
 

 

 

 
 
 
 
 

 النص   -1
 . الثذ أْ ٌىزت عًٍ ٔض اٌّسشزٍخ أٔٙب عًّ خذٌذ غٍش ِمزجس  .إٌض اٌدذٌذ رىْٛ لظٗ خذٌذٖ فً فىشرٙب ٚ ؽشٌمٗ عشػٙب*  

 * إٌض اٌدذٌذ ٌىزت عٍٍٗ اسُ ِؤٌف إٌض .

 ٚ الثذ أْ ٌىزت عًٍ اٌغالف أٔٙب ِسشزٍٗ ِمزجسٗ  ٚ اٌسٛاس اٌخبص ثبٌّسشزٍخ اٚ اٌسٍٕبسٌٛ إٌض اٌّمزجس ٌىْٛ فٍٗ رعذًٌ فً اٌفىشٖ * ا

 .اسُ اٌّسشزٍخ األطٍٍخ ٚ ٌىزت   

 ِٙشخبْ اٌىشاصٖ ٌّىٓ رىشاس إٌض سجك عشػٗ فً اٌىٍٕسٗ ٚ ٌىٓ ال ٌّىٓ رىشاس إٌض سجك عشػٗ فً* 

  دسخبد إٌض* 

 الثذ أْ ٌىْٛ إٌض ِٕبست ٌٍّشزٍخ اٌسٍٕٗ ٌىً فشٌك  -   

  . إٌض ٌىْٛ فً اإلؽبس اٌعبَ ٌٍّٙشخبْ  -   

  دْٚ اي خظُ . 20إٌض اٌدذٌذ رسست ِٓ   -   
   . للمهرجان لمناسبة النص  لموضوع درجات 5و   درجات الختٌار النص 5و  ) تقٌٌم النص (  درجات للمؤلف 11  :الدرجات كاالتًتقسم      

  دسخخ ٌٍٕض . 20دسخبد ِٓ اخّبًٌ  5ٌٍٕض اٌّمزجس رخظُ   -   
  .للمهرجان لمناسبة النص لموضوع  درجات 5 و للتعدٌل 5 لتقٌٌم النص  5  :تقسم الدرجات كاالتً     

 ٌٍٕض إٌّمٛي ثبٌىبًِ ال رسست اي دسخبد ٌٍٕض الٔٗ ِٕمٛي ثبٌىبًِ .  -   

   ٔسخ ثذْٚ أسُ اٌىٍٕسخ أٚ اٌّّثٍٍٓ ٌزمٍُ  5ٌسٍُ  ٚ اٚ ِٓ ِسئٛي اٌخذِخ ٚ ازؼبسٖ ىٍٕسٗ ِٓ األة اٌىب٘ٓ اٌّسؤي عٓ اٌاالطًٍ ٌٛلع إٌض   *

 hsilgnEالنص إنجلٌزي ٌكتب  فً حالة تقدٌم و ٌكتب كمبٌوتر عربً  إٌض    

 ) للكالم الخارج او عدم الحفظ ( % من الدرجه االجمالٌه لعدم اللتزام بالنص أو الخروج عن النص المكتوب11ٌتم خصم   *

 tguguA    17– 10الفتزة هي يسلن الٌص في   -
_________________________________________________________________________ 

 
 التسابق مراحل - 2
 دلٍمٗ 25اًٌ  15 ِشزٍٗ اثزذائً ِذٖ اٌعشع * 

  دلٍمٗ ٥٤اًٌ  ٠٣ِشزٍٗ إعذادي ِذٖ اٌعشع * 

  دلٍمٗ ٠٣اًٌ  ٥٤   "      "      ِشزٍٗ ثبٔٛي * 

 دلٍمٗ ٠٣اًٌ  ٥٤    ِشزٍٗ شجبة ٚ خشٌدٍٓ * 

 دلٍمٗ 30اًٌ  15ِذرٗ  ٚ اٌّسشذ االسٛد  ِسشذ اٌعشائس ٚ اٌّبسىبد* 

دقٌقه علً العمل بشرط أن تكون المسرحٌة فً حاجه  21ٌسمح بزٌادة . رسست ِذٖ اٌعشع ِٓ ٚلذ فزر اٌسزبس اًٌ غٍك اٌسزبس فً ٔٙبٌخ اٌعشع* 

