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) اهتداب مباشر أو  لالجصال الؼمعي و البصطي مطاكب أول الهخساب   مشفوعت بئدخباض شفاهي امللفاثداضحيت حؼب  ةفخح مىاظط  الهيئت العليا املؼخللت لإلجصال الؼمعي و البصطي  حعتزم

م آلُت إلالحاق (   :وشلك طبلا لبياهاث الجسول الخالي   عً طٍر

 الخطة المراد شغلها
عدد الخطط 

 مؤهالت المترشح المهام الموكولة للمترشح المستوى العلمي المطلوب المطلوبة
تاريخ غلق 

قائمة 
 الترشحات

 مراكب أول لإلجصال

 الضمعي و البصري 

 (1) الصىف أ

01 

املىاظرة للمترشحين  جفتح

شهادة املحرزًٍ على 

أو  ماجضتير بحث على ألاكل

   في علوم إلاعالم الدكتوراه

أو علم و الاجصال  أو اللاهون 

   الاجتماع 

 الطصس وحسة إلاشطاف على  

 ط إهجاظ ت الخلاٍض ٍّ ت و امللترحت مً مجلؽ  السوض و الؼىٍو

ت و إلاشاعيت    الهيئت و املخعللت بعمليت ضصس اللىواث الخلفٍع

 امللترحاث و الخوصياث ملجلؽ الهيئت بشأن عمل  جلسًم

 املطصس 

  املؼاهمت في جىظيم الىسواث املخعللت بيشاط املطصس 

 

 

 إلاػخلالليت والنزاهت 

 الخحليدددددددددددددددددددل علدددددددددددددددددددى اللدددددددددددددددددددسضة 

 والخأليف

 حؼدددددددددددددددددددددددددي ر  علدددددددددددددددددددددددددى اللدددددددددددددددددددددددددسضة

 املجموعت 

 الخواصدددددددددددددددددل علدددددددددددددددددى اللدددددددددددددددددسضة 

بددداللنخ ن  والكخدددا   الشدددفوي 

علدددددددددددى  العطبيدددددددددددت والفطوؼددددددددددديت

  ألاكل 

  ًالدددددددددددددددددددددددخمكً الجيدددددددددددددددددددددددس مدددددددددددددددددددددددد

 البرمجياث الاعالميت 

 ن ًكددددون لددددل بحددددو  علميددددت أ

 ميشوضة

 دٌضمبر 04

2012 
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 فيهم الشطوط الخاليت :ًفخح باب املشاضكت في هصه املىاظطة للمترشح ن الصًً جخوفط 

 و أن جخوفط فيل املؤهالث املطلوبت ليماضغ الوظائف التي ًترشح لها . أن ًكون جووس ي الجيؼيت و مخمخعا بحلوكل املسهيت 

  ر فخح املىاظطة  مع مطاعاة أحكام ألامط عسز  04ال ًمكً أن ًخجاوظ ػً املترشح ل  10ي املؤضخ ف 6442لؼىت  1401ػىت على أكص ى جلسًط في جاٍض          . 6442أفٍط

 (الخارجُينباليضبت للمترشحين ) 

  و املشهس إلاعالم  الؼمعي البصطي  السوض الخعسًلي للهيئتبإلاملام 

 :ملف الترشح  إجراءاث إًداع  -2

  ر دخم الترشحاث س كبل جاٍض م البًر بئػم ضئيؽ الهيئت العليا بواػطت ضػالت مضموهت الوصول   ( 2012 دٌضمبر 04) إضػال ملفاث الترشح عً طٍط

. و ٌعخمس جووط  1053  1ههج بحيرة البِبان البحيرة  11الضبط الكائً ب  بمكتباملؼخللت لإلجصال الؼمعي و البصطي أو إًساع ملفاتهم مباشطة 

س   و مكخب الضبط املطكعي لخحسًس كبول امللفاث و غلم كائمت الترشحاث .أدخم البًر
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  :ًلص ى كل مترشح آليا في الحاالث الخاليت 

 ر دخم كائمت الترشحاث . وضوز مطلب الترشح  بعس جاٍض

 . جلسًم شهازة علميت مذالفت لالدخصاص املطلوب 

 . جلسًم شهازة علميت جلل عً املؼخوى العلمي املطلوب 
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 الؼمعي و البصطي . مطلب جطشح بئػم ضئيؽ الهيئت العليا املؼخللت لإلجصال 

 ( طلب جطشح معللlettre de motivation ) 

 مجطزة مً بطاكت الخعٍطف الوطىيت وسخت. 

  على ألاعماال و ألاوشا ت املهىُات و التربصااث ايار املىدرجات وامً صاىواث الدراصات ال امل أهحسماا املترشاح مئاحو ت بالو اائم ػ رة شاجيت جىص دصوصا

 . املدعمت

  م آليت إلالحاق  كائمت في الخسماث باليؼبت للمترشح ن عً طٍط

 م آليت إلالحاق ت باليؼبت للمترشح ن عً طٍط  كطاض  ًخعلم بضبط آدط وضعيت إزاٍض

 املهىيت مؼ رجل دالل املترشح بها كام بحث أعمال أو زضاػاث مً هماشج ًخضمً علمي ملف 

  مً الشهازة العلميت املطلوبت . مطابلت لألصلوسخت 

 . وسخت مطابلت لألصل مً شهازة املعازلت إشا كاهت الشهازة العلميت مؼلمت مً مؤػؼت داصت أو أحىبيت 

 ت لؼى  الخذطج . واثوسخت مجطزة مً كشف ألاعساز الؼىٍو
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  يتم  ترتيب املرتشحني حسب املقاييس التالية : : املرحلت ألاولى
 



 
لت إلاحتضاب العدد ألاكص ى امللُاش  طٍر

اللجىت املشرفت على مىاكشت مالحظت 

أو العدد  رصالت املاجضتير أو الدكتوراه

   املضىد

 هل ت 10

  هلاط  05: مشرفمتوصط / مالحظت 

  هل ت  00: مشرف جداحضً / مالحظت 

  اطهل10 اللجىت:مشرف جدا مع جلدًر حضً جدا / مالحظت 
 

 هلاط  20 الخبرة 

 (متعاكاااااااد مترصاااااام أو  بصاااااافت )عاااااااً أاااااال صااااااىت أكدمُااااااات هل اااااات إصااااااىاد 

ط أو اليشاط بل اع بالل اع العام أو الخاص في محال إلاعالم  التدَر

 الضمعي و البصري.

  هل ت 30 املحمااااااااااوع

 

 تتم دعوة  املرتشحني املتحصلني على املراتب األوىل للتناظر الجتياز االختبارات الشفاهية .  : املرحلت الثاهُت

 تتوىل جلنة املناظرة ترتيب املرتشحني تفاضليا على النحو التايل : 

 % 00ختبار الشفاهي بحضاب % + العدد املضىد بعىوان إلا  30العدد املضىد للملف بحضاب  

  . يف صورة التساوي بني املرتشحني تعطى األولوية لألكرب سنا 

   السوعع  و البصوري يف حو ود ا طوت املتنواظر عليبوا حسوب الرتتيوب النبوائ   و يو ر  البواقو   لالتصوا هنائيوا باييةوة العليوا املسوتقلة  االلتحوا يتم قبوو  املرتشوحني قصو

  االنتظارضعن قائعة 




