دليــل
مسابقة األندية لإلبداع الشبابي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨م
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مقدمة

تعتبر األنشطة الرياضية والشبابية من أهم البرامج التي تالمس طموحات الشباب وهي غاية في
األهمية لبنائه بدنيا وصحيا وفكريا ،حيث تعتبر بمثابة المساحة الواسعة لشغل أوقات الفراغ وغرس
قيم العمل الجماعي والتعاون والتنافس الشريف للوصول إلى األهداف المرجوة ،كما أنها تعزز الروح
المعنوية وتغرس في شخصيتهم النظرة الشمولية نحو ما يحيط بهم من متغيرات.
وحيث أن وزارة الشؤون الرياضية هي الجهة التي تدعم البرامج الشبابية باألندية  ،فإنه يتطلب المضي
قدما لتفعيل األنشطة الشبابية في األندية الرياضية ،بما يخدم الرياضة والشباب وفئات المجتمع
األخرى .
وبما أن خارطة البرامج الشبابية التي ترعاها الوزارة تتطلب التنسيق بشأنها مع الجهات ذات العالقة،
فال بد أن تشترك في تنفيذ تلك الخارطة جميع الجهات المعنية بالشأن الشبابي وخاصة مؤسسات
المجتمع المدني وذلك لضمان نجاحها وإحداث حراك اجتماعي على جميع المستويات  ،ويتم تنفيذ
المسابقة على ثالثة مراحل رئيسية وهي كالتالي:

( تصفيات على مستوى النادي )

خالل الفترة من  1أكتوبر  2018م إلى  31ديسمبر  2018م .

( تصفيات على مستوى المحافظة )

خالل الفترة من  28 - 1فبراير  2019م .

( نهائيات على مستوى السلطنة )

خالل الفترة من  31 - 1مارس  2019م .
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الرؤية
تطوير مهارات وقدرات الشباب العماني في شتى المجاالت العلمية والفنية والثقافية .

الرسالة
خلق جيل من الشباب مؤمن بقدراته وإمكانياته واعي بأدواره ومسؤلياته في دفع عجلة
التنمية المستدامة.

أهــداف
المسابقة
-

تفعيل العمل المؤسسي الشبابي باألندية .

-

تعزيز قيم المواطنة والهوية العمانية.

-

تطوير قدرات ومهارات الشباب العماني.

-

اكتشاف وابراز المواهب الشبابية والعمل على صقلها .

آلية التسجيل
التسجيل من خالل الموقع االلكتروني للمسابقة :
()www.youthcreations.om
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القيـــــم

مشاركة

إبداع

إنجاز
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الفئة
العمرية
المستهدفة

تستهدف المسابقة الشباب العماني في الفئة العمرية من (  10الى  ) 30سنة لكال
الجنسين (الذكور واإلناث) وفق اآلتي:

الفئة األولى :
( ١٥-١٠سنة )

ال يقل عمر المشارك عن  10سنوات وال يتجاوز 15
سنة من موعد انطالق المسابقة بتاريـخ
 1أكتوبر 2018م .

الفئة الثانية :
( ٢٢-١٦سنة )

ال يقل عمر المشارك عن  16سنة وال يتجاوز 22
سنة من موعد انطالق المسابقة بتاريـخ
 1أكتوبر 2018م .

الفئة الثالثة :
( ٣٠-٢٣سنة )

ال يقل عمر المشارك عن  23سنة وال يتجاوز 30
سنة من موعد انطالق المسابقة بتاريـخ
 1أكتوبر 2018م .
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مجاالت
المسابقة

ثقافية
المسابقة الثقافية (عمانيات)  ،المسابقة الثقافية (شواهد التاريخ)

تقنية
األفالم القصيرة  ،التصميم الرقمي ( تطبيق الهاتف الذكي )  ،التصوير الضوئي .

فنية
الفنون التشكيلية (الخط العربي)  ،الفنون التشكيلية (الرسم)  ،المسرح ،
التعليق الرياضي .

