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 الن ــ إع 

 جائزة الدولة للمبدع الصغي 

 حتت رعاية 
 انتصار السيسى   السيدة الفاضلة 

 السيد رئيس اجلمهورية   حرم 
 

يعلن المجلس األعلى للثقافة عن الفروع والموضوعات التي يجرى التقدم لها لـ )جائزة الدولة للمبدع الصغير( فى  

 :، وهى2022ديسمبر  31أكتوبر وحتى  15الفترة من 

 

 عمرتين  تنقسم الجائزة الى فئتين 

 سنة  12حتى  5الفئة العمرية األولى من سن 

 سنة  18حتى   12الفئة العمرية الثانية من فوق سن 

 كل فرع صبح أربع جوائز فى ت ل تينجائز عمرية لكل فئة 

 ألف جنيه مصرى 40 الجائزة قيمة 

 وذلك على النحو التالى: 

 

 الثالثة فروع الدورة 

 لجائزة الدولة للمبدع الصغير 

 ----- 
 

 مجال اآلداب: 

 الفئة العمرية األولى  اسم الفرع م
 سنة  12 حتى  5 سن  من

 الثانية الفئة العمرية 
 سنة   18  حتى 12فوق سن  من 

 قصص  3 القصة القصيرة   1
 كلمة 500إلى  100من القصة الواحدة 

 قصص  3
 كلمة 1500إلى  1000من القصة الواحدة 

 أو عامية ى  تأليف خمس قصائد فصح أو عامية ى قصائد فصح ثالث تأليف  شعر  2

التأليف   3
 المسرحى 

 على األقل مسرحية مكونة من فصل واحد  واحد فصل مسرحية قصيرة مكونة من 
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 مجال الفنون: 

 الفئة العمرية األولى  اسم الفرع م
 سنة  12 حتى  5 سن  من

 الفئة العمرية الثانية 
 سنة   18  حتى 12فوق سن  من 

1  

 الرسم

  - أبدع تحت شعار كيف أحافظ على )بيئتى    - رسم  ا
سلوكى    -بلدى    - مدينتى   خالل  من  وذلك  عالمى( 

ومدى تأثر العالم بهذا السلوك على التغير فى البيئة  
والمناخ، وكيف يتحول العالم إلى األفضل بعيًدا عن  

والتربة،   والماء  الهواء  تعكس    وذلكتلوث  بفكرة 
 . مستقبل رؤيتك لما تتمنى أن تراه فى ال

 
 لوحة ملونة 

 األلوان المقدمة )حر( 
 عدد اللوحات )لوحه واحدة فقط( 

 )ال يقبل البورتريه( 
 مقاس اللوحة المقدمة

 سم  50×  35ال يقل عن  
 سم  70×   50وال يزيد عن 

، وال يتم إرسال   JPGيتم إرسال اللوحة بصيغة  
 اللوحة نفسها 

  - أبدع تحت شعار كيف أحافظ على )بيئتى    -أرسم  
سلوكى    -بلدى    -ينتى  مد  من خالل  وذلك  عالمى( 

ومدى تأثر العالم بهذا السلوك على التغير فى البيئة  
والمناخ، وكيف يتحول العالم إلى األفضل بعيًدا عن  

والتربة،   والماء  الهواء  تعكس  تلوث  بفكرة  وذلك 
 . رؤيتك لما تتمنى أن تراه فى المستقبل 

 
 لوحة ملونة 

 األلوان المقدمة )حر(. 
 اللوحات )لوحه واحدة فقط(  عدد 

 )ال يقبل البورتريه( 
 مقاس اللوحة المقدمة

 سم  50×  35ال يقل عن  
 سم  70×   50وال يزيد عن 

، وال يتم إرسال   JPGيتم إرسال اللوحة بصيغة  
 اللوحة نفسها 

 

