
- عنوان ونوع املادة:

-  ا�شم امل�شـارك:

- تاريخ الإنتاج :

- تاريخ البـــــث :

- جمال امل�شاركة يتم اإختياره من خالل العمود املقابل.

- اعتماد جهة التقدمي وعنوانها:

مالحظة:
-  تعباأ ا�شتمارة باملجال الذي يرغب امل�شارك به مع اإعطاء نبذة عن املتقدم واملادة.

-  لن ينظر اإلى اأي ا�شتمارة ما مل ت�شتكمل بياناتها من قبل املتقدم للم�شابقة معتمدة من جهة التقدمي.
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الإعالم اجلديد

مسابقة اإلجادة اإلعالمية



وزارة الإعالم: �ص.ب 600، الرمز الربيدي 100 ، م�شقط -  هاتف: 24941515

ي�شــر اللجنــة الرئي�شــية مل�شــابقة الإجادة الإعالمية بــ�زارة الإعالم اأن ُتعلــن للم�ؤ�ش�شــات الُعمانية احلك�مية، وامل�ؤ�ش�شات اخلا�شة العاملــة فــي جمــال الإعالم، 

وامل�شجلة بال�شجل التجاري، وم�ؤ�ش�شــات التعليـم العالـي  تخ�شـ�ص اإعـالم، واله�اة امل�شتقلني يف املحت�ى ال�شمعي والب�شري الإلكرتوين فقط . فـي ال�شـلطنة عـن بـدء 

ت�شــليم اإ�شــتمارات امل�شــاركة مب�شــابقة الإجادة الإعالمية لعــام 2019م للُعمانييـن امل�شـتغلني  باملجالت الإعالمية الإلكرتونية علـى اأن تقت�شـر امل�شـاركة خـالل هـذا العـام 

علـى جمال الإعالم اجلديد فـي الأفرع التالية :  

ال�صحف الإلكرتونية .. 1

املحتوى ال�صمعي / الب�صري الإلكرتوين.. 2

احلمالت الإعالمية التوعوية الإلكرتونية املتكاملة .. 3

احلمالت الإعالنية الت�صويقية الإلكرتونية املتكاملة .. 4

ح�صابات املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة على �صبكات التوا�صل الجتماعي.. 5

• اإ�صتمارة 	 ن�صــخ  2019/11/3م وميكــن  ت�صــلم جميــع الأعمال امل�صــاركة قبل نهاية  2019/10/31م بحيث  واإلــى نهايــة  2019/10/3م  اإبتًدا من:  وذلــك 

امل�صاركة عرب املوقع »omaninfo.om« واإر�صال املواد اإىل  وزارة الإعالم وفقا ل�صروط امل�صابقة. علمـا باأنـه �صـيتم قبـول جميـع الأعمال التــي تــم 

اإنتاجهــا وعر�صهــا وبثها خــالل عامــي 2019/2018م.

• ملزيـد مـن ال�صتف�صـار يرجـى الت�صـال اأثنـاء اأوقـات العمـل الر�صـمية علـى الأرقام التاليــة : 24941515 - 93230737 .	

ال�شروط العامة للرت�شح للجائزة:
اأن يك�ن املرت�شح للجائزة م�ؤ�ش�شة �شحفية اإو اإعالمية، اأو م�ؤ�ش�شة من م�ؤ�ش�شات القطاعني احلك�مي واخلا�ص اأو م�ؤ�ش�شة من م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين اأو من ميثلهاـ. . 1

تقت�شر م�شاركة طلبة م�ؤ�ش�شات التعليم العايل على جمالت ال�شحف الإليكرتونية، واملحت�ى ال�شمعي/الب�شري الإليكرتوين، واحلمالت الإعالمية الت�عية . 2

الإليكرتونية املتكاملة، واحلمالت الإعالنية الت�ش�يقية الإليكرتونية املتكاملة وتقدم الأعمال ر�شميا يف هذا امل�شار من خالل م�ؤ�ش�شة التعليم العايل التي ينتمي 

اإليها الطلبة. 

تقبل اجلائزة  الرت�شح ال�شخ�شي لله�اة امل�شتقلني يف جمال الإنتاج ال�شمعي/الب�شري الإليكرتوين فقط، على اأن يك�ن املرت�شح للجائزة وقت التقدمي اإليها . 3

على قيد احلياة. 

اأن تك�ن الأعمال يف خمتلف املجالت الفرعية للجائزة قد مت ن�شرها اأو بثها وتقدميها اإليكرتونيا وعن طريق ال�شبكة العاملية للمعل�مات للجمه�ر باللغتني . 4

العربية اأو الإجنليزية.

