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المقدمة
تأكيدا لرؤية وزارة اإلعالم في إيجاد بيئة مناسبة ألداء تنافسي 
لإلعالم العماني ورسالتها الساعية لتطوير أداء اإلعالميين وكل 
المشتغلين بالشأن اإلعالمي وتشجيعهم على مزيد من العطاء 

واإلجادة.

تأتي استمرارية مسابقة اإلجادة اإلعالمية وفق رؤية إعالمية  تأخذ 
في حسبانها كل المتغيرات المتسارعة في عالم اإلعالم واالتصال، 
وتصب في معين رؤية االرتقاء بتلك الوسائل والعاملين بها من 

خالل تكريم األعمال الصحافية واإلعالمية والمشتغلين بها.

لقد ارتأت اللجنة الرئيسية للمسابقة بأن يتم تخصيص الدورة 
الثامنة لهذا العام 2019م لمسابقة اإلعالم الجديد .

القادمة لمجاالت إعالمية أخرى وفقًا  الدورات  وسيتم تخصيص 
الجائزة  أن  كما  تمارسها.  التي  واألنشطة  المجاالت  تلك  ألهمية 
ستكون في مركز واحد بحيث يحصل المشارك على مكافأة مالية 

ودرع المسابقة وشهادة تقدير.

التعليم  الدارسين في مؤسسات  اإلعالم  لطلبة  بالنسبة  أما 
شهادة  مع  لهم  خاصة  جائزة  هناك  فإن  إعالم  تخصص  العالي 
تقدير وتم استثناؤهم من بعض شروط المسابقة ومنها العرض 
التي  األعمال  األكاديمية  المؤسسات  تحدد  بحيث  والنشر  والبث 
الموهوبين  مشاركة  ويمكن  المسابقة،  في  بها  المشاركة  يراد 

في مجال جائزة المحتوى السمعي / والبصري فقط لهذا العام.

سائلين المولى جلت قدرته التوفيق للجميع .
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رؤية الجائزة 
التنافس في مجاالت اإلعالم يحرك مكامن النجاح ويحقق الجودة. 

رسالة الجائزة 
تش��جيع العاملي��ن في مختل��ف مجاالت العم��ل اإلعالمي على 
اإلج��ادة فيما يقدمون��ه من أعم��ال واالعتراف بجهوده��م في تلك 

المجاالت.  

أهداف الجائزة
تقدير إس��هامات العاملين في مختل��ف المجاالت اإلعالمية  أ. 

وتحفيزه��م على اإلجادة في األعمال التي يقدمونها خدمة 
لرسالتهم اإلعالمية. 

تعزيز التنافس بين العاملين في مختلف المجاالت اإلعالمية.  	. 

تشجيع طلبة اإلعالم في مؤسسات التعليم العالي على 	. 
تقدي��م أعم��ال إبداعية تس��هم في تطوير مج��االت العمل 

اإلعالمي بالسلطنة. 

 أهمية الجائزة
التعبير عن االهتمام السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان أ. 

قابوس بن س��عيد المعظ���م �� حفظه اهلل ورع��اه �� في تقدير 
المجيدين في مجاالت العلوم والفنون واآلدا	 وبقية المجاالت 

األخرى  .

االهتمام بالطاقات البش��رية إجماالً وبالعاملين والمبدعين 	. 
بش��كل خ��اص باعتبار تطوره��م وقوتهم ف��ي مجتمع من 
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المجتمعات مؤش��رًا تنمويًا اقتصاديًا وعلميًا حيويًا، حسب 
مقاييس المؤسسات والمنظمات الدولية.

االحتف��اء بالمجيدي��ن الُعمانيي��ن ف��ي المج��ال اإلعالم��ي 	. 
ودعمهم ماديًا ومعنويًا على غرار ما يحدث في الكثير من 

دول العالم.     

مجاالت الجائزة
تمنح الجائزة في المجاالت األساسية التالية: 

الصحافة المطبوعة.أ. 

اإلذاعة والتلفزيون.	. 

اإلعالم الجديد. 	. 