 الفئة العمرية األولى  اسم الفرع م
 سنة  12 حتى  5 سن  من

 الفئة العمرية الثانية 
 سنة   18  حتى 12فوق سن  من 

 عزفال  2
 

 آلة البيانو 
 
 أو
 

 الكمانآلة 

 آلة البيانو: أوالً:
دقدائ     3عملين فى حددود فيدديو بده يقددم المتسددددداب  

بعض األعمدال المقترحدة التى   لكدل عمدل وفيمدا يلى
يمكن االختيدار منهدا أو اختيدار أعمدال أخرى تكون  
على نفس المسدددددتوى، على أن تتوفر فى األعمدال  
المقددمدة اسدددددتعراض للمهدارات الفنيدة والتكنيكيدة  

ممنوع العزف على البيدانو الكهربدائى  للمتسددددداب ،  
 واألعمال المقترحة هى كاآلتى:)اإللكتريك(، 

 عزف عملين مختلفين الطابع 
 مقطوعات

 سنوات( 6-5بارتوك لألطفال ) •
B.Bartok for Children 

 وستاكوفتش فالس •
Shostakovich: Valse 

 لمانيةأبيتهوفن رقصات  •
Beethoven: German Dances W/O O. 13 

 Burgmeller: op.100برجميللر •
 27و  24كابلفسكى مصنف  •

Kabalevsky: op.24 & op.27 

 آلة البيانو: أوالً:
دقدائ     4عملين فى حددود فيدديو بده يقددم المتسددددداب  

بعض األعمدال المقترحدة التى    لكدل عمدل وفيمدا يلى
يمكن االختيدار منهدا أو اختيدار أعمدال أخرى تكون  
على نفس المسدددددتوى، على أن تتوفر فى األعمدال  
المقددمدة اسدددددتعراض للمهدارات الفنيدة والتكنيكيدة  

ممنوع العزف على البيدانو الكهربدائى  للمتسددددداب ،  
 واألعمال المقترحة هى كاآلتى:)اإللكتريك(، 

 بعافين الطعزف عملين مختل
 مقطوعات 
الددددتددددركددددى  • الددددمددددارش  مددددوتسددددددددارت 

Mozart: Alla Turca 
 موتسارت روندو فى مقام رى الكبير •

Rondo in D major 
 وتسارت فانتازيا فى مقام رى الكبيرم •

Fantasia in D major 
 Haydn: Variations هايدن تنويعات  •
 Beethoven: Variations بيتهوفن تنويعات  •
 شاعريةجريج مقطوعات  •
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 خاتشتادوريان صور من الطفولة •
Khachaturian: Pictures Of Childhood  

 68شومان مصنف  •
Schumann: Album For The Young  

 بيتهوفن باجاتيل •
Beethoven: Bagatelles 

 شوبيرت لحظات موسيقية •
Schubert: Moments Musical op.94 

 تشايكوفسكي •
Tchaikovsky: Album For The Young 

 ديبوسى ركن األطفال •
Debussy: Children Corner 

 مندلسون: أغانى بدون كلمات  •
Mendelssohn: Songs without words 

 شوبان فالس فى مقام ال الصغير •
Op.64, Op.69, Op. Posth 

 )أو مقطوعات فى نفس المستوى أو أكثر صعوبة(
 حركة من صوناتين أو صوناتا

One movement from Sonatin or Sonata 
بيتهوفن صددددوناتين فى مقام صددددول الكبير أو فا  •

 الكبير
 37و  36كليمنتى صوناتين مصنف  •
 168ديابللى صوناتين مصنف  •
 كوالو صوناتين •
 Kuhlau Sonatin Op.20, Op.55 
وتسدددارت صدددوناتا  بيتهوفن  مهايدن صدددوناتا    •

