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 هيئات -فى مجال التنظيم والترتيب  -أوال  :

أقتراح )  فى مجال موازنة الوظائف تنفيذا للتأشيرات العامة ٢١٢تم دراسة اقتراحات ( 
 عمالة مؤقته )  -نقل عمالة   –( تمويل وظائف   ٢٠١٦/٢٠١٧للعام المالى 

 محليات –والترتيب في مجال التنظيم  -ثانيا :  

اقتراح )  فى مجال موازنة الوظائف تنفيذا للتأشيرات العامة  ٧٢٠تم دراسة اقتراحات ( 
 عمالة مؤقته )  -نقل عمالة   –( تمويل وظائف   ٢٠١٦/٢٠١٧للعام المالى 

 فى مجال التطوير والتقييـــم    -ثالثا:    

  -: اعداد الدراسات الميدانيه والمكتبيه لتقييم اداء

 .االداره العامه لرعايه الطالب بجامعه دمنهور   -١     

متابعه تنفيذ  ومستشفي الطلبه بسبورتنج التابعه للتأمين الصحي باالسكندريه   -٢     
 .توصيات دراسه سابقه 

تبسيط أجراءات العمل بمستشفي جمال عبد الناصر ( توريد وصرف االدويه   -٣      
 . واالغذيه )

 فى مجال  الخدمة المدنية -رابعا :

) استفسار فى مجال الخدمة المدنية وموافاة الجهات المعنية ٢٠٢بحث ودراسة عدد (   -
 بما يستقر عليه الرأى بشأنها .  

 )  قرار وظيفى  واتخاذ مايلزم بشأنها من تصحيح.  ٥٥٠مراجعة عدد  (  -

 ن الخدمه المدنيه وقانو ٧٨لسنه  ٤٧أعداد دراسه مقارنه بين قانون  -     

 .٢٠١٦لسنه  ٨١
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 فى مجال  الشكاوى والتفتيش . -خامسا :

)  شكوى ورد  وردت من العاملين والجهات التابع لها ٢١٥بحث ودراسة عدد  ( -
 الشاكيــن 

 -: فى كال من تم إجراء التفتيش على وحدة شئون العاملين   -

 قطاع النقل البحري   .١

 ي باالسكندريه حلهيئه العامه للتأمين الصا .٢

 جامعه دمنهور  .٣

 فى مجال التدريب   -سادسا :   

 ٠ ٢٠١٦/٢٠١٧تم  التسويق للبرامج التدريبية لخطة  العام التدريبــى  - 

تم تلقى الترشيحات التى وردت من الجهات وتم قيدها بالسجالت المعده لذلك واعداد   - 
 ٠قوائم االنتظار للبرامج المكتمله االعداد 

 تلقي ترشيحات برنامج االعداد لشغل الوظائف القياديه من درجه مدير عام تم   -

 تم اعداد نشره الدوره التدريبيه الخامسه والسادسه و السابعه. -

   ٠تم أعداد تقرير تسويق برامج الدوره الرابعه والخامسه السادسه   -

 ٠ن الجهاتتم تلقي أستمارات تحديد االحتياجات التدريبيه بعد أستيفاءها م -

تم إعداد أستمارات إستقصاء لمتابعه المتدربين وتوزيعها علي جهات عملهم لثالث   -
 .دورات 

 تم دراسه االعتمادات الماليه للبرامج التدريبيه المقترحه :  -
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n مديريه الزراعه لمحافظه البحيره 

n مديريه التضامن االجتماعي لمحافظه البحيره 

n  ه ديوان عام محافظه البحير 

n مديريه ينظيم واداره بالبحيره 

n  مديريه تنظيم واداره كفر الشيخ 

 -: ٢٠١٨/  ٢٠١٧تم دراسه مشروع خطه تدريبه مبدئي لعام  -- 

n  مديريه التربيه والتعليم محافظه الغربيه 

n   مديريه التنظيم واالداره محافظه الغربيه مديريه التربيه والتعليم محافظه البحيره 

n  التجاره محافظه البحيرهمديريه التموين و 

n  مديريه القوي العامله محافظه البحيره 

n  مديريه الزراعه محافظه البحيره 

n   مديريه التضامن االجتماعي بمحافظه البحيره 

n  مديريه الزراعه بمحافظه البحيره 

n   جامعه االسكندريه 

 -مركز اعداد القادة : -سابعا :

