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لوكيل قطاع الشئون 
 القانونية

 

انجااااااة أعةااااااارأاريااااااةيأاة اااااا   ة  رأاة      اااااارأ .1

أ.و  ظ مأريل ةتأاالس قبةي

اساااااا ليأو  اااااال مأاةب  اااااا أاة ااااااة  أواةاااااا ا  أ .2

أ.ةي  بأاة ع لأاةي ةر 

أ.و ق ةأوآة ةا خةيأوح ظأاةب ةنةتأ .3

 .ار ا أ ق   أ و يأرنأاريةيأاةق مأ .4
انجااااااة أعةااااااارأاةةاااااا  ةتأاال ا  اااااارأةياااااا    أ .5

أ.اةي  بأ عأاةجهةتأاةيع  رأ

  ةبعااااااااااارأعةاااااااااااارأاةيعاااااااااااة لتأاةةة ااااااااااارأ .6

بااااااااةةي    نأاةي علقاااااااارأبةة اااااااا   أاة     اااااااارأ

أ.اوأاةيةة رأاوأاال ا  رأ

  ةبعاااااااااارأاةاااااااااا و اتأاة    ب اااااااااارأاةةة اااااااااارأ .7

 اااااااارأااااااااا أبااااااااةةي    نأ ااااااااعأاةجهااااااااةتأاةيع 

أ. اخلأاة  ا ةأاوأخة جهةأ

أ.  ج لأاةب ةنةتأو ق ةأوآة ةأ .8

 .ار ا أ ق   أ و يأرنأاريةيأاةق مأ .9
 

 

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  خبرة فعليةسنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على

 
 

قسم األرشفة  وحفظ 
 والمستنداتالوثائق 

 التابع
لوكيل قطاع الشئون  

 القانونية

 

  اجعاااااااااارأعةااااااااااارأاة  ااااااااااة  أواةي اااااااااا   اتأ .1

أ.واةب ةنةتأاةي علقرأبيعة لتأاةي  بأ

ا خااااااااةيأاة  ااااااااة  أواةي اااااااا   اتأواةب ةنااااااااةتأ .2

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  خبرة فعليةسنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -



 
 
 
 
 لجنة تسكين الوظائف اإلشرافية      

 بالهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة اإلعالم
 

أا أاةحةسبأاالة أأ

اراااااااااا ا أب نااااااااااة  أ ةاااااااااا أ  ااااااااااهلأريل اااااااااارأ .3

اسااااااااا ة اتأاةب ةناااااااااةتأاةةة ااااااااارأبةة  اااااااااة  أ

أ.واةي    اتأ

 ار ا أ ق   أ و يأرنأاريةيأاةق مأ.4

 

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على

 
 

 
 قسم الفتاوي اإلدارية

 بمراقبة الفتوى والرأي 
 بإدارة

الفتوى والرأي 
والدراسات واألبحاث 

 القانونية
 

أبقاااااةن  أاإل ا  ااااارأاةي علقااااارأاة  اااااةو أ  ااااا ا  .1

أو عاااااة  مأوقااااا ا اتأاةي ن ااااارأاةة  ااااارأونظاااااةي

أاةة  اااااارأو جلاااااا أاةي ن اااااارأاةة  اااااارأ  اااااا ا 

اةي ن اااااااااارأواة  ااااااااااةو أاةي علقاااااااااارأبةة اااااااااا   أ

اة     ااااااااارأوقااااااااا ا اتأاةجهاااااااااةتأاة قةب ااااااااارأ

 .أواةجهةتأاةح    رأاةيع  ر

االخاااااااا  أأاإل ا  اااااااارأاالس  ااااااااة اتأ  اااااااا ا  .2

أاةعيااااااالأوطب عااااااارأ ااااااا و أ  طلبهاااااااةأاة ااااااا 

أ.أاة  ا ةأا أاإل ا يأ

  اااااااا ا أاإلاااااااااة اتأاةي علقاااااااارأبةة  ظ يااااااااةتأ .3

واة   ااااااااااااااا  ةتأاإل ا  ااااااااااااااارأواةه  ل ااااااااااااااارأ

اة     اااااارأاة اااااا أةهااااااةأابعااااااة أقةن ن اااااارأ  اااااالأ

أاة  ق ةتأوخلاه.

أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .4

أ.أوآة ةأو ق ة

 .أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .5

 

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  خبرة فعليةسنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على

 
 

قسم مراجعة وتدقيق 
 الفتاوي

 بمراقبة الفتوى والرأي 
 بإدارة

الفتوى والرأي 
والدراسات واألبحاث 

 القانونية

  اجعااااااارأو ااااااا ق  أاة  اااااااةو أاة ااااااا أ  ااااااا  أ .1

راااااانأق اااااامأاة  ااااااةو أاةقةن ن اااااارأواة  عاااااا أ اااااانأ

نأواةلااااااااااا ا  أ ااااااااااا  أ طةبق هاااااااااااةأةلقااااااااااا ان 

 واةق ا اتأواة  جهةت.

