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مقدمةمقدمة
 على   قدراتھا وتعزیز وتوجیھھا البشریة الموارد استثمار في عدة سنوات مدار على جادة خطوات الجھاز اخذ

 رؤى خالل من والتمیز اإلبداع الى ودفعھا ورعایتھا المواھب الكتشاف المناسبة الظروف وتھیئة والتطویر البحث
 ، قوى إداري نظام على قائم متحرك بھدف المستقبل إلى ینظر إداریا فكرا تعتمد وإجراءات واستراتیجیات وأھداف
 والتعامل ، المستقبل حاجات مع والتفاعل ، الحاضر وتحلیل ، الماضي من االستفادة على قادر ، متجدد ، مرن

٠ المعاصرة المتغیرات مع االیجابي
ó لسنة ١١٨ رقم إنشائھ قانون بموجب المدنیة الخدمة مجال في الجھاز بھ یقوم الذي الریادي بالدور وإیمانا 

Humam بشریة موارد أنھم على بالجھاز للعاملین موضوعیة نظرة ھناك كان لذا ١٩٦٤ Resources تحقق 
٠استثمارھا أحسن إذا للجھاز عوائد
ó ٠ بالدولة االدارى الجھاز كفاءة رفع الجھاز إنشاء قانون یتضمن ó ٠ بالدولة االدارى الجھاز كفاءة رفع الجھاز إنشاء قانون یتضمن
ó بتعیین ٣١/٧/٢٠١٣ بتاریخ المنعقدة )٢( رقم بجلستھ الوزراء مجلس موافقة بعد وذلك الجھاز  قام وقد ھذا 

 طبقا وذلك معیدین تعیینھم تم من استبعاد بعد كلیة لكل طالب ٢٠ /عدد بواقع ٢٠١٢ دفعة من الخریجین أوائل
 من والدكتوراة الماجستیر حملة تعیین الى باإلضافة المصریة الجامعات خریجي أوائل تشغیل القومي للمشروع

٠ ٢٠١٢ عام حتى عام

ó٠ اإلمارات ـ بالشارقة من بكل االداریة للتنمیة العربیة المنظمة تنظمھا التى عمل ورش فى المشاركة

          



óبقرار والمشكلة االقتصادي األداء لمتابعة الوزاریة المجموعة لقرارات وتنفیذا 
 الكتب بإصدار الجھاز قام ٢/٧/٢٠١٢ بتاریخ اجتماعھا فى الوزراء مجلس رئیس
 لتثبیت التنفیذیة اإلجراءات بشأن ٢٠١١ لسنة٦ ، ٥ ، ٤ ،٣،٢ ارقام الدوریة
٠ للدولة االدارى الجھاز بوحدات المؤقتة العمالة

óالتالیة الدوري الكتب إصدار الى باإلضافة :
 الـ نسبة باستیفاء الخاصة اإلجراءات تفعیل بشأن ٢٠١١ لسنة ١١ رقم دورى كتاب ـ        

  رقم بالقانون المعدل ٧٥ لسنة ٣٩ رقم القانون ألحكام طبقا للمعاقین المقررة  %٥
١٩٨٢ لسنة ٤٩

 للتنمیة الدولة وزیر قرار بأحكام االلتزام بشان ٢٠١١ لسنة )١٤( رقم دوري كتاب  ـ       
٠ المتعاقدین العاملین توظیف وضوابط بقواعد ٢٠١٠ لسنة ٧ رقم اإلداریة

 لتشغیل القومي المشروع تنفیذ إجراءات بشان ٢٠١١ لسنة )١٥( رقم دوري كتاب ـ        
٠والدكتوراة الماجستیر درجة على والحاصلین المصریة بالجامعات الخرجین أوائل

 المعینین الخریجین أوائل معاملة كیفیة بشان ٢٠١٢  لسنة ) ٤ ( رقم دوري كتاب ـ       
٠ تدریس واخصائى تعلیم اخصائى وظیفة  على

ó٠ ٣٠/٦/٢٠١٤ حتى ١/٧/٢٠١٣ من واحد عام خالل اإلنجازات یعكس التقریر أن
 بأعمال القائم                             

واإلدارة للتنظیم المركزي الجھاز رئیس

))   الرحمن عبد جیھان ((                                                             



مجاالت تطویر الخدمات مجاالت تطویر الخدمات 
الحكومیة



:تبلورت أھم إنجازات قطاع تطویر الخدمات الحكومیة وتقییم األداء فیما یلى 
وحدات الجھاز االدارى للدولة والھیئات العامة : وال أ

٠ـ تم االنتھا من مراجعة الدلیل االدارى لوحدات الجھاز االدارى للدولة   

مستشفى من المستشفیات التابعة لوزارة الصحة وأرسلت  ١٦/ ـ   اعداد دراسات تقییم أداء لعدد  

             :نسخ من الدراسات لكل منھا لوضع التوصیات موضع التنفیذ ومنھا على سبیل المثال 

قطاع تطویر الخدمات الحكومیة

            
المركز القومى لتطویر خدمات الدم ـ                 
ـ  مستشفى مبرة المعادى                     
ـ  مستشفى القاھرة الفاطمیة                      
مستشفى الجمھوریة   -                      
ـ  مركز الصدر والحساسیة بإمبابة                      

ـ االدارة العامة للتنظیم واإلدارة بالھیئة المـصریة للسالمة البحریة باإلسكندریة                       
)خارج الخطة (

٢



ó جھة على سبیل المثال وھى  ٨جارى متابعة تنفیذ توصیات دراسات تقییم  األداء لعدد
:كالتالى 

البترول بحوث معھد ـ         
والمصاید البحار لعلوم القومى المعھد ـ         
الجویة لالرصاد العامة الھیئة ـ        
 الكھرباء وزارة عام دیوان ـ        

٠بالجھاز المركزیة االدارات لجمیع وظیفیة مقررات اعداد دراسة من االنتھاء ـ
 ووزارة العالجیة والمؤسسة التعلیمیة والمعاھد للمستشفیات خطابات وإرسال تجمیع تم ـ ووزارة العالجیة والمؤسسة التعلیمیة والمعاھد للمستشفیات خطابات وإرسال تجمیع تم ـ

    ٠ الصحة

مراجعة دراسة تقییم اداء االدارة العامة لرعایة الشباب بجامعة االسكندریة وتم ارسال كتاب •
 ٠بالمالحظات 

:خدمة بكل من  ٢/ تطویر عدد •
٠ـ اإلدارة المركزیة للتراخیص الصیدلیة بوزارة الصحة          

ـ الشئون الصحیة بالجیزة           

ـ  ٣ ـ



المحلیة االدارة وحدات : ثانیا  

: التالیة اإلداریة للوحدات اداء تقییم دراسات إعداد •

  الخدمات ومدیریات المحافظات عموم بدواوین المعلومات مراكز ـ           

بالمحافظات الصحیة الشئون لمدیریات التابعة العامة المستشفیات بعض ـ            

  بالقاھرة الزراعة مدیریة  ـ            

:متابعة تنفیذ التوصیات التى اسفرت عنھا الدراسات التالیة •

ـ  دراسة تفعیل دور وحدات شئون المقر بوحدات االدارة المحلیة بكافة المحافظات            

٠ـ دراسة تفعیل دور مكاتب خدمة المواطنین بدواوین عموم المحافظات ومدیریات الشئون الصحیة             

اجراء بعض التعدیالت على نماذج الخدمات السابق تطویرھا على ضوء ما یس فر عن ھ التطبی ق الفعل ى الس تخدام ھ ذه النم اذج او اث ر •
:صدور تشریعات جدیدة  وھذه النماذج ھى 

)محافظة القلیوبیة /محافظة الجیزة / محافظة القاھرة ( ـ نموذج الترخیص بإعالن                

٠ـ نموذج طلب استخراج بیان بصالحیة المواقع من الناحیة التخطیطیة واالشتراطات البنائیة                 

ـ نموذج طلب صرف مساعدات الدفعة الواحدة فى ح االت الك وارث والنكب ات العام ة والفردی ة ال ى طل ب ص رف    مس اعدات                 
٠استثنائیة فى حاالت الكوارث والنكبات لالسر المستفیدة من الضمان االجتماعى فقط 

اجراء تعدیالت على الرسوم المقررة للحصول على خدمة عالج وتحص ین الحیوان ات وال دواجن واللوح ات االرش ادیة الخاص ة لخدم ة •
٠الرعایة التناسلیة والتلقیح الصناعى 

 

ـ٤ـ   



ـ:اعداد نماذج لبعض الخدمات التى تقدم من خالل وحدات االدارة المحلیة على سبیل المثال •

)اراضى / محالت / بوفیة ( طلب الحصول على كراسة دخول المزاد *         

طلب دفع التامین لدخول المزاد *          

طلب استرداد التامین فى حالة عدم رسوم المزاد على المتزاید*          

طلب تقنین وضع الید*           طلب تقنین وضع الید*          

:مراجعة كافة الدراسات التى تقوم بإعدادھا بعض مدیریات التنظیم واإلدارة بالمحافظات عن طریق •

قیام االدارة بمراجعة كافة الدراسات الواردة من مدیریات التنظیم واإلدارة ف ى مج ال تبس یط االج راءات وتط ویر نظ م العم ل      

:منھا

ـ دراسة تقییم اداء مدیریة الطب البیطرى بمحافظة القاھرة ، المنوفیة ، الغربیة          

ـ دراسة تبسیط اجراءات خدمة طلب استخراج شھادة صحیة للعاملین فى مجال تداول االغذیة بمكاتب الص حة بمحافظ ة           

٠أسوان 

       

     
     

٥



 المحلیة اإلدارة وحدات خالل من تقدم التى الخدمات لبعض نماذج اعداد•
) أراضى / محالت ( المزاید دخول دراسة على الحصول طلب ـ           
المزاد لدخول التامین دفع طلب ـ           
المتزاید على المزاد رسوم عدم حالة فى  التامین استرداد طلب ـ           
الید وضع تقنین طلب ـ           

