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مقدمة

ت�سعى وزارة الرتبية والتعليم ممثلة يف املركز الوطني للتوجيه املهني اإىل توفري خدمات التوجيه املهني جلميع اأفراد   

املجتمع العماين؛ وذلك مل�ساعدتهم على اختيار املهن التي تتالءم مع قدراتهم، واإمكاناتهم، واجتاهاتهم مما يجعلهم ي�سعرون 

بال�سعادة والر�سا فينعك�س هذا اإيجابًا على املجتمع في�سهم يف منوه وتطوره.

ومن هذا املنطلق ي�سر املركز الوطني للتوجيه املهني اأن ي�سع بني يدي الطلبة »دليل مهنتي« الذي يهدف اإىل تعريفهم باملهن 

والتخ�س�سات العلمية املختلفة من خالل ت�سليط ال�سوء على املهارات واملعارف املطلوبة يف كل مهنة، بالإ�سافة اإىل الواجبات 

وامل�سوؤوليات اخلا�سة بهذه املهن واملوؤهالت املطلوبة وبيئة العمل املنا�سبة لها واأخريا جمالت العمل املتاحة بها.

وتاأتي فكرة الدليل لتحقيق الأهداف التالية:

• م�ساعدة الطلبة على اختيار وتخطيط م�ستقبلهم املهني مبا يحقق لهم ال�ستقرار والتوافق والر�سا الوظيفي.	

• تزويد الطلبة باملعلومات املتعلقة بامل�سميات املهنية و الو�سف الوظيفي لكل مهنة.	

• ن�سر الوعي املهني بني اأفراد املجتمع حول خمتلف اأنواع الوظائف واملهن املتوافرة.	

• توفري قاعدة بيانات لأخ�سائي التوجيه املهني لتكون مرجعا مهما �سمن مراجع غرفة م�سادر التوجيه املهني .	

• م�ساعدة الطلبة على تنمية اجتاهات وقيم اإيجابية نحو عامل املهن.	

•  تعريف الطلبة باأهم التخ�س�سات العلمية املرتبطة باملجموعات التخ�س�سية.	

دليل مهنتي 1
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دليل مهنتي7

)Public Relations Specialist( أخصائي عالقات عامة

الو�صف العام:

القيام باإبراز الن�ساطات املختلفة جلهة العمل عن طريق و�سائل الإعالم املختلفة واإعداد التح�سريات والتجهيزات لإقامة الندوات واللقاءات 

واملوؤمترات واملعار�س الداخلية واخلارجية. 

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• و�سع الربنامج العام اأو الفعلي لأن�سطة العالقات العامة. 	

• توثيق �سلة موؤ�س�سة العمل بو�سائل الت�سال اجلماهريي.	

• كتابة اخلطب الر�سمية للقيادات الإدارية. 	

• ا�ستقبال املراجعني واإر�سادهم والرد على ا�ستف�ساراتهم.	

• متابعة ما ين�سر يف و�سائل الإعالم عن ن�ساط املوؤ�س�سة واإعداد الردود حولها.	

• الإ�سراف على اإعداد وخماطبة اجلهات املخت�سة ب�ساأن ا�ستقبال الوفود الر�سمية وكبار الزائرين.	

• امل�ساركة يف اإعداد وجمع البيانات واملعلومات العلمية للتب�سيط اأو الن�سر يف و�سائل الإعالم.	

• التفاق مع اأجهزة الإعالم املحلية ووكالة الأنباء بخ�سو�س التغطية الإعالمية بال�سحف والإذاعة والتليفزيون. 	

• الإ�سراف على اإعداد الإجابة عن الأ�سئلة التي تقدم للم�سوؤولني من قبل اأجهزة الإعالم املحلية والدولية واملقابالت معهم لإذاعتها اأو 	

ن�سرها.

• امل�ساركة يف اإعداد وتنفيذ اجراءات امل�ساركة يف الحتفالت والندوات املحلية والإقليمية اأو الدولية وتغطيتها اإعالميًا.	

• اإعداد الن�سرات والكتيبات الإعالمية واملواد ال�سمعية والب�سرية والأدلة التعريفية والتقارير ال�سنوية. 	

• اإعداد التح�سريات وبرامج الزيارات للوفود الر�سمية وغريالر�سمية وا�ستقبالهم  وتوديعهم.	

• التن�سيق مع و�سائل الإعالم لإي�سال �سوت ور�سالة املوؤ�س�سة. 	

 اأماكن العمل:

• اأق�سام العالقات العامة بالقطاعني احلكومي واخلا�س.	

• الفنادق والطريان والقطاعات الكبرية التي تتعامل مع اجلمهور.	

• �سركات العالقات العامة والدعاية والإعالن.	
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املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الإعالم تخ�س�س )عالقات عامة( 

بيئة العمل: 

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية	

• مهارات القراءة والكتابة وال�ستماع	

• القدرة على الت�سال و التوا�سل	

• الإبداع والبتكار والت�سور	

• الثقة بالنف�س	

• مهارات التحدث	

• املظهر احل�سن	

• القدرة على التنظيم	

• مهارات الوعي بالق�سايا العاملية	

• العمل بروح الفريق	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• القدرة البحثية والملام باأ�ساليب جمع املعلومات والبيانات	

• القدرة على حتّمل �سغوطات العمل	
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)Information Specialist( أخصائي إعالم

الو�صف العام:

يقوم باإعداد اخلطة الإعالمية ومتابعة تنفيذها، واإعداد ون�سر املادة الإعالمية وتنظيم الندوات واللقاءات الإعالمية.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

•  امل�ساعدة يف اإجناز مهام العالقات الإعالمية.	

• ال�سحفية 	 وت�سهيل مهمتهم  اإعالمية  تغطية  تتطلب  التي  املهمة  باملنا�سبات  تلفزيون(  اإذاعة/  الإعالمية )�سحافة/  الأجهزة  اإ�سعار 

والإعالمية وذلك بالت�سال باجلهات امل�سوؤولة.

• تغطية املنا�سبات املهمة بال�سرتاك مع الأجهزة الإعالمية من خالل خطة اإعالمية واإعداد برامج التغطية املحلية لهذ املنا�سبات.	

• كتابة واإعداد البيانات ال�سحفية والإ�سعارات الإعالمية وغريها من املواد. 	

• ترجمة الإ�سدارات واملقالت واملواد الإعالمية املطلوبة.	

• التن�سيق والإعداد للفعاليات واملوؤمترات واللقاءات الإعالمية. 	

• مراقبة ومتابعة التغطيات ال�سحفية.	

• تتبع ودرا�سة وحتليل الأحداث واملنا�سبات املحلية والإقليمية والعاملية وتق�سي اهتمامات وهموم اجلمهور.	

• حتديد املو�سوعات الإعالمية ، وتقدير ميزانية الن�ساطات الإعالمية.	

• ت�سميم الن�سرات والدوريات والكتيبات الإعالمية، واإعداد مادة الأفالم الوثائقية. 	

• حتليل وت�سنيف ومراجعة وتنقيح املواد الإعالمية، وجمع املعلومات والبيانات عنها. 	

• ت�سنيف املادة الإعالمية اإىل مكتوبة وم�سموعة ومرئية.	

• التن�سيق مع و�سائل الإعالم  وال�سحفيني لن�سر املادة الإعالمية، ومتابعة الن�سر، وتق�سي الآثارالناجمة من ن�سر املادة الإعالمية. 	

• اختيارمو�سوع الندوة اأو اللقاء الإعالمي واإعداد برنامج له، وجتهيز مكان انعقاد الندوة اأو اللقاء ، واختيار ودعوة ذوي الخت�سا�س 	

حل�سور الندوة اأو اللقاء.

اأماكن العمل:

• اأق�سام الإعالم بالقطاعني احلكومي واخلا�س.	

• املوؤ�س�سات ال�سحفية من  جمالت و�سحف.	
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10 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الإعالم

بيئة العمل: 

مكتبي - ميداين 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية	

• مهارات القراءة والتحدث والكتابة	

• الإبداع والبتكار واقرتاح اأفكار جديدة	

• القدرة على الت�سال و التوا�سل 	

• الثقة بالنف�س	

• القدرة الت�سميمية	

• مهارات التنظيم	

• مهارات الوعي بالق�سايا العاملية	

• العمل بروح الفريق	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل 	
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دليل مهنتي11

)Journalist Correspondent( مراسل صحفي

الو�صف العام:

ت�ستعني به املوؤ�س�سة الإعالمية ليمدها بتفا�سيل الأحداث يف اخلارج كونه الأقرب ملكان وقوع احلدث حيث يقوم بتغطية الأنباء والأخبار، 

ويقدم تغطية اأكرث عمقًا لالأحداث مع تقدمي خلفية لها وتف�سريها. 