أدبية
اإللقاء الشعري  ،الشعر الشعبي  ،الشعر الفصيح  ،الخطابة  ،فن الشلة .
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الجوائز المالية للفائزين في المسابقة للموسم

( ٢٠١٩ / ٢٠١٨م )

جميع الجوائز بالريال 7
عماني

جائزة
أفضل لجنة
شبابية
يتم منح جائزة ألفضل لجنة شبابية بالمسابقة بناءا على معايير تقييم األداء المحددة من قبل
اللجنة الرئيسة وهي على النحو االتي :
على مستوى النادي من  ١أكتوبر الى  31ديسمبر 2018م
تنفيذ المسابقات
االلتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ المسابقات
الترويج
االجتماعات واللقاءات مع فرق العمل بالمحافظات
التجاوب مع فرق العمل بالمحافظات
تكريم الفائزين

على مستوى المحافظة  28 - 1فبراير  2019م
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على مستوى السلطنة  31 - 1مارس 2019م

المشاركة في تصفيات المحافظة

المشاركة في نهائيات السلطنة

عدد المراكز الفائزة

عدد المراكز الفائزة

جائزة أفضل
فريق عمل
بالمحافظات

يتم منح جائزة ألفضل فريق عمل بالمحافظات في المسابقة بناءا على معايير تقييم األداء المحددة
من قبل اللجنة الرئيسة وهي على النحو االتي :
على مستوى النادي من  ١أكتوبر الى  31ديسمبر 2018م

التواصل مع األندية
الدعم الفني

على مستوى المحافظة  28 - 1فبراير  2019م

أماكن تنظيم المسابقات
اإللتزام بخطة تنفيذ المسابقات
الترويج
االجتماعات واللقاءات مع اللجنة الرئيسية وفرق العمل .
التجاوب مع اللجنة الرئيسية
تكريم الفائزين
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شروط مسابقة األندية لإلبداع

الشبابي (  2019 / 2018م )

الشروط العامة
 -١يجب أن يكون المشارك  /المشاركة عماني الجنسية.
 -٢ال تقبل المشاركات إال من خالل التسجيل اإللكتروني بموقع المسابقة في فترة التسجيل المحددة من
قبل األندية .
 -٣يحق للمشارك التسجيل في مجال واحد فقط وتمثيل نادي واحد فقط في جميع مراحل المسابقة.
 -٤أن ال يكون العمل المقدم قد تمت المشاركة به سابقا أو تم نشره (مع مراعاة الشروط الفنية لكل
مجال) .
 -٥االلتزام بكافة الشروط والمتطلبات المحددة لكل مجال في جميع مراحل المسابقة وفي حال وجود أية
مخالفة يحق لفريق العمل ولجنة التحكيم استبعاد المشاركة المخالفة.
 -٦تنظم المسابقات وفق المعايير وعناصر التقييم الموضوعة لكل مجال.
 -٧تعتمد نتائج المسابقات خالل المرحلة األولى في النادي .
 -٨يحق للجنة الرئيسية دمج التصفيات خالل المرحلة الثانية وفق عدد األندية المشاركة على مستوى كل
محافظة.
 -٩يحق للجنة الرئيسية االحتفاظ باألعمال الفائزة بالمراكز الثالثة األولى على مستوى السلطنة في مسابقات
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الفنون التشكيلية ( الخط العربي  -الرسم ) والتصوير الضوئي ويحق للمشاركين في غير ما ذكر المطالبة
بأعمالهم بعد إنتهاء موسم المشاركة خالل الفترة  31 - 1مايو ٢٠١٩م  ،وتعتبر األعمال ملكًا للجنة الرئيسية
بعد انقضاء هذه الفترة ويحق لها التصرف بها حسب ما تراه مناسبًا.
 -١٠يحق للجنة التحكيم الرئيسية لكل مسابقة في المرحلة الثالثة رفض أو عدم قبول أي من األعمال
المشاركة وفق تقديرها المطلق ودون الحاجة إلى إرسال إخطار أو سبب الرفض أو عدم القبول للمشارك
المعني بذلك.
 -١١تكون قرارات لجنة التحكيم لكل مسابقة في المرحلتين الثانية والثالثة نهائية بعد اعتمادها من اللجنة
الرئيسية وملزمة لجميع المشاركين وغير قابلة للطعن.