دورية الجائزة 
تمنح الجائزة س��نويًا في مجال من المجاالت المش��ار إليها في 
األعل��ى، والتي يتم تحديدها م��ن قبل اللجنة الرئيس��ية للجائزة، 
كم��ا تحدد اللجن��ة أيضا المج��االت الفرعية التي س��يتم التنافس 

على جوائزها في المجال الرئيس.

مسارات منح الجائزة 
أ.  تمنح الجائزة الرئيسية لكل من : 

• العاملين في مختلف مؤسسات العمل اإلعالمي. 	

	.  تمنح الجائزة التشجيعية : 

• طلبة اإلعالم في مؤسسات التعليم العالي. 	
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قيمة الجائزة

قيمة الجائزة الرئيس��ية للعاملين في مؤسس��ات العمل  ❏
اإلعالمي كافة:

• المركز األول: مبلغ مالي + درع الجائزة + شهادة تقدير.  	

جائزة طلبة اإلعالم في مؤسسات التعليم العالي: ❏
• المركز األول: جائزة خاصة  + شهادة تقدير.  	

الشروط العامة للترشح للجائزة 

أن يك��ون المترش��ح للجائ��زة مؤسس��ة صحفي��ة إو إعالمية، أو . 1
مؤسس��ة م��ن مؤسس��ات القطاعي��ن الحكومي والخ��اص أو 

مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني أو من يمثلها�. 

تقتص��ر مش��اركة طلب��ة مؤسس��ات التعلي��م العال��ي على . 2
مج��االت الصح��ف اإلليكتروني��ة، والمحتوى الس��معي/البصري 
اإلليكتروني��ة  التوعي��ة  اإلعالمي��ة  والحم��الت  اإلليكترون��ي، 
اإلليكتروني��ة  التس��ويقية  اإلعالني��ة  والحم��الت  المتكامل��ة، 
المتكامل��ة وتق��دم األعمال رس��ميا في هذا المس��ار من خالل 

مؤسسة التعليم العالي التي ينتمي إليها الطلبة. 

تقب��ل الجائزة  الترش��ح الش��خصي لله��واة المس��تقلين في . 3
مج��ال اإلنت��ا	 الس��معي/البصري اإلليكتروني فق��ط، على أن 

يكون المترشح للجائزة وقت التقديم إليها على قيد الحياة. 
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أن تك��ون األعم��ال في مختل��ف المج��االت الفرعي��ة للجائزة قد . 4
تم نش��رها أو بثها وتقديمها إليكترونيا وعن طريق الش��بكة 
العالمية للمعلومات للجمهور باللغتين العربية أو اإلنجليزية.

ال تقب��ل مؤسس��ة الجائزة أعم��اال قدمت من قب��ل لنيل جائزة . 5
أخ��رى داخ��ل الس��لطنة أو خارجها، عل��ى أن تقدم المؤسس��ة 
المترش��حة للجائزة أو المترشح الفرد إقرارا مكتوبا بذلك. وفي 
حال اكتش��اف مؤسس��ة الجائزة ما يخالف ذل��ك اإلقرار يمكنها 

سحب الجائزة مباشرة. 

تقب��ل األعم��ال التي يش��ترك فيه��ا أكثر من ش��خص على أن . 6
يتولى األشخاص الفائزون تقسيم قيمة الجائزة المالية بينهم 

دون تدخل من مؤسسة الجائزة. 

يح��ق لمن من��ح الجائزة في مج��ال فرعي في أي م��ن المجاالت . 7
الرئيس��ية للجائزة، ترش��يح نفس��ه مرة أخرى ف��ي ذات المجال 

لكن في مجال فرعي غير الذي فاز فيه سابقا. 

ال يح��ق لمن ش��ارك ف��ي عضوية اللجن��ة الرئيس��ية للجائزة أو . 8
أس��هم في تحكيم أي مجال من مجاالتها أو ش��ارك في اللجان 
اإلداري��ة والتنظيمي��ة ترش��يح نفس��ه للحصول عليه��ا إال بعد 

دورتين كاملتين من تاريخ مشاركته في اللجان السابقة.