 تبسیط مجال فى بالمحافظات واإلدارة التنظیم مدیریات من واردة دراسة٢١ / عدد  مراجعة•
٠ العمل نظم وتطویر اإلجراءات ٠ العمل نظم وتطویر اإلجراءات

-٦-



           
التـــــــــــــــــدریب                   التـــــــــــــــــدریب                   



 الكوادر وتكوین البشریة الموارد لتنمیة االساسیة الركائز كأحد التدریب دور من انطالقا
 الجھاز اختصاصات ضوء فى الشاملة التنمیة تحقیق فى بفاعلیة االسھام على القادرة
 بالنشاط للنھوض الفعالة التدریبیة السیاسة ورسم اقتراح بشان واإلدارة للتنظیم المركزى
٠ المختلفة الدولة بوحدات التدریبى

فى مجال التدریب

 فى التدریب لوحدات الالزمة الفنیة المعونة بتقدیم واإلدارة للتنظیم المركزى الجھاز قام
 التدریبیة االحتیاجات تلبیة على یساعد بما المختلفة التدریب وبرامج خطط وتنفیذ اعداد مجال

٠ المحلیة واإلدارة الحكومى بالقطاع للعاملین

                                            -٨-



:سجالت المدربین :   أوال 

ó االس كندریة (مدیریة تنظ یم وادارة بمحافظ ات  ٣(تحدیث واعتماد سجل المدربین مدیریات التنظیم واإلدارة لعدد
باإلضافة الى تحدیث سجل المدربین بمدیری ة التربی ة والتعل یم بس وھاج ومدیری ة الش ئون ) ـ الدقھلیة ـ سوھاج 

٠االجتماعیة بالمنیا ومدیریة الشباب والریاضة ببورسعید والھیئة العامة للنظافة وتجمیل القاھرة 

ó ٢٠١٣/ ٢٠١٢موافقات الصرف للعام المالى : ثانیا 

óوح دة تدریبی ة ) ٦٩٠(دراسة الموافقة على صرف االعتمادات المخصصة للتدریب لمختلفة وحدات الدول ة لع دد
:موزعة كالتالى 

٠وحدة جھاز ادارى وھیئات وجامعات  ومراكز بحثیة ٣١٠/ عدد*                    ٠وحدة جھاز ادارى وھیئات وجامعات  ومراكز بحثیة ٣١٠/ عدد*                   

٠وحدة ادارة محلیة  ٣٨٠/ عدد*                   

٢٠١٤/٢٠١٣الخطط التدریبیة للعام المالى : ثالثا

ó مش روع خط ة  طبق ا للقواع د ) ٢٢٠(دراسة ومراجعة مشروعات الخطط التدریبیة لمختلف وحدات الدولة لعدد
:الصادر فى ھذا الشأن موزعة كالتالى ٢٠١٢لسنة ) ٦(واإلجراءات الواردة بالكتاب الدورى رقم 

٠للجھاز االدارى والھیئات والجامعات والمراكز  البحثیة  ١٠٠/عدد*                  

٠لوحدات االدارة المحلیة ١٢٠عدد*                  

                   --٩-



óبشأن قواعد صرف االعتمادات التدریبیة المــدرجة بمـوازنة  ٢٠١٣لسنة ) ٧(الكتاب الدورى رقم  اعــــــداد
وقواعد اعداد مشروعات الخطط التدریبیة للعام المالى  ٢٠١٤/  ٢٠١٣وحدات الدولة المختلفة للعام المالى 

٠ ٢٠١٥/  ٢٠١٤
ó بشأن القواعد المنظمة إلدراج المراكز التدریبیة بوحدات الجھاز  ٢٠١٤لسنة ) ١(اصدار الكتاب الدورى رقم

االدارى والمراكز الخاصة من مراكز التدریب على المستوى القومى
ó ٠ ٢٠١٥/  ٢٠١٤جارى اعداد دراسة الكتاب الدورى للعام التدریبى
ó  ٠اعداد وتحدیث دلیل مراكز التدریبى االدارى على المستوى القومى ó  ٠اعداد وتحدیث دلیل مراكز التدریبى االدارى على المستوى القومى
ó  القیام بزیارات میدانیة لعدد من المراكز التدریبیة الخاص والحكومیة للوقوف على مدى امكانیاتھم المادیة

والبشریة ومدى تطبیقھم للمعاییر والضوابط الخاصة باعتماد مراكز التدریب سواء العتمادھا او تجدیـــــد 
٠ ٢٠١٤لسنة ) ١(االعتماد طبقا لكتاب دورى رقم 

ó تصمیم برنامج ترشید إلنفاق الحكومى بناء على طلب مدیریة التنظیم واإلدارة بالبحیرة
ó تم اعتماد المراكز االتیة وأدراجھا ضمن المراكز التدریبیة على المستوى القومى وھى:_

المركز العربى للتدریب المتطور ـ مركز الدراسات الوطنیة التابع لدیوان عام محافظة المنوفیة  ـ مركز العالم 
االستشارات  c N cالعربى للتدریب واالستشارات ـ مركز الخبراء الدولیین للتدریب واالستشارات ـ مركز 

٠والتدریب ـ المجموعة الدولیة للتنمیة البشریة والتدریب ـ امركز االوربى للحاسبات والتدریب 

ـ١٠ـ 



مراكز تدریبیة سبق ادراجھا ضمن المراكز التدریبیة المعتمدة  ٥/ تجدید اعتماد عدد•

للعام المالى ) جھاز ادارى ـ محلیات ( اعـــــداد الدراسة التحلیلیة إلنجازات النشاط التدریبى على المــستوى القومى •

وكذلك ببیان ) انثى / ذكر ( موضحا بھا عرض تحلیلى واحصائى العداد المتدربین التى تم تدریبھم  ٢٠١٤/  ٢٠١٣

٠باالعتمادات التدریبیة المدرجة والتعزیزات من الوفورات االحتیاطى العام وقیمة المبالغ المنصرفة 

تم ( القیام بزیارات میدانیة لمتابعة وتقییم النشاط التدریبى لبعض جھات الدولة ومتابعة البرامج التدریبیة اثناء التنفیذ •

٠وعمل تقریر بتلك الزیارات كل شھرین وعرضھ على ا لسیدة القائم بأعمال رئیس الجھاز ) جھة  ١٦/ لعدد

تعدیل الالئحة التدریبیة لھیئة المواد النوویة ومركز البحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة وھیئة التحكم واختبارات القطن •

٠وجارى دراسة بعض بنود الالئحة الخاصة بوزارة االنتاج الحربى 

جارى تجمیع االنجازات التدریبیة التى تم تنفیذھا فى المرحلتین األولى والثانیة بوحدات الجھاز االدارى للدولة •

٠وتجمیع موقف التنفیذ الفعلى لتلك الجھات  ٢٠١٤/  ٢٠١٣والمحلیات للعام التدریبى 

األشراف على الصیانة الدوریة لالجھزة الموجودة باإلدارة •
-

                

-١١-
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٠االنتھاء من دراسة وتحلیل وتصمیم قاعدة بیانات العاملین باإلدارة •

تقدیم المعاونة الفنیة والمكتبیة لجمیع مسئولى التدریب بجمیع جھات الدولة بالجھاز االدارى والمحلیات سواء من خالل •

المقابلة الشخصیة او الزیارات المیدانیة او من خالل الرد على المكاتبات الواردة من تلك الجھات واستیفاء بیانات لبعض 

٠الموضوعات 

موافاة االدارة العامة للمتابعة والتخطیط برئاسة الجھاز باإلنجازات الشھریة واإلنجازات النصف سنویة وكذا موافاة االدارة •

٢٠١٥/  ٢٠١٤العامة للتخطیط بخطة االدارة للعام المالى 

مشاركة العاملین باإلدارة بجمیع المؤتمرات والندوات التى تعقد بمركز اعداد القادة والدورات التى تنفیذ باالشتراك مع لجنة •

٠الدعم الفنى لتطویر منظومة التدریب بالجھاز باالشتراك مع االتحاد االوربى 

-١٢-



التدریبیة واللوائح الدوریة الكتب  : سابعا
 المدرجة التدرییبة االعتمادات صرف قواعد بشان ٢٠١٢ لسنة ٦ رقم الدورى الكتاب اعداد ـ

 مشروعات اعداد قواعد بشان ٢٠١٤ / ٢٠١٣ المالى للعام المختلفة الدولة وحدات بموازنة
٠ ٢٠١٥ / ٢٠١٤  المالى للعام التدریبیة الخطط

   والمؤتمرات الندوات :ثامنا
ó الحقیقي ومفھومھا المواطنة عن ندوة  
óالفساد ومحاربة العامة الوظیفیة أخالقیات عن ندوة 

) األوقاف بوزارة المركزیة اإلدارة رئیس الجلیل عبد محمود سالم ٠د بإدارتھا القائم (             
óالتأمینیة الحقوق عن ندوة  

 بوزارة والخاص العام األعمال الصندوق رئیس  الصیاد حامد محمود ٠أ بإدارتھا القائم(             
  بالوزارة قطاع رئیس حسن عمر ٠د ، التأمینات  بالوزارة قطاع رئیس حسن عمر ٠د ، التأمینات

óتطبیقھا ومشكالت المدنیة الخدمة قوانین عن ندوة  
 الشربینى السید فتحى ، مصطفى سید محمد ،  القدرى محمد محمد ٠أ بإدارتھا القائم(                 
)سابقا بالجھاز المركزیة االدارات رؤساء

ó ندوة عن ادراك  الذات
)امانى عامر استاذ مساعد بتجارة بنھا  ٠القائم بإدارتھا د(                         

ó ندوة عن ادارة المؤسسات اإلعالمیة
)جمال الشاعر رئیس معھد االذاعة والتلفزیون ٠القائم بإدارتھا د(                        

óندوة عن ادارة ضغوط العمل واالجھاد االدارى
)سامیة كمال وصفى  رئیس االدارة المركزیة بالجھاز سابقا ٠أ (                            

