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ؽزٝ 2012/7/1خالي اٌفزشح ِٓ 
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 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ
 ٚلً اػٍّٛا فغ١شٜ هللا” 

 ”ػٍّىُ ٚسعٌٛٗ ٚاٌّإِْٕٛ           

 فذق هللا اٌؼظ١ُ                           

 (105 ا٠ٗعٛسح اٌزٛثخ )               



 مقدمة
   لذسارٙب ٚرؼض٠ض ٚرٛع١ٙٙب اٌجؾش٠خ اٌّٛاسد اعزضّبس فٟ ػذح عٕٛاد ِذاس ػٍٝ عبدح خطٛاد اٌغٙبص اخز 

 خالي ِٓ ٚاٌز١ّض اإلثذاع اٌٝ ٚدفؼٙب ٚسػب٠زٙب اٌّٛا٘ت الوزؾبف إٌّبعجخ اٌظشٚف ٚر١ٙئخ ٚاٌزط٠ٛش اٌجؾش ػٍٝ

 ئداسٞ ٔظبَ ػٍٝ لبئُ ِزؾشن ثٙذف اٌّغزمجً ئٌٝ ٠ٕظش ئداس٠ب فىشا رؼزّذ ٚئعشاءاد ٚاعزشار١غ١بد ٚأ٘ذاف سؤٜ

 ٚاٌزؼبًِ ، اٌّغزمجً ؽبعبد ِغ ٚاٌزفبػً ، اٌؾبمش ٚرؾ١ًٍ ، اٌّبمٟ ِٓ االعزفبدح ػٍٝ لبدس ، ِزغذد ، ِشْ ، لٜٛ

 0 اٌّؼبفشح اٌّزغ١شاد ِغ اال٠غبثٟ

 ٌغٕخ 118 سلُ ئٔؾبئٗ لبْٔٛ ثّٛعت اٌّذ١ٔخ اٌخذِخ ِغبي فٟ اٌغٙبص ثٗ ٠مَٛ اٌزٞ اٌش٠بدٞ ثبٌذٚس ٚئ٠ّبٔب  

 Humam Resources ثؾش٠خ ِٛاسد أُٔٙ ػٍٝ ثبٌغٙبص ٌٍؼب١ٍِٓ ِٛمٛػ١خ ٔظشح ٕ٘بن وبْ ٌزا 1964

 0اعزضّبس٘ب أؽغٓ ئرا ٌٍغٙبص ػٛائذ رؾمك

 ّٓ0 ثبٌذٌٚخ االداسٜ اٌغٙبص وفبءح سفغ اٌغٙبص ئٔؾبء لبْٔٛ ٠زن 

  دفؼخ ِٓ اٌخش٠غ١ٓ أٚائً ثزؼ١١ٓ 2011/3/23 ثزبس٠خ اٌٛصساء ِغٍظ ِٛافمخ ثؼذ ٚرٌه اٌغٙبص  لبَ ٚلذ ٘زا 

 ٚرٌه ِؼ١ذ٠ٓ رؼ١١ُٕٙ رُ ِٓ اعزجؼبد ثؼذ و١ٍخ ٌىً هبٌت 20 /ػذد ثٛالغ 2011 دفؼخ ٚوزٌه 2010 ؽزٝ 2003

 ٚاٌذوزٛساح اٌّبعغز١ش ؽٍّخ رؼ١١ٓ اٌٝ ثبإلمبفخ اٌّقش٠خ اٌغبِؼبد خش٠غٟ أٚائً رؾغ١ً اٌمِٟٛ ٌٍّؾشٚع هجمب

 0 2012 ػبَ ؽزٝ 2002 ػبَ ِٓ

 

0 اإلِبساد ـ ثبٌؾبسلخ ِٓ ثىً االداس٠خ ٌٍز١ّٕخ اٌؼشث١خ إٌّظّخ رٕظّٙب اٌزٝ ػًّ ٚسػ فٝ اٌّؾبسوخ 
 

          

 
 



 

 

ثمشاس ٚاٌّؾىٍخ االلزقبدٞ األداء ٌّزبثؼخ اٌٛصاس٠خ اٌّغّٛػخ ٌمشاساد ٚرٕف١زا 
 اٌىزت ثافذاس اٌغٙبص لبَ 2012/2/7 ثزبس٠خ اعزّبػٙب فٝ اٌٛصساء ِغٍظ سئ١ظ

 ٌزضج١ذ اٌزٕف١ز٠خ اإلعشاءاد ثؾأْ 2011 ٌغٕخ6 ، 5 ، 4 ،3،2 اسلبَ اٌذٚس٠خ
 0 ٌٍذٌٚخ االداسٜ اٌغٙبص ثٛؽذاد اٌّإلزخ اٌؼّبٌخ

اٌزب١ٌخ اٌذٚسٞ اٌىزت ئفذاس اٌٝ ثبإلمبفخ : 

 اٌـ ٔغجخ ثبعز١فبء اٌخبفخ اإلعشاءاد رفؼ١ً ثؾأْ 2011 ٌغٕخ 11 سلُ دٚسٜ وزبة ـ        
  سلُ ثبٌمبْٔٛ اٌّؼذي 75 ٌغٕخ 39 سلُ اٌمبْٔٛ ألؽىبَ هجمب ٌٍّؼبل١ٓ اٌّمشسح  5%

 1982 ٌغٕخ 49

 ٌٍز١ّٕخ اٌذٌٚخ ٚص٠ش لشاس ثأؽىبَ االٌزضاَ ثؾبْ 2011 ٌغٕخ (14) سلُ دٚسٞ وزبة  ـ       
 0 اٌّزؼبلذ٠ٓ اٌؼب١ٍِٓ رٛظ١ف ٚمٛاثو ثمٛاػذ 2010 ٌغٕخ 7 سلُ اإلداس٠خ

 

 ٌزؾغ١ً اٌمِٟٛ اٌّؾشٚع رٕف١ز ئعشاءاد ثؾبْ 2011 ٌغٕخ (15) سلُ دٚسٞ وزبة ـ        
 0ٚاٌذوزٛساح اٌّبعغز١ش دسعخ ػٍٝ ٚاٌؾبف١ٍٓ اٌّقش٠خ ثبٌغبِؼبد اٌخشع١ٓ أٚائً

 اٌّؼ١ٕ١ٓ اٌخش٠غ١ٓ أٚائً ِؼبٍِخ و١ف١خ ثؾبْ 2012  ٌغٕخ ( 4 ) سلُ دٚسٞ وزبة ـ       
 0 رذس٠ظ ٚاخقبئٝ رؼ١ٍُ اخقبئٝ ٚظ١فخ  ػٍٝ

 

ْأٔٗ ئال 2013/6/30 ؽزٝ 2012/7/1 ٚاؽذ ػبَ خالي اإلٔغبصاد ٠ؼىظ اٌزمش٠ش أ 
 ثّغزٜٛ ٚاالسرمبء اٌٛظ١فٟ اٌّغزّغ خذِخ أعً ِٓ ِزضا٠ذح عٙٛدا ٠جزي ِبصاي

     0 اٌّذ١ٔخ اٌخذِخ

  ثأػّبي اٌمبئُ                                

 ٚاإلداسح ٌٍزٕظ١ُ اٌّشوضٞ اٌغٙبص سئ١ظ    

 

 ((   اٌشؽّٓ ػجذ ع١ٙبْ ))                                                             

 



 

 

ِغبالد رط٠ٛش اٌخذِبد 

 اٌؾى١ِٛخ



 : ٌلى فٌما األداء وتقٌٌم الحكومٌة الخدمات تطوٌر قطاع إنجازات أهم تبلورت

 ٚؽذاد اٌغٙبص االداسٜ ٌٍذٌٚخ ٚا١ٌٙئبد اٌؼبِخ : ٚال أ

 

 :أغبصاد داخً اٌخطخ 

 
  عٙخ داخً ٚخبسط اٌخطخ ِٚخبهجخ اٌغبدح اٌّغئ١ٌٛٓ ٌٛمغ 7/ئػذاد دساعبد رم١١ُ أداء ٌؼذد

              :اٌزٛف١بد ِٛمغ اٌزٕف١ز ٚ٘ٝ 
 ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ األسفبد اٌغ٠ٛخـ                 

 ـ  د٠ٛاْ ٚصاسح اٌىٙشثبء ٚاٌطبلخ                     

 ـ  ِغزؾفٝ اٌٙالي األؽّش                      

 د٠ٛاْ ػبَ ٚصاسح األٚلبف   -                      

 ـ  د٠ٛاْ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ                     

 ـ  أوبد١ّ٠خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ                      

 ـ  ١٘ئخ عزبد اٌمب٘شح                    

 

                          
 ـ2ـ



 

 (ِغزؾفٝ اٌزب١ِٓ اٌقؾٟ  ثّذ٠ٕخ ٔقش )ِزبثؼخ رٕف١ز رٛف١بد دساعبد رم١١ُ أداء عبثمخ 

 : وبٌزبٌٝعٙخ ٚ٘ٝ  6عبسٜ ِزبثؼخ رٕف١ز رٛف١بد دساعبد رم١١ُ  األداء ٌؼذد     

 ْٚاٌّشافك اإلعىبْ ٚصاسح ػبِخ د٠ٛا 

اٌؾى١ِٛخ ٌٍخذِبد اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ 

ٚاٌج١ٌٛخ ٚاٌّغبٌه ٌٍىٍٝ اٌمِٟٛ  اٌّؼٙذ 

 اٌزغز٠خ اٌمِٛٝ اٌّؼٙذ 

ا١ٌّٕٙخ ٚاٌقؾ١خ اٌغالِخ ٌٍذساعبد اٌمِٛٝ اٌّشوض 

 (اٌز٠ّٛٓ لطبع ) االعزّبػٟ اٌزنبِٓ ٚصاسح 

 

 اٌـثؾأْ رفؼ١ً  دٚس اإلعشاءاد ثبعز١فبء 2011ٌغٕخ ( 11)سلُ  اٌذٚسِٜزبثؼخ اٌىزبة 

 ٚؽذح داس٠خ  39/ اٌّمشسح ٌٍّؼبل١ٓ ٚرٌه ٌؼذد % 5
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 :خبسط اٌخطخ  أغبصاد

 

 :عٙخ ٚ٘ٝ  3/ـ   ِشاعؼخ  دساعبد رم١١ُ أداء ٌؼذد 

 هٕطب ثغبِؼخ اٌطج١خ اٌؾئْٛ ئداسح  ـ       

 ـ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثغبِؼخ دِٕٙٛس       

 ـ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّذْ اٌغبِؼ١خ ثغبِؼخ وفش اٌؾ١خ       
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 المحلٌة االدارة وحدات : ثانٌا  

 
 اٌزب١ٌخ اإلداس٠خ اٌٛؽذاد ٌجؼل دساعبد ئػذاد : 

 

   اٌّؾ١ٍخ اإلداسح ٚٚؽذاد اٌّؾبفظبد ػَّٛ ثذٚا٠ٚٓ اٌّمش ؽئْٛ ٚؽذاد دٚس رفؼ١ً ػٓ دساعخ•

  اٌّؾبفظبد ػَّٛ  ٚدٚا٠ٚٓ اٌقؾ١خ اٌؾئْٛ ِذ٠ش٠بد ثىبفخ اٌّٛاه١ٕٓ خذِخ  ِىبرت دٚس رفؼ١ً ػٓ دساعخ•

 ِٓ وً ِغ رؼبِالرٙب فٝ ثبٌّؾبفظبد ٚاإلداسح اٌزٕظ١ُ ِذ٠ش٠بد رٛاعٗ اٌزٝ ٚاٌّؾىالد اٌقؼٛثبد اُ٘ ػٓ دساعخ•

   اٌّؾ١ٍخ االداسح ٚٚؽذاد  اٌّؾبفظبد ػَّٛ ٚدٚا٠ٚٓ ٚاإلداسح اٌزٕظ١ُ اٌّشوضٞ اٌغٙبص

ا١ٌّٕكب /  االعكىٕذس٠خ) ػٍٝ ِؾبفظبد  ثبٌزطجـــــــــــــــكدساعخ ػٓ رط٠ٛش ٔظُ اٌؼًّ ٚأعب١ٌت اٌؼًّ ثّىبرت اٌقؾخ •

 (اٌخ/ إٌّٛف١خ / 

 ( ع١بؽٝ/  افٕشعٝ/ ِذػُ  ثٍذٜ ِخجض)  ثبلبِخخذِخ هٍت اٌزشاخ١ـ   اعشاءاددساعخ ػٓ رجغ١و •

 عذ٠ذح رؾش٠ؼبد فذٚس أصش رط٠ٛش٘ب اٌغبثك اٌخذِبد ّٔبرط فٝ إٌظش اػبدح رم١١ُ•

 ٚاٌش٠بمخ اٌؾجبة ثمطبع رط٠ٛش٘ب رُ اٌزٝ اٌخذِبد ّٔبرط ػٍٝ اٌزؼذ٠الد ثؼل اعشاء   

اٌزب١ٌخ ٌٍغٙبد اٌذساعخ ػٕٙب أعفشد اٌزٝ اٌذساعبد رٛف١بد رٕف١ز ِزبثؼخ : 

اٌمب٘شح ٚرغ١ًّ ٌٕظبفخ اٌؼبِخ ثب١ٌٙئخ اٌؼًّ ٚأعب١ٌت ٔظُ رط٠ٛش دساعخ   

  0 اٌّؾبفظبد ػَّٛ  ٚدٚا٠ٚٓ اٌقؾ١خ اٌؾئْٛ ِذ٠ش٠بد ِٓ ثىال اٌّٛاه١ٕٓ خذِخ ِىبرت دٚس رفؼ١ً دساعخ 