حقوق الملكية الفكرية
 .1يجب أن ال ينتهك أي عمل مقدم حقوق أي مؤلف أو عالمة تجارية أو أية حقوق معنوية أو حقوق الخصوصية
أو اإلعالن أو حقوق الملكية الفكرية ألي جهة أو شخص .
 .2يحق للجنة الرئيسية للمسابقة نشر أو استخدام أو المشاركة بأي عمل مقدم وفق ما ترتأيه مناسبًا وال
يحق للمشارك التظلم في هذا الشأن .
 .3على المشاركين في المسابقة استخراج واستصدار الرخص والموافقات من الجهات الحكومية المعنية
بالسلطنة قبل تقديم المشاركة في أي مرحلة من مراحل المسابقة.

مالحظة  :يرجى قراءة الشروط العامة والشروط الفنية قبل استكمال اجراءات التسجيل.
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مسابقة الشعر (الشعبي  -الفصيح)
الشـــروط الفنية
 -١المجال مفتوح لكافة المضامين الشعرية .
 -٢أن يكون النص من إبداع المشارك شخصيا.
 -٣أن يكون تقييم النص باإللقاء أمام لجنة التحكيم .
 -٤أن ال يكون النص قد سبق نشر في الصحف أو المجالت أو اشترك به في أية مسابقة أو فعالية أو أية جهة
أخرى.
 -٥ال تقل أبيات القصيدة عن ( ) 12بيتا وال تزيد عن (  ) ٢٠للقصيدة العمودية  ،و ال تقل أبيات القصيدة عن ( ) 5
مقاطع وال تزيد عن (  ) 10مقاطع للقصيدة التفعيلية.
 -٦يشترط خلو النص من األخطاء اللغوية واإلمالئية والوزنية.
 -٧أن يقدم المشارك نص جديد من إبداعه في كل مرحلة من مراحل المسابقة .
 -٨يتم تحميل مادة المشاركة عن طريق الموقع اإللكتروني حسب الفترة المحددة ويقدم العمل ورقي
داخل مظروف يكتب عليه نوع المشاركة وأسم ورقم هاتف المشارك.
عناصـــــر التقـــييم
المهارات الشخصية

االبداع الشعري
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 طريقة إلقاء القصيدة وتنوع رتم الصوت خالل اإللقاء لغة الجسد ( حركات اليد وتعابير الوجة) المظهر الخارجي والكاريزما الصور الشعرية خلو القصيدة من األخطاء الوزنية واإلمالئية الوحدة الموضوعية للقصيدة الترابط والبحر المميز للكتابة المطلع القوي والخاتمة المميزة االستعارات الشعرية -االلتزام بالفكرة أو الموضوع

مسابقة األفالم القصيرة
الشـــروط الفنية
 -١أن يكون الفلم مبني على سيناريو وفكرة مناسبة تساهم في تقديم فلم هادف بحيث يناقش القضايا
المجتمعية التي تهم الشباب العماني.
 -٢ال تقبل المشاركة بأكثر من عمل واحد لكل مشارك.
 -٣مدة الفلم تتراوح من  3الى  5دقائق .
 -٤أن يكون العمل المشارك من إنتـــاج عام 2018م.
 -٥قياس الفيديوFull HD 1920 x 1080 :
 -٦نوع الملفات :احد النظامين التاليين  MOVأو AVIأو ويندوز صيغة  WMVمع مراعاة ضبط أعلى جودة.
 -٧يوضح اسم المخرج و ابرز المشاركين في صناعته بشكل منفصل عن الفلم القصير ويقدم في CD
للنادي.
 -٨وجود قصة وسيناريو واضح ذو مدخل وبناء مبدع.
 -٩جودة عالية للمونتاج من خالل االختيار األمثل لإلضاءة و زوايا التصوير وتكوين اإلطار .
 -١٠يتم تحميل مادة المشاركة عن طريق الموقع اإللكتروني حسب الفترة المحددة ويقدم العمل داخل
مظروف يكتب عليه نوع المشاركة وأسم ورقم هاتف المشارك
عناصـــــر التقـــييم

الجوانب الفنية

 وضوح موضوع الفيلم (يناقش القضايا المجتمعية التيتهم الشباب العماني)
 تسلسل السيناريو (ذو مدخل وبناء مبدع) وضوح اللغة أزياء الممثلين -أداء الممثلين

