مسابقة اإلجادة اإلعالمية

ا�ســتمارة طلب م�شـاركـة

الإعالم اجلديد
 عنوان ونوع املادة: ا�سم امل�شـارك: -تاريخ الإنتاج :

م

 -تاريخ البـــــث :

 1ال�صحف الإلكرتونية

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

 -اعتماد جهة التقدمي وعنوانها:

الإعـ ــالم الــجدي ــد

حتديد
العمل
امل�شارك

 2املحتوى ال�سمعي /الب�صري
الإلكرتوين
 3احلمالت الإعالمية التوعوية
الإلكرتونية املتكاملة
 4احلمالت الإعالنية الت�سويقية
الإلكرتونية املتكاملة
ح�سابات امل�ؤ�س�سات احلكومية
 5واخلا�صة على �شبكات التوا�صل
االجتماعي

مالحظة:
تعب�أ ا�ستمارة باملجال الذي يرغب امل�شارك به مع �إعطاء نبذة عن املتقدم واملادة.-لن ينظر �إلى �أي ا�ستمارة ما مل ت�ستكمل بياناتها من قبل املتقدم للم�سابقة معتمدة من جهة التقدمي.

وزارة اإلعــــالم
فتح باب الترشح لمسابقة اإلجادة اإلعالمية لعام 2019م
ي�ســر اللجنــة الرئي�ســية مل�ســابقة الإجادة الإعالمية بــوزارة الإعالم �أن ُتعلــن للم�ؤ�س�ســات ال ُعمانية احلكومية ،وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة العاملــة فــي جمــال الإعالم،
وامل�سجلة بال�سجل التجاري ،وم�ؤ�س�ســات التعليـم العالـي تخ�صـ�ص �إعـالم ،والهواة امل�ستقلني يف املحتوى ال�سمعي والب�صري الإلكرتوين فقط  .فـي ال�سـلطنة عـن بـدء
ت�ســليم �إ�ســتمارات امل�شــاركة مب�ســابقة الإجادة الإعالمية لعــام 2019م لل ُعمانييـن امل�شـتغلني باملجاالت الإعالمية الإلكرتونية علـى �أن تقت�صـر امل�شـاركة خـالل هـذا العـام
علـى جمال الإعالم اجلديد فـي الأفرع التالية :
1.1ال�صحف الإلكرتونية .
2.2املحتوى ال�سمعي  /الب�صري الإلكرتوين.
3.3احلمالت الإعالمية التوعوية الإلكرتونية املتكاملة .
4.4احلمالت الإعالنية الت�سويقية الإلكرتونية املتكاملة .
5.5ح�سابات امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة على �شبكات التوا�صل االجتماعي.
•وذلــك �إبتدً ا من2019/10/3 :م و�إلــى نهايــة 2019/10/31م بحيث ت�ســلم جميــع الأعمال امل�شــاركة قبل نهاية 2019/11/3م وميكــن ن�ســخ �إ�ستمارة
امل�شاركة عرب املوقع « »omaninfo.omو�إر�سال املواد �إىل وزارة الإعالم وفقا ل�شروط امل�سابقة .علمـا ب�أنـه �سـيتم قبـول جميـع الأعمال التــي تــم
�إنتاجهــا وعر�ضهــا وبثها خــالل عامــي 2019/2018م.
•ملزيـد مـن اال�ستف�سـار يرجـى االت�صـال �أثنـاء �أوقـات العمـل الر�سـمية علـى الأرقام التاليــة . 93230737 - 24941515 :

ال�شروط العامة للرت�شح للجائزة:

