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أكــد الدكتــور صالــح الشــيخ ، رئيــس 
أن  واإلدارة  للتنظيــم  املركــزي  الجهــاز 
الحكومــة عازمــة عــى مواصلــة خطــوات 
إصــاح الجهــاز اإلداري للدولــة واالرتقــاء 
منــه  املقدمــة  الخدمــات  مبســتوى 
ــات  ــن مدعمــة اإلصاحــات بآلي للمواطن
مــن  متخــذة  متطــورة  تكنولوجيــة 
املصارحــة والشــفافية والحــوار ســبياً 
ــك  ــة اإلصــاح ، جــاء ذل ــا يف عملي لعمله
املؤمتــر  فعاليــات  يف  مشــاركته  خــال 
الســنوي االول مللتقــى السياســات العامــة 
الــذي نظمتــه كليــة الشــئون الدوليــة 
والسياســة العامــة بالجامعــة األمريكيــة. 
واســتعرض رئيــس الجهــاز خــال املؤمتــر 
التحديــات التــي تواجــه نظــام اإلدارة 
العامــة يف مــر واإلصاحــات التــي تتــم 
ــة أو مؤسســية  ســواء إصاحــات ترشيعي
أو إصاحــات تتعلــق مبنظومــة التدريــب 
كــا ناقــش كافــة الخطــوات التــي تبذلهــا 
ــة بشــأن هــذه اإلصاحــات مشــراً  الدول
ــد  إىل أن إصــاح الجهــاز اإلداري كان ال ب
ــوين  وأن يســتند إىل إطــار ترشيعــي وقان

هالــة  الدكتــورة  معــاىل  أكــدت 
الســعيد وزيــرة التخطيــط إن جائــزة 
مــر للتميــز الحكومــى تنقســم إىل 
خمــس جوائــز رئيســية هــى جائــزة 
ــزة  ــزة، جائ ــة املتمي ــة الحكومي املؤسس
الوحــدة املتميــزة ىف تقديــم الخدمــات 
ــزة  ــة املتمي ــزة املؤسس ــة، جائ الحكومي
ىف تقديــم الخدمــات الحكوميــة، جائــزة 
القيــادات املتميــزة، جائــزة االبتــكار 
واإلبــداع، جميعهــا تــأىت ىف ضــوء خطــة 
مــر  رؤيــة   « املســتدامة  التنميــة 

.»2030
يــى مرحلــة  أنــه  الســعيد  وأكــدت 
مــن  مجموعــة  تقديــم  الرتشــيح 
الربامــج التدريبيــة للقيــادات، وتدريــب 
املؤسســات عــى التقــدم للمســابقة، 
للمتســابقن  تقيييــم  مرحلــة  ثــم 
ــرشوط كل مســابقة واســتبعاد  ــاً ل طبق
ــطبق  ــى ال تنـ ــراد الت ــات واألف املؤسس
عــــليها الــرشوط، مضيفــة أنــه مــن 
املســابقات  نتيجــة  عــرض  املقــرر 
ىف  العليــا  اللجنــة  عــى  ذلــك  بعــد 
ســبتمرب 2019، ثــم إعــان الفائزيــن 
ىف مســابقات »جائــزة مــر للتميــز 
املقــرر  االحتفاليــة  ىف  الحكومــى« 

.2019 أكتوبــر  ىف  إقامتهــا 

د. صالح الشيخ
رئيس الجهاز املركزى للتنظيم واإلدارة 

د. هالة السعيد
وزير التخطيط واملتابعة واإلصاح اإلدارى 

الشيخ : احلكومة عازمة على مواصلة 
خطوات إصالح اجلهاز اإلداري للدولة

تدريـب القيـادات واملؤسسـات 
ملســابقة التميـز احلكـومي

قــوي ميكــن الدولــة مــن تنفيــذ هــذه 
اإلصاحــات وعليــه تــم إصــدار قانــون 
الخدمــة املدنيــة رقــم 81 لســنة 2016 
ــة مؤكــداً أن فلســفة  ــه التنفيذي ــم الئحت ث
ــر 2030  ــة م ــع رؤي ــاىش م ــون تت القان