تقدم المؤسسات واألفراد طلب المشاركة في الجائزة من خالل . 9
تعبئة االس��تمارة المتاحة على موقع الوزارة وترس��ل إلى دائرة 
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خدمات المراجعين بالوزارة  مشفوعة بالمادة المشارك بها مع 
توفير الرواب��ط اإلليكترونية لألعمال المقدمة والتي س��تمكن 
لج��ان التحكيم من االط��الع عليها في صيغته��ا اإلليكترونية 

على الشبكة العالمية للمعلومات. 

لن تتحمل مؤسس��ة الجائزة عدم فعالية الروابط اإلليكترونية . 10
لألعمال المتنافسة والتي قدمتها المؤسسات واألفراد. 

اإلعالمي��ة . 11 المضامي��ن  بتقيي��م  التحكي��م  لج��ان  س��تقوم 
للصحف اإلليكترونية وحس��ابات ش��بكات التواصل االجتماعي 
للمؤسس��ات المتقدمة للجائزة في األشهر الثالثة األخيرة قبل 

التقدم للجائزة. 

يق��دم طلب��ة مؤسس��ات التعلي��م العال��ي مش��اريع الصحف . 12
اإلليكتروني��ة  التوعوي��ة  اإلعالمي��ة  والحم��الت  اإلليكتروني��ة 
اإلليكتروني��ة  التس��ويقية  اإلعالني��ة  والحم��الت  المتكامل��ة، 
المتكامل��ة بصيغ��ة PDF على أن يحتوي المل��ف كافة مراحل 
المشروع ومنشوراته. كما يمكنهم تقديم المحتوى السمعي/

  .MPEG أو ،MP4 أو ،MOV البصري بصيغة

يق��دم المترش��ح الش��خصي للجائ��زة ملفا يتضم��ن العناصر . 13
التالية:

أ - رسالة طلب الترشح للجائزة.
	 - استمارة الترشح للجائزة.

	 - صورتين فوتوغرافيتين حديثتين )4 * 6(.
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تحدد اللجنة الرئيسية للجائزة شروطا فنية للمجاالت الفرعية . 14
التي تشملها كل دورة من دورات الجائزة. 

اللجنة الرئيسية للمسابقة 

تت��م إدارة الجائزة من قبل اللجنة الرئيس��ية لمس��ابقة اإلجادة 
اإلعالمي��ة والتي تم تش��كيلها بق��رار وزاري رق��م )41/2017( من قبل 
معالي الدكتور وزير اإلعالم الموقر ، ويتولى رئاس��ة اللجنة سعادة 

وكيل الوزارة ، وعضوية كاًل من.

ـــ  الدكتور/ خالد بن عبدالرحيم الزدجالي
مستشار اإلنتا	 الدرامي بالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون

ـــ  الفاضل/ حمدان بن سليمان الحميدي
مستشار قانون المطبوعات والنشر بوزارة اإلعالم

ـــ  الدكتور/ عبداهلل بن خميس الكندي
األستاذ المشارك بقسم اإلعالم بجامعة السلطان قابوس

ـــ  الدكتور/ محمد بن مبارك العريمي
رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية

ـــ  الفاضل/ سعود بن سليمان الغماري
المدير العام المساعد للمديرية العامة للمطبوعات والمصنفات 

الفنية بوزارة اإلعالم – مقررًا اللجنة
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وظائف اللجنة:  
رسم السياسات العامة للجائزة. أ.   

تحديد المجاالت الرئيسية والفرعية لكل دورة من دورات الجائزة.  .	  
تشكيل لجان التحكيم لكل دورة من دورات الجائزة.   .	  

التصديق على النتائج النهائية ألعمال لجان التحكيم.  د.   
إع��الن أس��ماء الفائزين بالجائ��زة والمصادق��ة على عناصر  ه�.   

حفل التكريم لكل دورة من دورات الجائزة. 

لجان التحكيم
تح��دد اللجنة الرئيس��ية للجائزة لجان التحكي��م لكل دورة من 
دورات الجائزة بمعدل خمس��ة محكمين )5( لكل مجال، مع مراعاة 

المعايير التالية في عملية اختيار أولئك المحكمين: 

ش��خصيات ب��ارزة ومتحققة ف��ي كل مجال من مج��االت الجائزة . 1
ومن المشهود لهم علميا ومهنيا. 

