لجنة جوائز التفوق الصحفي
اإلعالن عن بداية التقديم للمنافسة لجوائز العام 2016م

سعيا ً من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية لترقية مهنة الصحافة وتحفيز الصحفيين
العاملين في المجال الصحفي لمزيد من بناء القدرات في المجاالت الصحفية المختلفة  ،واستمرارا ً لنهج
المجلس فى اإلعالن عن جوائزه  ،يسر لجنة جوائز التفوق الصحفي اإلعالن عن بدء التنافس على
جوائز المجلس للعام  2016في مجاالت التنافس التالية -:
أوال ً  :جوائز في المهارات التحريرية -:
 .1جائزة بشير محمد سعيد لألخبار والتقارير الصحفية .
 .2جائزة إسماعيل العتبانى للصحافة اإلستقصائية( التحقيق الصحفي).
 .3جائزة أحمد يوسف هاشم للحوار الصحفي .
 .4جائزة زين العابدين حسين شريف لمواد الرأي( المقال بأنواعه).
 .5جائزة الفاتح النور للمراسل الصحفي الوالئي.
 .6جائزة هاشم ضيف هللا لألداء الصحفي الرياضي.
 .7جائزة محمد أحمد السلمابي لتغطية الشئون اإلقتصادية.
 .8جائزة بخيتة أمين لالداء اإلجتماعي .
 .9جائزة محمد سعيد معروف لألداء الثقافي والفني.
 .10جائزة عزالدين عثمان للكاريكاتير الصحفي.
 .11جائزة أحمد محمود للصورة الصحفية.
ثانيا ً  :الشهادات التقديرية -:
تمنح شهادات تقديرية لألعمال الفائزة في المجاالت التالية وتقدم طلبات التنافس على هذه
الشهادات التقديرية بواسطة المؤسسات الصحفية واإلعالمية -:
•
•
•
•
•

شهادة اإلخراج الصحفي .
شهادة المطابع الصحفية.
شهادة دور التوزيع.
شهادة وكاالت اإلعالن.
شهادة مراكز المعلومات الصحفية .

شروط وضوابط الترشيح لجوائز المجلس -:
 .1أن يكون المرشح مسجالً في سجل الصحفيين لدى االتحاد العام للصحفيين السودانيين
( المادة /23أ) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م.
 .2أن تقدم األعمال المرشحة للجائزة بواسطة األفراد أو المؤسسات الصحفية.
 . .3أن ترفق السيرة الذاتية و عدد ( )2صورة فوتوغرافية بحجم الباسبورت حديثة للصحفي
المرشح للجائزة.
 .4أن يكون العمل أصيالً لم يسبق تقديمه في أية منافسة سابقة  ,وأن تقدم نسخة أصلية من
العمل المرشح للمنافسة ال ترد.
 .5أن يتم التقديم لنيل جائزة واحدة من جوائز المجلس.
 .6على الصحفيين اإللتزام بالمعايير المهنية والمواثيق األخالقية في العمل الصحفي.
 .7على المطابع ودور التوزيع ووكاالت ومراكز المعلومات إستيفاء شروط التصديق وتجديده
للتأهل للمنافسة .
 .8في البند ( )4في مقال الرأي أن يتقدم الشخص بنفسه أو تقوم المؤسسة الصحفية بترشيح كاتب
مواد الرأي ويشترط ترشيح عملين عن كل شهر خالل العام المعنى .
 .9أن تكون األعمال المرشحة قد نُشرت فى الفترة من  /1يناير 2016م حتى  /31ديسمبر
2016م.
أن تسلم األعمال الصحفية المرشحة للمنافسة باليد للجنة الجوائز بالمجلس القومي
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للصحافة والمطبوعات الصحفية ,أو البريد العادي .
يبدأ تقديم الطلبات ابتدا ًء من األحد الموافق  6/8/2107وينتهي في يوم الخميس
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.2017/8/31
للمزيد من االستفسار ومعرفة تفاصيل معايير اختيار األعمال وتوضيح األشكال
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األكاديمية والمهنية  ،يُرجى مراجعة مقررية اللجنة باألمانة العامة لمجلس الصحافة ،أو زيارة
الموقع اإللكتروني للمجلس  ،www.ncpp.sdأو صفحة المجلس على الفيس بوك
(مجلس الصحافة  -السودان).

