تعلن أكاديمية الفنون عن قبول دفعات جديدة للعام الجامعي
 2020/2019بجميع معاهدها ،وسيتم فتح باب القبول في الفترة
من  2019/8/3وحتي .2019/8/29
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يشترط في قبول الطالب أن يحدد موقفه من التجنيد (أدي الخدمة – إعفاء نهائي – مؤجل – لم يصبه الدور)
يشترط تقديم أصول الشهادات والمستندات للحاصلين علي المؤهل الدراسي من أعوام 2018 – 2017 – 2016
– . 2019
يشترط اال يزيد سن المتقدم في  2019/10/1عن (ثانوية عامة  22عام ،مؤهل جامعي نظري  26عام  ،مؤهل
جامعي عملي  28عام ).
ال يطبق شرط سنة الحصول علي المؤهل للحاصلين علي درجة جامعية (بكالوريوس – ليسانس) وإنما يطبق
شرط  26سنة للكليات النظرية و 28سنة للكليات العملية بشرط إثبات الموقف من التجنيد .
بالنسبة للطلبة األجانب (الوافدين) الحاصلين علي شهادات معادلة للثانوية العامة المصرية أو الحاصلين علي
المؤهالت العليا والمعادلة يتم قبولهم وفقا للشروط العامة .
يقبل الطالب الذين يجتازون اختبارات القبول .
اجتياز اختبارات الكشف الطبي .
ال يقبل الطلبة المقيدون في كليات أو معاهد آخري .
يتم فتح باب القبول للمتقدمين من يوم السبت الموافق  2019/8/3حتي يوم الخميس الموافق . 2019/8/29
بدء امتحانات القبول يوم السبت الموافق  2019/8/31ووفقا لطبيعة وظروف كل معهد .
تعلن جميع نتائج المقبولين بالمعاهد يوم الثالثاء الموافق  2019/9/17ووفقا لطبيعة وظروف كل معهد .
تبدأ الدراسة بالمعاهد وفقا لقرار وزير التربية والتعليم وقرارات المجلس األعلي للجامعات (فيما عدا المستجدين –
"الطالب الجدد") يحدد حسب طبيعة وظروف كل معهد .
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• قسم التمثيل واإلخراج.
• قسم الديكور المسرحي.
• قسم الدراما والنقد المسرحي.
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الداخلية
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•قسم اإلنتاج.
•قسم السيناريو .
•قسم هندسة المناظر .
•قسم الرسوم المتحركة .

• قسم التصوير .
• قسم هندسة الصوت .
• قسم المونتاج .
• قسم اإلخراج .

• قسم فنون األداء الشعبي بشعبه
• قسم فنون التشكيل الشعبي والثقافة المادية .
الثالث وهي :
• قسم مناهج الفلكلور وتقنيات الحفظ .
 )1الرقص الشعبي
 )2الموسيقي الشعبية
• قسم العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية .
 )3المسرح الشعبي

شروط األقسام الداخلية للمعهد العالي للفنون المسرحية
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يقبل الحاصلين علي الثانوية
العامة أو ما يعادلها ثالث
سنوات وفقا للشروط العامة
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شروط االلتحاق بالمعهد العالي للسينما
أن يكون الطالب حاصال علي الثانوية العامة بمجموع ( )%65أو ما يعادلها من الشهادات
األجنبية .
جميع األقسام تقبل الطالب الحاصلين علي الثانوية العامة من العام الحالي ولمدة سنتين
سابقتين.
قسم هندسة الصوت يقبل طالب القسم العلمي وعلي أن يكون المتقدمين لاللتحاق بالقسم قد
قاموا بدراسة مادتي (الفيزياء – الرياضيات ) ضمن المناهج التي اجتازوها وكذلك الشهادات
المصرية واألجنبية المعادلة

شروط االلتحاق بالمعهد العالي للفنون الشعبية

يقبل الحاصلين علي الثانوية العامة او ما
يعادلها ثالث سنوات وفقا للشروط العامة .
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