
  

  شروط مسابقة المدیر المتمیز
  : الھدف من المسابقة

  تطویر وبناء الفكر اإلدارى واإلرتقاء بمستوى أداء العاملین 

  :  شروط التقدم للمسابقة

  یتم ترشیح من جمیع الوحدات التابعة للوزارة عالوة على دیوان عام الوزارة 

  : العلیا  اإلداریةبالنسبة للقیادات : أوال 

  من شاغلى الوظائف اإلداریة العلیا بالجھز اإلدارى للدولة  
  ٢٠١٠سنة فى أول ینایر  ٥٥السن ال یزید عن .  
  القدرة على صیاغة األھداف  
  حتیاجات التطویر والبحث عن فرص التطویر إالقدرة على تحدید  
  المشاركة المجتمعیة  
  األخذ بالمبادرة ویكون لدیھ الحافز الذاتى  
  القدرة على حل المشكالت وتقدیم المشاركة الفعالة  
  االندماج فى العمل والعمل من أجل اإلنجاز 
 التمتع بمھارات اللغة والحاسب اآللى والتطویر الذاتى 
  الثقة فى النفس وتفویض العمل القدرة على تحمل المسئولیة 
  تقدیم مقترح للتطویر واإلرتقاء داخل جھة العمل . 

  :  بة للقیادات اإلداریة الوسطىبالنس: ثانیا 

  مدیر اإلدارة ( من شاغلى الوظائف اإلداریة الوسطى بالجھاز اإلدارى للدولة (  
  ٢٠١٠سنة فى أول ینایر  ٥٠السن ال یزید عن   
 فھم اسالیب صنع القرار  
  مھارات االتصال واالستماع  
  القدرة على التدریب  
  تفویض العمل  
  لدیھ استعداد للتنظیم الشخصى  
  المساھمة فى إعداد كوادر بشریة كصف ثان  
  المشاركة فى تطویر الخدمات الحكومیة  
  تقدیم مقترح للتطویر والتحسین داخل الجھة  
  التمتع بمھارات  اللغة والحاسب اآللى والتطویر الذاتى . 

  .  ألقل من اإلدارة الوسطىمرشحین على ا ٨مرشحین على األقل من اإلدارة العلیا وعدد  ٤یجب أن یتم ترشیح عدد : ثالثا

  سوف یتم استبعاد المرشحین  من التقدم للمسابقة إذا لم یتم استیفاء األعداد السابقة

  

  

  



لترشیح ) الجھة / المحافظة / الوزارة والجھات التابعة ( یجب أن تقوم لجنة مشكلة بإجراء اختبارات تفصیلیة داخل : رابعا 
  . أفضل العناصر 

لقومي ساعة حتى یتثنى لمندوب المعھد ا ٤٨المعھد القومى لإلدارة عن مواعید عقد االختبارات الداخلیة قبل انعقادھا بــ  یخطر
  . لإلدارة حضور تلك االختبارات 

  لنموذج التقییم المرفق  تقوم اللجنة بتقویم المرشحین طبقًا: خامسا 

  :  الجوائز

  على مستوى الجمھوریة

  اإلدارة العلیا : اوال 

  جنیھ  ٤٣٠٠٠: المركز األول 

  جنیھ لكل فائز ١٨٠٠٠: المركز الثانى الى الرابع 

  : اإلدارة الوسطى : ثانیا 

  جنیھ  ٢٠٠٠٠: المركز األول 

  لكل فائزجنیھ  ١٠٠٠٠: المركز الثانى الى السادس 

  : على مستوى الوزارات والمحافظات واألجھزة الحكومیة

  دارة العلیا اإل: وال أ

  جنیھ  ٧٠٠٠: المركز االول 

  جنیھ  ٥٠٠٠المركز الثانى 

  اإلدارة الوسطى : ثانیا 

  جنیھ  ٥٠٠٠: المركز االول 

  جنیھ  ٣٠٠٠: المركز الثانى 

  جنیھ  ١٠٠٠المركز الثالث 

  

  

  

  

  

  

  



  جمھوریة مصر العربیة

  المعھد القومي لإلدارة                                              وزارة الدولة للتنمیة اإلداریة 

  

  المدیر المتمیز نموذج ترشیح 

  صورة شخصیة   البیانات الشخصیة 
      األسم الرباعى
                              الرقم القومى

    تاریخ المیالد  أنثى   ذكر   النوع
    الحالة اإلجتماعیة    الجنسیة

    تلیفون محمول    تلیفون منزل
    محافظة اإلقامة    الدیانھ

    العنوان بالتفصیل
    برید إلكترونى

  بیانات االبناء
  )أعلى مؤھل ( المستوى العلمى   الحالة اإلجتماعیة  السن  األسم  م
١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          

  المؤھالت العلمیة الخاصة بالمرشح

تاریخ الحصول   التقدیر  التخصص  معھد/ كلیة / جامعة   المؤھل  م
  علیھ

١            
٢            
٣            
٤            

  بیانات الوظیفة الحالیة وجھة العمل
    المحافظة / الوزارة     اسم جھة العمل
    فاكس     تلیفون العمل

    الدرجة الوظیفیة     الوظیفة الحالیة
    عنوان العمل

    الموقع االلكترونى للجھة
  المھام والمسئولیات الخاصة بالوظیفیة الحالیة 

  
  
  
  
  

  التى شغلتھا  األخیرةالوظائف الثالثة 
  الفترة الى   الفترة من   مھام الوظیفیة الرئیسیة   اسم الجھة   المسمى الوظیفى   م
١            
٢            
٣            

  



 

  

  

   مھارات الحاسب االلى 
   ICDL  o windows o Microsoft word oالرخصة الدولیة للحاسب 

Microsoft power point o Microsoft Excel  o Microsoft access o   
Internet  o Primavera project planner  o Microsoft project o   

   o  .........أخرى  o  الكتابة على الحاسب باللغة االنجلیزیة  o  قدرة الكتابة على الحاسب بالغة العربیة 
   o  ..........أخرى  o  ..........أخرى  o  ......أخرى 

  أجادة اللغات 
  ممتاز  جید  مقبول  ضعیف  اللغــــــة  م
          اللغة االنجلیزیة   ١
          اللغة الفرنسیة   ٢
          .......أخرى   ٣
          ....... أخرى   ٤

  الدورات التدریبیة 
  تاریخ   مدة الدورة   جھة إنعقاد الدورة   أسم الدورة التدریبیة   م
١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          
٧          

  مھارتھ وقدراتھ جھود المرشح فى تحسین 
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحقیقھا على مستوى العمل تم أنجازات المرشح التى
  
  
  
  
  
  

  ذات عالقة بخدمة المجتمع ) غیر رسمیة /  رسمیة ( المشاركات فى أنشطة أخرى 
  
  
  
  
  
  

 


