشباب والرياضة في
موعد أقصاه  2021 / 1 / 15باإلضافة إلى البانفلت الخاص بالعرض المسرحي تمهيدا ً لتقديمه للجنة مشاهدة
العروض المسرحية لتصعيد الفرق المتميزة للتصفيات النهائية على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة.
 -7بالنسبة لمجال الفنون التشكيلية يقوم مسئول كل جامعة  /معهد  /أكاديمية ،بتسليم األعمال بالمدينة الشبابية
بأبي قير باإلسكندرية خالل الفترة من  1/24الي .2021/1/29
لتصعيد أفضل األعمال المتميزة للتحكيم النهائي وعمل معرض بمقر وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة.

 التصفيات النهائية:
 -1تتم خالل الفترة من  2021/ 2 / 7حتى  2021/ 3/ 30حيث تقوم وزارة الشباب والرياضة من خالل اإلدارة
المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (اإلدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية) اإلعداد والتجهيز لهذه المرحلة.
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* مجال الشعـر (الفصحى  /العامية  /كلمات أغاني):
 تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )9أعمال في مجال الشعر بواقع ( )3أعمال للشعر الفصحى )3 (+أعمال للشعر العامية  )3( +أعمال في مجال كلمات األغاني.

* مجال الرواية:
 -تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )3أعمال في مجال الرواية.

* مجال القصة القصيرة:
 -تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )3أعمال في مجال القصة القصيرة.

* مجال السيناريو والحوار:
 تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )6أعمال في مجال السيناريو والحوار بواقع ( )3أعمال غيرمتخصص  )3( +أعمال متخصص.

* مجال التأليف المسرحي:
 -تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )3أعمال في مجال التأليف المسرحي.

* الدوري الثقافي تحت شعار (نوابغ مصرية):
 يتم المشااااركة بفريق واحد فقط من الجامعة  /المعهد  /األكاديمية مكون من ( )6متساااابقين من الجنساااين ومنمختلف الكليات ولديهم معلومات عن مجاالت التساااااااابق (االدب  /التاريخ  /الفنون  /الرياضاااااااة  /الجغرافيا /
العلوم).
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*مجال الغنــاء الجماعي:
 -تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بحد أقصى ( )16متسابق في مجال الغناء الجماعي.

* مجال الغنــاء الفردي:
 تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )3متسابقين في مجال الغناء الفردي من داخل أعضاء فريقالغناء الجماعي.

* مجال العزف الموسيقـى (الجماعي):
 -تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بحد أقصى ( )17متسابق في مجال العزف الموسيقي الجماعي.

* مجال العزف الموسيقـى (الفردي):
 تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية ( )3متسابقين في مجال العزف الفردي من داخل أعضاء فريق العزفالجماعي.

* مجال اإلنشاد الديني والترانيم (الجماعي):
 تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بفريق لإلنشاد الديني وفريق في الترانيم بحد أقصى ( )7متسابقينفي كل فريق.

* مجال اإلنشاد الديني والترانيم (فردي):
 -تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )3متسابقين في اإلنشاد الديني وعدد ( )3متسابقين في الترانيم.

* مجال العروض المسرحية:
 -تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بحد أقصي ( )23متسابق في مجال العروض المسرحية.

* مجال المسرح الغنائي واالستعراضي:
 -تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بحد أقصي ( )25متسابق في مجال المسرح الغنائي واالستعراضي.

* مجال الفنون الشعبية:
 -تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بحد أقصى ( )25متسابق في مجال الفنون الشعبية.

* مجال األفالم القصيرة:
 تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )6متسابقين بواقع ( )3متسابقين في مجال االفالم القصيرةللكليات غير المتخصصة +عدد ( )3متسابقين للكليات المتخصصة.

* مجال المراسل:
 تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )6متسابقين في مجال المراسل بواقع ( )3متسابقين غيرمتخصصين  )3( +متسابقين متخصصين.
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*مجال الفنون التشكيلية:
* التصوير:
 تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )6أعمال في مجال التصوير بواقع ( )3أعمال للكليات غيرالمتخصصة  )3( +أعمال للكليات المتخصصة.

* مجال التصوير الضوئي (الفوتوغرافي):
 تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )6أعمال في مجال التصوير الضوئي بواقع ( )3أعمال للكلياتغير المتخصصة  )3 (+أعمال للكليات المتخصصة.

* مجال األشغال الفنية:
 تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )6أعمال في مجال اإلشغال الفنية بواقع ( )3أعمال للكلياتغير المتخصصة  )3( +أعمال للكليات المتخصصة.

* مجال الجرافيك والطبعة الفنية:
 تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )6أعمال في مجال الجرافيك والطبعة الفنية بواقع ( )3أعمالللكليات غير المتخصصة  )3( +أعمال للكليات المتخصصة.

* مجال النحت:
 تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )6أعمال في مجال النحت بواقع ( )3اعمال للكليات غيرالمتخصصة  )3( +اعمال للكليات المتخصصة.

*االبتكارات العلمية:
تنظم وزارة الشباب والرياضة معرض لالبتكارات العلمية في مجاالت:
أ -ريادة األعمال.
ب -انترنت األشياء وتكنولوجيا المعلومات والذكاء االصطناعي.
ج -االبتكارات الهندسية " الطاقة والسيارات الكهربائية ".
د -تكنولوجيا الغواصات األلية (.)ROV

*مجال الطالب والطالبة المثالية:
 تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )1طالب  +عدد ( )1طالبة بواقع طالب وطالبه من أي منالفرق الدراسية عدا اإلعدادي والفرقة األولى.

* المبادرات المجتمعية:
 تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بعدد ( )2مبادرة شبابية ،على أال يزيد عدد الفريق الممثل للمبادرةعن ( )5أفراد.
11
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استمارة اشتراك
لمهرجان ابداع الموسم التاسع
لعام 2021 /2020
اسم الطالب  /الطالبة رباعي:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

الجامعة /المعهد  /األكاديمية:

-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

الكلية:

---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

السنة الدراسية:
القسم:

---------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المجال المشارك فيها الطالب  /الطالبة:
رقم بطاقة الرقم القوم ( 14رقم):
رقم المحمول:

-------------------------- ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاريخ الميالد --------------------------------------------------------------- :السن:
العنوان:

-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

البريد االلكتروني:

----------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

رقم الحساب أو رقم كارت البريد االلكتروني:

--------------------------------------------------------------------------------

إقرار من رعاية الشباب
بأن الطالب المذكور أعاله من المقيدين في جامعة /معهد  /أكاديمية (
)

كلية (

)
)

قسم (

ويمثل الجامعة أو المعهد أو األكاديمية في مهرجان إبداع الموسم السابع التي تنظمها وزارة الشباب
والرياضة لعام .2020 / 2019
يعتمد
الختم،

المدير العام
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–

–

جائزة (صالح جاهين)
• موضوع المسابقة (مفتوح).
• قصيدة الشعر ( ُمشكلة) ال تزيد عن  40بيتا ً (الشعر العمودي) أو 50سطرا ً (حر) بخالف غالف
مكتوب عليه (االسم – الجامعة -الكلية  -المعهد – األكاديمية – القسم).
• تقدم األعمال مكتوبة على الكومبيوتر بنط ( simplified Arabic )20والعنوان بنط ()22
 simplified Arabicمن أصل وثالث صور CD. +
• لم يسبق التقدم باألعمال الشعرية المقدمة ألية مسابقة أخرى.
• أن يكون العمل إبداعا ً أصيالً للمتسابق ،وفى حالة ثبوت غير ذلك يتم استبعاد المتسابق.
• يتم تصفية األعمال المشاركة من قبل لجنة التحكيم لتصعيد المشاركين الذين يحصلون على نسبة
أكثر من  %60من مجموع الدرجات إلى التصفيات النهائية.
• ال يجوز للطالب المشاركة في أكثر من مجال أو بأكثر من نص.
• تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بعدد ( )9متسابقين :
( )3أعمال من شعر الفصحى  )3( +أعمال من شعر العامية  )3( +أعمال من شعر كلمات األغنية.
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جائزة (صالح جاهين)
اسم الطالب  /الطالبة------------------------------------------------------------------------------------------------------ :
نوع القصيدة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
اجلامعة /املعهد  /األكادميية------------------------------------------------------------------------------------------------ :
الكلية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
القسم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
رقم احملمول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
اسم العمل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :

عناصر التحكيم

الدرجة

خصوصية اللغة وااليقاع

30

البنية الشعرية وسالمة اللغة

30

الصورة الشعرية

30

األداء المسرحي

10

اإلمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــايل

100

أعضاء جلنة التحكيم:

التقييم

التوقيع
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جائزة (صبري موسى)
 موضوع المسابقة مفتوح.
 المشاركة برواية واحدة.
 ال تقل الرواية عن ( )70صاااااافحة بنط ( Simplified Arabic )16والعنوان بنط (. )18
Simplified Arabic
 لم يسبق الفوز بهذا العمل في أي مسابقات أخرى.
 لم يسبق نشر العمل من قبل.
 أال يكون قد شارك بهذا العمل في (مهرجان ابداع  8أو أية مسابقات أخرى).
 تقدم األعمال مكتوبة على الكمبيوتر ومغلفة في شكل كتيب من أصل .)word( CD 4+
 أن يكون العمل إبداعا أصيال لصاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل اّخر.
 تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بأفضل ( )3متسابقين.
 يتم تصعيد األعمال التي تحصل على نسبة ( )% 60فأكثر من مجموع الدرجات من خالل لجنة
التحكيم لمناقشتها في التصفيات النهائية.
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جائزة (صبري موسى)
اسم الطالب  /الطالبة--------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
اجلامعة  /املعهد  /األكادميية-------------------------------------------------------------------------------------------------- :
الكلية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
القسم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
رقم احملمول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
عنوان الرواية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :

نعم

هل سبق لك النشر:

عناصر التحكيم

الدرجة

البناء (حبكة الرواية)

30

جماليات اللغة وسالمتها

15

التقنيات الفنية

30

الفكرة

25
اإلمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل

أعضاء جلنة التحكيم:

20

ال

100
التوقيع

التقييم
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جائزة (محمود البدوي)
 يشاااارك كل متساااابق بقصاااة واحدة (في حدود  1500كلمة) ولن تقبل األعمال التي ال تلتزم بهذا
الشرط.
 يراعى سالمة العمل اللغوية مع االبتكار ومراعاة األسس الفنية لكتابة القصة القصيرة.
 أن يكون العمل إبداعا ً أصيال لصاحبه غير منقول أو مقتبس من قصة بلغه أجنبية أو فيلم.
 أن يكون النص حديث الكتابة ولم يسبق له المشاركة في ابداع  8أو الفوز في مسابقات أخرى.
 تقدم األعمال مكتوبة على الكمبيوتر من أصل وثالث صور بنط Times New Roman 16

.C D +
 تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بعدد ( )3متسابقين.
 من حق لجنة التحكيم اساااتبعاد النصاااوص دون المساااتوى األدبي أو التي يقل تقييمها المبدئي عن
( )% 60من مجموع الدرجات وعدم التصعيد للتحكيم النهائي.
 المناقشة الشفوية مع المتسابقين جزء معتبر من ضمن التقييم في المراحل النهائية.
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جائزة (محمود البدوي)
اسم الطالب /الطالبة--------------------------------------------------------------------------------------------------- :
اجلامعة /املعهد  /األكادميية-------------------------------------------------------------------------------------------- :
الكلية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
القسم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
رقم احملمول-------------------------------------------------------------------------------------------------- :
هل سبق لك نشر هذه القصة:

ال

نعم

الدرجة

عناصر التحكيم

سالمة اللغة وجماليتها

15

البناء والتوافق بين العناصر

20

تقنيات السرد واالسلوب

25

االبتكار والتجديد

15

الموضوع

10

المناقشة الشفوية

15

اإلمجـــــــــــــــــــــــــــــــايل

100

أعضاء جلنة التحكيم:

التقييم

التوقيع
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24

جائزة (علي الزرقاني)
 موضوع المسابقة :مفتوح
سيناريو فيلم روائي قصير (من  10إلى  20دقيقة) مع مراعاة تجنب المباشرة.
 يقدم السيناريو من أربع نسخ مكتوبة على الكمبيوتر ،بنط  14علي ورق .CD + A4
 أال يكون السيناريو قد فاز من قبل في إحدى المسابقات المحلية أو الدولية.
 أال يكون قد تم تنفيذه حتى إعالن نتيجة المسابقة.
 أن يكون العمل مؤلفا ً وليس مأخوذا ً عن قصة أو فكرة لكاتب غير كاتب السيناريو.
 المشاركة بسيناريو واحد.
 تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بأفضل ( )3متسابقين.
 في حالة مشاركة طلبة معهد السينما يتم تحكيم أعمالهم كمتخصصين.

25

جائزة (علي الزرقاني)
اسم الطالب /الطالبة---------------------------------------------------------------------------------------------- :
اجلامعة/املعهد /األكادميية----------------------------------------------------------------------------------------- :
الكلية--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- :
القسم------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
رقم احملمول-------------------------------------------------------------------------------------------------- :
هل سبق لك النشر:
غري متخصص (

متخصص

)

(

عناصر التحكيم

الدرجة

الفكرة

25

تتابع المشاهد

25

بناء الشخصيات

25

الحوار

25

اإلمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل

100

أعضاء جلنة التحكيم:

26

نعم
)

ال

التوقيع

التقييم
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جائزة (ميخائيل رومان)
 المشاركة بعمل مسرحي من فصل واحد.
 أن يكون العمل جديدا ً ولم يسبق له الفوز في مسابقة أخرى.
 أن يكون العمل إبداعا ً أصاااايال وغير مقتبس ويعبر عن قضااااايا مصاااار االجتماعية والسااااياسااااية
والتراثية.
 تقدم األعمال مكتوبة بالكمبيوتر ،بنط  14علي ورق  A4ومغلفة في شاااااااكل كتيب من أصااااااال
وثالث صور.CD +
 لغة النص المسرحي اللغة العربية (الفصحى أو العامية) شعرا ً أو نثرا ً.
 يتم تصااعيد األعمال التي تحصاال على نساابة  %50من مجموع الدرجات من خالل لجنة التحكيم
لمناقشتها في التصفيات النهائية.
 تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بعدد ( )3متسابقين.
 التنبيه على المشاركين في هذه المسابقة االطالع على شروطها لألهمية.
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جائزة (ميخائيل رومان)
اسم الطالب /الطالبة---------------------------------------------- ----------------------------------------------------- :
اجلامعة /املعهد  /األكادميية-------------------------------------------------------------------------------------------- :
الكلية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
القسم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
رقم احملمول------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
هل سبق لك النشر أو عرض نصوص لك؛

ال

نعم

عناصر التحكيم

الدرجة

اختيار الموضوع

25

البناء الدرامي

40

إبداع الحوار

20

المقابلة الشخصية

15

اإلمجــــــــــــــــــــــــــــايل

100

أعضاء جلنة التحكيم:

التقييم

التوقيع
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30

جائزة (ثروت عكاشة)
 التصفيات التمهيدية (على مستوي اجلامعة)
 -1تقوم كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بإجراء اختبارات للطالب في كل كلية من كليات الجامعات أو
المعاهد أو األكاديميات المشاركة الختيار الفريق الممثل لها من الجنسين.
 -2يتم تحديد موعد التنفيذ واخطار الوزارة بذلك للمتابعة.
 -3تقوم الجامعة بتشااكيل لجنة لوضااع األساائلة المعلوماتية الخاصااة بالدوري في مجاالت التسااابق
األتية (االدب  /التاريخ  /الفنون  /الرياضة  /الجغرافيا  /العلوم).
 -4يصاااااااعد للتصااااااافيات النهائية فريق ممثل عن كل الجامعة مكون من ( )6أفراد واخطار الوزارة
(االساام الرباعي  /الجامعة  /الكلية  /التخصااص  /الرقم القومي /رقم المحمول) (مرفق اسااتمارة
االشتراك).
 التصفيات النهائية( :على مسرح وزارة الشباب والرياضة)
 -5تشاااااارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بفريق مكون من عدد ( )6أفراد على أال يشاااااارك أكثر
من طالبين من الكلية الواحدة من الجنسين.
 -6تبدأ المسابقة بإجراء قرعة بين كل الجامعات والمعاهد واألكاديميات المشاركة لتحديد
الفريقين المتباريين بعد التصفية األولى.
 -7يفضل إلمام الفريق من كل جامعة بكافة المعلومات الخاصة بمجاالت التسابق.
 -8مجاالت التسابق في اآلتي:
(األدب  /التاريخ  /الفنون  /الرياضة  /الجغرافيا  /العلوم)
 -9يتم التباري بين الجامعات بإجراء مباريات شااااااافوية والتصاااااااعيد لألدوار التالية بنظام خروج
المغلوب من مرة واحدة.
 -10منح الجوائز ألصحاب المراكز الثالثة األولى.
 -11تمنح لجنة التحكيم جائزة خاصااة قدرها ( 5000ج) (خمسااة آالف جنيه) لعدد ( )2من الطالب
المتميزين في فرقهم.
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32

جائزة (الموسيقار محمد عبد الوهاب)
• فريق الكورال ال يقل عن ( )12مشارك وال يزيد عن ( )16مشارك ويفضل المناصفة من الجنسين.
• فريق الموسيقى المصاحب للكورال مكون من ( )15عازف من نفس فريق موسيقى الجامعة باإلضافة
إلى مدرب الفريق وإداري الفريق( .ويسمح أن يكون من ضمن الفريق المصاحب للكورال عدد ()7
عازفين من خارج الجامعة).
• يقدم فريق الغناء الجماعي مقطوعة غنائية للملحنين األتية أسماؤهم أو ألحد منهم:
" محمد عبد الوهاب  -بليغ حمدي  -محمد سلطان  -علي إسماعيل “ ،على أال تزيد المقطوعة عن
( )10دقائق.
• يشارك فريق الغناء الجماعي بعدد ( )3متسابقين في الغناء الفردي بأغنية ألحد الملحنين اآلتية
أسماؤهم ":محمد عبد الوهاب  -بليغ حمدي  -محمد سلطان  -علي إسماعيل " ويسمح لكل منهم بالغناء
بحد أقصى ( )5دقائق بمصاحبة الفرقة الموسيقية.
• يقدم عمل من إبداع وتأليف الطالب (من أعضاء الفرقة) بشكل اختياري (مقطوعة غنائية) على أال
يزيد عن ( 5دقائق) يقدم لها جائزة خاصة (أفضل عمل من ابداع الطالب).
• مدة العرض ال تزيد عن ( )30دقيقة ،وفي حالة زيادة المدة المقررة يتم الخصم من الدرجات.
• تلتزم كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بتقديم نشرة "بانفلت" معلومات تفصيلية عن طبيعة الفريق
المتسابق ،وأسماء المشاركين من واقع الرقم القومي ،اسم األغنية ،وطبيعة مشاركتهم (غناء جماعي أم
فردي) تفاصيل األعمال الفردية والجماعية (اسم المؤلف – واسم الملحن  -اسم الموزع) وذلك لتوسيع
قاعدة الثقافة الموسيقية لدى الشباب وذلك في نشرة (بانفلت) ألعضاء لجنة التحكيم قبل العرض
مباشرة.
• يُسمح بتبديل استمارات أعضاء الفريق قبل موعد تحكيم المجال وليس موعد عرض الجامعة بحد
أقصى ( )14يوم.
• يُسمح بمشاركة طالب في مجال "الغناء الفردي" من جامعات /معاهد غير مشاركة في مجال الغناء
الجماعي بحد أقصى ( )3متسابق ،ويقوم كل متسابق بتسليم استمارة المشاركة بمرفقاتها معتمدة
ومختومة من الجامعة /المعهد التابع له ،باإلضافة إلى عدد ( CD )3لكل متسابق عليه األغنية المشارك
بها بالمسابقة للملحنين السابق ذكرهم بشروط الغناء الفردي ،وأن يكون التسجيل مباشر (  ) liveبدون
إستخدام برامج محسنات أو موسيقى خلفية  ،وال تزيد مدته عن ( )5دقائق  ،وذلك للمشاهدة من قبل
لجنة التحكيم لتصعيد األصوات الالئقة للتصفية النهائية.
• يلتزم كل فريق بمدة التجهيز على المسرح قبل التسابق بمدة ال تتجاوز ( )45دقيقة من وقت إستالمه
للمسرح ،وفي حالة زيادة المدة المقررة يتم الخصم من الدرجات.
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جائزة (الموسيقار محمد عبد الوهاب)