óمؤتمر بمسئولى التدریب بوحدات االدارة المحلی ة بالمحافظ ات ولمس ئولى الت دریب  ٢/ تم عقد عدد
بوح  دات الجھ  از االدارى  بھ  دف بح  ث س  ب تط  ویر منظوم  ة الت  دریب واالرتق  اء بمس  توى ج  ودة 

-١٣-العملیة التدریبیة 



تنفیذ البرامج التدریبیة: تاسعا 

ó متدرب وذلك من خالل مركزى اعداد القادة ٨٦٣٩/  قام الجھاز خالل فترة التقریر بتدریب عدد

بالقاھرة واإلسكندریة واإلدارة العامة للتنظیم واإلدارة بالجھاز  وذلك على النحو التالى ـ

)خارج الخطة (متدرب ٨٤٩/  متدرب بمركز اعداد القادة بالقاھرة منھم عدد  ٦٥١٣/    عدد *      

متدرب بمركز اعداد القادة باإلسكندریة ١٩٣٤/   عدد *      

،،  باإلدارة العامة للتنظیم واإلدارة بالجھاز  ١٩٢/    عدد *       

:وفیما یلى جداول تفصیلیة بالبرامج التى تم تنفیذھا وأعداد المتدربین بكل برنامج 

-١١-

-١٤-



وال  ٔ   : الخطة طبقا للجدول التالى) خارج/ داخل (متدرب )  ٦٥١٣( بالنسبة للبرامج المنفذة من خالل مركز اعداد القادة للقطاع الحكومى بالقاهرة تــــــدريب عدد: ا

االجمالىخارج الخطةداخل الخطةالبرنامجم

١
٢

اإلدارة العلیا
برامج تنمیة مھارات شاغلي وظائف اإلدارة العلیا

١٢٠٧ 
٣٣٢

٥٨٧ 
ـ

١٧٩٤ 
٣٣٢

١٥٣٩٥٨٧٢١٢٦اجمالى برامج اإلدارة العلیا

٣
٤

االدارة االشرافیة
،، الوسطى

٧٠٢ 
٧٦ 

٨٥ 
 ـ

٧٨٧ 
٧٦ 

٤
٥

،، الوسطى
برامج تنمیة مھارات شاغلى وظائف 

٧٦ 
٧٥٨

 ـ
ـ

٧٦ 
٧٥٨

١٥٣٦٨٥١٦٢١اجمالى اإلدارة الوسطى اإلشرافیة

٦
٧

التخصصیة
المكتبیة الحدیثة

٧٢٨ 
٤٨٨

 ـ
١٧٧ 

٧٢٨ 
٦٦٥

١٢١٦١٧٧١٣٩٣اجمالى التخصصیة والمكتبیة الحدیثة

١٣٧٣ـ١٣٧٣تكنولوجیا المعلومات والحاسب االلكترونى٨

٥٦٦٤٨٤٩٦٥١٣األجمالى

-١٣ـ 



ـ برامج االدارة العلیا١   
)داخل الخطة ( البرامج القیادیة  - أ    

:وبیانھا كالتالى ) داخل الخطة  ( متدرب   ١٣٥٩/   برامج قیادیة لعدد    ١١/  ـ تم تنفیذ عدد  

عدد المتدربینعدد الدوراتالبرنامجم

١
٢
٣

الممتازة الدرجة
العالیة ،،

العموم مدیرى

٢
٥
٧

٢٨
٢٥٣
٩٢٦

١٤١٢٠٧) الخطة داخل ( القیادیة البرامج اجمالى ١٤١٢٠٧) الخطة داخل ( القیادیة البرامج اجمالى

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

العلیا االدارة وظائف شاغلى مھارات تنمیة برامج
االستراتیجى التخطیط برنامج
الوحدات اداء وتطویر تقییم
العلیا االدارة وظائف شاغلى مھارات تنمیة

التفاوض مھارات
الوقت ادارة
العمل ضغوط ادارة
  التغیر ادارة
االفراد اداء تقییم

٢
١
٢
١
١
١
١
١

٦٦
٢٤
٩١
٣٠
٣٣
٣٣
٣٤
٢١

١٠٣٣٢اجمالى برامج تنمیة مھارات وظائف االدارة العلیا
٢٤١٥٣٩وبرامج تنمیة مھارات شاغلى وظائف االدارة العلیا) داخل الخطة(اجمالى البرامج القیادیة 



)خارج الخطة( ـ البرامج القیادیة ب 
:بیانھا كالتالى ) خارج الخطة ( متدرب )  ٥٨٧(  برنامج قیادى لعدد٣/   ـ تم تنفیذ عدد

عدد البرنامجم
الدورات

عدد المتدربین

١
٢
٣

برنامج الدرجة الممتازة
برنامج الدرجة العالیة
برنامج مدیر عام

٦
٩
١٢

٤٩
١٢٧
٤٤١

٥٨٧ ٢٧)خارج الخطة ( اجمالى البرامج القیادیة  ٥٨٧ ٢٧)خارج الخطة ( اجمالى البرامج القیادیة 

٥١٢١٢٦ )خارج الخطة / داخل ( اجمالى البرامج القیادیة 



ـ برامج االدارة الوسطى واإلشرافیة٢
:الخطة بیانھا كالتالى )  داخل وخارج( متدرب ) ١٦٢١(   برنامج االدارة الوسطى واإلشرافیة لعدد ١٣/ تم تنفیذ عددـ   

عدد البرنامجم
الدورات

عدد 
المتدربین

١
٢
٣

)داخل الخطة (  برامج االدارة االشرافیة: أوال 

اخصائیین بدرجة مدیر عام/ برنامج االعداد لشغل وظائف كبیر باحثین 
)فنیین / كتاب (برنامج االعداد لشغل وظائف كبیر 

)مؤھالت علیا ( برنامج تنمیة مھارات االدارة االشرافیة 

٢
١

٨٦
٣٤

٣
٤

)مؤھالت علیا ( برنامج تنمیة مھارات االدارة االشرافیة 
)مؤھالت متوسطة( برنامج ،،      ،،   ،،،    ،،    ،،   

٦
٣

٤٠٤
١٧٨

١٢٧٠٢اجمالى برامج االدارة االشرافیة 

١
٢
٣
٤

)داخل الخطة ( برامج تنمیة مھارات شاغلى وظائف االدارة االشرافیة : ثانیا 
برنامج ادارة االزمات

برنامج الجودة الشاملة 
برنامج االسلوب العلمى لتشخیص وحل المشكالت

برنامج بناء وادارة فریق العمل 

٦
 ٦
٦
٦

٢١٩
١٨٨
٢١٩
١٣٢

٢٤٧٥٨اجمالى  برامج تنمیة المھارات 



عدد البرنامجم
الدورات

عدد 
المتدربین

٤٨٥)خارج الخطة ( برامج ادارة اشرافیة : ثالثا 

٤٠١٥٤٥)وخارج الخطة / داخل ( اجمالى عام برامج االدارة االشرافیة وتنمیة المھارات 

١
٢

)داخل الخطة( برامج االدارة الوسطى : رابعا 
  الحدیثة االدارة مدربى اعداد 

  الحكومیة الخدمات اداء تطویر برنامج
١
١

٢١
١٨ ٢

٣
٤

  الحكومیة الخدمات اداء تطویر برنامج
البشریة الموارد ادارة برنامج

التطبیقى التدریب حول تنشیطى ،،

١
١
١

١٨
٢٠
١٧

٤٧٦الوسطى االدارة برامج اجمالى

١٦٢١  ٤٤)داخل وخارج الخطة (اجمالى عام برامج اإلدارة اإلشرافیة والوسطي وتنمیة مھارات 



ـ برامج االدارة التخصصیة والمكتبیة الحدیثة٣
:بیانھا كالتالى ) داخل وخارج الخطة ( متدرب   ١٣٩٣/ برنامج تخصصى ومكتــبى حدیث لعدد ٢١/   ـ تم تنفیذ عدد 

عدد المتدربین عدد الدوراتالبرنامجم

١
: التخصصیة البرامج :اوال

٣٨٧عاملین شئون اخصائى

٢٤٨عامة عالقات ،،٢
٢٥٤ومتابعة تخطیط ،،٢
٢٦٠تدریب ،،٤
٢٤٨وأدارى مالى وتفتیش شكاوى ،،٥ ٢٤٨وأدارى مالى وتفتیش شكاوى ،،٥
٢٣٢المكتبات ،،٦
٣٧٨قانونیة شئون ،،٧
٢٦٤مالیة ،،  ،،٨
٢٤٧االداریة العقود٩
٢٣٤االجتماعى التأمین نظام١٠
١٥٥وإدارة تنظیم اخصائى١١
٢٤٤التقاضى اجراءات١٢
٢٦٠العام للموظف التأدیبى النظام١٣
١٢٦ واألداء البرامج موازنة١٤

٢٨٧٢٨)الخطة داخل ( التخصصیة البرامج اجمالى



عدد البرنامجم
الدورات

عدد المتدربین 

١
البرامج المكتبیة الحدیثة: ثانیا 

٣١٣٩ادارة المكاتب الحدیثة
١٢٥ادارة المخازن٢

٣١٤٢اجراءات شئون عاملین٣
٢٥٤ادارة الوثائق٤ ٤٢٥٤
٢٨٤فن التعامل مع الجمھور٥
٢٤٤مشتریات٦

١٣٤٨٨)داخل الخطة( اجمالى البرامج المكتبیة الحدیثة 

١
)خارج الخطة( المكتبیة الحدیثة 

٦١٧٧فن التعامل مع الجمھور
٤٧١٣٩٣ )اجمالى عام التخصصیة والمكتبیة الحدیثة داخل وخارج الخطة 



برامج تكنولوجیا المعلومات والحاسب االلكترونى ٤
:متدرب بیانھا كالتالى ) ١٧٠٣(  برنامج الحاسب االلكترونى داخل الخطة لعدد ١٩/  ـ  تم تنفیذ عدد  
برامج بدون رسوم  