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• فوتوغرافية عن 	 واأخذ �سور  النا�س  مع  �سخ�سية  واإجراء مقابالت  املنا�سبات  املالحظات عند ح�سور  وتدوين  الأخبار  التحري عن   

احلدث اأو ت�سويره على �سرائط فيديو.

• زيارة مواقع الأحداث واملنا�سبات، وا�ستطالع راأي اجلمهور واملخت�سني وذوي العالقة ب�ساأن احلدث اأو املنا�سبة اأو املو�سوع.	

• اإعداد املقالت والتقارير ال�سحفية ب�ساأن الأحداث والظواهر واملنا�سبات يف منطقة  احلدث، واإر�سال املواد ال�سحفية  بو�سائل الت�سال 	

املختلفة.

• جمع البيانات واملعلومات عن مو�سوع املقالة اأو التقرير من النرتنت اأو املراجع ذات العالقة.	

• حتليل الأحداث، وتف�سريها، وحتديد اجتاهات تطورها، وتقدمي التقارير ال�سفهية يف الإذاعة امل�سموعة واملرئية. 	

• الجتماعية، 	 الظواهر  ودرا�سة  والعاملية،  املحلية  الأحداث  تطور  ومتابعة  وال�سيا�سي،  والقت�سادي  الجتماعي  الواقع  وحتليل  درا�سة 

وحتديد مو�سوع  املقالة اأو التقرير ال�سحفي. 

 اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات الإعالمية )�سحافة – اإذاعة – تلفزيون – جمالت(.	

• مواقع الأحداث.	
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املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف  الإعالم تخ�س�س �سحافة 

بيئة العمل: 

ميداين ومكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• املعرفة باللغات الأجنبية	

• القدرة على الت�سال والتوا�سل	

• القدرة على القراءة والتحدث والكتابة والتحرير ال�سحفي	

• الثقة بالنف�س 	

• املظهر احل�سن	

• حب ال�ستطالع	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل	

• قوة املالحظة وال�سرعة والدقة يف الإجناز ويف احلركة	

• مهارات التنظيم	

• تهيئة الأخبار واملعلومات من ناحية املحتوى وتقدميها	

• مهارات الوعي بالق�سايا العاملية واملحلية	

• العمل بروح الفريق	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	
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دليل مهنتي13

)Journalist( صحفي

الو�صف العام:

جمع ون�سر املعلومات عن الأحداث الراهنة، والجتاهات وق�سايا النا�س وعمل واإعداد تقارير لإذاعتها اأو ن�سرها يف و�سائل الإعالم املختلفة 

مثل ال�سحف واملجالت والإذاعة والتلفزيون.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• حتليل الأخبار وكتابة التقارير ال�سحفية وذلك على ح�سب املعلومات واملعرفة الذاتية حول تلك املو�سوعات.	

• جتميع املعلومات واإبداء وجهات النظر من خالل الأبحاث واملقابالت والأن�سطة املختلفة.	

• امل�ساعدة يف كتابة الق�س�س والأفكار.	

• اختيار املواد والوثائق ذات ال�سلة باملو�سوعات ال�سحفية.	

• ا�ستخدام احلا�سب الآيل لإدخال املعلومات الالزمة. 	

• ت�سجيل وتوثيق املقالت ال�سحفية وذلك على ح�سب الطلب ومن املمكن  اأن يكون ال�سحفي حملال لالأخبار الر�سمية �سواء كانت يف 	

الإذاعة اأو التلفزيون. 

 
اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات الإعالمية )�سحافة – اإذاعة – تلفزيون – جمالت(.	

• مواقع الأحداث.	
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14 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الإعالم تخ�س�س )�سحافة واإعالم(

بيئة العمل: 

مكتبي- ميداين 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• املعرفة باللغات الأجنبية	

• القدرة على الت�سال و التوا�سل	

• القدرة على القراءة والتحدث والكتابة والتحرير ال�سحفي	

• الثقة بالنف�س 	

• �سعة وحب ال�ستطالع	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل	

• قوة املالحظة وال�سرعة والدقة يف الإجناز ويف احلركة	

• مهارات التنظيم	

• تهيئة الأخبار واملعلومات من ناحية املحتوى وتقدميها	

• مهارات الوعي بالق�سايا العاملية واملحلية	

• العمل بروح الفريق	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	
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دليل مهنتي15

)Broadcaster( مذيع / مقدم برنامج

الو�صف العام:

يقدم الربامج والن�سرات الإعالمية الإذاعية والتليفزيونية وينفذ املقابالت والندوات.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• حت�سري برامج الإذاعة والتلفزيون مع املحررين.	

• التدريب على الربامج مع املخرجني وفنيي الكامريات وال�سوت والإ�ساءة. 	

• قراءة الن�سرات الإخبارية والتعليقات والأحاديث املختلفة يف الإذاعة اأو التلفزيون.	

• اإدارة املقابالت احلية مع الأ�سخا�س ذوي املعرفة اأو العمل بالأحداث املهمة اجلارية. 	

• تقدمي الربامج والفقرات واإجراء اللقاءات واحلوارات والأحاديث التلفزيونية والإذاعية.	

• القيام باملالحظات التحريرية عن مو�سوعات الربامج ومن تتم مقابلتهم من ال�سيوف.	

• مراعاة انبعاث ال�سور ومقاطعة اخلطاب مثال عن طريق املو�سيقى والإعالن ومالحظة الإ�سارات وح�ساب مدة و�سرعة اخلطاب.	

• ا�ستالم املكاملات الهاتفية من امل�ستمعني وامل�ساهدين. 	

• اإجراء املقابالت مع املرا�سلني يف اخلارج عرب البث املبا�سر.	

• اإدارة الندوات الثقافية بالتن�سيق مع املخرج.	

• التعليق على املنا�سبات والأحداث املحلية والعاملية ونقلها للم�ساهد اأو امل�ستمع ب�سورة واقعية. 	

اأماكن العمل:

• املحطات الإذاعية والتلفزيونية احلكومية.	

• حمطات وموؤ�س�سات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوين اخلا�سة.	
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16 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الإعالم ) تخ�س�س اإذاعة وتلفزيون ( 

بيئة العمل: 

مكتبي- ميداين 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام  باللغة الإجنليزية	

• الثقة بالنف�س	

• القدرة على التنظيم والتن�سيق والعمل بروح الفريق	

• القدرة على القراءة والتحدث والكتابة	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• املعرفة بالأنظمة والتعليمات والتوجيهات يف جمال العمل الإذاعي والتلفزيوين	

• القدرةعلى نقل الأحداث واملنا�سبات ب�سورة معربة للم�ستمع اأو امل�ساهد	

• القدرة على اإجراء املقابالت واحلوارات واإدارة الندوات 	

• القدرة على اإقامة عالقات عمل فعالة مع الآخرين واملحافظة عليها	

• القدرة على التعامل مع املواقف بح�سن الت�سرف	

• املعرفة بالعادات والتقاليد والقيم الجتماعية ال�سائدة 	
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دليل مهنتي17

)Script Editor( معد برامج

الو�صف العام:

اإعداد الربامج واملواد الإذاعية والتلفزيونية  )الدينية والإجتماعية والرتفيهية والتوجيهية( والعمل على البحث والتق�سي عن كل ما يت�سل 

بذلك الربنامج اأو املادة الإعالمية.      

الواجبات وامل�صوؤوليات:

القيام بالإعداد والتح�سري للربامج املتنوعة وما يتطلب ذلك من خالل:

• اإعداد فكرة الربنامج وو�سع الت�سور املبدئي والنهائي  له.	

• تلفزيونية 	 اأعمال  من  ال�ستفادة  اأو  امليدانية  الزيارات  اأو  اأواملحاورة  املطالعة  اأو  بالبحث  �سواء  بالربنامج  اخلا�سة  املعلومات  جمع 

و�سينمائية اأو م�سادراأخرى.

• التن�سيق والت�سال مع اجلهات ذات العالقة لإنتاج الربامج.	

• اإعداد اأ�سئلة احلوار واملناق�سة للمقابالت بالربنامج وامل�سابقات اجلماهريية.	

• القيام بالإعداد والتن�سيق الكامل لالأيام املفتوحة اأو البث التلفزيوين املبا�سر  واإعداد ت�سور عام للربنامج واإعداد التقارير واأ�سئلة احلوار. 	