 
 

 
  

 
 

  5 -ـ   



 

اٌّؾ١ٍخ اإلداسح ٚؽذاد خالي ِٓ رمذَ اٌزٝ اٌخذِبد ٌجؼل ّٔبرط اػذاد   

( أسامٝ / ِؾالد ) اٌّضا٠ذ دخٛي دساعخ ػٍٝ اٌؾقٛي هٍت 

اٌّضاد ٌذخٛي اٌزب١ِٓ دفغ هٍت 

اٌّزضا٠ذ ػٍٝ اٌّضاد سعٜٛ ػذَ ؽبٌخ فٝ  اٌزب١ِٓ اعزشداد هٍت 

ا١ٌذ ٚمغ رم١ٕٓ هٍت 

رجغ١و ِغبي فٝ ثبٌّؾبفظبد ٚاإلداسح اٌزٕظ١ُ ِذ٠ش٠بد ِٓ ٚاسدح دساعخ21 / ػذد  ِشاعؼخ 

 0 اٌؼًّ ٔظُ ٚرط٠ٛش اإلعشاءاد
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 اٌزـــــــــــــــــذس٠ت                   



  

 اٌىٛادس ٚرى٠ٛٓ اٌجؾش٠خ اٌّٛاسد ٌز١ّٕخ االعبع١خ اٌشوبئض وأؽذ اٌزذس٠ت دٚس ِٓ أطاللب 

 اٌغٙبص اخزقبفبد مٛء فٝ اٌؾبٍِخ اٌز١ّٕخ رؾم١ك فٝ ثفبػ١ٍخ االعٙبَ ػٍٝ اٌمبدسح

 ثبٌٕؾبه ٌٍٕٙٛك اٌفؼبٌخ اٌزذس٠ج١خ اٌغ١بعخ ٚسعُ الزشاػ ثؾبْ ٚاإلداسح ٌٍزٕظ١ُ اٌّشوضٜ

 0 اٌّخزٍفخ اٌذٌٚخ ثٛؽذاد اٌزذس٠جٝ

  

 فٝ اٌزذس٠ت ٌٛؽذاد اٌالصِخ اٌف١ٕخ اٌّؼٛٔخ ثزمذ٠ُ ٚاإلداسح ٌٍزٕظ١ُ اٌّشوضٜ اٌغٙبص لبَ 

 اٌزذس٠ج١خ االؽز١بعبد رٍج١خ ػٍٝ ٠غبػذ ثّب اٌّخزٍفخ اٌزذس٠ت ٚثشاِظ خطو ٚرٕف١ز اػذاد ِغبي

 0 اٌّؾ١ٍخ ٚاإلداسح اٌؾىِٛٝ ثبٌمطبع ٌٍؼب١ٍِٓ
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 فى مجال التدرٌب



 
 :عغالد اٌّذسث١ٓ :   أٚال 

 

 ًثّؾبفظكبد  ٚاداسحِذ٠ش٠كخ رٕظك١ُ  8)ٌّكذ٠ش٠بد اٌزٕظك١ُ ٚاإلداسح ٌؼكذد  اٌّذسثج١ٓرؾذ٠ش ٚاػزّبد عغ

 ( االعىٕذس٠خ ـؽّبي ع١ٕبء  ـأعٛاْ  ـا١ٌّٕبـ  ـثٛسعؼ١ذ  ـاٌذل١ٍٙخ  ــ اٌغشث١خ  االؽّشاٌجؾش )

 

   2012/ 2011 اٌّبٌِٝٛافمبد اٌقشف ٌٍؼبَ : صب١ٔب 

 ( 580)اٌّخققككخ ٌٍزككذس٠ت ٌّخزٍفككخ ٚؽككذاد اٌذٌٚككخ ٌؼككذد االػزّككبداددساعككخ اٌّٛافمككخ ػٍككٝ فككشف

 : وبٌزبٌٝٚؽذح رذس٠ج١خ ِٛصػخ 

 ١٘ٚ0ئبد ٚعبِؼبد  ِٚشاوض ثؾض١خ  اداسٜٚؽذح عٙبص 287/ ػذد*                   

 0ِؾ١ٍخ  اداسحٚؽذح  193/ ػذد*                   

 2013/2012 اٌّبٌٝاٌخطو اٌزذس٠ج١خ ٌٍؼبَ : صبٌضب

 ِؾككشٚع خطككخ  ( 120)دساعككخ ِٚشاعؼككخ ِؾككشٚػبد اٌخطككو اٌزذس٠ج١ككخ ٌّخزٍككف ٚؽككذاد اٌذٌٚككخ ٌؼككذد

٘ككزا اٌؾككأْ  فككٝاٌقككبدس 2012ٌغككٕخ ( 6)سلككُ  اٌككذٚسٜهجمككب ٌٍمٛاػككذ ٚاإلعككشاءاد اٌككٛاسدح ثبٌىزككبة 

 : وبٌزبٌِٝٛصػخ 

 0ٚا١ٌٙئبد ٚاٌغبِؼبد ٚاٌّشاوض  اٌجؾض١خ  االداسٌٍٜغٙبص  80/ػذد*                   

 0اٌّؾ١ٍخ  االداسحٌٛؽذاد 40ػذد*                   

 

 

 
 
 
 
 
 

                  - 
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 اػزّبد ِشاوض اٌزذس٠ت: ساثؼب 

ػٍكٝ عكج١ً  اٌمِٛٝٚأدساعٙب مّٓ ِشاوض اٌزذس٠ت ػٍٝ اٌّغزٜٛ  اداسِٜشوض رذس٠ت  7/اػزّبد  ػذد

 اٌّضبي 

ٌٍزكذس٠ت  اٌكذٌٚٝاٌّشوكض  ـٌٍزكذس٠ت  ف١ٛرؾكشـ ِشوكض ثغكذ  اع١كذ اٌزكٝـ ِشوكض  اوكبد٠ّٟ وكب٠شٚـك ِشوكض      

 اٌّغّٛػخ اٌؼشث١خ ٌٍزذس٠ت ٚاالعزؾبساد  ـٚاٌز١ّٕخ اٌجؾش٠خ 

 

 اٌّبد٠كخ ٚاٌجؾكش٠خ  اِىب١ٔكبرٌٍُٙٛلكٛف ػٍكٝ ِكذٜ  0اٌم١بَ ثض٠بساد ١ِذا١ٔخ ٌؼذد ِكٓ اٌّشاوكض اٌزذس٠ج١كخ اٌخبفكخ ٚاٌؾى١ِٛكخ

 0رغذ٠ذ االػزّبد  اِٚٚذٜ رطج١مُٙ ٌٍّؼب١٠ش ٚاٌنٛاثو اٌخبفخ ثبػزّبد ِشاوض اٌزذس٠ت عٛاء الػزّبدُ٘ 

 

 ِزبثؼخ ٚرم١١ُ اٌزذس٠ت ٌٛؽذاد اٌذٌٚخ اٌّخزٍفخ : خبِغب 

 

 ٚاٌضب١ٔكخ ٌكجؼل لطبػكبد اٌغٙكبص االداسٜ ٚاإلداسح اٌّؾ١ٍكخ  االٌٚكٝاٌّشؽٍز١ٓ  فٝرُ رٕف١ز٘ب  اٌزٝاٌزذس٠ج١خ  االٔغبصادرغ١ّغ

 0 اٌزذس٠جٝرّــــــــــ١ٙذا إلػذاد اٌذساعخ اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٌٍٕؾبه  2013/2012 اٌزذس٠جٝٚرٌه ػٓ اٌؼبَ 

 اٌّؾ١ٍككخ ِككٓ خككالي اٌض٠ككبساد ا١ٌّذا١ٔككخ  االداسحِزبثؼككخ رٕف١ككز اٌجككشاِظ اٌزذس٠ج١ككخ ٌٛؽككذاد اٌغٙككبص االداسٜ ٌٍذٌٚككخ ٚٚؽككذاد

 0ٚاٌذساعخ اٌّىزج١خ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- 
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 اٌزذس٠ج١خ ٚاٌٍٛائؼ اٌذٚس٠خ اٌىزت  : عبثؼب

 اٌّذسعخ  اٌزذس١٠جخ االػزّبداد فشف لٛاػذ ثؾبْ 2012 ٌغٕخ 6 سلُ اٌذٚسٜ اٌىزبة اػذاد ـ
 ِؾشٚػبد اػذاد لٛاػذ ثؾبْ 2013 / 2012 اٌّبٌٝ ٌٍؼبَ اٌّخزٍفخ اٌذٌٚخ ٚؽذاد ثّٛاصٔخ
   2014 / 2013  اٌّبٌٝ ٌٍؼبَ اٌزذس٠ج١خ اٌخطو

   ٚاٌّإرّشاد إٌذٚاد :صبِٕب

 اٌؾم١مٟ ِٚفِٙٛٙب اٌّٛاهٕخ ػٓ ٔذٚح   

اٌفغبد ِٚؾبسثخ اٌؼبِخ اٌٛظ١ف١خ أخالل١بد ػٓ ٔذٚح   

 ( األٚلبف ثٛصاسح اٌّشوض٠خ اإلداسح سئ١ظ اٌغ١ًٍ ػجذ ِؾّٛد عبٌُ 0د ثاداسرٙب اٌمبئُ )              

اٌزأ١ٕ١ِخ اٌؾمٛق ػٓ ٔذٚح   

 ثٛصاسح ٚاٌخبؿ اٌؼبَ األػّبي اٌقٕذٚق سئ١ظ  اٌق١بد ؽبِذ ِؾّٛد 0أ ثاداسرٙب اٌمبئُ)             
   ثبٌٛصاسح لطبع سئ١ظ ؽغٓ ػّش 0د ، اٌزأ١ِٕبد

رطج١مٙب ِٚؾىالد اٌّذ١ٔخ اٌخذِخ لٛا١ٔٓ ػٓ ٔذٚح   

 اٌؾشث١ٕٝ اٌغ١ذ فزؾٝ ، ِقطفٝ ع١ذ ِؾّذ ،  اٌمذسٜ ِؾّذ ِؾّذ 0أ ثاداسرٙب اٌمبئُ)                 
 (عبثمب ثبٌغٙبص اٌّشوض٠خ االداساد سؤعبء

 ٓاٌزاد  ادسانٔذٚح ػ   

 (ِغبػذ ثزغبسح ثٕٙب  اعزبرػبِش  اِبٔٝ 0اٌمبئُ ثاداسرٙب د)                          

 ٓاألػال١ِخاٌّإعغبد  اداسحٔذٚح ػ  

 (ٚاٌزٍفض٠ْٛ االراػخعّبي اٌؾبػش سئ١ظ ِؼٙذ  0اٌمبئُ ثاداسرٙب د)                         

 ٓاالداسٜ ٚاالعٙبدمغٛه اٌؼًّ  اداسحٔذٚح ػ 

 (اٌّشوض٠خ ثبٌغٙبص عبثمب االداسحعب١ِخ وّبي ٚففٝ  سئ١ظ  0أ )                            

اٌزكذس٠ت  ٌّٚغكئٌٛٝاٌّؾ١ٍكخ ثبٌّؾبفظكبد  االداسحاٌزذس٠ت ثٛؽذاد  ثّغئٌِٛٝإرّش  2/ رُ ػمذ ػذد
ثٛؽككذاد اٌغٙككبص االداسٜ  ثٙككذف ثؾككش عككت رطكك٠ٛش ِٕظِٛككخ اٌزككذس٠ت ٚاالسرمككبء ثّغككزٜٛ عككٛدح 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ج١خ 
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 رٕف١ز اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ: ربعؼب 
 

  َاٌمبدح ثبٌمب٘شح ٚاإلعىٕذس٠خ  اػذاد ِشوضِٜزذسة ٚرٌه ِٓ خالي 10089/  اٌغٙبص خالي فزشح اٌزمش٠ش ثزذس٠ت ػذدلب

 ـ اٌزبٌٝٚاإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌغٙبص  ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ 

  

 (خبسط اٌخطخ )ِزذسة   1315/  اٌمبدح ثبٌمب٘شح ُِٕٙ ػذد اػذادِزذسة ثّشوض   7473/    ػذد *              

 

 اٌمبدح ثبإلعىٕذس٠خ اػذادِزذسة ثّشوض  2078/   ػذد *               

 

 ،،  ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌغٙبص  538/    ػذد *               

 

 رُ رٕف١ز٘ب ٚأػذاد اٌّزذسث١ٓ ثىً ثشٔبِظ  اٌزٝعذاٚي رفق١ٍ١خ ثبٌجشاِظ  ٠ٍٝٚف١ّب: 
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   بالقاهرة الحكومى للقطاع القادة اعداد مركز خالل من المنفذة للبرامج بالنسبة : أوال

 : التالى للجدول طبقا الخطة (خارج / داخل) متدرب (  7473    )عدد   تــــــدرٌب تم

 االجمالى خارج الخطة داخل الخطة البرنامج م

 2502 1081 1421 اإلدارة العلٌا 1

 261 ـ 261 تنمٌة مهارات شاغلً وظائف اإلدارة العلٌا 2

 2763 1081 1682 اجمالى برامج اإلدارة العلٌا

 930 106 824 اإلدارة اإلشرافٌة 3

 561 ـ 561 تنمٌة مهارات شاغلً وظائف اإلدارة اإلشرافٌة 4

 1491 106 1385 اجمالى برامج اإلدارة اإلشرافٌة

 106 ـ 106 االدارة الوسطى 5

اإلشرافٌة والوسطً وتنمٌة مهارات  االدارةاجمالى برامج 

 اإلشرافٌة االدارةوظائف  شاغلى

1491 106 1597 

 667 ـ 667 التخصصٌة 6

 743 128 615 المكتبٌة الحدٌثة 7

 1410 128 1282االجمالى عام البرامج التخصصٌة والمكتبٌة                 

 1703 ـ 1703 تكنولوجٌا المعلومات والحاسب اآللً           8 

 7473 1315   6158   االجمالى العام

  -13ـ 



 ـ برامج االدارة العلٌا1   

 :وبٌانها كالتالى ( داخل وخارج الخطة ) متدرب   2763/ برنامج  قٌادى لعدد  15/  تم تنفٌذ عدد   