ــتدامة. ــة املس ــق التنمي لتحقي
ــه يف هــذا الصــدد قامــت وزارة  ــن أن وأعل
اإلداري  واإلصــاح  واملتابعــة  التخطيــط 
ــة الســعيد   ــرة د. هال برئاســة معــاىل الوزي
ــم  ــزي للتنظي ــاز املرك ــع الجه ــاون م بالتع
القومــي  املــرشوع  بإطــاق  واإلدارة 
للعاملــن  الوظيفــي  امللــف  لتحديــث 
بالجهــاز اإلداري للدولــة إلكرتونيــاً والــذي 
يســتهدف الوصــول إىل قاعــدة بيانــات 
دقيقــة ومحدثــة تســهم يف وضــع خارطــة 
اإلداري  بالجهــاز  البرشيــة  للطاقــات 
للدولــة لتحقيــق االســتخدام األكفــأ لهــذه 
الطاقــات ، كــا تــم تدشــن مركــز تقييــم 
القــدرات واملســابقات املركزيــة والــذى 
بشــكل  إلكرتونيــة  منظومــة  أول  يعــد 
ــى  ــا ع ــرشى فيه ــل ب ــث ال تدخ ــام حي ت
اإلطــاق ومبــا يضمــن تحقيــق العدالــة 
ــواء يف  ــن س ــن املمتحن ــرص ب ــؤ الف وتكاف
التعيــن ىف الوظائــف الحكوميــة أو الرتقــى 
أو التدريــب وتشــمل املنظومــة إختبــارات 
ومهــارات  ولغويــة  نفســية  ســلوكية 
العامــة  واملعلومــات  اآلىل  الحاســب 

والتخصــص.
ــدة  ــال ع ــتعرض خ ــد اس ــر ق وكان املؤمت
ــاء  ــا بن ــاور منه ــن املح ــدداً م ــات ع جلس
قــدرات القيــادات الحكوميــة يف مــر ، 
اســرتاتيجية التنميــة املســتدامة ، رؤيــة 
الكبــرة  التوقعــات  بــن   2030 مــر 
املوظفــن  نقــل   ، التطبيــق  وتحديــات 
اإلداريــة  العاصمــة  إىل  الحكوميــن 
الجديــدة والرتكيــز عــى إصــاح اإلدارة 

املحليــة.

وكانــت وزارة التخطيــط واملتابعة واإلصاح 
اإلداري قــد أطلقــت املوقــع اإللكــرتوين 
الــذي يوضــح رشوط ومعايــر  للجائــزة 
الرتشــح تزامنــاً مــع فعاليــات مؤمتــر مــر 
ــو  ــذي عقــد يف يولي ــز الحكومــي وال للتمي
الســيد  فخامــة  رعايــة  تحــت  املــايض 
رئيــس  الســييس  عبدالفتــاح  الرئيــس 
الجمهوريــة ومبشــاركة متميــزة مــن دولــة 

اإلمــارات العربيــة الشــقيقة.
جديــر بالذكــر أنــه قــد انتهــت املهلــة 
للتقــدم  الحكوميــة  للمصالــح  املحــددة 
الحكومــى،  للتميــز  مــر  جائــزة  إىل 
والتــى أطلقهــا رئيــس الحكومــة املهنــدس 
هالــة  والدكتــورة  مدبــوىل،  مصطفــى 
واإلصــاح  التخطيــط  وزيــرة  الســعيد 
القومــى  املعهــد  بــدأ  حيــث  اإلدارى، 
ــة  ــة والتدريبي ــد األذرع اإلداري ــإدارة أح ل
ــذ  ــوم بتنفي ــذى يق ــط ،وال ــوزارة التخطي ل
للتميــز  مــر  مســابقات«جائزة  وإدارة 
الحكومــى” لعــام 2018، ىف تلقــى طلبــات 
الرتشــح للجائــزة بــدءاً مــن نوفمــرب الحــاىل 

حتــى نهايــة ديســمرب 2018.
وملزيــد مــن املعلومــات يرجــى زيــارة 
املوقــع الرســمي لجائــزة التميــز الحكومــي 

»www.egea.gov.eg



الشــاغل  املوظــف  رغبــة  حالــة  يف 
أو  قياديــة  -غــر  دامئــة  لوظيفــة 
ــه إىل  ــن وحدت ــل م ــة- يف النق إرشافي
الخطــوات  تكــون  أخــرى،  وحــدة 
واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا عــى 

اآليت: النحــو 
ــه إىل  ــب نقل ــف بطل ــدم املوظ - يتق
ــل  ــوب النق ــن )املطل ــن الوحدت كل م

ــا(. ــل إليه ــوب النق ــا واملطل منه
ــة  ــن بدراس ــن الوحدت ــوم كل م - تق
إمكانيــة النقــل، وقــد تنتهــي الدراســة  

ــن: إىل إحــدى النتيجت
. رفــض إحــدى الوحدتــن عــى األقــل، 

وحينهــا يتــم إخطــار املوظــف بذلك.
. املوافقــة، يف حالــة موافقــة كلتــا 
الوحدتــن عــى نقــل املوظــف، تقومــا 
مبخاطبــة الجهــاز املركــزي للتنظيــم 
واإلدارة مبقــرتح النقــل مشــفوعاً بكافة 
املســتندات الازمــة للدراســة، وهــي:

البرشيــة  املــوارد  لجنتــي  )موافقــة 
بــكل مــن الوحدتــن واملعتمدتــن مــن 
الســلطة املختصــة بــكل منها-صــورة 
بطاقــة الرقــم القومــي ســارية-بيان 