5

10

70

5

5

5

ً
ثانيا :جمال (الغناء الفردي) ( )10درجة

م
1
2
3
أعضاء جلنة التحكيم:

34

التوقيع

100

جائزة (الموسيقار سيد درويش)
• تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بفريق موسيقى مكون مما ال يقل عن ( 10عازفين) وال يزيد عن
(17عازف) على اآلالت الموسيقية المختلفة باإلضافة إلى المدرب وإداري الفريق بإجمالي ( )19مشارك.
• ال يُسمح بمشاركة عازف من كليات متخصصة في الفريق "غير المتخصص".
• يراعى أن تكون الفرقة الموسيقية مكونة من اآلالت الموسيقية التالية:
( كمان  +عود  +قانون  +ناي +رق +طبلة  +درامز +أكورديون  +أورج  +باص جيتار أو كونترباص  +ليد
جيتار أو اسبانيش جيتار  +تشيللو  +ساكسفون  +ترومبيت  +ترومبون).
• يقدم فريق الموسيقى عدد ( )2مقطوعة موسيقية:
 .1موسيقى آلية :ألحد مؤلفي الموسيقى األتية أسمائهم " علي إسماعيل – فؤاد الظاهري  -عمار الشريعي -
أحمد فؤاد حسن" ،على أال يزيد العمل عن ( )7دقائق.
 .2موسيقى غنائية :ألحد مؤلفي الموسيقى األتية أسمائهم " محمد عبد الوهاب – سيد درويش – محمد سلطان
 بليغ حمدي" ،على أال يزيد العمل عن ( )7دقائق.• تقديم عزف فردى لمقطوعة موسيقية آلية أو غنائية لعدد ( )3عازفين من أعضاء الفريق ألحد مشاهير
الموسيقى المصرية لمدة ال تتجاوز ( )5دقائق ،ويسمح بمصاحبة عدد ( )2عازف إيقاع بحد أقصى.
• يقدم عمل من إبداع وتأليف موسيقي للطالب بشكل إختياري (معزوفة آلية)  ،على أال يزيد عن ( 5دقائق) يقدم
لها جائزة خاصة (أفضل عمل من إبداع الطالب).
• مدة العرض ال تزيد عن ( 34دقيقة)  ،وفي حالة زيادة المدة المقررة يتم الخصم من الدرجات.
• ال يسمح بمشاركة الموسيقيين من خارج طالب الجامعة أو المعهد أو األكاديمية أو الجامعات المفتوحة وطالب
الدراسات العليا.
• تلتزم كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بتقديم نشرة "بانفلت" معلومات تفصيلية عن طبيعة الفريق المتسابق،
وأسماء المشاركين من واقع الرقم القومي ،إسم المعزوفة ،وطبيعة مشاركتهم (موسيقى جماعية وعزف فردي)
تفاصيل األعمال الفردية والجماعية ( إسم المؤلف – وإسم الملحن) وذلك لتوسيع قاعدة الثقافة الموسيقية لدى
الشباب وذلك في نشرة (بانفلت ) تقدم ألعضاء لجنة التحكيم قبل العرض مباشرة.
• يُسمح بتبديل استمارات أعضاء الفريق قبل موعد تحكيم المجال وليس موعد عرض الجامعة بحد أقصى ()14
يوم.
• يُسمح بمشاركة طالب في مجال "العزف الفردي" من جامعات /معاهد غير مشاركة في مجال العزف الجماعي
بحد أقصى ( )3متسابق ،ويقوم كل متسابق بتسليم استمارة المشاركة بمرفقاتها معتمدة ومختومة من الجامعة/
المعهد التابع له ،باإلضافة إلى عدد ( CD )3لكل متسابق عليه المعزوفة المشارك بها بالمسابقة للملحنين
السابق ذكرهم بشروط العزف الفردي ،وأن يكون التسجيل مباشر ( )liveبدون إستخدام برامج محسنات أو
موسيقى خلفية ،وال تزيد مدته عن ( )5دقائق ،ويُسمح بمصاحبة آلة إيقاعية واحدة بحد أقصى "إذا تطلب
األمر" ،وذلك للمشاهدة من قبل لجنة التحكيم لتصعيد األصوات الالئقة للتصفية النهائية.
• يلتزم كل فريق بمدة التجهيز على المسرح قبل التسابق بمدة ال تتجاوز ( )45دقيقة من وقت إستالمه للمسرح،
وفي حالة زيادة المدة المقررة يتم الخصم من الدرجات.
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جائزة (الموسيقار سيد درويش)

5

10

35

35

5

5

5

ً
ثانيا (:العزف الفردي) ( 10درجة)
م
1
2
3

أعضاء جلنة التحكيم:
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التوقيع
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جائزة الشيخ (محمد الكحالوي)
-

تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بفريق في االنشاد الديني وفريق في الترانيم.
الفريق الجماعي ال يقل عن ( )4أفراد وال يزيد عن (.)7
تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بعدد ( )3متسابقين في االنشاد الفردي وعدد ( )3متسابقين
في الترانيم الفردي.
ال تزيد مدة الفقرة الجماعية عن ( )10دقائق مقساامة كاالتي " عمل اجباري مدته من ( )5:3دقيقة
وعمل اختياري مدته من ( )5:3دقيقة.
ال تزيد مدة الفقرة الفردي عن ( )5دقائق وتلغي الدرجة في حالة زيادة الزمن.
يسمح بمشاركة عدد ( )3آلة موسيقية مصاحبة بحد اقصى.
ال يسمح للمتسابق المشاركة في االنشاد الديني والترانيم (الفردي والجماعي) معا ً.
يتم تصعيد األصوات الالئقة من خالل لجنة التحكيم والمشاهدة للمشاركة في التصفيات النهائية.
تقوم الجااامعااة أو المعهااد أو األكاااديميااة بتقااديم عاادد ( DVD )3عليهااا األعمااال فيااديو وأن يكون
التسجيل مباشر ( )liveبدون أي محسنات صوتية وفقا ً للشروط التالية- :

أوالً :االنشاد الديني الفردي:
 يشاارك المتساابق بفقرة إنشااديه (تواشايح وابتهال أو أنشاودة أو أغنية دينية) ،يفضال أن تكون منالتراث المصري.

ثانياً :االنشاد الديني (الفرق الجماعية):
 يشارك الفريق بعملين" :يفضل أن تكون من التراث المصري" -1عمل إجباري( :توشيح موالي طه).
 -2عمل اختياري :من (اختيار الفريق) "تواشيح أو ابتهال أو أنشودة أو أغنية دينية".

ثالثا  :الترانيم الفردي:
-

يشارك المتسابق بفقرة (لحن أو تسبحه أو ترنيمة) ،يفضل أن تكون من التراث المصري.

رابعا :الترانيم الجماعي:
 يشارك الفريق بعملين" :يفضل أن تكون من التراث المصري" -1عمل اجباري( :ميدلي لحن مرد االنجيل جى افسااااااماروؤت باللحن الساااااانوي  -الكيهكى  -الصاااااايامى
لآلحاد  -الشعانينى -الفرايحي ومقدمة التوزيع في صوم الرسل).
 -2عمل اختياري :من (اختيار الفريق) "لحن أو تسبحه أو ترنيمة".
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جائزة الشيخ (محمد الكحالوي)

عناصر التحكيم

الدرجة

التآلف الجماعي (علم نغم)

20

قوة ضبط النغمة والدوزان

20

أداء الهارمونية (أكابيال) الحد األدنى ثالثة وخامسة
– أو أكتاف

20

جماليات األداء الجماعي (االنسجام) مع الحضور
الالئق والمعايشة ومدلوله على النص .