تقنيات الفلم

 اإلضاءة وزوايا التصوير وتكوين اإلطار جودة اإلنتاج والتصوير قياس الفيديو ()1080×1920 إبداعية المونتاج -تجانس وتناسق الصوت والصورة
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مسابقة المسرح

الشـــروط الفنية
 -١أن تكون الفرقة المتقدمة للمشاركة تمثل أحد األندية  ،وتحمل مشاركتها اسم النادي .
 -٢أن يكون النص لكاتب عماني.
 -٣اختيار الموضوعات بما ال يتعارض مع العادات والتقاليد العمانية.
 -٤تتحمل الفرقة تبعات أي استقطابات أو تعديالت على النص أثناء تقديم العرض .
 -٥اعتماد النص المسرحي من وزارة التراث والثقافة قبل العرض في كافة مراحل المسابقة من خالل
التنسيق مع مديريات ودوائر الوزارة بالمحافظة .
 -٦أن ال يكون العرض المسرحي المرشح للمسابقة قد تم عرضه مسبقًا أو المشاركة به بأحد المهرجانات
المسرحية الداخلية أو الخارجية بشكل أو بآخر .
 -٧ان ال يزيد عدد افراد الفرقة ( الممثلين وطاقم العمل ) عن ( )20فرد.
 -٨تتراوح مدة العرض المسرحي المشارك ما بين (  ) 50 - 40دقيقة.
 -٩يجوز ان تكون أعمار الفنيين للفرقة أكثر من  30سنة  ،وكاتب النص والمخرج حتى  45سنة فقط.
 -١٠توظيف الفضاء المسرحي في الرؤية اإلخراجية من خالل عنصر الممثل واإلضاءة واالكسسوار ويمكن
االستعانة ببعض قطع الديكور غير الثابت إذا لزم األمر .
 -١١يتم تحميل مادة المشاركة وموافقة الجهات المعنية عن طريق الموقع اإللكتروني حسب الفترة
المحددة ويقدم العمل ورقي داخل مظروف يكتب عليه نوع المشاركة وأسم ورقم هاتف المشارك
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عناصـــــر التقـــييم

النص المسرحي

 الفكر والهدف بناء الشخصيات تسلسل االحداث -لغة الحوار

اإلخــراج

 األسلوب استخدام أدوات العرض الحركة واالداء -العمل الجماعي

التمثيل

 اإللقاء واألداء اإلحساس والتفاعل التعامل مع األدوات -التقمص والتركيز

السينوغرافيا

 اإلضاءة الديكور األزياء الموسيقىوالمؤثرات -السمعية
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مسابقة الخطابة
الشـــروط الفنية
 -١إلمام المشارك بقواعد النحو بشكل سليم وتوظيف المهارات اإلبداعية في التعبير.
 -٢يقدم مضمون الخطابة وفق الموضوعات والمعايير المحددة من قبل لجنة التحكيم الرئيسية.
 - 3يقدم المشارك خطابه أمام لجنة التحكيم باللغة العربية الفصحى في جميع مراحل المسابقة .
عناصـــــر التقـــييم
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المهارات الشخصية

 التحكم بالصوت مهارات البالغة والبيان للمتحدث لغة الجسد -الحضور (الكاريزما)

المهارات الخطابية

 أسلوب طرح الخطاب إدارة الوقت اإلختزال التأثير في الجمهور فكرة الخطابة وأهميتها إدارة المهارات اإلبداعية في أسلوب الخطابة المعلومات وتوظيفها -توافق الخطاب مع أداء الخطيب

مهارات االرتجال

 سرعة البديهة ثقافة الخطيب وعي ونضج الخطيب -تمكن الخطيب من موقف اإلرتجال وكيفية التعامل معه

