وزاره التعلــــيم العــالـــي
اإلدارة العــامـة لرعــايـــة الطـــالب
إدارة النشـــــاط الفـــني

خطـــــــة
النشــــاط الفنـــــى
للعـــــام 1029 –1028

إعـــــداد
إدارة النشـــــاط الفــــــني

الخطــــه التنفـيذيـة
للفــــنون المسرحـــية والفـــنون التشكيلــــية
للعام الدراسى 1029 –1028
اهداف الخطه-:
-2

رفع المستوى الفنى للطالب وتشجيعهم لكى يؤدى الفن دوره فى الترويح
عن النفس والقضاء على القلق وتخفيف التوتر ورفع المعنويات

-1

اكتشاف العناصر الموهوبه فى المجاالت الفنيه وتوفير كافه االمكانيات
االزمه لهم البراز مواهبهم وتنميه مهارتهم

-3

توفير الرعايه لتنميه المواهب الفنيه واشباع هواياتهم وقدراتهم
واالرتفاع بمستوى الحس الجمالى والتذوق الفنى للطالب

-4

التوعيه والتثقيف وتهيئه الطالب فنيا لالسهام فى حل المشالكل
االجتماعيه والمشاركه فى تنميه المجتمع

-5

اذكاء روح التنافس الشريف بين الجماعات الفنيه واالبتعاد بهم عن
التيارات الغريبه والضاره

-6

تنميه حاسة اإلبتكار وتشجيعها لدى الطالب

-7

استثمار اوقات الفراغ للطالب بما يعود عليهم بالخير والنفع

وسائل تنفيذ الخطه -:
-2

-1
-3
-4

-5
-6
-7
-8
-9

ورشة عمل للسادة المشرفين والمشرفات على األنشطة بالمعاهد العليا
والمتوسطة للتعريف بكافه أنشطة اإلدارة وكيفيه تكوين الفرق الفنية
والتأكيد على أهمية النشاط بالنسبة للطلبة والطالبات
دعوه جميع المعاهد لالشتراك في المسابقات التي تنظمها اإلدارة على
المستوى المركزي
اإلعداد والتنظيم واإلشراف على مختلف المسابقات الفنية
اختيار الطالب المهتمين بالنشاط الفتى وخاصة المتفوقين والموهوبين
والذين تبرز مواهبهم من خالل المسابقات المختلفه وتكوين جماعات
نوعيه منهم
تدريب الجماعات المختاره بواسطه المتخصصين فى كل مجال طبقا لخطه
عمليه محدده وبرامج تدريب
االشتراك بهذه المنتخبات فى المسابقات الفنيه المختلفة مع مختلف
الجامعات والهيئات
المعرض الختامي النشطة الفنون التشكيليه باحد قاعات العرض المناسبه
الحفل الختامى النشطة الفنون المسرحية باحد المسارح المناسبه
توزيع الدروع على المعاهد الفائزه بالمراكز االولى فى مختلف االنشطه
وكذا الجوائز وشهادات التقدير للطالب الحاصلين على المراكز االولى

عــــناصـــــر الخطــــــة
تنقـــسم خطــة النشــاط الفـــنى الــــى
م

1

أوال
النشــاط الفــنى المســـرحى
( مسرح – موسيقى وغناء – فنون شعبيه )
مركز تدريب للموسيقى والغناء لالشتراك فى
اســــبوع الفتيـــات الخــامـــس
الذى تنظمــه جـــامعــــة حلـــوان

ثــانـــيا
النشــاط الفــنى التشكـــيلى
ورشه عمل أعمال الجداريات

2

ورشه عمل للساده للمشرفين والمشرفات على
االنشطه الفنيه بالمعاهد العليا والمتوسطه

ورشة عمل التصوير الزيتى

3

مسابقه العزف على جميع اآلالت الموسيقية
والغناء الفردي

ورشه عمل الرسم باأللوان المائية

4

ورشه تعليم النوتة الموسيقية

مسابقه البوستر الدعائي

5

6

ورشه عمل للتدريب على صناعه األفالم
التسجيلية لالشتراك بمهرجان ( عَبَر) والتي
تنظمه وزاره الشباب
مركز تدريب للمسرح والموسيقى والغناء
والفنون الشعبية لالشتراك بمسابقه (إبداع ) 7
والتى تنظمها وزاره الشباب

7

مسابقه المسرحيات ذات الفصل الواحد

8

مسابقه الفنون المسرحيه
( مسرح – موسيقى وغناء – فنون شعبيه )

9

المهرجان الختامي العاشر للفنون المسرحية

( تصميم فني )
مسابقه الفنون التشكيلية

الصالون الحادي عشر ألعمال الشباب

هذا باإلضافة إلى االشتراك في اللقأت القمية التي تنظمها الجامعات و الوزارات و الهيئات
المصرية على مستوى الجمهورية و يكون تحديد المواعيد و شروط المسابقة من خالل
الجهة المنظمة

أوال  -:النشاط الفنى المسرحى
يشتمل النشاط الفنى المسرحى على -:
 -2مركز تدريب للموسيقى والغناء لالشتراك في أسبوع الفتيات الخامس الذى تنظمه
جامعة حلوان .
 -1ورشه عمل للسادة المشرفين والمشرفات على األنشطة الفنية بالمعاهد العليا
والمتوسطة .
 -3مسابقه العزف على جميع اآلالت الموسيقية والغناء الفردي .
 -4ورشه تعليم النوتة الموسيقية .
 -5ورشه عمل للتدريب على صناعه األفالم التسجيلية لالشتراك بمهرجان ( عَبَر)
والتي تنظمه وزاره الشباب .
 -6مركز تدريب للمسرح والموسيقى والغناء والفنون الشعبية لالشتراك بمسابقه
(إبداع ) 6والتي تنظمها وزاره الشباب .
 -7مسابقه المسرحيات ذات الفصل الواحد .
 -8مسابقه الفنون المسرحية ( مسرح – موسيقى وغناء – فنون شعبيه ) .
 -9المهرجان الختامي العاشر للفنون المسرحية .