ل تقبل م�ؤ�ش�شة اجلائزة اأعمال قدمت من قبل لنيل جائزة اأخرى داخل ال�شلطنة اأو خارجها، على اأن تقدم امل�ؤ�ش�شة املرت�شحة للجائزة اأو املرت�شح الفرد اإقرارا . 5

مكت�با بذلك. ويف حال اكت�شاف م�ؤ�ش�شة اجلائزة ما يخالف ذلك الإقرار ميكنها �شحب اجلائزة مبا�شرة. 

تقبل الأعمال التي ي�شرتك فيها اأكرث من �شخ�ص على اأن يت�ىل الأ�شخا�ص الفائزون تق�شيم قيمة اجلائزة املالية بينهم دون تدخل من م�ؤ�ش�شة اجلائزة. . 6

يحق ملن منح اجلائزة يف جمال فرعي يف اأي من املجالت الرئي�شية للجائزة، تر�شيح نف�شه مرة اأخرى يف ذات املجال لكن يف جمال فرعي غري الذي فاز فيه �شابقا. . 7

ل يحق ملن �شارك يف ع�ش�ية اللجنة الرئي�شية للجائزة اأو اأ�شهم يف حتكيم اأي جمال من جمالتها اأو �شارك يف اللجان الإدارية والتنظيمية تر�شيح نف�شه للح�ش�ل . 8

عليها اإل بعد دورتني كاملتني من تاريخ م�شاركته يف اللجان ال�شابقة.

تقدم امل�ؤ�ش�شات والأفراد طلب امل�شاركة يف اجلائزة من خالل تعبئة ال�شتمارة املتاحة على م�قع ال�زارة وتر�شل اإىل دائرة خدمات املراجعني بال�زارة  م�شف�عة . 9

باملادة امل�شارك بها مع ت�فري الروابط الإليكرتونية لالأعمال املقدمة والتي �شتمكن جلان التحكيم من الطالع عليها يف �شيغتها الإليكرتونية على ال�شبكة 

العاملية للمعل�مات. 

لن تتحمل م�ؤ�ش�شة اجلائزة عدم فعالية الروابط الإليكرتونية لالأعمال املتناف�شة والتي قدمتها امل�ؤ�ش�شات والأفراد. . 10

�شتق�م جلان التحكيم بتقييم امل�شامني الإعالمية لل�شحف الإليكرتونية وح�شابات �شبكات الت�ا�شل الجتماعي للم�ؤ�ش�شات املتقدمة للجائزة يف الأ�شهر الثالثة . 11

الأخرية قبل التقدم للجائزة. 

يقدم طلبة م�ؤ�ش�شات التعليم العايل م�شاريع ال�شحف الإليكرتونية واحلمالت الإعالمية الت�ع�ية الإليكرتونية املتكاملة، واحلمالت الإعالنية الت�ش�يقية . 12

الإليكرتونية املتكاملة ب�شيغة PDF على اأن يحت�ي امللف كافة مراحل امل�شروع ومن�ش�راته. كما ميكنهم تقدمي املحت�ى ال�شمعي/الب�شري ب�شيغة MOV، اأو 

  .MPEG اأو ،MP4
يقدم املرت�شح ال�شخ�شي للجائزة ملفا يت�شمن العنا�شر التالية:. 13

اأ - ر�شالة طلب الرت�شح للجائزة.                     ب - ا�شتمارة الرت�شح للجائزة.                          ج - �ش�رتني ف�ت�غرافيتني حديثتني )4 * 6(.

حتدد اللجنة الرئي�شية للجائزة �شروطا فنية للمجالت الفرعية التي ت�شملها كل دورة من دورات اجلائزة. . 14

جهات الرت�شيح :

	••موؤ�ص�صات القطاعني احلكومي واخلا�ص وموؤ�ص�صات املجتمع املدين. التجاري.  وبال�صجل  الوزارة  لدى  امل�صجلة  والإعالمية  ال�صحفية  	•املوؤ�ص�صة 

	•�صركات ووكالت العالقات العامة للدعاية والعالن وامل�صجلة جميعها لدى الوزارة.     	•موؤ�ص�صات التعليم العايل.            	••الرت�صح ال�صخ�صي.

-  www.omaninfo.omwww.injaaz.omمـوقــــــع الـــــوزارة :

فتح باب الترشح لمسابقة اإلجادة اإلعالمية لعام 2019م

وزارة اإلعــــالم


