مختصر السيرة الذاتية باللغة العربية
د .صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن وشهرته صالح الشيخ ،أستاذ اإلدارة العامة بقسم اإلدارة العامة
بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،شغل قبل ذلك العديد من املناصب منها مدير مركز
دراسات واستشارات اإلدارة العامة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،واملفوض اإلداري للكلية،
وعضو اللجنة الدائمة للقيادات بجامعة القاهرة ،ورئيس جلنة العمالة املؤقتة بجامعة القاهرة.
كما شغل أيضاً رئيس قسم اإلدارة العامة والقائم بأعمال وكيل كلية االقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة
اجملتمع والبيئة بجامعة املستقبل.
له خبرة في العمل احلكومي حيث عمل مستشاراً لوزير التنمية احمللية لسياسات الالمركزية وبناء القدرات لعدة
سنوات ،وعضو اللجنة العليا لإلصالح اإلداري ،وكان املنسق ملشروع قانون اإلدارة احمللية في البالد ،وعمل
عضواً بعدة جلان حكومية منها جلنة إعداد مشروع قانون اإلدارة احمللية ،وجلنة رقمنة أعمال جامعة القاهرة،
وعضو املكتب الفني لنائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث .كما عمل خبيراً لدى العديد من
اجلهات الدولية مثل اليونيسيف وهيئة التعاون اإليطالي وهيئة التعاون األملاني ،معهد التعاون املصري
الدمناركي ،واستشاري أول لدى هيئة األمم املتحدة للمرأة وغيرها في داخل وخارج مصر حيث قدم العديد من
اخلدمات االستشارية والتدريبية والتدريسية في كل من األردن والعراق والواليات املتحدة وهولندا ،واململكة
العربية السعودية ،واليمن والسودان وغيرها.
وكاستشاري ومدرب محترف ،قدم العديد من اخلدمات االستشارية والتدريبية للعديد من املنظمات احلكومية
مثل وزارة الدولة للتنمية احمللية ،ووزارة الدولة للتنمية اإلدارية ،ووزارة املالية ،ووزارة القوى العاملة والهجرة،
ووزارة الشباب ،ووزارة السياحة ،واجمللس القومي للمرأة ،واجمللس القومي للطفولة واألمومة ،والهيئة العامة
لإلستعالمات ،ومراكز النيل وجامعة القاهرة ،وكلية االقتصاد والعلوم السياسية ،وغيره .ويشغل عضوية العديد
من اللجان في منظمات حكومية ،ومجالس إدارات منظمات غير حكومية.
له العديد من الدارسات والبحوث وأوراق العمل وأوراق السياسات املنشورة وشارك في الكثير من املؤمترات
احمللية واالقليمية والدولية ،وساهم في كتابة العديد من األدلة اإلرشادية والتدريبية مثل أدلة التخطيط والتمويل
احمللي ،والسياسات العامة ،واإلدارة احمللية ،وأدلة متكني املرأة ،والتخطيط االستراتيجي ،والالمركزية ،كما شارك
في العديد من املؤمترات احمللية واإلقليمية والدولية.
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أشرف على العديد من رسائل املاجستير والدكتوراة واشترك في مناقشة العديد منها ،وله العديد من الدراسات
والبحوث املنشورة ،وله خبرة تدريسية في العديد من الكليات واجلامعات في مقدمتها كلية االقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة القاهرة ،ومركز البحوث والدراسات العربية التابع جلامعة الدول العربية ،وكلية االقتصاد
والعلوم السياسية بجامعة املستقبل ،ومعهد التخطيط القومي ،وجامعة ميتشجان الغربية بالواليات املتحدة
األمريكية  ، Western Michigan Universityوجامعة ماستريخت بهولندا Maastricht
University .
حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية االقتصاد بجامعة القاهرة عام  ، 1990وحصل على
املاجستير من نفس اجلامعة عام )199تخصص اإلدارة العامة( ،وحاصل على الدكتوراة في اإلدارة العامة من
كلية اإلدارة والشئون العامة بجامعة ميتشجان الغربية بالواليات املتحدة األمريكية  (WMU) .عام .2004
شغل منصب نائب وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري – لإلصالح اإلداري – سابقاً ،ويشغل حالياً
منصب رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة ،باإلضافة إلى صدور تفويض من رئيس مجلس الوزراء رقم
) (۳۱۲۷لسنة  ۲۰۱۹في مباشرة اختصاصات اﻟﻮزﯾﺮاﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻘﺮرة
ﻟﻠﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ.

2

