وظيفة قيادية شاغرة
تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر مدير عام هيئة االعالم  ،فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من
خالل الرابط االلكتروني على موقع ديوان الخدمة المدنية (  ) Empreq.csb2.gov.joعلى ان يرفق مع الطلب السيرة الذاتية

وصور عن المؤهالت العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية واالدارية المطلوبة للوظيفة،
وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي لألوراق الثبوتية المطلوبة ،ويحصل كل من تقدم بطلب على إشعار الكتروني يفيد باستالم
طلبه ،علماً بأنه سيتم اإلعالن عن الوظيفة على الموقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء ( )www.pm.gov.joوالموقع اإللكتروني
لهيئة االعالم ( )www.mc.gov.joالموقع االلكتروني لديوان الخدمة المدنية ( )www. csb.gov.joوالمواقع االلكترونية
للسفارات االردنية ولمدة خمسة ايام عمل من تاريخه.
متطلبات وخصائص الوظيفة
الهدف العام:
االرتقاااء ب ااالداء المؤسسااي للهيئ ااة وت اامان تن اايم وتط ااوير قطاااا اإلع ااالم ف ااي المملكااة و ف ااز البيئااة االس ااتثمارية في ااه ،ماان خ ااالل رخا ا
المؤسسات اإلعالمية المرئية والمسموعة والمطبوعات والمواقع اإللكترونية.
المهام والمسؤوليات للوظيفة:
 .1إدارة الهيئااة واإلش اراع علااى تطااوير وتنفيااذ الخطااط االسااتراتي ية والب ارامال التنفيذيااة الالزمااة لتطبيااق السياسااة العامااة لهااا ،بمااا يساااهم فااي
تطوير قطاا اإلعالم في المملكة وتعزيز البيئة االستثمارية في القطاا ،ومتابعة تنفيذ السياساة العاماة لالعاالم والخطاط الوطنياة المقاررة

بشأنها.

 .2إدارة ال ه ا از التنفيااذي للهيئااة واإلشااراع علااى شااؤونها ومراقبااة الداء الكلااي للم ااوظفين وتقياايم م اادة تحقي ااق الخطااط والباارامال المقتر ااة
لألهداع المرجوة.
 .3وتع برامال التخطيط والتدريب لتطوير العمل في الدائرة ورفع الكفاءة اإلنتاجية ،ووتع الحلول المناسبة لمواجهة المشكالت التي تواجه
الدائرة في أعمالها.
 .4متابعة الداء المؤسسي والوظيفي في الهيئة وتقييم مدة تحقيق الخطط والبرامال لألهداع المرجوة.
 .5التنسيق مع ال هات ذات العالقة في قيام الهيئة بمهامها.
 .6إعداد مشاريع القوانين والن مة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة ،وتطويرها وتحديثها باستمرار بهدع رفع مستوة الداء العام.
 .7إصدار تعليمات البرامال واإلعالنات والدعاية الت ارية.
بناء على تنسيب الوزير.
 .8اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة إلقرارها من م لس الوزراء ً
 .9إعداد مشروا موازنة الهيئة و ساباتها الختامية وجدول تشكيالت الوظائف فيها وتقديمها إلى الوزير تمهيداً لعرتها على م لاس الاوزراء
للمصادقة عليها.

 .11التوص ااية لل ااوزير المعن ااي بش ااأن م اانج رخا ا

الب ااه أو ت دي اادها أو تع ااديلها أو إلغائه ااا وفق ااا ل ك ااام ق ااانون اإلع ااالم المرئ ااي والمس ااموا

والمطبوعات والنشر والن مة الصادرة بمقتضاهما وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة لالعالم.
 .11إجااازة المصاانفات والمطبوعااات المحليااة والخارجيااة ،س اواء المنت ااة منهااا محليااا أو المسااتوردة ماان الخااارل بهاادع التااداول ،وماانج الاارخ
الالزم ااة لت ااداولها ومح ااالت عرت ااها ،وم اانج تص اااريج إدخ ااال الجها ازة والمع اادات الفني ااة الالزم ااة لعم ااال الب ااه أو إع ااادة الب ااه ومراقب ااة
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استخدامها في هذه الغراض.
 .12تن ااي م عماال المؤسسااات اإلعالميااة التابعااة للقطاااا الخااار ماان صااحف ودور نشاار وتوزيااع ومطااابع وغياار ذل ا ممااا يتعلااق بالصااحافة
والنشر واإلعالم.
 .13التأكد من تطبيق القواعاد الفنياة الخاصاة باالجهزة والمعادات المساتخدمة فاي محطاات الباه بماا يتفاق ماع المعاايير المعتمادة مان الهيئاات
وال هات الدولية وبما يراعي التزامات المملكة الدولية في هذا الشأن.
 .14اتخاذ اإلجراءات المناسبة إللزام المرخ
المرخ

لهم بالتقيد بشروط الترخي

ومراعاة السياسة العامة لالعالم المرئي والمسموا ،ومراقبة التازام

له بالنطاق ال غرافي المسموح به لممارسة أعمال البه أو إعادة البه.