أ  ااااااا  أاة ااااااا أاة  اااااااةو أو ااااااا ق  أ  اجعااااااار .2

أ اااااانأواة  عاااااا أاإل ا  اااااارأاة  ااااااةو أق اااااامأراااااان

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  خبرة فعليةسنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على

 



 
 
 
 
 لجنة تسكين الوظائف اإلشرافية      

 بالهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة اإلعالم
 

أواةلااااااااااا ا  أةلقااااااااااا ان نأ طةبق هاااااااااااةأ ااااااااااا  

 .واة  جهةتأواةق ا ات

 راااااا ا أب نااااااة  أ   اااااا أإلجاااااا ا اتأوآة ااااااةتأ .3

 رل أاة  ةو .أاة  ق  أواةي اجعر

أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .4

أ.أوآة ةأو ق ة

أ.أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .5

 

قسم التنسيق مع الجهات 
 الرقابية

 بمراقبة الفتوى والرأي 
 بإدارة

الفتوى والرأي 
والدراسات واألبحاث 

 القانونية

اة   اااااا  أ ااااااعأاة حاااااا اتأاإل ا  اااااارأاةيع  اااااارأ .1

اةااااااااا  و أاةل  ااااااااارأرلااااااااا أأب ااااااااا  أ رااااااااا ا 

  لحظةتأاةجهةتأاة قةب رأ.
رقااااااا أاج يةراااااااةتأ اااااااعأ  ساااااااة أاة حااااااا اتأ .2

 اإل ا  رأةي ةق رأاة  و أ.
 ااااااا ق  أو  اجعاااااااارأاةاااااااا  و أواة  عاااااااا أ اااااااانأ .3

  طةبق هةأألح ةيأاةقةن  أواةل ا  .
 راااااااة ةأ ااااااا ةهرأاةااااااا  و أب ااااااا لهةأاة هاااااااة  أ .4

و  ساااااااااااةةهةأ ةااااااااااا أ ااااااااااا   أ  ا ةأاة ااااااااااا   أ

 اةقةن ن ر.
رأاإلاااااااة اتأاةي ساااااالرأ اااااانأ اااااا ق  أو  اجعاااااا .5

قباااااالأاةي  اااااابأاة  اااااا أ ةاااااا أ جل اااااا أاأل اااااارأ

واةااااااااااا   ا أنأواة  عااااااااااا أ ااااااااااانأ طةبق هاااااااااااةأ

ألح ااااااااةيأاةقاااااااا ان نأواةلاااااااا ا  أنأواساااااااا   ة هةأ

  نأح ثأاة  لأ.
أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .6

أ.أوآة ةأو ق ة

أ.أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .7

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

مجال في  خبرة فعليةسنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على

 
 

 قسم األبحاث
بمراقبة الدراسات 
 واألبحاث القانونية

 بإدارة
الفتوى والرأي 

والدراسات واألبحاث 
 القانونية

بحااااااااااثأ  طلبااااااااااةتأواح  ةجااااااااااةتأاةعياااااااااالأ .1

 اةقةن ن أا أاالق ةيأاةقةن ن رأبةإل ا ةأ

بحاااااااثأبااااااا ا  أاة  ف ااااااالأواة ااااااا   بأواااااااا أ .2

احااااا ظأاةااااا ظمأاة ااااا أ حقااااا أاق ااااا أاسااااا  ة ةأ

  ي  ر.

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  خبرة فعليةسنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على



 
 
 
 
 لجنة تسكين الوظائف اإلشرافية      

 بالهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة اإلعالم
 

اق ااااا الأاساااااةة بأوطااااا  أاةعيااااالأاااااا أعةاااااارأ .3

ا ا اتأاةقطااااااااااااااةرأة ح اااااااااااااا نأو طاااااااااااااا   أ

 و ب  طأاج ا اتأاةعيلأاةقةن ن 

 رااااااا ا أاالبحاااااااةظأاةقةن ن ااااااارأاة ااااااا أ  طلبهاااااااةأ .4

 طب عرأاةعيلأاةقةن ن .

اةقةن ن ااااااااارأأتاالشااااااااا  ااأاااااااااا أاإل ااااااااا ا ا .5

 ي علقرأبةإلرليأ.اة

حضااااااا  أاة ااااااا واتأواةيااااااا  ي اتأاةقةن ن ااااااارأ .6

واةيعااااااااااااة إلأاةية  اااااااااااارأبةإل اااااااااااا ا اتأ

 واألبحةظأاةقةن ن رأ.

أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .7

أ.أوآة ةأو ق ة

أ.أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .8

 
 

 قسم التأهيل والتوعية
 القانونية

بمراقبة الدراسات 
 واألبحاث القانونية

 بإدارة
الفتوى والرأي 

والدراسات واألبحاث 
 القانونية

اةقاااااةن ن أأواة ااااا   بأاة  ف ااااالأبااااا ا  أوضاااااع .1

ةليع  ااااااا نأاةجااااااا  أواةةبااااااا اتأاةي ة  ااااااارأ

اةعيااااااالأطبقاااااااةأة ااااااا رأاة ة ااااااا أو جاااااااةيأ

أاق اااااا أ حقاااااا أاة اااااا أاةاااااا ظمأاحاااااا ظأوااااااا 

 . ي  رأاس  ة ة

وضااااااعأباااااا ا  أ  ف ل اااااارأ  اااااا ه  أاة  ر اااااارأ .2

اةقةن ن ااااااارأةجي اااااااعأاةعاااااااة ل نأاااااااا أاةيجاااااااةيأ

 اةقةن ن أ.