مراع��اة إج��ادة كل أعضاء لجن��ة التحكيم أو ع��دد ثالثة منهم . 2
عل��ى األقل للغة اإلنجليزية، حتى يتمكن��وا من تقييم األعمال 

المقدمة باللغة اإلنجليزية. 

االستعانة بالمحكمين لدورة واحدة أو دورتين كحد أقصى. . 3

جهات الترشيح 
المؤسسات الصحفية و اإلعالمية.أ- 
مؤسسات التعليم العالي.	- 
 جميع الجهات التي لديها أنشطة إعالمية.	- 
الهواة في المحتوى السمعي والبصري.د- 
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جائزة اإلجادة اإلعالمية

الدورة الثامنة 2019 )اإلعالم الجديد( 

حددت اللجنة الرئيس��ية لجائزة اإلجادة اإلعالمية »اإلعالم الجديد« 
مجاال للتنافس على الجائزة في دورتها الثامنة لعام 2019م تأكيدا 
لدور اإلعالم الجديد في مس��يرة العمل اإلعالمي في سلطنة ُعمان، 
وما تشهده هذه المسيرة من تطور وتقدم يواكب الركب العالمي 
ف��ي مختل��ف المج��االت بقي��ادة حض��رة صاح��ب الجاللة الس��لطان 
قابوس بن س��عيد المعظم، �� حفظه اهلل ورعاه �� . وقد حقق اإلعالم 
العماني عبر مس��يرته منذ عام 1970م الكثير من التطورات الكمية 
والكيفية وال تزال الجهود مس��تمرة لتحقي��ق المزيد من التطورات 
ف��ي المس��تقبل. وتأت��ي ال��دورة الثامن��ة لجائ��زة اإلج��ادة اإلعالمية 
لالحتف��اء باإلع��الم الجدي��د اإللكتروني في س��لطنة ُعم��ان وتقدير 
جه��ود القائمي��ن علي��ه ودعم��ه إلس��هامه المتنامي في مس��يرة 
التنمي��ة الُعمانية. وق��د حددت اللجنة الرئيس��ية للجائزة عددًا من 
المجاالت الفرعية على أن يتم التركيز على مجاالت فرعية أخرى في 
الدورات القادمة. والمجاالت الفرعية التي حددتها اللجنة الرئيس��ية 

للجائزة في دورتها لعام 2019م في مجال اإلعالم الجديد هي: 
الصحف اإلليكترونية.. 1

المحتوى السمعي/البصري اإلليكتروني.. 2
الحمالت اإلعالمية التوعوية اإلليكترونية المتكاملة.   . 3
الحمالت اإلعالنية التسويقية اإلليكترونية المتكاملة.. 4
حس��ابات المؤسس��ات االحكومي��ة والخاص��ة عل��ى ش��بكات . 5

التواصل االجتماعي.
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الشروط والعناصر التقييمية للمجاالت الفرعية للجائزة 

الصحيف��ة اإلليكتروني��ة: وس��يلة اتص��ال جماهيرية تغطي   )1(
األحداث الجاري��ة العامة منه��ا والمتخصصةاإلخبارية والمنوعة 
وباستخدام مختلف الفنون الصحفية المعروفة، وتكون متاحة 
للق��راء والمس��تخدمين ف��ي صيغ��ة إليكترونية فق��ط بدون 
مقابل ورقي، ويتم االعتماد في قراءتها والحصول عليها على 
ش��بكة الويب. وس��وف يتم تقييم الصحيف��ة اإلليكترونية في 

جائزة اإلجادة اإلعالمية وفقا لعدد من العناصر، من أهمها: 
أن تكون الصحيفة المترشحة للجائزة إليكترونية صرفة وال . 1

