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نبذة
عن عمل اإلدارة العامة للخدمات العمالية بوزارة القوى العاملة
تقوم اإلدارة العامة للخدمات العمالية بما يلي :
 تنفيذ ندوات توعية للعاملين بالمنشات على المستوى القومي في مجااتت نادوات ناانوالعمل – ندوات دينية – ندوات مكافحة اإلدما

والتعاطي )0

 تنفيذ مسابقات للعاملين بالمنشآت دينية – ثقافية – موسيقية – فنو تشكيلية – لوحااتإرشادية )0
 التأكد من التزام المنشآت بتونيع الكشف الطبي على العامل نبل التحانه بالعمل التأكد من التزام المنشآت التي يبلغ عدد العااملين بااا  50عاام فاأك ب بتقادي الحاد اتدنايللخدمات طبقا لقبارات وزيب القوى العاملة .
 تقيااي المنشااات وتبشااي المنشااآت المتمياازة فااي مجااات تطبياان نااانو العماال للفااوز بكاااالتميز أو درع التميز أو ميدالية التميز0
 تنفيذ معبض للفنو التشكيلية لعبض أعمات المشاركين بمسابقة الفنو التشكيلية0 تنفيذ معبض لتسوين منتجات القطاع العام – المشابوعات الغاريبة – المابأة المعيلاة –الجمعيات األهلية )0
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ويسعد اإلدارة مشاركة جميع
العاملين بالمنشآت باألنشطة التي
تقدمها

أسماء الشبكات الفائزة في أنشطة الوزارة و الحاصلة على المباكز
المتميزة بحسب مشاركة العاملين
خ ت عام2016/2015
***********
كا التميز
 - 1المغبية ل تغاتت
درع التميز
 - 2النغب للبتبوت
ميدالية التميز
 - 3مغب للحبيب الغناعي
ميدالية تذكارية
 - 4القاهبة لتكبيب البتبوت
ميدالية تذكارية
 - 5العامة لمنتجات الخزف والغيني
ميدالية تذكارية
 - 6شمات القاهبة لتوزيع الكابباء
ميدالية تذكارية
 -7سيد لألدوية
ميدالية تذكارية
 -8اإلسكندرية للبتبوت
ـ تم منح جميع رؤساء مجالس إدارة المنشآت المشاركة شهادة تقدير موقعة من
معالي الوزير
ـ تم منح العمال الفائزين في المسابقات المختلفة شهادات استثمار
ـ تم منح جميع العمال المشاركين من المنشآت المختلفة شهادة تقدير موقعة من
معالي الوزير
هذا ويسعدنا تشجيعكم للعاملين بمنشآتكم على المشاركة في هذه األنشطة التي تنفذ
ت حت رعاية السيد األستاذ وزير القوى العاملة وتولى الوزارة اهتماما كبيرا لها

مع أطيب التمنيات لجميع المنشات
المشاركة في هذه األنشطة بالتوفيق
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وزارة القوى العاملة
اإلدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة
وتأمين بيئة العمل
اإلدارة العامة للخدمات العمالية

دليــل المســـــابقات
لعام 2017/ 2016
مقدمــة
في إطار الدور المنوط بوزارة القوى العاملة لرعاية العاملين ب المنشآت والمتدربين بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة
على المستوى القومي إلبراز مواهبهم وتش جيعهم على التفوق واإلبداع في مختلف المجاالت  00وفى هذا الصدد يتم تنظيم

المسابقات " الدينية – الثقافية  -الموسيقية  -الفنون التشكيلية  -اللوحات اإلرشادية " وب رامج التوعية للعاملين بالمنشآت
000و معارض تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية ...

