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 مشروع سيني دلتا

 دعوة لصناع الفيلم الشباب في منطقة دلتا النيل

 :اإلطار العام للمشروع -1

لدعم صناع االفالم المستقلين في سعيهم لتوفير سوق صغير و مستقر ألعمالهم ، في ظل جهود ذاتية للتسويق و  "سيني دلتا " يهدف المشروع 

انعي األفالم الشباب و دفع صناعة االفالم المستقلة المصرية في منطقة دلتا النيل ، و ذلك كما و يهدف المشروع إلى  تعزيز مهارات ص. التمويل

 .في إطار دعم المركزية إتاحة فرص العمل في القطاع الثقافي

 Fig Leafشركة االنتاج المصرية  و  ) rcegypt.orgRicerca e Cooperazione( المؤسسة االيطالية : شركاء المشروع        

)figleafstudio.com(   دفع قدرات / مشروعات التعاون الثقافي المصري األوروبي "في إطار  االتحاد األوروبي، و ذلك بمشاركة تمويلية من

 "التعاون الثقافي في مصر 

 

 :موضوع الدعوة  -2

فات الدراسة في مدرسة الفيلم التابعة لمركز الجيزويت الثقافي و كذا مصروفات االنتقاالت لعدد من صناع الفيلم في دلتا تقديم تغطية  لمصرو

 .النيل

مصروفات االنتقال منو إلى مدن دلتا النيل . للمشارك الواحد( ألف جنيهاً مصرياً . ) م.ج 0111مصروفات الحضور و الخامات بحد اقصى 

،  2100مارس  27بدئاً من ( ستمائة و خمسون جنيهاً مصرياً . ) م.ج 051بحد اقصى .يلم سيتم دفعها بتقديم دليل على السفر لحضور مدرسة الف

 .2100ديسمبر  10و انتهاءاً في 

 

 من يمكنه المشاركة؟  -3

في حدود صناع الفيلم من دلتا النيل من شباب ( عشرة)  01ستقدم تغطية مصروفات مدرسة الفيلم و كذا مصروفات الخامات و االنتقاالت لعدد 

- : تاليةال الشروط

 إظهار معرفة أولية  و خبرة بانتاج االفالم. 

 اصدار على االقل عمل صوتيات و مرئيات واحد. 

 االلتزام الكامل بالمشروع و العمل الجماعي التعاوني. 

 .نعزز بقوة طلبات التحاق المرأة

 

 :كيفية المشاركة -4

- :في المشاركة بالمشروع يجب أنصناع الفيلم الراغبين 

  استيفاء الطلب الملحق بالدعوة. 

 تقديم رابط لتحميل عينة من سابقة األعمال المصدرة للمشارك. 

كل طلبات االلتحاق مستوفاة في كل أجزائها كاملة و رابط تنزيل األعمال السابقة يجب أن ترسل بالبريد االلكتروني إلى 

cinedelta@figleafstudios.com    2100مارس  01في موعد أقصاه. 

ة بعد الساعة الطلبات غير المتوفاة كاملة او ناقصة األجزاء أو الطلبات غير الملحق بها رابط تنزيل األعمال السابقة ، أو تلك المرسلة بعد المستلم

 .، لن يلتفت إليها 2100مارس  01مساء يوم  00:11

و مطابقين للشروط المنصوص عليها في بند  كل المتقدمين المستوفين للطلبات كاملة ملحق بها رابط تنزيل سابقة األعمال مرسلة في ميعاد التقديم

المشاركين سيتم اختيارهم عن  ، علماً بأن المتقدمين 2100سيتم دعوتهم للحضور للمقابلة الشخصية في االسكندرية منتصف مارس  عاليه 1

 .طريق لجنة من الخبراء المحليين

 لمزيد من المعلومات -5

 cinedelta@figleafstudios.com.لطلب مزيد من المعلومات و االيضاحات يرجى االتصال ب 
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 مشروع سيني دلتا

 نطقة دلتا النيلدعوة لصناع الفيلم الشباب في م

 طلب إلتحاق

 االسم 

 اسم األب 

 اسم العائلة 

 تاريخ ومكان الميالد 

 الجنسية 

 العنوان 

المحمول / رقم الهاتف    

 البريد االلكتروني 

 القدرات اللغوية 

 الخبرات الشخصية و الخلفيات

 
 المهارات -1

 ما هي خبراتك و خلفياتك التعليمية

 
 الفيلممهارات صناعة  -2

مهاراتك و خلفياتك في صناعة  تحدث عن
 االفالم

 

 انتاج الصوتمرئيات -3
التفاصيل المرتبطة بانتاج فضاًل، اكتب كل 

) الصوتمرئيات الذي اشتركت به سابقاً 
و التي سترسل عينة ( اخراج أو مونتاج 

 منها برابط نقل الملفات
 

 

 العمل في فريق -4
قواعد فضال، صف لنا عملك في فريق و 

. مختلفة في مشروعات مختلفة و قادة عدة
اكتب أيضاً  عن أي تجربة ذات صلة بهذا 

 .الموضوع

 
حافزك لالنضمام لهذا ما هو  -5

 المشروع؟ و ما هي توقعاتك منه؟
 .فيما اليزيد عن مائة كلمة

االتصال/ آخر موعد للتقديم   

م  11:31نقل الملفات لتنزيل عينة من فيديو من سابقة األعمال يجب أن ترسل قبل الساعة طلب االلتحاق و رابط : آخر موعد لتقديم طلب االلتحاق 
 cinedelta@figleafstudios.comإلى البريد االلكتروني  2112من مارس (  13) الحادية عشر مساء يوم الثالث عشر 

مساء التاريخ المذكور عاليه، لن يلتفت  00:11تلك التي ستقدم بعد الساعة  طلبات االلتحاق غير المكتملة ، و ذوات الروابط المفقودة أو التي التعمل ، و
 . إليها

 cinedelta@figleafstudios.comلمزيد من المعلومات ، لالستفسار برجاء االتصال ب 
 

 