• القيام  باإعداد وتنفيذ العديد من الربامج املتجددة الإعالمية ذات الطابع  التوجيهي والإر�سادي. 	

• ال�سرتاك يف املوؤمترات واملحا�سرات والندوات التي تقام على امل�ستوى املحلي والدويل لال�ستفادة منها يف العمل، واإثراء هذه الفعاليات 	

باملناق�سات  وطرح وتبادل الأفكار .

 اأماكن العمل:

• املحطات الإذاعية والتلفزيونية احلكومية.	

• موؤ�س�سات وحمطات  الإنتاج الإذاعي والتلفزيوين اخلا�سة.	
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18 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الإعالم تخ�س�س )اإذاعة وتلفزيون( 

بيئة العمل: 

مكتبي - ميداين 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام  باللغة الإجنليزية	

• الثقة بالنف�س	

• القدرة على التنظيم والتن�سيق والعمل �سمن فريق	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• املعرفة بالأنظمة والتعليمات والتوجيهات يف جمال العمل الإذاعي والتلفزيوين	

• القدرةعلى حتديد الأهداف وحتقيقها	

• املعرفة مبواعيد الأحداث واملنا�سبات املحلية املهمة والإقليمية والدولية         	

والهدف منها

• القدرة على ر�سم الت�سور الذي �سيكون عليه العمل	

• القدرة على اإقامة عالقات عمل فعالة مع الآخرين واملحافظة عليها	

• القدرة على التعامل مع املواقف بح�سن الت�سرف	

• املعرفة بالعادات والتقاليد والقيم الجتماعية ال�سائدة 	
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دليل مهنتي19

)Press Photographer( مصور صحفي

الو�صف العام:

يقوم امل�سور ال�سحفي بت�سوير الأ�سخا�س واحلوادث وامل�ساهد فيما يخ�س جمالت ال�سيا�سة والثقافة والقت�ساد والريا�سة... الخ. ويتم 

ن�سر هذه ال�سور كر�سوم م�سافة اإىل مقالت اجلرائد واملجالت ويف الربامج التلفزيونية اأو كمحتوى ذاتي يف الكتب واملجالت املتخ�س�سة.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• ت�سوير وتوثيق الأحداث اليومية اجلارية.	

• القيام بتحقيقات م�سورة.	

• مناق�سة املهام مع وكالت ال�سور واإدارات التحرير و امل�ساركة يف جل�سات التحرير.	

• التعاون والتن�سيق مع ال�سحفيني الذين يهتمون بتاأليف ن�سو�س التقارير و التفاق على املواعيد لأخذ ال�سور.	

• البحث عن املعلومات حول احلدث املراد ت�سويره.	

• تنفيذ الت�سويرمن حيث اختيار اللحظة املنا�سبة واملوقع وزاوية الروؤية.	

• حتمي�س وطباعة الأفالم امل�سورة وت�سليمها اإىل اإدارة التحرير.	

• اإعداد ال�سور املوجبة وتكبريها ون�سخها. 	

• ترقيم ال�سور واإر�سال ملفات ال�سور بالربيد الإلكرتوين.	

• تقدمي �سور التحقيق ال�سحفي اإىل اإدارات التحرير ووكالت ال�سور.	

• معاجلة ال�سور الفوتوغرافية اإلكرتونيا على الربامج اخلا�سة باملعاجلة الفنية لل�سور الفوتوغرافية.	

 اأماكن العمل:

يعمل امل�سورون ال�سحفيون ب�سورة م�ستقلة اأو كم�ستخدمني يف: 

• دور ن�سر ال�سحف واملجالت ووكالت ال�سور.	

• وكالت الأنباء والإعالن.	

• حمطات التلفزيون.	
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20 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الإعالم تخ�س�س �سحافة

بيئة العمل: 

مكتبي - ميداين 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام  باللغة الإجنليزية	

• الثقة بالنف�س	

• النتباه واحلركة ال�سريعة	

• البحث عن املعلومات 	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• الإملام بتقنية الت�سوير والتقاط ال�سور 	

• التعامل مع املواد الكيماوية )مذيبات التحمي�س ... الخ(	

• املعرفة مبعاجلة ال�سور 	

• الإملام باجلوانب القانونية املرتبطة بالعمل	

• املعرفة مبواعيد الأحداث واملنا�سبات	

• القدرة على اإقامة عالقات عمل فعالة مع الآخرين واملحافظة عليها	

• القدرة على ح�سن الت�سرف	

• املعرفة بالعادات والتقاليد والقيم الجتماعية ال�سائدة 	
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دليل مهنتي21

)Press Editor( محرر صحفي

الو�صف العام:

يقوم بتقدمي وحترير الأخبار ومتابعة احلدث الإخباري وم�ستجداته على الأ�سعدة املحلية والعربية والدولية وت�سويرها واإعداد التقارير 

الإخبارية املف�سلة. 

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• اإعداد وتقييم املادة ال�سحفية و احلكم على �سالحيتها للن�سر.	

• كتابة العناوين واملقدمات وحتريرالأخبار والتقاريرامل�ستقاة من اأكرث من م�سدر. 	

• حترير و اإعداد ال�سفحات املتخ�س�سة.	

• حت�سني جودة املادة ال�سحفية من خالل حتريرها واخت�سارها و�سقلها.	

• متابعة ا�ستكمال املعلومات الناق�سة يف بع�س املو�سوعات ال�سحفية.	

• ت�سحيح الأخطاء املعلوماتية واللغوية و النحوية.	

• احلفاظ على �سخ�سية ال�سحيفة و متابعة تنفيذ �سيا�ساتها التحريرية.	

• جتنيب ال�سحيفة امل�سكالت القانونية من خالل التاأكد من خلوها مما يعد جرائم ن�سر مثل ال�سب و القذف.	

• الهتمام بتحرير العناوين مبا يحقق عوامل جذب النتباه والإثارة و الأهمية.	

• اختيار ال�سور و الر�سم املالئمة امل�ساحبة للمو�سوعات.	

• مراعاة دقة املعلومات امل�ستقاة من امل�سادر مع الربط بني املعلومات واملو�سوعات ذات العالقة.	

اأماكن العمل:

يعمل املحررون ال�سحفيون ب�سورة م�ستقلة اأو كم�ستخدمني يف: 

• دور ن�سر ال�سحف واملجالت. 	

• وكالت الأنباء. 	

• حمطات الإذاعة والتلفزيون. 	

• املواقع الإلكرتونية. 	
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22 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الإعالم )ال�سحافة(

بيئة العمل: 

مكتبي 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام  باللغة الإجنليزية	

• الثقة بالنف�س	

• الدقة يف اإجناز العمل	

• القدرة على التنبوؤ والتحليل 	

• قوة املالحظة والنتباه 	

• البحث عن املعلومات 	

• القدرة على الكتابة باأنواعها	

• الطالع وحب القراءة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• الإملام باجلوانب القانونية املرتبطة بالعمل	

• القدرة على ر�سم الت�سور الذي �سيكون عليه العمل	

• القدرة  على الت�سال والتوا�سل	

• القدرة على ح�سن الت�سرف	

• القدرة على حتّمل �سغوطات العمل	

• العمل بروح الفريق	
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دليل مهنتي23

)Information Researcher( باحث إعالمي

الو�صف العام:

امل�ساركة يف اإعداد الدرا�سات والأبحاث النظرية وامليدانية وفقًا خلطة البحث املعتمدة لدى جهة العمل. 

  

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• اإعداد بحوث وا�ستبانات عن جمهور و�سائل الإعالم.	

• القيام بجمع املعلومات من م�سادرها املكتبية وامليدانية. 	

• امل�ساركة يف اإعداد اخلطة ال�سنوية لالأبحاث والدرا�سات التي �ستقوم بها جهة العمل. 	

• اإعداد احلمالت الإعالمية وحتديد اأهدافها وتقييم نتائجها. 	

• متابعة ما ين�سر يف و�سائل الإعالم املحلية. 	

• اإجراء الأبحاث والدرا�سات التي تقع �سمن الخت�سا�س الوظيفي ورفع النتائج الأولية للرئي�س املبا�سر. 	

• اإعداد النماذج وال�ستمارات الالزمة جلمع املعلومات وا�ستخدامها لأغرا�س البحث والتحليل.	

• تقييم الربامج الإذاعية والتلفزيونية. 	

• معاجلة املعوقات وامل�سكالت التي تواجه العمل الإعالمي من خالل الدرا�سات والبحوث املقرتحة من الباحث الإ عالمي.	