وضااااااعأباااااا ا  أقةن ن اااااارأةل  ر اااااارأاةقةن ن اااااارأ .3

ةجي اااااااعأ ااااااا    أاةااااااا  ا ةأةل عااااااا  أرلااااااا أ

 حق قهمأوواجبة همأاة     رأ.

  نأاساااااا ة ايأ  اااااا  ةأاال  ااااااةيأباااااا نأاةياااااا   .4

 ة   أاة  ر رأاةقةن ن ر.

اساااااااااا ة ايأاة  اسااااااااااةتأواألبحااااااااااةظأاة اااااااااا أ .5

  اااااااا  فةأاألق ااااااااةيأاةي ة  اااااااارأضاااااااااينأ

 ب ا  أاة  ف لأواة  ر رأاةقةن   ر.

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  خبرة فعليةسنوات 
 األقل.العمل على 

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على

 
 



 
 
 
 
 لجنة تسكين الوظائف اإلشرافية      

 بالهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة اإلعالم
 

أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .6

أ.أوآة ةأو ق ة

أ.أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .7

 الدعم اإلداريقسم 
 بإدارة

 التحقيقات

انجااااااة أعةااااااارأاريااااااةيأاة اااااا   ة  رأاة      اااااارأ .1

 و  ظ مأريل ةتأاالس قبةي.

اساااااا ليأو  اااااال مأاةب  اااااا أاة ااااااة  أواةاااااا ا  أ .2

أةي  بأاة ع لأاةي ةر .

أوآة ة.ا خةيأوح ظأاةب ةنةتأو ق ةأ .3

أار ا أ ق   أ و يأرنأاريةيأاةق مأ. .4

انجااااااة أعةااااااارأاةةاااااا  ةتأاال ا  اااااارأةياااااا    أ .5

 اةي  بأ عأاةجهةتأاةيع  رأ.

  ةبعااااااااااارأعةاااااااااااارأاةيعاااااااااااة لتأاةةة ااااااااااارأ .6

بااااااااةةي    نأاةي علقاااااااارأبةة اااااااا   أاة     اااااااارأ

أاوأاةيةة رأاوأاال ا  رأ.

  ةبعاااااااااارأاةاااااااااا و اتأاة    ب اااااااااارأاةةة اااااااااارأ .7

بااااااااةةي    نأ ااااااااعأاةجهااااااااةتأاةيع  اااااااارأااااااااا أ

أ اخلأاة  ا ةأاوأخة جهةأ.

أ  ج لأاةب ةنةتأو ق ةأوآة ةأ. .8

أار ا أ ق   أ و يأرنأاريةيأاةق مأ. .9

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  خبرة فعليةسنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على

 
 

قسم المراجعة وإعداد 
 تقارير التحقيقات

التحقيقات مراقبة ب
 اإلدارية

 بإدارة 
 التحقيقات

 

  اجعااااااااااارأعةاااااااااااارأ حةضااااااااااا أاة حق قاااااااااااةتأ .1

اإل ا  اااااااارأاة اااااااا أ اااااااا  أ ة ااااااااهأ اااااااانأق اااااااامأ

 اة حق قةت.

اة  عاااااا أ اااااانأ طةبق هااااااةأة  اااااا يأاةي ر اااااارأ .2

 ةل حق قةتأ.

حااااااارأاة  عااااااا أ ااااااانأ طةبقااااااارأاةعق باااااااةتأاةيق   .3

 ةقةن  أونظةيأاةة  رأاةي ن ر.

 رااااا ا أ ق  ااااا أ  ااااا قلأة ااااالأ حق ااااا أو بااااا ا أ .4

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  خبرة فعليةسنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على

 
 



 
 
 
 
 لجنة تسكين الوظائف اإلشرافية      

 بالهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة اإلعالم
 

اةاااا ايأب اااا  أاةعق بااااةتأاةيق  حاااارأ اااانأق اااامأ

 اة حق قةتأو اعهةأةلي اقب.

أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .5

أ.أوآة ةأو ق ة

أ.أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .6

 قسم التحقيق
مراقبة التحقيقات ب

موال الجزائية واأل
 العامة
 بإدارة 

 التحقيقات
 

اةق اااااااةيأبااااااافج ا أاة حق ااااااا أاااااااا أاةيةةة اااااااةتأ .1

اةجزا  ااااارأواأل ااااا ايأاةعة ااااارأاة ااااا أ قاااااعأ ااااانأ

 اةعة ل نأا أاة  ا ةأ.