    

 (داخل الخطة ) البرامج القٌادٌة  -أ     

 (داخل الخطة  ) متدرب   1674/   برامج قٌادٌة لعدد    12/  ـ تم تنفٌذ عدد   

 عدد المتدربٌن عدد الدورات البرنامج م

1 

2 

3 

 الممتازة الدرجة

 العالٌة ،،

 العموم مدٌرى

3 

5 

7 

29 

305 

1087 

 1421 15 ( الخطة داخل ) القٌادٌة البرامج اجمالى

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 العلٌا االدارة وظائف شاغلى مهارات تنمٌة برامج

 االستراتٌجى التخطٌط برنامج

 الوحدات اداء وتطوٌر تقٌٌم

 التفاوض مهارات

 الوقت ادارة

 العمل ضغوط ادارة

   التغٌر ادارة

 االفراد اداء تقٌٌم

 االعمالء مع التعامل فن

 العلٌا االدارة وظائف شاغلى مهارات تنمٌة 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

28 

42 

27 

31 

25 

25 

30 

9 

44 

 261 11 العلٌا االدارةاجمالى برامج تنمٌة مهارات 

العلٌا  االدارةوظائف  شاغلىاجمالى البرامج القٌادٌة وبرامج تنمٌة مهارات 

 (داخل الخطة)

26 1682 



 (خارج الخطة) ـ البرامج القٌادٌة ب 
 :بٌانها كالتالى ( خارج الخطة ) متدرب (  1081)  برنامج قٌادى لعدد3/   ـ تم تنفٌذ عدد

عدد  البرنامج م

 الدورات

 عدد المتدربٌن

1 

2 

 برنامج الدرجة الممتازة

 برنامج الدرجة العالٌة

3 

9 

41 

169 

 871 11 برنامج مدٌر عام 3

 1081  23 (خارج الخطة ) اجمالى البرامج القٌادٌة 

 2763 49  (خارج الخطة / داخل ) اجمالى البرامج القٌادٌة 



 برامج االدارة الوسطى واالشرافٌةـ 2

 داخل وخارج ) متدرب ( 1597)   برنامج االدارة الوسطى واالشرافٌة لعدد   15/   تم تنفٌذ عدد   
 :بٌانها كالتالى ( الخطة  

عدد  البرنامج م

 الدورات

عدد 

 المتدربٌن

 
1 

2 

3 

4 

   االشرافٌة االدارةبرامج : أوال 
 بدرجة مدٌر عام اخصائٌٌن/ لشغل وظائف كبٌر باحثٌن  االعدادبرنامج 

 (فنٌٌن / كتاب )لشغل وظائف كبٌر  االعدادبرنامج 

 (مإهالت علٌا )  االشرافٌة االدارةبرنامج تنمٌة مهارات 

 (مإهالت متوسطة) برنامج ،،      ،،   ،،،    ،،    ،،   

 

 

2 

2 

6 

2 

 

 

92 

59 

512 

161 

 824 12 (داخل الخطة)  االشرافٌة االدارةاجمالى برامج  

 

1 

2 

3 

4 

 الوسطى االدارةبرامج : ثانٌا 

 الموارد البشرٌة ادارة

 الحدٌثة االدارة مدربىاعداد  

 الخدمات الحكومٌة اداءتقٌٌم تطوٌر 

 التطببقىحول التدرٌب  تنشٌطىبرنامج 

 

2 

 1 

1 

1 

 

50 

22 

17 

17 

 106 5 (داخل الخطة )  الوسطىاجمالى  البرامج  



عدد  البرنامج م

 الدورات

عدد 

 المتدربٌن

 

1 

2 

3 

4 

 االشرافٌة االدارةوظائف  شاغلىبرامج تنمٌة مهارات : ثالثا 

 االزمات ادارة برنامج

 الشاملة الجودة برنامج

 المشكالت وحل لتشخٌص العلمى االسلوب

 العمل فرٌق وإدارة بناء برنامج

 

4 

3 

3 

3 

 

183 

132 

135 

111 

 561 13 (داخل الخطة )  االشرافٌة االدارةوظائف  شاغلىاجمالى برامج تنمٌة مهارات 

  االدارةوظائف  شاغلىوتنمٌة مهارات  واالشرافٌة الوسطى االدارةاجمالى برامج 

 (داخل الخطة )  االشرافٌة

30   1491 

 

 

1 

2 

3 

خارج )  والوسطى االشرافٌة االدارةوظائف  شاغلىبرامج تنمٌة مهارات : رابعا 

 (الخطة

 الدولة قضاٌا بهٌئة العاملٌن باحثٌن كبٌر 

   كتاب كبٌر برنامج

 االدارٌة النٌابة بهٌئة كتاب كبٌر برنامج

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

18 

65 

23 

 106 3 الخطة خارج برامج اجمالى

 1597   33 (داخل وخارج الخطة )اجمالى عام برامج اإلدارة اإلشرافٌة والوسطً وتنمٌة مهارات 



 ـ برامج االدارة التخصصٌة والمكتبٌة الحدٌثة3
(  داخل وخارج الخطة ) متدرب   1410/     برنامج تخصصى ومكتــبى حدٌث لعدد 21/   تنفٌذ عددـ تم  

 : بٌانها كالتالى

 عدد المتدربٌن  عدد الدورات البرنامج م

 

1 

2 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 : التخصصٌة البرامج :اوال
 عاملٌن شئون اخصائى

 عامة عالقات ،،

 ومتابعة تخطٌط ،،

 تدرٌب ،،

 وأدارى مالى وتفتٌش شكاوى ،،

 المكتبات ،،

 قانونٌة شئون ،،

 مالٌة ،،  ،،

 االدارٌة العقود

 االجتماعى التؤمٌن نظام

 وإدارة تنظٌم اخصائى

 التقاضى اجراءات

 العام للموظف التؤدٌبى النظام

 واألداء البرامج موازنة

 

 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

  1 

 

 

64 

47 

54 

55 

48 

41 

72 

62 

41 

39 

27 

42 

53 

22 

 667 28 (الخطة داخل ) التخصصٌة البرامج اجمالى



 عدد المتدربٌن  عدد الدورات البرنامج م

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 البرامج المكتبٌة الحدٌثة: ثانٌا 

 المكاتب الحدٌثة ادارة

 المخازن ادارة

 شئون عاملٌن اجراءات

 الوثائق ادارة

 فن التعامل مع الجمهور

 مشترٌات

 

5 

2 

4 

2 

3 

2 

 

193 

39 

149 

67 

127 

40 

 615 18 (داخل الخطة) اجمالى البرامج المكتبٌة الحدٌثة 

 

1 

 (خارج الخطة) المكتبٌة الحدٌثة 

 فن التعامل مع الجمهور

 

1 

 

128 

اجمالى عام التخصصٌة والمكتبٌة الحدٌثة داخل 

 (وخارج الخطة 

 

 54 1410 



 االلكترونىبرامج تكنولوجٌا المعلومات والحاسب  4

 : كالتالىمتدرب بٌانها ( 1703)    داخل الخطة لعدد  االلكترونىبرنامج الحاسب 19/  ـ  تم تنفٌذ عدد  

 برامج بدون رسوم   
 

 عدد المتدربٌن  عدد الدورات البرنامج م

 36 2 االدارٌةاخصائى نظم المعلومات  1

 windows 8 237برنامج  2

 WORD 8 163برنامج  3

 196 7 الحاسب اساسٌاتبرنامج  4

 EXCEL 8 225برنامج  5

 POWRE POINT 4 76برنامج  6

 86 4 العروض برامج 7   

 110 4 االنترنت  مهارات 8   

 Access 3 68 برنامج 9   

 116 4 والشبكات صٌانة برامج 10

 78 5 العلٌا االدارة وظائف لشغل االلى للحاسب االساسٌة التطبٌقات 11

 1391 56 رسوم بدون االلى الحاسب برامج اجمال



 برامج برسوم

 عدد المتدربٌن  عدد الدورات البرنامج م

1 Internet 2 3 

 105 3 االلكترونىبرنامج التؤهٌل المتكامل الستخدام الحاسب  2

 3  ADVANCED WORD 1 16 

4 ADVANCED ACCESS 2 30 

5 NETD VISUAL BASIC 2 3 

6 Web page 2 20 

 ADVANCEDEXCEL   1 2برنامج  7

 44 2 وتحلٌل البٌانات احصاءبرنامج  8

 312 15 برسوم االلىاجمالى برامج الحاسب  

 االلىاجمالى عام برامج تكنولوجٌا المعلومات الحاسب   

 برسوم وبدون رسوم

71 1703 



 باإلسكندرٌة الحكومى للقطاع القادة اعداد مركز خالل من المنفذه للبرامج بالنسبة : ثانٌا
 : التالٌة البرامج خالل متدرب (2078) لعدد برامج 5 /عدد بتنفٌذ المركز قام        

 عدد المتدربٌن عدد الدورات البرنامج م

 386 15 برامج اإلدارة العلٌا 1

 813 31 برامج االدارة الوسطى واالشرافٌة 2

 261 10 البرامج التخصصٌة 3

 140 6 البرامج المكتبٌة الحدٌثة 4

 478 19 برامج ادارة تكنولوجٌا المعلومات والحاسب االلكترونى 5

 2078 81 االجمالى



 بالنسبة للبرامج المنفذة من خالل االدارة العامة للتنظٌم واإلدارة بالجهاز : ثالثا 

 :متدرب على النحو التالى     538/  برنامج لعدد   7/   ـ قامت االدارة بتنفٌذ عدد        

عدد  البرنامج                        م

 الدورات

 عدد المتدربٌن

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 االلى الحاسب الستخدام المتكامل التؤهٌل

 -INTERNET WINDOWS –WORDتنفٌذ برنامج 

 الخرٌجٌن ألوائل الجدد عاملٌن برنامج 

  Icdl االلى للحاسب الدولٌة القٌادة رخصة

 االنجلٌزٌة اللغة برنامج

 العلٌا اإلدارة وظائف شاغلى مهارات تنمٌة برنامج

 واإلدارة التنظٌم مدٌرٌات ووكالء مدٌرى برنامج

 

3 

1 

4 

1 

3 

1 

2 

56 

120 

115 

23 

165 

20 

39 

 538 15  االجمالى
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 اٌزشر١ت ِٚٛاصٔخ اٌٛظبئف



 قطاع تنظٌم وترتٌب وموازنة الوظائف للجهاز االدارى 
   2013/ 6/  30حتى  2012/ 7/ 1  عن الفترة من

 ـ تنظٌم وترتٌب الوظائف1

        

 البيان           

م للتنظٌم 0أ

وترتٌب 

وموازنة 

وظائف جهاز 

 ادارى

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف 

 هٌئات عامة 

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف 

جامعات وبحث 

 علمى

 6 7 ـ )*(مشروعات ترتٌب الوظائف الجدٌدة 

 24 ـ 9 ادخال بعض التعدٌالت التنظٌمٌة والوظٌفٌة بمشروعات الترتٌب

 6 7 4 )**(اعادة تقٌٌم شامل 

 20 6 19 استحداث وإعادة تقٌٌم الوظائف 

 ـ ـ 4 دمج نشاط

 10 ـ 14 استحداث تقسٌم تنظٌمى

 ـ 468 الثورة مصابى

 2 ـ 9 استحداث مجموعة نوعٌة

 11000 ـ 2020 الخرٌجٌن  اوائل

 5 7 35 مجموعات نوعٌة اواعتماد وتعدٌل بطاقات وصف 

 هٌئة الرقابة النووٌة  ـدمنهور  ـالسوٌس  ــ دمٌاط  اسوانـ  الٌابانٌةجامعة المصرٌة : ترتٌب جامعات •

 ء لتنمٌة شمال جزٌرة سٌنا الوطنىالجهاز  ـلرعاٌة اسر الشهداء والمصابٌن  القومىـ المجلس  االعانةلشئون  القومىالمجلس : هٌئات عامة •
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 موازنة الوظائف ـ2

        

 البيان      

م للتنظٌم 0أ

وترتٌب 

وموازنة 

وظائف جهاز 

 ادارى

م للتنظٌم 0أ

وترتٌب وموازنة 

 وظائف هٌئات

 

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف 

جامعات وبحث 

 علمى

 85 128 117   مشروعات واستمارات موازنة الوظائف

 10 35 14 مالحق مشروعات الموازنة

 18 ـ 1 استحداث بعض بنود وأنواع الباب األول

 4 4 1 (*تعزٌز أو استحداث ) حاالت جذب العمالة 

 ـ 18 2   االولالتعزٌز خصما على االحتٌاطٌات المدرجة بالباب 

 4 25 17 (استثمارات) تعزٌز الباب السادس 

 8 12 ـ ( **ج) 0اعتماد اللوائح المالٌة والبدالت 

 3 ـ ـ هٌئة التدرٌس اعضاءتعزٌز مكافآت 



 ـ تموٌل الوظائف  3

        