• تنظيم قاعدة معلوماتية واح�سائية لت�سهيل اإجناز الأعمال وتوفري القاعدة املعلوماتية لإعداد الدرا�سات التحليلية الالزمة وتنظيم 	

الوثائق وامللفات ومتابعة حتديثها دوريًا.

اأماكن العمل:

• اأق�سام الإعالم يف موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س.	

• دور ن�سر ال�سحف واملجالت.	

• وكالت الأنباء والإعالن.	

• املطابع ودور الن�سر.	

• حمطات الإذاعة والتلفزيون. 	
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24 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الإعالم

بيئة العمل: 

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية	

• الثقة بالنف�س	

• الدقة يف اإجناز العمل	

• القدرة على التنبوؤ والتحليل 	

• قوة املالحظة والنتباه 	

• البحث عن املعلومات 	

• القدرة على الكتابة	

• الطالع وحب القراءة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• الإملام باجلوانب القانونية املرتبطة بالعمل	

• القدرة على ر�سم الت�سور الذي �سيكون عليه العمل	

• القدرة  على الت�سال والتوا�سل	

• القدرة على التعامل مع املواقف بح�سن الت�سرف	

• القدرة على العمل يف الظروف ال�سعبة	

• العمل بروح الفريق	
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دليل مهنتي25

)Director( مخرج إذاعي / تلفزيوني

الو�صف العام:

يقوم باإخراج الربامج الإذاعية والتلفزيونية وذلك بتحويلها من مادة مكتوبة اإىل برامج م�سموعة اأو مرئية، وما يتبع ذلك من التخطيط 

لنقل واإخراج املنا�سبات  املهمة املحلية والإقليمية اأو العاملية.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• متابعة تطبيق اخلطط والربامج املتعلقة بتطوير الإخراج والتاأكد من حتقيقها لالأهداف املو�سوعة.	

• قراءة الن�س املراد اإخراجه ومناق�سته مع الكاتب.	

• اختيار الأ�سخا�س/ املمثلني املنا�سبني لل�سخ�سيات الواردة يف الن�س.	

• �سرح وتف�سريالعرو�س و�سخ�سيات الدراما واإجراء الربوفات والإ�سراف على الت�سوير ال�سينمائي، اأو اإذاعة العرو�س من خالل الإذاعة 	

والتلفاز.

• توجيه عنا�سر الت�سوير املختلفة )الإ�ساءة، ال�سوت، املو�سيقى، املوؤثرات ال�سوتية املنا�سبة(.	

• الإ�سراف املبا�سر على التن�سيق الإنتاجي والتنفيذي للعمل، واإعداد برامج عمل تنفيذية للربوفات والت�سوير الداخلي واخلارجي.	

• توجيه اأعمال امل�سورين اأثناء الت�سوير.	

• توجيه حركة املمثلني واأدائهم �سمن الإطار املحدد للحوارات.	

• الإ�سراف على تنفيذ عملية املونتاج من حيث املحافظة على اإيقاع وتزامن اللقطات.	

• الإ�سراف املبا�سر على تنفيذ عمليات )املو�سيقى، املوؤثرات ال�سوتية وال�سورية(.	

• موا�سلة الدرا�سة والطالع على ما ي�ستجد يف حقل الإخراج ب�سكل عام.	

• اإعداد التقارير والقيام بالأعمال الأخرى ذات العالقة بهذا املجال.  	

اأماكن العمل: 

• حمطات الإذاعة والتلفزيون احلكومية واخلا�سة.	

• موؤ�س�سات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوين اخلا�سة.	

• وكالت الأنباء والإعالن.	
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26 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الإعالم تخ�س�س )اإذاعة/ تلفزيون(

بيئة العمل: 

مكتبي - ميداين 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية	

• الثقة بالنف�س	

• النتباه واحلركة ال�سريعة	

• القدرة على التخطيط اجليد والتنظيم	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• امل�سوؤولية والقدرة على اتخاذ القرار	

• القدرة على التذوق الفني	

• املعرفة بالأ�س�س واملفاهيم الفنية املتعلقة بالإخراج الإذاعي والتلفزيوين	

• املعرفة بالأجهزة الفنية امل�ستخدمة يف الإخراج وباأعمال املونتاج وال�سوت   	

والإ�ساءة والتوزيع

• القدرة على حتويل الأعمال وال�سيناريوهات اإىل برامج اإذاعية وحلقات تلفزيونية	

• املعرفة مبواعيد الأحداث واملنا�سبات	

• القدرة على ا�ستخدام املوؤثرات والنواحي الفنية اجلمالية الإبداعية	

• القدرة على اإقامة عالقات عمل فعالة مع الآخرين واملحافظة عليها	

• القدرة على التعامل مع املواقف بح�سن الت�سرف	

• القدرة على التعامل مع الأحداث والوقائع وامل�ساهدوالأ�سخا�س بح�س اإعالمي  	

مميز

• القدرة على حتمل �سغوط العمل	
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دليل مهنتي27

)Press Director( مخرج صحفي

الو�صف العام:

يخت�س بتحويل املادة املكتوبة اإىل مادة مطبوعة قابلة للقراءة توؤدي الغاية وتوزيعها وترتيبها يف حيز ال�سفحة، واختيار األوانها باأ�سلوب 

يغري القارئ بقراءتها ويلفت انتباهه اإىل ما فيها وفق خطة واإر�سادات مدرو�سة ت�ستند اإىل �سيا�سة ال�سحيفة اأو املجلة. 

الواجبات وامل�صوؤوليات:

•  درا�سة اأبواب ومو�سوعات ال�سحيفة اأو الدورية وحتديد مواقعها يف ال�سفحات وتخ�سي�س امل�ساحات الالزمة لها.	

• تلقي املواد املكتوبة مزودة بال�سور من ق�سم التحرير.	

• درا�سة وحتليل الأبواب الثابتة واملتغرية  لل�سحيفة اأو الدورية.	

• اختيار ال�سور املنا�سبة للمو�سوعات. 	

• درا�سة م�سودة املقالت واملو�سوعات وحتديد مواقعها.	

• درا�سة الإعالنات والدعاية املطلوب ن�سرها وحجز امل�ساحات لها واإخراجها ب�سكل بارز وجذاب.	

• اإر�سال املو�سوعات اإىل الق�سم اخلا�س بجمع وجتهيز ال�سور لتنفيذ ال�سفحات با�ستخدام برامج الكمبيوتر مثل InDesign، والإ�سراف 	

على عملية  التنفيذ ومتابعتها، والتدخل حلل اأية م�سكالت تطراأ اأثناء التنفيذ. 

• متابعة الربوفات الأوىل لل�سفحات التي تخرج لتتم مراجعتها وت�سويب ما بها من اأخطاء لدى ق�سم "املراجعة والت�سحيح" قبل اإذن الن�سر. 	

• تدقيق م�سروع ال�سحيفة اأو الدورية واإجازة ال�سكل النهائي للطباعة.	

• متابعة الإجراءات التنفيذية اخلا�سة بطباعة ال�سحيفة. 	

• اإجراء التعديالت والإ�سافات املطلوبة من م�ستجدات الأخبار واملو�سوعات لتن�سر يف الطبعات التالية يف حالة تعدد طبعات ال�سحيفة. 	

• موا�سلة الدرا�سة والإطالع على ما ي�ستجد يف حقل الإخراج ب�سكل عام.	

اأماكن العمل: 

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي.	

• موؤ�س�سات ال�سحافة والن�سر.	

• وكالت الأنباء والإعالن. 	
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28 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الإعالم تخ�س�س �سحافة 

بيئة العمل: 

مكتبي 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية	

• الثقة بالنف�س	

• القدرة على التخطيط اجليد والتنظيم	

• امل�سوؤولية والقدرة على اتخاذ القرار	

• املعرفة باأ�سول قواعد التحرير ال�سحفي	

• املعرفة باأهداف ال�سحيفة واإمكانياتها واإبرازها خارجيا	

• املعرفة باأ�سا�سيات وتقنيات الإخراج	

• القدرة على التحليل وال�ستنتاج 	

• القدرة على الإبداع والبتكار	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل 	

• مهارات التعامل مع الآخرين	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الإملام باجلوانب القانونية املرتبطة بالعمل	

• القدرة على ر�سم الت�سور الذي �سيكون عليه العمل	

• القدرة على التعامل مع املواقف بح�سن الت�سرف	

• حتّمل �سغوطات العمل	

• املعرفة بالعادات والتقاليد والقيم الجتماعية ال�سائدة 	
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دليل مهنتي29

)Editor in Chief( رئيس تحرير

الو�صف العام:

يدقق ويفح�س املقالت واملو�سوعات ال�سحفية يف �سوء ال�سيا�سة الإعالمية لل�سحيفة اأو الدورية.