هذا و ال يشترط للفوز في تلك المسابقات بلوغ مستوى المحترفين بل يكفى اإللمام باألصول الفنية واألدبية نظري اً
وتطبيقاً  ،كذلك يتم منح شهادات تقدير وجوائز وأن قلت قيمتها المادية إال أنها تحتفظ بقيمتها المعنوية كحافز لممارسة

الهواية واإلبداع

ومما هو جدير بالذكر أن رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المختلفة التي تشجع عمالها على المشاركة في كافة
المسابقات له أثر عظيم في إشباع ميولهم وهواياتهم ومردوداً بناءاً في زيادة اإلنتاج
أهــداف المسابقات
 - 1شغل أوقات فراغ العمال بالهوايات النافعة وإتاحة فرص التعارف والتنافس الشريف بين عمال المنشآت المختلفة .
 - 2تعميق وتأصيل القيم الروحية والقومية في نفوس العمال وتوعيتهم بالقضايا القومية .
 - 3إشباع الميول والهوايات النافعة بين العمال عن طريق ممارسة األنشطة األدبية والفنية ونشرها بين أكبر عدد من العمال
وإتاحة الفرصة للتعبير عن الذات مما يساعد على تحقيق التوازن واالستمتاع بها األمر الذي يؤدى بالضرورة إلى زيادة

اإلنتاج وتحسينه وتجويده .
 - 4إتاحة الفرصة لظهور قيادات عمالية ترعى وتنمى هذه األنشطة بين العمال .
 - 5اكتشاف العمال ذو المواهب الثقافية والفنية المختلفة وتوجيهم للهيئات والمؤسسات المختصة التي تتيح لهم مزيد من
الرعاية لتنمية مواهبهم ورعايتها وصقلها .

 - 6االحتفال بالمناسبات القوميـة .
 - 7االهتمام برعاية ذوى االحتياجات الخاصة والعمل على مشاركتهم فى األنشطة المختلفة من اجل دمجهم مع جميع
فئات المجتمع .

 - 8مشاركة المرأة الفعلية في كافة المسابقات والبرامج .
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الفئات التي لها الحق في االشتراك في المسابقات :
 - 1العاملين بمنشات القطاع الخاص والعام وقطاع األعمال العام على المستوى القومي
 - 2ذوى االحتياجات الخاصة بجميع القطاعات السابقة.
طريقة اإلشراك في المسابقات
 - 1يفتح باب االشتراك للمنشآت خالل المدة من  2016/10/1حتى تاريخ بدء كل مسابقة

 - 2تقدم طلبات االشتراك على النموذج  2 ، 1المعد لذلك والمرفق بنهايـة دليـل المسـابقات كـل مسـابقة علـى حـدى إلـى وزارة
الق ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ــة موض ـ ـ ــحاً بـ ـ ـ ـه ن ـ ـ ــوع المس ـ ـ ــابقة (موق ـ ـ ــع م ـ ـ ــن الس ـ ـ ــيد رئ ـ ـ ــيس مجل ـ ـ ــس اإلدارة أو م ـ ـ ــن ين ـ ـ ــوب عن ـ ـ ــه

( 3ش ــارع يوس ــف عب ــاس  -مدينـ ـة نص ــر  -ال ــدور الث ــامن  -اإلدارة العام ــة للخ ــدمات العمالي ــة أو مديري ــة الق ــوى العامل ــة

بالمحافظة .

 - 3االشتراك في المسابقات مفتوح أمام جميع المنشات التي تنطبق عليها الشروط بكافة أنواعها ومن الجنسين وحتى تاري خ
بدء كل مسابقة
 - 4جميع نفقات االنتقال والمعيشة لألفراد المشاركين فى المسابقات تتحملها المنشآت المشتركة

 - 5اليسمح باالشتراك فى المسابقات إال للعمال المشتركين والوارد أسمائهم فى الكشوف المعتمدة من المنشآت على أن
يحضر المشترك بطاقة إثبات شخصيته.
 - 6يراعى كتابة عنوان محل اإلقامة ورقم هاتف العمل والمنزل والمحمول للمتسابقين فى النموذج .