 البيان                 

م للتنظٌم 0أ

وترتٌب 

وموازنة وظائف 

 جهاز ادارى

م للتنظٌم 0أ

وترتٌب وموازنة 

 وظائف هٌئات

م للتنظٌم 0أ

وترتٌب 

وموازنة 

وظائف جامعات 

 وبحث علمى

 عدد الوظائف عدد الوظائف عدد الوظائف

 15 ـ ـ تجدٌد التعاقد

 85 6680 86688 تثبٌت العمالة المإقتة 

 820 4563 2608 مكرر  25تعٌٌن طبقا للمادة  اعادة

 1100 ـ 309 تموٌل وظائف المكلفٌن

 30 666 722 علٌا ادارةعن شغل وظائف  االعالن

 ـ 4850 ـ التعٌٌن عن طرٌق االعالنات بؤدنى درجات التعٌٌن

 ـ ـ 1 التعٌٌن عن طرٌق النقل من الجهاز االدارى

تموٌل وظائف عسكرٌة كمرحلة اولى من الخطة الخمسٌة بموازنة وزارة 

 الداخلٌة 

 ـ ـ 1

التعٌٌن على الدرجات الشاغرة بوظائف االدارة العلٌا والسابق االعالن عنها 

 بإعادة التموٌل

 36 ـ 26

 ـ ـ 4553 االعالنتموٌل وظائف تكرارٌة لشغلها عن طرٌق 



 تابع تموٌل الوظائف

          

 الـــــــبٌان            

م للتنظٌم 0أ

وترتٌب وموازنة 

وظائف جهاز 

 ادارى

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

 وموازنة وظائف هٌئات

 عامة

 

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف جامعات 

 علمىوبحث 

 عدد الوظائف عدد الوظائف عدد الوظائف

تموٌل وظائف اعضاء هٌئة 

التدرٌس للحاصلٌن على 

/  اللقب العلمى لوظٌفة استاذ 

 استاذ مساعد

 400 ـ ـ

اعادة توزٌع الوظائف فى 

 نطاق موازنة الوحدة

56 18 200 

 90 ـ ـ تموٌل وظائف كادر بحثى

تموٌل ذاتى للوظائف 

 التكرارٌة

 ـ ـ 621

 ـ ـ 165 اعادة تموٌل وظائف للترقٌة

 ـ ـ 547 تعٌٌن معاقٌن

اعادة تموٌل وظائف للنقل 

 علٌها

 34 ـ 81
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 تموٌل وظائف العاملٌن المرقٌن بالرسوب الوظٌفى -4

        

 البٌان      

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف جهاز 

 ادارى

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف 

 هٌئات عامة

 

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف 

 علمىجامعات وبحث 

 1820 22981 وظائف كبٌر

 

12000 

 

 وظائف األدنى

 

23472 

 

12830 

 

35000 
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 تموٌل وظائف االدارة العلٌا -5

 البٌان   
م للتنظٌم وترتٌب وموازنة 0أ

 ادارىوظائف جهاز 

م للتنظٌم وترتٌب وموازنة 0أ

 وظائف هٌئات

 عامة

 

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف جامعات 

 وبحث علمى

 

 تموٌل وظائف : أوال 

 العلٌا االدارة

 قٌادى

 ممتازة

 عالٌة

 مدٌر عام

 

 

 ـ

189 

 ـ

 

 

 ـ 

1110 

202 

 

 

 

 ـ 

 ـ

 ـ

 قٌادىغٌر  ـب 

 امستشار  

 بمستشار 

 كبٌر 

 

47 

 ـ

 ـ

 

 ـ

3 

 ـ

 

 ـ

 ـ

 ـ
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 ـ نقل العمالة6

 

 البيان   

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف 

 ادارىجهاز 

 

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف 

 هٌئات عامة

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف 

 جامعات 

 وبحث علمى

 عدد العاملٌن عدد  العاملٌن عدد العاملٌن 

 نقل العاملٌن من وظائف الخدمات المعاونة الى الحرفٌة 

 (تدرٌب تحوٌلى) 
107 8 70 

 60 1678 251 نقل بالدرجة المالٌة

 24 ـ 275 نقل على درجة خالٌة

 44 1 1 مجموعة نوعٌة مالئمة  الىنقل العامل 

 1 ـ ـ هٌئة التدرٌس بالجامعات اعضاءنقل 

نقل العاملٌن من وحدة ألخرى طبقا للتاشٌر 

 (د/23)
614 2438 3020 

 80 ـ 151 وظٌفٌة اوضاعتصوٌب 

نقل العامل اذا كان زائدة عن حاجة العمل فى 

 الوحدة
 ـ 4 ـ

 30 ـ ـ نقل من كادر خاص الى كادر عام 
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 القضائٌة االحكامـ 7

 

 

 البيان      

م للتنظٌم وترتٌب وموازنة 0أ

 ادارىوظائف جهاز 
م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف 

 هٌئات عامة

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف 

   علمىجامعات وبحث 

 عدد 

 المستفٌدٌن

 عدد 

 المستفٌدٌن

 عدد 

 المستفٌدٌن

  159 اعتٌادٌة اجازاتعن  نقدىمقابل 

 

 

 

 

 

 

 

1120 

 

 

 

1440 

 12 2 بدل ظروف ومخاطر

 ـ 1 بدل وجبة غذائٌة

 ـ ـ اضافىاجر 

 36 ـ بدل عدوى

 ـ ـ بدل تفرغ مهندسٌن

 ـ 5 بدل تفرغ مهندسٌن زراعٌٌن 

 ـ ـ بدل تفرغ مصمم الفنون التطبٌقٌة

 26 10 بدالت وأنواع اخرى

 6000 6 القضائٌة االحكامتموٌل وظائف تنفٌذ  اعادة

 

60 

 ـ ـ العطالت اٌامعن  نقدىمقابل 

تموٌل وظائف خصما على االحتٌاطٌات المدرجة 

 قضائٌة احكاملتنفٌذ 

4 8 
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 قطاع تنظٌم وترتٌب وموازنة الوظائف للمحلٌات  
 2013/  6/ 30حتى  2012 /7/ 1عن الفترة من

 ـ تنظٌم وترتٌب الوظائف1

       
 

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان      

م للتنظٌم وترتٌب 0أ
 وموازنة وظائف 

 قاهرة كبرى

م للتنظٌم وترتٌب 0أ
 وموازنة وظائف 

 بحرى

م للتنظٌم وترتٌب 0أ
 وموازنة وظائف 

 قناة/  قبلى

 
 ـ ـ ـ مشروعات ترتٌب الوظائف الجدٌدة

 
بعض التعدٌالت التنظٌمٌة والوظٌفٌة بمشروعات  ادخال

 الترتٌب
 ـ ـ 240

 
 6 ـ ـ *تقٌٌم شامل  اعادة

 
 27 25 1736 )*(استحداث وإعادة تقٌٌم الوظائف 

 
 2 ـ ـ دمج نشاط

 
 7 18 39   تنظٌمىاستحداث تقسٌم 

 
 ـ 2 32 استحداث مجموعة نوعٌة

 
 11 33 2 اعتماد  وتعدٌالت بطاقات وصف

  ـتعلٌم الفٌوم  ـ( ـ أسوان  اسماعٌلٌة البٌطرىالطب ) ـالجدٌد  الوادىمدٌرٌة الزراعة : قناة  قبلى* 
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 ـ موازنة الوظائف2

       

 البٌــــان      

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف قاهرة 

 كبرى

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

 وموازنة وظائف 

 بحرى

 

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

 وموازنة وظائف 

 قناة/  قبلى

 154 96 65   مشروعات واستمارات موازنة الوظائف

 15 135 130 مالحق مشروعات الموازنة

 2480 88 2003 استحداث بعض بنود وأنواع الباب األول

 211 412 25 ()*(تعزٌز أو استحداث ) حاالت جذب العمالة 

 340 321 3515 (اجور) الباب األول  وفوراتالتعزٌز نقال من 

 6 8 ـ **اعتماد اللوائح المالٌة والبدالت 

 840 38 998   الولالتعزٌز خصما على االحتٌاطٌات المدرجة بالباب 

 ـ ـ 25 إلغاء وظائف

 ـ 1143 66 معاقٌن

 ـ ـ 58722 أبواب

 ـ 22220 182632 صنادٌق

 الجدٌد  الوادىدٌوان عام محافظة  ــ زراعة بورسعٌد  االسماعٌلٌةزراعة : قناة  قبلى* 

  اسماعٌلٌة/  اسوان/ الجدٌد  الوادى/ دٌوان عام محافظة بنى سوٌف: قناة  قبلى** 



   ـ تموٌل وظائف3

        

 البيان          

م للتنظٌم وترتٌب وموازنة 0أ

 وظائف القاهرة الكبرى

م للتنظٌم 0أ

وترتٌب وموازنة 

 وظائف 

 بحرى

م للتنظٌم 0أ

وترتٌب 

وموازنة 

 وظائف 

 قناة/  قبلى

 عدد 

 المستفٌدٌن

 عدد 

 المستفٌدٌن

 

 عدد 

 المستفٌدٌن

 2 98 ـ )*(تجدٌد التعاقد 

 29101 16123 15757 تثبٌت العمالة المإقتة 

 1300 644 640 مكرر  25تعٌٌن طبقا للمادة  اعادة

 10250 310 7601 تموٌل وظائف المكلفٌن

 65 98 2168 علٌا ادارةعن شغل وظائف  االعالن

التعٌٌن عن طرٌق  االعالنات بؤدنى درجات 

 التعٌٌن

 10047 ـ ـ

 20 87 ـ التعٌٌن عن طرٌق الدرجات الشاغرة 
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 تابع تموٌل الوظائف

        

 البيان          

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف القاهرة 

 الكبرى

م للتنظٌم 0أ

وترتٌب وموازنة 

 وظائف 

 بحرى

م للتنظٌم 0أ

وترتٌب وموازنة 

 وظائف 

 قناة/  قبلى

 عدد 

 المستفٌدٌن

 عدد 

 المستفٌدٌن

 

 عدد 

 المستفٌدٌن

 79 نطاق موازنة الوحدة فىتوزٌع الوظائف  اعادة

 

 550 ـ

 ـ بحثىتموٌل وظائف كادر 

 

 ـ ـ

  للوظائف التكرارٌة ذاتىتموٌل 

240 

 

315 

 

1320 

  تموٌل وظائف للترقٌة اعادة

22755 

 

198 

 

6337 

 1220 357 14415 تموٌل وظائف للنقل علٌها اعادة



  تموٌل وظائف العاملٌن المرقٌٌن بالرسوب الوظٌفى ـ4
        

 البيان      

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

 وموازنة وظائف 

 القاهرة الكبرى

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

 وموازنة وظائف 

 بحرى

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

 وموازنة وظائف 

 قناة/  قبلى

 وظائف كبٌر

 

 الوظائف األدنى

7190 

 

46946 

 

 

198 

 

198 

 

 

1059 

 

11124 
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 ـ تموٌل وظائف االدارة العلٌا5

 

 البيان   

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف 

 القاهرة الكبرى

 

م للتنظٌم وترتٌب وموازنة 0أ

 وظائف 

 بحرى

 

   

م للتنظٌم وترتٌب وموازنة 0أ

 وظائف 

 قناة/ قبلى 

 العلٌا االدارةتموٌل وظائف : أوال 

 قٌادى

 ممتازة

 عالٌة

 مدٌر عام

 

 قٌادىغٌر  ـب 

 مستشارا

 بمستشار 

 كبٌر

 

 

10941 

 

 

 

 

1080 

 

 

 

85 

 

 

 

11 

 

 

 

20 
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 ـ نقل العمالة 6

 

 البيان   

 م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف 

 القاهرة الكبرى

 م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف        

 بحرى

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

 وموازنة وظائف

 قناة/  قبلى 

 عدد العاملٌن عدد العاملٌن  عدد العاملٌن

نقل العاملٌن من وظائف الخدمات المعاونة الى 

 (تدرٌب تحوٌلى) الحرفٌة 

50 98 250 

 2960 510 82 نقل بالدرجة المالٌة

 1090 210 36 نقل على درجة خالٌة

 162 67 23 نقل العامل الى مجموعة نوعٌة مالئمة 

 2555 2460 5181 (د/23)نقل العاملٌن من وحدة ألخرى طبقا للتاشٌر 

 594 710 137 تصوٌب اوضاع وظٌفٌة

 4000 ـ ـ نقل العاملٌن على الباب األول

 13000 ـ ـ تثبٌت العاملٌن على الباب األول

نقل العاملٌن على الصنادٌق والحسابات 

 2/3بند  الىالخاصة 

 4200 ـ ـ

 232 838 942 مرشحٌن أوائل الخرٌجٌن
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 ـ األحكام القضائٌة7

 م للتنظٌم وترتٌب 0أ البيان

وموازنة وظائف القاهرة 

 الكبرى

 م للتنظٌم وترتٌب 0أ

وموازنة وظائف 

 بحرى

م للتنظٌم وترتٌب 0أ

 وموازنة وظائف 

 قناة/  قبلى

 عدد المستفٌدٌن عدد المستفٌدٌن عدد المستفٌدٌن

  اعتٌادٌة اجازاتعن  نقدىمقابل 

 

 

 

 

 

 

4259 

 

 

 

 

 

 

 