عدد المتدربین عدد الدوراتالبرنامجم
٢٤٥اخصائى نظم المعلومات االداریة١

windows٧١٥٠التعامل مع نظام التشغیل  ٢

WORD٦٩١برنامج معالج النصوص ٣

EXCEL٨١٤٥الجداول االلكترونیة  ٤ EXCEL٨١٤٥الجداول االلكترونیة  ٤

Access٤٧١برنامج قواعد بیانات ٥

POWRE POINT٣٥٣برنامج ٦

٤٦٩العروض مھارات برامج٧  

٤٨٢االنترنت  برنامج٨  

٩١٨٧الحاسب اساسیات برنامج٩  
٢٣٢العلیا االدارة وظائف لشغل االلى للحاسب االساسیة التطبیقات١٠
M.S.sol ٢٠٠٨ بیانات قواعد١١ server٢٤٠

٥٦١٠٨٥رسوم بدون االلى الحاسب برامج اجمال



برامج برسوم
عدد المتدربین عدد الدوراتالبرنامجم
١ADVANCED ACCESS١١١
٢Web page١١٦
 ٣ Visual basic net١٣٤
٤Adv visual basic net١١٠
ADVANCEDEXCEL٢٣٣برنامج ٥ ADVANCEDEXCEL٢٣٣برنامج ٥
٦Internet٢٢٩
٢٣٨احصاء وتحلیل البیانات٧
٢١١٧التاھیل المتكامل الستخدام الحاسب٨

١٢٢٨٨اجمالى برامج الحاسب االلى برسوم 
اجمالى عام برامج تكنولوجیا المعلومات الحاسب االلى  

برسوم وبدون رسوم
٦٨١٣٧٣



باإلسكندریة الحكومى للقطاع القادة اعداد مركز خالل من المنفذه للبرامج بالنسبة : ثانیا
: التالیة البرامج خالل متدرب )١٩٣٤( لعدد برامج ٥٣ /عدد بتنفیذ المركز قام        

عدد المتدربینعدد الدوراتالبرنامجم

١٩٤٤١برامج اإلدارة العلیا١

٢٦٦٦٥برامج االدارة الوسطى واالشرافیة٢ ٢٦٦٦٥برامج االدارة الوسطى واالشرافیة٢

٧١٧٣البرامج التخصصیة٣

٨١٨٢البرامج المكتبیة الحدیثة٤

٢٠٤٧٣برامج ادارة تكنولوجیا المعلومات والحاسب االلكترونى٥

٨٠١٩٣٤االجمالى



بالنسبة للبرامج المنفذة من خالل االدارة العامة للتنظیم واإلدارة بالجھاز : ثالثا 
:متدرب على النحو التالى     ١٩٢/  برنامج لعدد   ٤/   ـ قامت االدارة بتنفیذ عدد        

عدد البرنــــــــــــــــــــامج                       م
المتدربین

 العامة للتعبئة المركزى بالجھاز المستویات بمختلف االنجلیزیة اللغة فى برامج تنفیذ١
واالحـــصاء

٩٦

٣١ الثالثة والدرجة / لعدد الوسطى االدارة وظائف شغلى مھارات تنمیة برنامج تنفیذ٢  الثالثة والدرجة / لعدد الوسطى االدارة وظائف شغلى مھارات تنمیة برنامج تنفیذ٢
التخصصیة

٣١

١٥الحرفیة المعاونة الخدمات ( بالجھاز للعاملین االمیة لمحو  برنامج تنفیذ٣
٢٠١١٥٠ دفعة  جدد عاملین برامج تنفیذ٤

١٩٢االجمالى

-٢٣ـ



الترتیب وموازنة الوظائفالترتیب وموازنة الوظائف



قطاع تنظیم وترتیب وموازنة الوظائف للجھاز االدارى 
٢٠١٤/ ٦/  ٣٠حتى  ٢٠١٣/ ١/٧عن الفترة من

ـ تنظیم وترتیب الوظائف١

       
البیان           

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

جھاز ادارى

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

ھیئات عامة 

م للتنظیم ٠أ
وترتیب وموازنة 
وظائف جامعات 
وبحث علمى

٧٦ـ(*)مشروعات ترتیب الوظائف الجدیدة 

٢٨٢٨٣١ادخال بعض التعدیالت التنظیمیة والوظیفیة بمشروعات الترتیب

١٦٧٠٩اعادة تقییم شامل ١٦٧٠٩

٣٨ـ٦٣استحداث وإعادة تقییم الوظائف 

٥ـ١٧دمج نشاط

٢٠ـ٤٦استحداث تقسیم تنظیمى

ـ)وظيفة  ٣٦٨( جهة ١١٨٢مصابى الثورة

٢٤٣١٤استحداث مجموعة نوعیة

٤٠٥٠ـ٤٥٠٤اوائل الخریجین 

ـ٢٢٨ـاعتماد وتعدیل بطاقات وصف او مجموعات نوعیة

الجھاز الوطنى لتنمیة شبھ جزیرة سیناء ـ المعھد القومى للجودة ـ المجلس القومى لشئون االعاقة ـ المجلس القومى لرعایة : ھیئات      ** 
اسرة الشھداء والمصابین ـ صندوق تطویر االحوال المدنیة ـ صندوق جھاز االعاقة ـ صندوق المناطق العشوائیة ـ 

مطروح ـ اسوان ـ دمنھورجامعة السادات ـ دمیاط ـ الجامعة لمصریة الیابانیة ـ  :جامعات    *  



موازنة الوظائف ـ٢
       
البیان      

م للتنظیم ٠أ
وترتیب 
وموازنة 

وظائف جھاز 
ادارى

م للتنظیم ٠أ
وترتیب وموازنة 
وظائف ھیئات

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 
جامعات وبحث 

علمى

١٢٤١٣٦١٥٥  مشروعات واستمارات موازنة الوظائف
٢٩٣٥٧٥مالحق مشروعات الموازنة

٣٣ـ١٨استحداث بعض بنود وأنواع الباب األول
٢٧٥١٠)*تعزیز أو استحداث ( حاالت جذب العمالة 

١٣٧١٠٢٦٤التعزیز خصما على االحتیاطیات المدرجة بالباب االول 

٢١٢٥٢٠)استثمارات( تعزیز الباب السادس 

١٨ـ) **ج( ٠اعتماد اللوائح المالیة والبدالت 

٤٠ــتعزیز مكافآت اعضاء ھیئة التدریس



ـ تمویل الوظائف  ٣

       
البیان                 

م للتنظیم ٠أ
وترتیب 

وموازنة وظائف 
جھاز ادارى

م للتنظیم ٠أ
وترتیب وموازنة 
وظائف ھیئات

م للتنظیم ٠أ
وترتیب 
وموازنة 

وظائف جامعات 
وبحث علمى

عدد الوظائفعدد الوظائفعدد الوظائف
ــ١١تجدید التعاقد

٨٧٣٥٦٥٦٤٢٠١١٠تثبیت العمالة المؤقتة 

١٤٣٠ـ٥٥٥مكرر  ٢٥اعادة تعیین طبقا للمادة 

٢٢٤٨٢٧٤٤٠تمویل وظائف المكلفین

٨٨٠٦٦٦٢٦٦االعالن عن شغل وظائف ادارة علیا

ــ٤٥٠٤التعیین عن طریق االعالنات بأدنى درجات التعیین

٦٢٨ـ٣١٤التعیین عن طریق النقل من الجھاز االدارى

تمویل وظائف عسكریة كمرحلة اولى من الخطة الخمسیة بموازنة وزارة 
الداخلیة 

ــ٧١٤

التعیین على الدرجات الشاغرة بوظائف االدارة العلیا والسابق االعالن عنھا 
بإعادة التمویل

٧١ـ١٣١

ــ٨تمویل وظائف تكراریة لشغلھا عن طریق االعالن



تابع تمویل الوظائف

        
الـــــــبیان             

م للتنظیم ٠أ
وترتیب وموازنة 

وظائف جھاز 
ادارى

م للتنظیم ٠أ
وترتیب وموازنة 
وظائف ھیئات

عامة

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

جامعات وبحث علمى

عدد الوظائفعدد الوظائفعدد الوظائف
تمویل وظائف اعضاء ھیئة التدریس للحاصلین 

استاذ مساعد/ على اللقب العلمى لوظیفة استاذ 
٤٠ــ

اعادة توزیع الوظائف فى نطاق موازنة 
الوحدة

ــ١١٨

ــ١٢تمویل وظائف كادر بحثى
ــ٣١٧٢تمویل ذاتى للوظائف التكراریة
ــ٥٩٨اعادة تمویل وظائف للترقیة

ـــتعیین معاقین
ــ٣٥٠اعادة تمویل وظائف للنقل علیھا

-ـ ٢٨  -



تمویل وظائف العاملین المرقین بالرسوب الوظیفى - ٤

       
البیان      

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف جھاز 

ادارى

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

ھیئات عامة

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

جامعات وبحث علمى

٢٢٣٧ـ٢١٥٢وظائف كبیر

٨١٥٧ـ٦٨٧٨وظائف األدنى

ـ٢٩ -



تمویل وظائف االدارة العلیا - ٥

م للتنظیم وترتیب وموازنة ٠أالبیان    
وظائف جھاز ادارى

م للتنظیم وترتیب وموازنة ٠أ
وظائف ھیئات

عامة

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف جامعات 

وبحث علمى

تمویل وظائف : أوال 
االدارة العلیا

٢٠٠ ـ ١قیادى قیادى
ممتازة
عالیة

مدیر عام

٢
٥
ـ

ـ
ـ

ب ـ غیر قیادى
مستشار  ا
مستشار ب

كبیر 

ـ
ـ

٣٠٨

١١١٠٧



ـ نقل العمالة٦

البیان   

م للتنظیم ٠أ
وترتیب وموازنة 

وظائف جھاز 
ادارى

م للتنظیم ٠أ
وترتیب وموازنة 
وظائف ھیئات 

عامة

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف جامعات 

وبحث علمى

عدد العاملینعدد  العاملینعدد العاملین 

نقل العاملین من وظائف الخدمات المعاونة الى الحرفیة 
)تدریب تحویلى( 

٣٥١ـ١٣٩
)تدریب تحویلى( 

٢٣٣ـ٤٢نقل بالدرجة المالیة
١٢٤ـ٢٨نقل على درجة خالیة

٥٥ـ٥٧نقل العامل الى مجموعة نوعیة مالئمة 

٥٠ــنقل اعضاء ھیئة التدریس بالجامعات
٣٥١٥١٦٧٨٤٦٤٠)د/٢٣(نقل العاملین من وحدة ألخرى طبقا للتاشیر 

