ورشة عن االدارة
والجودة في مصر
اختتمت في القاهرة أعمال ورشة عمل عن أدوات االبداع والجودة في االدارة الحديثة ،شارك فيها  ٠٣١من كبار المسؤولين
في مصلحة الضرائب في وزارة المال المصرية وهيئة تنمية الصناعات في وزارة الصناعة ،ون ّ
ظم الورشة كل من البنك
الدولي ووزارة التنمية االدارية المصرية بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ومؤسسة المقاييس
والمواصفات اللبنانية ضمن نشاطات شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
(Gift-Mena).
وعقدت الورشة على مدى ثالثة أيام وشارك في افتتاحها مدير مركز كبار الممولين السيد أسامة توكل ومدير برنامج تطوير
الخدمات الحكومية في وزارة التنمية االدارية المهندس أحمد كمال .وهدف الورشة التي أدارها ثالثة مدربين من معهد باسل
فليحان ومن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور ،الى نشر ثقافة الجودة في القطاع العام والى توحيد الرؤية
الخاصة بالمعايير والمنهجية التي يجب اعتمادها في األجهزة الحكومية .
ومن المتوقع أن تساهم هذه الورشة في تطبيق معايير الجودة األوروبية في وزارتي المال والصناعة المصريتين كمشروعين
نموذجيين قابلين للتعميم في الجمهورية المصرية.

ورشة عن أدوات الجودة في اإلدارة
اختتمت أعمال ورشة عمل عن «أدوات االبداع والجودة في االدارة الحديثة» في القاهرة ،شارك فيها  031من
كبار المسؤولين في «مصلحة الضرائب» في وزارة المال المصرية و«هيئة تنمية الصناعات» في وزارة
الصناعة.
ونظّم الورشة كل من البنك الدولي ووزارة التنمية اإلدارية المصرية ،بالتعاون مع «معهد باسل فليحان المالي
واالقتصادي» و«مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية» ضمن نشاطات شبكة معاهد ومراكز التدريب
الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .Gift-Mena
وعُقدت الورشة على مدى ثالثة أيام ،شارك في افتتاحها مدير «مركز كبار المم ّولين» أسامة توكل ومدير
«برنامج تطوير الخدمات الحكومية» في وزارة التنمية االدارية أحمد كمال .وهدفت الورشة التي أدارها ثالثة
مدرّبين من معهد باسل فليحان ومن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية «ليبنور» ،إلى نشر ثقافة الجودة في
القطاع العام وتوحيد الرؤية الخاصة بالمعايير والمنهجية التي يجب اعتمادها في االجهزة الحكومية.

L'Institut Fuleihan et Libnor forment des cadres égyptiens
Un atelier de travail étalé sur trois jours et ayant pour thème « les outils de
modernisation et d'amélioration de la qualité des prestations d'une
administration moderne » a pris fin hier au Caire. Cet événement, auquel ont
participé 130 cadres supérieurs égyptiens, était organisé par la Banque
mondiale (BM), en collaboration avec l'Institut Bassel Fuleihan et l'Institut des
normes libanaises, Libnor. Il rentrait dans le cadre du partenariat Gift-MENA
pour le renforcement des capacités (réseau d'instituts et centres
gouvernementaux pour la formation dans la région du Moyen-Orient et en
Afrique du Nord).

مدربون من معهد باسل فليحان و"ليبنور" أداروا
ورشة عن "االبداع والجودة في االدارة" في مصر
اإلثنين  70نيسان  ،4702آخر تحديث 00:07