()2
مركز تدريب للموسيقى والغناء لالشتراك فى أسبوع
الفتيات الخامس  -جامعه حلوان
تنظم جامعه حلوان أسبوع الفتيات الخامس خالل شهر سبتمبر  1028فى مجال الموسيقى
والغناء

مما يتطلب -:
 تكوين منتخب من الطالبات يمثل الوزارة في هذا الملتقى
 مركز تدريب على اإلعمال الموسيقية والغنائية التي تتطلبها المسابقة
 إعداد الطالبات للظهور بالمظهر الالئق والمشرف لوزارة التعليم العالي

ميعاد اقامه المركز-:
خــــالل شــهر سبتمبر 1028

()1
ورشه عمل للسادة للمشرفين والمشرفات على األنشطة الفنية
بالمعاهد العليا والمتوسطة
تهدف هذه الورشة إلي -:
 اطالع السادة المشرفين والمشرفات القائمين على العمل في مجال
األنشطة الفنية بالمعاهد العليا والمتوسطة على برامج المسابقات واللوائح
المنظمة لهذه المسابقات
 كيفيه تجميع الطالب والطالبات ممن لديهم القدرة على المشاركة في
األعمال الفنية واكتشافهم
 كيفيه عمل فريق جماعي متكامل من هؤالء الطالب وذلك للمشاركة في
مختلف المسابقات الفنية التي تنظمها اإلدارة
 التأكيد على أهمية النشاط بالنسبة للطلبة والطالبات داخل المؤسسة
التعليمية
 تدعيم أواصر الترابط بين إدارات رعاية الطالب بالمعاهد العليا
والمتوسطة وبين اإلدارة العامة لرعاية الطالب بالوزارة

ميعاد اقامه الورشه-:
خـــــــالل شـــهر أغسطس

()3
مسابقه العزف على جميع اآلالت الموسيقية والغناء الفردي
تهدف هذه المسابقه إلى -:
 اشتراك اكبر عدد ممكن من طالب وطالبات المعاهد العليا والمتوسطه
ممن لديهم القدرة في العزف على أي اّله موسيقيه أو الغناء
 اكتشاف الموهوبين منهم والعمل على صقل هذه الموهبة من خالل
الورش الفني هومراكز التدريب التى تقيمها االدراه
 االستعانه بالموهوبين من الطالب فى تكوين منتخب يمثل وزاره التعليم
العالى فى المحافل المختلفه
 اذكاء روح التنافس بين الطالب المشاركين
و تجرى هذه المسابقه فى العزف على جميع االالت الموسيقيه (الكمان – العود – القانون –
الجيتار – المندولين – التشيللو – كونترباص – االورج – الناى – البيانو – االت االيقاع )

على ان يقدم الطالب من خالل العزف على ألته -:







مقطوعه موسيقيه قديمه أو حديثه
عزف أغنيه ألحد المطربين المعروفين
أرتجاالت ( تقاسيم )
بالنسبه لالالت االيقاعيه يؤدى الطالب بعض الدروب الشرقيه
وااليقاعات الغربيه على اّلته االيقاعيه
بالنسبه للغناء الفردى يقدم الطالب اغنيه من االغانى المطروحه او
الحد المشاهير ويسمح بتقديم أغانى من تاليف أو تلحين الطالب
يسمح بأشتراك أى عدد من الطالب من كل معهد

 يمنح الطالب الفائزون بالمراكز الثالث االولى فى العزف على كل اّله او الغناء
الفردى جوائز ماليه وشهادات تقدير

المركز األول

 400ج ( اربعمائه جنيها )

المركز الثانى

300ج ( ثالثمائه جنيها )

المركز الثالث

 (100مئتان جنيها )

ميعاد اقامه المسابقه -:
خـــالل شـــهر أكتوبر 1028

()4
ورشــة تعليم النــــوتــة الموسيقية
تهدف هذه الورشه الى -:
 تجميع أكبر قدر ممكن من الطلبه والطالبات ممن لديهم القدره على األداء
على األالت الموسيقيه المختلفه وذلك من خالل مسابقه العزف الفردى والتى
تقيمها االداره وعمل فريق يمثل الوزاره فى المحافل المختلفة
 تعليم هؤالء الطالب أساسيات النوته الموسيقيه وكذلك المالمح العامه
للقواعد الموسيقيه
 األرتقاء بمستوى االداء ورفع الكفاءه فى االداء على األالت الموسيقيه وذلك
عن طريق قراءه النوته الموسيقيه
 اتاحه الفرصه لتعليم الطالب برامج للتدريب على األالت المختلفه وخاصة أن
هذه البرامج التدريبيه تكون مدونه موسيقا ( اى بواسطه النوته الموسيقية )
 العمل على تحقيق بنود المسابقات والتى ترد الينا من الجهات المنظمه
للمسابقات مثل ( اسبوع شباب الجامعات – اسبوع فتيات الجامعات –
مسابقه ابداع  .....وغيرها ) والتى ما تكون غالبا مدونه موسيقيا

ميعاد اقامة الورشة -:
خـــــالل شــــهر أكـــتوبـــــر 1028

()5
ورشه عمل للتدريب على صناعه االفالم التسجيليه لالشتراك
عبَر) والتى تنظمه وزاره الشباب
بمهرجان ( َ
تهدف هذه الورشه الى -:
 تجميع اكبر عدد ممكن من الطالب والطالبات ممن لهم القدرة على صناعه
فيلم تسجيلى
 تعليم هؤالء الطالب اساسيات صناعه الفيلم التسجيلى
 االرتقاء بمستوى االداء ورفع الكفاءه و القدره على صناعه جيده
 االشتراك بالمسابقة وذلك من خالل افضل االعمال التى تصنع من خالل هذه
الورشه
 الظهور بالمظهر الالئق والمشرف لوزاره التعليم العالى من خالل تقديم
أعمال على مستوى الحدث