 

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• حتديد مو�سوع افتتاحية العدد واإحالته اإىل الكاتب ال�سحفي.	

• درا�سة وتنقيح افتتاحية العدد واملقالت ال�سحفية والعناوين الرئي�سية يف �سوء ال�سيا�سة املقررة. 	

• تدقيق حمتويات املو�سوعات املعدة للن�سر وال�سور الفوتوغرافية والتاأكد من �سالمتها ومالءمتها للن�سر.	

• الإ�سراف على اأعمال ال�سحفيني واملرا�سلني ال�سحفيني واملحررين وعمال الطباعة والتوزيع.	

• حتمل امل�سوؤولية القانونية الناجتة عن املو�سوعات املن�سورة يف ال�سحيفة اأو الدورية.	

• اإجازة ما هو �سالح ومفيد من املقالت واملو�سوعات للن�سر يف ال�سحيفة.	

• كتابة املقالت ال�سحفية حول الأحداث والوقائع.	

• توكيل الأعمال للمحررين ومواكبة الوقت الذي ي�ستغرقه كل منهم لإكمال مهمته.	

• متابعة املطبوعات املناف�سة وك�سف اأ�سباب التفوق لديهم ملراجعة ذلك وامل�سي قدما يف اإجناح مطبوعته.	

• اإعداد وتقدمي اخلطط والتقارير عن ن�ساط الإدارة واآفاق تطورها.	

اأماكن العمل: 

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي. 	

• موؤ�س�سات ال�سحافة والن�سر.	

• وكالت الأنباء والإعالن.	
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30 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الإعالم )ال�سحافة(

بيئة العمل: 

مكتبي 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية	

• الثقة بالنف�س	

• القدرة على التخطيط اجليد والتنظيم	

• القدرة على اتخاذ القرار	

• املعرفة باأ�سول قواعد التحرير ال�سحفي	

• املعرفة باأهداف ال�سحيفة وامكاناتها واإبرازها خارجيا	

• قوة املالحظة وال�سرعة والدقة يف الإجناز	

• القدرة على التحليل وال�ستنتاج 	

• القدرة على الإبداع والبتكار	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سوب	

• مهارات التعامل مع الآخرين	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الإملام باجلوانب القانونية املرتبطة بالعمل	

• القدرة على ر�سم الت�سور الذي �سيكون عليه العمل	

• القدرة على التعامل مع املواقف بح�سن الت�سرف	

• القدرة على العمل يف الظروف ال�سعبة	

• معرفة بالعادات والتقاليد والقيم الجتماعية ال�سائدة 	
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دليل مهنتي31

)Sound Technician( فني صوت

الو�صف العام:

يعمل حتت اإ�سراف خمرج الربنامج ويقوم باإعداد وجتهيز مكربات ال�سوت وي�سبط اأجهزة الت�سجيل ويراقب ت�سجيل ال�سوت واملو�سيقى. 

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• حتديد مواقع مكربات ال�سوت.	

• اإعداد وجتهيز وتو�سيل اأجهزة الت�سجيل ومراقبة عملية ت�سجيل ال�سوت.	

• �سبط �سرعة الت�سجيل ودرجة ال�سوت.	

• ت�سغيل اأجهزة الت�سجيل ومكربات الأ�سوات، ودمج املوؤثرات ال�سوتية للربامج. 	

• ت�سجيل املقطوعات املو�سيقية، و�سبط نقاوة ال�سوت.	

• ن�سخ اأ�سرطة الت�سجيل با�ستخدام اأجهزة ال�ستن�ساخ.	

• مزج ال�سوت بال�سورة يف الربامج التلفزيونية.	

• التن�سيق مع خمرج الربنامج.	

• تعزيز اأ�س�س واإجراءات ال�سالمة وال�سحة املهنية، وتوفري و�سائل احلماية والوقاية.	

اأماكن العمل: 

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س.	

• امل�سارح – القاعات- املهرجانات ... الخ.	

• حمطات الإذاعة والتلفزيون. 	
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32 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم/ البكالوريو�س يف الإعالم )اإذاعة وتلفزيون(

بيئة العمل: 

مكتبي - ميداين 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية	

• الثقة بالنف�س	

• قوة املالحظة وال�سرعة والدقة يف الإجناز	

• مهارات التنظيم	

• العمل بروح الفريق	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل ومعرفة تطبيقاته يف جمال العمل	

• القدرة على الإبداع والبتكار	

• مهارات التعامل مع الآخرين	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الإملام باجلوانب القانونية املرتبطة بالعمل	

• القدرة على ر�سم الت�سور الذي �سيكون عليه العمل	

• القدرة على التعامل مع املواقف بح�سن الت�سرف	

• القدرة على العمل يف الظروف ال�سعبة	
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دليل مهنتي33

)Light Technician( فني إضاءة

الو�صف العام:

واملوؤثرات  الإ�ساءة  اأجهزة  وتنظيم  وتو�سيل  بتجهيز  ويقوم  الت�سوير  يف  والخت�سا�سي  التلفزيوين  الربنامج  خمرج  اإ�سراف  حتت  يعمل 

ال�سوئية لغايات الت�سوير. 

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• التفاق مع املخرج وحتديد نظام الإ�ساءة و�سدته والألوان ال�سوئية واملوؤثرات ال�سوئية يف الربامج وامل�سل�سالت والأ�سرطة التلفزيونية. 	

• جتهيز وت�سغيل الأجهزة ال�سوئية وفق الربنامج ال�سوئي املطلوب.	

• التن�سيق مع اخت�سا�سي الت�سوير لتحديد �سدة الإ�ساءة وتركيزها. 	

• جتهيز نظام الإ�ساءة للحفالت الليلية الداخلية واخلارجية.	

• التاأكد من �سالمة اأجهزة الإ�ساءة من خالل و�سعها وتركيبها يف الأماكن املخ�س�سة لها وفقا لتعليمات املخرج.	

• املحافظة على اأجهزة ال�ساءة والتبليغ عن الأعطال التي تطراأ عليها وتخزينها يف الأماكن املالئمة.	

• تعزيز اأ�س�س واإجراءات ال�سالمة وال�سحة املهنية وتوفري و�سائل احلماية والوقاية.	

اأماكن العمل: 

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س.	

• امل�سارح – القاعات- املهرجانات ... الخ.	

• حمطات الإذاعة والتلفزيون.	

2������ ����������.indd   33 12/13/15   9:43 AM



34 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم/ البكالوريو�س يف الإعالم )اإذاعة وتلفزيون(

بيئة العمل: 

مكتبي - ميداين 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية	

• الثقة بالنف�س	

• قوة املالحظة وال�سرعة والدقة يف الإجناز	

• مهارات التنظيم	

• العمل بروح الفريق	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل ومعرفة تطبيقاته يف جمال العمل	

• القدرة على الإبداع والبتكار 	

• مهارات التعامل مع الآخرين	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• القدرة على ر�سم الت�سور الذي �سيكون عليه العمل	

• القدرة على التعامل مع املواقف بح�سن الت�سرف	

• القدرة على العمل يف الظروف ال�سعبة	
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دليل مهنتي35

)Art Critic( ناقد فني

الو�صف العام:

يبحث ويتخ�س�س يف تذوق ونقد الفنون التمثيلية ويقوم باإعداد ون�سر املقالت النقدية يف ال�سحف واملجالت الدورية. 

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• حتليل العمل الفني وحتديد ر�سالته.	

• تقومي جناح وفاعلية اإي�سال الر�سالة للم�ساهدين من حيث الإخراج والتمثيل وحركة املمثلني ومدى كفاءة وجناح املمثلني يف  تقم�س 	

دور ال�سخ�سية والأداء املقنع للدور. 

• القيام باإعداد ون�سر املقالت النقدية يف ال�سحف واملجالت الدورية بهدف تطوير احلركة الفنية.	

• م�ساهدة العرو�س امل�سرحية والأفالم ال�سينمائية وامل�سل�سالت التليفزيونية ونقدها يف �سوء معايري النقد واخلربة واملقارنة. 	

• نقد الفنون التمثيلية من حيث م�سمون ال�سيناريو واحلوار والإخراج والتمثيل.	

• اإبداء الآراء القيمة على اأ�سا�س املعرفة ال�سخ�سية واملبنية على اخلربة الذاتية. 	