اختتمت في القاهرة أعمال ورشة عمل عن "أدوات االبداع والجودة في االدارة الحديثة" ،شارك فيها  031من كبار
المسؤولين في مصلحة الضرائب في وزارة المال المصرية وهيئة تنمية الصناعات في وزارة الصناعةّ ،
ونظم الورشة كل
من البنك الدولي ووزارة التنمية االدارية المصرية بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ومؤسسة المقاييس
والمواصفات اللبنانية ضمن نشاطات شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
(Gift-Mena).
وعقدت الورشة على مدى  3أيام وشارك في افتتاحها مدير مركز كبار الممولين السيد اسامة توكل ومدير برنامج تطوير
الخدمات الحكومية في وزارة التنمية االدارية المهندس أحمد كمال.
وهدفت الورشة التي أدارها  3مدربين من معهد باسل فليحان ومن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) ،إلى
نشر ثقافة الجودة في القطاع العام وإلى توحيد الرؤية الخاصة بالمعايير والمنهجية التي يجب اعتمادها في االجهزة
الحكومية.
ومن المتوقع ان تساهم هذه الورشة في تطبيق معايير الجودة االوروبية في وزراتي المال والصناعة المصريتين
كمشروعين نموذجين قابلين للتعميم في مصر.

ورشة عمل في مصر لمدربين من معهد باسل فليحان و"ليبنور"
اإلثنين  70نيسان  ،4702آخر تحديث 00:21

اختتمت في القاهرة أعمال ورشة عمل عن "أدوات اإلبداع والجودة في اإلدارة الحديثة" ،التي ن ّظمها "البنك الدولي"
ووزارة التنمية اإلدارية المصرية بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي ومؤسسة المقاييس والمواصفات
اللبنانية ضمن نشاطات شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"Gift-Mena".
وشارك في افتتاحها مدير مركز كبار الممولين اسامة توكل ومدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية في وزارة التنمية
اإلدارية أحمد كمال.
وشارك في الورشة التي عقدت على مدى ثالثة أيام 031 ،شخصية من كبار المسؤولين في مصلحة الضرائب في وزارة
المال المصرية وهيئة تنمية الصناعات في وزارة الصناعة.
وهدفت الورشة التي أدارها ثالثة مدربين من معهد باسل فليحان ومن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور"،
إلى نشر ثقافة الجودة في القطاع العام وإلى توحيد الرؤية الخاصة بالمعايير والمنهجية التي يجب اعتمادها في االجهزة
الحكومية.
ومن المتوقع ان تساهم هذه الورشة في تطبيق معايير الجودة االوروبية في وزراتي المال والصناعة المصريتين
كمشروعين نموذجين قابلين للتعميم في الجمهورية المصرية.

مدربون من معهد باسل فليحان و"ليبنور"
أداروا في مصر ورشة عن "االبداع والجودة في االدارة"

االثنين  70نيسان 07:07 - 4702
اختتمت في القاهرة أعمال ورشة عمل عن "أدوات االبداع والجودة في االدارة الحديثة" ،شارك فيها  017من كبار
المسؤولين في مصلحة الضرائب في وزارة المال المصرية وهيئة تنمية الصناعات في وزارة الصناعةّ ،
ونظم الورشة كل من
البنك الدولي ووزارة التنمية االدارية المصرية بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ومؤسسة المقاييس
والمواصفات اللبنانية ضمن نشاطات شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(Gift-
Mena).
وعقدت الورشة على مدى ثالثة أيام وشارك في افتتاحها مدير مركز كبار الممولين السيد اسامة توكل ومدير برنامج تطوير
الخدمات الحكومية في وزارة التنمية االدارية المهندس أحمد كمال.
وهدفت الورشة التي أدارها ثالثة مدربين من معهد باسل فليحان ومن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) ،إلى
نشر ثقافة الجودة في القطاع العام وإلى توحيد الرؤية الخاصة بالمعايير والمنهجية التي يجب اعتمادها في االجهزة الحكومية.
ومن المتوقع ان تساهم هذه الورشة في تطبيق معايير الجودة االوروبية في وزراتي المال والصناعة المصريتين كمشروعين
نموذجين قابلين للتعميم في الجمهورية المصرية.

