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الوظيفة 
اإلشرافية 

 الشاغرة

 االختصاصات
 الشروط األساسية طبقا

 المدنية الخدمة مجلس لقرار

  5002 لسنة 52 رقم

مدير ادارة 

 قناة إثراء
 

اعداد وانتاج البرامج الدينية والبرامج الثقافية والعلمية الهادفة  .1

في مختلف العلوم الدينية بالتعاون مع جهات االختصاص 

بالتلفزيون وعرضها على شاشتها بهدف التعريف باإلسالم وتدعيم 

وثقافته وقيمه الروحية مفاهيم ومبادئ الدين االسالمي الحنيف 

. 

متابعة املناسبات الدينية والعمل على تغطيتها بالشكل املالئم  .2

بالتعاون والتنسيق مع الجهات املختصة في هذا الشأن داخل 

 وخارج التلفزيون.

اعداد وانتاج وعرض املواد خاصة تهدف الى تنمية املجتمع  .3

بالتعاون مع ومشاركة افراده في قضايا الوطن في مجال تخصصها 

 الجهات املختصة بالتلفزيون .

اعداد وانتاج برامج افالم اعالمية وثائقية في مجال تخصصها  .4

خاصة بدولة الكويت وقضاياها العادلة بالتعاون مع الجهات 

 .ى شاشاتها في املناسبات املختلفةاملختصة بالتلفزيون لعرضها عل

سالمية وقيم اعداد وانتاج برامج ثقافية في اطار املبادئ اال  .5

املجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده بالتعاون مع جهات االختصاص 

 بالتلفزيون وعرضها على شاشاته .

العمل على تنفيذ املواد املقرر انتاجها او شرائها واعداد ما يلزم  .6

 لهذا التنفيذ .

مؤهل جامعي تخصصي  -

خبرة فعلية سنوات 11+ 

 في مجال العمل على األقل.

 

 11+ صصي دبلوم تخ -

خبرة فعلية في مجال  سنة

 .العمل  على األقل
 

 



الوظيفة 
اإلشرافية 

 الشاغرة

 االختصاصات
 الشرررررروط األساسرررررية طبقرررررا

 المدنيرة الخدمة مجلس لقرار

   5002 لسنة 52 رقم

ادارة مدير 

 االنتاج

اعداد امليزانيات التقديرية للبرامج االعالمية واالعمال   .1

الدرامية للتلفزيون وعرضها على الجهات املختصة لالعتماد 

 والتنفيذ .

االشراف على العملية االنتاجية للبرامج االعالمية واالعمال  .2

 الدرامية للتلفزيون واعتماد اشعارات انتاج البرامج.

لفنية واملعدات والتجهيزات الالزمة النتاج توفير العناصر ا .3

 البرامج االعالمية واالعمال الدرامية .

االشراف الكامل على البرامج االعالمية واالعمال الدرامية  .4

للتلفزيون بنظام املنتج املنفذ وتقديم تقارير عن سير العمل 

 في مراحل انتاجها.

مؤهل جامعي تخصصي  -

خبرة فعلية سنوات  11+ 

 ل العمل على األقل.في مجا

 

 11+ دبلوم تخصصي  -

خبرة فعلية في مجال  سنة

 .العمل  على األقل
 

 

 