20

القيمة الفكرية واألدبية للعمل المقدم

20

اإلمجــــــــــــــــــــــــــــــــــايل
أعضاء جلنة التحكيم:

التقييم

100
التوقيع
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40

41

جائزة (محمود ياسين)

















يتم تشكيل لجنة مشاهدة من قبل الوزارة لتصفية العروض المسرحية تمهيدا ً لعرضها أمام لجنة التحكيم
والتصفيات النهائية على مسرح الوزارة.
موافاة الوزارة بعدد ( )3نسخ من العرض المسرحي على .DVD
ال يزيد مدة العرض المسرحي عن (ساعة) وال يقل عن ( )45دقيقة.
يقوم كل فريق باختيار نص مسرحي (فصل واحد) من نصوص أو إبداعات المسرح المصري أو العربي
أو العالمي في إطار تراجيدي أو كوميدي وتكون األولوية في االختيار للنص المصاااااااري وتضااااااااف 5
درجات في بند اختيار النص للنصوص المؤلفة مصريا او عربيا.
يفضاال في العروض المساارحية أن يكون موضااوع العرض مناساابا ً لظروف المجتمع المصااري ويتناول
القضاااايا التي تهم المواطن المصاااري مع االلتزام بأخالقيات المجتمع المصاااري واحترام اآلداب والذوق
العام.
للمخرج االساااااااتعانة بعناصااااااار فنية من خارج إطار الجامعة في حدود (عنصااااااارين فقط) ويختار هاذين
العنصرين من مجاالت (االستعراضات – الديكور– األلحان  -اإلضاءة – األزياء).
عدد أعضاء الفريق ال يزيد عن ( )25فرد متضمنة (المخرج – اداري الفريق).
في حالة قيام المخرج بإعداد النص المسرحي وإعادة صياغته يجب اإلشارة لذلك في مطبوعات العرض
واستمارة المشاركة وتستبعد األعمال المنقولة من أي وسيط اخر.
في حالة وجود أحد أقسام المسرح المتخصصة بالجامعة (كليات اآلداب والتربية النوعية والمعهد العالي
للفنون المسااااارحية) يمكن للجامعة أن تشاااااارك بحد أقصاااااى  3عروض على أن يكون من بينهم عرض
متخصص.
تلتزم كل جامعة بتقديم معلومات تفصاااايلية عن طبيعة الفرقة المتسااااابقة ،وأسااااماء المشاااااركين وطبيعة
مشاركتهم (ممثل  /مخرج  /مؤلف  /ديكور  /موسيقى وغناء  -أزياء – استعراضات – إضاءة) على أن
تحتوي النشرة على اسم الممثل واسم الشخصية التي يقدمها وصورة شخصية له ،وذلك في نشرة تقدم
ألعضاء لجنة التحكيم قبل العرض مباشرةً.
يجوز للجنة التحكيم أن تختار بعض العناصر الفنية وتمنحها شهادات تميز.
يكافئ العازف أو الصااااااوت المتميز أو المؤلف الموساااااايقى (من الطالب) جائزة بانضاااااامامه الى منتخب
أوركسترا وزارة الشباب والرياضة.
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جائزة (محمود ياسين)
اجلامعة /املعهد  /األكادميية------------------------------------------------------------------------------ :
الكلية----------------------------------------------------------------------------------------------------- :
القسم----------------------------------------------------------------------------------------------------- :
اسم العرض -------------------------------------- :التأليف ------------------- :اإلخراج----------------- :
الديكور------------------------------- :املالبس------------------------------- :اإلضاءة-------------------- :
املوسيقى واألحلان ------------------------------- :زمن العرض --------------- :دقيقة
الدرجة )100( :درجة

التقرير الفني- :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ملحوظة:

ضرورة توضيح نواحي الضعف والتميز بالتقرير الفني.
أعضاء جلنة التحكيم:

التوقيع
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جائزة (سالمة حجازي)
 -1أن يكون العمل غنائي من الدرجة األولي ونسبة الغناء فيه التقل عن .٪ 75
 -2الموسيقى في العمل إما أن تعزف حية وقت العرض أو تكون مسجلة هاف بالي باك ( half
) playbackأما الغناء فيجب أن يكون حي ()live
 -3يتم تسليم اإلدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية  -الدور السادس -وزارة الشباب الرياضة عدد ()3
نسخ على  D V Dمسجل عليها العمل كامال مغنى مع مصاحبة آلة موسيقية واحدة أو عدة آالت وعليها
أيضا النص بصيغة  wordحيث يكون اختيار النص مفتوح ويفضل أن يكون من النصوص المصرية أو
العربية للعرض على لجنة التحكيم .
 -4تشارك كل جامعة  /معهد عالي  /أكاديمية بحد أقصي ( )25متسابق .
 -5يجب أن يحتوي العمل على أجزاء غنائية فردية وثنائية وجماعية.
 -6مدة العرض ال تقل عن  30دقيقة وال تزيد عن  90دقيقة.
 -7يجب أن يكون العمل متوافق مع اآلداب العامة والتقاليد والقيم المصرية.
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جائزة (سالمة حجازي)
اجلامعة /املعهد  /األكادميية-------------------------------------------------------------------------------- :
الكلية------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
القسم------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
اسم العرض -------------------------------------- :التأليف ------------------- :اإلخراج------------------- :
الديكور------------------------------- :املالبس------------------------------- :اإلضاءة--------------------- :
املوسيقى واألحلان --------------------- :االستعراض -------------------- :زمن العرض --------------- :دقيقة
الدرجة )100( :درجة

التقرير الفني- :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
أعضاء جلنة التحكيم:
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التوقيع

47

جائزة (حسن خليل)
• تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بفريق للفنون الشعبية بحد أقصي ( )25فرد (أعضاء
الفرقة) باإلضافة إلى (المدرب – مصمم االستعراضـــات – إداري الفريق) بإجمالي ( )28فرد
ويراعى التنوع بين الجنسين كلما أمكن ذلك ،يقدم كل فريق عدد من اللوحات االستعراضية ال تزيد
عن ( )18دقيقة.
• تشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بعدد ( )3لوحات استعراضية جديدة على النحو التالي:
 -1لوحة استعراضية " جديدة " مستوحاة من البيئة المحلية للجامعة أو المعهد أو األكاديمية ،على
أال تتجاوز مده العرض ( )6دقائق.
 -2لوحة استعراضية "جديدة" مستوحاة من بيئة محلية أخرى على أال تتجاوز مدة العرض ()6
دقائق.
 -3لوحة استعراضية حرة على أال تتجاوز مدة العرض ( )6دقائق.
• يتم منح جوائز فردية لالستعراضات على النحو التالي:
 أفضل مصمم استعراضات. أفضل مؤدي للحركة. أفضل مؤدية للحركة. أفضل أزياء. أفضل موسيقى وغناء. أفضل مدرب.• يتم استبعاد اللوحات االستعراضية التي سبقت أن تقدمت بها الجامعة  /األكاديمية /المعهد لمهرجان
ابداع .8
• يتم تقديم العروض االستعراضية بمصاحبة الموسيقى المسجلة ،أو الموسيقى الحية ،بحيث يراعى
كلما أمكن ذلك وأن تكون األلحان واآلالت الموسيقية من البيئة المحلية ،أو مستوحاة منها بحيث
ال يزيد عدد الفريق الموسيقي عن ( )6أفراد (يوم العرض فقط).
• يراعى في اختيار أزياء المؤديين في االستعراضات أن تتناسب مع طبيعة اللوحة االستعراضية.
• يجوز للجنة التحكيم أن تمنح جائزة تميز قيمتها ( 20000جنيه) ألحد الفرق المشاركة كما يجوز
للجنة أن تمنح جوائز للراقص والراقصة المتميزين قيمتها ( 5000جنيه) للفرد الواحد.
• تلتزم كل جامعة بتقديم معلومات تفصيلية عن كل فرقة متسابقة وأسماء المشاركين وطبيعة
مشاركتهم (متخصص  /غير متخصص) مع تقديم ما يثبت من مستندات بحيث ال تقل نسبة مشاركة
المتخصصين عن  %70من إجمالي عدد أفراد الفريق العتباره متخصص وذلك بالنشرة التعريفية
للفريق المشارك (بانفلت) المقدمة ألعضاء لجنة التحكيم قبل العرض مباشرة.
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جائزة (حسن خليل)

أدوات العرض

التابلوهات
الموسيقى

األزياء

( 15درجة)

(15درجة)

التناول الفني
اختيار
الموضوع

طبيعة الحركة

التصميم
( 30درجة)

(20درجة)

(10درجات)

االمجايل
الرؤية
اإلخراجية

 100درجة

( 10درجات)

التابلوه األول
التابلوه الثاني
التابلوه الثالث

المواهب الفردية 10( :درجات)
م
1
2
3
4
5
6

املوهبة

الدرجة

االسم

أفضل تصميم
أفضل مؤدي للحركة
أفضل مؤدية للحركة
أفضل أزياء
أفضل موسيقى وغناء
أفضل مدرب
أعضاء جلنة التحكيم:

التوقيع:
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جائزة (وحيد حامد)














مدة الفيلم ال تزيد عن ( )10دقائق.
المشاركة باألفالم القصيرة في فروع (تسجيلي – روائي – تحريك).
يهتم المهرجان برؤى الشاااباب والمتساااابقين في الموضاااوعات والقضاااايا مثل  ( :تناول السااايرة
الذاتية أو الحياتية ألحد أبطال القوات المسلحة أو أحد رموز المحافظة في أي مجال من المجاالت
" فني – رياضااي – ثقافي – أدبي  -علمي " تتناول أحد قضااايا المجتمع أو أحد القض اايا المحلية
المرتب طة بالم حاف ظة " م ثل التلوث البيئي ( م ياه – هواء – تر بة ) ساااااااواء كان من مخل فات
المصاااااانع أو من عوادم محركات وساااااائل النقل بأنواعها بري أو نهري أو بحري – الحفاظ علي
مياه الشارب ورصاد إهدارها – الحفاظ علي الهوية المصارية ورفض العادات والتقاليد السالبية –
عمالة األطفال – الهجرة غير الشرعية – الخ 0 " 00000
تصااااااوير الفيلم بأي كاميرا متاحة (مسااااااموح بكاميرا المحمول) ،على أن يراعى جودة الصااااااوت
والصورة.
تسليم الفيلم على فالش ميموري واستمارة بيان الفيلم بها (اسم الفيلم – فريق العمل
األساسي – ملخص الفيلم – سنة اإلنتاج – جهة اإلنتاج – الكاميرا المستخدمة – مدة الفيلم) إلى
مقر وزارة الشاااباب والرياضاااة (االدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية – الدور الساااادس)
في موعد أقصاه  ،2020/12/25ولن يلتفت ألي أعمال ترد الى الوزارة بعد هذا الموعد.
يراعى كل ما يخالف اآلداب العامة أو النظام العام.
تستبعد األفالم التي يستعان فيها بمحترفين في مجال اإلخراج.
أن يكون العمل أبداعا ً أ صيال ل صاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل أخر ،وفي حالة ثبوت النقل
أو التأثر الزائد (كما يتراءى للجنة التحكيم) عن عمل أخر يتم إلغاء المشاركة واستبعاد الفيلم.
تشااارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بحد أقصااى ( )5أفالم قصاايرة للكليات غير متخصااصااة +
عدد ( )5أفالم للكليات المتخصصة إن وجد.
يتم ت صفية االفالم الم شاركة من قبل لجنة التحكيم لت صعيد الم شاركين الذين يح صلون على ن سبة
أكثر من  %60من مجموع الدرجات إلى التصفيات النهائية.
أن يكون الفيلم لم يسااابق له المشااااركة في مساااابقات إبداع أو أي مساااابقات أو مهرجانات أخرى أو
عرض على شبكة االنترنت.
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جائزة (وحيد حامد)
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جائزة (وحيد حامد)