يوجد لها نسخة ورقية. 
تنوع مجاالت التغطية الصحفية وموضوعاتها، وتعدد زوايا . 2

تلك التغطية. 
تع��دد الفن��ون والمص��ادر الصحفية المس��تخدمة لتقديم . 3

المضامين الصحفية. 
س��المة اللغة المستخدمة من األخطاء اللغوية والطباعية . 4

ووضوحها. 
الت��زام معايير الدقة والموضوعية ف��ي عرض الموضوعات . 5

الصحفية. 
كتاب��ة وتحري��ر الم��واد الصحفي��ة بما يتناس��ب وأس��اليب . 6

الصحافة اإلليكترونية. 
تع��دد صي��غ تقديم الم��ادة الصحفي��ة على ش��كل صوت . 7

وص��ورة ورس��وم معلوماتية وغيرها م��ن الخصائص التي 
يوفرها االندما	 اإلعالمي للوسائل.
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حج��م المحت��وى التفاعل��ي ف��ي موق��ع الصحيف��ة ودرجة . 8
التفاعلية مع الجمهور.  

التحدي��ث المس��تمر لموق��ع الصحيف��ة وحض��ور خاصي��ة . 9
المتابعة المستمرة لألحداث. 

مستوى التصميم الجرافيكي للحسا	 ومنشوراته. . 10

 تصمي��م موقع الصحيفة بش��كل يس��اعد الجمهور على . 11
سهولة التصفح وعرض الموضوعات والتفاعل معها. 

درج��ة انعكاس الهوية البصرية للصحيفة على تصميمها . 12
وشكلها اإلخراجي. 

درجة فاعلية اس��تخدام ش��بكات التواص��ل االجتماعي في . 13
موقع الصحيفة. 

درج��ة فاعلي��ة اس��تخدام التقني��ات اإلليكتروني��ة مث��ل . 14
خدم��ات الب��ث الح��ي، وخدمة إرس��ال األخب��ار RSS، وإنتا	 
 Rich والوس��ائط الغنية ،Podcast ملف��ات البودكاس��ت
Media )اس��تخدام ملف��ات الص��وت والفيدي��و، وملف��ات 

.)GIF و Flash

)2(  المحت��وى الس��معي/البصري اإلليكترون��ي: م��ادة فلمي��ة 
أو  معلوماتي��ا  أو  إخباري��ا  مضمون��ا  تق��دم  س��معية/بصرية 
ترفيهي��ا عام��ا أو متخصص��ا وتعتمد على واح��دة أو أكثر من 
ش��بكات التواصل االجتماع��ي لبثها ومش��اركتها. وقد يقدم 
ه��ذا المحتوى كمادة مفردة في تلك الش��بكات أو ضمن قناة 

يوتيوبية محددة. 
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وس��وف يتم تقييم المحتوى السمعي/البصري في في جائزة 
اإلجادة اإلعالمية وفقا لعدد من العناصر، من أهمها: 

أن يكون المحتوى الس��معي/ البصري اإلليكتروني مادة تم .   1
إعدادها وإنتاجها بمواصفات وخصائص اإلنتا	 والبث الرقمي 

على الشبكة العالمية للمعلومات. 

وضوح هدف المحتوى السمعي/البصري والترابط المنطقي .   2
بين عناصر رسالته.

أصالة فك��رة المحتوى الس��معي/البصري وقيمته المضافة .   3
للجمهور. 

أصالة عناصر العمل الفني من موسيقى ومشاهد مصورة. .   4

س��المة اللغة المس��تخدمة في المحتوى السمعي/البصري .   5
من األخطاء اللغوية ووضوحها. 

مالئمة الصيغة الفنية للمحتوى الس��معي/البصري المقدم .   6
لخصائ��ص ش��بكة التواصل االجتماعي الت��ي تم من خاللها 

تقديم ذلك المحتوى وبثه للجمهور. 

الجودة الفنية للصوت والصورة والعناصر األخرى المستخدمة .   7
في إنتا	 المحتوى الس��معي/البصري وبثه للجمهور، بحيث 

  .P 1080 ال تقل جودة الصورة عن

مس��توى عناص��ر اإلب��داع واالبت��كار المس��تخدمة ف��ي إنت��ا	 .   8
المحتوى السمعي/البصري وبثه للجمهور. 

درج��ة انع��كاس وحض��ور الهوي��ة البصري��ة للمؤسس��ة أو .   9
الشركة المنتجة للمحتوى السمعي/البصري. 
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درجة اس��تخدام المؤثرات الصوتية، والمعالجات الجرافيكية، .   10
.3D واستخدام تقنيات الرسم ثالثي األبعاد

توفر آليات تّمكن المس��تخدمين م��ن التفاعل مع المحتوى .   11
والتعليق عليه. 