نظــم الجهــاز املركــزي للتنظيــم واإلدارة 
للعاملــن  »اليــوم االجتاعــي  فعاليــات 
 CAOA GOT بالجهــاز« تحــت عنــوان
TALENT ، حيــث تــم تكريــم الفائزيــن 
ــايل« وأصحــاب  يف مســابقة »املوظــف املث
بحضــور  وذلــك   ، املتميــزة  املواهــب 
الدكتــور صالــح الشــيخ رئيــس الجهــاز 
وكيــل  الجبــايل  عبدالفتــاح  واألســتاذ 
اإلعــام  لتنظيــم  األعــى  املجلــس  اول 
ورئيــس مجلــس أمنــاء جريــدة الوطــن 
والدكتــورة هالــة أبــو عــي عضــو مجلــس 
بجامعــة  اإلقتصــاد  وأســتاذ  النــواب 
ــول  ــم ســعد زغل ــورة نعاي القاهــرة والدكت
ــوزراء  ــس ال ــي ملجل ــز اإلعام ــس املرك رئي
والدكتــور خالــد حبيــب استشــارى املــوارد  
البرشيــة والتخطيــط واإلعامــى املعــروف 

واإلعاميــة الدكتــورة دينــا كفــايف. 
وأوضــح الدكتــور صالــح الشــيخ أن تنظيــم 
ــط  ــادة رواب ــار زي ــأيت يف إط ــوم ي ــذا الي ه
الــود بــن العاملــن وتشــجيع التنافــس 
أن  عــى  ،وتأكيــداً  واإلبــداع  اإليجــايب 
الجهــاز ينظــر دامئــا للمتميزيــن مــن بناتــه 

ــر. ــر وتقدي ــه بفخ وأبنائ
ــكل جهــد  ووجــه رئيــس الجهــاز الشــكر ل
مخلــص ، جعلنــا نقــف بفخر اليــوم لحتفل 

ــم واإلدارة  ــزي للتنظي ــاز املرك ــن الجه أعل
ملســابقة  التقديــم  مرحلــة  بــدء  عــن 
»هاكاثــون الجهــاز« حيــث تــم فتــح بــاب 
ــمرب 2018  ــن ديس ــذ األول م ــم من التقدي

ــر2019. ــر يناي ــى آخ وحت
مســابقة »هاكاثــون الجهــاز« تســتهدف 
يف  املربمجــن  شــباب  إبــداع  اســتثار 
لاســتخدام  إلكــرتوين  تطبيــق  تصميــم 
العمــل  بيئــة  يف  للتكنولوجيــا  األمثــل 
النقــل  منظومــة  وإدارة  الحكومــي، 

الجهــاز.  مبركبــات 

للعاقــات  العامــة  اإلدارة  نظمــت 
العامــة بالجهــاز نــدوة بعنــوان »الصحــة 

الــذايت« النفســية..والتنعم 
 ، عبدالتــواب  نشــوة  الدكتــورة  قالــت 
ــة  ــم النفــس اإلكلينيــي مبدين مــدرس عل
زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا ،إن للصحــة 
ــة كبــرة للفــرد  النفســية ودالالتهــا أهمي

ــع. واملجتم
مؤكــدة أنــه عندمــا يصبــح الفــرد صحيحاً 
ــرورة  ــينعكس بال ــك س ــإن ذل نفســياً ف
ألعالــه  أداءه  عــى  إيجــايب  بشــكل 

إجراءات نقل املوظف من وحدة ألخرى 
داخل اجلهاز اإلداري للدولة

تكرمي العاملني املثاليني وأفضل املواهب في 2018

»هاكثـون اجلهاز« الســتثمار إبــداع شــباب املبـرمجني

ندوة للتوعية بأهمية الصحة النفسية وأثرها على العمل

بالعامــل املثــايل .. ونكــرم األكــر متيــزا .
وأضــاف أننــا عــى ثقــة أنكــم جمعيــا 
ــم  ــا كل التكري ــتحقون من ــزون ،وتس متمي
، فلكــم كل مشــاعر التقديــر واالمتنــان 
ــم مصــدر فخــر ألنفســكم وأرسكــم  .. دمت

الكرميــة .. وبلدكــم العظيمــة .
ــايل:   ــف املث ــابقة املوظ ــاز يف مس ــث ف حي
ــعديه  ــد ، س ــق عبدالواح ــاد الح ــه ج هب
غيــث ، ماجــد الجوهــري ، عمــرو ســعد ، 
شــياء محمــد بــال ، ســمر عــى محمــد 
محمــود ، فاطمــة حامــد عبدالحليــم ، 
هبــه مصبــاح محمــد ، خالــد فتحــي عــى 
ــد  ــارا محم ــن ، ي ــم حس ــامي عبدالعلي ،س
الســيد ، ناديــة حســن عــى أحمــد ،خالــد 
ــادل  ــوت ، ســيد ع ــا صف ــز ، دين عبدالعزي
ــد  ــت محم ــده ، ألف ــه عب ــي عبدالل ، ناج