مسابقة فن الشلة
الشـــروط الفنية
 -١للمشارك الحرية في اختيار القصيدة .
 -٢تعتبر المشاركة فردية وال تعتمد المشاركة الجماعية .
 -٣أن تكون القصيدة للمشارك أو لشاعر عماني وال تقل عن  10أبيات وال تزيد عن  12بيت.
 -٤يجب أن ال يكون العمل سبق المشاركة به او نشره في مواقع التواصل االجتماعي او طرحه من قبل.
 -٥يشترط خلو القصيدة من األخطاء الوزنية .
-٦على المشارك التركيز في لحن الشلة و االبتعاد عن اللحن الغنائي في األداء .
 -٧أن يلقي المشارك أحد فنون البادية في كل مرحلة من مراحل المسابقة الثالثة ( حسب أختيارة ) همبل
أو طارق أو التغرود.
 -٨أن ُيلقي المشارك القصيدة في كل مرحلة من مراحل المسابقة الثالث أمام لجنة التحكيم وان ال تكون
القصيدة مكررة.
 -٩يتم تحميل مادة المشاركة عن طريق الموقع اإللكتروني حسب الفترة المحددة ويقدم العمل ورقي
داخل مظروف يكتب عليه نوع المشاركة وأسم ورقم هاتف المشارك .
عناصـــــر التقـــييم
 تحكم بدرجات الصوت لحن الشلة التفاعل مع معاني القصيدة واللحن لغة الجسد (حركات اليد وتعابير الوجه) المظهر الخارجي والكاريزما -خلو القصيدة من األخطاء الوزنية
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المسابقة الثقافية ( عمانيات )
الشـــروط الفنية
 -١يتكون كل فريق من ثالثة مشاركين فقط.
 -٢موضوعات المسابقة متنوعة في مختلف المجاالت المرتبطة بالسلطنة مثل :
* السياحة * الشخصيات العمانية * الجغرافيا * المعالم العمانية * التاريخ * المشاريع التنموية * المعلومات
العامة
 -٣نظام المسابقة يكون ( اختيار متعدد) وتحدد عدد ( )10أسئلة لكل فريق .