  2و 1رقم  49مصنف   صوناتا
)أو حركدة من صدددددونداتدا أو صدددددونداتين فى نفس  

 المستوى أو أكثر صعوبة(
 

 دراسات
(  6-5)  48بدءا من رقم    Beyer Op. 101 بيير •

 سنوات 
 تشريني •

Czerny Etudes Op. 599, Op.849 & Op.636 
   Cramer Studies كرامر دراسة •
 Lizst Etude S.136 فرانز ليست دراسة  •
 )دراسة فى نفس المستوى أو أكثر صعوبة )أو •
 Bachباخ  •
 اناماجدالينا من كتاب  •
•  From The Book Of Anna Magdalina 
 Petite Preludeمقدمات صغيرة  كتاب  من •
 Two-part Invention اخنراع لصوتين •
 
 

Grieg: Lyric Pieces 
 Schubert: Scherzo شوبيرت سكرتزو •
 شوبيرت ارتجاالت  •

Schubert: Impromptu Op.90 
 كابلفسكى تنويعات  •

Kabalevsky: Variations Op.51 
 Chopin: Polonaiseشوبان بولونيز •
 Chopin: Impromptu شوبان ارتجاالت  •
 Fantasia Impromptu شوبان فانتازيا امبرمتو •
 Grand Valse Brilliante شوبان جراند فالس •
 Mazurka ومازوركا Nocturne شوبان ليليات  •
 شوستاكوفتش رقصات الدمية •

Dances of the dolls  
 The Seasons  تشددددايكوفسددددكى  الفصددددول  •

Op.37 
 2و  1ديبوسى ارابيسك رقم  •

Debussy Arabesque no.1 and no.2  
 كثر صعوبةأو أو مقطوعات فى نفس المستوى أ

 One Movement From حركدة من صدددددونداتدا

Sonata 
 415و  414و  413و   331موتسارت كوشيل   •
مصددددنف    1و    2و    3رقم    2بيتهوفن مصددددنف   •

  1رقم    14  مصددنف  13  مصددنف  2,1رقم   10
 2و 

و  أ و حركة من صدددوناتا فى نفس المسدددتوى  أ
 كثر صعوبةأ
  

 دراسات
 740,299تشيرنى مصنف  •

Czerny: Etude Op.299, 740 
 Moszkowski: Etude موسوفسكى دراسة •
 25   10شوبان دراسة مصنف  •

Chopin: Etude Op.10, Op.25 
 شوبان موشليس •

Chopin: Moshless (Trois Nouvelles Etude) 

 و اكثر صعوبةأو دراسة فى نفس المستوى أ
 Bach باخ
 و ثالث صورأبتكارات من صوتين ا •

Two or Three Part Inventions 
 Fuga Bach: Prelude et مقدمة فوجا •
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 :الكمانآلة ثانيًا: 
 

دقدائ  وال يزيدد   3فيدديو ال يقدل عن  يقددم المتسددددداب   
دقائ ، إضدددداءة واضددددحة وصددددورة ثابتة،    4عن  

ويظهر العازف بالكامل )واقفًا( وأن يكون الصددوت  
سددددجالً،  مأخوذ مباشددددرة أثناء التصددددوير وليس م 

 واألعمال المقترحة هى كاآلتى:
 ، أو(الصدددددغير  العدازف)  كتداب   المقطوعدات  أحدد   -1

 (سوزوكى) مقررات  من مقطوعات 
 35/  34/  21 ريدينج كونشيرتينو -2

 الصغير. ال/  صول فى سلم فيفالدى كونشيرتو
  الصغير ال فى سلم باخ كونشيرتو

 .(األولى الحركة)

 
 

 ثانيًا: آلة الكمان:
 

دقدائ  وال يزيدد    4فيدديو ال يقدل عن  يقددم المتسددددداب   
دقائ ، إضدددداءة واضددددحة وصددددورة ثابتة،    7عن  

ويظهر العازف بالكامل )واقفًا( وأن يكون الصددوت  
سددددجالً،   مأخوذ مباشددددرة أثناء التصددددوير وليس م 

 واألعمال المقترحة هى كاآلتى:
 