اة  عاااا أ اااانأ ااااحرأو اااالح رأاة ح  اااالأ ةاااا أ .2

 وا أألح ةيأاةقةن  .أاة حق  

االة اااااااازايأبةأل اااااااا يأاةقةن ن اااااااارأةل حق قااااااااةتأ .3

 اةجزا  رأوا أ ةأ ق  هأاةقةن  .

أاالة اااااااااازايأبةة اااااااااا  رأاة ة اااااااااارأب اااااااااا   .4

 اة قة عأاة  أ  مأاة حق  أا هةأ

اةيحةاظااااااارأرلااااااا أا أ ااااااا مأاة حق ااااااا أب ااااااا لأ .5

 ال  أ عأاةي    ن.

 ااااااااعأ حةضااااااا أاة حق ااااااا أواااااااا أاأل ااااااا يأ .6

مأاةي ر اااااااارأااااااااا أفاااااااا اأاة اااااااا  أ ةاااااااا أق اااااااا

 اةي اجعرأو ر ا أ قة   أاة حق قةتأ.

 ق  ااااااااا أ حةةااااااااارأاة قاااااااااة عأاةجزا  ااااااااارأ ةااااااااا أ .7

اة  ةبااااااااااةتأاةعة اااااااااارأ اااااااااانأر  ااااااااااهأوااااااااااا أ

اة ااااااااااالح ةتأواة ااااااااااالطةتأواة    ضاااااااااااةتأ

 اةيق  ةأا أاةقةن  .

أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .8

أ.أوآة ةأو ق ة

أ.أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .9

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  فعليةخبرة سنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على

 
 



 
 
 
 
 لجنة تسكين الوظائف اإلشرافية      

 بالهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة اإلعالم
 

قسم المراجعة وإعداد 
 تقارير التحقيقات

مراقبة التحقيقات ب
موال الجزائية واأل
 العامة

 بإدارة
 التحقيقات

 

أاة حق قاااااااااااةتأ حةضااااااااااا أعةاااااااااااارأ  اجعااااااااااار .1

أق اااااااامأ اااااااانأ ة ااااااااهأ اااااااا  أاة اااااااا أاةجزا  اااااااار

أ.اة حق قةت

أاةي ر اااااارأة  اااااا يأ طةبق هااااااةأ اااااانأاة  عاااااا  .2

أ.أةل حق قةت

أاةيق  حااااااارأاةعق باااااااةتأ طةبقااااااارأ ااااااانأاة  عااااااا  .3

أونظاااااااةيأاااااااا أاة حق قاااااااةتأاإل ا  ااااااارأةقاااااااةن  

واإلحااااااااااةالتأبةة  اااااااااابرأأاةي ن اااااااااارأاةة  اااااااااار

أ.ةل حق قةتأاةجزا  ر

أو بااااا ا أ حق ااااا أة ااااالأ  ااااا قلأ ق  ااااا أ رااااا ا  .4

أق اااامأ اااانأاةيق  حاااارأاةعق بااااةتأب اااا  أاةاااا اي

اوأاإلحااااااااااااةالتأاةيق  حاااااااااااارأاوأأاة حق قااااااااااااةت

أ.ةلي اقبأق ا اتأاةح ظأو اعهة

أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .5

أ.أوآة ةأو ق ة

أ.أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .6
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قسم التنسيق 
 والمتابعة

التحقيقات مراقبة ب
موال الجزائية واأل
 العامة
 بإدارة 

 التحقيقات

اة   اااا  أباااا نأاريااااةيأاةي اقبااااةتأبيااااةأ  علاااا أ .1

 ب قة عأاةيةةة ةتأاإل ا  رأواةجزا  رأ.

  ةبعاااااارأ    اااااا أ ااااااةأ  اااااا  أ اااااانأ   اااااا ةتأ .2

وقااااا ا اتأورق باااااةتأواة  عااااا أ ااااانأ طب قهاااااةأ

. 

اةقةن ن اااااااارأ اااااااااعأأ  ةبعاااااااارأعةااااااااارأاالريااااااااةي .3

اإل ا اتأواة حاااااااااااا اتأ اتأاة اااااااااااالرأااااااااااااا أ

 اة  ا ة.

  ةبعااااااااااارأارياااااااااااةيأاة حق قاااااااااااةتأاإل ا  ااااااااااارأ .4

واة حق قاااااااااةتأاةجزا  ااااااااارأوعااااااااا ة أاةي علقااااااااارأ

 بةأل  ايأاةعة ر.

 ق  أ  ةبعااااااااارأاإلجااااااااا ا اتأاةي علقااااااااارأبةة ااااااااا .5

 زا  رأ.رل أاة حق قةتأاإل ا  رأواةج
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اة   ااااااا  أ ااااااااعأاق اااااااةيأاة حق اااااااا أواة اااااااا ق  أ .6

 أوعاااااا ة أ قااااااة   أاالحةةاااااارأو راااااا ا أاة قااااااة  

  ة أاة  ةبةتأ.

أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .7

أ.أوآة ةأو ق ة

 .أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .8

أ

أ

 اإلداريقسم الدعم 
 بإدارة 

الدعاوى وإعداد 
 المذكرات

انجااااااة أعةااااااارأاريااااااةيأاة اااااا   ة  رأاة      اااااارأ .1

 و  ظ مأريل ةتأاالس قبةي.

اساااااا ليأو  اااااال مأاةب  اااااا أاة ااااااة  أواةاااااا ا  أ .2

أةي  بأاة ع لأاةي ةر .

أ  خةيأوح ظأاةب ةنةتأو ق ةأوآة ة. .3

أ ر ا أ ق   أ و يأرنأاريةيأاةق مأ. .4

ةياااااا    أانجااااااة أعةااااااارأاةةاااااا  ةتأاإل ا  اااااارأ .5

 اةي  بأ عأاةجهةتأاةيع  رأ.

  ةبعااااااااااارأعةاااااااااااارأاةيعاااااااااااة لتأاةةة ااااااااااارأ .6

بااااااااةةي    نأاةي علقاااااااارأبةة اااااااا   أاة     اااااااارأ

أاوأاةيةة رأاوأاإل ا  رأ.

  ةبعاااااااااارأاةاااااااااا و اتأاة    ب اااااااااارأاةةة اااااااااارأ .7

بااااااااةةي    نأ ااااااااعأاةجهااااااااةتأاةيع  اااااااارأااااااااا أ

أ اخلأاة  ا ةأاوأخة جهةأ.

أ  ج لأاةب ةنةتأو ق ةأوآة ةأ. .8

أيأرنأاريةيأاةق مأ. ر ا أ ق   أ و  .9

  اجعااااااااارأعةاااااااااارأاة  اااااااااة  أواةي ااااااااا   اتأ .10

 واةب ةنةتأاةي علقرأبيعة لتأاةي  ب.

  خاااااااةيأاة  اااااااة  أواةي ااااااا   اتأواةب ةناااااااةتأ .11

أا أاةحةسبأاآلة أأ.

 رااااااااا ا أب ناااااااااة  أ ةااااااااا أ  اااااااااهلأريل ااااااااارأ .12
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اسااااااااا ة اتأاةب ةناااااااااةتأاةةة ااااااااارأبةة  اااااااااة  أ

أواةي    ات.

أ ر ا أ ق   أ و يأرنأاريةيأاةق مأ. .13

قسم تجهيز وإعداد 
المذكرات وصحف 

 الدعاوى
دعاء وإعداد بمراقبة اإل

 المذكرات
 بإدارة

الدعاوى وإعداد 
 المذكرات

واةي ااعااااااااةتأ راااااااا ا أ اااااااا ع اتأاةاااااااا رةو أ .1

وحااااااا ااظأاةي ااااااا   اتأاااااااا أاةقضاااااااة ةأاة ااااااا أ

     أاة  ا ةأط اةأا هةأ.

 رااااا ا أ اااااحفأاةااااا رةويأاااااا أاة قاااااة عأاة ااااا أ .2

    لزيأ ة .

 جه اااااااااااازأو راااااااااااا ا أعةااااااااااااارأاةي اااااااااااا   اتأ .3

واةب ةناااااااااااةتأاةيطل باااااااااااارأ ااااااااااانأاةجهااااااااااااةتأ

اةقضاااااااااااااة  رأواة  ةب ااااااااااااارأأو  ا ةأاةةبااااااااااااا ا أ

 ةأاةع يأب  ا 

أاالة ااااااازايأبي ار ااااااا أاةجل اااااااةتأواةي ااعاااااااةت .4

و  ةبع هاااااااااةأبةة   ااااااااا  أ اااااااااعأ  ا ةأاة  ااااااااا  أ

 واة    ع.

  ةبعاااااارأ ااااااةأ   اااااابأ اااااانأ ااااااحفأ رااااااةويأ .5

و ااااااا ع اتأوحااااااا ااظأ  ااااااا   اتأو اااااااةأ ااااااا مأ

 جه ااااازهأ ااااانأب ةناااااةتأو عل  اااااةتأ اااااعأ  ا ةأ

اة  ااااااا  أواة  ااااااا  عأوةااااااا أإلح اااااااةيأاة قةبااااااارأ

رلاااااا أ ااااااحرأوساااااا ررأا ةااااااة أاالجاااااا ا اتأ

و قااااا  مأاةيااااا ع اتأو اااااحفأاةااااا رةو أاااااا أ

 ا أاةقضة ة.اةي ار  أاةقةن ن رأ

  ةبعااااااااارأ قااااااااا  مأا ا ةأاة  ااااااااا  أواة  ااااااااا  عأ .6

ةلياااااا ع اتأاةةة اااااارأبقضااااااة ةأاةاااااا  ا ةأااااااا أ

 اةي ار  أاةقةن ن رأةهةأ.