ــد. ــال أحم ــن ج ــام ، أمي إم
وفــاز يف مســابقة املواهــب كل مــن أمــرة 
عبدالعزيــز محمــود »حــرف يدويــة« ، 
آالء أحمــد حلمــي »التصميــم والرســوم 
ــن  ــد عبدالرحم ــلمي محم ــة« ، س املتحرك

»التصويــر الفوتوغراقــي« .
الفائزيــن  الســادة  أســاء  نــرش  ســيتم 
ــام 2018 يف  مبســابقة أفضــل املواهــب لع

ــادم.  ــدد الق الع

ــق  ــن تطبي ــون« إىل تدش ــدف »الهاكث ويه
يُســتخدم عــى شــبكة اإلنرتنــت والهواتــف 
املعنيــة  اإلدارات  قبــل   مــن  املحمولــة 
ــم  ــك إلدارة تعاماته ــل وذل ــة النق مبنظوم
ــت.  ــد والوق ــر الجه ــرتوين يوف ــكل إلك بش
ــابقة أن  ــارك يف املس ــى املش ــرتط  ع ويش
يكــون طالبــا أو حديــث التخــرج، ومــري 
ــا  ــال تكنولوجي ــل يف مج ــية ، ويعم الجنس
ــة يف  ــه شــهادات احرتافي ــات، ولدي املعلوم

ــات.  مجــال الربمجي

ــل  ــورة املؤه ــة حديث-ص ــة وظيفي حال
النقــل  للموظف-طريقــة  الــدرايس 
الــازم  التمويــل  ومصــدر  املُقرتحــة، 
إلمتــام النقل-أيــة بيانــات أخــرى يطلبهــا 

ــاز( الجه
للتنظيــم  املركــزي  الجهــاز  يقــوم   -
واإلدارة بدراســة إمكانيــة النقــل مــن 
واقــع املســتندات الــواردة  إليــه  يف 
هــذا الشــأن، ويف حالــة موافقتــه يقــوم 
ــة  ــن باملوافق ــة كل مــن الوحدت مبخاطب
إلعــال  املاليــة  وزارة  إىل  باإلضافــة 
شــئونها يف دراســة الجانــب املــايل، وعند 
ورود موافقــة كل مــن الجهــاز ووزارة 
الوحدتــن،  إىل  النقــل  عــى  املاليــة 
ــدار  ــا بإص ــول منه ــدة املنق ــوم الوح تق
قــرار النقــل وترســله وملــف خدمــة 
ــه إىل  ــاء طرف ــد إخ ــا يفي ــف وم املوظ
ــدة ال  ــال م ــا خ ــول إليه ــدة املنق الوح
تجــاوز ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ صــدور 
قــرار النقــل، ويكــون النقــل نافــذاً مــن 
تاريــخ صــدور قــرار النقــل مــن الوحــدة 

ــا. ــول منه املنق

وبالتــايل عــى منظومــة العمــل كــا أكدت 
ــه  ــة ثقــة الفــرد بنفســه وقدرت عــى أهمي
ــاط  ــى نق ــرف ع ــه والتع ــم ذات ــى تقيي ع
ضعفــه لتقوميهــا ونقــاط قوتــه لتعزيزهــا.

التدريبــات  مــن  عــددا  واســتعرضت 
عــى  للمســاعدة  والجســدية  الذهنيــة 
ــى  ــدة ع ــس. مؤك ــط النف ــرتخاء وضب االس
ــاً  ــاً صحي ــرد نظام ــع كل ف ــة أن يتب أهمي
الرياضــة  مارســة  يف  يتمثــل  لحياتــه 

غذائيــة ســليمة. عــادات  واتبــاع 

صورة تذكارية لرئيس الجهاز مع املكرمني



أصــدر الدكتــور صالــح الشــيخ ، رئيــس 
الجهــاز املركــزي للتنظيــم واإلدارة قــراراً 
انتقــال  خطــة  لوضــع  لجنــة  بتشــكيل 
الجهــاز والعاملــن بــه إىل املقــر املخصــص 
لــه بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة ، وكُلفت 
اللجنــة باتخــاذ كافــة اإلجــراءات والتدابــر 
الخاصــة باالســتعداد لانتقــال املــرن إىل 
ــة  ــندت إىل اللجن ــا أُس ــد ك ــر الجدي املق
مهــام وضــع تصــور شــامل الحتياجــات 
لنجــاح  مبنــى الجهــاز الجديــد ضانــاً 
عمليــة االنتقــال عــى أن تتضمــن الخطــة 
املاليــة  الخدمــات  منهــا  محــاور  عــدة 