ABJAD NEWS

مدربون من معهد باسل فليحان و”ليبنور”
ّ
ً
ورشة عن “اإلبداع والجودة في اإلدارة”
أداروا في مصر

اختتمت في القاهرة أعمال ورشة عمل عن “أدوات االبداع والجودة في االدارة الحديثة” ،شارك فيها  017من كبار المسؤولين
ّ
الصناعة،ونظم الورشة كل من البنك
في مصلحة الضرائب في وزارة المال المصرية وهيئة تنمية الصناعات في وزارة
الدولي ووزارة التنمية االدارية المصرية بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ومؤسسة المقاييس والمواصفات
اللبنانية ضمن نشاطات شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(Gift-Mena).
وعقدت الورشة على مدى ثالثة أيام وشارك في افتتاحها مدير مركز كبار الممولين السيد اسامة توكل ومدير برنامج تطوير
الخدمات الحكومية في وزارة التنمية االدارية المهندس أحمد كمال.
وهدفت الورشة التي أدارها ثالثة مدربين من معهد باسل فليحان ومن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) ،إلى
نشر ثقافة الجودة في القطاع العام وإلى توحيد الرؤية الخاصة بالمعايير والمنهجية التي يجب اعتمادها في االجهزة الحكومية.
ومن المتوقع ان تساهم هذه الورشة في تطبيق معايير الجودة االوروبية في وزراتي المال والصناعة المصريتين كمشروعين
نموذجين قابلين للتعميم في الجمهورية المصرية.

لمدربين من "باسل فليحان" و"ليبنور" في مصر
ورشة
ّ
المركزية -اختتمت أعمال ورشة عمل عن "أدوات االبداع والجودة في االدارة الحديثة" في القاهرة ،شارك فيها  017من كبار
المسؤولين في "مصلحة الضرائب" في وزارة المال المصرية و"هيئة تنمية الصناعات" في وزارة الصناعة.
ّ
ونظم الورشة كل من البنك الدولي ووزارة التنمية اإلدارية المصرية ،بالتعاون مع "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي"
و"مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية" ضمن نشاطات شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقياGift-Mena.
وعُقدت الورشة على مدى ثالثة أيام ،شارك في افتتاحها مدير "مركز كبار المموّ لين" أسامة توكل ومدير "برنامج تطوير
الخدمات الحكومية" في وزارة التنمية االدارية المهندس أحمد كمال.
وهدفت الورشة التي أدارها ثالثة مدرّبين من معهد باسل فليحان ومن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور" ،إلى
نشر ثقافة الجودة في القطاع العام وتوحيد الرؤية الخاصة بالمعايير والمنهجية التي يجب اعتمادها في االجهزة الحكومية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الورشة في تطبيق معايير الجودة األوروبية في وزارتي المال والصناعة المصريتين ،كمشروعين
نموذجين قابلين للتعميم في مصر.

ورشة عمل في مصر لمدربين من معهد باسل فليحان و"ليبنور"
اإلثنين  70نيسان  4702الساعة 00:40

وطنية  -اختتمت في القاهرة أعمال ورشة عمل عن "أدوات االبداع والجودة في االدارة الحديثة" ،التي نظمها البنك الدولي
ووزارة التنمية االدارية المصرية بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
ضمن نشاطات شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (Gift-Mena).
وشارك في الورشة التي عقدت على مدى ثالثة أيام 017 ،شخصية من كبار المسؤولين في مصلحة الضرائب في وزارة
المال المصرية وهيئة تنمية الصناعات في وزارة الصناعة .وشارك في افتتاحها مدير مركز كبار الممولين اسامة توكل
ومدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية في وزارة التنمية االدارية أحمد كمال.
وهدفت الورشة التي أدارها ثالثة مدربين من معهد باسل فليحان ومن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) ،إلى
نشر ثقافة الجودة في القطاع العام وإلى توحيد الرؤية الخاصة بالمعايير والمنهجية التي يجب اعتمادها في االجهزة الحكومية .
ومن المتوقع ان تساهم هذه الورشة في تطبيق معايير الجودة االوروبية في وزراتي المال والصناعة المصريتين كمشروعين
نموذجين قابلين للتعميم في الجمهورية المصرية .