 ١٨٧برامج   لعدد (٩وعددها   ١٢/٢:   ٨/١ تم تنفيذ وتقييم برامج الدورة الرابعه من -
 متدرب)
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برامج لعدد  ٩وعددها  ٣٠/٣:  ١٩/٢تم تنفيذ وتقييم برامج الدوره الخامسه من  -
 متدرب) ٢٦٩(

تم تنفيذ برنامـجي االعداد االعـداد وشـغل الوظائف القياديـه مـن درجـه " مدير عام "   -
 متدرب )٥٤لعدد (

) برامج ١٩امج الدورتين التدريبتين السادسه والسابعه لعدد (تم أعداد وتصميم بر -
 والمزمع تنفيذهما 

   ٢٠١٧/ ٣/ ٣١:  ١/١تم أعداد التقرير الربع السنوي عن المده من  -

   -فى مجال مركز المعلومات:  -ثامنا:

والصــــادر   ٢٠١٧لسنة   ٤،  ١تم تصنيف وفهرسه وحفظ الكتــــاب الدورى أرقام --
 رئاسة الجهاز المركزى للتنظيم واألداره   من  

) لسنه ١٨:  ١تم تصنيف وفهرسه وحفظ قرارات رئيس القطاع قرار أرقام من (  --
٢٠١٧  

"  نشرة شهرية عن اهم الموضوعات التى تحتويها الكتب بمكتبة ٣تم اصدار عدد " -- 
 القطاع 

 كتبة " كشاف موضوعى للكتب والمراجع بالم٣تم اعداد  عدد " -- 

 تم تنظيم العمل بالمكتبه وتصنيف وترتيب الكتب والمراجع التى تتضمنها المكتبه  --  

 ٠تم تحديث قاعده بيانات العماله واالجور للعاملين بالقطاع  --  

تم تحديث قاعده البيانات العماله واالجور لالبنيه الحكوميه والعماله المؤقته   -- 
 ٠الوطنيين واالجانب   والخبراء

 لوظائف القياديه بوحدات الجهاز االداري بالدوله             اتم تحديث قاعده بيانات    --
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العامــــه االدارة لنشاط التدريب للعاملين بالفرع بالتعاون مع اتم تحديث قاعده بيانات  --
 للتدريب  

خبرات وأعداد دليل تم القيام بالزيارات الميدنيه لمراكز المعلومات المتميزه لتبادل ال --
  ٠بها

تم االتصال بمديريات التنظيم واالداره التابعه للفرع للحصول علي أحدث أحصاءات  --
 للعاملين واعداد دليل بها

       ٠) تمهيدا لتفعيل االرشيف االلكتروني  leased lineشبكه ( تم انشاء --

بالتنسيق مع الجهاز  )  server roomجاري أستكمال أعداد ملحقات غرفه الخادم ( --
 بالقاهره 

 فى مجال المكتب الفنى -تاسعا :

 ٠" تقرير االنجازات الشهريه   ٣اعداد عدد "   -

 " تقرير باالنجازات الشهرية للقطاع ورفعه لالدارة العامة للمتابعة  ٣اعداد عدد "  -

للتخطيط  " بيان لمتابعة خطة القطاع شهريا ورفعه لالدارة العامة ٣اعداد عدد "   -
 ٠ولالدارة المركزية لشئون االمانة العامة 

 ٠مراجعة كشوف الحوافز الواردة من االدارات العامة شهريا  --

 حصر المكاتبات الواردة لالدارات العامة ومتابعة الرد عليها  شهريا  .   -

 اعداد دراسات عن المكاتبات الصادرة عن القطـــــــاع وحســاب  متوسط مدة الرد  -
 شهريا 

 الى القطاع شهريا  " بيان بعدد المكاتبات الصادرة والواردة من و٣اعداد عدد "  -

 " بيان بالقائمين بالعمل فعال شهريا.٣اعداد عدد "  -


