


مقدمـــة:
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األهداف العامة للهيئة :
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محاور العمل 

اإلعـــــــالمي 

للهيئـــــــــة :
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المحور األول: إنتاج مقاطع الفيديو التعريفية :
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     المحور الثاني: المشاركة اإلعالمية للهيئة في البرامج التفلزيونية :
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 المحور الثالث: توفير البرامج اإلذاعية والتنسيق
 مع اإلذاعات المحلية والدولية على بثها
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المحور الرابع إصدار ونشر بيانات حول القضايا المثارة في مجال عمل الهيئة:
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