1.احلصول على إجازة وضع أثناء 
فترة االختبار

واإلدارة  للتنظيــم  املركــزي  للجهــاز  ورد 
بشــأن  العامــات  إحــدى  مــن  شــكوى 
ــازة  ــى إج ــول ع ــا يف الحص ــدى أحقيته م
ــرتة  ــهر األوىل » ف ــتة أش ــاء الس ــع أثن وض
االختبــار« حيــث أنهــا حديثــة التعيــن.
للجهــاز عــى  القانــوي  الــرأي  واســتقر 
ــى  ــول ع ــة يف الحص ــرأة العامل ــة امل أحقي
ــار ، عــى  ــرتة االختب ــاء ف إجــازة وضــع اثن
أن يتــم اســتكال مــدة الســتة أشــهر بعــد 

ــع. ــازة الوض ــن إج ــا م عودته
ــرة  ــاء فت ــف اثن ــة املوظ 2.ترقي
خاصــه  إجــازة  علــى  حصولــه 

بــدون أجــر
اســتقر الــرأي القانــوين للجهــاز عــى عــدم 
اإلجــازة  أثنــاء  املوظــف  ترقيــة  جــواز 
الخاصــة إال بعــد عودتــه مــن اإلجــازة 
ــة لشــغل  ــة الازم ــدة البيني واســتكال امل

الوظيفــة األعــى.
العاملــة  املــرأة  ذلــك  مــن  ويســتثنى 
طفــل. رعايــة  إجــازة  عــى  الحاصلــة 

ــم واإلدارة   ــزي للتنظي ــاز املرك ــق الجه واف
عــى تثبيــت 278 مؤهــات عليــا مــن 
العاملــن املتعاقديــن عــى البــاب األول 

مبوازنــة جامعــة عــن شــمس.
حيــث أوضحــت زينــب بهــاء رئيــس اإلدارة 
املركزيــة لرتتيــب وموازنــة وظائــف جامعــات 
وبحــث علمــى أن الجهــاز قــد تســلم  كشــفا 
مــن جامعــة عــن شــمس يتضمــن اســاء 
عليهــا  تنطبــق  التــي  املؤقتــه  العالــة 
ــواردة يف املــادة رقــم187 مــن  الــرشوط ال
الخدمــة  لقانــون  التنفيذيــة  الائحــة 
املدنيــة، فضــا عــى مــي ثــاث ســنوات 
عــى تعيينهــم ببنــد األجــور الثابتــه بالباب 

األول أجــور.
ــاز أن  ــلة للجه ــوف املرس ــت الكش وأوضح

جلنــــة لوضــع خطـــة لالنتـــقال إلى العاصـــمة اإلداريـــة اجلديـــدة
والبنيــة  املعلومــات  ونظــم  واإلداريــة 
ــة ،  ــوارد البرشي ــى وامل ــة للمبن التكنولوجي
مشــدداً عــى رضورة وضــع برنامــج زمنــي 

ــل. ــدد للنق مح
وكان ســيادته قــد تفقــد املبنــى املخصــص 
الجديــدة  اإلداريــة  بالعاصمــة  للجهــاز 
حيــث  القيــادات  مــن  عــدد  برفقــة 
ــة  ــادات اإلدارات املختلف ــة لقي ــه كلم وج
ــة  ــم الوظيفي ــد احتياجاته ــرورة تحدي ب
التــي ينبغــي ان تُؤخــذ يف االعتبــار خــال 

ــى.  ــز املبن ــل تجهي مراح

رئيــس  الشــيخ  الدكتــور صالــح  أصــدر 
الجهــاز املركــزي للتنظيــم واإلدارة قــرارا 
بنــدب 10 مــن العاملــن بالجهــاز للعمــل 
يف العديــد مــن الوظائــف ، مــن بينهــم 6 
ــا  ــة و4 للعمــل وكي ــر مديري للعمــل مدي

ــة. للمديري
عــى  نفيســة  نــدب  القــرار  وتضمــن   
حســن وكيــل مديريــة التنظيــم واإلدارة 
ــة  ــرا ملديري ــزة للعمــل مدي مبحافظــة الجي

بالجيــزه واإلدارة  التنظيــم 
وصابــر صــاح وكيــل مديريــة التنظيــم 
واإلدارة باالقــر للعمــل مديــرا للمديريــة، 
وأحمــد حســن حســن وكيــل مديريــة 
ــرا  ــل مدي ــاط للعم ــم واإلدارة بدمي التنظي

ــة للمديري
ومحمــد فهمــي عبــود وكيــل مديريــة 
التنظيــم واإلدارة ببنــي ســويف للعمــل 
مديــرا للمديريــة، وعيــد الســيد الدســوقي 
ــر  ــم واإلدارة بالبح ــة التنظي ــل مديري وكي
للمديريــة،  مديــرا  للعمــل  األحمــر 