4120 

9390 

 3270 بدل ظروف ومخاطر

 940 بدل وجبة غذائٌة

 5045 اضافىاجر 

 2680 بدل عدوى

 1200   بدل تفرغ مهندسٌن زراعٌٌن

 755 بدل تفرغ تجارٌٌن

 30 اخرىبدالت وأنواع 

اعادة تموٌل وظائف تنفٌذ االحكام 
 القضائٌة

610 

تموٌل وظائف خصما على 
االحتٌاطٌات المدرجة لتنفٌذ احكام 

 قضائٌة

95 
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 فشع اٌغٙبص ثبإلعىٕذس٠خ          



  
 

 : ٠ٍِٝغبي اٌزٕظ١ُ ٚاٌزشر١ت ِٚٛاصٔخ اٌٛظبئف دساعخ وً ِّب  فٝأٚال 

ر٠ًّٛ ) ِغبي ِٛاصٔخ اٌٛظبئف رٕف١زا ٌٍزأؽ١شاد اٌؼبِـــــــــــخ  فٝالزشاػ  147/ ساعخ ػذد ـ د   
 (ػّبٌخ ِإلزخ / ٔمً ػّبٌخ / ٚظبئف 

 (١٘ئخ ١ِٕبء اإلعىٕذس٠خ  ـاٌّإعغخ اٌؼالع١خ ) اعزّبسح ِٛاصٔخ اٌٛظبئف  2/ ـ دساعخ ػذد    

 ٌّغزؾف١بد عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ  اٌزٕظ١ّٝـ دساعخ ا١ٌٙىً    

 ٌٍؼب١ٍِٓ ثب١ٌٙئخ اٌؼبِخ ١ٌّٕبء اإلعىٕذس٠خ  اٌٛظ١فٝـ دساعخ اٌشعٛة    

 ِغبي اٌزط٠ٛش ٚاٌزم١١ُ فٝ: صب١ٔب

 ٌُىً ِٓ   اداءاػذاد دساعخ رم١١ : 

 اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّذْ اٌغبِؼ١خ ٚاٌزغز٠خ ثغبِؼخ وفش اٌؾ١خ 

ثغبِؼخ دِٕٙٛس  ٚاالداسحاٌؼبِخ ٌٍزٕظ١ُ  االداسح 

 االعىٕذس٠خٔؾبه سػب٠خ اٌؾجبة ثغبِؼخ  

 : ٌىً ِٓ  اٌزٛف١بدـ    ِزبثؼخ رٕف١ز    

 ِىزت خذِخ اٌّٛاه١ٕٓ ثغبِؼخ وفش اٌؾ١خ  اداءـ دساعخ رم١١ُ          

  االعىٕذس٠خسػب٠خ اٌؼب١ٍِٓ ثغبِؼخ  اداسح اداءـ دساعخ رم١١ُ          

 هٕطباٌؾئْٛ اٌطج١خ ثغبِؼخ  ثبداسحاٌؼًّ اٌخبسع١خ  ٚاعشاءاد ٚاعب١ٌتـ دساعخ رط٠ٛش ٔظُ          

 ِغبي اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ فٝصبٌضب 

 ِغبي اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ فٝاعزفغبس 309/ ثؾش ٚدساعخ ػذد 

 ثؾأٔٙب ِٓ رقؾ١ؼ  ِب٠ٍضَٚارخبر  ٚاداسٜلشاس ٚظ١فٟ   1320/ ِشاعؼخ ػذد 

 0ِجذأ ٚٔؾش٘ب ػٍٝ اٌغٙبد  120رغ١ّغ ٚرٛص١ك 
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 ِغبي اٌؾىبٜٚ ٚاٌزفز١ؼ فٝ: ساثؼب 

 0ؽىٜٛ ٚسدد ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌغٙبد اٌزبثغ ٌٙب اٌؾبو481ٓ١/ ثؾش ٚدساعخ ػذدـ  

ٚؽذح ؽئْٛ اٌؼب١ٍِٓ ٌٍؼًّ ػٍٝ عالِخ رطج١ك لٛا١ٔٓ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ      ٚئػذاد 12/ـ ِزبثؼخ ػذد  
 :رمش٠ش ثٕزبئظ اٌّزبثؼخ ٌىً ِٓ 

عٙكبص رؼ١ّكش  ــ   ثبالعكىٕذس٠خـ ِقكٍؾخ اٌغّكبسن   االعكىٕذس٠خعبِؼكخ   ــك عبِؼكخ وفكش اٌؾك١خ      
ِذ٠ٕكخ ِجكبسن  ـ١٘ئخ ١ِٕبء اإلعىٕذس٠خ  ـؾش٠خ اٌج    ـ  ١٘ئخ اٌغالِخ   ثبالعىٕذس٠خ اٌؾّبٌٝاٌغبؽً  
ـ ِؼٙكذ اٌجؾكٛس اٌطج١كخ  اٌمجكبسٜـ ِغزؾكفٝ  ثبالعكىٕذس٠خ١٘ئكخ اٌغكىه اٌؾذ٠ذ٠كخ  ـاٌطج١كخ  ٌالثؾكبس

 ـثبإلعىٕذس٠خ  االٚلبف١٘ئخ  اٌّغٍؾخ  اٌمٛادعٙبص اٌخذِبد اٌؼبِخ  ـثبإلعىٕذس٠خ 

 ِغبي اٌّؼٍِٛبد فٝ:  خبِغب  

  ٓرق١ٕف ٚفٙشعخ ٚؽفع لشاساد سئ١ظ اٌمطبع ٚاٌىزت اٌذٚس٠خ ٚلشاساد سئ١ظ اٌغٙبص ٚاٌمٛا١ٔ
 0ٚاٌٍٛائؼ ٚاٌزؼ١ٍّبد ثّغبي ػًّ اٌغٙبص 

  0رشد ِٓ اٌغٙبد اٌزٝرق١ٕف ٚفٙشعخ ٚؽفع ٔؾشاد ِشاوض اٌّؼٍِٛبد 

 0اٌؼبِخ االداسادٔؾشح ِشوض اٌّؼٍِٛبد ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٝ  اػذاد 

 0 ٚاالداسحِٚغٍخ  االداس٠خٌّمبالد ِغٍخ اٌز١ّٕخ  رؾ١ٍٍٝوؾبف  اػذاد 

  0 ٚاالداسحِغبي اٌزٕظ١ُ  فٝرغ١ّغ اٌج١بٔبد اٌخبفخ ثبٌشعبئً اٌغبِؼ١خ 

  0رؾذ٠ش لبػذح ث١بٔبد اٌؼّبٌخ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌمطبع 

  ٓرؾككذ٠ش لبػككذح ث١بٔككبد اٌؼّبٌككخ ٚاألعككٛس ٚاألث١ٕككخ اٌؾى١ِٛككخ ٚاٌؼّبٌككخ اٌّإلزككخ ٚاٌخجككشاء اٌككٛه١١ٕ
 0 ٚاالعبٔت

  ٔطكبق  فكٌٍٝذٌٚخ ٌٍغٙكبد اٌٛالؼكخ  االداسٜرؾذ٠ش لبػذح ث١بٔبد اٌٛظبئف اٌم١بد٠خ ثٛؽذاد اٌغٙبص
 0 االٌٝاخزقبؿ اٌمطبع  ٚئدخبٌٙب ػٍٝ اٌؾبعت 
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 فٝ ِغبي ػًّ ِذ٠ش٠بد ٚٚؽذاد اٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح: عبدعب 

 :رم١١ُ اداء ٚؽذاد اٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ٚرمذ٠ُ  اٌّؼٛٔخ اٌف١ٕخ ثىً ِٓ 

0ِذ٠ش٠خ اٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثّطشٚػ       ِذ٠ش٠خ اٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبإلعىٕذس٠خ 

١٘ئخ اٌغالِخ اٌجؾش٠خ                    عبِؼخ وفش اٌؾ١خ 

ِقٍؾخ اٌغّبسن ثبإلعىٕذس٠خ           عبِؼخ دِٕٙٛس 

   ِذ٠ش٠خ اٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌجؾ١شح         ِذ٠ش٠خ اٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثىفش اٌؾ١خ 

   عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ                      ١٘ئخ ٔمً اٌشوبة ثبإلعىٕذس٠خ 

١٘ئخ رؾى١ُ اٌمطٓ  ثبإلعىٕذس٠خ          ِذ٠ش٠خ اٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثبٌغشث١خ 

 فٝ ِغبي اٌزذس٠ت: عبثؼب

 ِزذسة 1641/ثشٔبِظ ٌؼذد 65/ رٕف١ز ٚرم١١ُ ػذد

 رمذ٠ُ اٌّؼٛٔخ اٌف١ٕخ ٌٛصاسح اٌّب١ٌخ رٕف١ز ٚرم١١ُ ثشٔبِظ 

 (ِزذسة 15)ـ االػذاد ٌؾغً اٌٛظبئف اٌم١بدا٠خ  ثذسعخ ِذ٠ش ػبَ            

 46/ ثشٔبِظ ٌؾغً ثشٔبِظ االػذاد ٌؾغً اٌٛظبئف اٌم١بد٠خ ثذسعخ ِذ٠ش ػبَ ٌؼذد 2/ـ رٕف١ز ٚرم١ُ ػذد

 (ِزذسة

 0ِزذسة   189/ثشٔبِظ ٌؼذد  9/ـ رٕف١ز ٚرم١١ُ ػذد

 ًِزبثؼخ اٌّزذسث١ٓ فٝ عٙبد ػٍُّٙ ثؼذ رٕف١ز اٌجشاِظ ػٓ هش٠ك اعزّبساد اعزمقبء ٚرؾ١ٍ

 0اٌج١بٔبد اٌٛاسدح ثٙب 
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 ِغبالد اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ



 :تبلورت أهم إنجازات الجهاز فى مجال  الخدمة المدنٌة والشكاوى والتفتٌش فٌماٌلى  
 

 

 المدنٌة الخدمة مجال فى : اوال

 : التالٌة المجاالت من كل فى استفسارات من ٌرد فٌما الرأى وإبداء ودراسة بحث

 

 : وتشمل التسوٌات مجال فى استفسار921/ عدد على الرد  ـ      

 انهاء ـ   (5) قانون ـ (العامة الخدمة ـ  العسكرٌة الخدمة) مدة ضم ـ مإهالت تقٌٌم             
 الخدمة

 : وتشمل االستحقاقات مجال فى موضوع 1554 / عدد بحث  ـ       

 0 الخ التعوٌضات ـ العالوات ـ األجور  ـ البدالت               

 باألجهزة الكفاٌة وتقارٌر والجزاءات االجازات مجال فى موضوع 707 / عدد بحث ـ        
 0 بالجهاز والعاملٌن العام والقطاع الحكومٌة

 والموسوعة بالوثائق موضوع 39/ عدد  بحث ـ        

 : اهمها من الوظائف شغل مجال فى موضوع 1587 / عدد بحث ـ         

 الندب ـ      النقل ـ    االقدمٌة ـ      التعٌٌن إعادة ـ   التعٌٌن                  

 : أهمها من واللوائح الكادرات مجال فى موضوع 2246/ عدد بحث ـ        

 الدرجات معادلة  ـ              التعلٌمٌة والمستشفٌات الجامعات ـ                     

 اللوائح   ـ                                      العام الكادر  ـ                     
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 مجال الشكاوى والتفتٌش  فى: ثانٌا 

 الرد على الشكاوى

للدولة وشركات القطاع العام والهٌئات  االدارىشكوى من العاملٌن بوحدات الجهاز   36378/ تم الرد على عدد 

ـ ومكاتب  االدارٌةوزارة الدولة للتنمٌة  ـالعامة والعاملٌن الخاضعٌن لنظم وظٌفٌة خاصة الواردة من رئاسة الجهاز 

 : التالىوالهٌئات العامة ومدٌرٌات التنظٌم واإلدارة وٌمكن تصنٌفها على النحو  ـخدمة المواطنٌن 
 

 التعيين الموضوع

+ 

 التثبيت

 الحاصلين

على مؤهل 

 الخدمة اثناء

ضم مدة 

خبرة 

عملية 

 وعلمية

ضم مدة 

 عسكرية

تقارير 

 كفاية 

خدمة  جزاءات اجازات ندب نقل بدالت عالوات اجور ترقية

 انهاء

 اجمالى

2909 3280 2672 2243 2897 1497 2152 2355 2972 2968 2978 2912 العدد

0 

2396 2967 36378 

 %8 %8  النسبة

 

8% 

 

8% 7% 6% 4% 8% 6% 7% 

 

9% 

 

6% 

 

7% 

 

7% 100% 

 

 

 مجال التفتٌش  فى اتانجاز 

 

 0تقرٌر تفتٌش وارد من مدٌرٌات التنظٌم واإلدارة بالمحلٌات وتم االنتهاء منها /  420ـ دراسة وبحث عدد 

 0  شكوى50ـ تم عمل دراسة مٌدانٌة لعدد 
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اٌشد ػٍٝ ِٕبلنبد اٌغٙبص اٌّشوضٜ ٌٍؾبعجبد   

 ـ رغ٠ٛبد ـ رؼ١١ٓ اػبدح ـ رؼ١١ٓ ) اٌّٛمٛػبد وبفخ ػٍٝ ِٛصػٗ ِٕبلنخ 554 /ػذد دساعخ ـ     

 ثذالد ـ ٚئػبسح ٚٔذة ٔمً ـ خجشح ِذح مُ ـ ػغىش٠خ خذِخ ـ ِذح مُ ـ رشل١بد ـ وفب٠خ رمبس٠ش

 ( خذِخ أٙبء ـ عضاءاد  ـ اعبصاد ـ ِضا٠ب

ٜأغبصاد أخش   

ـ اػذاد  دساعكخ ؽكٛي اؽم١كخ اٌؼبِكً فكٝ اٌؾقكٛي ػٍكٝ اٌؼكالٚح اٌزؾكغ١ؼ١خ  أػّكبال ٌمكشاس سئك١ظ       

