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االختصاصات

 .1اصدار الئحة تنظيم اجراءات تراخيص القنوات
الفضائية ومنشآت االنتاج الفني .
 .2وضع االجراءات القانونية الخاصة بإصدار
التراخيص ورصد القنوات المرئية الخاصة
والمطبوعات المرئية الخاصة .
 .3وضع الئحة إلجراءات تفريغ البرامج وآلية
تقديم الشكاوى والقضايا ومتابعتها .

ع ييييييييييي

مدير إدارة
المعارض واإلصدارات
اإلعالمية

 .1تنظييييييييييييم اجيييييييييييراءات اال يييييييييييرا
المعارض .
 .2اعييييييداع واباعيييييية االصييييييدارات االع نييييييية
الخاصييييييييييييية بالمعيييييييييييييارض والنيييييييييييييدوات
والمؤتمرات بالداخل والخارج.
 .3مراجعيييييييييية االصييييييييييدارات التييييييييييي تعتمييييييييييد ا
اليييييييييييييو ار والت كيييييييييييييد مييييييييييييي مطابقتهيييييييييييييا
ل مواصفات والتوصيات المط وبة .
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شروط عامة:
 .1أن يكون المرشح للوظيفة اإلشرافية قد أمضي مدة سنتين ميالديتين كاملتين على األقل
في وزارة اإلعالم .
 .2أن يكون آخرتقريرين 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
في مبنى الشويخ ( مبنى رقم  ) 2قطاع الشؤون القانونية – مكتب الوكيل المساعد للشؤون القانونية
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