٥٨٠ـ٤٤٣تصویب اوضاع وظیفیة

ـــنقل العامل اذا كان زائدة عن حاجة العمل فى الوحدة

١٣٨ــنقل من كادر خاص الى كادر عام 



القضائیة االحكامـ ٧

البیان      

م للتنظیم وترتیب وموازنة ٠أ
وظائف جھاز ادارى

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

ھیئات عامة

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

جامعات وبحث علمى 
عدد 

المستفیدین
عدد 

المستفیدین
عدد 

المستفیدین

١٨٨١٤٠مقابل نقدى عن اجازات اعتیادیة

٢٦٢ـبدل ظروف ومخاطر

٧٠ـبدل وجبة غذائیة

حكم قضائى ٦٠٠

٧٠ـبدل وجبة غذائیة

٣٠ـاجر اضافى

٢٣٦ـبدل عدوى

٢٠٠ـبدل تفرغ مھندسین

ــبدل تفرغ مھندسین زراعیین 

ــبدل تفرغ مصمم الفنون التطبیقیة

ــبدالت وأنواع اخرى

ــ١١٩٠اعادة تمویل وظائف تنفیذ االحكام القضائیة

٧٨١٣٤٥مقابل نقدى عن ایام العطالت

-  ٣٢ -



قطاع تنظیم وترتیب وموازنة الوظائف للمحلیات  
٢٠١٤/  ٦/ ٣٠حتى  ٧/٢٠١٣/ ١عن الفترة من
ـ تنظیم وترتیب الوظائف١

      

البیـــــــــــــــــــــــــــــــــان       

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

قاھرة كبرى

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

بحرى

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

قناة/ قبلى 

مشروعات ترتیب الوظائف الجدیدة
٤٦ــ

ادخال بعض التعدیالت التنظیمیة والوظیفیة بمشروعات 
الترتیب

٢٧ـ٤٧١

ــ*اعادة تقییم شامل  ــ*اعادة تقییم شامل 

(*)استحداث وإعادة تقییم الوظائف 
١٥ــ

استحداث تقسیم تنظیمى 
٢٥١٠٩

استحداث مجموعة نوعیة
،،٥٤٦

اعتماد  وتعدیالت بطاقات وصف
٢٧ـ٢٤

ـ ٣٣ -



ـ موازنة الوظائف٢
       

البیــــان      
م للتنظیم وترتیب ٠أ

وموازنة وظائف قاھرة 
كبرى

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

بحرى

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

قناة/ قبلى 

 ١٥٦ مديرية ٩٦ ٧٢ مشروعات واستمارات موازنة الوظائف

 ٧ ،، ٩٦ ٢٨٨مالحق مشروعات الموازنة

 ـاستحداث بعض بنود وأنواع الباب األول

 ٢٥ ـ)(*)تعزیز أو استحداث ( حاالت جذب العمالة 

 ١٤٠ ـ)اجور( التعزیز نقال من وفورات الباب األول  ١٤٠ ـ)اجور( التعزیز نقال من وفورات الباب األول 

 ـ**اعتماد اللوائح المالیة والبدالت 

١٤التعزیز خصما على االحتیاطیات المدرجة بالباب الول 

٢٠٢٣إلغاء وظائف

ـ١٦١٩٢معاقین

 ١٥٦ مديرية ٩٦ ٧٢أبواب

 ٧ ،، ٩٦ ٢٨٨صنادیق

 



 ـ تمویل وظائف٣
        

البیان          

م للتنظیم وترتیب وموازنة ٠أ
وظائف القاھرة الكبرى

م للتنظیم ٠أ
وترتیب وموازنة 

وظائف 
بحرى

م للتنظیم ٠أ
وترتیب 
وموازنة 
وظائف 

قناة/ قبلى 
عدد 

المستفیدین
عدد 

المستفیدین
عدد 

المستفیدین

 ـ ـ ـــ(*)تجدید التعاقد 

 ١٥٤٤٢ ١٠٠+٢٥٠٠٠ ١٤٠١٣تثبیت العمالة المؤقتة 

 ٢١٤٠٨ ٣٠٠٠ ٢١٧١مكرر  ٢٥اعادة تعیین طبقا للمادة 

 ١٠٩٦ ٤٨٠٠ ١٧٥٨٩تمویل وظائف المكلفین

 ٥٤٧٤ ٣٥٠ ٢٠٢االعالن عن شغل وظائف ادارة علیا

التعیین عن طریق  االعالنات بأدنى درجات 
التعیین

٢٧ ١٨١٢ 

 ١٥ ٣٧التعیین عن طریق الدرجات الشاغرة 

- ٣٥ -



تابع تمویل الوظائف

        
البیان          

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف القاھرة 

الكبرى

م للتنظیم ٠أ
وترتیب وموازنة 

وظائف 
بحرى

م للتنظیم ٠أ
وترتیب وموازنة 

وظائف 
قناة/ قبلى 

عدد 
المستفیدین

عدد 
المستفیدین

عدد 
المستفیدین

١٠٠١٠ــاعادة توزیع الوظائف فى نطاق موازنة الوحدة

١٣٢٩ــتمویل وظائف كادر بحثى

٢٦٦٠٠ــتمویل ذاتى للوظائف التكراریة

١٠٠١٠ــاعادة تمویل وظائف للترقیة

١٣٢٩ــاعادة تمویل وظائف للنقل علیھا



  تمویل وظائف العاملین المرقین بالرسوب الوظیفى ـ٤
       
البیان      

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 
القاھرة الكبرى

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

بحرى

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

قناة/ قبلى 

وظائف كبیر ٣٠٨٩ ٢٨٨٠٠     وظائف كبیر

الوظائف األدنى

     
١٤٥٥٠        

٢٨٨٠٠ 
 

١٠٠٠٠

٣٠٨٩ 
 

٣١٠٠٠

- ٣٧ -



ـ تمویل وظائف االدارة العلیا٥

البیان   

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 
القاھرة الكبرى

م للتنظیم وترتیب وموازنة ٠أ
وظائف 
بحرى

  

م للتنظیم وترتیب وموازنة ٠أ
وظائف 

قناة/ قبلى 

تمویل وظائف االدارة العلیا: أوال 
قیادى

     
 

 
 

     
قیادى 

ممتازة
عالیة

مدیر عام

ب ـ غیر قیادى
مستشارا

مستشار ب
كبیر

 
 ـ
 
 

١٦١٦   

 
 ـ                             

 
 

١٠٠

 
 ـ
 
 

١٦١٦   



ـ نقل العمالة ٦

البیان              

م للتنظیم ٠أ
وترتیب 

وموازنة 
وظائف القاھرة 

الكبرى

م للتنظیم ٠أ
وترتیب 

وموازنة 
وظائف        

بحرى

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف

قناة/ قبلى  

عدد العاملینعدد العاملین عدد العاملین
 ٦٠٠ ٥١)تدریب تحویلى( نقل العاملین من وظائف الخدمات المعاونة الى الحرفیة 

 ٨٠٠ ٩١نقل بالدرجة المالیة
 

١٢١ 
   

 ٥٠٠نقل على درجة خالیة
 

١٠٠ 

 ٧٥ ٢٧نقل العامل الى مجموعة نوعیة مالئمة 

 ٢٥٢٠)د/٢٣(نقل العاملین من وحدة ألخرى طبقا للتاشیر 
 

٦٥٠٠ ٢٠٠٠٠ 

 ـ ١٥٠تصویب اوضاع وظیفیة

ــ ٦٥٠ ـنقل العاملین على الباب األول

ـ٣٠٠٠ ١٦١٩٢تثبیت العاملین على الباب األول

ـ٢/٣٧٠٠٠نقل العاملین على الصنادیق والحسابات الخاصة الى بند 

ـ٢٥٠٠ ١٧٨٩مرشحین أوائل الخریجین



ـ األحكام القضائیة٧

م للتنظیم ٠أالبیان
وترتیب 

وموازنة وظائف 
القاھرة الكبرى

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

بحرى

م للتنظیم وترتیب ٠أ
وموازنة وظائف 

قناة/ قبلى 

عدد المستفیدینعدد المستفیدینعدد المستفیدین
٧٥٠٠١٩١٠٠مقابل نقدى عن اجازات اعتیادیة

٢٠٠٠١٥٠٠بدل ظروف ومخاطر

٣٥٠١٥٠٠بدل وجبة غذائیة ٣٥٠١٥٠٠بدل وجبة غذائیة
٩٥٠اجر اضافى
٤٠٣٧١١٠٠بدل عدوى

٨٥٠  بدل تفرغ مھندسین زراعیین
١٤٠٠بدل تفرغ تجاریین

٥٠٣٥٦بدالت وأنواع اخرى

اعادة تمویل وظائف تنفیذ االحكام 
القضائیة

٢٥٠

تمویل وظائف خصما على االحتیاطیات 
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فرع الجھاز باإلسكندریة            فرع الجھاز باإلسكندریة            



 

