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شروط عامة:
 .1أن يكون المرشح للوظيفة اإلشرافية قد أمضي مدة سنتين ميالديتين كاملتين على األقل
في وزارة اإلعالم .
 .2أن يكون آخر تقريرين حصل عليهم المرشح للوظيفة اإلشرافية بتقدير ممتاز.
 .3أال يكون قد وقع على المرشح للوظيفة اإلشرافية إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم
محوها وفقا للقواعد المقررة قانونا.
 .4على المرشح للوظيفة اإلشرافية اجتياز المقابلة الشخصية.
 .5على المتقدم للوظيفة اإلشرافية أن يقوم بإعداد تقرير يتضمن أهم األعمال التي قام بها
في العام الماضي في مكان عمله الحالي ،ويقدم خطة عمل مقترحة عن عمل الوحدة
التنظيمية المرشح لها.

على الراغبين في شغل الوظائف االشرافية وتنطبق عليهم الشروط تقديم الطلبات حسب النموذج المرفق إلى لجنة تسكين
الوظائف اإلشرافية الشاغرة بالهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة اإلعالم
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