
 
 

                                                                            
                                                                                                                      

                                                                                     
ي التطوير المؤسسي للقيادات الحكومية بكفر الشيخن: العنوا

 وزارة االتصاالت تنظم ورشة عمل ف 
وق : المصدر   بوابة الشر
 2022 ديسمب   21 التاري    خ: 

 

عقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الثالثاء، ورشة عمل بديوان عام المحافظة مع 
، ضمن جهود تنفيذ المهندسة غادة لبيب نائب وزير اال  تصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي

خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة؛ لالرتقاء بمستوى األداء الحكومي وتطوير 
ي 

ا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيسر
ً
الخدمات المقدمة للمواطني   تنفيذ

فظ، واللواء عبد الغفار الديب، وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة االتصاالت نائب المحا
 وتكنولوجيا المعلومات. 

 
ورحب محافظ كفر الشيخ، بنائب وزير االتصاالت والوفد المرافق لها، مشيدا بجهود وزارة االتصاالت 

وميكنة الخدمات والمؤسسات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضال عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملي   

 .  بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطني  
 

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعتب  ملف التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي ضمن أولوياتها 
؛ لتحويل االسب    النعكاساته اإليجابية عىل منظومة العمل الحكومي وعىل رضاء المواطني  

ً
اتيجية نظرا

ي الوصول إىل الجمهورية الجديدة الذكية 
 
محافظة كفر الشيخ إىل محافظة رقمية، بما يساهم ف

 والمستدامة. 
 

ا إىل  الزيارة الناجحة للدكتور وأعلن توفب  أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية، مشب 
ة للمحافظة.   عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، األخب 

 
ي تنفيذ مستهدفات مرص الرقمية 

 
وخالل اللقاء، نوقشت جهود وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ف

، والتأكد من وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعاملي   بالمحافظة ألعمال التحول  الرقمي
 استيعابها لضمان استدامتها. 

 
وناقشا دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، باإلضافة إىل برامج تنمية وبناء 
ي تنفذها الوزارة للعاملي   بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك عىل كفاءة وأداء 

القدرات الرقمية الت 
، كما ناقش اللقاء مبادرات وزارة  منظومة العمل وتحسي   جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطني  

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للمواطني   من مختلف 
 الفئات المجتمعية للوصول إىل مجتمع رقمي تفاعىلي آمن ومنتج ومستدام. 

 
ومن جهتها، استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتطوير 

ك بي   وزارة االتصاالت  وعات التعاون المشب  ي مشر
 
، أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية ف المؤسسي

ي مجال التطوير المؤسسي الرقمي ودعم جه
 
ود التحول وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفر الشيخ ف

 الرقمي بالمحافظة. 



 

 
 

ي 
وعات الحالية الت  اتيجية مرص الرقمية والمشر وشهدت فعاليات الزيارة، تنفيذ ورشة عمل حول اسب 

ي مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي للوصول بالخدمات وبالمحافظات، إىل 
 
تنفذها الدولة ف

ي بناء جمهورية جديد
 
ي إطار تهيئة أن تكون رقمية بما يساهم ف

 
ي الورشة ف

ة ذكية تشاركية ال ورقية، وتأت 
محافظة كفر الشيخ ألعمال التحول الرقمي من خالل تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية للقيادات والعاملي   

 بالمحافظة. 
 

افية بالمحافظة من رؤساء المدن  وشهدت الورشة، حضور مجموعة من القيادات التنفيذية واإلشر
محلية والمديريات، وعدد من مديري مراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، والوحدات ال

 وبعض القيادات والعاملي   بقطاع التطوير المؤسسي بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 
 

ا تقديميً 
ً
، عرض ا وخالل الورشة، قدمت نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي

 أن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
ً
اتيجية مرص الرقمية، مؤكدة ي إطار اسب 

 
حول التطوير المؤسسي ف

ق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية بمحافظة كفر الشيخ باستخدام 
ْ
ل
َ
المعلومات تسىع إىل خ

ف مع متطلبات المواطن وتحقيق رضائه.  ، يدعم قدرتها عىل التكيُّ مي
ْ
ل الرق  التحوُّ

 
ضحت أن خطة التطوير المؤسسي الرقمي لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة كفر وأو 

مي والميكنة واستدامتها، باإلضافة إىل تنمية 
ْ
ل الرق وعات التحوُّ الشيخ تهدف إىل التهيئة الستيعاب مشر

مية للعاملي   بالجهاز اإلداري للدولة وكذا المواطني   بالمح
ْ
ي هذا اإلطار أطلقت وبناء القدرات الرق

 
افظة، وف

وعات والمبادرات للوصول إىل مجتمع  امج والمشر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عددا من الب 
رقمي تفاعىلي آمن ومنتج ومستدام من خالل تنمية القدرات الرقمية للعاملي   من المتخصصي   من وحدات 

 عن المواطن
ً
، فضال  . التحول الرقمي وغب  المتخصصي  

 
واختتمت الورشة، بتسليم محافظ كفر الشيخ ونائب وزير االتصاالت، شهادات بعض برامج تنمية وبناء 

القدرات الرقمية للعاملي   بمختلف الجهات الحكومية بالمحافظة ضمن منظومة التحول الرقمي والتطوير 
 .  المؤسسي الرقمي

 