• ا�ستخدام احلا�سب الآيل يف عملية اإدخال البيانات وما �سابه ذلك. 	

اأماكن العمل: 

• موؤ�س�سات ال�سحافة والن�سر والإعالن.	

• وكالت الأنباء.	

• حمطات الإذاعة والتلفزيون. 	
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36 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الآداب

بيئة العمل: 

مكتبي 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية	

• الثقة بالنف�س	

• املعرفة باأ�سول وقواعد النقد الفني	

• �سالمة الذوق	

• دقة احل�س	

• �سعة الطالع	

• القدرة على التحليل 	

• املرونة والنفتاح على اجلديد 	

• القدرة على الإبداع والبتكار 	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل	
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دليل مهنتي37

)Literature Critic( ناقد أدبي

الو�صف العام:

يتخ�س�س يف جمال النقد الأدبي للمقالت والق�س�س والروايات وامل�سرحيات وال�سعر من حيث الأ�ساليب واملعايري. 

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• بحث وتقومي الأعمال الأدبية والفنية وكتابة النقد لعر�س الن�سر وتطوير احلركة الأدبية.	

• قراءة الأعمال املكتوبة وح�سور املعار�س الفنية وامل�سارح. 	

• اأو اإذاعته يف الإذاعة والتليفزيون اأو عر�سه اأمام اجلمهور 	 اإبداء الراأي ال�سخ�سي وكتابة النقد لغر�س ن�سره يف ال�سحف واملجالت 

مبا�سرة مناق�سا نوعية التعابري  وح�سن ال�سياغة والعوامل الأخرى ذات ال�سلة الوثيقة باملو�سوع. 

• القيام مبراجعة الن�سو�س الأدبية لغر�س اإبداء الراأي للجهات املعنية كخبري. 	

• اإبداء الآراء القيمة على اأ�سا�س املعرفة ال�سخ�سية واملبنية على اخلربة الذاتية. 	

• ا�ستخدام احلا�سب الآيل يف عملية اإدخال البيانات وما �سابه ذلك. 	

اأماكن العمل: 

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س.	

• موؤ�س�سات ال�سحافة والن�سر والإعالن.	

• وكالت الأنباء. 	

• حمطات الإذاعة والتلفزيون.	
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38 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الآداب

بيئة العمل: 

مكتبي 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية	

• الثقة بالنف�س	

• املعرفة باأ�سول وقواعد النقد الأدبي	

• �سالمة الذوق	

• دقة احل�س	

• �سعة الطالع	

• القدرة على التحليل 	

• املرونة والنفتاح على اجلديد 	

• القدرة على الإبداع والبتكار 	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل	
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دليل مهنتي39

)Copyeditor( مدقق لغوي

الو�صف العام:

واملوا�سفات  الأجنبية  اللغات  من  املرتجمة  الن�سو�س  تلك  ذلك  الطباعة مبا يف  وبعد  قبل  اللغوية  الن�سو�س  وت�سحيح  وتدقيق  مراجعة 

والعقود والكتب املطبوعة واملذكرات الطويلة والإعالنات وغري ذلك من الن�سو�س.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• املراجعة اللغوية لكافة البيانات والأخبار ال�سحفية والتقارير والأبحاث والدرا�سات التي ت�سدر عن املوؤ�س�سة ب�سكل يومي.	

• مراجعة اجلوانب اللغوية يف كافة الن�سو�س التلفزيونية  املرتجمة باللغة العربية.	

• مراجعة الن�سو�س املرتجمة باللغة العربية لتتوافق مع املعايري اللغوية ال�سحيحة املتعلقة بالقواعد والنحو والتنقيط والتهجئة وغريها.	

• ت�سحيح املقالت والر�سائل ب�سفة عامة ، تلك التي تلقى اأو تن�سر من قبل املوؤ�س�سات التي تهتم بالن�سر والإعالن والإعالم. 	

• التن�سيق الداخلي للمطبوعات التي ت�سدر عن املوؤ�س�سة.	

• ا�ستخدام احلا�سب الآيل يف عملية اإدخال البيانات وما �سابه ذلك. 	

اأماكن العمل: 

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س. 	

• موؤ�س�سات ال�سحافة والن�سر.	

• وكالت الأنباء والإعالن.	

• حمطات الإذاعة والتلفزيون.	
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40 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الرتبية اأو الآداب )لغة عربية واآدابها(

بيئة العمل: 

مكتبي 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية	

• اإجادة اللغة العربية واآدابها 	

• املهارات الفنية اخلا�سة باأعمال التدقيق واملراجعة اللغوية وتقوميها	

• املهارة الكافية يف البحث باملعاجم اللغوية املختلفة �سواء يف   	

الكتب اأو عن طريق �سبكة الإنرتنت

• قوة املالحظة وال�سرعة والدقة يف الإجناز	

• الثقة بالنف�س	

• القدرة على التنظيم والتن�سيق والعمل يف فريق 	

• القدرة على القراءة والتحدث والكتابة	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• القدرة على اإقامة عالقات عمل فعالة مع الآخرين واملحافظة عليها	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	
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دليل مهنتي41

)News Editor( محرر األخبار

الو�صف العام:

يقوم بتحرير الأخبار املحلية والعاملية وجتهيزها لو�سائل الإعالم الأخرى من �سحافة واإذاعة وتلفزيون ووكالت اأنباء، كما يقوم بتغطية 

الأحداث واملنا�سبات املحلية والإقليمية والعاملية. 

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• حترير الأخبارال�سيا�سية املحلية والعربية العاملية  للن�سرات الإخبارية واملواجز بال�سوت اأو ال�سورة. 	

• متابعة ما تبثه وكالت الأنباء العاملية من الأخبار وفرزها ح�سب اأهميتها ومو�سوعاتها. 	

• القيام بال�ستماع والرقابة والإجازة لتقارير املرا�سلني يف العوا�سم العربية والأجنبية.	

• ت�سحيح الأخبار بعد طباعتها ومالحظة الأخطاء الإمالئية واللغوية وترتيبها ح�سب اأهمية اخلرب.	

• القيام بالتغطية الإخبارية للمنا�سبات الوطنية والدينية.	

• القيام بتغطية املوؤمترات ال�سحفية لل�سخ�سيات املهمة التي تزور البالد.	

• فرز وانتقاء الربقيات الواردة من وكالت الأنباء وت�سنيفها ل�ستخدامها كمادة اإخبارية.	

• العمل على تقدمي اخلرب باأكرث من �سياغة ومراعاة وقت الن�سرة والفرتة الزمنية املخ�س�سة.	

• التن�سيق بني املادة اخلربية واملادة امل�سورة يف ن�سرات الأخبار بالتلفزيون. 	

اأماكن العمل: 

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي )اأق�سام الإعالم(.	

• موؤ�س�سات ال�سحافة والن�سر.	

• وكالت الأنباء.	

• حمطات الإذاعة والتلفزيون. 	
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42 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الإعالم )اإذاعة وتلفزيون، �سحافة وعالقات عامة(

بيئة العمل: 

مكتبي - ميداين 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية	

• الثقة بالنف�س	

• القدرة على التخطيط اجليد والتنظيم	

• القدرة على حتمل امل�سوؤولية واتخاذ القرار	

• املعرفة باأ�سول قواعد التحرير ال�سحفي	

• املعرفة باأهداف ال�سحيفة وامكاناتها واإبرازها خارجيا	

• القدرة على الكتابة والقراءة	

• القدرة على التحليل وال�ستنتاج 	

• القدرة على الإبداع والبتكار 	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات التعامل مع الآخرين	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الإملام باجلوانب القانونية املرتبطة بالعمل	

• قوة املالحظة وال�سرعة والدقة يف الإجناز	

• القدرة على التعامل مع املواقف بح�سن الت�سرف	

• القدرة على العمل يف الظروف ال�سعبة	
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دليل مهنتي43

)Television Photographer( مصور تلفزيوني

الو�صف العام:

اأدلة  من  والفيديو  والتلفزيون  الت�سوير  اآلت  ت�سغيل  وموا�سفات  خ�سائ�س  بدرا�سة  يقوم  كما  التلفزيونية،  وامل�سل�سالت  الربامج  ي�سور 

الت�سغيل وال�سيانة ال�سادرة عن ال�سركات امل�سنعة.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• القيام برتكيب واإعداد اأجهزة الت�سوير مثل الكامريات قبل الت�سوير بوقت كاف.	