)3(  الحم��الت اإلعالمي��ة التوعوي��ة اإلليكتروني��ة المتكامل��ة: 
والمتناس��قة  المنظم��ة  االتصالي��ة  الجه��ود  م��ن  سلس��لة 
تقوم بها مؤسس��ة معين��ة لتوعية الرأي الع��ام في موضوع 
م��ن الموضوع��ات، أو  إقناع��ه بتعديل س��لوك أو اتجاه معين، 
أو غيره��ا م��ن األه��داف الت��ي يت��م تحديده��ا بش��كل واض��ح 
وباستخدام وسيلة من وسائل االتصال على الشبكة العالمية 

للمعلومات.    

وس��وف يتم تقييم الحمالت اإلعالمي��ة التوعوية اإلليكترونية 
ف��ي جائ��زة اإلج��ادة اإلعالمي��ة وفقا لع��دد م��ن العناصر، من 

أهمها: 

أن تك��ون الحملة المترش��حة للجائزة ق��د صممت ونفذت . 1
بمواصفات وخصائ��ص اإلنتا	 الرقم��ي للحمالت اإلعالمية 
التوعوية، وتم بثها فقط على واحدة أو أكثر من شبكات 

التواصل االجتماعي. 

وضوح هدف الحملة اإلعالمية التوعوية والترابط المنطقي . 2
بين عناصرها ومراحل تخطيطها المختلفة. 

أصالة فكرة الحملة اإلعالمية التوعوية وقيمتها المضافة . 3
للجمهور. 
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أصال��ة عناص��ر الحمل��ة م��ن موس��يقى وصور ومش��اهد . 4
مصورة. 

سالمة اللغة المس��تخدمة في الحملة اإلعالمية التوعوية . 5
من األخطاء اللغوية ووضوحها. 

التوعوي��ة . 6 اإلعالمي��ة  للحمل��ة  الفني��ة  الصيغ��ة  مالئم��ة 
لخصائص شبكة التواصل االجتماعي التي تم من خاللها 

تقديم تلك الحملة وبثها للجمهور. 

الجودة الفنية للصوت والفيديو والتصميمات الجرافيكية . 7
المس��تخدمة ف��ي إنتا	 م��واد الحملة اإلعالمي��ة التوعوية 

وبثها للجمهور. 

مس��توى عناص��ر اإلبداع واالبت��كار المس��تخدمة في إنتا	 . 8
مواد الحملة اإلعالمية التوعوية وبثها للجمهور.  

االس��تفادة من خصائص شبكات التواصل االجتماعي في . 9
استهداف جمهور بعينة لمتابعة الحملة اإلعالمية التوعية 
في ش��بكة بعينها،  وإعادة اس��تهداف ذلك الجمهور في 

شبكة أخرى. 

ابتكار تنوع في الرسائل التوعوية، ووضوح أهداف الحملة . 10
من خاللها.

تنوع وسائط الحملة التوعوية وتعددها وانتشارها. . 11

درج��ة انع��كاس وحضور الهوي��ة البصرية للمؤسس��ة أو . 12
الشركة المنتجة للحملة اإلعالمية التوعوية. 
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)4(   الحم��الت اإلعالني��ة التس��ويقية اإلليكروني��ة المتكاملة: 
سلس��لة من الجهود االتصالية المنظمة للترويج لس��لعة أو 
خدم��ة معينة يقوم بها معل��ن محدد بهدف إقن��اع الجمهور 
وحثه��م للحص��ول عل��ى تلك الس��لع والخدمات مس��تخدما 
أي وس��يلة م��ن وس��ائل االتص��ال عل��ى الش��بكة العالمي��ة 

للمعلومات.   

وس��وف يتم تقييم الحمالت اإلعالنية التس��ويقية اإلليكترونية 
في جائزة اإلجادة اإلعالمية وفقا لعدد من العناصر، من أهمها: 

أن تك��ون الحملة المترش��حة للجائزة ق��د ُصممت وُنفذت . 1
بمواصف��ات وخصائص اإلنت��ا	 الرقمي للحم��الت اإلعالنية 
التس��ويقية، وت��م بثه��ا فق��ط عل��ى واح��دة أو أكث��ر من 

شبكات التواصل االجتماعي. 