 لذلك و ٌقدر ذلك لجنة التحكٌم

 ٌىْٛ غٍش ِمجٛي ٚ رخظُ دسخبد أي رمظٍش فً ِذح اٌعشٚع 

 ستغلق الستاره عند الوقت المحدد و توضع الدرجات علً ما تم عرضه فً ِذح اٌعشٚع ٌىْٛ غٍش ِمجٛي أي رطًٌٛ

__________________________________________________________________________ 

 
 
 

 الٌشاط الوسزدي    - 1



 المراحل - 3
 فً اٌّٙشخبْ.  و بشرط عدم وجود هذه المرحلةعذدا  االوجشُ إدساج اٌفشٌك فً اٌّشزٍخ ثششؽ أْ ٌز ك ٚازذٌٌّىٓ دِح ِشزٍزٍٓ ِعب إلٔشبء فش*

 . فً ٔشبؽ اٌّسشذ  اٌزً ثٙب اعذاد وجٍشح ال ٌسّر ثبٌذِح ٌٍىٕبئس  -

 ٌسّر ثبػبفخ دٚس أٚ اثٍٕٓ أوجش أٚ أطغش سٕبً فً زبٌخ اززٍبج إٌض ٌٙزا اٌذٚس  -

__________________________________________________________________________ 
 

 ٌوم العرض - 4

 َ رمذٌُ اٌعشٚع ٌٍمذَ ٌٍدٕٗ اٌزسىٍُ ٌٍّزبثعخ ٚ ٌىزت عٍٍٗنسخ ٌو 5ملف واحد به  ٌقدم *

 اسُ إٌض 

  ٗاٌىٍٕس 

  اٌّشزٍخ 

  ُ٘أسّبء اٌّّثٍٍٓ ٚ أدٚاس 

  اسُ اٌّخشج 

  ٍٓسسِٛبد أٌخ  / ِىٍبج دٌىٛس/أسّبء اٌّشزشو 

 

 علي دسب عدد العزّض  سبتوبز  12ّ  12  حسزمذَ اٌعشٚع اٌّسشزٍٗ فً اٌفزش *

 إلِىبٍٔخ رٛفٍش خشجخ ِسشذ االٔجب ثٍشٛي اٌعشٚع سزىْٛ فً وٍٕسخ  *

   ال رسزخذَ أي أشٍبء رٙذد سالِٗ األشخبص أٚ اٌعشٚع ٚ اٌّسشذ ِثً أي شئ لبثً ٌالشزعبي *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 لدٌكورا -5 
 

 فبطً ثٍٓ وً فظً ِٓ ٚلذ اٌّسشزٍٗالثذ أْ رىْٛ ٌىً ِسشزٍٗ عًٍ األلً ِشٙذٌٓ ِخزٍفٍٓ فً اٌذٌىٛس ٚ ٌسست اٌ *

 اْ ٌسزخذَ االظالَ ٌخشجخ اٌّسشذ .ِسشزٍخ اٌّشٙذ اٌٛازذ ٌّىٓ اْ ٌىْٛ ِشٙذ دٌىٛس ٚازذ ثششؽ اال ٌغٍك اٌسزش ٚ ٌىٓ ٌّىٓ  *
__________________________________________________________________________ 

 

 

 إرا رُ اوزشبف أي شئ ٌخبٌف لٛأٍٓ اٌّٙشخبْاٌىزبة أعؼبء اٌفشٌك اٌّزسبثمٍٓ فً اٌّٙشخبْ الثذ أْ ٌىْٛ اخزبصٚا اخزجبس دساسخ  - 6

 أٚ اٌعشٚع سٍزُ إٌغبء اٌعشع أٚ زدت اٌدبئضح عٓ اٌفشٌك ٔزٍدٗ ٌٍّخبٌفخ   

 

 ؼٛس اٌفشق ٌَٛ اٌعشٚع .ٌدذٌخ االشزشان فً اي عًّ ِسشزً  ٚ رشد عٕذ ز فمؾ  ٔمذا ٚ ٌٍس شٍه $ 100زُ دفع ٌ – 7

 

  (Peter Solyman / 615-554-4120)   الكرازة مهرجان عام مسرحسؤل ملنسخ نصوص المسرح  3مع   $ 111 تسلم  – 8

 

 tguguA 21هْعد اقصاة  فً

 

 فً ِسشزٍبد اٌشجبة ٚ اٌدبِعخ الثذ اْ ٌشزشن وً االفشاد فً اٌّٙشخبْ ززً اٌخذاَ   -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .... ًقْم ّ ًبٌي