10

20

10

20

20

20

100

التقرير الفني- :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالحظات:

 .1ضرورة توضيح نواحي الضعف والتميز بالتقرير الفني.
 .2اختيار النص :مدى موائمته لموضوع التسابق والفرقة وللجمهور.
أعضاء جلنة التحكيم:

التوقيع
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جائزة (نجوى أبو النجا)
 تخيل نفسك مراسالً واصنع لنا تقريرا ً تليفزيونا ً أو اذاعيا ً أو رقميا ً في أي من المجاالت التالية (المشروعات
القومية  -المجاالت الثقافية  -الفنية  -الرياضية  -اإلجتماعية) فيما ال يتجاوز ( 3دقائق).
 االبداع واختيار فكرة متميزة يعتبر شاارطا ً أساااساايا في هذه الدورة ويتم اسااتحداث درجة خاصااة له في تقييم
العمل المقدم.
 يراعي في التقارير الرقمية مالئمة المحتوي لجمهور التواصاااال االجتماعي والصااااور األصاااالية غير المنقولة
ومصحوبة بالتعليق المكتوب وسرعة اإليقاع.
 يساالم التقرير المصااور أو االذاعي أو الرقمي على  CDبمقر وزارة الشااباب والرياضااة  -الدور السااادس –
اإلدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ويرفق بالتقرير المقدم اساااتمارة توضاااح فريق العمل المشاااارك
في موعد أقصاه ( 15ديسمبر  .)2019ويعتبر تسليم التقرير شرطا ً أساسيا ً لدخول المسابقة ولن يلتفت ألي
متسابق لم يقدم التقرير أو االستمارة.
 تنقسم المسابقة هذا العام الى مرحلتين:
المرحلة األولى :تقييم لجنة التحكيم للتقارير المشاركة ويصعد منها الى التصفيات النهائية ما هو مستوفي
للشروط فقط.
المرحلة الثانية :على مسرح ابداع للوقوف أمام اللجنة ومناقشتها في هذا التقرير بكل تفاصيل إنتاجه.
معايير التقييم:
 مستوى االبداع في فكرة التقرير ومعالجتها. مهارة بناء التقرير. لغة الجسد والتعبير الصوتي ومهارات األداء. سالمة اللغة ومخارج الحروف. الجوانب الفنية للتقرير (التصوير – جودة الصوت – المونتاج – اإلخراج) -تشارك كل جامعة بعدد ( )6متسابقين عدد ( )3غير متخصصين  +عدد ( )3متخصصين.

55

جائزة (نجوى أبو النجا)

مستوى االبداع يف
فكرة التقرير
ومعاجلتها

25

أعضاء جلنة التحكيم:

56

مهارة بناء
التقرير

20

لغة اجلسد والتعبري

سالمة اللغة

الصوتي ومهارات

وخمارج

االداء

20

احلروف

20

التوقيع

اجلوانب الفنية
(التصوير –جودة
الصوت – املونتاج –

اإلمجايل

اإلخراج)

15

100
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جائزة (مصطفى الرزاز)
 أن يكون العمل الفني من:
( ألوان زيتية –أكريلك  -ألوان مائية – باسااتيل  -جواش – أقالم خشااب ملونة – ألوان جاف ملونة –
تمبرا – فسيفساء – أو أي مادة ملونة أخرى غير قابلة للتلف).
 يقوم المتسابق بتقديم لوحة واحدة ال تقل أحد أبعادها عن ( 50سم × 70سم) وال يزيد عن
( 100سم × 120سم) بالبرواز في اخراج جيد للعرض.
 أن يكون العمل إبداعا أصيال لصاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل اَخر ولم يسبق االشتراك به في
أي مسابقات أخرى أو مشاريع الكلية.
 تقدم اللوحات ملونة بشكل كامل.
 للمتسابق في مجال الفنون التشكيلية االشتراك في مجال (واحد فقط) من المجاالت المعلنة.
 مراعاة كتابة البيانات على كل عمل (االسااااااام  /الجامعة والكلية أو المعهد العالي  /األكاديمية  /رقم
المحمول) خلف كل لوحة مع إرفاق صاااااااورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه الجامعة أو المعهد أو
األكاديمية للمشترك.
 تشااارك كل جامعة بعدد ( )3أعمال للكليات غير المتخصااصااة  )3( +أعمال للكليات المتخصااصااة ،مع
تقديم  C Dبالعمل يتم تسليمهم لموقع التسابق وفق البرنامج الزمني المعد من قبل الوزارة.
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جائزة (مصطفى الرزاز)
اسم الطالب  /الطالبة------------------------------------------------------------------------------------------------ :
اجلامعة /املعهد  /األكادميية------------------------------------------------------------------------------------------ :
الكلية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
القسم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
رقم احملمول---------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
ال يكون العمل الفني قد حصل على جوائز يف أي مسابقات أخرى

نعم

جمال املشاركة

التصوير الزيتي والرسم

عضو جلنة التحكيم

ال

التقنية

الفكرة والتصميم

25

50

اإلخراج

25

إمجايل الدرجة

100

التوقيع
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جائزة (مصطفى الرزاز)
 على المتسابق أن يقدم أصل الصورة مطبوع بمقاس ( 70 × 50سم) إلى ( 70 × 100سم) وتقدم
األعمال ملصقة على خشب  MDFبدون إطار خارجي وال تقبل األعمال في أي إطار بخالف ذلك.
 الصااااورة المقدمة تكون من عمل المتسااااابق ،ويجب تقديم أسااااطوانة عليها أصاااال الصااااورة ))JPG
بجودة عالية للهواه أو غير المتخصصين ،و ( )RAWللمتخصصين.
 مساااموح اساااتخدام برنامج معالجة جودة الصاااورة فيما يخص تحساااين قيمة األلوان واالضااااءة دون
التغيير في أصل تكوين الصورة مع ذكر البرنامج.
 يمنع تمااامااا اساااااااتخاادام أو التاادخاال الجرافيكي في األعمااال المقاادمااة بااأي نوع من البرامج الرقميااة
المتخصصة.
 تستبعد الصورة المنقولة أو المأخوذة من على شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت).
 مراعاة كتابة البيانات على كل عمل (االسم  /الجامعة والكلية  /المعهد العالي  /رقم المحمول خلف كل
لوحـاااااـاااااـاااااـاااااة أو عمل فني) مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه الجامعة أو المعهد أو
األكاديمية للمشترك.
 يشارك كل متسابق بعمل فني (واحد فقط).
 أن يكون العمل إبداعا ً أصايالً لصااحبه غير منقول أو مقتبس من عمل اَخر ولم يحصال على جائزة في
أي مسابقة.
 ممنوع منعا ً باتا ً التوقيع على الصورة الفوتوغرافية باسم صاحبها نهائياً.
 كتابة نبذة عن  /نوع الكاميرا  canon – Nikon - Sony /والموديل ورقم العدسة )50m(50/
 ... / )70-2—m( 200 – 70 /الخ.
 كتابة فلسفة الصورة في  3أسطر.
 تشااارك كل جامعة بعدد ( )3أعمال للكليات غير المتخصااصااة  )3( +أعمال للكليات المتخصااصااة ،مع
تقديم  C Dبالعمل يتم تسليمهم لموقع التسابق وفق البرنامج الزمني المعد من قبل الوزارة.
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جائزة (مصطفى الرزاز)

جمال املشاركة

التصوير الضوئي (الفوتوغرافي)

عضو جلنة التحكيم

الفكرة والتصميم

التقنية

اإلخراج

إمجايل الدرجة

45

45

10

100

التوقيع
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جائزة (مصطفى الرزاز)

 يقوم كل متسابق بتقديم عمل فني واحد من الخامات (الطبيعية والمصنعة " المعادن -الخشب-
الجلد -القماش -الورق") على أال يقل أحد أبعاده عن (40سم) وال يزيد عن (150سم) ويتم
إخراجه في شكل يسمح للعرض.
 تساااااتبعد أشاااااغال (التريكو والتطريز والكروشااااايه والخرز) والحرف اليدوية التقليدية واألعمال
المصنعة من خامات قابلة للتلف.
 مراعاة كتابة البيانات على كل عمل (االسااااااام  /الجامعة والكلية  /المعهد العالي  /رقم المحمول
خلف كل لوحـااـااـااـااة أو عمل فني) مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه الجامعة أو
المعهد أو األكاديمية للمشترك.
 أن يكون العمل إبداعا أ صيال ل صاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل أخر ولم ي سبق اال شتراك
بها في أي مسابقة أخرى.
 تشارك كل جامعة بعدد ( )3أعمال للكليات غير المتخصصة  )3( +أعمال للكليات المتخصصة،
مع تقديم  C Dبالعمل يتم تسليمهم وفق البرنامج الزمني المعد من قبل الوزارة.
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جائزة (مصطفى الرزاز)

