
 الشؤون اإلدارية واملاليةقطاع  
 املقابالت الشخصية للوظائف اإلشرافيةأن  إعالن بش

1 
 منظم برامج إعالمية / محمد بدر العمران 

 

تعلنننننن لسننننننة تئنننننرين الاظننننن بم اب نننننرا ية الم نننننرلة بماسننننن  

الصننننننننن در بتننننننننن ري   - 2022\196القنننننننننرار ابدار  ر نننننننننم 

المقنننننن بالص ال لصننننننية للمتقنننننندمين إسننننننرا  عننننننن  2022\12\04

لمننننن  ارد  ننننن  القنننننرار   ، طبقننننن ()مددددددارة د ر ل نننننيف اظي نننننة 

الصننننننننننن در بتننننننننننن ري   - 2022\1008النننننننننننا ار  ر نننننننننننم 

 -: الت ليةااف ا ق  للسد ،2022\12\01

ةقطاعة إلعالمة لخارجي •

ة لتاراخةة إلد ر ةةم

 05/02/2023االحد  ن ااألمريريتي داف أاراب   إعالم ة1

 06/02/2023 ابثنين ابعالم العرب  ة2

ة

ةو لمطبوعاتةقطاعة لصحافةةو لنشرة •

ة لتاراخةة إلد ر ةةم

 2023\02\07  الثالث   الصح  ة المحلية ة1

 08/02/2023األربع   عالم المرب  االمئماع ابة2
ة

مسرحةةةة ألعمالةجانبمكتبةمركزةةةة-مبنىة إلذ عةةةةة-وز ر ة العالمةةةة لمقابلة:ةةمكاندةة

ة.ةحمدة لرومي

ة(.ةة12:15ظهر ًة)ةة لربع لساعةة لثاناةةعشرةوةلوقت: دة

ة(ة14:30ة لساعةةة)أخرةموعدةالعتمادة لحضوردة

بة لشؤونة الد راةةو لمالاةةفيةأوقاتةةآةية ستفسارةامكنة لتو صلةعبرةو تسةةألدةة

ة.ة22327128 لدو مة لرسمية



 الشؤون اإلدارية واملاليةقطاع  
 املقابالت الشخصية للوظائف اإلشرافيةأن  إعالن بش

2 
 منظم برامج إعالمية / محمد بدر العمران 

ة

ة لسااحةةقطاعة •

ة لتاراخةة إلد ر ةةم

 2023\02\09اللميس   الئي حة ة1

 

ةقطاعة لتلفزاونة •

ة لتاراخةة إلد ر ةةم

 13/02/2023 ابثنين القن ة الث نية ة1

 14/02/2023الثالث     اللدم ص المئ ندة ة2

 2023/ 15/02االربع    ابنت ج -القن ة األالى ة3

 16/02/2023 اللميس الت ييف االتن يذ  –القن ة االالى ة4

 05/03/2023األحد   ن ة العرب  ة5

 06/03/2023 ابثنين  ن ة إثرا  ة6

 07/03/2023الثالث     البرامج الثق  ية االدينية -القن ة األالى ة7

 08/03/2023األربع    "“ئبارصالث لثة القن ة ة8

ة

مسرحةةةة ألعمالةجانبمكتبةمركزةةةة-مبنىة إلذ عةةةةة-وز ر ة العالمةةةة لمقابلة:ةةمكاندةة

ة.ةحمدة لرومي

ة(.ةة12:15ظهر ًة)ةة لربع لساعةة لثاناةةعشرةوةلوقت: دة

ة(ة14:30ة لساعةةة)أخرةموعدةالعتمادة لحضوردة

بة لشؤونة الد راةةو لمالاةةفيةأوقاتةةآةية ستفسارةامكنة لتو صلةعبرةو تسةةألدةة

ة.ة22327128 لدو مة لرسمية
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3 
 منظم برامج إعالمية / محمد بدر العمران 

ة لسااساةةو لبر مج الخبارةقطاعة •

ة لتاراخةة إلد ر ةةم

 2023\ 03\01األربع    لب ر االبرامج الئي ئية ابذاعية العربية األة1

 02/03/2023اللميس   األلب ر االبرامج الئي ئية األسنبية ة2

 

ة لوز ر ةةوكالةقطاعة •

ة لتاراخةة إلد ر ةةم

 09/03/2023اللميس   االئالمة األمن ة1
 

ةقطاعة لشؤونة لهندساة •

ة لتاراخةة إلد ر ةةم

 2023\03\09اللميس   هندئة ابرئ ف التل  يان  ة1
 

ةو إلعالمة لجدادةماة إلعالقطاعة لخدماتة •

ة لتاراخةة إلد ر ةةم

 2023\03\12األحد  اللدم ص ابعالمية ة1
ة

مسرحةةةة ألعمالةجانبمكتبةمركزةةةة-مبنىة إلذ عةةةةة-وز ر ة العالمةةةة لمقابلة:ةةمكاندةة

ة.ةحمدة لرومي

ة(.ةة12:15ظهر ًة)ةة لربع لساعةة لثاناةةعشرةوةلوقت: دة

ة(ة14:30ة لساعةةة)أخرةموعدةالعتمادة لحضوردة

بة لشؤونة الد راةةو لمالاةةفيةأوقاتةةآةية ستفسارةامكنة لتو صلةعبرةو تسةةألدةة

ة.ة22327128 لدو مة لرسمية
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4 
 منظم برامج إعالمية / محمد بدر العمران 

 

ة إلد راةةو لمالاةقطاعة •

ة لتاراخةة إلد ر ةةم

 ال ؤان الم لية ة1
 13/03/2023 ابثنين

 المل  ن الع مة ة2
ة

مسرحةةةة ألعمالةجانبمكتبةمركزةةةة-مبنىة إلذ عةةةةة-وز ر ة العالمةةةة لمقابلة:ةةمكاندةة

ة.ةحمدة لرومي

ة(.ةة12:15ظهر ًة)ةة لربع لساعةة لثاناةةعشرةوةلوقت: دة

ة(ة14:30ة لساعةةة)أخرةموعدةالعتمادة لحضوردة

بة لشؤونة الد راةةو لمالاةةفيةأوقاتةةآةية ستفسارةامكنة لتو صلةعبرةو تسةةألدةة

ة.ة22327128 لدو مة لرسمية

ة