مالءم��ة الصيغ��ة الفني��ة للحمل��ة اإلعالني��ة التس��ويقية . 2
لخصائص شبكة التواصل االجتماعي التي تم من خاللها 

تقديم تلك الحملة وبثها للجمهور.

وقيمتهاالمضاف��ة . 3 التس��ويقية  الحمل��ة  فك��رة  أصال��ة 
للجمهور.  

الج��ودة الفنية للصوت والص��ورة والفيديو والتصميمات . 4
الجرافيكية المس��تخدمة في إنتا	 م��واد الحملة اإلعالنية 

التسويقية وبثها للجمهور. 

أصال��ة عناص��ر الحمل��ة م��ن موس��يقى وصور ومش��اهد . 5
مصورة. 
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مس��توى اإلب��داع واالبت��كار المس��تخدمة ف��ي إنت��ا	 مواد . 6
الحملة اإلعالنية التسويقية وبثها للجمهور.  

االس��تفادة م��ن خصائ��ص ش��بكات التواص��ل االجتماعي . 7
في اس��تهداف جمهور بعينة للتع��رض للحملة اإلعالنية 
التس��ويقية في ش��بكة بعينها، والقي��ام بعملية إعادة 

التسويق في شبكة أخرى. 

ابتكار تنوع في الرس��ائل اإلعالنية، ووضوح أهداف الحملة . 8
من خاللها.

تنوع وسائط الحملة اإلعالنية وتعددها وانتشارها. . 9

درج��ة انع��كاس وحضور الهوي��ة البصرية للمؤسس��ة أو . 10
الشركة المنتجة للحملة اإلعالنية التسويقية.  

)5(   حس��ابات المؤسس��ات العام��ة والخاص��ة على ش��بكات 
التواص��ل االجتماعي: الحس��ابات االفتراضي��ة التي تطلقها  
مؤسس��ة من المؤسس��ات على ش��بكة أو أكثر من شبكات 
التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت بغرض التواصل مع الجمهور 

الداخلي والخارجي للمؤسسة. 

وس��وف يتم تقييم حسابات المؤسس��ات الحكومية والخاصة 
على ش��بكات التواصل االجتماعي في جائ��زة اإلجادة اإلعالمية 

وفقا لعدد من العناصر، من أهمها: 

تنوع موضوعات محتوى حس��ا	 المؤسسة على شبكات . 1
التواصل االجتماعي.
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حس��ا	 . 2 محت��وى  لتقدي��م  المس��تخدمة  األنم��اط  تن��وع 
المؤسسة على شبكات التواصل االجتماعي. 

تن��وع وظائف محتوى حس��ا	 المؤسس��ة على ش��بكات . 3
التواصل االجتماعي. 

مستوى التصميم الجرافيكي للحسا	 ومنشوراته. . 4

درجة انعكاس وحضور الهوية البصرية للمؤسس��ة على . 5
ش��كل الصفح��ة والمحت��وى ال��ذي تقدمه على ش��بكات 

التواصل االجتماعي. 

مستوى نشاط نشر الحسا	 للمحتوى، ودورية التحديثات . 6
التي يقوم بها.  

حج��م المحت��وى التفاعلي في حس��ا	 المؤسس��ة على . 7
شبكات التواصل االجتماعي. 

ف��ي حس��ا	 . 8 الجمه��ور  م��ع  التفاع��ل  ودرج��ة  مس��توى 
المؤسسة على شبكات التواصل االجتماعي.

مس��توى االس��تفادة م��ن خصائ��ص ش��بكات التواص��ل . 9
االجتماعي في مشاركة عناصر تفاعلية أكثر مع الجمهور 

لشرح رسالة المؤسسة أو إقناعه بوجهة نظرها. 

درجة اس��تفادة المؤسسة من خاصية ش��بكات التواصل . 10
االجتماع��ي في ربط صفحاته��ا ببعضها البعض وإدارتها 

بشكل مترابط.
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