فككٝ ؽبٌككخ اٌؾقككٛي ػٍككٝ  1983/ 827اٌّؼككذي ثككبٌمشاس سلككُ  1982/ 898ِغٍككظ اٌككٛصساء سلككُ 

 0دث١ٍِٛٓ اؽذاّ٘ب لجً اٌخذِخ ٚاألخش اصٕبء اٌخذِخ 

ـ اػذاد دساعخ ؽٛي فشف ؽبفض ر١ّض ٌٍؾبف١ٍٓ ػٍٝ دسعخ اٌّبعغز١ش ثب١ٌٙئكخ اٌم١ِٛكخ ٌٍجش٠ــــكـذ     

ٚلكشاس ٚص٠كش اٌذٌٚكخ  2005ٌغكٕخ  734ٚأزٙذ اٌذساعخ رطج١ك لشاس سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء سلُ 

ِكٓ الئؾكخ اٌؼكب١ٍِٓ ثب١ٌٙئكخ اٌم١ِٛكخ  28اػّبال ٌقش٠ؼ ٔـ اٌّبدح  2005ٌٍز١ّٕخ االداس٠خ ٌغٕخ 

ٚثبٌزبٌٝ اؽم١ــكـخ اٌغــــــــكـبدح  1982ٌغٕخ (  70)ٌٍجش٠ذ اٌقبدس ثمشاس ٚص٠ش إٌمً ٚاٌّٛافالد 

 0اٌؾبف١ٍٓ ػٍٝ اٌّبعغز١ش فٝ فشف ؽبفض االداء اٌّز١ّض 

اػذاد دساعخ ؽٛي ِذٜ اِىب١ٔخ رخفك١ل اٌّكذح اٌج١ٕ١كخ ٌٍزشل١كخ ٌٍذسعكخ األٌٚكٝ ٔظكشا ٌٍؾقكٛي ػٍكٝ ـ 

ؽ١ككش لككذ رككُ االعككزفبدح ِككٓ أؽىككبَ اٌزخفكك١ل ثبٌذسعككخ اٌضبٌضككخ ٚرككُ  2008دسعككخ اٌككذوزٛساح ػككبَ 

رخف١ل اٌّذح  اٌج١ٕ١خ اٌّزطٍجخ ٌٍذسعخ اٌضب١ٔخ ثّمذاس عٕخ ٌٍؾقٛي ػٍكٝ دسعكخ ٚأزٙكذ اٌذساعكخ 

 ارا ؽقً 2010ٌغٕخ  221اٌٝ أٗ ثقذٚس لشاس اٌشعٛة اٌٛظ١فٝ ٌٍؼب١ٍِٓ سلُ 
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 ثّمذاس ٌٍزشل١خ اٌالصِخ ااٌّذح رخف١ل ِٓ اعزفبد لذ ٚوبْ اٌخذِخ اصٕبء اٌذوزٛساٖ ػٍٝ اٌؼبًِ     
 اٌّذح رخفل اٌؾبٌخ ٘زٖ ففٝ اٌذوزٛساح دسعخ ػٍٝ ؽقً صُ اٌّبعغز١ش ػٍٝ ٌؾقٌٛٗ عٕخ

 ٘زٖ ففٝ اٌذوزٛساح دسعخ ػٍٝ ؽقً صُ اٌّبعغز١ش ػٍٝ ٌؾقٌٛٗ عٕخ ثّمذاس ٌٍزشل١خ اٌالصِخ
 الرض٠ذ ثؾ١ش اٌذوزٛساح ػٍٝ ٌؾقٌٛٗ فمو ٚاؽذح عٕخ ثّمذاس ٌٍزشل١خ اٌالصِخ اٌّذح رخفل اٌؾبٌخ

 اٌؾشٚه رٛافش ؽبٌخ فٝ ٚرٌه عٕز١ٓ ػٓ ٚاٌذوزٛساح اٌّبعغز١ش ػٓ اٌزخف١ل ِذد ِغّٛع
 0 اٌزشل١خ ِٛأغ ِٓ ِبٔغ ٚعٛد ػذَ ؽبٌخ ٚفٝ اٌٛظ١فخ ٌؾغً اٌالصِخ

 

 اٌشأٜثؼذ مُ ِذح خجشح ػ١ٍّخ ٚػ١ٍّخ اعزمش  الخاصةـ ئػذاد دساعخ ؽٛي و١ف١خ ؽغبة اٌؼالٚاد  
ِغكبي ؽكئْٛ اٌخذِكخ اٌّذ١ٔكخ  فكٝٚ٘ٛ ِٓ اٌّجبدٜء اٌّغزمشح “ 231”ثبٌغٙبص ػٍٝ آْ اٌّجذأ 

0 
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 سئبعخ اٌغٙبص



ٍٝرجٍٛسد أُ٘ أغبصاد اٌغٙبص فٝ ِغبي اٌؼاللبد اٌخبسع١خ ف١ّب ٠ : 
 ٔذٚاد ِٚإرّشاد ِٕٚؼ: أٚأل 

 

 ٜاإلػالْ ػٓ ثشٔبِظ إٌّؾخ اٌذساع١خ اٌّقش٠خ األٌّب١ٔخ ه٠ٍٛخ اٌّذ(GERLS)  َػٓ اٌؼب

اٌّمذِخ ِٓ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ اٌّقش٠خ ثبالؽزشان ِغ ا١ٌٙئخ  2014ـ  2013االوبد١ّ٠ٝ 

 DAAD) )0 األٌّب١ٔخ ٌٍزجبدي اٌؼٍّٝ 

 اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ فٝ ِغبي ( 2)اإلػذاد ٌّؾبسوخ ثؼل اٌؼب١ٍِٓ ثبٌغٙبص فٝ فؼب١ٌبد ػذد ِٓ

 2013/ 7/3اٌٝ  25/2ِٚٓ  ٠2013ٕب٠ش  18ـ7اٌزٕظ١ُ ٚاالداسح ثغٕغبفٛسح خالي اٌفزشح ِٓ 

 ٝاٌزخط١و االعزشر١غٝ ٚاعزؾشاق اٌّغزمجً فٝ ” ِؾبسوخ ػذد ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌغٙبص فٝ ٍِزم

عجزّجش  21ـ18مٛء اٌّزغ١شاد االل١ّ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ اٌّؼبفشح ثطٕغخ اٌّغشة خالي اٌفزشح ِٓ 

2012 0 

 ِٛافبح ٚصاسح اٌزؼبْٚ اٌذٌٚٝ ثبٌّٛلف اٌزٕف١زٜ ٌّمشساد اٌذٚسح اٌؼبؽشح ٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب اٌّقش٠خ

 0  2009/ 12/  5ـ 1ا١ٌٍج١خ اٌّؾزشوخ اٌزٝ ػمذد ثطشاثٍظ خالي اٌفزشح ِٓ  

 ٝٔاثش٠ـكـً ـ ِكب٠ٛ ـ ) دساعكخ أٔؾكطخ ٚفؼب١ٌكبد إٌّظّكخ اٌؼشث١كخ ٌٍز١ّٕكخ اإلداس٠كخ خكالي اٌشثكغ اٌضكب

 0  2012ِٓ ػبَ ( د٠غّجش / ٔٛفّجش / اوزٛثش ) ٚاألخ١ش  2013ِٓ ػبَ ( ١ٔٛ٠ٗ 

 

  فى مجال العالقات الخارجٌة 
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 : عمل ورشة :ثانٌا    
 ًّاداسح اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ فٝ ظً االصِبد ٚأدٚاس اٌّإعغبد ” ِؾبسوخ ػذد ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌغٙبص فٝ ٚسؽخ ػ

 ث١شٚد ـ ٌجٕب2012ْ/  11/  21ـ 18اٌؾى١ِٛخ فٝ اٌفزشح ِٓ 

 اعككزخذاَ األعككب١ٌت اإلؽقككبئ١خ ٚاٌى١ّككخ ٚدٚس٘ككب فككٝ ارخككبر ” ِؾككبسوخ ػككذد ِككٓ اٌؼككب١ٍِٓ ثبٌغٙككبص فككٝ ٔككذٚح

 2012د٠غّجش  19ـ  17اٌمشاساد االداس٠خ ثبٌؾبسلخ االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح فٝ اٌفزشح ِٓ 

 ِؾبسوخ ثؼل اٌؼب١ٍِٓ ثبٌغٙبص فٝ اٌذٚسح اٌشاثؼخ ٚاٌضالص١ٓ ٌّإرّش اٌّبئكذح اٌّغكزذ٠شح ٚاٌكزٜ رؼمكذح اٌغّؼ١كخ

  2012ٔٛفّجش  16ـ 12ثضأض٠جبس ـ رٕضا١ٔب خالي اٌفزشح ِٓ ( (AAPAMاالفش٠م١خ ٌالداسح اٌؼبِخ ٚاالداسح 

 ًّاٌّؼكب١٠ش اٌى١ّكخ ٚإٌٛػ١كخ ٌم١كبط االداءاٌؾىكِٛٝ ٚهكشق ” ِؾبسوخ ػذد ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌغٙبص فٝ ٚسؽخ ػ

   2012د٠غّجش  19ـ 16ثبٌؾبسلخ ـ االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح خالي اٌفزشح ِٓ ” اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ 

ٝرّىك١ٓ لكبدح اٌّغكزمجً ” ثٕكبء اٌقكف اٌضكبٔٝ ِكٓ اٌم١كبداد ” ِؾبسوخ ػذد االِبساد ِٓ اٌؼب١ٍِٓ  ثبٌغٙبص ف ”

 0 2013فجشا٠ش  7ـ4ثبٌؾبسلخ ـ االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح خالي اٌفزشح ِٓ 

رخط١و ٚاداسح ؽّالد اٌؼاللكبد اٌؼبِكخ ٚاداسح االصِكبد ” سوخ ػذد ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌغٙبص فٝ ٚسؽخ ػًّ مشا ”

 0 2013ِبسط  27ـ  24ثبٌؾبسلخ ـ االِبساد اٌّزؾذح خالي اٌفزشح ِٓ 

 ً0 2013اٌذػٛح ٌٍّؾبسوخ فٝ اٌفؼب١ٌبد اٌّمذِخ ِٓ ِؼٙذ فجشح ٌٍزذس٠ت اٌمبٔٛٔٝ خالي ؽٙش اثش٠ 

 ثىبصاثالٔىب ـ اٌّغشة خكالي ” اٌّؾبسوخ فٝ  ٚسؽخ ػًّ إٌّظّخ اٌّشٔخ ٔؾٛ ثٕبء ١٘بوً ٚادٌخ رٕظ١ّ١خ ِز١ّضح

 2013ِب٠ٛ  16ـ 13اٌفزشح ِٓ 

0اإلػذاد العشاء ِمبثٍخ ِغ اٌغبٔت اٌزشوٝ ر١ّٙذ ا اٌزٛل١غ ارفبل١خ رؼبْٚ ِمزشؽخ ث١ٓ ِقش ٚرشو١ب   

  ِكب٠ٛ  14ـ 12ٚخكالي اٌفزكشح ِكٓ ( رط٠ٛش االداء االداسٜ ثزطج١ك لٛاػذ اٌغٛدح اٌؾكبٍِخ ) اٌّؾبسوخ فٝ ٔذٚح

 ثبعطٕجٛي ـ رشو١ب 2013
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 ؽنٛس ِغئٌٛٝ اٌؼاللبد اٌخبسع١خ اٌّإرّش اٌغٕٜٛ اٌزٜ ػمذٖ ِؾشٚعGIZ   ٝفٝ فٕذق عٛفز١ً اٌغض٠شح ف

19 /5  /2013 0 

 

 ٌمبء فش٠ك اٌخجشاء االعزؾبسٜ اٌزبثغ ٌّإعغخRAND COrporation) ), ٚاٌّفٛك ِٓ إٌّظّخ اٌؼشث١خ

 0ٌٍز١ّٕخ االداس٠خ الػذاد دساعخ ٌزم١١ُ ػًّ إٌّظّخ 

 

 ِٜؾبسوخ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌغٙبص فٝ اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ ٚاالداس٠خ ٚدٚس٘ب فٝ اٌؾذ ِٓ اٌفغبد اٌّبٌٝ ٚاالداس ”

 0 ١ٔٛ٠2013ٛ  19ـ  16اعطٕجٛي رشو١ب فٝ 

 

 ٌٝفٝ اهبس اٌجشٔبِظ  2013ـ  2012ارخبر االعشاءاد اٌالصِخ ٌزذس٠ت ثؼل اٌؼب١ٍِٓ ا١١ّٕ١ٌٓ خالي اٌؼبَ اٌّب

اٌزٕف١زٜ الرفبل١خ اٌزؼبْٚ اٌّٛلؼخ ث١ٓ اٌغٙبص ٚٚصاسح اٌخذِخ ٚاٌزب١ِٕبد فٝ ِغبي االداسح االفالػ االداسٜ 

 0 2008/6/12ثزبس٠خ 

 

 ِٝؾبسوخ ِشوض اػذاد اٌمبدح ٌٍمطبع اٌؾىِٛٝ فٝ االعزّبع اٌغٕٜٛ ٌّذ٠شٜ ٚل١بداد ِؼب٘ذ ِٚذاسط االداسح ف

 ِب٠ٛ  15ـ 13اٌٛهٓ ثّشع١ٍ١ب ـ فشٔغب فٝ اٌفزشح ِٓ 

 

 

 



 

    

 

