
 وزارة  الثقافة

 جائزة  الدولة  لإلبداع  الفنى

 باألكاديمية  المصرية  للفنون  بروما

 1984لسنة    49طبقاً  للقانون  رقم  

تعلن  وزارة  الثقافة  عن  فتح  باب  الترشح  لنيل   جائزة  الدولة  لإلبداع  الفنى  باألكاديمية  

 المصرية  للفنون  بروما

 تمنح  للمبدعين  فى  مجاالت  اآلداب  والفنون  التالية  :  التى

 )مرشح(تصميم بالية ورقص معاصر ثانياً:  وسيقى وغناء أوبرالى)مرشح(معزف وتأليف أوالً:

ديكور   –المسرررررأ  )أ راس  مسررررر ى  رابعاً :  )مرشح(     السينما  )جرافيك  وتصوير(  ثالثاً :

 )مرشح( صوت( -سينوغرافيا  –مسر ى 

 )مرشح(تصوير  زيتي   سادساً  :  الخزف  )مرشح(   خامساً :

 
 

 يشترط  لنيل  الجائزة  ما يلى :

 أن  يكون  مصرى  الجنسية  . -1

  أن  يكون  محمود  السرررريرة  و سررررة  السررررمعة  و    يكون  قم  سرررربف  الحكم  علي   فى -2

 جناية  أو  جنحة  أو  أي  جريمة  مخلة  بالشرف  ما  لم  يكة  رد   لي   اعتباره  .

 عاماً  وقت  تاريخ  اإلعالن  . 40أ   يزيم  عمر  المتقمم  على   -3

  .أن  يكون   اصل  على  مؤهل  عالى  -4

تنعقم    تيار  أصررررلح    أن  يجتاز  بنجاأ  جميع  مرا ل  المسررررابقة  وا  تبارات  التى -5

المتقممية  لنيل  الجائزة  وأن  يكون  ل   جهود  متميزة  أو  أعمال  سرررررربف  نشرررررررها  أو  

عرضرررررررها  ترى  اللجنة  العليا  لشرررررررأون  الجائزة  أنها  تتوف  والقواعم  والمسرررررررتويات  

 0المطلوبة  لنيل  الجائزة 
 

يقضى  من  يتم  اختياره  للجائزة  مدة  ستة  شهور  باألكاديمية  المصرية  

للفنون  بروما  وفقاً  لما  تقرره  اللجنة  العليا  لجائزة  الدولة  لإلبداع  الفنى  

يتصل  خاللها  بالفكر  العالمى  لتنمية  قدراته  وإثراء  خبراته  بغرض  

 موفد  من  أجله .االبتكار  والتجديد  فى  المجال  ال

يطلب  نموذس  التقمم  للجائزة  وشروطها  مة  مقر  مكتب  أمية  عام  المجلس  األعلى  

 للثقافة

 27352396بمقر  المجلس  األعلى  للثقافة  بسا ة  دار  األوبرا  بالجزيرة ت : 

 ترونياإللككما يمكة سحب ا ستمارة وا طالع على مزيم مة المعلومات مة  الل الموقع 

www.moc.gov.eg 

يقدم  نموذج  التقدم  باسممممممم  السمممممميد  أمين  عام  المجلث  األعلى  للثقافة  ويرفل  بال ل   كل  

 0 2019يوليو    30يوليو  حتى   7المستندات  الم لوبة  وذلك  اعتباراً  من  
 



 
 (  إبداع1نموذج  )                          وزارة الثقافة                                                                                      

 جائزة الدولة لإلبداع الفنى         

 
  

 الفينالدولة  لإلبداع    السيد  األستاذ  /  أمني  عام  اللجنة  العليا لشئون  جائزة
  00حتية  طيبة  وبعد       
(                  جمررا                    يف  الفرينالدولررة  لإلبرداع  جلرائزة  لرتشريي هرر ا  بطلريأتشرف  نن أتدردم      
 :  يبت  اخلاصة البياان يل والدفارات  املنف ة  له وفيما  واللوائح   1984لسنة    49ضوء  أحكام  الدانون  ىف 

 .................................................................................................................................................................................... :   رررابعرر االسم   **