�1 .1أن يكون املرت�شح للجائزة م�ؤ�س�سة �صحفية �إو �إعالمية� ،أو م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ص �أو م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �أو من ميثلهاـ.
2 .2تقت�صر م�شاركة طلبة م�ؤ�س�سات التعليم العايل على جماالت ال�صحف الإليكرتونية ،واملحتوى ال�سمعي/الب�صري الإليكرتوين ،واحلمالت الإعالمية التوعية
الإليكرتونية املتكاملة ،واحلمالت الإعالنية الت�سويقية الإليكرتونية املتكاملة وتقدم الأعمال ر�سميا يف هذا امل�سار من خالل م�ؤ�س�سة التعليم العايل التي ينتمي
�إليها الطلبة.
3 .3تقبل اجلائزة الرت�شح ال�شخ�صي للهواة امل�ستقلني يف جمال الإنتاج ال�سمعي/الب�صري الإليكرتوين فقط ،على �أن يكون املرت�شح للجائزة وقت التقدمي �إليها
على قيد احلياة.
�4 .4أن تكون الأعمال يف خمتلف املجاالت الفرعية للجائزة قد مت ن�شرها �أو بثها وتقدميها �إليكرتونيا وعن طريق ال�شبكة العاملية للمعلومات للجمهور باللغتني
العربية �أو الإجنليزية.
5 .5ال تقبل م�ؤ�س�سة اجلائزة �أعماال قدمت من قبل لنيل جائزة �أخرى داخل ال�سلطنة �أو خارجها ،على �أن تقدم امل�ؤ�س�سة املرت�شحة للجائزة �أو املرت�شح الفرد �إقرارا
مكتوبا بذلك .ويف حال اكت�شاف م�ؤ�س�سة اجلائزة ما يخالف ذلك الإقرار ميكنها �سحب اجلائزة مبا�شرة.
6 .6تقبل الأعمال التي ي�شرتك فيها �أكرث من �شخ�ص على �أن يتوىل الأ�شخا�ص الفائزون تق�سيم قيمة اجلائزة املالية بينهم دون تدخل من م�ؤ�س�سة اجلائزة.
7 .7يحق ملن منح اجلائزة يف جمال فرعي يف �أي من املجاالت الرئي�سية للجائزة ،تر�شيح نف�سه مرة �أخرى يف ذات املجال لكن يف جمال فرعي غري الذي فاز فيه �سابقا.
8 .8ال يحق ملن �شارك يف ع�ضوية اللجنة الرئي�سية للجائزة �أو �أ�سهم يف حتكيم �أي جمال من جماالتها �أو �شارك يف اللجان الإدارية والتنظيمية تر�شيح نف�سه للح�صول
عليها �إال بعد دورتني كاملتني من تاريخ م�شاركته يف اللجان ال�سابقة.
9 .9تقدم امل�ؤ�س�سات والأفراد طلب امل�شاركة يف اجلائزة من خالل تعبئة اال�ستمارة املتاحة على موقع الوزارة وتر�سل �إىل دائرة خدمات املراجعني بالوزارة م�شفوعة
باملادة امل�شارك بها مع توفري الروابط الإليكرتونية للأعمال املقدمة والتي �ستمكن جلان التحكيم من االطالع عليها يف �صيغتها الإليكرتونية على ال�شبكة
العاملية للمعلومات.
1010لن تتحمل م�ؤ�س�سة اجلائزة عدم فعالية الروابط الإليكرتونية للأعمال املتناف�سة والتي قدمتها امل�ؤ�س�سات والأفراد.
�1111ستقوم جلان التحكيم بتقييم امل�ضامني الإعالمية لل�صحف الإليكرتونية وح�سابات �شبكات التوا�صل االجتماعي للم�ؤ�س�سات املتقدمة للجائزة يف الأ�شهر الثالثة
الأخرية قبل التقدم للجائزة.
1212يقدم طلبة م�ؤ�س�سات التعليم العايل م�شاريع ال�صحف الإليكرتونية واحلمالت الإعالمية التوعوية الإليكرتونية املتكاملة ،واحلمالت الإعالنية الت�سويقية
الإليكرتونية املتكاملة ب�صيغة  PDFعلى �أن يحتوي امللف كافة مراحل امل�شروع ومن�شوراته .كما ميكنهم تقدمي املحتوى ال�سمعي/الب�صري ب�صيغة � ،MOVأو
� ،MP4أو .MPEG
1313يقدم املرت�شح ال�شخ�صي للجائزة ملفا يت�ضمن العنا�صر التالية:
ج � -صورتني فوتوغرافيتني حديثتني (.)6 * 4
ب  -ا�ستمارة الرت�شح للجائزة.
�أ  -ر�سالة طلب الرت�شح للجائزة.
1414حتدد اللجنة الرئي�سية للجائزة �شروطا فنية للمجاالت الفرعية التي ت�شملها كل دورة من دورات اجلائزة.
جهات الرت�شيح :
• امل�ؤ�س�سة ال�صحفية والإعالمية امل�سجلة لدى الوزارة وبال�سجل التجاري  • .م�ؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
•  الرت�شح ال�شخ�صي.
• �شركات ووكاالت العالقات العامة للدعاية واالعالن وامل�سجلة جميعها لدى الوزارة • .م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

وزارة الإعالم� :ص.ب  ،600الرمز الربيدي  ، 100م�سقط  -هاتف24941515 :
مـوقــــــع الـــــوزارة www.injaaz.om - www.omaninfo.om :

