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  الميةقسم المكاتب اإلع
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  .ة اإلعالميلجنةلكل ما يصدر من ال) عدد النسخ ، األماآن ، الوقت(والتوزيع 

تبيان أو دراسة      من المجاميع ، أو     وغير ذلك    من مقاالت    اللجنةتلبية حاجة    .4 رأي  عن  طلب إحصائية أو اس ال
 .العام 
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الفترة   االحتياجات  الخطوات  العمل

  مالحظات  الزمنية

منطقة في تصوير ال
  حديثة

تحديد عدد المصورين في حديثة وتدريبهم وميرات اتأمين الك
  وتوزيعهم على أماآنهم

تحديد مقر 
    أسبوع  الدورة

النسخ مرآز النشر و
  لمنطقة حديثة

  جهزة لمرآز النشر والنسختأمين مكتب ونقل األ
 نقلتوفير شخص أمني في الواجهة وتوفير المحل و

  األجهزة وتوفير ثالثة إخوة أنصار للعمل على النسخ

تكاليف تأمين 
  المحل

ثالثة 
  أسابيع

  

مرآز النشر والنسخ 
  لمنطقة القائم

  تأمين مكتب وأجهزة لمرآز النشر والنسخ
توفير شخص أمني في الواجهة وتوفير المحل 

وتوفير األجهزة وتوفير ثالثة إخوة أنصار للعمل 
  على النسخ

تأمين تكاليف 
المحل ، وتوفير 

  األجهزة
أربعة 
  أسابيع

  

القائم ، راوة ، حديثة ، هيت (تفعيل دور الشبكة والربط بين المناطق   الشبكة
  لجمع األخبار) ، بيجي ، الرمادي 

لمسئول لقاء ا
اإلعالمي في 
منطقة الرمادي 
  وبيجي وهيت

    أسبوعين

المكتب اإلعالمي 
  )حديثة(

  آسب الشارع العام
   قطعة قماش لمنطقة حديثة20آتابة 

توفير قطع 
 ومكان القماش

  الخطاط
    عشرة أيام

القائم (المكتب اإلعالمي 
  )، حديثة

  آسب الشارع العام
   لوحة حديدية للطرق الرئيسة20آتابة 

وء الوضع هد
األمني في 

  القائم
    عشرة أيام



تأمين سيارات للقائم 
  وحديثة
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  توفير
  األجهزة
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  اإلعالمية

ق وصول المنس
للشخص الستالم 

  األجهزة
    أسبوعين

  توفير
  الكوادر

  توفير الكوادر الالزمة

تحديد وقت 
تم قد دخولهم و
ذن في أخذ اإل

  دخولهم
    أسبوعين

          
 