ــة  ــا العيني ــد املزاي ــز بن 3.تعزي
للعاملــني بهيئــة الطاقــة الذرية

تقــدم عــدد مــن العاملــن بهيئــة الطاقــة 
الذريــة مبذكــرة  للجهــاز املركــزي للتنظيــم 
واإلدارة، تفيــد بأحقيتهــم يف زيــادة املقابل 
ــم  ــررة له ــة املق ــة الغذائي ــدي للوجب النق
شــهريا مبــا يتناســب والزيــادة املســتمرة يف 
مســتوى أســعار األصنــاف املكونــة للوجبــة 
ــة  ــاز عــى تشــكيل لجن واســتقر رأي الجه
لفحــص املوضــوع وانتهــت باملوافقــة عــى 
زيــادة املقابــل النقــدي للوجبــة للعاملــن 
ــم واإلدارة   ــزي للتنظي ــاز املرك ــام الجه ، وق
مبخاطبــة وزارة املاليــة، لتعزيــز بنــد املزايــا 
ــن  ــن العامل ــا م ــدد 21 موظف ــة لع العيني
للعــام  الذريــة  الطاقــة  هيئــة  مبوازنــة 
املــايل 2018-2019 مببلــغ 652 الــف جنيــه 

ــن. ــا للعامل ورصفه

قــام الجهــاز املركــزي للتنظيــم واإلدارة 
اإلدارة  مــن  عمــل  فريــق  بتشــكيل 
املركزيــة لتخطيــط القــوى العاملــة إلعــداد 
املقــررات الوظيفيــة وتحديــد معــدالت 
ــة الســادات  ــن بجامع ــة العامل األداء لكاف
مبحافظــة املنوفيــة والكليــات التابعــة لهــا 
وعددهــم 8 كليــات و2 معهــد وذلــك بنــاء 
عــى طلــب الجامعــة ويف إطــار الــدور 
ــم  ــم الدع ــام بتقدي ــاز للقي ــوط بالجه املن

ــة. ــات الدول ــة جه ــي لكاف الفن
ــل برئاســة األســتاذة  ــق العم وتشــكل فري
أعــال  القائــم   ، ريــم مصطفــى جبــه 
ــوي  ــط الق ــة لتخطي ــس اإلدارة املركزي رئي
العاملــة وعــدد مــن الباحثــن بــاإلدارة 

دعم فني جلامعة السادات في مجاالت القوى العاملة

ندب 6 مديرين و4 وكالء ملديريات التنظيم واإلدارة باحملافظات 

 تثـبيت 278 من املتعــاقدين بجــامعة عيـن شـمس

تفصيــي  رشح  بتقديــم  قامــت  حيــث 
حســاب  كيفيــة  عــن  الورشــة  خــال 
األداء  ومعــدالت  الوظيفيــة  املقــررات 
واســتعراض خطــة عمــل الفريــق املكلــف 

بالجامعــة. العاملــن  بتدريــب 

وايهــاب حامــد حامــد وكيــل مديريــة 
التنظيــم واإلدارة مبطــروح للعمــل مديــرا 

للمديريــة.
خالــد  ندبــد  أيضــا   القــرار  وضمــن 
ــم واإلدارة  ــة التنظي ــل مديري ــي وكي لطف
ــة  ــا ملديري ــل وكي ــا للعم ببورســعيد ندب
وأحمــد  باملنوفيــه،  واإلدارة  التنظيــم 
محمــود محمــد وكيــل مديريــة التنظيــم 
واإلدارة بالدقهليــة ندبــا للعمــل وكيــا 

باملنوفيــه. التنظيــم واإلدارة  ملديريــة 
ــن  ــر باحث ــة كب ــد عطي ــادل محم ــا ع أم
مديريــات  لشــئون  املركزيــة  بــاإلدارة 
ــا  ــه وكي ــم ندب ــد ت ــم واإلدارة فق التنظي
مبحافظــة  واإلدارة  التنظيــم  ملديريــة 
ــي  ــد عفيف ــد الحمي ــن عب ــرة، وأم البح
باحــث أول بــاإلدارة املركزيــة لشــئون 
االمانــة العامــة تــم ندبــه وكيــا ملديريــة 

التنظيــم واإلدارة ببــور ســعيد.
وتعيــن خالــد النــوىب وكيــاً ملديريــة 

املنيــا مبحافظــة  واإلدارة  التنظيــم 

العاملــن املؤقتــن املســتوفن لــرشوط 
ــا  ــات علي ــى مؤه ــن ع ــن حاصل التعي
يف مجــاالت الطــب والهندســة والتجــارة 
ــة  ــات والخدم ــم املعلوم ــوق ونظ والحق

االجتاعيــة. 