 ِغبالد اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ ٚاٌؾفبف١خ             



 

 

 ١٘ئكخ لنكب٠ب اٌذٌٚكخ  اِٚكٓ ١٘ئكخ اٌّفٛمك١ٓ  اٚ االداس٠كخِكٓ اٌّؾكبوُ  ٌكالداسحدساعخ ع١ّكغ اٌكذػٜٛ اٌمنكبئ١خ اٌكٛاسدح

ٚارخكبر  2002/ 2001ٌؼكبَ  اٌؾىِٛٝثبٌّؾبفظبد ٚاٌخبفخ ثّغبثمخ اٌزؾغ١ً  ٚاالداسحِٓ ِذ٠ش٠بد اٌزٕظ١ُ  اٚاٌٛاسدح

 0سأٜ االداسح ا١ٌٗاٌؼبِخ اٌؾئْٛ اٌمب١ٔٛٔخ ثبٌغٙبص ثّب أزٙٝ  االداسحثؾأٔٙب ِٚخبهجخ  ِب٠ٍضَ

 

 ًِكٓ ِخزٍكف  ٌكالداسحٚاٌكٛاسد  2004/ 2003ٌؼبَ  اٌؾىِٛٝدساعخ ع١ّغ اٌذػبٜٚ اٌمنبئ١خ اٌخبفخ ثّغبثمخ اٌزؾغ١

اٌؼبِككخ ٌٍؾككئْٛ اٌمب١ٔٛٔككخ  االداسحٌٍغككبدح اٌّؾككبفظ١ٓ ِٚخبهجككخ  اٌمنككبئِٝككٓ اٌّغزؾككبس  اٚاٌغٙككبد اٌمنككبئ١خ اٌّؾككذدح 

 0 اٌشأٜ ا١ٌٗثبٌغٙبص ثّب أزٙٝ 

 ِٚخبهجككخ اٌؾككئْٛ  2011ؽزككٝ دفؼككخ  2003دساعككخ ع١ّككغ اٌككذػبٜٚ اٌمنككبئ١خ اٌخبفككخ ثأٚائككً اٌخككش٠غ١ٓ ِككٓ دفؼككخ

 0 اٌشأٜ ا١ٌٗاٌمب١ٔٛٔخ ثبٌغٙبص ثّب أزٙٝ 

 

 اٌغبِؼكبد اٌّقكش٠خ اٌؾى١ِٛكخ ِكٓ دفؼكخ  خش٠غكٝٚاٌؾىبٜٚ اٌّزؼٍمخ ثأٚائكً اٌخكش٠غ١ٓ ِكٓ  اٌّٛمٛػبددساعخ ع١ّغ

 0ثؾأٔٙب ِب٠ٍضَٚارخبر  2012ؽزٝ دفؼخ  2003

 

 ِٓ اٌؼبِخ ٌٍؾئْٛ اٌمب١ٔٛٔخ ثبٌغٙبص ٚاالعزؼالَ ػٕٙكب ثمبػكذح اٌج١بٔكبد  االداسحدساعخ ع١ّغ اٌذػبٜٚ اٌمنبئ١خ اٌٛاسدح

 0 اٌشأٜ ا١ٌٗ ثّبأزٙٝ ٚاالفبدحػٍٝ اٌج١بْ اٌٛاسد ِٓ ِخزٍف اٌى١ٍبد  االهالع اٚاٌخبفخ ثٙب 
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   تبلورت أهم انجازات الجهاز فى مجال الموارد البشرٌة والشفافٌة فٌماٌلى



 

 

 

 ِغبالد اٌجؾٛس



 :تبلورت أهم انجازات الجهاز فى مجال البحوث فٌما ٌلى 
 

 

     

 

 

 اٌزب١ٌخ  االثؾبس اػذادعبسٜ   

 

 دٚس ِشاوض اٌزذس٠ت ٚاٌزى٠ٛٓ ا١ٌّٕٙخ داخً ٔطبق وً ِؾبفظخ  رفؼ١ًـ ثؾش ثّغّٝ و١ف١خ 

 

 0 ٠2011ٕب٠ش  25ٚسعُ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ ثؼل صٛسح  ساالداسٜ اٌمشارشؽ١ذ  فِٝٚشاوض اٌّؼٍِٛبد  االثؾبسـ ثؾش ثّغّٝ دٚس ِشاوض  

 

 

 

 

اٌؼًّ ا٢ر١خ  اٚساق اػذاد: 

 

 0 ٚاالداسحٌٍزٕظ١ُ  اٌّشوضٜثبٌغٙبص  االعزّبػٝدٚس فٕذٚق اٌزىبفً  رفؼ١ًـ    

 

 اٌّؾبسوخ اٌغ١بع١خ ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌّأِٛي  ثب١ّ٘خـ ٚػٝ اٌؾجبة    

 

 -اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ اداسح فٝ االعزشار١غٝـ ِّبسعخ اٌزخط١و    

 

 0اعزضّبس هبلبد اٌؾجبة ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ فٝ االداسحـ دٚس   

 

 0ػٍٝ االداء ٚاصش٘ب االداسٜاٌزٕظ١ّ١خ ٌٛؽذاد اٌغٙبص  االؽىبيـ    

 

 0ٚرطج١ك رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرقبي  اٌؾىِٛٝ االداء فٝـ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌز١ّض    

 

 0ٚمغ ع١بعبد اٌز١ّٕخ ثغّٙٛس٠خ ِقش اٌؼشث١خ فٝ اٌؼٍّٝـ  و١ف١خ اعزخذاَ  ٔزبئظ اٌجؾش    

 

 0ٚرطج١ك رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد  اٌؾىِٛٝ االداء فٝـ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌز١ّض    

 

 0ٌٍذٌٚخ  االداسٜاٌغٙبص  فٝ ٌالعٛسـ ٔؾٛ ع١بعخ ػبدٌخ     

 

 (خبسط اٌخطخ) ث١ٓ عٕذاي اٌّؾبوُ ِٚطشلخ اٌزٕف١ز  االعبصادػٓ سف١ذ  إٌمذٜـ اٌجذي   

 

 
 

 

  

 

 
 

 فى مجال البحوث

 أوراق عمل
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دراسة واردة من مدٌرٌات التنظٌم واإلدارة بالمحافظات المختلفة 53/ فحص ودراسة وتحلٌل عدد
 :  على سبٌل المثال 

 الدراسات المقدمة  مدٌرٌة

 ومدى االستفادة منها لتنمٌة مجتمع قنا الوادىدراسة عن جامعة جنوب  قنا

 خدمة المحافظة فىمدٌرٌة الطرق والنقل ودورها 

 مشكلة مٌاه الشرب بمطروح والحلول المقترحة لمعالجتها مرسى مطروح

 مشكلة  البطالة

 المحلٌة االدارةالوظٌفة العامة مع التطبٌق على وحدات  فى المرأةوضع  بور سعٌد

 كٌفٌة تفعٌل دور مراكز الشباب الغربٌة

   االجتماعىوذلك بمدٌرٌة التضامن  اآللىاستخدام الحاسب  اهمٌةمدى  االسكندرٌة

 والكوارث ومدى فاعلٌتها  االزمات

 المجتمع والقطاع العام فىاالهتمام واالستفادة من ذوى االحتٌاجات الخاصة  البحٌرة

 ووزارة الزراعة االوقافمقترحات لمكافحة البطالة بوزارة 

 المستشفٌات العامة والمشاكل الصحٌة كفر الشٌخ

 تنمٌة المجتمع  فىودورها  االهلٌةالجمعٌات  المنوفٌة

 االستثمار وحل مشكلة البطالة االسماعٌلٌة

 تقٌٌم أداء عمل الوحدات الصحٌة  الشرقٌة

 المشروعات الصغٌرة الجٌزة

 تواجه صناعة الغزل والنسٌج التنىالمشاكل والصعوبات  سوهاج

 بالبٌئة المحٌطة وعالقتة الصناعىبالتركٌز على التعلٌم  الفنىتطوٌر التعلٌم  

 خدمات الحكومة االلكترونٌة اداءتقٌٌم  السوٌس
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 ِغبالد اٌّذ٠ش٠بد                 



   فى مجال مدٌرٌات التنظٌم واإلدارة: أوال  
   

   ٜ0ِذ٠ش٠خ ( 27)ٌىً ثٕذ ِٓ ثٕٛد اٌخطخ ٌؼذد  االٔغبصِزبثؼخ رٕف١ز اٌخطو اٌّؼزّذح ِٚذ 

 ُٚاالداسحػمذ اٌٍمبءاد اٌذٚس٠خ ٌم١بداد ِذ٠ش٠بد اٌزٕظ١ 

  ُٚٚوالء  ِذ٠شٜرخـ اٌغبدح  اداس٠خِٓ ؽئْٛ  ٚاالداسحرغ١ّغ وبفخ ِب ٠شد ِٓ ِذ٠ش٠بد اٌزٕظ١

 ٚاالداسحِذ٠ش٠بد اٌزٕظ١ُ 

 ٚاالداسحٚٚوالء ِذ٠ش٠بد اٌزٕظ١ُ  ٌّذ٠شٜاػذاد اٌّغزؾمبد اٌّب١ٌخ ؽٙش٠ب 

 اٌجبة )مٛء االػزّبد اٌّذسط ثبٌخطخ االعزضّبس٠خ ٌٍغٙبص  فٝدساعخ اؽز١بعبد ٚرغ١ٙضاد اٌّذ٠ش٠بد

 (اٌغبدط

 إٌّبعت االعشاءِغبي اٌجؾٛس ٚاٌزط٠ٛش ٚارخبر  فٝرؼذ٘ب اٌّذ٠ش٠بد  اٌزِٝشاعؼخ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس 

 رؼمذ ثّذ٠ش٠بد اٌزٕظ١ُ ٚاالدساح اٌزٝرٍمٝ اٌخطو اٌزذس٠ج١خ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ 

 ٠خققٙب اٌغٙبص ٌٍؼب١ٍِٓ  اٌزِٝٛافبح ِذ٠ش٠بد اٌزٕظ١ُ ٚاإلداسح ثجؼل اإلػالٔبد ػٓ إٌّؼ ٚاٌجؼضبد
 ثٗ

 ٓ0سئبعخ اٌغٙبص ثٙب ٚاخطبسث١بْ ثٙب  ٚاػذاد ثبالداسحؽقش االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌٍؼب١ٍِ 

 ُؽىٜٛ( 14)١ِذا١ٔب ِٚىزج١ب ٌؼذد  ٚاالداسحدساعخ اٌؾىبٜٚ اٌٛاسدح ِٓ ثؼل ِذ٠ش٠بد اٌزٕظ١ 
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 أغبصاد خبسط اٌخطخ

 

األداء ِؼذالد ٚٚمغ اٌفؼٍٟ اٌؼًّ ثؾقش ٚرٌه اٌّشوض٠خ ٌإلداسح اٌٛظ١ف١خ اٌّمشساد ئػذاد 

 0ثبالداسح ٌٍؼب١ٍِٓ

ٚاإلداسح اٌزٕظ١ُ ِذ٠ش٠بد ٚٚوالء ِذ٠شٞ ٚظبئف ؽغً ئعشاءاد ارخبر   

ِغبالد فٝ ٚاإلداسح اٌزٕظ١ُ ِذ٠ش٠بد ٚٚوالء ٌّذ٠شٞ رٕؾ١ط١خ رذس٠ج١خ دٚسح ئػذاد فٝ اٌّؾبسوخ 

 0ثبٌغٙبص ٚاإلداسح ٌٍزٕظ١ُ اٌؼبِخ اإلداسح ِغ ثبٌزؼبْٚ اٌغٙبص ػًّ
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 أغبصاد داخً اٌخطخ       

 

 

 

 

 

 
 

 لشئون المركزٌة االدارة موافاة بشؤن للدولة االدارى بالجهاز واإلدارة التنظٌم وحدات كافة مخاطبة
  لسنة (18) رقم الجهاز دورى كتاب ضوء فى لدراساتها التنفٌذ ومشاكل وحدة كل عمل بخطة الوحدات
 0 وإدارة تنظٌم وحدة (184)لعدد وذلك 1977 لسنة (33) رقم الجمهورى والقرار 1989

  

 شئون وحدة  جهة67/عدد وبٌن واإلدارة التنظٌم وحدات رإساء للسادة والندوات اللقاءات عقد
 المشكالت لمناقشة وذلك فاعلٌتها زٌادة تكفل التى المقترحات وعرض مشاكلها لدراسة العاملٌن

 الرد مع 00 المشكالت هذه لحل المعنٌة المركزٌة االدارات مع والتنسٌق العمل سٌر فى والمعوقات
 0اللقاء وتوصٌات بنتائج وإبالغهم واإلدارة التنظٌم وحدات مشكالت على
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   مجال مدٌرٌات التنظٌم واإلدارة فى: أوال  



 

رؼزشك ع١ش اٌؼّكً  اٌزٝاعزّبسح اعزمقبء ٌزمذ٠ُ اٌّؼٛٔخ اٌف١ٕخ ٚدساعخ اٌّؾبوً ٚاٌّؼٛلبد  ئػذادـ 

ٌٍذٌٚككخ  االداسٜٚالزككشاػ اٌؾٍككٛي إٌّبعككجخ ٚئسعككبٌٙب ٌؼ١ٕككٗ ِككٓ ٚؽككذاد اٌزٕظكك١ُ ٚاإلداسح ثبٌغٙككبص 