 - 7يتم تقييم كافة المسابقات بمعرفة أساتذة متخصصين وليس للمشاركين حق االعتراض على نتائج التقييم
ملحـوظــــة
لالستفسار يمكن االتصال بتليفون  22610484أو فاكس  ، 22609879سويتش الوزارة (من 22609361الى
 ( 22609367اإلدارة العامة للخدمات العمالية تليفون داخلي 1433 :
الجوائـــز العـامـة
 - 1يمنح رؤساء مجالس إدارة الشركات المتميزة الجوائز التالية :
-الجائزة األولى كأس التميز

-الجائزة الثانية درع التميز

 -الجائزة الثالثة ميدالية التميز

  5ميداليات تذكارية لعدد  5منشات يتم اختيارها حسب ترتيب التميزكما يمنح جميع رؤساء مجالس اإلدا رات المشارك منها عمال شهادات تقدير معتمدة من معالي الوزير .

 - 2يمنح الفائزين فى كل فرع من فروع المسابقات المختلفة جوائز مالية كما يتم منحهم شهادات تقدير
معتمدة من معالى الوزير

 - 3يمنح المشاركون في المسابقات المختلفة شهادات تقدير معتمدة من معالي الوزير (فائزين وغير فائزين
 - 4يتم نشر أسماء المتسابقين الفائزين في مجلة العمل.

 - 5يقام حفل تحت رعاية معالى الوزير لتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات المختلفة وكذا شهادات التقدير .
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المسـابقة الدينيــة
االختبارات في هذه المسابقة شفهية وتتم بمعرفة أساتذة متخصصين من األزهر الشريف
ويسأل المتسابقون في الثالث مستويات فى القرآن الكريم  ،والفقه  ،واألحاديث  ،والسيرة النبوية
القرآن الكريم
أوالً :
 - 1المستوى األول  :حفظ القرآن الكريم كامالً مع التجويد والتفسير .

 - 2المستوى الثاني  :حفظ خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم مع التجويد والتفسير .
 - 3المستوى الثالث  :حفظ سبعة أجزاء من القرآن الكريم مع التجويد والتفسير .
هذا باإلضافة إلى اإلجابة شفويا على األسئلة التالية :

س : 1ما اآليات التسع التى بعث هللا باا موسى عليه الس م ) فى القبآ الكبي ؟؟
س : 2م ا عدد خزنة جان المذكورين فى القبآ الكبي ؟؟
س : 3ما أشجار الجنة التى ذكبت فى القبآ الكبي ؟؟

س : 4ماهى أوت خمس سور نزلت من القبا الكبي ؟؟

س : 5ماهى المعبكة التى كان ت سببا في تعجيل المسلمين بجمع القبا ؟

الفقه :ـ
س 1هل يجوز أ يؤ َّم متيم ٌ متوضئاً؟؟
 2لو اشتبات عليك القبلة وت تدري إلى أي الجاات تغلي فماذا تفعل؟؟
 3إذا سلّ اإلمام في ص ة الظاب بعد التشاد األوت ناسيا ً  ..فماذا يفعل؟؟
 4أتيت من سفب ول تن فتب ة طويلة وكنت في إرهاق شديد ولو نمت بعد المربب لجزمت أ تفوتك ص ة العشاء ويخبج ونتاا
فماذا تفعل ؟؟
س 5إذا كا الفبد مأموما ً في المسجد الحبام م ً وت يبى اإلمام وت يبى المأمومين كأ يكونوا في الطابن العلوي  ..فال تغ
ص ته وهو يسمع المكبب؟

الحديث :ـ
س : 1نات النبي صلى هللا عليه وسل
س : 2نات صلى هللا عليه وسل

ث ث من فعل أهل الجاهلية تيدعان أهل اإلس م )) فما هن ؟

من بنى هلل مسجدا ولو كمفحص نطاة أو أصرب بنى هللا له بيتا في الجنة)).