جمال املشاركة

األشغال الفنية

عضو جلنة التحكيم

التصميم املبتكر

التقنية والتنفيذ

اإلخراج

إمجايل الدرجة

40

40

20

100

التوقيع
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جائزة (مصطفى الرزاز)
 تقدم األعمال المطبوعة وفق تقنيات الطباعة الفنية (طباعة من سااطح بارز " خشااب أو لينو "
– من سااطح غائر " زنك " – من حجر ليسااوجراف – طباعة منفذة "شاااشااة حرارية " (رقم
النساااااااخة – نوعية التقنية – عام اإلنتاج) وتقدم في إطار (برواز) مضااااااااف إليها الزجاج أو
البالستيك ونسخة مطابقة بدون برواز.
 ال يتم قبول الطبعة الوحيدة (مونوتايب – مونوبرينت).
 تقدم أعمال الرساام على أن يكون بلون واحد ودرجاته مع إمكانية اسااتخدام لون مختلف بنساابة
ال تتعدى  % 10بخامات (قلم رصااااااااص  +حبر شااااااايني  +أقالم جاف  +الفحم النباتي وأقالم
الفحم  -جواش  -أو أي مادة ملونة أخرى غير قابلة للتلف).
 تنحصـاااار المقاسـااااات المقدمـااااة لألعمال المطبوعة في مساحة ال تقل عن ( 35سم ×  50سم)
بحد أقصى (70سم × 100سم) غير شاملة الفراغ (برواز) المحيط بالعمل الفني.
 مراعاة كتابة البيانات على كل عمل (االسم  /الجامعة والكلية  /المعهد العالي  /األكاديمية  /رقم
المحمول خلف كل لوحـاااـاااـاااـاااة أو عمل فني) مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه
الجامعة أو المعهد أو األكاديمية للمشترك.
 أن يكون العمل إبداعا أصااااااايال لصااااااااحبه غير منقول أو مقتبس من عمل اَخر ولم يسااااااابق له
الحصول على جائزة في أي مسابقة أخرى.
 تشارك كل جامعة بعدد ( )3أعمال للكليات غير المتخصصة  )3( +أعمال للكليات المتخصصة،
مع تقديم  C Dبالعمل يتم تسليمهم وفق البرنامج الزمني المعد من قبل الوزارة.
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جائزة ( مصطفى الرزاز)

جمال املشاركة

الجرافيك والطبعة الفنية

عضو جلنة التحكيم

الفكرة والتصميم

التقنية والتنفيذ

اإلخراج

إمجايل الدرجة

30

50

20

100

التوقيع
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جائزة (مصطفى الرزاز)
 أن يكون العمل الفني المقدم (نحت بارز أو مجسم).
 يقوم كل متسابق بتنفيذ (عمل فني واحد) ال يقل أحد أبعاده عن ( 50سم) وال يزيد
 عن ( 150سم).
 يمكن تنفيذ أعمال النحت باي خامات لها صفة االستدامة ويمكن نقلها وعرضها مثل- :
(المعادن /االخشاب /األحجار /الجبس /الطين المحروق /بولستر /لدائن /البوليمترات  .... /الخ)
 مراعاة كتابة البيانات على كل عمل (الجامعة  /الكلية /المعهد العالي  /رقم التليفون خلف كل
لوحة أو عمل فني) مع إرفاق صاااااااورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه الجامعة أو المعهد أو
األكاديمية للمشترك.
 أن يكون العمل إبداعا أ صيال ل صاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل اَخر ولم ي سبق اال شتراك
به في أي مسابقات أخري.
 تشااارك كل جامعة أو معهد أو اكاديمية بعدد ( )3أعمال للكليات الغير متخصااصااة  )3( +أعمال
للكليات المتخصصة على أن يتم تسليم األعمال بموقع التسابق وفق البرنامج الزمني المعد من
قبل الوزارة.
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جائزة (مصطفى الرزاز)

جمال املشاركة

م

 1النحت

عضو جلنة التحكيم

الفكرة والتصميم

التقنية والتنفيذ

اإلخراج

إمجايل الدرجة

30

50

20

100

التوقيع
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جائزة (اللواء المهندس  /باقي زكي يوسف)
.1

االبتكار يخدم المجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أحد المجاالت األتية:
أ  -ريادة األعمال.
ب  -إنترنت األشياء وتكنولوجيا المعلومات والذكاء االصطناعي.
ج  -االبتكارات الهندسية :الطاقة والسيارات الكهربائية.
د  -تكنولوجيا الغواصات اآللية )(ROV

-2

تشارك كل جامعة  /معهد  /أكاديمية بعدد ( )4ابتكارات بحد أقصى ،علما بأنه سيتم تصفية
لالبتكارات المتقدمة للمشاركة في المرحلة النهائية والتي ستحصل على نسبة أكثر من
.%65

-3

ال يسمح بمشاركة الطالب في أكثر من مشروع نهائياً.

-4

يحصل الطالب الفائزين بالمراكز الثالثة األولى في كل مجال على جوائز مالية.

-5

في حالة المشاركة بفريق عمل ال يزيد الفريق عن ( )5يمثل بعدد ( )2طالب في المناقشة
بالمرحلة النهائية.

-6

سهولة التطبيق وسالمته وأن يكون االبتكار يخدم المجتمع المصري بشكل مباشر.

-7

أن يكون العمل لم يسبق له الفوز في مسابقات أخرى.

-8

يقدم ملخص عن المشروع وفقا للنموذج المرفق ( )250كلمة على األكثر باللغة العربية أو
اإلنجليزية (وترفق) باستمارة التقديم.

-9

يشترط تقديم نموذج أولى قابل للتشغيل في جميع المجاالت ،بالنسبة لمجال ريادة األعمال
يشترط تقديم ).(Business plan

 -10يتم عرض االبتكار أو االختراع لمدة ( )10عشر دقائق على األكثر شاملة المناقشة.
 -11يلتزم المشروع الفائز بالمراكز الثالثة األولي في كل مجال بوضع ملصق مهرجان ابداع9
على النموذج األولي واإلشارة إليه في حالة المشاركة في مسابقات أخرى محلية ودولية.

69

جائزة (اللواء المهندس  /باقي زكي يوسف)
اجلامعة  /معهد:

اسم صاحب االبتكار:
عنوان الفكرة:

م

الدرجة

معايري التقييم

.1

منطقية الفكرة او المشروع والقابلية للتنفيذ

/10

.2

االبتكار واالبداع للفكرة

/10

.3

مالءمة الحلول التي تقدمها الفكرة وبعدها

/10

االجتماعي
.4

احتياج السوق للمشروع وقطاع المستفيدين

/10

.5

جودة المنتج وتحديات التنفيذ

/10

.6

Business plan

/10

.7

مهارات الفريق إلدارة المشروع

/10

.8

طريقة العرض

/10

.9

سهولة االستخدام والتطبيق والسالمة

/10

.10

الملكية الفكرية

/10

اإلمجايل

/100

اعضاء جلنة التحكيم:

70

التوقيع

مالحظات

–
جائزة (اللواء المهندس /باقي زكي يوسف)
اجلامعة  /معهد:

اسم صاحب االبتكار:
عنوان الفكرة:

م

الدرجة

معايري التقييم

.1

منطقية الفكرة او المشروع والقابلية للتنفيذ

/10

.2

االبتكار واالبداع للفكرة

/10

.3

مالءمة الحلول التي تقدمها الفكرة وبعدها االجتماعي

/10

.4

احتياج السوق للمشروع وقطاع المستفيدين

/10

.5

جودة المنتج وتحديات التنفيذ

/10

.6

النموذج األولي المقدم

/10

.7

مهارات الفريق إلدارة المشروع

/10

.8

طريقة العرض

/10

.9

سهولة االستخدام والتطبيق والسالمة

/10

.10

الملكية الفكرية

/10

اإلمجايل

/100

اعضاء جلنة التحكيم:

مالحظات

التوقيع
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Ebdaa Competition Round 9
IoT And AI Track
Project name

Grade
#

1

Basic Judgment dimension

Problem understanding (understand the

problem and the target segment)
Market research (did market research and check
2
if any other competition)

Novelty of application, algorithm or
3 architecture (the newness of applicaton /
development effort)
Value of the idea (how the value of the
4 development effort is substantial to the potential
customer)
Potential beneficiaries (what is the expected
5 customer base for this idea? The higher customer
base the higher market acceptance for the idea)

6

7
8
9

Quality assurance/ testing technique (the
techniques followed to make sure that the
specifications put forth are satisfied: eg.
testing, inspection, etc.)
Practicability (How the System can be Applied
in Real Life)
Team performance (Each team member has
specific and synergized contribution )
Usability (ease of use of the product).

Total Evaluation points and
score

Below
Expecta
tion or
N/A

Go
od

Ver
y
Go
od

Lo
w

Aver
age

Excell
ent

0

3

5

10

15

20

0

3

5

10

15

20

0

3

5

10

15

20

0

3

5

10

15

20

0

3

5

7

10

15

0

3

5

6

7

10

0

3

5

6

7

10

0

3

5

6

7

10

0

3

5

7

10

15

Gra
de

Sco
re

140
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ROV Competition Judging Form
(Technical & Business)
Team Name
Judge Name
Team Score

Technical Specifications
- ROV technical specifications

Maximum
Score.
15

- ROV design technical report

10

- ROV design technical presentation

10

- Quality of prototype

10

- Functionality of prototype

15

- Suitability and Compatibility of ROV technical
design with technical missions that could be done
by the ROV

