آليات العمل واالنظمة والبرامج االلكترونية المقدمة من المكتب الى
تشكيالت شبكة االعالم العراقي
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اسم آلية العمل
آلية التعاقد وفق المدونة التجارية

اسم التشكيل المعني باآللية
تشكيالت الشبكة

آليةةة تجزيةةم المةةواد المتعاقةةد عليزةةا مةةن قبة
تشكيالت الشبكة
الشةةةبكة و اعةةةداد تقةةةارير االسةةةتال االولة ة
والنزائ من قب لجان االستال
آليةةةةة ارتيةةةةار مةةةةوظف الشةةةةبكة الموفةةةةدين
تشكيالت الشبكة
للتدريب
آليةةة ف ةةر ومراجعةةة اعةةداد الموا ةةفات
دائرة الشؤون الزندسية والفنية
الفنية والكلف التخمينية والتخصير الكلة
للمشاريع وجداول الكميات
دائرة الشؤون الزندسية والفنية
آلية عم أسلوب التنفيذ أمانة
آليةةةةةة العمةةةة المةةةةةال للشةةةةةعب االعالميةةةةةة الشعب اإلعالمية والزندسية فة
الم افظات
والزندسية
آلية عم شعبة الطبابة
ادر قسم العقود والمناقصات
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اسم آلية العمل
آلية واجراءات الخدمة
للموظفين البالغين سن
التقاعد

 42آلية منح اإلجازات الدراسية

اسم التشكيل المعني باآللية
مديرية الشؤون االدارية

مديرية الشؤون االدارية
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آلية منح اإلجازات
المرضية

مديرية الشؤون االدارية
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آلية االعالن التجاري

مديرية الشؤون التجارية
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آلية رعاية البرامج
آلية االعالن المرئ
والمسموع
آلية احتساب ايرادات
الخدمات التفاعلية
برنةةةةامج متابعةةةةة الةةةةدعاو
القضائية
آليةةةةة تسةةةةوية سةةةةلف السةةةةفر
واإليفاد
آليةةة تنظةةيم عمليةةة الصةةر
(نسبة المعلن)
آليةةةةةةةة ةةةةةةةر ال ةةةةةةةوافم
اإلعالمية
آليةةة اسةةتال وانتفةةاء ال اجةةة
لخطابات الضمان
برنامج است صال الديون
برنامج سلف النشاط
برنةةةةةامج مركةةةةةم البيانةةةةةات
المالية
آليةةةةةةة مصةةةةةةروفات وقةةةةةةود
المولدات للشبكة
آليةةةةةةة اعةةةةةةداد الميمانيةةةةةةات
للبرامج
آلية استال وتسليم االشرطة

مديرية الشؤون التجارية

القنةةةةةةةةةةةوات التلفميونيةةةةةةةةةةةة
واالذاعات
مديرية قناة العراقية

برنامج المكتبة الصورية

مديرية قناة العراقية
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شعبة الطبابة
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قسم العقود والمناقصات
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مديرية الشؤون التجارية
مديرية الشؤون التجارية
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آلية سج
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آلية عم لجنة التمديد المركمية ولجنة منح
التوقفات المركمية

قسم العقود والمناقصات
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برنامج متابعة رطابات الضمان

قسم العقود والمناقصات
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مديرية قناة الرياضية
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 01آلية احتساب مدة الفص السياس
 01آلية توزيع الجوائم

لجنة احتساب الفص السياس
لجنة توزيع الجوائم
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 01آلية توزيع الجوائم ف جريدة الصباح
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 01آلية إعالنات الجريدة
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مجمع الص افة والنشر
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مجمع الص افة والنشر
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م طات الشبكة
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مديرية االعالن التجاري

 23برنامج المكتبة الصورية
آليةةةة قيةةةاة كفةةةاءة وفاعليةةةة
معزد التدريب اإلعالم
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معزد التدريب االعالم
آليةةةة التعيةةةين فة ة المكاتةةةب
المكاتب الخارجية
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برنامج االرشيف

تنظةةيم اجةةراءات اضةةافة الخدمةةة التعاقديةةة
لموظف جريدة الصباح
آلية عم لجنة التضمين
اعداد آلية تنظم عم المخازن بعةد ان كةان
العم فيزا يتم بصورة غير منظمة
برنامج االعالن التجاري
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مديرية التخطيط واالحصاء
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برنامج المتابعة

مكتب رئيس الشبكة