 0عٙخ ( 22)ٚرؾم١ك اٌزفبػً ِؼٙب ٚرٌه ٌؼذد 

ِٚغئٌٟٛ ٚؽذاد اٌزٕظك١ُ ٚاإلداسح ٚئسعكبٌٗ ٌىبفكخ ٚؽكذاد  ِؾشفّٝٔٛرط ثؾأْ رؾذ٠ش د١ًٌ  اػذادـ  

 0ثبٌذٌٚخ ِٚٛافبح اٌغٙبص ثٗ ٚرؾذ٠ضٗ  االداسٜاٌغٙبص 

ٌٍذٌٚككخ ٌّٕبلؾككخ اٌّؾككبوً  االداسٜثبٌغٙككبص  ٚاالداسادٚؽككذاد اٌزٕظكك١ُ  ٌّغككئٌٛٝـكك اإلػككذاد ٌؼمككذ ٌمككبء  

لكٜٛ / رشر١كت ِٚٛاصٔكخ اٌٛظكبئف ) وبفكخ  اٌّغكبالد  فكٝرؼزشك ع١ش اٌؼًّ ثٙب  اٌزٝٚاٌقؼٛثبد 

 0 االخشٜٚاٌّغبالد ( رذس٠ت / ػبٍِخ 

ِغكبي ػٍّٙكب  فكٌٍٝذٌٚكخ  االداسٜٚؽكذاد اٌزٕظك١ُ ٚاإلداسح ثبٌغٙكبص  ٌّغكئٌٛٝـ رمكذ٠ُ اٌّؼبٚٔكخ اٌف١ٕكخ 

 0 ِب٠ٍضَٚارخبر  ٌالداسحؽنٛس ِٕذٚة اٌغٙخ  اٚعٛاء ثبٌشد ر١ٍف١ٔٛب 

 

 :خبسط اٌخطخ  أخبصاد

 

 0 اٌّذٔٝٚاٌّمشساد اٌٛظ١ف١خ ٌٛصاسح اٌط١شاْ  االداءـ ئػذاد دساعخ ِؼذالد   
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 ِغبالد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد               

 ٚاالرقبي                        



 
 فٝ ِغبي اٌجشِغ١بد

 رق١ُّ ثشٔبِظ ٌزؼ١١ٓ اٌؾبف١ٍٓ ػٍٝ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساح 

 َ2012رٕف١ز ثشٔبِظ اٌؾىِٛخ اٌخبؿ ثزؼ١١ٓ اٚائً اٌغبِؼبد ٌؼب 

 رقكك١ُّ ٚرٕف١ككز اٌجككشاِظ داخككً اٌغٙككبص ٚوككزٌه رقكك١ُّ لبػككذح اٌج١بٔككبد اٌخبفككخ ثككٗ ٚرٌككه رٕف١ككزا
 0ٌٍجشرٛوٛي إٌّؼمذ ِغ ٚصاسح االرقبالد

 ٓ2011اٌٝ  2003اػذاد ثشٔبِظ خبؿ ثأٚائً اٌخش٠غ١  

 اػذاد لبػذح ث١بٔبد خبفخ ثّقبثٝ اٌضٛسح 

 ًاٌؼًّ فكٝ ِؾكشٚع اػكبدح ا١ٌٙىٍكخ ِكٓ ؽ١كش رخكض٠ٓ عكذاٚي اٌٛظكبئف ٌٍٛؽكذاد االداس٠كخ ـ ا١ٌٙبوك
  0اٌزٕظ١ّ١خ ـ االخزقبفبد اٌؼبِخ ٚاٌخبفخ 

 ٌٝ0ِٚشاعؼزٙب  2012/  2011ادخبي اعزّبساد اٌّٛاصٔخ ٌٍؼبَ اٌّب 

 ٜٛػًّ اٌزمبس٠ش اٌّطٍٛثخ ٌٍغٙبص اٌّىضٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاالؽقبء ٚاٌخكبؿ ثبٌؼّبٌكخ ػٍكٝ ِغكز
 0اٌذٌٚخ 

 فٝ ِغبي  اٌؾجىبد ٚاألعٙضح 

 ف١بٔخ األعٙضح ٚوزبثخ اٌزمبس٠ش ػٓ ؽبالرٙب 

رٛص١ك ٚػًّ ٔغخ اؽز١به١خ ٌىً لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌّٛعٛدح ثبٌغٙبص 

 0ئدخبي اإلداساد اٌّشوض٠خ ػٍٝ ؽجىخ االٔزشٔذ 

 االؽككككزشان فككككٝ ٌغككككبْ اٌّؾككككزش٠بد ٚفؾككككـ أعٙككككضح اٌؾٛاعككككت ٚاألؽجككككبس ٚاٌطبثؼككككبد ٚاألٚساق
 0ِٚغزٍضِبد اٌؾجىخ 
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 االدارة المركزٌة للمعلومات



 فٝ ِغبي اٌزٛص١ك االٌىزشٚٔٝ دػُ ارخبر اٌمشاس 

 0رٛص١ك اٌزمبس٠ش اٌخبفخ ثبٌّٕؼ ٚاٌجؼضبد ٚاٌذٚساد ٚٚسػ اٌؼًّ اٌّمذِخ ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚاالعٕج١خ 

 َ2011االؽزشان فٝ رٕف١ز ِؾشٚع رؼ١١ٓ اٚائً اٌخش٠غ١ٓ ثبٌغبِؼبد اٌّقش٠خ ٚعبِؼخ األص٘ش ػب 

 (ِذ٠ش ػبَ / ػب١ٌخ / ِّزبصح ) رؾذ٠ش لبػذح ث١بٔبد اٌٛظبئف اٌم١بد٠خ ثبٌغٙبص 

 ٗ0رمذ٠ُ اٌخذِخ اٌّشعؼ١خ اٌخبفخ ثبٌّىزجخ ٌىبفخ اٌجبؽض١ٓ ِٓ داخً اٌغٙبص ٚخبسع 

ثبٌمطبع اٌؾىِٟٛ ِٓ ٚالغ اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ (  اٌؾبغشح/ اٌّؾغٌٛخ ) اعخ رؾ١ٍ١ٍخ العّبٌٝ اٌٛظبئف اٌٌّّٛخ سئػذاد د 

 رؾذ٠ش لبػذح ث١بٔبد إٌّبفت ٚاٌؾخق١بد اٌؼبِخ ثبٌذٌٚخ  ٚاٌزٟ رزنّٓ دسعخ ٔبئت ٚص٠ش ِٚب١ٍ٠ٙب ـ سؤعبء ا١ٌٙئبد

 0ٚاٌّقبٌؼ اٌؾى١ِٛخ 

 :  فٝ ِغبي اٌجٛاثخ االٌىزش١ٔٚخ 

 رغ١ٙض ٚٔؾش اٌىزت اٌذٚس٠خ اٌقبدسح ػٓ اٌغٙبص 

رغ١ٙض ٚٔؾش االػذاد اٌشثغ اٌغ٠ٕٛخ ٌّغٍخ اٌز١ّٕخ االداس٠خ 

  ِٓ ٓ2010ؽزٝ  2003ٔؾش اٌج١بٔبد اٌخبفخ ثزؼ١١ٓ أٚائً اٌخش٠غ١  

 0ٔؾش ئػالٔبد ػٓ اٌٛظبئف اٌؾبغشح 

  اٌز٠ٕٛٗ ػٓ وً ِب ٠ُٙ اٌّٛظف١ٓ  ِٓ خالي لٕبح اٌغذ٠ذ فٝ ِغبي اٌٛظبئف ٚاٌّٛظف١ٓ ثبٌقفؾخ اٌشئ١غ١خ 

 رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٝ ٌق١بٔخ ِٛلغ ِشوض اػذاد اٌمبدح 

 ٍٝرمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٝ ٌّغئٛي اٌشد ػٍٝ اٌؾىبٜٚ اٌٛاسدح ػٍٝ لبػذح ث١بٔبد اٌؾىبٜٚ ثّٛلغ اٌغٙبص ٚ اٌؾىبٜٚ اٌٛاسدح ػ

 ثٛاثخ اٌؾىبٜٚ اٌؾى١ِٛخ ٌّغٍظ اٌٛصساء

  2012ؽزٝ  2002ئػالْ ثؾأْ رؼ١١ٓ ؽٍّخ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ِٓ دفؼبد   



 

 
 

 فٝ ِغبي اٌطجبػخ ٚإٌؾش

 

 

 0ئفذاس ٚهجغ ٚرغ١ٍذ ٔؾشح أخجبس اٌغٙبص ٚرٛص٠ؼٙب 

 

 رق٠ٛش ٚرغ١ٍذ اٌىزت  اٌذٚس٠خ اٌقبدسح ػٓ اٌغٙبص ٚع١ّغ اٌذساعبد اٌزٟ رشد ِٓ اإلداساد 

 

 0اٌّشوض٠خ       
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 اٌىزت اٌذٚس٠خ                      



 

 

 ـ : وزبة دٚسٞ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ  12/ لبَ اٌغٙبص ثافذاس ػذد 
 ُثؾأْ و١ف١خ ِؼبٍِخ أٚائً اٌخش٠غ١ٓ اٌّؼ١ٕ١ٓ ػٍٝ ٚظ١فخ اخقبئٝ رؼ١ٍُ  2012ٌغٕخ (  4) وزبة دٚسٞ سل

 ٚاخقبئٝ رذس٠ظ

 

 ُثؾأْ ٌؾذ  2011ٌغٕخ  242ثؾأْ مٛاثو رطج١ك اٌّشعَٛ ثمبْٔٛ سلُ  2012ٌغٕخ ( 5)وزبة دٚسٞ سل
 ثبٌمٛاػذ اٌزٕف١ز٠خ  2012ٌغٕخ  322األلقٝ ٌٍذخٛي ٚسثطخ ثبٌؾذ األدٔٝ ٚلشاس سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء سلُ 

 

اٌّبٌٟ ٌٍؼبَ اٌّذسعخ اٌزذس٠ت اػزّبداد فشف لٛاػذ ثؾبْ 2012 ٌغٕخ (6) سلُ دٚسٞ وزبة        
   0اٌّخزٍفخ اٌذٌٚخ ثٛؽذاد 2013/ 2012 ٌؼبَ اٌزذس٠ج١خ اٌخطو ِؾشٚػبد ئػذاد ٚلٛاػذ 2011/2012

 

0 االعزّبػ١خ اٌّٙٓ ٔمبثخ فٟ اٌم١ذ اؽزشاوبد ثؾبْ 2012 ٌغٕخ (7) سلُ دٚسٞ وزبة 

 

ثؾبْ (242) سلُ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّشعَٛ ٌزطج١ك اٌزٕف١ز٠خ اٌزؼ١ٍّبد ثؾبْ 2012 ٌغٕخ (8) سلُ دٚسٞ وزبة 
 0 ٌٗ إٌّفز 2012 ٌغٕخ 322 سلُ اٌٛصساء ِغٍظ سئ١ظ ٚلشاس ٌألعٛس األلقٝ اٌؾذ

 

ِٚخزٍف ٚاإلداسح ٌٍزٕظ١ُ اٌّشوضٞ اٌغٙبص ث١ٓ االٌىزشٟٚٔ اٌزؼبًِ ثؾبْ 2013 ٌغٕخ ( 1) سلُ دٚسٞ وزبة 
 0اٌغٙبص ٌذٜ أػّبي ِٓ ٠خقٙب ِب إلٔغبص اإلداس٠خ اٌٛؽذاد

 

اٌؼبِخ اٌّقش٠خ ا١ٌٙئخ ِٓ اٌّؼزّذح اٌّغبؽ١خ اٌخشائو اعزخذاَ ثؾبْ 2013 ٌغٕخ (2) سلُ دٚسٞ وزبة 
 0 ٌٍّغبؽخ

 

اٌٍغبْ ؽنٛس ثذي ثؾبْ 65 ٌغٕخ 71 سلُ اٌغّٙٛسٞ اٌمشاس رفؼ١ً ثؾأ2013ْ ٌغٕخ (3) سلُ دٚسٞ وزبة 
 0ٚاٌغٍغبد
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ثؾبْ اخز ِٛافمخ اٌغٙكبص اٌّشوكضٞ ٌٍزٕظك١ُ ٚاإلداسح ػٍكٝ اإلػكالْ ػكٓ  2013ٌغٕخ (  4) اة دٚسٞ سلُ وذ

 0ؽغً اٌٛظبئف اٌم١بد٠خ لجً إٌؾش

 

 ُثؾككبْ ثككذي ؽنككٛس  2012ٌغككٕخ  3ثؾككأْ ئٌؾبلككب ٌٍىزككبة اٌككذٚسٞ سلككُ  2013ٌغككٕخ (   5) وزككبة دٚسٞ سلكك

 0اٌٍغبْ ٚاٌغٍغبد 

 ُثؾأْ اٌمٛاػذ اٌزٕف١ز٠خ ٌمشاسٞ سئ١ظ اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍزٕظك١ُ ٚاإلداسح  2012ٌغٕخ (   6) وزبة دٚسٞ سل

  0ثزشل١بد اٌؼب١ٍِٓ اٌّذ١١ٔٓ ثبٌذٌٚخ  2013ٌغٕخ  213، 212سلّٟ 

 

 ُثؾككبْ لٛاػككذ فككشف اػزّككبداد اٌزككذس٠ت اٌّذسعككخ ٌٍؼـــــككـبَ اٌّـــككـٍٟ  2013ٌغككٕخ  ( 7) وزككبة دٚسٞ سلكك

 ٌٛؽذاد اٌذٌٚخ اٌّخزٍفخ 2015/  2014ٚلٛاػذ ئػذاد ِؾشٚػبد اٌخطخ اٌزذس٠ج١خ ٌؼبَ  2014/ 2013
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