15

- Team Work & synergy between team members

10

- Market identification and Business
opportunities
Team score

Maximum points

15

100

Please write down your feedback about why you give the team this score
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جائزة (د /محمد مشالي)
 تشارك كل جامعة أو أكاديمية أو معهد بعدد ( )2مبادرة على أن تكون مبادرات مجتمعية ،على أال يزيدالفريق الممثل لكل مبادرة عن ( )5أفراد وال تقبل المبادرات الفردية 0
 يشترط أن تكون المبادرة نابعة من احتياجات المجتمع وذات عائد على المجتمع والبيئة ،بشكل يتماشىمع اتجاهات رؤية واستراتيجية مصر  2030بما يضمن تقديم حلول قابلة للتطبيق ألحد القضايا أو
المشكالت التي تواجه المجتمع.
 يسمح بقبول المبادرات الناشئة التي قدمت خطوات أولية في سبيل تحقيق المبادرة ،وبصفة عامة يجبأن تتضمن المبادرة األبعاد التالية:
 -1تميز المبادرة وحداثتها
 -2وجود أهداف كمية يمكن قياسها.
 -2قابلية المبادرة للتنفيذ وقياس األثر.
 -3مكانة العمل التطوعي بالمبادرة.
 -4مردود المبادرة في معالجة المشكالت المجتمعية.
 -5العرض والتقديم بالمبادرة.
 يتم تقديم عدد ( )3نسخ ورقية تتضمن (الفكرة  /األهداف  /آليات العمل  /الميزانية التقديرية  /الفئةالمستهدفة  /النتائج المتوقعة  /عوامل النجاح األساسية  /أوجه الدعم للمبادرة (قطاع خاص – حكومي –
مؤسسات مجتمع مدني – تمويل شخصي  .....الخ) وكل ما من شأنه أن يساهم في دعم المبادرة أو
نجاحها ،كما يقوم كل فريق بتقديم عدد ( )3نسخ على  C.Dعليها عرض للمبادرة ()Power Point
ال يزيد عن ( )5دقائق وفقا ً للشروط وإرسالها إلى مقر وزارة الشباب والرياضة – اإلدارة المركزية
للبرامج الثقافية والتطوعية – الدور السادس ،وذلك في موعد أقصاه (.) 2020 / 12 / 15
 يجب تحديد النطاق الجغرافي لتنفيذ المبادرة (تجمع سكاني  /قرية  /مركز  /محافظة  /الجمهورية) يتم تصعيد األعمال الفائزة من الجامعة لتحكيمها من قبل اللجنة العليا وتصعيد من يرونه للتصفياتالنهائية.
 تقدم المبادرة في صورة نسخة ورقية تتضمن الفكرة واألهداف وآليات العمل والميزانية التقديرية والفئةالمستهدفة والنتائج المتوقعة وعوامل النجاح األساسية.
 عرض تقديمي للمبادرة ( )Power Pointفيديو توضيحي ال يزيد عن ( )5دقائق منسوخ على .C.D75

جائزة (د /محمد مشالي)
أوالً :البيانات األولية:

ثانياً :المعايير الفنية لتحكيم فكرة المبادرة المقترحة:
أ -تميز المبادرة وحداثتها:
التقييــــــــــم
املعيــــــــــــار

م

4

1

2

3

(ضعيف)

(مقبول)

(جيد)

ً
(جيد جدا)

5
(ممتاز)

المبادرة تناقش مشكلة مجتمعية هامة وحديثة

1

تقدم حلول ابتكارية ومبدعة للمشكلة التي تتناولها

2

ب -قابلية المبادرة للتقييم والتحقق:
التقييــــــــــم
املعيــــــــــــار

م

1

تضع األهداف من خالل دراسة احتياجات المجتمع

2

لديها أهداف ونتائج واضحة قابلة للقياس والتحقق

3

لديها إطار زمنى محدد إجرائيا ً

4

هناك إجراءات فعلية وكخطوة أولى للتطبيق

5

تحدد أولويات تنفيذ خطة المبادرة

6

تعتمد علي آليات تقييم مرحلي " مراحل زمنية واضحة "
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1

2

3

(ضعيف)

(مقبول)

(جيد)

4

ً
(جيد جدا)

5
(ممتاز)

ج – مكانه العمل التطوعي بالمبادرة:
التقييــــــــــم
م

املعيــــــــــــار

1

تشجع على مشاركة أكبر عدد من الشباب والقادة
المجتمعيين

2

تستثمر مواهب وقدرات الشباب لخدمة المجتمع

3

تتنوع بها أساليب وأنواع العمل التطوعي

1

2

3

4

5

(ضعيف)

(مقبول)

(جيد)

ً
(جيد جدا)

(ممتاز)

د – مردود المبادرة في معالجة المشكالت المجتمعية:
التقييــــــــــم
م

املعيــــــــــــار

1

وضوح الرؤية العلمية للمشكلة المجتمعية التي تتناولها
الفكرة

2

المشكلة تختص بفئة أو شريحة محددة من المجتمع وليست
شخصية

3

مدى امكانية االستفادة من تعميم المبادرة

4

مدى توافر الشعور المجتمعي بأهمية جدوى المبادرة

1

2

3

4

5

(ضعيف)

(مقبول)

(جيد)

ً
(جيد جدا)

(ممتاز)

هــ – مهارات العرض والتقديم بالمبادرة:
التقييــــــــــم
م

املعيــــــــــــار

1

جودة العرض من حيث تنوع الوسائل المستخدمة

2

التجديد واالبداع في العرض والتقديم

3

وضوح األفكار في العرض وترابطها

4

مهارات صاحب المبادرة في عرض جميع األفكار

5

االلتزام بوقت العرض والرد على االستفسارات

1

2

3

4

5

(ضعيف)

(مقبول)

(جيد)

ً
(جيد جدا)

(ممتاز)
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درجات التقييم النهائية
م

املعيـــــــــــــــار

أ

تميز المبادرة وحداثتها

ب

قابلية المبادرة للتقييم والتحقق

ج

مكانة العمل التطوعي بالمبادرة

د

مردود المبادرة في معالجة المشكالت
المجتمعية

هــ

مهارات العرض والتقديم بالمبادرة

الدرجــــة الكليــــة

ـــــــ
10
ـــــــ
30
ـــــــ
15
ـــــــ
20
ـــــــ
25
ـــــــ

اجملمــــــــوع الكلي للدرجات
اعضاء جلنة التحكيم:

78

100
التوقيع
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جائزة (د /مصطفى محمود)
 .1لكل جامعة الحق في االشتراك بعدد ( )1طالب وعدد ( )1طالبة من أي من الفرق الدراسية عدا
اإلعدادي والفرقة األولى.
 .2أن يكون المشاركون من الطالب المتفوقين علميا ً مع إحضار ما يثبت ذلك.
 .3أن يكون الطالب من المشاركين في النشاط الطالبي والتطوعي مع إحضار ما يثبت ذلك.
 .4أال يكون الطالب والطالبة قد فاز في مسابقات مماثلة من قبل.
 .5اتقان لغتين أجنبيتين على األقل (قراءة وكتابة ومحادثة).
 .6اإللمام بالمعلومات العامة والثقافة.
على الطالب المشاركين أيضا إحضار ما يلي:
 شهادة قيد مدون بها تقديرات السنوات السابقة معتمدة من شئون الطالب.
 السيرة الذاتية للطالب المشاركين موضحة بها جميع األنشطة الطالبية والتطوعية مع
ارفاق جميع المستندات الدالة علي ذلك (ورقية).
 إحضار كارنيه الجامعة.
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جائزة (د  /مصطفى محمود)

الدرجة

عناصر التحكيم

المظهر العام
اتقان اللغة
الوعي الثقافي والمعلومات العامة
المشاركة المجتمعية
التعبير عن النفس
الموهبة ( األدبية – -الفنية-العلمية -
الرياضية )

10
20
20
20
20
10

اإلمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل

100

أعضاء جلنة التحكيم:

التقييم

التوقيع
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ً
منح جوائز مالية بإمجايل (  )4.983.000جنيه وفقا للتايل :
جمال الغناء اجلماعي والفردي بإمجايل مبلغ  467.000جنية
الغناء اجلماعي- :
 -1منح الفريق الحاصل على المركز األول مبلغ وقدره  5.000ج  )19( Xعضو=  95.000ج
 -2منح الفريق الحاصل على المركز الثاني مبلغ وقدره  4.000ج  )19( Xعضو= 76.000ج
 -3منح الفريق الحاصل على المركز الثالث مبلغ وقدره  3.000ج  )19( Xعضو= 57.000ج
 في حالة مشاركة فريق العزف الموسيقي من طالب الجامعة يتم منحهم نفس قيمة الجائزة لألول والثانيوالثالث لعدد  15فرد بإجمالي مبلغ  180.000ج.
-

منح جائزة بمبلغ ( )5.000جنيه لعمل من تأليف الشباب.

الغناء الفردي- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج

جمال العزف املوسيقي اجلماعي والفردي بإمجايل مبلغ  574.000جنية
العزف اجلماعي غري متخصص- :
 -1منح الفريق الحاصل على المركز األول مبلغ وقدره  5.000ج  )19( Xعضو=  95.000ج
 -2منح الفريق الحاصل على المركز الثاني مبلغ وقدره  4.000ج  )19( Xعضو=  76.000ج
 -3منح الفريق الحاصل على المركز الثالث مبلغ وقدره  3.000ج  )19( Xعضو=  57.000ج
 منح جائزة بمبلغ ( 5.000جنيه) لعمل من تأليف الشباب.العزف اجلماعي متخصص- :
-1
-2
-3
-

منح الفريق الحاصل على المركز األول مبلغ وقدره  5.000ج  )19( Xعضو=  95.000ج
منح الفريق الحاصل على المركز الثاني مبلغ وقدره  4.000ج  )19( Xعضو=  76.000ج
منح الفريق الحاصل على المركز الثالث مبلغ وقدره  3.000ج  )19( Xعضو=  57.000ج
منح جائزة بمبلغ ( 5.000جنيه) لعمل من تأليف الشباب.

