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 عن جوائز الدولة التشجيعية
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 ٢٠٢١والعلوم االقتصادية والقانونية لعــام 
 ـــــــــــــ

أكتوبر وحتى  ١يعــــلن المجـــلس األعــــلى للثقـــافة عن الفـــروع والموضـــوعات التي يجــري التقــدم لها في الفترة من 
تم ي ٢٠٢٠يون و  ٢٠والســــــــــــت ن  تار   المجلس األعلى في اجتماعه الرابع قرار وبناًء على  ؛٢٠٢٠ديســــــــــــم ر 3١
ا لفروع عام بح ث 2021ام فروع الجـازةة لعـعن عالن اإل عرض قازمـة واحدة بسمــــــــــــــمـاء تو  ،٢٠٢٠يكون مطـابقـً

والقواعد المقررة جراءات فقا لإلالمتقدم ن واألعمال المقدمة للعام ن مًعا على اللجان المختصــــــــة بفحة الجازةة، و 
 في هذا الشسن.

 :٢٠٢١ائزة الدولة التشجيعية لعام فروع وموضوعات ج

 : الفنـــــون: أوالا 
 فن التصو ر. .1
 الجرافيك. فن .2
 العةف على آلة الكونترباص. .3
 نقد مسرحى. .4
 تصميم ديكور مسرحى. .5
 النشر المعمارى والعمرانى؛ عمل منشور"كتاب أو دور ة فى العمارة والعمران". .6
 درامة عن اآلالت الموميقية الشع ية. .7
 الموميقى التصو ر ة للف لم الروازى الطو ل. .8

 
 ثانياا: اآلداب:

 مصر.درامة فى شعر النهضة فى  .1
 متلهام التراث فى الرواية المعاصرة.ا .2
 ديوان شعر فصيح. .3
 ديوان شعر عامى. .4
 رواية خيال علمى. .5
 مجموعة قصصية. .6



 ترجمة كتاب عن الفنون التشك لية. .7
 رموم لمرحلة ما ق ل المدرمة فى مجلة أو كتاب. .8
 

 ثالثاا: العلوم االجتماعية:
 علم االجتماع. .1
 التار  . .2
 .  الجغرافيا.3
 الفلسفة وعلم النفس..  4
 .  اآلثار.5
 .  الثقافة العلمية.6
 .  اإلعالم.7
 .  التربية.8

 
 رابعاا: العلوم االقتصادية والقانونية:

 السيامات المالية وأثرها على األداء الجارى لالقتصاد المصرى. .1
 ."دور صناعة السياحة فى التنمية االقتصادية واالجتماعية "المشكالت والحلول .2
 إفر قية.درامات  .3
 االمتراتيجية واألمن القومى. .4
 المشكالت واإلصالح والحلول". -القانون الخاص" القضاء فى مصر .5
 الواقع والمسمول". - القانون العام " دور مجلس الدولة المصرى فى حماية المشروعية .6
 ثقافة المواطنة وحقوق اإلنسان. .7
 السيامات والتشر عات المقترحة لمناهضة التم  ة. .8

 جنيه مصري ) خمسون ألف جنيه مصري (. 5٠٠٠٠قيمة كل جازةة لكل فرع من هذه الفروع 

 :ويشترط في المتقدم ما يلي
 أن يكون من مواطني جمهور ة مصر العربية.  -
 شارع الج الية  ١أن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس األعلى للثقافة ) اإلدارة العامة للجوازة والمسابقات (   -

 .٢٠٢٠ديسم ر  3١أكتوبر حتى  ١القاهرة في الفترة من   –الجة رة  –ا باألوبر    



على المتقدم أن يقدم أربع نســـــــــــــ  من إنتاجه؛ اإلنتات المقدم ال يســـــــــــــترد   مـــــــــــــ رة  اتية مط وعة ال تة د عن  -
ل نك  رقم الحساب ضرورة إحضار خطاب من ا، صورة شخصية حديثةصفحت ن   صورة بطاقة الرقم القومى  

 على أن يقوم المتقدم  تحم ل كل ما تقدم على أمطوانة مدمجة.كي للمتقدم، ال ن
تات إ ا كان اإلنتات المقدم في أحد فروع الفنون، فعلى المتقدم تقديم إفادة معتمدة  تار   عرض أو تنف ذ اإلن  -

ــــــــــــــــات، و رجاء تقديم اإلنتات إلى أن المقدم باإلضــافة إلى  يانات  منه  لك بمعرفة  يطلبتفصــ لية عن هذا اإلنتـ
 .اللجنة المختصة

 ال يجوز التقدم لن ل الجازةة لمن م ق منحه جازةة الدولة التشجيعية في أي فرع من الفـروع.  -
 عام عند اإلعالن عن الجازةة. 4٠أال ية د من المتقدم عن  -
 .ة التقدم في أكثر من فرع واحدال يحق للشخ -
 لشخة آخر ان يكون  توك ل موثق من الجهة المختصة.في حالة تفو ض المتقدم للجازةة  -
 

 :ل جائزة الدولة التشجيعية ما يليويشترط في اإلنتاج المقدم لني
 أن يكون  ا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته، وأن يضيف إلي العلم أو الفن     -

 ش ًئا جديًدا؛ ينفع الوطن خاصة واإلنسانية عامة.       
أن يكون قد م ق نشره أو عرضة أو تنف ذه، ولم يمض علي  لك ألول مرة أكثر من ثالث منوات حتى تار     -

اإلعالن، وأن يقـدم المتســـــــــــــــا ق رقم اإليداع أو إفادة معتمـدة من الجهـات التى قاما بالعرض أو تنف ـذ العمـل 
 .عرضه ول نشر لإلنتات أو تنف ذه أوا تار   أموضًحا  ه

 .فات جديدة تراها اللجنة  ات قيمةأال يكون قد م ق تقديمه لن ل ) جازةة الدولة (، ما لم يتضمن إضا  -
أال يكون قد مـــــــ ق تقديمه كرمـــــــالة لن ل درجة علمية أو جازةة أخري، وأن يذكر المتســـــــا ق  لك صـــــــراحًة في   -

 الطلب المقدم منه.
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