أوال فى مجال التنظیم والترتیب وموازنة الوظائف

)عمالة مؤقتة / نقل عمالة / تمویل وظائف ( اقتراح فى مجال موازنة الوظائف تنفیذا للتأشیرات العامـة  ٧٢/ ـ دراسة عدد    
)المؤسسة العالجیة ـ ھیئة میناء اإلسكندریة ـ ھیئة النقل البحرى  ( استمارة موازنة الوظائف  ٣/ ـ دراسة عدد   
ـ دراسة الھیكل التنظیمى لمستشفیات جامعة اإلسكندریة    

فى مجال التطویر والتقییم: ثانیا

:  دراسة تقییم اداء لكل من   ٢/ ـ اعداد عدد 

 فرع الجھاز باإلسكندریة    

:  دراسة تقییم اداء لكل من   ٢/ ـ اعداد عدد 
٠اإلدارة العامة للتنظیم واإلدارة بالھیئة المصریة لسالمة المالحة البحریة *        
  ٠االدارة العامة لرعایة الشباب بجامعة كفر الشیخ *        

:  ـ  استكمال متابعة تنفیذ التوصیات الدراسات السابق انجازھا لكل من  
دراسة تقییم اداء االدارة العامة للمدن الجامعیة  بجامعة كفر الشیخ *          

دراسة تقییم اداء ادارة رعایة العاملین بجامعة االسكندریة *            
دراسة تقییم اداء االدارة العامة للتنظیم واإلدارة لجامعة دمنھور*          

:ـ تبسیط اجراءات الخدمات الطالبیة لكل من 
ادارة شئون الطالب بكلیة الحقوق بجامعة طنطا*         
ادارة شئون الطالب بكلیة العلوم بجامعة طنطا *           

ثالثا فى مجال الخدمة المدنیة
استفسار فى مجال الخدمة المدنیة٤٠٧/ ـ بحث ودراسة عدد 
قرار وظیفي وأدارى واتخاذ ما یلزم بشأنھا من تصحیح   ١٣٩٤/ ـ مراجعة عدد  
٠مبدأ ونشرھا على الجھات  ١٢٠ـ  تجمیع وتوثیق  



فى مجال الشكاوى والتفتیش: رابعا 
٠شكوى وردت من العاملین والجھات التابع لھا الشاكین٤٨١/ بحث ودراسة عددـ  

وحدة شئون العاملین للعمل على سالمة تطبیق قوانین الخدمة المدنیة  وإعداد تقریر بنتائج المتابع ة لك ل ١٢/ـ متابعة عدد  
:من 

حریة ـ  بجامعة كفر الشیخ   ـ  جامعة طنطا  ـ ھیئة میناء االسكندریة  ـ جھاز تعمیر الساحل  الشمالى ـ  ھیئة السالمة ال      
مستشفیات جامعة طنط ا ـ الھیئ ة العام ة للت امین الص حى ـ  شرق المدنیة ـ مستشفى  جامعة البحیرة ـ  وزارة النقل البحرى 

٠باإلسكندریة ـ التحكیم واختبارات القطن ـ الھیئة العامة لنقل الركاب 
فى مجال المعلومات:  خامسا  
تصنیف وفھرسة وحفظ قرارات رئیس القطاع والكتب الدوری ة وق رارات رئ یس الجھ از والق وانین والل وائح والتعلیم ات ـ   تصنیف وفھرسة وحفظ قرارات رئیس القطاع والكتب الدوری ة وق رارات رئ یس الجھ از والق وانین والل وائح والتعلیم ات ـ  

٠بمجال عمل الجھاز 
٠ـ تصنیف وفھرسة وحفظ نشرات مراكز المعلومات التى ترد من الجھات 
٠ـ اعداد نشرة مركز المعلومات وتوزیعھا على االدارات العامة 

٠ـ  اعداد كشاف تحلیلى لمقاالت مجلة التنمیة االداریة ومجلة واإلدارة 
٠ـ  تجمیع البیانات الخاصة بالرسائل الجامعیة فى مجال التنظیم واإلدارة 

٠ـ تحدیث قاعدة بیانات العمالة للعاملین بالقطاع  
٠ـ تحدیث قاعدة بیانات العمالة واألجور واألبنیة الحكومیة والعمالة المؤقتة والخبراء الوطنیین واألجانب 

ـ    تح  دیث قاع  دة بیان  ات الوظ  ائف القیادی  ة بوح  دات الجھ  از االدارى للدول  ة للجھ  ات الواقع  ة ف  ى نط  اق اختص  اص القط  اع  
٠وإدخالھا على الحاسب االلى 
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فى مجال التدریب: سادسا 

متدرب ١٨٤٤/برنامج لعدد ٧٦/ تنفیذ وتقییم عددـ 
ـ  تقدیم المعونة الفنیة لمصلحة الجمارك فى  تنفیذ وتقییم برنامج االعداد لشغل الوظائف                

)متدرب ٢٥(القیادیة  بدرجة مدیر عام   
 ٤٧/ برنامج االعداد لشغل الوظائف القیادیة بدرجة مدیر عام لعدد ٢/ـ تنفیذ وتقیم عدد           

)متدرب
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مجاالت الخدمة المدنیةمجاالت الخدمة المدنیة



فى مجال الخدمة المدنیة  
:تبلورت أھم إنجازات الجھاز فى مجال  الخدمة المدنیة والشكاوى والتفتیش فیمایلى  

المدنیة الخدمة مجال فى : اوال
: التالیة المجاالت من كل فى استفسارات من یرد فیما الرأى وإبداء ودراسة بحث

: وتشمل التسویات مجال فى استفسار٨٩٦/ عدد على الرد  ـ      
الخدمة انھاء ـ )العامة الخدمة ـ  العسكریة الخدمة( مدة ضم ـ مؤھالت تقییم             

: وتشمل االستحقاقات مجال فى موضوع ١٣١٧ / عدد بحث  ـ        : وتشمل االستحقاقات مجال فى موضوع ١٣١٧ / عدد بحث  ـ       
٠ الخ التعویضات ـ العالوات ـ األجور  ـ البدالت               

 باألجھزة الكفایة وتقاریر والجزاءات االجازات مجال فى موضوع ٦٢٧ / عدد بحث ـ        
٠ بالجھاز والعاملین العام والقطاع الحكومیة

والموسوعة بالوثائق موضوع ١٤/ عدد  بحث ـ        
: اھمھا من الوظائف شغل مجال فى موضوع ١٤٢٣ / عدد بحث ـ         

الندب ـ      النقل ـ    االقدمیة ـ      التعیین إعادة ـ   التعیین                  
: أھمھا من واللوائح الكادرات مجال فى موضوع ٢٠٨٠/ عدد بحث ـ        

الدرجات معادلة  ـ              التعلیمیة والمستشفیات الجامعات ـ                     
اللوائح   ـ                                      العام الكادر  ـ                     



فى مجال الشكاوى والتفتیش : ثانیا 
الرد على الشكاوى

شكوى من العاملین بوحدات الجھاز االدارى للدولة وشركات القطاع العام والھیئات العامة والعاملین   ٢٦٧٧٥/ تم الرد على عدد 
الخاضعین لنظم وظیفیة خاصة الواردة من رئاسة الجھاز ـ وزارة الدولة للتنمیة االداریة ـ ومكاتب خدمة المواطنین ـ والھیئات العامة 

:ومدیریات التنظیم واإلدارة ویمكن تصنیفھا على النحو التالى 

التعیینالموضوع
+

التثبیت

الحاصلین على 
مؤھل اثناء 

الخدمة

ضم مدة 
خبرة عملیة 

وعلمیة

ضم مدة 
عسكریة

تقاریر 
كفایة 

خدمة جزاءاتاجازاتندبنقلبدالتعالواتاجورترقیة
انھاء

اجمالى

٢١٧٠١٥٥٩٢١٢٦٢١٢٢١٦١٠٢٢٣٦٢٧٥٧٢٢٥٤١٥٥٠٢١٧٩١٠٠٨١٣٣٧١٦٥٣٢١٤٤٢٦٧٧٥العدد

%١٠٠%٩%٦%٥%٤%٨%٦%٨%١٠%٨%٦%٨%٨%٦%٨ النسبة

ات فى مجال التفتیش انجاز 

٠تقریر تفتیش وارد من مدیریات التنظیم واإلدارة بالمحلیات وتم االنتھاء منھا /  ٣٨٠ـ دراسة وبحث عدد 
٠  شكوى٦٥ـ تم عمل دراسة میدانیة لعدد 
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  الرد على مناقضات الجھاز المركزى للحاسبات
 ـ ترقیات ـ كفایة تقاریر ـ تسویات ـ تعیین اعادة ـ تعیین ( الموضوعات كافة على موزعھ مناقضة ٤٦٠ /عدد دراسة ـ     

) خدمة انھاء ـ جزاءات  ـ اجازات ـ مزایا بدالت ـ وإعارة وندب نقل ـ خبرة مدة ضم ـ عسكریة خدمة ـ مدة ضم

  انجازات أخرى
:اعداد بعض الدراسات التالیة 

ـ دراسة مشروع قانون بإنشاء نقابة للباحثین البرلمانین الذى انتھ ى ال ى ع دم ج واز انش اء نقاب ة للب احثین البرلم انین       
٠لھم ) لجنة نقابیة ( للعاملین بمجلس النواب ووزارة الدولة للعدالة االنتقالیة دائما مكونة نقابة عمالیة 

ـ التفتیش على وزارة التربیة والتعلیم فى بعض الشكاوى المقدمة منھم التعل یم الفن ى ف ى مج ال ش ئون الع املین بھیئ ة       ـ التفتیش على وزارة التربیة والتعلیم فى بعض الشكاوى المقدمة منھم التعل یم الفن ى ف ى مج ال ش ئون الع املین بھیئ ة       
ابنیة المحاكم بوزارة العدل بشأن طلب تشكیل لجن ة قانونی ة بالھیئ ة وق د ت م بالفع ل  وتوجھ ت اللجن ة لم دة ش ھرین 
للعمل بالھیئة وإعداد تقریر دعم فنى كامل بأوج ھ القص ور والوق وف عل ى نق اط الض عف ل دیھم ومعالج ة ف ى ض وء 