ميعاد اقامه الورشه -:
خــالل شـهر ديسـمبر 1028

()6
مركز تدريب للمسرح والموسيقى والغناء والفنون الشعبيه لالشتراك
بمسابقه (ابداع  ) 7والتى تنظمها وزاره الشباب
يهدف هذا المركز الى -:
 اعداد الطالب المشاركين فى العروض الفنيه والتى تمثل الوزاره فى المسابقه
 عمل البروفات الالزمه للتدريب على العروض الفنيه
 االرتقاء بمستوى االداء ورفع الكفاءة والقدره الفنيه
 الظهور بالمظهر الالئق والمشرف بوزاره التعليم العالى

ميعاد اقامه المركز -:

خالل أشهر يناير – فبراير – مارس 1029

()7
مسابقه المسرحيات ذات الفصل الواحد
تهدف هذه المسابقه الى -:







تنشيط الفن المسرحى بالمعاهد التابعه لوزاره التعليم العالى
العمل على ظهور مبدعين جدد فى مجال الفن المسرحى
تشجيع المواهب الفنيه سواء مواهب تمثيليه او اخراجيه
العمل على ظهور مبدعين جدد فى مجال التاليف المسرحى
خلق روح الفريق داخل الجماعه المسرحيه بمختلف المعاهد
جذب طالب جدد للعمل المسرحى من خالل العروض التى تقدم لكل طالب المعاهد

شروط المسابقه -:

 الموضوع  :حر
 مده العرض :من  30ق  45 :ق
 النص يتالئم مع القيم الوطنيه والتاريخيه واالجتماعية والفكريه
 اعداد النص للعرض يتناسب مع اقصى توقيت للعرض (  45ق )
 إعداد كشف من اصل وثالث صور يوضح به اسم الطالب والسنه الدراسيه ورقم البطاقه
مختوم ومعتمد من السيد عميد المعهد يسلم لهيئه االشراف المصاحبه للجنه التحكيم
 إعداد بانفليت يوضح به اسماء الطالب وادوارهم وأسم العرض واسم المخرج والمؤلف
 يسمح االستعانه بعناصر خارجيه سواء فى االخراج أو االضاءه أو الديكور

ميعاد اقامه المسابقه -:
خـــــالل شهـــر مـــارس
يتم تحكيم العرض بناءا على استمارة التقييم التاليه -:

استماره تقيم عرض مسرحى ذو الفصل الواحد
المعهد -:
النـص -:
الممثلين
عناصر التقييم

الدرجه

اختيار النص

20

توقيت العرض

5

التمثيل

10

الديكور

20

االضاءه

5

المالبس

20

االخراج

30

االنضباط

20

المجموع

200

التقييم

الدرجه
طالب

طالبات
200

األداء الجماعى

الدرجه

200

200

تمنح المعاهد الحاصله على اعلى الدرجات
فى التقيم دروع افضل عرض كاالتى
 من  92درجه الى  200درجه المركز االول – المركز األول مكرر من  82درجه الى  90درجه المركز الثانى – المركز الثانى مكرر -من  72درجه الى  80درجه المركز الثالث – المركز الثالث مكرر

تمنح المعاهد الحاصله على أعلى الدرجات
دروع أفضل عرض جماعى كاألتى
 من  92درجه الى  200درجه المركز االول – المركز األول مكرر من  82درجه الى  90درجه المركز الثانى – المركز الثانى مكرر -من  72درجه الى  80درجه المركز الثالث – المركز الثالث مكرر

يمنح الطالب الحاصلين على افضل ممثل
وافضل ممثله جوائز نقديه كاالتى
المركز

الدرجه

الجائزه

األول – االول مكرر

من  92درجه الى 200

 400ج

( طلبه – طالبات )

درجه

(  400×4ج)=  2600ج
 300ج

الثانى – الثانى مكرر
من  82درجه الى  90درجه
( طلبه – طالبات )

( 300×4ج)=  2100ج

الثالث – الثالث مكرر

 100ج
من  72درجه الى  80درجه

( طلبه – طالبات )

( 100 ×4ج ) =  800ج

()8
مســابقـــة الفــــنون المسرحـــيه
تشتمل مسابقه الفنون المسرحيه على -:
أ .المسرح
ب .الموسيقى والغناء
ت .الفنون الشعبيه واالستعراضيه

تهدف هذه المسابقه الى -:
 تنشيط الفنون المسرحيه بمجاالتها المختلفه بالمعاهد التابعه لوزاره التعليم العالى
 العمل على ظهور مبدعين جدد فى مجال الفنون المسرحيه
 تشجيع المواهب الفنيه سواء مواهب تمثيليه او اخراجيه أو غنائيه أو موسيقيه
 خلق روح الفريق داخل الجماعه المسرحيه بمختلف المعاهد
 جذب طالب جدد للعمل المسرحى من خالل العروض التى تقدم لكل طالب المعاهد
 اكتشاف الموهوبين من الطالب واالستعانه بهم فى تكوين المنتخبات التى تمثل الوزاره
فى المحافل المختلفه