المسابقة الثقافية ( شواهد التاريخ )
الشـــروط الفنية
 -١يتكون كل فريق من ثالثة مشاركين فقط.
 -٢موضوعات المسابقة متنوعة في مختلف المجاالت المرتبطة بالسلطنة مثل :
* السياحة * الشخصيات العمانية * الجغرافيا * المعالم العمانية * التاريخ * المشاريع التنموية * الرياضة
العمانية
 -٣نظام المسابقة يكون ( اختيار متعدد) وتحدد عدد ( )10أسئلة لكل فريق.
 -٤المراجع :
* الموسوعة العمانية (كافة األجزاء)
* عمان في التاريخ (اصدار وزارة اإلعالم)
* دراسات في التاريخ العماني ( د .سعيد الهاشمي)
* الرائع في التاريخ العماني (جزئيين  /سالم البوسعيدي)
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مسابقة التعليق الرياضي
الشـــروط الفنية
 -١على المشارك إعداد (مقطع التعليق) في أي رياضة فردية أو جماعية  ،ومدة المقطع ال تتعدى (دقيقة)
ويقدم المقطع للجنة التحكيم في المراحل الثالثة من المسابقة قبل انطالق فترة التحكيم .
 -٢يقوم المشارك بتحميل مقطع فيديو تسجيلي (ال يتعدى دقيقة) يظهر فيه وهو يعلق على أي رياضة
فردية أو جماعية من اختياره عن طريق الموقع اإللكتروني حسب الفترة المحددة ويقدم العمل في ( ) CD
أو (  ) FLASHيكتب عليه نوع المشاركة وأسم ورقم هاتف المشارك.
 -٣يتم تقييم المشارك في جميع مراحل المسابقة بالتعليق المباشر أمام لجنة التحكيم ،وستعرض لجنة
التحكيم فيديو من إعدادها للمتسابق أثناء فترة التحكيم ليتم التعليق عليه.
 -٤ال يسمح بمشاركة المعلقين الرياضيين المنتسبين أو سبق التعاقد معهم في وسائل اإلعالم المحلية أو
الخارجية .
عناصـــــر التقـــييم
 التحكم بدرجة الصوت القدرة على الوصف الثقافة الرياضية في اللعبة المراد التعليق عليها اإللمام بالجوانب الفنية اإللمام بالجوانب التحكيمية سالمة اللغة ومخارج الحروف تسلسل سرد المعلومات االلتزام بالزمن المحدد ( كما هو موضح بالشروط الفنية ) التعامل مع المواقف الصعبة -سرعة البديهة
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مسابقة الفنون التشكيلية ( الخط العربي )
الشـــروط الفنية
 -١يحق المشاركة بعمل واحد وفي مجال واحد فقط  ،وان تكون األعمال المقدمة حديثة اإلنتاج ولم يسبق
المشاركة بها في مسابقات مماثلة سوآء داخل السلطنة أو خارجها.
 -٢أن تقتصر األعمال في الخط العربي على الخطوط الخمسة االساسية وهي ( الثلث ـ النسخ ـ الفارسي ـ
الديواني ( الديواني الجلي )  -الرقعة).
 -٣للفنان الحرية في تقديم رؤيته الفنية الخاصة فيما يتعلق بمضمون العمل الفني وصياغته الشكلية .
 -٤يحق للجنة التحكيم استبعاد األعمال المنسوخة أو المنقولة وإذا ثبت ذلك قبل أو أثناء أو بعده يحرم
صاحبها من المشاركة في المسابقة .
 -٥يشترط في مجال الخط العربي أن ال تزيد مقاسات األعمال الفنية عن (  ٦٠ × ٤٠سم ) و ال تقل عن ( ٥٠ × ٣٠
سم ) .
 -٦التقيد بإخراج العمل الفني بشكل مناسب.
 -٧يتم تحميل مادة المشاركة عن طريق الموقع اإللكتروني حسب الفترة المحددة ويقدم العمل الفني
مغلفا وال تتحمل لجنة التحكيم المسئولية في حالة حدوث تلف للعمل عند التخزين ما لم يكن مغلفا.
عناصـــــر التقـــييم
 إبداعية الخط من حيث المنظور إخراج العمل الفني تجانس وتناسق األلوان قياسات الصورة (كما هو موضح في الشروط الفنية) الرؤية الفنية للعمل والتكوين الفني والقيم الجماليةتقنيات الخط
 المواد المستخدمة -نوع الخط (كما هو موضح في الشروط الفنية)
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مسابقة الفنون التشكيلية ( الرسم )
الشـــروط الفنية
 -١يحق المشاركة بعمل واحد وفي مجال واحد فقط  ،وان تكون األعمال المقدمة حديثة اإلنتاج ولم يسبق
المشاركة بها في مسابقات مماثلة سوآء داخل السلطنة أو خارجها.
 -٢للفنان الحرية في تقديم رؤيته الفنية الخاصة فيما يتعلق بمضمون العمل الفني وصياغته الشكلية .
 -٣يحق للجنة التحكيم استبعاد األعمال المنسوخة أو المنقولة وإذا ثبت ذلك قبل أو أثناء أو بعده يحرم
صاحبها من المشاركة في المسابقة .
 -٤يشترط في مجال الرسم أن ال تزيد مقاسات األعمال الفنية عن (  100 × 100سم ) و ال تقل عن (  ٦٠ × ٦٠سم ) .
 -٥التقيد بإخراج العمل الفني بشكل مناسب.
 -٦يتم تحميل مادة المشاركة عن طريق الموقع اإللكتروني حسب الفترة المحددة ويقدم العمل الفني
مغلفا وال تتحمل لجنة التحكيم المسئولية في حالة حدوث تلف للعمل عند التخزين ما لم يكن مغلفا.

عناصـــــر التقـــييم
 إبداعية الرسمة من حيث المنظور إخراج العمل الفني التوازن في الشكل و األلوان قياسات الصورة (كما هو موضح في الشروط الفنية) الرؤية الفنية للعمل والتكوين الفني والقيم الجمالية -تقنيات الرسمة في المواد المستخدمة

21

مسابقة التصوير الضوئي
الشـــروط الفنية
 -١ان تكون الصورة المقدمة حديثة لعام 2018م ومن تصوير المشارك شخصيا.
 -٢تكون المشاركة بصورة واحدة فقط .
 -٣تكون المشاركة مفتوحة في مختلف المواضيع.
 -٤تقبل الصورة الملتقطة بكاميرات رقمية والمعالجة رقميا وال تقبل الصورة الملتقطة بكاميرات الهاتف
النقال.
 -٥يتم تحميل مادة المشاركة عن طريق الموقع اإللكتروني حسب الفترة المحددة و تقدم الصورة في
قرص مدمج ( )CDوبجودة عالية ومطبوعة بمقاس ال يقل عن ( )8بوصة ( 20سم ) كحد ادنى ألقصر ضلع
في الصورة  ،وال تزيد عن (  )16بوصة (  40سم ) كحد اقصى ألطول ضلع  ،وتقبل الصورة بين هذين المقاسين.