• التاأكد من �سالمة اأجهزة الت�سوير وو�سعها وتركيبها يف الأماكن املخ�س�سة لها وفقا لتعليمات املخرج.	

• القيام بالت�سوير داخل الأ�ستوديو للربامج التي يتم ت�سجيلها يف الأ�ستوديوهات. 	

• القيام بالت�سوير اخلارجي يف املنا�سبات املختلفة وت�سوير الربامج الت�سجيلية، والوثائق وامل�سل�سالت والربامج الريا�سية واملنوعات 	

واحلفالت وال�سهرات الفنية. 

• �سيانة اأجهزة الت�سوير بعد اأعمال الت�سوير واإجراء ال�سيانة الدورية لها والإبالغ عن حالت العطل املفاجئ.	

• العمل على اتباع تعليمات ال�سالمة من اأي اأخطار قد تنجم اأثناء العمل. 	

 

اأماكن العمل: 

• اأق�سام الإعالم يف موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س.	

• وكالت الأنباء. 	

• املحطات  الف�سائية  التلفزيونية.	
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44 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم / البكالوريو�س يف الإعالم )اإذاعة وتلفزيون(

بيئة العمل: 

مكتبي - ميداين 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية	

• املعرفة باأ�سا�سيات وتقنيات الت�سوير التلفزيوين	

• معرفة اجلوانب التقنية للكامريات التلفزيونية بكل اأنواعها والقدرة على  	

ا�ستخدامها مبهنية

• معرفة اأنظمة املونتاج واأدواته وبراجمه	

• القدرة على الإبداع والبتكار وحل امل�سكالت 	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات التعامل مع الآخرين	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الإملام باجلوانب القانونية املرتبطة بالعمل	

• القدرة على ر�سم الت�سور الذي �سيكون عليه العمل	

• القدرة على التعامل مع املواقف بح�سن الت�سرف	

• القدرة على العمل يف الظروف ال�سعبة	
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دليل مهنتي45

)Publication Control Specialist( أخصائي رقابة مطبوعات

الو�صف العام:

مراقبة الكتب وال�سحف واملجالت والدوريات والأ�سرطة والت�سجيالت وخمتلف اأنواع الن�سرات واملطبوعات للتاأكد من �سحة كل ما يرد فيها 

وكذلك خلوها مع ما يتنافى مع املبادئ الإ�سالمية والأنظمة والتعليمات والعادات والتقاليد والقيم الجتماعية ال�سائدة واإعداد التقارير 

حولها.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• متابعة ما تكتبه ال�سحف واملجالت والن�سرات املختلفة ملعرفة مدى متا�سي ذلك مع ال�سيا�سة الإعالمية للحكومة.	

• مراجعة قائمة موؤلفي املطبوعات املختلفة ودور الن�سر واملمثلني واملنتجني. 	

• تنفيذ اأحكام قانون املطبوعات والن�سر لكل مطبوعة ت�سدر يف الدولة اأو معدة للتداول والتوزيع.	

• التو�سية مب�سادرة اأية مطبوعة تتعار�س مع اأحكام ومواد قانون املطبوعات والن�سر.	

• اتخاذ الإجراءات لإ�سدار اإذن الطباعة  ورقم الإيداع للمطبوعات طبقا لأحكام قانون املطبوعات والن�سر.	

• التاأكد من عدم خمالفة املطبوعة لأحكام اإذن الطبع بعد �سدور املطبوعة وا�ستالم ن�سخ الإيداع املن�سو�س عليها يف القانون. 	

اأماكن العمل: 

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي )وزارة الإعالم – وزارة الرتاث القومي والثقافة(.	

• موؤ�س�سات ال�سحافة والن�سر واملجالت. 	

• وكالت الأنباء.	

• حمطات الإذاعة والتلفزيون. 	
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46 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الآداب

بيئة العمل: 

مكتبي 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية 	

• املعرفة بنظام املطبوعات والن�سر.	

• املعرفة بالأنظمة والتوجيهات والتعليمات يف جمال مراقبة املطبوعات والأفالم	

• الثقة بالنف�س	

• القدرة على التحليل وال�ستنتاج 	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل 	

• مهارات التعامل مع الآخرين	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الإملام باجلوانب القانونية املرتبطة بالعمل	

• القدرةعلى ر�سم الت�سور الذي �سيكون عليه العمل	

• القدرة على التعامل مع املواقف بح�سن الت�سرف	

• القدرة على العمل يف الظروف ال�سعبة	
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دليل مهنتي47

)Attache›, Information( ملحق إعالمي

الو�صف العام:

متابعة خطط واأن�سطة الإعالم، وتوجيهها مبا يتفق مع �سيا�سة احلكومة، والإ�سراف على الأن�سطة التي تبذل لإطالع املواطنني يف الدول 

الأخرى على جمريات الأمور، وتزويدهم باملعلومات واحلقائق ال�سحيحة عن الأحداث اجلارية يف بالد. 

 

الواجبات وامل�صوؤوليات: 

يعمل على تنفيذ اخلطة الإعالمية وتغطية اأخبار الدولة يف الدولة املوجود فيها من خالل:

• الت�سال بروؤ�ساء حترير ال�سحف والقيادات الإعالمية  بالإذاعة والتلفزيون لتن�سيق متابعتهم لالأخبار اخلا�سة بالدولة. 	

• متابعة ال�سحف واملجالت يف الدولة امللحق بها، وحتديد الأخبار واملو�سوعات املن�سورة يف هذه ال�سحف واملجالت عن ال�سلطنة.	

• متابعة وكالة الأنباء العمانية واختيار الأخبار التي يتم ن�سرها بال�سحف الأجنبية حول الأحداث املهمة  يف ال�سلطنة.	

• القيام بتنظيم زيارات ال�سحفيني بالدول التي يعمل بها اإىل ال�سلطنة. 	

• القيام بعقد لقاءات مع ال�سحفيني يف الدولة التي يعمل بها لتنظيم ونقل الأخبار  والأحداث عن ال�سلطنة.	

• ال�سرتاك يف الندوات واملوؤمترات املت�سلة باأن�سطة امللحقني الإعالميني.	

• تنظيم املعار�س الإقليمية واملهرجانات وبرامج الأعياد الوطنية بالتعاون مع الهيئات واملوؤ�س�سات املخت�سة. 	

اأماكن العمل: 

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي.	

• ال�سفارات.	

• امللحقيات.  	

• موؤ�س�سات ال�سحافة والن�سر.	
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48 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الإعالم

بيئة العمل: 

مكتبي - ميداين 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية	

• املعرفة العالية باأ�سا�سيات العمل الإعالمي	

• املعرفة العالية باأ�ساليب جمع املعلومات الإخبارية وحتليلها	

• املعرفة العالية باأ�ساليب �سياغة وحترير الأخبار	

• الثقة بالنف�س	

• القدرة على التحليل وال�ستنتاج 	

• قوة املالحظة وال�سرعة والدقة يف الإجناز	

• مهارات التنظيم	

• العمل بروح الفريق	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الإملام باجلوانب القانونية املرتبطة بالعمل	

• القدرة على ر�سم الت�سور الذي �سيكون عليه العمل	

• القدرة على العمل يف الظروف ال�سعبة	
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دليل مهنتي49

)Montage Technician( فني مونتاج

الو�صف العام: 

من  وحذفها  بع�سها  اإلغاء  اأو  اأو خارجه  ال�ستديو  داخل  �سواء  املختلفة  الأماكن  ت�سويرها يف  التي مت  وامل�ساهد  اللقطات  وترتيب  جتميع 

الربنامج بطريقة ت�سمن للم�ساهد ت�سل�سال للقطات املتتابعة التي ترتبط ببع�سها بن�سق متقن م�ساف اإليها املوؤثرات ال�سوتية واملو�سيقية 

جلذب امل�ساهد و�سد انتباهه واإمتاعه للتعبريعن فكرة معينة وفق روؤية املخرج. 

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• م�ساعدة املخرج املنفذ يف منتجة الأعمال الفنية التي يتم ت�سويرها �سواء داخل الأ�ستوديوهات اأو خارجها.	

• جتهيز واإعداد واإ�سافة املوؤثرات ال�سوتية.	

• جتهيز الأ�سرطة امل�ستخدمة يف املونتاج.	

• تنفيذ طرق النتقال بني اأجهزة الفيديو اأو كامريات الت�سوير.	

• العمل على منتجة امل�سل�سالت والربامج التلفزيونية قبل البث بوقت كاف. 	

• تنفيذ اأعمال املونتاج وفقا لتوجيهات املخرج املنفذ.	