  الصولو المتتاليات  باخ كتاب  من حركة أى -1
  الصغير ال فى سلم كونشيرتو باخ -2

 (الثالثة الحركة أو األولى، الحركة)     
  الكبير مى فى سلم كونشيرتو باخ

  (Romdo  الثالثة الحركة)
 الكبير  دو فى سلم كونشيرتو هايدت 

 ( الثالثة الحركة أو األولى، الحركة)
(  218)  الكبير  رى  كونشدديرتو،  موتسددارت .   أ.    ف
(  216)  الكبير  فى صدول  أو(  219)  الكبير  فى ال  أو

 الكاوينزا+  حركة
  الحركة  الصدغير  رى  سدلم فى  كونشديرتو  فينيافسدكى

 الثالثة+  الثانية الحركة أو األولى
 (17 مصنف مقطوعة) Lé qande فينيافسكى
فى    اآلخر  أو(  الكبير  ال  فى سدلم)  بولونيز  فينيافسدكى

 الكبير رى سلم
 Scuerzo Trent ترانتيال سكرنزو فينياتسكى

/    وترانتبال مقددمدة/    كدارمن  فدانتدازيدا:  سددددداراسدددددات 
Ziqeuner weiser (الغجرية الطريقة على) 

 الصغير صول فى سلم كونشيرتو بروخ، ماكس
  أو  هافنيز،  أو  ،3  رقم  كونشددديرتو  .  صدددانصدددانص 

 يتشوزو كابر روندو
بددأداء اثنين أغنيددة تراثيددة   غناءال  3 يتم عمددل فيددديو للمغنى 

لكل   دقائ   4المتسداب  ال تزيد عن  وثالثة من اختيار  
، إضدددداءة واضددددحة وصددددورة ثابتة، ويظهر  أغنية

)واقفًا(، وأن يكون الصددددوت مأخوذ مباشددددرة أثناء  
 التصوير بدون أى مؤثرات.

بددأداء اثنين أغنيددة تراثيددة   يتم عمددل فيددديو للمغنى 
لكل   دقائ   4وثالثة من اختيار المتساب  ال تزيد عن  

ة ثابتة، ويظهر  ، إضدددداءة واضددددحة وصددددورأغنية
)واقفًا(، وأن يكون الصددددوت مأخوذ مباشددددرة أثناء  

 التصوير بدون أى مؤثرات.
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 مجال اإلبداع واالبتكارات: 

 الفئة العمرية األولى  اسم الفرع م
 سنة  12 حتى  5 سن  من

 الفئة العمرية الثانية 
 سنة   18  حتى 12فوق سن  من 

التطبيقات    1
والمواقع  

 لكترونية اإل

المحمول أو موقع    الهداتفتطبي  للحداسدددددب أو  
إلكترونى للتوعية ببعض الموضوعات الهامة مثل  

لمكددافحددة التنمر  أو  قضددددديددة التغيرات المندداخيددة  
أو لتعليم أسددداسددديات اإلدارة   والجرائم اإللكترونية

مجاالت الثقافة    ىحد إأو فى   إدارة فرق العملمثل  
عدالم  الم  ىحدد إوالفنون والتعريف بهدا أو   والعلوم

 .مبسطة السياحية أو األثرية أو لعبة إلكترونية

موقع   أو  التليفون المحمول  أو  للحدداسددددددب  تطبي  
إلكترونى متقدم يفضدددل أن يشدددمل قاعدة بيانات فى 

المعداوندة فى مكدافحدة   الموضدددددوعدات الحيويدة مثدل
التغيرات المندداخيددة وتقليددل االنبعدداثددات الضددددددارة 

أ النفددايددات  المعلومددات أ  ووالتخلص اآلمن من  من 
والوقاية من الهجمات السدددديبرانية أو ريادة األعمال  
والتسدددددوي  اإللكترونى أو المواقع األثريدة أو لحدل 
مشددكلة قائمة مع إمكانية التواصددل مع المسددتخدمين  

ة اإلنترنت يشدمل االسدتعانة بالوسدائط  من خالل شدبك
صدوت    -)صدورة   ملف  20المتعددة بما ال يقل عن  

مع توضدي  أدوات التطوير ونوع  مقطع مصدور(    -
 .قاعدة البيانات المستخدمة

االبتكارات    2
 العلمية

أو  ابتكار لحل المشدكالت المرتبطة بترشديد الطاقة 
  أوالحفداظ على البيئدة وتقليدل االنبعداثدات الضدددددارة 

المجدداالت    ىحددد إتحليددة ومعددالجددة الميددا  أو فى  
  لتبسدديط العلوم، أو نموذج محاكا   الثقافية أو الفنية

 والتكنولوجيا.