  ااااااااج لأ  ار اااااااا أاةجل ااااااااةتأاة اااااااا أ اااااااا مأ .7

   ج لهةأاوأحةالتأاة طبأا أاةقضة ة.
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أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .8

أ.أوآة ةأو ق ة

أ.أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .9

قسم مراجعة وتدقيق 
المذكرات وصحف 

 الدعاوى
دعاء وإعداد بمراقبة اإل

 المذكرات
 بإدارة

الدعاوى وإعداد 
 المذكرات

واةاااااااا رةو أ اااااااا ق  أو  اجعاااااااارأاةياااااااا ع اتأ .1

واةي ااعاااااااااةتأوحااااااااا ااظأاةي ااااااااا   اتأاااااااااا أ

 اةقضة ةأاة  أ    أاة  ا ةأط اةأا هةأ.

 اااا ق  أرلاااا أ ااااحفأاةاااا رةويأااااا أاة قااااة عأ .2

 اة  أ   لزيأ ة .

اة  عاااااااااا أ اااااااااانأ جه اااااااااازأو راااااااااا ا أعةااااااااااارأ .3

اةي اااااااااا   اتأواةب ةنااااااااااةتأاةيطل باااااااااارأ اااااااااانأ

اةجهاااااااااااااةتأاةقضاااااااااااااة  رأواة  ةب ااااااااااااارأأو  ا ةأ

 اةةب ا أب  ا ةأاةع يأ.

 ااااااا أاةجل اااااااةتأواةي ااعاااااااةتأ  اجعااااااارأ  ار .4

و  ةبع اااااااااهأبةة   ااااااااا  أ اااااااااعأ  ا ةأاة  ااااااااا  أ

 واة    ع.

  اجعاااااارأو اااااا ق  أ ااااااةأ   اااااابأ اااااانأ ااااااحفأ .5

 رااااااااةويأو اااااااا ع اتأوحاااااااا ااظأ  اااااااا   اتأ

و ااااااااااانأب ةناااااااااااةتأو عل  اااااااااااةتأ اااااااااااعأ  ا ةأ

اة  اااااا  أواة  اااااا  عأو ةاااااا أإلح ااااااةيأاة قةباااااارأ

رلاااااا أ ااااااحرأوساااااا ررأا ةااااااة أاالجاااااا ا اتأ

و قااااا  مأاةيااااا ع اتأو اااااحفأاةااااا رةو أاااااا أ

 ر  أاةقةن ن رأا أاةقضة ة.اةي ا

اة  عاااااا أ اااااانأاة اااااازايأق اااااامأاة جه اااااازأو راااااا ا أ .6

اةيااااااااااااااا ع اتأبي ةبعااااااااااااااارأا ا ةأاة  ااااااااااااااا  أ

واة  اااااا  عأب اااااا  أاةياااااا ع اتأاة اااااا أ قاااااا  هةأ

اةاااااا  ا ةأةاااااار ا ةأاةياااااا ع  ةأااااااا أاةي ار اااااا أ

 اةقةن ن رأةهةأ.
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  اجعااااارأ  ار ااااا أاةجل اااااةتأاااااا أاةقضاااااة ةأنأ .7

 وع ة أاةقضة ةأاةي جلرأواةي ط بر.

أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .8

أ.أوآة ةأو ق ة

أ.أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .9

 

قسم مراجعة إدارة 
 الخبراء 

بمراقبة الدعاوي 
 المتداولة

الدعاوى وإعداد بإدارة 
 المذكرات

  ااااااج لأاةجل ااااااةتأااااااا أاةقضااااااة ةأاةي  اوةاااااارأ .1

 و ا ةأاةع يأ.أ–ا أ  ا ةأاةةب ا أ

  ةبعااااااارأ  ار ااااااا أاةجل اااااااةتأو رااااااا ا أب اااااااة أ .2

 بهةأ.

  ةبعااااااارأاةيااااااا ع اتأواة قاااااااة   أاة ااااااا أ قااااااا يأ .3

أ–ااااااااااا أاةاااااااااا رةو أ ةاااااااااا أ  ا ةأاةةباااااااااا ا أ

 و ا ةأاةع يأ

  ةبعااااااااااارأ ل اااااااااااةتأاةقضاااااااااااة ةأةااااااااااا  أ  ا ةأ .4

 اااااااا أ ااااااااعأاألق ااااااااةيأواإل ا اتأاةةباااااااا ا أةل   

 اةية  رأ.

اة   ااااااا  أ اااااااعأاةق ااااااامأو رااااااا ا أاةيااااااا ع اتأ .5

و اااااااااااحفأاةااااااااااا رةو أب ااااااااااا  أ  ار ااااااااااا أ

 اةجل ةتأا أ  ا ةأاةةب ا أ.

 قااااااااا  مأاةب ةناااااااااةتأواةي ااااااااا   اتأوحااااااااا ااظأ .6

اةي اااااااا   اتأاة اااااااا أ طلبهااااااااةأاةةباااااااا ا أااااااااا أ

 اةي ار  أاةيح  ةأ.

أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .7

أ.أوآة ةأو ق ة

أ.أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .8

أ

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  خبرة فعليةسنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على

 
 



 
 
 
 
 لجنة تسكين الوظائف اإلشرافية      

 بالهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة اإلعالم
 

 قسم الدعم اإلداري
 بإدارة

قضايا قانون المرئي 
والمسموع والمطبوعات 

 والنشر

اة      اااااارأانجااااااة أعةااااااارأاريااااااةيأاة اااااا   ة  رأ .1

 و  ظ مأريل ةتأاالس قبةي.

اساااااا ليأو  اااااال مأاةب  اااااا أاة ااااااة  أواةاااااا ا  أ .2

أةي  بأاة ع لأاةي ةر .

أ  خةيأوح ظأاةب ةنةتأو ق ةأوآة ة. .3

أ ر ا أ ق   أ و يأرنأاريةيأاةق مأ. .4

انجااااااة أعةااااااارأاةةاااااا  ةتأاإل ا  اااااارأةياااااا    أ .5

 اةي  بأ عأاةجهةتأاةيع  رأ.

  ةبعااااااااااارأعةاااااااااااارأاةيعاااااااااااة لتأاةةة ااااااااااارأ .6

   نأاةي علقاااااااارأبةة اااااااا   أاة     اااااااارأبااااااااةةي 

أاوأاةيةة رأاوأاإل ا  رأ.

  ةبعاااااااااارأاةاااااااااا و اتأاة    ب اااااااااارأاةةة اااااااااارأ .7

بااااااااةةي    نأ ااااااااعأاةجهااااااااةتأاةيع  اااااااارأااااااااا أ

أ اخلأاة  ا ةأاوأخة جهةأ.

أ  ج لأاةب ةنةتأو ق ةأوآة ةأ. .8

أ ر ا أ ق   أ و يأرنأاريةيأاةق مأ. .9

  اجعااااااااارأعةاااااااااارأاة  اااااااااة  أواةي ااااااااا   اتأ .10

 بيعة لتأاةي  ب.أواةب ةنةتأاةي علقر

  خااااااااااااااااةيأاة  ااااااااااااااااة  أواةي اااااااااااااااا   اتأ .11

أواةب ةنةتأا أاةحةسبأاآلة أأ.

 راااااااا ا أب نااااااااة  أ ةاااااااا أ  ااااااااهلأريل اااااااارأ .12

اسااااااااا ة اتأاةب ةناااااااااةتأاةةة ااااااااارأبةة  اااااااااة  أ

أواةي    ات.

أ ر ا أ ق   أ و يأرنأاريةيأاةق مأ. .13

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  خبرة فعليةسنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على

 
 

 قسم فحص المخالفات
المرئي بمراقبة قانون 

 والمسموع
 بإدارة

قضايا قانون المرئي 
والمسموع والمطبوعات 

 والنشر

جيااااااااااعأاةب ةنااااااااااةتأواةيعل  ااااااااااةتأاةل  اااااااااارأ .1

 ةل ح .

    ااااااانأاةب ةناااااااةتأواااااااا أاألساااااااةة بأواال واتأ .2

 اإل ا ةأ.اةيع ي ةأة  أ

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  خبرة فعليةسنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة



 
 
 
 
 لجنة تسكين الوظائف اإلشرافية      

 بالهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة اإلعالم
 

  ف اااااااالأعاااااااا ا  أ  ة  اااااااارأااااااااا أ    اااااااانأ .3

 األش طرأو     هةأواةيحةاظرأرل هةأ.

     فأاةب ةنةتأح بأعلأواقعرأ. .4

 ااااااااعأاةب ةناااااااةتأوجيعهاااااااةأو ح  لهاااااااةأ ةااااااا أ .5

اةي   اااااااااة أاةيةااااااااا  أح ااااااااابأاة  ااااااااا  فأ

 اةيع ي أة  أاإل ا ةأةي اجع هة.

أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .6

أ.أوآة ةأو ق ة

أ.أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .7

أ

 األقل. على
 
 

 قسم اإلحالة إلى النيابة
بمراقبة قانون المرئي 

 والمسموع
 بإدارة

قضايا قانون المرئي 
والمسموع والمطبوعات 

 والنشر

  أ نأاةب ةنةتأاةي  هرأو  ة  هةأاة  ع .1

ا ةاااااة أاةقاااااا ا أاةاااااال يأب اااااة أاإلحةةاااااارأ ةاااااا أ .2

 اة  ةبرأ نأر  ه.

اااااا أحةةااااارأ ق  ااااا أاإلحةةااااارأ ةااااا أاة  ةبااااارأ ااااا مأ .3

   اويأاة ايأ عأ    أاةقطةرأ.

ا ةااااااة أاإلجاااااا ا اتأاةل  اااااارأب ااااااة أاإلحةةاااااارأ .4

 اوأاةح ظ

أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .5

أ.أوآة ةأو ق ة

 .أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .6

 

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  خبرة فعليةسنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على

 
 

 قسم المتابعة القضائية
بمراقبة قانون المرئي 

 والمسموع
 بإدارة

قضايا قانون المرئي 
والمسموع والمطبوعات 

 والنشر

  ةبعاااارأ ااااةأ  اااا  أ اااانأ حااااةالتأااااا أاة قااااة عأ .1

 علأرل أح ه.