ميعاد اقامه المسابقة -:
خــالل شهرى ابريل ومايو 1029

أوالً المسرح
شروط المسابقه -:
 الموضوع :حر
 مده العرض :من  60ق  90 :ق
 النص يتالئم مع القيم الوطنيه والتاريخيه واالجتماعية والفكريه
 ان يكون المشتركين بالعرض من الطالب المقيدين فى العام الدراسى الحالى
1029 –1028
 يسمح االستعانه بعناصر خارجيه سواء فى االخراج أو االضاءه أو الديكور
 موافقه الرقابه على المصنفات الفنيه على النص المسرحى واال سوف يكون
العرض خارج التقييم
 تقديم الكشوف من أصل وثالث صور الخاصه بأسماء الطالب المشاركين بالعرض
على ان يراعى وجود االسماء ثالثيه – رقم البطاقه القوميه – السنه الدراسيه الى
هيئه االشراف المصاحبه للجنه التحكيم يوم العرض مختوم بختم المعهد
 تقديم صور الكارنيهات وصور البطاقه لكل المشاركين فى العرض الى هيئه االشراف
المصاحبه للجنه التحكيم يوم العرض
 يلتزم المعهد بعمل بانفليت موضح به أسم العرض – أسماء الممثلين وأدوارهم –
مؤلف النص – أسم المخرج – اسماء كافه المشاركين فى العرض
يتم تحكيم العرض بناءا على استماره التقييم التاليه -:

استماره تقيم العرض المسرحى
المعهد -:
النص -:
الممثلين
عناصر التقييم

الدرجه

اختيار النص

10

توقيت العرض

5

التمثيل

10

الديكور

20

االضاءه

5

المالبس

20

االخراج

10

االنضباط

20

المجموع

200

التقييم

الدرجه
طالب

طالبات
200

األداء الجماعى

اللجنة - :
–2
–1

الدرجه

200

200

تمنح المعاهد الحاصله على اعلى الدرجات
فى التقيم دروع افضل عرض كاالتى
 من  92درجه الى  200درجه المركز االول – المركز األول مكرر من  82درجه الى  90درجه المركز الثانى – المركز الثانى مكرر -من  72درجه الى  80درجه المركز الثالث – المركز الثالث مكرر

تمنح المعاهد الحاصله على اعلى الدرجات
دروع افضل عرض جماعى كاألتى
 من  92درجه الى  200درجه المركز االول – المركز األول مكرر من  82درجه الى  90درجه المركز الثانى – المركز الثانى مكرر -من  72درجه الى  80درجه المركز الثالث – المركز الثالث مكرر

يمنح الطالب الحاصلين على افضل ممثل
وافضل ممثله جوائز نقديه كاالتى
المركز

الدرجه

الجائزه

األول – االول مكرر

من  92درجه الى 200

 400ج

( طلبه – طالبات )

درجه

(  400×4ج) =  2600ج
 300ج

الثانى – الثانى مكرر
من  82درجه الى  90درجه
( طلبه – طالبات )

( 300×4ج) =  2100ج

الثالث – الثالث مكرر

 100ج
من  72درجه الى  80درجه

( طلبه – طالبات )

( 100 ×4ج ) =  800ج

ثانياً الموسيقى ( غــناء – عـــــزف )
شروط المسابقه -:
 فريق الكورال ال يقل عن  25طالب وطالبه وال يزيد عن  15ويراعى التنوع بين الجنسين
 فريق الموسيقى يراعى فيه التناسب العددى فى التكوين النوعى للفرقه الموسيقيه
 يسمح باشتراك فرقه موسيقيه من الخارج وذلك لمصاحبه الغناء الفردى والجماعى
 تقديم الكشوف من اصل وثالث صور الخاصه بأسماء الطالب المشاركين بالعرض على ان
يراعى وجود االسماء ثالثيه – رقم البطاقه القوميه – السنه الدراسيه الى هيئه االشراف
المصاحبه للجنه التحكيم يوم العرض مختوم بختم المعهد
 تقديم صور الكارنيهات وصور البطاقه لكل المشاركين فى العرض الى هيئه االشراف المصاحبه
للجنه التحكيم يوم العرض
 يلتزم المعهد بعمل بانفليت موضح به االعمال المقدمه مع ذكر أسم الملحن – اسم المؤلف –
بيان االداء جماعى أو فردى – أسم الطالب المؤدى للعمل ويقدم للجنه التحكيم قبل بدء العمل
مباشرة
 االلتزام باألعمال االجباريه واألختياريه الوارده فى شروط المسابقه وعدم اضافه أعمال اخرى
من حيث العدد
 يلتزم قائد الفريق بتقديم عمل واحد فقط لكل متسابق فى االعمال الفرديه
 االلتزام فى االعمال االجباريه واالختياريه بالمصدر االساسى للعمل
 ال تزيد مده العرض عن (  75ق ) لجميع االعمال
 يسمح للمعهد باالشتراك فى مجال واحد فقط (موسيقى أو كورال ) اذا لم يتوافر بالمعهد فريق
للكورال او فريق للموسيقى

مجــــال المـــوسيــــــقى
بالنسبه للموسيقى الجماعيه -:
يراعى التنوع فى االالت الموسيقيه
( عود – كمان – أورج – ناى – جيتار –قانون – أكورديون  -اّالت ايقاع )

الفقرات االجباريه -:
 موسيقى بنت البلد
 لونجا رياض

محمد عبد الوهاب (  5ق )
رياض السنباطى (  5ق )

الفقرات األختياريه -:
يتم أختييار عملين فقط من االعمال االتيه -:
 عمل موسيقى حديث (  5ق )
 موسيقى من البيئه ( أى من الثقافيه الشعبيه للمكان ) ( 5ق )
 عمل جديد من مؤلفات القائد او أحد الطلبه (  5ق )

بالنسبه للموسيقى الفرديه -:
 تقديم عدد (  ) 3متسابقين فى االداء الفردى على االالت المختلفه
 لكل متسابق عمل واحد فقط
 مده العمل التزيد عن (  5ق ) للمتسابق الواحد

يتم تحكيم العرض بناءا على استمارة التقييم االتيه-:

أستمارة تقييم الموسيقى الفردية والجماعية
المعـــــهد-:

الدرجه

أسم العمل

التقييم

األعمال األجباريه (جماعى )
موسيقى بنت البلد
لونجا رياض

10
10

األعمال األختياريه ( جماعى )
العمل األول
العمل الثانى

25
25
االعمـــال الفـرديـــه

الطالب
االّله
الطالب
االّله
الطالب
االّله
المظهر
البانفليت
المجموع

5
5
5
20
5
200

تمنح المعاهد الحاصله على اعلى الدرجات فى
التقيم دروع افضل عرض موسيقى كاالتى
 من  92درجه الى  200درجه المركز االول – المركز األول مكرر من  82درجه الى  90درجه المركز الثانى – المركز الثانى مكرر -من  72درجه الى  80درجه المركز الثالث – المركز الثالث مكرر

يمنح الطالب الحاصلين على
افضل عازف جوائز نقديه كاالتى
المـــركـــز

الجــائـــــزه

األول فى كل اّله موسيقيه

 400جنيهاً

الثاني فى كل اّله موسيقيه

 300جنيهاً

الثالث فى كل اّله موسيقيه

 100جنيهاً

مجــــــال الغـــــناء
بالنسبه للغناء الجماعى
األعمال اإلجبارية -:
 يتم إختيارقصيدة من إحدى القصائد التالية -:
 نشيد الجامعة ( ألم كلثوم ) بلدى أحببتك يا بلدى ( لمحمد فوزى ) يتم إختيار موشح من إحدى الموشحات التالية - :
 شاغلى بالحسن بدراً ( للشيخ محمود صبح ) عجباً لغزا ًال ( لفؤاد عبد المجيد )ملحوظة  -:يتم عرض األعمال اإلجبارية كاملة بدون حذف أو اختصار في الوقت

األعمال االختيارية -:
 يقوم المدرب باختيار عدد (  ) 1عمل حديث معاصر

بالنسبه للغناء الفردى
 تقديم (  ) 4متسابقين فى االداء الفردي على أن يتخللهم دويتو
 مده كل متسابق (  5ق )

يتم تحكيم العرض بناءا على استمارة التقييم اآلتية - :

أستمارة تقييم الغــــــــناءالفردى و الجماعى
المعـــــهد-:

الدرجه

أسم العمل

التقييم

األعمال األجباريه (جماعى )
العمل اإلجبارى األول

الموشح

25
25

األعمال األختياريه ( جماعى )
العمل األول
العمل الثانى

20
20
االعمـــال الفـرديـــه

الطالب

20

الطالب

20

الطالب

20

الطالب
المظهر
البانفليت
المجموع

20
5
5
200

تمنح المعاهد الحاصله على اعلى الدرجات
فى التقيم دروع افضل عرض غنائى
 من  92درجه الى  200درجه المركز االول – المركز األول مكرر من  82درجه الى  90درجه المركز الثانى – المركز الثانى مكرر من  72درجه الى  80درجه المركز الثالث – المركز الثالث مكرريمنح الطالب الحاصلين على أفضل غناء فردى جوائز نقديه كاالتى -:
المركز

الدرجة

الجائزة

األول – االول مكرر

من  92درجه الى 200

 400ج

( طلبه – طالبات )

درجه

(  400×4ج) =  2600ج
 300ج

الثاني– الثاني مكرر
من  82درجه الي 90درجه
( طلبه – طالبات )

( 300×4ج) =  2100ج

الثالث – الثالث مكرر

 100ج
من  72درجه الي 80درجه

( طلبه – طالبات )

( 100 ×4ج ) =  800ج

ملحوظه هامه -:
يراعى وجود مدرب متخصص فى الموسيقى والغناء على قدر من الوعى والفهم لاللتزام بشروط
المسابقة واالرتقاء بإمكانيات و ذوق الطالب وتنميه خبراتهم الجمالية

ثالثاً الفنون الشعبيه واالستعراضيه
شروط المسابقه -:

 الزمن الكلى  45ق  60 :ق ويتم الخصم من الدرجات فى حاله االخالل بهذا الشرط
 عدد عناصر الفريق ال يقل عن ( ) 20طالب ويراعى التنوع بين الجنسين
 االلتزام بالعناصر الحركيه لكل رقصه بما يميزها ويعبر عنها
 يراعى أختيار الموسيقى المناسبه ( اليف أن امكن ) او مسجله
 أختيار المالبس المناسبه
 يراعى السرعه فى تقديم الفقرات ويتم الخصم من الدرجات اذا ذادت الفتره
عن(  5ق ) بين كل فقره
 يراعى تقديم بانفليت يوضح فيه الرقصات المقدمه ونبذه مختصره عنها
 يراعى تقديم كشف من أصل وثالث صور باسماء الطالب المشاركين ثالثيه
ويوضح به الرقم القومى والسنه الدراسيه معتمد بختم المعهد
 يراعى تقديم صور البطاقات والكارنيهات للطالب المشاركين لهيئه االشراف
المصاحبه للجنه التحكيم

موضوعات المسابقه ( كلها أجباريه )
 تابلوه راقص يعبر عن أحد المظاهر الشعبيه التى تشتهر بها المحافظه التى يقع بها
نطاق المعهد )حرف يدويه – صناعات – احتفاالت دينيه ) (  20ق )
 تابلوه راقص يعبر عن احد المظاهر االجتماعية السلبيه التى توجد فى المجتمع
المصرى وكيفيه عالجها (االرهاب – المخدرات – التحرش  ..... -الخ ) (  20ق )
 تابلوه راقص يعبر عن مجموعه من اهم العادات والتقاليد التى توجد فى البيئه
المصريه ( الريف – الصعيد – بحرى – البدو – الغجر  ......الخ ) (  20ق )
 تابلوه راقص من أختيار وتصميم مصمم الرقصات او مدرب الفريق (  20 : 5ق )

يتم تحكيم العرض بناء على استماره التقييم التاليه -:

أستمارة تقييم عرض الفنون الشعبيه و االستعراضيه
المعــــــهد -:

عناصر التقييم

الدرجه

تابلوه

10

تابلوه

10

تابلوه

10

تابلوه

10

التوقيت

20

البانفليت

20

المجموع

200

درجات الطالب المشاركين
الطالب
الطالب

200
200
200

الطالبه

200

الطالبه

200

الطالبه

200

الطالب

التقيييم

تمنح المعاهد الحاصله على اعلى الدرجات
فى التقيم دروع افضل عرض فنون شعبيه كاالتى
 من  92درجه الى  200درجه المركز االول – المركز األول مكرر من  82درجه الى  90درجه المركز الثانى – المركز الثانى مكرر من  72درجه الى  80درجه المركز الثالث – المركز الثالث مكرريمنح الطالب الحاصلين على افضل راقص وافضل راقصة جوائز نقديه كاالتى -:

المركز

الدرجه

الجائزه

األول – االول مكرر

من  92درجه الى 200

 400ج

( طلبه – طالبات )

درجه

(  400×4ج) =  2600ج
 300ج

الثانى – الثانى مكرر
من  82درجه الى  90درجه
( طلبه – طالبات )

( 300×4ج) =  2100ج

الثالث – الثالث مكرر

 100ج
من  72درجه الى  80درجه

( طلبه – طالبات )

( 100 ×4ج ) =  800ج

ملحوظه هامه -:
يراعى وجود مدرب متخصص فى الرقص الشعبى واالستعراضى على قدر من الوعى والفهم
لاللتزام بشروط المسابقه واالرتقاء بامكانيات و ذوق الطالب وتنميه خبراتهم الجماليه

الشروط العامة لمسابقة الفنون المسرحية
 -2أن يكون الطالب قيد بالمعهد المشارك ويحمل البطاقه الداله على ذلك
 -1أن تكون االعمال جديده وفى اطار المواصفات المنصوص عليها فى الخطه
 -3يحق للطالب المشاركه فى مجالين على األكثر
 -4تقدم الفقرات أمام لجنه التحكيم فى المده المحدده للعرض (اربع ساعات ) على االكثر
بالتوقيت المحدد لكل مجال على حده
 -5االلتزام بالموعد المحدد لبدء العرض واال سيلغى التحكيم فورا على ان يبدا العرض فى
القاهره ( السادسه مساءا)وفى المحافظات ( الخامسه مساءا )
 -6يفضل أن تقدم العروض على أحد المسارح المجهزه لضمان اظهار امكانيات العرض
 -7ال يجوز األشتراك باعمال سبق أن قدمت فى األعوام السابقه
 -8عدم تنفيذ أى عمل مسرحى دون الحصول على موافقه المؤلف
 -9تسلم استماره األشتراك فى مسابقه الفنون المسرحية المرفقه فى الخطه باليد عن طريق
مندوب المعهد فى موعد غايته () 1029 -2-25
 -20حضور المسئول عن النشاط الفنى بالمعهد لتحديد موعد ومكان العرض وحجز توقيت
على الجدول المعد للمسابقه فى موعد غايته () 1029-4-2
 -22فى حاله حضور لجنه التحكيم واالشراف فى الموعد المحدد من قبل المعهد الى مكان
العرض ولم يقدم العرض المسرحى يتحمل المعهد كافه المصروفات المترتبه على ذلك
( انتقال وأجور لجنه التحكيم ) مع الحرمان من االشتراك لمده عامين متتاليين
 -21فى حاله تقديم أى بيانات مخالفه أو غير صحيحه يتم ألغاء نتيجه التحكيم

يمنح الساده مشرفى النشاط الفنى بالمعاهد الحاصله على مراكز التسابق
شهادات تقديريه تشجيعا لهم على الجهود المبذوله

()9
المهرجان العاشر للفنون المسرحيه
يهدف هذ المهرجان الى -:

 عرض الفقرات التى حازت على المراكز االولى فى مسابقه الفنون المسرحيه
 التعريف بالمعاهد الفائزه بالمراكز االولى وايضا الطالب الفائزين بالمراكز االولى
 اظهار مجهود الطالب فى صوره مشرفه امام جمع كبير من الحضور
 تحفيز الطالب على الفوز والتالق
 أشعال روح التنافس بين طالب المعاهد المختلفه
 ايجاد روح التعارف والتالف بين الطالب
 منح الدروع والجوائز وشهادات التقدير للمعاهد والطالب المشاركين فى المسابقه
 حضورالسادة قيادات الوزارة وجمع من السادة المتخصصين لتشجيع الطالب على
المزيد من التالق
 يتم استئجار المسرح المناسب إلقامة العروض بالصورة الالئقة

ميعاد أقامه المهرجان -:
خـــالل شــهر مـايــو

وزاره التعليم العالى
االدارة العامة لرعاية الطالب
ادارة النشاط الفنى

أســتمارة اشــتراك
فـي مسـابقــة الفـــنون المسـرحــية
للعـــام الــدراســي 1029 /1028

م

المسابقه

)2

المسرح

)1

الفنون الشعبيه واإلستعراضيه

)3

الموسيقى الجماعى

)4

الموسيقى الفرديه

)5

الغناء الجماعى

)6

الغناء الفردى

مشترك

غير مشترك

ملحوظه -:ضع عالمة ( × ) فى حاله عدم االشتراك وعالمه ( √ ) فى حاله األشتراك
رعايـــة الشــــباب
اســم المشـــرف

يعـــتمد
عمــيد المعـــــهد

ثانيا  -:النشاط الفنى التشكيلى
يشتمل النشاط الفنى التشكيلى على األتى -:
 ورشه عمل التصوير الزيتى
 ورشه عمل أعمال الجداريات
 ورشه عمل الرسم باأللوان المائية
 مسابقه بوستر دعائى حر( تصمميم فنى )
 مسابقه الفنون التشكيليه
 الصالون الحادى عشر العمال الشباب