العزف الفردي غري متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
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العزف الفردي متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج

جمال العروض املسرحية اجلماعي والفردي بإمجايل مبلغ  716.000جنية
العروض املسرحية اجلماعي غري متخصص- :
 -1منح الفريق الحاصل على المركز االول مبلغ وقدره  5.000ج  )25( Xعضو=  125.000ج
 -2منح الفريق الحاصل على المركز الثاني مبلغ وقدره  4.000ج  )25( Xعضو=  100.000ج
 -3منح الفريق الحاصل على المركز الثالث مبلغ وقدره  3.000ج  )25( Xعضو=  75.000ج
العروض املسرحية اجلماعي متخصص- :
 -1منح الفريق الحاصل على المركز االول مبلغ وقدره  5.000ج  )25( Xعضو=  125.000ج
 -2منح الفريق الحاصل على المركز الثاني مبلغ وقدره  4.000ج  )25( Xعضو=  100.000ج
 -3منح الفريق الحاصل على المركز الثالث مبلغ وقدره  3.000ج  )25( Xعضو=  75.000ج
العروض املسرحية (مواهب فردية) غري متخصص- :
( ممثل أول 5.000ج /ممثلة أولى 5.000ج  /مخرج طالب أول 5.000ج)
( ممثاال ثاااني 4.000ج  /ممثلااة ثااانيااة 4.000ج  /مخرج طااالااب تااأني 4.000ج  /الااديكور 4.000ج  /األعااداد
الموسيقي 4.000ج  /األلحان 4.000ج  /الغناء 4.000ج)
( ممثل ثالث 3.000ج  /ممثلة ثالثة 3.000ج  /اإلضاااءة 3.000ج  /المالبس 3.000ج  /أحساان تصااميم برنامج
عرض وبوستر 3.000ج)
يجوز للجنة التحكيم منح جائزة خاصة لعرض أو ألحد العناصر المتميزة
العروض املسرحية (مواهب فردية) متخصص- :
( ممثل أول 5.000ج /ممثلة أولى 5.000ج  /مخرج طالب أول 5.000ج)
( ممثاال ثاااني 4.000ج  /ممثلااة ثااانيااة 4.000ج  /مخرج طااالااب تااأني 4.000ج  /الااديكور 4.000ج  /األعااداد
الموسيقي 4.000ج  /األلحان 4000ج  /الغناء 4.000ج)
( ممثل ثالث 3.000ج  /ممثلة ثالثة 3.000ج  /اإلضاااءة 3.000ج  /المالبس 3.000ج  /أحساان تصااميم برنامج
عرض وبوستر 3.000ج)
يجوز للجنة التحكيم منح جائزة خاصة لعرض أو ألحد العناصر المتميزة

جمال املسرح الغنائي اجلماعي بإمجايل مبلغ  300.000جنية
 -1منح الفريق الحاصل على المركز االول مبلغ وقدره  5.000ج  )25( Xعضو=  125.000ج
 -2منح الفريق الحاصل على المركز الثاني مبلغ وقدره  4.000ج  )25( Xعضو=  100.000ج
 -3منح الفريق الحاصل على المركز الثالث مبلغ وقدره  3.000ج  )25( Xعضو=  75.000ج
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جمال العروض الفنون الشعبية اجلماعي والفردي بإمجايل مبلغ  792.000جنية
الفنون الشعبية اجلماعي غري متخصص- :
 -1منح الفريق الحاصل على المركز األول مبلغ وقدره  5.000ج  )28( Xعضو= 140.000ج
 -2منح الفريق الحاصل على المركز الثاني مبلغ وقدره  4.000ج  )28( Xعضو = 112.000ج
 -3منح الفريق الحاصل على المركز الثالث مبلغ وقدره  3.000ج  )28( Xعضو = 84.000ج
الفنون الشعبية اجلماعي متخصص- :
 -1منح الفريق الحاصل على المركز األول مبلغ وقدره  5.000ج  )28( Xعضو= 140.000ج
 -2منح الفريق الحاصل على المركز الثاني مبلغ وقدره  4.000ج  )28( Xعضو = 112.000ج
 -3منح الفريق الحاصل على المركز الثالث مبلغ وقدره  3.000ج  )28( Xعضو =  84.000ج
الفنون الشعبية (مواهب فردية) غري متخصص- :
(أفضل مصمم استعراضات 5.000ج  -أفضل مؤدي للحركة 5.000ج  -أفضل مؤديه للحركة 5.000ج  -أفضل أزياء
5.000ج  -أفضل موسيقي وغناء 5.000ج  -أفضل مدرب 5.000ج)
 منح جائزة لجنة التحكيم الخاصة للعرض المميزة ومنحهم درع المسابقة باإلضافة الي مبلغ ( 20.000ج) ومبلغ( 5.000ج) للراقص ومبلغ ( 5.000ج) الراقصة .
الفنون الشعبية (مواهب فردية) متخصص- :
(أفضل مصمم استعراضات 5.000ج  -أفضل مؤدي للحركة 5.000ج  -أفضل مؤديه للحركة 5.000ج  -أفضل أزياء
5.000ج  -أفضل موسيقي وغناء 5.000ج  -أفضل مدرب 5.000ج)
 منح جائزة لجنة التحكيم الخاصة للعرض المميزة ومنحهم درع المسابقة باإلضافة الي مبلغ ( 20.000ج) ومبلغ( 5.000ج) للراقص ومبلغ ( 5.000ج) الراقصة

جمال االبتكارات العلمية اجلماعي والفردي بإمجايل مبلغ  420.000جنية
جمال ريادة االعمال- :
 -1منح الفريق الحاصل على المركز األول جائزة قدرها  40.000ج
 -2منح الفريق الحاصل على المركز الثاني جائزة قدرها  35.000ج
 -3منح الفريق الحاصل على المركز الثالث جائزة قدرها  30.000ج
جمال - :rov
 -1منح الفريق الحاصل على المركز األول جائزة قدرها  40.000ج
 -2منح الفريق الحاصل على المركز الثاني جائزة قدرها  35.000ج
 -3منح الفريق الحاصل على المركز الثالث جائزة قدرها  30.000ج
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جمال انرتنت األشياء وتكنولوجيا املعلومات- :
 -1منح الفريق الحاصل على المركز األول جائزة قدرها  40.000ج
 -2منح الفريق الحاصل على المركز الثاني جائزة قدرها  35.000ج
 -3منح الفريق الحاصل على المركز الثالث جائزة قدرها  30.000ج
جمال االبتكارات اهلندسية- :
 -1منح الفريق الحاصل على المركز األول جائزة قدرها  40.000ج
 -2منح الفريق الحاصل على المركز الثاني جائزة قدرها  35.000ج
 -3منح الفريق الحاصل على المركز الثالث جائزة قدرها  30.000ج

جمال الفنون التشكيلية بإمجايل مبلغ  540.000جنية
التصوير الزيتي غري متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
التصوير الزيتي متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
التصوير الضوئي غري متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
التصوير الضوئي متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
األشغال الفنية غري متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
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األشغال الفنية متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
اجلرافيك والطبعة الفنية غري متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
اجلرافيك والطبعة الفنية متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
النحت غري متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
النحت متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج

جمال الشعر بإمجايل مبلغ  162.000جنية
شعر العامية- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
شعر الفصحى- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
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الشعر الغنائي- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج

جمال السيناريو واحلوار بإمجايل مبلغ  108.000جنية
السيناريو واحلوار غري متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
السيناريو واحلوار متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج

جمال التأليف املسرحي بإمجايل مبلغ  54.000جنية
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج

جمال القصة القصرية بإمجايل مبلغ  54.000جنية
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج

جمال التأليف الرواية بإمجايل مبلغ  54.000جنية
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
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جمال االنشاد الديني والرتانيم اجلماعي والفردي بإمجايل مبلغ  276.000جنية
االنشاد الديني اجلماعي- :
 -1منح الفريق الحاصل على المركز األول مبلغ وقدره  5.000ج × ( )7عضو =  35.000ج
 -2منح الفريق الحاصل على المركز الثاني مبلغ وقدره  4.000ج× ( )7عضو =  28.000ج
 -3منح الفريق الحاصل على المركز الثالث مبلغ وقدره  3.000ج × ( )7عضو =  21.000ج
الرتانيم اجلماعي- :
 -1منح الفريق الحاصل على المركز األول مبلغ وقدره  5.000ج × ( )7عضو =  35.000ج
 -2منح الفريق الحاصل على المركز الثاني مبلغ وقدره  4.000ج× ( )7عضو =  28.000ج
 -3منح الفريق الحاصل على المركز الثالث مبلغ وقدره  3.000ج × ( )7عضو =  21.000ج
االنشاد الديني الفردي- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
الرتانيم الفردي - :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج

جمال الدوري الثقايف بإمجايل مبلغ  82.000جنية
 -1منح الفريق الحاصل على المركز األول مبلغ وقدره  5.000ج  )6( Xعضو=  30.000ج
 -2منح الفريق الحاصل على المركز الثاني مبلغ وقدره  4.000ج  )6( Xعضو =  24.000ج
 -3منح الفريق الحاصل على المركز الثالث مبلغ وقدره  3.000ج  )6( Xعضو=  18.000ج
 -منح جائزة لجنه التحكيم للطالب المتميز مبلغ ( 5.000جنيه) وللطالبة المتميزة مبلغ ( 5.000جنيه).

جمال املبادرات اجملتمعية اجلماعي والفردي بإمجايل مبلغ  114.000جنية
املبادرات اجملتمعية اجلماعي- :
 -1منح الفريق الحاصل على المركز األول مبلغ وقدره  5.000ج × ( )5عضو =  25.000ج
 -2منح الفريق الحاصل على المركز الثاني مبلغ وقدره  4.000ج× ( )5عضو =  20.000ج
 -3منح الفريق الحاصل على المركز الثالث مبلغ وقدره  3.000ج × ( )5عضو =  15.000ج
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املبادرات اجملتمعية الفردي- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج

جمال الطالب والطالبة املثالية بإمجايل مبلغ  54.000جنية
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج

جمال األفالم القصرية بإمجايل مبلغ  108.000جنية
األفالم القصرية غري متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
األفالم القصرية متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج

جمال املراسل التليفزيوني واالذاعي بإمجايل مبلغ  108.000جنية
املراسل التليفزيوني واالذاعي غري متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
املراسل التليفزيوني واالذاعي متخصص- :
 -1الفائز األول في كل مجال جائزة قدرها  20.000ج
 -2الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها  18.000ج
 -3الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها  16.000ج
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