زينب بهاءريم مصطفى

بورصة الوظائف



ــم واإلدارة  ــزي للتنظي ــاز املرك ــم الجه ينظ
برنامجــاً تدريبيــاً بعنــوان »اإلعــداد لشــغل 
الوظائــف القياديــة مــن درجــة مديــر 
عــام« وذلــك لعــدد مــن املرشــحن لتقلــد 

ــف. ــذه الوظائ ه
ويســتعرض الربنامــج عــدة محــاور منهــا 
اإلدارة االســرتاتيجية وإدارة التغيــر والتطويــر 
اإلداري وإعــادة الهيكلــة وإدارة االجتاعــات 
باإلضافــة  لألزمــات  الوقائيــة  واإلدارات 
ــاع  ــن بالقط ــة للعامل ــوق التأميني إىل الحق
الحكومــي ومهــارات القيــادة وإدارة منظومة 
االبتــكار إىل جانــب رشح الســلطات املالية يف 

ــن. ــح والقوان ضــوء اللوائ

ــم واالدارة  ــزي للتنظي ــاز املرك ــى الجه انته
عــى  للنــدب  املتقدمــن  تقييــم  مــن 
املاليــة  الشــئون  عــام  مديــر  وظيفــة 
للســلع  العامــة  بالهيئــة  واالداريــة 
ــت  ــد خاطب ــة ق ــت الهيئ ــة ، وكان التمويني
وموافاتهــا  االختبــارات  إلجــراء  الجهــاز 
ــور  ــيد الدكت ــى الس ــرض ع ــة للع بالنتيج
ــن والتجــارة  ــر التموي عــى مصيلحــي وزي

الداخليــة.
  وتجــدر اإلشــارة إىل أن الجهــاز يســتخدم 
الكرتونيــة  اختبــارات وتقييــم  منظومــة 
ــك  بشــكل كامــل دون تدخــل بــرشي وذل
ــن  ــن م ــدر ممك ــرب ق ــق أك ــان تحقي لض
هــذه  تعتمــد  والنزاهــة،  املوضوعيــة 

ــم واإلدارة  ــزي للتنظي ــاز املرك ــن الجه أعل
ــي  ــف الوظيف ــث املل ــن تحدي ــاء م االنته
للعاملــن بدواويــن عمــوم 28 وزارة وذلــك 
لتحديــث  القومــي  املــرشوع  إطــار  يف 

عقــد الجهــاز املركــزي للتنظيــم واالدارة 
ورشــة عمــل اســتهدفت الباحثــن القامئــن 
ــف  ــث املل ــي لتحدي ــى املــرشوع القوم ع
ورشــة  ارتكــزت  اليكرتونيــا،  الوظيفــي 
العمــل عــى عــدة محــاور جــاء عــى 
ــة  ــج التدريبي ــض الربام ــم بع ــها تقدي رأس
العاملــن  قــدرات  رفــع  شــأنها  مــن 
ماتــم  مناقشــة  تــم  كــا  باملــرشوع، 
ــة  ــى األن ومناقش ــرشوع حت ــازه يف امل انج
مقرتحــات الباحثــن مــن حيــث تطويــر 
املعوقــات  ومناقشــة  العمــل  آليــات 

حتديث امللف الوظيفي إلكترونياً في 28 وزارة والتحضير النطالق املرحلة الثانية من املشروع

برامج تدريبية لقيادات اجلهاز اإلداري للدولةرفع قدرات الباحثني في حتديث امللف الوظيفي

تقييم املرشحني للندب مدير عام بالسلع التموينية

التدريــب  خــال  املشــارك  ويقــوم 
رؤيتــه  عــن  عمــل  ورقــة  بتقديــم 
لهــا  املرشــح  اإلدارة  لتطويــر  املقرتحــة 
الخــرباء  املقــرتح مــع  ومناقشــة هــذا 
ــج  ــم برنام ــم تنظي ــا يت ــن ، ك واملختص
اإلعــداد لشــغل الوظائــف القياديــة مــن 
الدرجــة العاليــة وكذلــك برنامــج اإلعــداد 
لشــغل الوظائــف القياديــة مــن الدرجــة 
املمتــازة ويتــم تنفيــذ الربامــج التدريبيــة 
مبركــز إعــداد القــادة للقطــاع الحكومــي 
ــة  ــق الخطــة التدريبي ــاز وف ــع للجه التاب
املقدمــة مــن قطــاع التدريــب بالجهــاز.