()2
ورشه عمل أعمال الجداريات
تهدف هذه الورشة إلى -:
 تجميع أكبر قدر ممكن من الطلبه والطالبات ممن لديهم الموهبه الفنيه
 تعليم هؤالء الطالب أساسيات التعامل مع خامه الموزاييك وكيفيه عمل لوحه
جداريه فنيه عن طريق مدربين متخصصين فى الفنون التشكيليه
 األرتقاء بمستوى االداء ورفع الكفاءه الفنيه لهؤالء الطالب
 اختيار الموهوبين منهم للدخول فى منتخب الوزاره للفنون التشكيليه
 العمل على تحقيق بنود المسابقات والتى ترد الينا من الجهات المنظمه
للمسابقات مثل ( اسبوع شباب الجامعات – اسبوع فتيات الجامعات –
مسابقه ابداع  .....وغيرها )

ميعاد إ قامه الورشه -:
خـــالل شهر أكتوبر 1028

()1
ورشه عمل التصوير الزيتى

تهدف هذه الورشه إلى -:
 تجميع أكبر قدر ممكن من الطلبه والطالبات ممن لديهم الموهبه الفنيه فى
الرسم
 تعليم هؤالء الطالب أساسيات التعامل مع ااأللوان الزيتيه وكيفيه عمل لوحه
فنيه عن طريق مدربين متخصصين فى الفنون التشكيليه
 األرتقاء بمستوى االداء ورفع الكفاءه الفنيه لهؤالء الطالب
 اختيار الموهوبين منهم للدخول فى منتخب الوزاره للفنون التشكيليه
 العمل على تحقيق بنود المسابقات والتى ترد الينا من الجهات المنظمه
للمسابقات مثل ( اسبوع شباب الجامعات – اسبوع فتيات الجامعات –
مسابقه ابداع  .....وغيرها )

ميعاد إقامه الورشه -:
خـــالل شهر نوفمبر 1028

()3
ورشه عمل الرسم باأللوان المائية
تهدف هذه الورشة إلى -:
 تجميع أكبر قدر ممكن من الطلبه والطالبات ممن لديهم الموهبه الفنيه
 تعليم هؤالء الطالب أساسيات التعامل مع األلوان المائيه وكيفيه عمل لوحات
فنيه عن طريق مدربين متخصصين فى الفنون التشكيليه
 األرتقاء بمستوى االداء ورفع الكفاءه الفنيه لهؤالء الطالب
 اختيار الموهوبين منهم للدخول فى منتخب الوزاره للفنون التشكيليه
 العمل على تحقيق بنود المسابقات والتى ترد الينا من الجهات المنظمه
للمسابقات مثل ( اسبوع شباب الجامعات – اسبوع فتيات الجامعات –
مسابقه ابداع  .....وغيرها )

ميعاد إ قامه الورشه -:
خـــالل شــهر نـوفمــبر 1028

()4
مسابقه بوستر دعائى ( تصمميم فنى )
تهدف هذه المسابقه إلى -:
 إكتشاف مواهب جديده فى مجال الفن التشكيلى
 تنشيط مجال الفن التشكيلى بالمعاهد
 تشجيع التنافس بين الطالب ألبراز مواهبهم الفنيه
شروط المسابقه -:

 الموضوع  -:حــــــــر
 التنفيذ -:يترك للطالب حرية إختيار الخامات
 المقاس  -:حــــــــر
 يسمح لكل معهد بتقديم أى عدد من االعمال
 تقدم االعمال خالل مدة المسابقه
 يتم تحكيم المسابقه عن طريق أساتذه متخصصين وتعلن النتيجه فى
نهايه المسابقه

ميعاد إقامه المسابقه -:
خـالل شـهر ديسـمبر 1028

يمنح الطالب الحاصلين على المراكز الخمس االولى جوائز ماليه نقديه كاالتى -:

المـــركــــــز

الجـائــــــزه

االول

 400جنيهاً

الثانى

 350جنيهاً

الثالث

 300جنيهاً

الرابع

 150جنيهاً

الخامس

 100جنيهاً

()5
مســابقــة الفـــــــنون التشكيلـــــيه
تهدف هذه المسابقه إلى -:
 تنشيط الفنون التشكيلية بمجاالتها المختلفه بالمعاهد التابعه لوزاره التعليم العالى
 العمل على ظهور مبدعين جدد فى مجال الفنون التشكيلية
 تنميه روح االبداع والقدره على التخيل والقيم الجماليه لطالب المعاهد
 تشجيع المواهب الفنيه وإعطاء االلنصائح واالرشادات من قبل لجنه التحكيم
 خلق روح الفريق داخل الجماعه التشكيليه بمختلف المعاهد
 جذب طالب جدد للعمل التشكيلى من خالل المعرض الذى يقام لكل طالب المعهد
 اكتشاف الموهوبين من الطالب واالستعانه بهم فى تكوين المنتخبات التى تمثل الوزاره
فى المحافل المختلفه
ميعاد اقامه المسابقة -:
خـالل شـهرى مـارس وابـريل 1029