٠القانون 
ـ التفتیش على مسابقات التعیین بالبحیرة وذلك من خالل تش كیل لجن ة م ن الجھ از لفح ص اعم ال التعاق دات والتعیین ات      

٠بمدیریة التربیة والتعلیم  
ـ التفتیش على ھیئة التنمیة الصناعیة وذلك بناء على طلب النیابة االداریة بطلب تشكیل لجنة لبحث عدة مخالفات مالی ة      

٠واداریة بالھیئة ومصلحة الضرائب 
٠ـ ضم مدة الخبرة العملیة والعلمیة بجمیع القرارات والفتاوى التى صدرت فیھا     
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 على لحصولھ سنة بمقدار للترقیة الالزمة المدة تخفیض من استفاد قد وكان الخدمة اثناء الدكتوراه على العامل   

 على لحصولھ سنة بمقدار للترقیة الالزمة المدة تخفض الحالة ھذه ففى الدكتوراة درجة على حصل ثم الماجستیر
 فقط واحدة سنة بمقدار للترقیة الالزمة المدة تخفض الحالة ھذه ففى الدكتوراة درجة على حصل ثم الماجستیر
 حالة فى وذلك سنتین عن والدكتوراة الماجستیر عن التخفیض مدد مجموع التزید بحیث الدكتوراة على لحصولھ
٠ الترقیة موانع من مانع وجود عدم حالة وفى الوظیفة لشغل الالزمة الشروط توافر

بعد ضم مدة خبرة عملیة وعلمیة استقر ال رأى بالجھ از عل ى آن  الخاصةـ إعداد دراسة حول كیفیة حساب العالوات   بعد ضم مدة خبرة عملیة وعلمیة استقر ال رأى بالجھ از عل ى آن  الخاصةـ إعداد دراسة حول كیفیة حساب العالوات  
٠وھو من المبادىء المستقرة فى مجال شئون الخدمة المدنیة ” ٢٣١“المبدأ 

    

- ٤٩ -



رئاسة الجھازرئاسة الجھاز



: تبلورت أھم انجازات الجھاز فى مجال العالقات الخارجیة فیما یلى
ó اتخاذ االجراءات الالزمة لتدریب عدد من العاملین الیمنیین والكوادر الیمنیة لحضور دورات

تدریبیة فى المجال المالى واالدارى وذلك فى اطار البرنامج التنفیذى التفاقیة التعاون الموقعة بین 
 ٢٥والذى ینص على تخصیص  ١٢/٦/٢٠٠٨الجھاز ووزارة الخدمة المدنیة والتامینات بتاریخ 

٠منحة سنویة للموظفین الیمنیین 
ó ترشیح عدد من العاملین بالجھاز للمشاركة فى الفعالیات واألنشطة التى تعقدھا المنظمة العربیة

للتنمیة االدارة على مدار العام فى الدول العربیة واألجنبیة فى المجاالت ذات الصلة بعمل الجھاز 

 فى مجال العالقات الخارجیة 

للتنمیة االدارة على مدار العام فى الدول العربیة واألجنبیة فى المجاالت ذات الصلة بعمل الجھاز 
ومنھا

٠بالشارقة “ صناعى القرار والتمیز المؤسسى من منظور قانونى وأدارى “ ملتقى           
بالشارقة“ المنظمة المرنة نحو بناء ھیاكل وأدلة تنظیمیة ووظیفیة متمیزة “ ورشة عمل            
٠الدار البیضاء “ بناء الصف الثانى من القیادات ـ مراحل تمكین القادة “ ،،       ،،             
٠تونس “اثر االصالح االدارى والعمل المؤسسى فى التنمیة “ ملتقى            

ó   تفعیل التعاون مع الجانب االردنى فى اطار اتفاقیة التعاون المشترك الموقعة بین الجھاز ودیوان
اجراء  ٢٠٠٦/  ١٦/١١الخدمة المدنیة االردنى فى مجال االدارة العامة والخدمة المدنیة بتاریخ 

جمیع المكاتبات الخاصة بدیوان الخدمة المدنیة االردنى وعرض المذكرات الخاصة بتفعیل اتفاقیة 
٠التعاون المذكورة بعالیة 

ó اجراء المكاتبات الالزمة مع وزارة المالیة لسداد حصة جمھوریة مصر العربیة فى عضویة
٠  ٢٠١٣عن عام  AAPAMالجمعیة االفریقیة لالدارة العامة واالدارة 



ó ترشیح  عدد من الیمنیین لحضور دورات تدریبیة فى اطار بروتوكول التعاون الموقع بین امانتى رئاسة مجلس الوزراء
٠فى مصر والیمن ونفذھا الجھاز فى مركز اعداد القادة للقطاع الحكومى 

ó دراسة دعوة الجمعیة االفریقیة لالدارة العامة واإلدارةAAPAM  لتحدید موعد الستضافة مصر لمؤتمر المائــدة
٠المستدیرة مستقبال بموجب عضویتھا فى الجمعیة 

ó دراسة امكانیة ترشیح شخصیة مصریة لنیل الجائزة الذھبیة من بین المرشحین من الدول األفریقیة األعضاء
٠بالجمعیة األفریقیة لالدارة العامة واإلدارة 

ó اعداد تقریر مفصل حول التعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة ودیوان الخدمة المدنیة األردنى ó اعداد تقریر مفصل حول التعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة ودیوان الخدمة المدنیة األردنى
لتقدیمھ ألعضاء اللجنة الفنیة المصریة المنوطة بتفعیل التعاون مع الدیوان االسترشاد بھ فى وضع اطار 

٠لیرامج التعاون المرتقبة 
ó عقد اجتماع للجنة الفنیة المصریة  المنوطة برامج التعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة ودیوان

الخدمة المدنیة األردنى لدراسة مقترحات الخطة الثنائیة التفاقیة التعاون الموقعة فى مجال االدارة العامة 
٠والخدمة المدنیة 

ó مخاطبة رئیس دیوان الخدمة المدنیة االردنى لموافاتھ برد الجھاز على مقترحات اللجنة الفنیة االردنیة
وباإلعداد االخیرة من مجال التنمیة االداریة

ó االتصال بوزارة الخارجیة بشأن االستفسار عن اجراءات تحدید موعد الستضافة مصر لمؤتمر المائدة
٠ AAPAMالمستدیرة مستقبال بموجب عضویتھا فى الجمعیة االفریقیة لالدارة العامة واإلدارة 



ó حضور مسئولى العالقات الخارجیة المؤتمر السنوى الذى عقده مشروعGIZ   فى فندق سوفتیل الجزیرة فى
٠ ٢٠١٣/  ٥/ ١٩

ó لقاء فریق الخبراء االستشارى التابع لمؤسسةRAND COrporation) (, والمفوض من المنظمة العربیة
٠للتنمیة االداریة العداد دراسة لتقییم عمل المنظمة 

ó مشاركة العاملین بالجھاز فى الرقابة المالیة واالداریة ودورھا فى الحد من الفساد المالى واالدارى  “
٠ ٢٠١٣یونیو  ١٩ـ  ١٦اسطنبول تركیا فى 

ó فى اطار البرنامج  ٢٠١٣ـ  ٢٠١٢اتخاذ االجراءات الالزمة لتدریب بعض العاملین الیمنیین خالل العام المالى
التنفیذى التفاقیة التعاون الموقعة بین الجھاز ووزارة الخدمة والتامینات فى مجال االدارة االصالح االدارى 

٠ ٢٠٠٨/٦/١٢بتاریخ 

ó مشاركة مركز اعداد القادة للقطاع الحكومى فى االجتماع السنوى لمدیرى وقیادات معاھد ومدارس االدارة فى
مایو  ١٥ـ ١٣الوطن بمرسیلیا ـ فرنسا فى الفترة من 



   

مجاالت الموارد البشریة والشفافیة             



ھیئ ة قض ایا الدول ة  اوم ن ھیئ ة المفوض ین  او االداری ةم ن المح اكم  ل الدارةدراسة جمی ع ال دعوى القض ائیة ال واردة §
واتخ اذ  ٢٠٠٢/ ٢٠٠١لع ام  الحكومىبالمحافظات والخاصة بمسابقة التشغیل  واالدارةمن مدیریات التنظیم  اوالواردة
٠رأى االدارة الیھالعامة الشئون القانونیة بالجھاز بما انتھى  االدارةبشأنھا ومخاطبة  مایلزم

م ن مختل ف  ل الدارةوال وارد  ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣لعام  الحكومىدراسة جمیع الدعاوى القضائیة الخاصة بمسابقة التشغیل §
العام  ة للش  ئون القانونی  ة  االدارةللس  ادة المح  افظین ومخاطب  ة  القض  ائىم  ن المستش  ار  اوالجھ  ات القض  ائیة المح  ددة 

٠ الرأى الیھبالجھاز بما انتھى 

  تبلورت أھم انجازات الجھاز فى مجال الموارد البشریة والشفافیة فیما یلى   

٠ الرأى الیھبالجھاز بما انتھى 
ومخاطب  ة الش  ئون  ٢٠١١حت  ى دفع  ة  ٢٠٠٣دراس  ة جمی  ع ال  دعاوى القض  ائیة الخاص  ة بأوائ  ل الخ  ریجین م  ن دفع  ة §

٠ الرأى الیھالقانونیة بالجھاز بما انتھى 

الجامع ات المص ریة الحكومی ة م ن دفع ة  خریج ىوالشكاوى المتعلقة بأوائ ل الخ ریجین م ن  الموضوعاتدراسة جمیع §
٠بشأنھا مایلزمواتخاذ  ٢٠١٢حتى دفعة  ٢٠٠٣

العامة للشئون القانونیة بالجھاز واالستعالم عنھ ا بقاع دة البیان ات  االدارةدراسة جمیع الدعاوى القضائیة الواردة من §
٠ الرأى الیھ بماانتھى واالفادةعلى البیان الوارد من مختلف الكلیات  االطالع اوالخاصة بھا 
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مجاالت البحوثمجاالت البحوث



