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بزيارة ميدانية لمنطقة  االتصاالت قام محمد موىس نائب المحافظ، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير 

ي استقبالهم الشيخ عبد العزيز النجار رئيس اإلدارة المركزية
 
 .المنوفية األزهرية، وكان ف

نامج " السلوك وتم تسليم شهادات الدورة التدريب ي ية لب  " وأشارت المهندسة غادة إىل أن هناك  التكنولوج 

ي تطبيق منظومة التحول 
 
يف للتوسع ف بكافة المعاهد األزهرية،  الرقمي تنسيق كامل مع مشيخة األزهر الشر

قاعات تدريب معدة بأحدث األجهزة  5( ألف معلم ومعلمة من خالل 13حيث من المستهدف تدريب )

نامج  الختامي حديثة ضمن المنظومة، كما تم حضور فعاليات التدريب والمعدات ال األمن  التنمويللب 

، وتسليم الشهادات للمتدربي   بمركز الدراسات الوطنية واإلبداع ان   .السيب 

 االتصاالت وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندسة غادة لبيب نائب وزير 

، عقدا  موسًعا لمناقشة خطة التطوير المؤسسي  اجتماعا وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي

ي ضوء تنفيذ مستهدفات 
 
اتيجيةوالتحول الرقمي بالمحافظة ف ا  اسبر

ً
لتوجيهات القيادة مرص الرقمية، تنفيذ

 .بكافة المؤسسات الحكومية الرقمي السياسية بتفعيل منظومة التحول 

امج  جاء ذلك بحضور محمد موىس نائب المحافظ، والمهندسة راندا إمام مدير اإلدارة العامة لتنفيذ الب 

وعات بالتطوير  اإلداريالتدريبية للعاملي   بالجهاز  ، وممدوح المؤسسي للدولة، وإبراهيم واالش مدير المشر

المديريات الخدمية، ورؤساء  ومديريسمب  مسئول قاعدة بيانات اإلدارة العامة للمتابعة والتقييم، 

 .بالديوان العام الرقمي الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة، ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول 

ا بنائب وزير 
ً
تكنولوجيا المعلومات عىل أرض المنوفية العريقة، و  االتصاالت ورحب محافظ المنوفية مجدد

ا بمستوى التنسيق الكامل بي   المحافظة لحضور بمناسبة شهر رمضان المباركمقدًما التهنئة ل
ً
، مشيد

ي تنفيذ الرقمي ووزارة االتصاالت لتطبيق منظومة التحول 
 
ا دعمه الكامل لوزارة االتصاالت ف

ً
، مؤكد

 .الرقمي اسية والمعلوماتية لمنظومة التحول مخططاتها لتنفيذ البنية األس

ات المكانية ضمن 42وأشار المحافظ إىل أنه تم توفب  )  اتيجية( تابلت لمنظومة المتغب   الرقمي التحول  اسبر

وتكنولوجيا المعلومات  االتصاالت بالمحافظة، هذا وقد تناول االجتماع استعراض فيديو عن جهود وزارة 

ي تنفيذ مستهدفات مرص 
 
وخطة الوزارة لتهيئة العاملي   بالمحافظة ألعمال  الرقمي الرقمية والتحول ف

 التحول الرقمي وذلك للوصول إىل مجتمع رقمي تفاعىلي آمن ومنتج. 

 

 