شــروط المسـابقــة -:
 . 2يقام معرض للفنون التشكيليه بالمعاهد المشاركه فى المسابقه وتنتقل لجنه تحكيم
متخصصه فى الفنون التشكيليه لتقييم المعرض
 . 1يحتوى المعرض على مجاالت التسابق االتيه - :
 )2التصوير الزيتى ( طبيعه حيه – طبيعه صامته – مناظر طبيعيه – موضوعات حره )
استخدام أى من األلوان المتاحه
 )1التصوير الضوئى ( تسجيل صحفى – صور فنية – تجارب معمليه )
 )3النحت ( األشكال المجسمه – نحت بارز – نحت غائر – مركب [ خشب – حديد –
حجر أى خامه بيئيه ] )
 )4الرسم على الزجاج ( أستخدام األوان الشفافه  -أستخدام أى خامه تتناسب مع طبيعه
الزجاج )
 )5الكاريكاتير ( أستخدام أى من األلوان المتاحه )
 )6الجرافيك والحفر ( طبيعه صامته – طبيعه حيه موضوعات حره ) أستخدام أى خامه
تعمل بالسن
 )7األشغال الفنيه المتنوعه الخامات ( طباعه المنسوجات – أشغال األركيت – اشغال
زجاج يدويه _ أشغال جلديه  .... -الخ )
 )8الخزف ( أشكال آليه [ ماكينه ] وما يضاف اليها أو يحذف منها )
 )9الخط العربى
 ) 20تنظيم المعرض

 . 3أال تقل المجاالت المعروضه عن (  ) 5خمس مجاالت
 . 4ال يجوز األشتراك بإعمال سبق وأن عرضت فى األعوام السابقه
 . 5ال يحق للطالب األشتراك بأكثر من مجالين فى المسابقة
 . 6أن يكون الطالب مقيد بالمعهد ويحمل البطاقه الداله على ذلك
 . 7ال يقل عدد الطالب المشاركين فى المسابقه عن (  ) 25خمسه عشر طالبا فى االعمال
منفصله

 . 8تستبعد جميع األعمال التى يشتبه فى عدم نسبتها لطالب المعهد
 . 9ال يجوز أشتراك أحد من أعضاء هيئه التدريس أو العاملين او الخريجين فى األعمال
المقدمه بالمعرض
 . 20إعداد كشف من اصل وثالث صور مختوم ومعتمد من السيد األستاذ الدكتور عميد
المعهد يوضح به أسم الطالب ثالثيا– السنه الدراسيه – رقم بطاقه الرقم القومى – أسم
العمل المشارك به مع صور البطاقات والكارنيهات ويسلم لهيئه االشراف المصاحبه للجنه
التحكيم
 . 22يجب وضع أستيكر اسفل كل عمل يوضح به اسم الطالب والسنه الدراسيه
 . 21يتم األعالن عن المعرض بشكل الئق وبمكان بارز بالمعهد ألتاحه الفرصه طالب
المعهد لزيارته
 . 23يقام المعرض لمدة اسبوع ويظل مفتوحا لجميع الطالب ويتم التقييم فى اليوم االخير
 . 24تسلم أستماره االشتراك فى مسابقه الفنون التشكيليه المرفقة بالخطة باليد عن طريق
مندوب المعهد فى موعد اقصاه  1029 – 1 – 25لكى يتسنى لالداره اعداد الجدول الخاص
بمواعيد تحكيم المعرض
 . 25تقوم األداره بإخطار المعاهد بموعد تحكيم المعرض مع األلتزام بالموعد الذى تحدده
االداره
 . 26يتم التقييم على المستويات الثالثه :المعاهد العليا المتخصصه – المعاهد العليا –
المعاهد المتوسطه
تمنح المعاهد الحاصله على اعلى درجات التقييم دروع افضل معرض فنون تشكيليه وذلك
للمستويات الثالث
يمنح الطالب الحاصلين على اعلى الدرجات فى التقييم لكل مجال من مجاالت التسابق
للمستويات الثالث جوائز ماليه نقديه كاالتى -:
المركز

الجائزه

األول

( 400×22×3ج )=  23100ج

الثانى

( 9900 = ) 300×22×3ج

الثالث

(100×22×3ج) = 6600

وزاره التعليم العالى
االدارة العامة لرعاية الطالب
ادارة النشاط الفنى

أستمارة اشتراك
فى مسابقة الفنون التشكيلية
للعام الدراسى 1029 -1028

م

المجــــال

)2

التصوير الزيتى

)1

التصوير الضوئى

)3

النحت

)4

الرسم على الزجاج

)5

الكاريكاتير

)6

الجرافيك و الحفر

)7

األشغال الفنيه

)8

الخزف

)9

الخط العربى

) 20

تنظيم المعرض

مشترك

غير مشترك

ملحوظه -:ضع عالمة ( × ) فى حاله عدم االشتراك وعالمه ( √ ) فى حاله األشتراك

رعايه الشباب

يعتمد

اسم المشرف

عمـيد المعـهد

أستمارة تقـــــيم
مسابقــة الفــنون التشكـيلية
للعـــام الــدراســى 1029 -1028
المجال
2

التصوير الزيتى

1

التصوير الضوئى

3

النحــــــت

4

الرسم على الزجاج

5

الكاريكـــــــاتـــــير

6

الجرافيك والحفـــر

7

األشغال الفنيه

8

الخـــــزف

9

الخط العربى

 20ما يستجد من أعمال
22

تنسيق المعرض

لجنة التحكيم - :
)2
)1
)3

أسم الطالب

الدرجة

أسم الطالب

الدرجة

أسم الطالب

الدرجة

()6
الصالون الحادى عشر إلبداعات الشباب
يهدف هذا الصالون إلى - :
 إنتقاء أفضل األعمال فى جميع مجاالت الفنون التشكيليه المختلفه
 إنتقاء افضل اآلعمال الفائزه بالمراكز األولى فى مسابقه الفنون التشكيليه
 إذكاء روح المنافسه بين المعاهد المختلفه المشتركه بالمسابقه
 تجهيز المعرض من قبل المتخصصين وأفتتاحه من قبل قيادات الوزاره والمعاهد
 إقامه الصالون باحد قاعات العرض الالئقه والمجهزه
 دعوه المهتمين والمتخصصين فى مجال الفنون التشكيليه ألبداء الراى وتشجيع
الطالب

ميعاد إقامه الصالون -:
خــالل شــهر أبــريـــل 1029