معالجة مجاالت ترشدددديد الطاقة أو    ىحد إابتكار فى 
الجدديددة   االسدددددتخددامدات النظيفدة للطداقدةالميدا  أو  

تقليددل االنبعدداثددات  والمتجددددة   أو المسدددددداهمددة فى 
الحراريدة ومكدافحدة التغيرات المنداخيدة والتقليدل من 

مين المنشددددوت أو أأو الصددددحة أو تأثارها السددددلبية  
مثل تطبيقات    IOT  األشدددياء  مجاالت إنترنت   ىحد إ

حدل التكددسدددددات المروريدة أو بداقى تطبيقدات المددن 
أو فى مجداالت الثقدافدة  الدذكيدة أو فى القطداع الطبى  

 .تبسيط العلوم، أو لوالفنون

 
  



6 

 شروط جائزة الدولة للمبدع الصغير
 ______ 

 

 أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.  -1

 محمود السيرة حسن السمعة. أن يكون  -2

أال يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى اإلعالن عن الجائزة ثمانى عشرة  -3
 سنة ميالدية. 

  12حتى    5الُمتقدم بالفئة العمرية الُمشار إليها باإلعالن والمقسمة لمستويين من  أن يلتزم   -4
 عام كمستوى ثانى. 18حتى  12عام كمستوى أول ومن فوق 

 تقدم األعمال باللغة العربية فقط. -5

 أال يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور اإلعالن عن نتيجة الجائزة. -6

 مل الُمقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.أال يكون الع -7

 ال يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع. -8

اإللكترونية   -9 والمواقع  )التطبيقات  فرعى  فى  الجماعى  العمل  حالة  العلمية(    -فى  االبتكارات 
تحدد يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم  

 نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوى. )الحد األقصى للعمل المشترك ثالث أشخاص( 

فى حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة،  -10
فى يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة  

 حالة الحصول عليها. 

يكون هناك مرحلة أولى لفرز األعمال المقدمة، ومرحلة ثانية لألعمال التى تم تصعيدها من    -11
بمقر   وذلك  وتقييمه  المقدم  العمل  لمناقشة  للمتقدم  مقابلة شخصية  فيها  يتم  األولى  المرحلة 

 المجلس األعلى للثقافة. 

 يعتبر التقدم قائًما. فى حالة وفاة الُمتقدم بعد المقابلة الشخصية  -12

 تُستبعد إداريًا األعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة.  -13

 ( www.ckp.eg)"التقدم إلكترونيًا " عبر الموقع اإللكترونى الخاص بالجائزة  -14

العمل وملف   -15 يدويًا" بفالش ميمورى يوضع عليه  الجائزة   BDF"التقدم  يتضمن )استمارة 
عنوان  على  البريد  خالل  من  وإرسالها  المتقدم(  ميالد  لشهادة  واضحة  وصورة  مستوفاة، 

  - الزمالك    -الجزيرة    -شارع الجبالية ساحة دار األوبرا المصرية    1المجلس األعلى للثقافة "
 القاهرة". )ال تسترد الفالشات أو أوراق التقدم( 

 لجنة التحكيم وال يجوز للمتقدم االطالع عليها. عملية التقييم حق أصيل ل -16

لالستعالم واالستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة )جائزة الدولة للمبدع الصغير( على الفيس 
 ( 01559919944واتساب )  -( أو التليفون www.ckp.egبوك أو الموقع اإللكترونى )


