
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ترشيح لشغل وظائف إشرافية شاغرة عالنإ

 

اإلشرافية       الوظائف  شغل  بشأن  الفرص  تكافؤ  مبدأ  ترسيخ  في  اإلعالم  وزارة  من    رغبة 

بأحكام    الشاغرة، الوعمال  مجلس  )خ قرار  رقم  المدنية  لسنة  25دمة  الى ،  2006(  واستنادا 

 ( رقم  الوزاري  بتاريخ  20القرار  الصادر  الشروط    2021/ 12/4(  لشغل  بشأن  اإلضافية 

 ( رقم  االداري  القرار  على  وبناء  اإلشرافية،  لسنة  11الوظائف  لجنة    2021(  تشكيل  بشأن 

 . الشاغرة  لتسكين الوظائف اإلشرافية

التعلن   اإلشرافية  الوظائف  من  عدد  توفر  عن  موظفيها  لكافة  اإلعالم  بمستوى  شاغرة  وزارة 
 في القطاعات التالية:رئيس قسم(  –مراقب  –)مدير 

 قطاع وكيل الوزارة •
 قطاع األخبار والبرامج السياسية  •
 االدارية والماليةالشئون قطاع  •
 قطاع التلفزيون  •
 ة ي الهندسالشئون قطاع  •

 الوظائف اإلشرافية الشاغرةأوال: 
 قطاع وكيل الوزارة

 ( مراقبمستوى  )
 إدارة مركز نظم المعلومات  النظم مراقب تطوير 

 ( رئيس قسممستوى )

 إدارة مركز نظم المعلومات  -مراقبة تطوير النظم  رئيس قسم تخطيط المشروعات 

 إدارة مركز نظم المعلومات  -مراقبة الدعم الفني  رئيس قسم التطوير الفني 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الوظائف اإلشرافية الشاغرةثانيا: 
 والبرامج السياسية قطاع األخبار 

 ( مراقبمستوى  )
 إدارة األخبار والبرامج السياسية اإلذاعية العربية  مراقب التنفيذ والتشغيل اإلذاعي 

 ( رئيس قسممستوى )

 التلفزيونية رئيس قسم البرامج السياسية 
إدارة األخبار   -اقبة البرامج السياسية األجنبية مر

 والبرامج السياسية األجنبية 

 مراقبة تحرير األخبار التلفزيونية العربية  النشرات المتخصصة رئيس قسم 

 رئيس قسم المراجعة األخبارية 
إدارة التشغيل والتغطيات    -مراقبة التقارير األخبارية  

 فضائياألخبارية واالتصال ال

 

 الوظائف اإلشرافية الشاغرةثالثا: 
 اإلدارية والمالية الشئون قطاع 

 مستوى مراقب( )
 إدارة الخدمات العامة لثقافي الكويتي  الموروث امراقب 

 إدارة الخدمات العامة مراقب السجل العام 

 مستوى رئيس قسم( )
 إدارة الخدمات العامة -مراقبة السجل العام  رئيس قسم الصادر 

 إدارة الخدمات العامة -مراقبة السجل العام  رئيس قسم الوارد 

 إدارة الخدمات العامة - مراقبة السجل العام  رئيس قسم األرشيف والحفظ

 
 الوظائف اإلشرافية الشاغرةرابعا: 

 قطاع التلفزيون 
 مستوى مدير( )

 قطاع التلفزيون  سبورت  مدير إدارة القناة الثالثة 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الوظائف اإلشرافية الشاغرةخامسا: 
 ة ي الهندسالشئون قطاع 

 )مستوى مراقب( 
 الهندسية  إدارة الخدمات واإلنشاءات  الكهرباء مراقب تشغيل وصيانة 

 ( مستوى رئيس قسم)
 الخدمات واإلنشاءات الهندسية إدارة  رئيس قسم الدعم اإلداري  

 إدارة هندسة األخبار  رئيس قسم الدعم اإلداري 

 التلفزيونية  هندسة االستديوهات إدارة  رئيس قسم الدعم اإلداري 

 إدارة المشاريع والبحوث الهندسية  رئيس قسم الدعم اإلداري 

 إدارة اإلتصاالت الهندسية  رئيس قسم الدعم اإلداري 

 اإلرسال التلفزيوني هندسة إدارة  رئيس قسم الدعم اإلداري 

 االستديوهات اإلذاعية هندسة إدارة  رئيس قسم الدعم اإلداري 

 اإلرسال اإلذاعيهندسة إدارة  رئيس قسم الدعم اإلداري 

 قسم متابعة االستوديو رئيس 
إدارة   -مراقبة هندسة االستديوهات التلفزيونية 
 هندسة االستديوهات التلفزيونية 

 رئيس قسم فني تشغيل استوديو 
إدارة   -مراقبة هندسة االستديوهات التلفزيونية 
 هندسة االستديوهات التلفزيونية 

 رئيس قسم متابعة البث 
هندسة   إدارة -مراقبة غرفة التحكم الرئيسية 

 االستديوهات التلفزيونية 

 رئيس قسم متابعة التركيبات الكهربائية 
إدارة الخدمات   -مراقبة التركيبات الكهربائية 

 واإلنشاءات الهندسية 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

الوظيفة   شغل  شروط  شأنهم  في  تتوافر  ممن  الترشيح  في  الراغبين  الموظفين  جميع  على 
ويتم  ب ترشيح لشغل وظيفة إشرافية(  )طلالخاص  بتعبئة النموذج  يقوم  أن  اإلشرافية الشاغرة،  

النموذجالحصول   للوزارة  على  الرسمي  االلكتروني  الموقع  خالل   من 

)https://media.gov.kw(الترشيح نموذج  وتسليم  اإلدارية    ،  الشئون  إدارة  مراقبة   –إلى 

، حيث سيتم استالم طلبات الترشيح  بمبنى وزارة اإلعالم الرئيسي  الدور الثاني  ترتيب الوظائف

الموافق   األحد  يوم  من  نهاية    23/05/2021اعتبارا  يومحتى  الموافق    دوام  الخميس 

 أي طلب بعد المدة المحددة باالعالن. الم، ولن يتم است2021/ 27/05

ومطابقةتقو سحيث   بمراجعة  اإلدارية  الشئون  إدارة  ديوان   الطلبات   م  وشروط  قرارات  مع 
تسكين الوظائف  الخدمة المدنية وإعداد بيان لكل مرشح وفقا للنماذج المعدة وإحالتها إلى لجنة  

 لعمل الالزم. 2021( لسنة 11المشكلة بموجب القرار اإلداري رقم ) اإلشرافية الشاغرة

https://media.gov.kw/files/Career1/Form/25042021/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD%20%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9.pdf