  اجعاااااارأاة  ةبااااااةتأاةعة اااااارأب ااااااة أاة قاااااا  أ .2

رلااااااااااا أاإلجااااااااااا ا اتأواةقااااااااااا ا اتأاة ااااااااااا أ

 ا ة تأب ة أاالحةالتأ.

ااااااا أحةةاااااارأ ح  اااااالأاة قااااااة عأ ةاااااا أاةيحااااااةعمأ .3

ة ااااا مأ حةةااااارأاةيلااااافأ ةااااا أاة حااااا اتأاةقةن ن ااااارأ

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  خبرة فعليةسنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على

 
 



 
 
 
 
 لجنة تسكين الوظائف اإلشرافية      

 بالهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة اإلعالم
 

 اةية  رأةي ةبع هةأ.

أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .4

أ.أوآة ةأو ق ة

أ.أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .5

 قسم اإلحالة إلى النيابة
بمراقبة قانون 

 المطبوعات والنشر
 بإدارة

قضايا قانون المرئي 
والمسموع والمطبوعات 

 والنشر

اة  عااااا أ ااااانأاةب ةناااااةتأاةي  هااااارأو  ة  اااااهةأ .1

. 

ا ةاااااة أاةقاااااا ا أاةاااااال يأب اااااة أاإلحةةاااااارأ ةاااااا أ .2

 اة  ةبرأ نأر  ه.

اااااا أحةةااااارأ ق  ااااا أاإلحةةااااارأ ةااااا أاة  ةبااااارأ ااااا مأ .3

   اويأاة ايأ عأ    أاةقطةرأ.

ا ةااااااة أاإلجاااااا ا اتأاةل  اااااارأب ااااااة أاإلحةةاااااارأ .4

 اوأاةح ظ

أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .5

أ.أوآة ةأو ق ة

أ.أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .6

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  خبرة فعليةسنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على

 
 

 قسم المتابعة القضائية
بمراقبة قانون 

 المطبوعات والنشر
 بإدارة

 قضايا قانون المرئي
والمسموع والمطبوعات 

 والنشر

  ةبعاااارأ ااااةأ  اااا  أ اااانأ حااااةالتأااااا أاة قااااة عأ .1

 علأرل أح ه.

  اجعاااااارأاة  ةبااااااةتأاةعة اااااارأب ااااااة أاة قاااااا  أ .2

رلااااااااااا أاإلجااااااااااا ا اتأواةقااااااااااا ا اتأاة ااااااااااا أ

 ا ة تأب ة أاالحةالتأ.

ااااااا أحةةاااااارأ ح  اااااالأاة قااااااة عأ ةاااااا أاةيحااااااةعمأ .3

ة ااااا مأ حةةااااارأاةيلااااافأ ةااااا أاة حااااا اتأاةقةن ن ااااارأ

 اةية  رأةي ةبع هةأ.

أاةق اااااااامأاريااااااااةيأوا شاااااااا رأوح ااااااااظأ    اااااااا  .4

أ.أوآة ةأو ق ة

أ.أاةق مأاريةيأرنأ و يأ ق   أ اع .5

 
 6مؤهل جامعي تخصصي+ 

في مجال  خبرة فعليةسنوات 
 العمل على األقل.

 
سنة   10دبلوم تخصصي+  -

 العمل مجال في فعلية خبرة
 األقل. على

 
 

 
 



 
 
 
 
 لجنة تسكين الوظائف اإلشرافية      

 بالهيكل التنظيمي المتكامل لوزارة اإلعالم
 

 
 

 إعالن
 (رئيس قسم الوظائف اإلشرافية الشاغرة بمستوى )

 الشئون القانونية : القطاع
 2017نوفمبر  7: التاريخ

 
 شروط عامة:

أن يكون المرشح للوظيفة اإلشرافية قد أمضي مدة سنتين ميالديتين كاملتين على  .1

 األقل في وزارة اإلعالم .

 ممتاز. تقريرين حصل عليهم المرشح للوظيفة اإلشرافية بتقدير أن يكون آخر .2

أال يكون قد وقع على المرشح للوظيفة اإلشرافية إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم  .3

 محوها وفقا للقواعد المقررة قانونا.

 على المرشح للوظيفة اإلشرافية اجتياز المقابلة الشخصية. .4

على المتقدم للوظيفة اإلشرافية أن يقوم بإعداد تقرير يتضمن أهم األعمال التي قام  .5

ام الماضي في مكان عمله الحالي، ويقدم خطة عمل مقترحة عن عمل بها في الع

 الوحدة التنظيمية المرشح لها.

 

 

 

 

 
 

 

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

  مكتب الوكيل المساعد للشؤون القانونية –(  قطاع الشؤون القانونية  2مبنى الشويخ ) مبنى رقم في 
 

 2017/  11/  21 الثالثاءآخر يوم لتلقى الطلبات يوم  
 

 