 .15إب ارم العقود واالتفاقيات مع الغير بما في ذل اتفاقيات الترخي
 .16إ الااة الشااكاوة المقدمااة إليااه ماان ال مهااور علااى الماارخ

.

لهاام أو المقدمااة ماان ماارخ

لااه علااى ماارخ

لااه خاار إلااى ل نااة الشااكاوة،

واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها.
 .17الن اار فااي الشااكاوة المقدمااة ماان ماارخ

لااه فااي قطاااا اإلعااالم المرئااي والمسااموا علااى ماارخ

لااه فااي قطاااا االتصاااالت أو العكااس،

واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها وذل بالتنسيق مع ال هات المختصة ويستثنى من ذل المنازعات المالية.
 .18المشاركة في دراسة المشاريع المقدمة لالستثمار في قطاا اإلعالم المرئي والمسموا في المملكة.
 .19إغالق أي قناة فضائية أو محطة إذاعية أو مطبوعة أو موقع إلكتروني أو مؤسسة إعالمية غير مرخصة.
اه ماواد
تضر بالمن الاوطني أو السالم الم تمعاي أو تب ّ
 .21إيقاع ّ
به مادة أو برنامال أو منع إدخال أو توزيع مطبوعة في االت استثنائية ّ
إبا ية.
 .21أي مهام أو مسؤوليات أخرة يكلفه بها الوزير أو أي صال يات يفوته بها.
العالقات الوظيفية:
العالقات الداخلية

مدراء المديريات ومساعد المدير العام ورؤساء الو دات التن يمية في الهيئة.

العالقات الخارجية
–

ال هات المحلية واإلقليمية والدولية ذات العالقة بعمل الهيئة.

–

المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العالقة.

–

المؤسسات اإلعالمية والمطبوعات.

–

أي جهات أخرة ذات عالقة.

متطلبات إشغال الوظيفة:
 -1المؤهالت العلمية:
أ -األساسية
–

بكالوريوس قانون أو إعالم او أي تخص

ذو عالقة.

ب -اإلضافية

 -الماجستير أو الدكتوراه في القانون أو في الصحافة أو اإلعالم.

 شهادات مهنية متخصصة بم ال اإلعالم والقانون (التشريعات اإلعالمية) وال انب التن يمي أو التقني لالتصاالت.2

 -2الخبرات العملية:
 -األساسية

15سنة خبرة عملية منها:

 11 -سنوات في م ال العمل.

  7سنوات خبرة في وظائف قيادية أو إشرافية. -اإلضافية

خبرة في:

 الممارسات الفضلى في الم ال اإلعالمي ،خاصة التشريعات الناظمة للتكنولوجيا الحديثة. القدرة اال ترافية على ال هور اإلعالمي والتعبير عن مواقف الهيئة ورؤيتها. أن يكون محاميا ممارسا. إدارة التغيير. -إدارة الموارد البشرية.

 إدارة المشاريع ومتابعتها وتقييمها. اإلدارة المالية بما فيها إعداد الموازنة والمراقبة المالية الفاعلة. -3الكفايات الوظيفية:
الكفايات الوظيفية العامة

تطوير رؤية الهيئة

مؤشرات التقييم


يضع رؤية واتحة لالرتقاء بالعمل.



تعقيدا.
يخطط للمستقبل ويحلل أكثر المسائل ً



يضع خطة منس مة مع االستراتي ية الوطنية لالعالم وعن السياسات والولويات

الحكومية لهذا القطاا.
تحقيق أهداف الدائرة

بناء العالقات والشراكات



يطور خطة استراتي ية بناء على تحليل البيئة الداخلية والخارجية.



يضع الخطة االستراتي ية بما يسهم في تحقيق رؤية الدائرة.



يضع مؤشرات ومستهدفات واتحة لتحقيق الخطة االستراتي ية.



يحدد الشاركاء الرئيسايين للهيئة وملم بطبيعتهم.



يديم العالقة مع الشركاء بشكل مؤسسي.



يبادر لتطوير عالقات عمل جديدة مع شركاء معنيين بقطاا العمل.



يقدم مؤسسته من خالل العروض التقديمية بما يضمن بناء عالقات فعالة
وإي ابية.

إدارة الموارد المالية ،والبشرية



يمتل مهارات تفاوض و ل النزاعات.



يضع خطط إلدارة وتطوير الموارد البشرية.



يدير الموارد المالية بكفاءة.
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المساءلة



يتحمل كامل المسؤولية عن نتائال الق اررات المتخذة من قبله.



متابعة وتقييم المرؤسين إلن از المهام المطلوبة منهم ويتخذ اإلجراءات التأديبية
والتحفيزية المناسبة.