ــمل  ــر،  تش ــدة معاي ــى  ع ــة ع املنظوم
الجانــب  الســلويك للشــخصية ومــدى 
متتــع املتقــدم لشــغل الوظيفــة بالســات 
القياديــة، كــا يتضمــن االختبــار جانــب 
اخــر ملــدى التحقــق مــن اإلملــام مبهــارات 
واإلجــادة  اآليل،  الحاســب  اســتخدام 
األوليــة للغتــن العربيــة واالنجليزيــة، 
باإلضافــة إىل اختبــار تخصيص يف الشــئون 

ــة. ــة واالداري املالي
ومــن الجديــر بالذكــر أن الجهــاز قــد 
ــم  ــارات لتقيي ــراء اختب ــام باج ــبق وق س
وظائــف  لشــغل  املتقدمــن  قــدرات 
املريــة. الرائــب  مبصلحــة  قياديــة 

بالدولــة  للعاملــن  الوظيفــي  امللــف 
إلكرتونيــاً.

ــول إىل  ــرشوع إىل الوص ــذا امل ــدف ه ويه
قاعــدة بيانــات دقيقــة ومنضبطــة للعاملن 

والتحديــات التــي واجهتهــم خــال تنفيــذ 
األوىل. املرحلــة 

رئيــس  الشــيخ  صالــح  الدكتــور  وأكــد 
ــول اىل  ــدف للوص ــرشوع يه ــاز أن امل الجه
قاعــدة بيانــات دقيقــة لــكل العاملــن 
يهــدف  كــا  للدولــة،  االداري  بالجهــاز 
ــن  ــات العامل ــدة بيان ــط قاع ــا اىل رب أيض
املتاحــة  األخــرى  البيانــات  بقواعــد 
السياســات  لرتشــيد  الرقمــي  باملحــول 
الخاصــة باالصــاح االداري كقواعــد بيانــات 
املواليــد والوفيــات والدفــع االلكــرتوين.

اســتقبل الجهــاز املركــزي للتنظيــم واإلدارة 
حملــة 100 مليــون صحــة والتــي أطلقهــا 
 ، الســييس  عبدالفتــاح  الرئيــس  فخامــة 
ــة للقضــاء عــى فــروس  ــس الجمهوري رئي
يس والكشــف عــن االمــراض غــر الســارية 
حيــث قامــت اإلدارة العامــة للخدمــات 
ــد  ــة بع ــاء الحمل ــتقبال أعض ــة باس الطبي
ــع  ــاز لتوقي ــى الجه ــادات مببن ــز العي تجهي
الكشــف الطبــي عــى العاملــن حيــث 
تــم وضــع خطــة زمنيــة تشــمل كافــة 
بالجهــاز  املركزيــة  واإلدارات  القطاعــات 

ــل. ــهر كام ــدار ش ــى م ع

التنظيم 
واإلدارة 

يستقبل حملة

ــة  ــع خريط ــة ووض ــاز اإلداري للدول بالجه
ــل  ــدة عوام ــاً لع ــة وفق ــات البرشي للطاق
والتخصصــات  واملؤهــات  الســن  منهــا 
دقيقــة  سياســات  رســم  يف  للمســاهمة 
للطاقــات  األمثــل  االســتخدام  حــول 

البرشيــة املتاحــة بالجهــاز اإلداري .
كــا اســتعرض األســتاذ الدكتــور صالــح 
ــم  ــزي للتنظي ــاز املرك ــس الجه ــيخ رئي الش
واإلدارة تفاصيــل اســتعداد الجهاز النطاق 
املرحلــة الثانيــة مــن املــرشوع القومــي 
للعاملــن  الوظيفــي  امللــف  لتحديــث 
بالنســبة للجامعــات  بالدولــة الكرتونيــاً 
ــى  ــس األع ــاع باملجل ــال اجت ــك خ وذل
للجامعــات وقــد طلــب ســيادته خــال 
االجتــاع مــن كل جامعــة تزويــد الجهــاز 
ببيــان معتمــد ومختــوم بإجــايل عــدد 

القامئــن  يشــمل  الجامعــة  موظفــي 
بالعمــل وغــر القامئــن وترشــيخ 50 شــاباً 
مــن الطــاب أو حديثــي التخــرج مــن كل 
ــة  ــل املرحل ــق عم ــوا فري ــة ليكون جامع
ــة لرتشــيح  ــن املــرشوع باإلضاف ــة م الثاني
عــدد 3 منســقن مــن كل جامعــة ليتولــوا 

ــرق. ــى الف ــام اإلرشاف ع مه
ــزة  ــل بأجه ــرق العم ــاز ف ــيزود الجه وس
ــة مــزود برشيحــة هاتــف  حاســب لوحي
املغلقــة  بالشــبكة  لاتصــال  محمــول 
وســيقوم  بالجهــاز  بالكامــل  واملؤمنــة 
فريــق العمــل بالجهــاز بعقــد ورش عمــل 
تدريبيــة للمرشــحن لتزويدهــم بالخربات 
وتعريفهــم عــى كيفيــة التعامــل مــع 

ــات. ــال البيان ــل وإدخ ــام العم نظ