 

 

 

 

 - عبِخ :اٌششٚؽ اٌ

 

 دلٍمخ . 10دلٍمخ ٚ ال رمً عٓ  20ِشزٍخ اثزذائً ٚ اعذادي ال رضٌذ ِذح اٌفٍذٌٛ اٚ اٌفٍٍُ عٓ  – 1

 دلٍمخ . 15دلٍمخ ٚ ال رمً عٓ  30ِشزٍخ ثبٔٛي ٚ خبِعخ ٚ اٌخشٌدٍٓ ال رضٌذ ِذح اٌعشع عٓ  – 2

 دسخخ ِٓ اٌذسخبد االخّبٌٍخ . 20اي اخزالف فً اٌّذح سٛاء ثبٌضٌبدح اٚ إٌمض سٍزُ خظُ   - 3

 ٌّىٓ اْ ٌىْٛ عًّ خذٌذ اٚ ِمزجس ِٓ االعّبي اٌّسشزٍخ ٌٙزا اٌعبَ .  – 4

 . ٌىْٛ فً اإلؽبس اٌعبَ ٌٍّٙشخبْ فٍذٌٛ وٍٍت ٌدت اْاٌ – 5

 ٔسخ ِٓ اٌعًّ الداسح اٌّٙشخبْ اٚ ٌٍّٕسك اٌعبَ اٌّسؤي عٓ  3سٍٍُ عذد ٌزُ رسدًٍ اٌفٍذٌٛ وٍٍت عًٍ اسطٛأبد  ٚ ٌزُ ر – 6

 سجزّجش   15 – 1 فً اٌفزشح ِٓ  إٌشبؽ     

 ٌمذَ وً عًّ ِٕفشدا عًٍ سً دي ٚ ال ٌمجً اي سً دي عٍٍٗ عذح اعّبي .  – 7

 اسّبء اعؼبء اٌعًّ ......... اٌخ –اسُ اٌعًّ  –اٌّشزٍخ  –ٌمذَ ِع وً سً دي  ثٍبٔبد اٌعًّ وبٍِخ . اسُ اٌىٍٕسخ  – 8

 

 

 

 

بذيث  الوسزح يكْى ُهظِلواً تواهاً، ّكّل شيء فيَ يكْى أسْداً، ِهي هالبس الُووثليي، ّجويع ستائز الوسزح ّقاعت العَزض أيضاً تكْى سْداء.

َِز أّي شيء سْاء ِهي ّجٍْ الُووثليي أّ أجسادُن، ّال شيء ِهي  أرضيت الوسزح َّسْقفَ. إال ها يزيد الووثِّل إظِارٍ. ّال يُسَوخ بأّي ال يظ

َُدة.  َهصَدر ضْء، إال األشعت فْق البٌفسجيت، ألىَّ ُذا ِهي شأًَ َكْشف العول ّإفساد ُهتعَت الُوشا
 

 

 

 

ً٘ ِسشزٍخ ٌمَٛ ثزّثٍٍٙب ِّثً ٚازذ ٌىْٛ اٌٛزٍذ اٌزي ٌٗ زك اٌىالَ عٍى خشجخ اٌّسشذ. فمذ ٌسزعٍٓ إٌض (  )اٌّٛ٘جٗ اٌفشدٌخ اٌّٛٔٛدساِب

و اذا تم اشتراكهم بلكالم ٌسقط العرض من  اٌّٛٔٛدساًِ فً ثعغ األزٍبْ ثعذد ِٓ اٌّّثٍٍٓ، ٌٚىٓ عٍٍُٙ أْ ٌظٍٛا طبِزٍٓ ؽٛي اٌعشع

 المونودراما

 

 
 ألفكار والمشاعر واآلراء عن طرٌق، بغرض التعبٌر عن االمسرحالصامت المؤدى من قبل فنان أو مجموعة فنانٌن على خشبة  التمثٌل فنهو نوع من 

 تومٌمالكالم ٌسقط العمل من البانفقط و اذا دخل عمل  للجسمالحركة االٌحائٌة 
 
 

  الفيديْ كليب ّ الدراها التسجيليت   - 2

 الوسزح األسْد  - 3

 ) للوُْْبيي الفزدي ( الوًْْدراها  - 4

 الباًتْهاين في  - 5  
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