:تبلورت أھم انجازات الجھاز فى مجال البحوث فیما یلى 
     

البحـــوث
  

٠بمسمى االنضباط الوظیفى ـ  بحث 

أوراق العمل

:اعداد اوراق العمل التالیة 
  

ـ  معاناة اصحاب المعاشات فى الجھاز االدارى
ـ العدالة االجتماعیة

٠ـ من اجل مناخ صحى للعمل 
٠ ٢٠١١ینایر ٢٥ـ االصالح االدارى على مستوى اجھزة الدولة ووحداتھا فى ضوء احداث بعد ثورة 

٠ـ دور القیادات فى التطویر والتنمیة االداریة وكیفیة االرتقاء بھذه القیادات   
٠ـ دور االتصاالت االداریة والتنظیمیة فى الجھاز االدار للدولة 

 



الموضوعات الواردة من المدیریات : ثانیا  
دراسة واردة من مـــدیریات التنظیم واإلدارة بالمحافظات المختلفة على سبیل ٣٤/ فحص ودراسة وتحلیل عدد

  :المثال 
الدراسات المقدمة مدیریة

االسلوب االمثل لكیفیة اعداد واختیار المرشحین لشغل الوظائف القیادیة العلیاالغربیة

مدى اھمیة استخدام الحاسب اآللى االسكندریة
تطبیق الالمركزیة فى االدارة المحلیة

كیفیة تحقیق العدالة فى توزیع الدخل والتعیینات 
البیئة الصحیة السلیمة المنوفیة

دور المجتمعات االھلیة فى تنمیة المجتمعدمیاط

القیادة االداریة الناجحة قنا

تطویر نظم العمل وعالقتھا بحل مشكالت العملالسویس
:ثالثا موضوعات اخرى 

٠تزوید دیوان الخدمة المدنیة االردنى بأحدث االبحاث التى تم اعدادھا فى مجاالت الخدمة المدنیة وتكنولوجیا المعلومات     



مجاالت المدیریات                 مجاالت المدیریات                 



 فى مجال مدیریات التنظیم واإلدارة: أوال  
  

٠مدیریة ) ٢٧(متابعة تنفیذ الخطط المعتمدة ومدى االنجاز لكل بند من بنود الخطة لعدد  §
٠عقد اللقاءات الدوریة لقیادات مدیریات التنظیم واالدارة بالمحافظات §
ó  تجمیع كافة ما یرد من مدیریات التنظیم واالدارة من شئون اداریة تخص السادة مدیرى ووكالء

مدیریات التنظیم واالدارة
óاعداد المستحقات المالیة شھریا لمدیرى ووكالء مدیریات التنظیم واالدارة óاعداد المستحقات المالیة شھریا لمدیرى ووكالء مدیریات التنظیم واالدارة
ó الباب (دراسة احتیاجات وتجھیزات المدیریات فى ضوء االعتماد المدرج بالخطة االستثماریة للجھاز

)السادس
óمراجعة الدراسات والبحوث التى تعدھا المدیریات فى مجال البحوث والتطویر واتخاذ االجراء المناسب
ó خطة التى تعقدھا بمدیریات التنظیم واالدراة لعدد ) ٥٤(تلقى الخطط التدریبیة والبرامج التدریبیة بواقع

٠محافظة ) ٢٧(
óموافاة مدیریات التنظیم واإلدارة ببعض اإلعالنات عن المنح والبعثات التى یخصصھا الجھاز للعاملین بھ
ó٠حصر االحتیاجات التدریبیة للعاملین باالدارة واعداد بیان واخطار رئاسة الجھاز بھا
ó شكوى) ١٤(دراسة الشكاوى الواردة من بعض مدیریات التنظیم واالدارة میدانیا ومكتبیا لعدد

 -٦٠-



انجازات داخل الخطة       

 لشئون المركزیة االدارة موافاة بشأن للدولة االدارى بالجھاز واإلدارة التنظیم وحدات كافة مخاطبة•
 كتاب ضوء فى ودراستھا التنفیذ ومشاكل أشھر ثالثة كل واإلنجازات وحدة كل عمل بخطة الوحدات
 ١٩٧٧ لسنة )٣٣( رقم الجمھورى والقرار ١٩٨٩ لسنة )١٨( رقم الجھاز دورى

فى مجال وحدات التنظیم واإلدارة : أوال  

٠ والمعوقات المشاكل ودراسة الفنیة المعاونة لتقدیم استقصاء استمارة اعداد•

  واالتـصال المعلومات لتكنولوجیا المركزیة باإلدارة واإلدارة التنظیم وحدات لكافة االدارى الدلیل اعداد•
) والمیكروفیلم الوثائق (

 سواء عملھا مجال فى للدولة االدارى بالجھاز واإلدارة التنظیم وحدات لمسئولى الفنیة المعاونة تقدیم•
٠ یلزم ما واتخاذ لالدارة الجھات مندوب حضور او تلیفونیا بالرد
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مجاالت تكنولوجیا المعلومات               مجاالت تكنولوجیا المعلومات               
واالتصال                        



فى مجال البرمجیات
ó تصمیم برنامج لتعیین الحاصلین على الماجستیر والدكتوراة
ó نشر الجداول الزمنیة لتسلیم خطابات الترشیح لحملة الماجستیر والدكتوراة
ó  ٢٠١٢نشر البیانات الخاصة باوائل خریجى الجامعات المصریة دفعة
ó تجھیز ونشر ج دول زمن ى بمواعی د التق دیم واس تالم خطاب ات الترش یح وك ذلك مواعی د التظلم ات

 ٢٠١٢لدفعة 
ó ٠نشر الكتب الدوریة واللوائح لتنفیذیة الخاصة بتثبیت العمالة المؤقتة على مستوى الجمھوریة

االدارة المركزیة للمعلومات

ó ٠نشر الكتب الدوریة واللوائح لتنفیذیة الخاصة بتثبیت العمالة المؤقتة على مستوى الجمھوریة

فى مجال  الشبكات واألجھزة 
ó ٠تركیب وصیانة األجھزة لالدارة المركزیة التى بھا اعطال وكتابة تقریر عن حالتھا
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فى مجال التوثیق االلكترونى دعم اتخاذ القرار 
ó ٠االشتراك فى تنفیذ مشروع تعیین الحاصلین على درجة الماجستیر والدكتوراة
ó تحدیث قاعدة بیانات المناصب العامة بالدولة  والتي تتضمن:

درجة نائب وزیر وما فوقھا ـ رؤساء الھیئات والمصالح الحكومیة ـ السلك الدبلوماسى والقنصلى ـ بنوك                     
القطاع العام ـ رؤساء الجامعات ونوابھم وعمداء الكلیات التابعة 

ó مدیر عام / عالیة / ممتازة ( تحدیث قاعدة بیانات الوظائف القیادیة بالجھاز(
óبالقطاع الحكومي من واقع الموازنة العامة )  الخالیة / المشغولة ( اسات التحلیلیة الجمالى الوظائف الممولة رإعداد الد

للدولة 

فى مجال المیكروفیلم  
ó بالكامل میكروفیلمیا  ٢٠١٣توثیق قرارات رئیس الجھاز والكتب الدوریة لعام
ó توثیق بطاقات الوصف الخاصة بكافة وحدات الجھاز االدارى للدولة والمحلیات التى وردت لالدارة وایضا القیام بربطھا

٠بقاعدة اعداد الھیكلة على شبكة االنترنت 



فى مجال الطباعة والنشر

ó اخبار الجھاز ـ كتب دوریة ـ ( إصدار وطبع وتجلید وتوزیع النشرات التى یصدرھا الجھاز
)دراسات 

ó مع مخرجات الحاسب االلى  ٢٠١٢االشتراك فى مراجعة استمارات اوائل الخریجین عن عام
٠لمختلف الكلیات فى الجامعات الحكومیة 
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الكتب الدوریة                      



ـ : كتاب دوري على النحو التالي   ٥/  قام الجھاز بإصدار عدد 

ó بشأن القواعد التنفیذیة لقراري رئیس الجھاز المركزي للتنظ یم واإلدارة  ٢٠١٢لسنة )   ٦( كتاب دوري رقم
 ٠بترقیات العاملین المدنیین بالدولة  ٢٠١٣لسنة  ٢١٣، ٢١٢رقمي 

ó بش  ان قواع  د ص  رف اعتم  ادات الت  دریب المدرج  ة للعـــــ  ـام المــ  ـالي  ٢٠١٣لس  نة  ) ٧( كت  اب دوري رق  م
لوحدات الدولة المختلفة ٢٠١٥/  ٢٠١٤وقواعد إعداد مشروعات الخطة التدریبیة لعام  ٢٠١٤/ ٢٠١٣

بشأن القواعد المنظمة لمراكز التدریب االدارى بوحدات الجھاز االدارى  ٢٠١٤لسنة ) ١(كتاب دوري رقم • بشأن القواعد المنظمة لمراكز التدریب االدارى بوحدات الجھاز االدارى  ٢٠١٤لسنة ) ١(كتاب دوري رقم •
تم عمل “ للدولة والمراكز الخاصة والقواعد المتبعة الدراجھا ضمن مراكز التدریب على المستوى القومى 

)١(استدراج للكتاب الدورى رقم 

óالدفاع ووزیر المسلحة للقوات العام القائد للسید الوظیفى المسمى بشان ٢٠١٤ لسنة )٢( رقم دوري كتاب 
٠ المسلحة القوات حرب أركان رئیس والسید الحربى واالنتاج

óطبقا ٢٨ لسنة تجنیدھم للمؤجل الممنوح النموذج اعتبار عدم بشان ٢٠١٤ لسنة )٣( رقم دوري كتاب 
٠التعاقد بنظام للعمل او للتعیین كمسوغ ١٩٨٠ لسنة ١٢٧ القانون من ٨ للمادة

ـ٦٩ـ 