 .................................................................................................................................................................................... اتريخ وحمل امليرررالد : **

 .................................................................................................................................................................................... املؤهل    الدراسررر  : **

 .................................................................................................................................................................................... حمل اإلقامة ورقم التليفون: **

 .......................................................... :الربيد اإللكرتوين  .............................................................................. اجلنسرررررررية  : **

 احلالة االجتماعرررية : **
   ويففق بيان ابلزوجة واألوالد (

.................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................... من اخلدمة العسكفية: املوقف **

 ................................. حمافظة : ................................. : مدينسجل  ....................................................... :  الفقم   الدومرررر  **

 .................................................... درجة اإلجرادة : .................................................... اللغررة  :  اللغات الىت جييدهرررا : **

 .................................................... درجة اإلجرادة : .................................................... اللغررة  :   

 .................................................... درجة اإلجرادة : .................................................... اللغررة  :   

 .................................................................................................................................................................................... درجة إجادة اللغة اإليطالية: **

 .................................................................................................................................................................................... : يلالوظيفة أو العمل احلا **

 .................................................................................................................................................................................... جهة  العمل والعنروان  : **

 .................................................................................................................................................................................... الدرجة  املاليررررة  : **

 .................................................................................................................................................................................... املفتب والبررردالت  : **

؛   هرر ا النمرروذي صررييية وحتررت مسررئوليي أقررف  أان                                                          نن  ررل البيرراانت الررواردة ىف
  وزيرف القدافرة رقمر ياليرة والدالليرة للدرانون الررادرتني قرفار يرة املئوالال 1984لسنة  49لتزم نحكام الدانون رقم أتعهد نن أ ما 
 0 1994لسنة  297؛  296

 ...................................................................... مددمرررة :
 ...................................................................... االسرررم  :

 ...................................................................... : التوقيررع 

 :  يففق  ابلطلب**  
  رمسررررررررررررررررررررررررررر شهادة  امليالد  أو  مستخفي  (1 
    ررررررررررررررررررررررررررررررراملؤهل  الدراسرررر (2 
 ح  الدراسيررررررررررررررررررررةصورة  من  مستندات  البعقات   واملن (3 
 صييفة  احلالة  اجلنائيررررررررررررررررررررررررررررررررة   (4 
  الفقم  الدومررررررررررررررررررررررررررررررررر صورة   (5 
 صورة  معتمدة  من  شهادة  املعاملة  العسكفيررررررررررررررررررررررة   (6 
  CDى رررررعل جما  اجلائزة املتددم له حتديده يف يفغب يف ي و العمل الأاملشفوع  موجز (7 
 النماذي  املففدة  وتددميها  مع  الطلررررررررررررررررررررررب    استيفاء (8 
 سابدة  اخلربة  املوجزة  للمتددم  يف  جما   التخررررررررررررررررررررص (9 
 

 نموذج
 الفنيترشيح  لجائزة  الدولة  لإلبداع 



 (  إبداع2نموذج  )                                                                                وزارة الثقافة                                 

 جائزة الدولة لإلبداع الفين     

 
 

 يإلبداع الفنبيانات خاصة بالمتقدم لجائزة الدولة ل
 2019(                         ) الدفعة 

 ــ

 ................................................. اجملرا   :  .................................................................................... االسم  :

 

 جهة  واتريخ  احلرو   عليهرا مدة  الدراسرة التخررص املؤهالت  الدراسية
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 ...................................................................... االسرررم  :

 ...................................................................... التوقيررع  :

   
 
 
 
 (  إبداع3نموذج  )                                                   وزارة الثقافة                                                              

 جائزة الدولة لإلبداع الفين     

 
 بيانات خاصة بالنشاط  الفــــنى



 ــ

 ................................................. اجملرا   :  .................................................................................... االسم  :

 
 المستندات   الدالة   على   النشــــــــــــــــــــــاط م

 :  األنشطة  واألعما   السابدة **    
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 ...................................................................... االسرررم  :

 ...................................................................... التوقيررع  :

 
 تففق   املستندات   املؤيدة   لألنشطة  واألعما    الىت   يدرجها   املتددم   ىف  ه ا  البيرررررررران  **

 