• �سياغة ال�سيناريوهات اخلا�سة  باإنتاج الأفالم الوثائقية.	

• كتابة اأ�سماء فريق العمل واأ�سماء امل�ساركني يف العمل.	

•  التاأكد من �سالمة اأجهزة ومعدات املونتاج وذلك من خالل و�سعها وتركيبها يف الأماكن املخ�س�سة لها ووفقا للتعليمات ال�سادرة بهذا 	

ال�ساأن. 

• املحافظة على اأجهزة ومعدات املونتاج والإبالغ عن اأي اأعطال قد تطراأ عليها اأول باأول.	

• اتباع خطوات ال�سالمة من الأخطار التي قد تنجم اأثناء تاأدية العمل. 	

اأماكن العمل: 

• حمطات الإذاعة والتلفزيون احلكومية واخلا�سة.  	
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50 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم / البكالوريو�س يف الإعالم )اإذاعة وتلفزيون(

بيئة العمل: 

مكتبي - ميداين 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية	

• املعرفة العالية بربامج املونتاج	

• املعرفة العالية بربامج الت�سميم	

• مهارات الت�سوير 	

• مهارات الأر�سفة الإلكرتونية للمواد الفنية 	

• القدرة على ن�سخ ال�سطوانات 	

• الثقة بالنف�س	

• القدرة على التحليل وال�ستنتاج 	

• قوة املالحظة وال�سرعة والدقة يف الإجناز	

• مهارات التنظيم	

• مهارات العمل بروح الفريق	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الإملام باجلوانب القانونية املرتبطة بالعمل	

• القدرة على ر�سم الت�سور الذي �سيكون عليه العمل	

• القدرة على العمل يف الظروف ال�سعبة	

2������ ����������.indd   50 12/13/15   9:43 AM



دليل مهنتي51

)Publicaion Specialist( أخصائي مطبوعات ونشر

الو�صف العام:

بحـث ودرا�سة اإ�سدار طلبات الرتاخي�س الالزمة للمطبوعات ال�سحفية واملطابع ودور الن�سر واملكتبات وموؤ�س�سات ا�سترياد وت�سدير وتوزيع 

املطبوعات وموؤ�س�سات الدعاية والإعالن والعالقات العامة والإنتاج الفني وحمالت بيع وتوزيع امل�سنفات الفنية.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• متابعة تنفيذ املطبوعات التي ت�سدرها املوؤ�س�سة واإعداد املادة التحريرية وال�سور الالزمة لهذه املطبوعات.	

• متابعة الإ�سدارات واملطبوعات التي ت�سدر من املطابع والتاأكد من ح�سولها على الرتخي�س الالزم للطبع.	

• قانون 	 يف  عليها  املن�سو�س  القانونية  ال�سجالت  على  والإ�سراف  املطابع  باإن�ساء  يتعلق  فيما  والن�سر  املطبوعات  قانون  اأحكام  تطبيق 

املطبوعات والن�سر.

• تطبيق قانون اأحكام قانون املطبوعات والن�سر فيما يتعلق بن�ساط املكتبات و�سركات التوزيع ودورالن�سر.	

• اإعداد التقرير الدوري عن ن�ساط الطباعة والن�سر والتوزيع يف ال�سلطنة ورفعه اإىل اجلهات امل�سوؤولة متهيدا لعر�سه بعد اعتماده على 	

جلنة املطبوعات والن�سر.

• اإعداد الدرا�سة والتقييم لل�سحف التي يطلب امل�ستوردون ال�سماح بتداولها يف البلد.	

اأماكن العمل: 

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س. 	

• موؤ�س�سات ال�سحافة والن�سر.	

• وكالت الأنباء والإعالن.	
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52 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف ال�سحافة والإعالم

بيئة العمل:

مكتبي- ميداين 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية 	

• املعرفة بنظام املطبوعات والن�سر	

• املعرفة بالأنظمة والتوجيهات والتعليمات يف جمال مراقبة املطبوعات والأفالم	

• الثقة بالنف�س	

• القدرة على التحليل وال�ستنتاج 	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات التعامل مع الآخرين	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الإملام باجلوانب القانونية املرتبطة بالعمل	

• القدرة على ر�سم الت�سور الذي �سيكون عليه العمل	

• القدرة على التعامل مع املواقف بح�سن الت�سرف	

• القدرة على العمل يف الظروف ال�سعبة	
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دليل مهنتي53

)Advertising Specialist( أخصائي دعاية وإعالن

الو�صف العام:

يختار مواد الدعاية اخلا�سة باملوؤ�س�سة ويجمعها ويعدها وين�سرها عرباأجهزة ال�سحافة والإذاعة والتلفاز واأجهزة الدعاية الأخرى. 

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• ت�سميم الإعالنات وحتريرها واإخراجها.	

• تبادل الراأي مع املعنيني وامل�سئوولني لتحديد طبيعة الدعاية واأ�سلوب العر�س املطلوب. 	

• الت�سال باملوؤ�س�سات الإعالمية وتدعيم �سلة املوؤ�س�سة بها.	

• متابعة الإعالنات التي تعر�سها و�سائل الإعالم عن املوؤ�س�سة التي ينتمي اإليها.	

• اإعداد البيانات واملعلومات لي�ستخدمها ال�سحفيون يف كتابة التقارير الإخبارية وما يرتبط بها من مقالت. 	

• تخطيط احلمالت الإعالمية والرتويجية للموؤ�س�سة.	

• اإبراز احلقائق واملعلومات للجماهري خا�سة يف امل�سائل ال�سائكة.	

اأماكن العمل: 

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س. 	

• موؤ�س�سات ال�سحافة والن�سر.	

• وكالت الأنباء والإعالن.	
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54 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف ال�سحافة والإعالم

بيئة العمل: 

مكتبي- ميداين 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية 	

• القدرة على اتخاذ القرار	

• مهارات القيادة والتخطيط والتنظيم	

• املعرفة باأ�ساليب الدعاية والإعالن 	

• املعرفة بخطط وا�سرتاتيجيات الإعالن الت�سويقي	

• الثقة بالنف�س	

• القدرة على التحليل وال�ستنتاج 	

• الإبداع والبتكار	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات التعامل مع الآخرين	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الإملام باجلوانب القانونية املرتبطة بالعمل	

• القدرة على ر�سم الت�سور الذي �سيكون عليه العمل	

• القدرة على العمل يف الظروف ال�سعبة	
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دليل مهنتي55

)Translator( مترجم

الو�صف العام:

ترجمة الن�سو�س واملواد من اللغات الأجنبية اإىل اللغة العربية اأو العك�س.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• بحاث وغيرها. 	 ترجمة اخلطابات والر�سائل والعقود والتقارير واجلداول الإح�سائية والن�سرات واملجالت والكتب والأ

• تدقيق الطباعة للمواد املرتجمة للتاأكد من عدم وجود اأخطاء مطبعية.	

• اإعـداد قائمـة باملـواد واملو�سوعات املرتجمة وت�سنيفهـا وفهر�ستها وتوثيقها لت�سهيل الرجوع اإليها عنـد احلاجة.	

• و�سع الرتجمة يف قالب لغوي ر�سمي مع النتباه اإىل اأ�سول القواعد ومفاهيم الكلمات وتركيب اجلمل.	

• موا�سلة الدرا�سة والإطالع على ما ي�ستجد يف جمال العمل ب�سكل خا�س بهدف تقييم اخلطط احلالية وتطوير اأ�ساليب واإجراءات العمل.	

• الحتفاظ بن�سخة من كافة املعامالت املرتجمة للرجوع اإليها عند احلاجة. 	

• موا�سلة الدرا�سة والإطالع على ما ي�ستجد يف حقل الرتجمة ب�سكل عام.	

• التقيد بالتعليمات اخلا�سة باأعمال الرتجمة.	

اأماكن العمل: 

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س. 	

• موؤ�س�سات ال�سحافة والن�سر.	

• وكالت الأنباء والإعالن.	
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56 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الآداب تخ�س�س ترجمة

بيئة العمل: 

مكتبي 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام باللغة الإجنليزية 	

• القدرة على اتخاذ القرار	

• مهارات القيادة والتخطيط والتنظيم	

• الثقة بالنف�س	

• القدرة على الكتابة والقراءة 	

• القدرة على التحليل وال�ستنتاج 	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات التعامل مع الآخرين	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الإملام باجلوانب القانونية املرتبطة بالعمل	

• القدرة على ر�سم الت�سور الذي �سيكون عليه العمل	

• القدرة على حتمل �سغوط العمل	
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