الكفايات الفنية:
المعرفة في مجال العمل

 الفهم العميق لبيئة العمل وطبيعته وم اله. المعرفة القانونية والفنية واإلجرائية في أ كام ومعايير منج رخالمصنفات والمطبوعات وتصاريج الجهزة والمعدات الفنية.

البه وإجازة

 المعرفة في تن يم المؤسسات اإلعالمية. اإللمام بالتوجهات والسياسات الرسمية العامة لالعالم. معرفة جيدة بالمست دات والمنه يات الحديثة في قل العمل.تطبيق التشريعات الناظمة للعمل

 -اإللمام بالتشريعات الناظمة للعمل.

 معال ة التحديات التي تواجه العمل وفقا للتشريعات. -يقوم بمهامه ومسؤولياته وفقا للتشريعات المعتمدة.

رسم السياسات العامة للقطاع

 -المشاركة في وتع االستراتي يات والسياسات العامة لقطاا اإلعالم.

 اإلشراع على تنفيذ السياسات بالتنسيق والتعاون مع ال هات ذات العالقة. -يقترح بشكل مبادر برامال و ليات وأدوات لتن يم القطاا وما يست د فيه.

تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير الدولية

-

التأكد من سن ودقة تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير الخاصة بالجهزة

والمعدات المستخدمة في محطات البه.

 تقديم النصيحة والتش يع للمؤسسات اإلعالمية الرسمية ذات مسيرة العمل الطويلةالتباا أفضل الممارسات الفنية في فظ وإدارة وتوظيف أرشيفها من المواد
اإلعالمية.
 تقديم النصيحة والتش يع للمؤسسات اإلعالمية التباا أفضل ممارسات المنالسيبراني.

عقد وتنفيذ ومتابعة االتفاقيات

 تحديد ال هات التي يتوجب توقيع اتفاقيات معها.الفعالة للمتابعة والتأكد من سن تطبيق االتفاقيات الثنائية بين
 تبني المنه يات ّالمملكة والدول الخرة وكذل االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.
 تحديد ا تياجات الحصول على استشارات قانونية وفنية متخصصة وخارجية إذاتطلبت طبيعة االتفاق القانوني.

إعداد البحوث والدراسات لتطوير القطاع

 اإلشراع على إعداد البحوث والدراسات الالزمة لتطوير قطاا اإلعالم. -اإلشراع على إصدار النشرات والتقارير الدورية عن أنشطة الهيئة.

تطوير الخطط االستراتيجية

 -اإلشراع على تطوير وتنفيذ الخطط اإلستراتي ية للهيئة والبرامال التنفيذية الالزمة

إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة

 -إدارة ال هاز التنفيذي للهيئة وتن يم الشؤون اإلدارية والمالية فيها.

لتطبيق السياسة العامة وتحقيق أهدافها.

 مراقبة الداء الكلي للمؤسسة وتقييم مدة تحقيق الخطط والبرامال المقتر ةلألهداع المرجوة.
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 تحديد المهام والواجبات الموكولة إلى المديرين والمستشارين ورؤساء الو داتورؤساء القسام وتحديد العالقة وأساليب االتصال والتنسيق بين المديريات
والو دات والقسام في الهيئة.

 مهارات تقييم أداء المرؤوسين بموتوعية وعدالة. اإلشراع على وتع الخطط التدريبية. تنمية مؤهالت المرؤوسين وتوفير بيئة تعلم. العمل على إعداد وتأهيل قيادات تمن فريق العمل. تعزيز االت اهات اإلي ابية في العمل وروح الفريق.إعداد مشروع الموازنة وجدول التشكيالت للهيئة
استخدام تطبيقات الحاسوب

 إعداد مشروا الموازنة السنوية العامة للهيئة وجدول تشكيالت الوظائف فيهاورفعهما للوزير إلقرارهما.

-

إتقان تطبيقات الحاسوب (Excel, Outlook, Internet, ,Word
.)PowerPoint
الطباعة باللغتين العربية واإلن ليزية.

 التخاطب بكفاءة عالية باللغتين بواسطة البريد اإللكتروني واستخدامه باستمرار. -إتقان تام للغة اإلن ليزية محادثة وكتابة.

إتقان اللغة اإل نجليزية

 القدرة على إجراء البحوث والدراسات باللغة اإلن ليزية. -كتابة التقارير والمخاطبات باإلن ليزية.

مالحظة :مستوى إ تقان الكفاية المطلوب للوظيفة هو أن يمتلك طالب الوظيفة معرفة واسعة في الكفاية ولديه القدرة على معالجة القضايا
الصعبة المتصلة بها ،ويعد خبيرا ومرجعاً في مجال الكفاية.
السمات الشخصية:

 الروح القيادية والمبادرة. قوة الشخصية والثقة بالنفس. اللباقة والكياسة في التعامل مع اآلخرين. القدرة على العمل بروح الفريق. -تقبل النقد والمال

ات ومساهمات ومبادرات اآلخرين.

موافقة المرجع المختص بالتعيين:
االسم:
التاريخ:

التوقيع:

5