عناصـــــر التقـــييم
 التكوين وتجانس عناصر الصورة االضاءة والوضوح وحدة الصورة الموضوع (الفكرة وابداعية الصورة ) المعالجة الرقمية -الطباعة
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مسابقة اإللقاء الشعري
الشـــروط الفنية
 -١المجال مفتوح لكافة المضامين الشعرية .
 -٢أن تكون القصيدة لشاعر عماني .
 -٣إلقاء القصيدة أمام لجنة التحكيم في مختلف مراحل المسابقة.
 -٤يشترط خلو القصيدة من األخطاء اإلمالئية واللفظية والوزنية .
 -٥التقييم يكون حسب استمارة المعايير المحددة من اللجنة.
 -٦يتم تحميل مادة المشاركة عن طريق الموقع اإللكتروني حسب الفترة المحددة ويقدم العمل ورقي
داخل مظروف يكتب عليه نوع المشاركة  .وأسم ورقم هاتف المشارك

عناصـــــر التقـــييم
 اختيار القصيدة اإللقاء بمخارج لفظية واضحة التحكم بالصوت التفاعل مع معاني القصيدة توظيف المهارات اإلبداعية في اإللقاء لغة الجسد المظهر الخارجي والكاريزما -االلتزام بالمدة الزمنية
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مسابقة التصميم الرقمي ( تطبيق الهاتف الذكي )
الشـــروط الفنية
 -١أن يكون تطبيق الهاتف الذكي مرتبط بالمجال الرياضي أو الشبابي .
 -٢أن ال يكون التطبيق سبق المشاركة به بأي مسابقة أو استخدم من قبل .
 -٣أن يتطابق العمل مع الشروط والمقاييس الفنية.
 -٤سهولة استخدام التطبيق ووضوح خطوات تقديم أو طلب الخدمة.
 -٥إكمال إجراءات تقديم الخدمة إلكترونيًا ( . ) services delivery
 -٦خطة استدامة التطبيق ( االستمرارية ) .
 -٧وجود مادة شارحه لكيفية اإلستخدام ( دليل اإلستخدام و مادة تسويقية ) .
 -٨يتم تحميل مادة المشاركة عن طريق الموقع اإللكتروني حسب الفترة المحددة ويقدم العمل في (
 ) CDأو (  ) FLASHيكتب عليه نوع المشاركة وأسم ورقم هاتف المشارك .
عناصـــــر التقـــييم
االبتكار وال ّتجديد
في التطبيق

أهم ّية الخدمة
ّ
المقدمة
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 فكرة التطبيق التقنية المستعملة -مظهر التطبيق

 مدى الحاجة إلى الخدمة التي يقدمهاالتطبيق
 إتاحة إمكانية التواصل ّتوفر دليل استعمال واضح

المحتويات التي
ّ
يوفرها ال ّتطبيق

واجهة االستعمال

 ثراء محتويات ال ّتطبيق جودة ال ّتنظيم وال ّتبويب -االستخدام الفعال للوحدة الخلفية  /قاعدة البيانات

 ال ّتجانس الجمالية و األلوان والخطوط -سهولة االستعمال

التقنية

 قيم التطبيق من ناحية التفرد والميزات ّدقة ال ّتطوير
 -سرعة االستجابة

الترويج

 تسمية ال ّتطبيق وجود دليل االستخدام والمادة التسويقية -قابل ّية ال ّترويج

مالحظة  :قد يتم إضافة أو تعديل في عناصر التقييم حسب ما تراه لجنة التحكيم الرئيسية في
المرحلتين الثانية والثالثة من تصفيات المسابقة.
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youtube.com/user/mosagovom
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www.mosa.gov.om

youth_creations
www.youthcreations.om

28