ما معنى مفحص نطاة )؟
س : 3حبم رسوت هللا صلى هللا عليه وسل الوشب والوش والنتف ) فما الوشب ؟
س : 4نات البسوت صلى هللا عليه وسل "ت يدخل الجنة نتّات" ،فمن هو القت ّات؟

س : 5ا كمل الحديث  :ما من شيء أثقل في ميزا المؤمن يوم القيامة من  ) .......؟
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السيبة النبوية :ـ
س : 1ك استمبت الدعوة اإلس مية في مكة نبل الاجبة ؟.
س : 2في اي عام من البع ة النبويه ذهب النبي الي الطائف ناصدا هدايتا ؟
س : 3ك مبة رأي فياا البسوت جببيل عليه الس م بغورته الحقيقية؟

س : 4يا أياا الذين امنوا ت تبفعوا أصواتك فوق صوت النبي  "...تخوف احد ال غحابة أ تكو هذه اتيه ند نزلت فيه  ،فمن هو
؟ وماذا نات له البسوت صلى هللا عليه وسل ؟

مواعيد االختبارات ( الشفوية ) بديوان عام
وزارة القوى العاملة  3ش
عباس  -مدينة نصر -القاهرة
المحافظــــــــــــة
اليـوم
السـاع
والتاريخ
ة
10صباحاً
10صباحاً
10صباحاً
10صباحاً

االثنين2017 /2/13
الثالثاء

يوسف

القاهرة  -الفيوم  -بنى سويف  -المنيا  -أسيوط  -الوادى الجديد .
اإلسكندرية  -البحيرة  -مرسى مطروح  -السويس  -اإلسماعيلية  -بورسعيد

2017 /2/14

 -الشرقية  -شمال سيناء  -جنوب سيناء

االربعا 2017 /2/15الجيزة –القليوبية -الدقهلية  -الغربية  -دمياط  -كفر الشيخ  -المنوفية -
سوهاج – قنا  -أسوان – البحر األحمر  -األقصر .
الخميس

2017 /2/16

الجوائــــــز

الذين لم يتمكنوا من الحضور فى المواعيد المحددة للمسابقة
يمنح الفائزون الحاصلون على أعلى الدرجات في موضوعات المسابقة جوائز مادية

باإلضافة إلى شهادة تقدير لجميع المشاركين موقعه من معالى الوزير
ملحوظة  :لن يسمح باالشتراك فى المسابقة إال بصورة بطاقة الرقم القومى سارية
لمدة عام على األقل
مع االلتزام بالموعد المحدد للمحافظة التابع لها
المنشاة بالجدول السابق او الحضور فى اليوم األخير للمسابقة
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ثانيا  :المسابقة الثقافية
أوال

1

ا لبحوث العمالية :

:

موضوع البحث  ( :التنمية المستدامة

 #عناصر البحث

:

 -محاور أساسية في التنمية المستدامة

 -ماهية التنمية المستدامة

 -أهداف التنمية المستدامة ومبادئها

 -مالمح التنمية المستدامة فى المدن المصرية

 -التنمية المهنية المستدامة

 -قانون حماية البيئة فى إطار التنمية المستدامة

ملحوظة  :يجب ذكر المراجع والمصادر التى استند إليها البحث
ثانيا

:القصة القصيــــرة :

قصة قصيرة هادفة ( عمل حر هادف ) ال تقل عن  10صفحات فلوسكاب وال تزيد عن  20صفحة مع مراعاة
شروط ومواصفات القصة القصيرة وهى
سرد قصصي قصير نسبيا يمتلك عناصر الدراما ويركز على شخصية واحدة في موقف واحد وفى لحظة
واحدة
شروطها:
- 4تبدأ وتنتهي في وقت قصير
- 1المقدمة - 2العقدة - 3الحل
عناصرها:
- 1الشخصية - 2الحدث والبيئة - 3الزمان والمكان
ثالثا :الشعر
قصيدة شعرية هادفة ال تقل عن  15بيتا .
رابعا  :الزجل
مقطوعة زجلية هادفة ال تقل عن  15بيتا .
خامسا :

تقييم المسابقة :

يتم تقييم المسابقة بمعرفة متخصصين فى هذه الموضوع ات 0

الجوائــــــز يمنح الفائزون الحاصلون على أعلى الدرجات في موضوعات المسابقة جوائز مادية باإلضافة
إلى شهادة تقدير لجميع المشاركين موقعه من معالى الوزير
مواعيد المسابقة :
سادسا :
يتم استالم األعمال المشاركة فى المسابقة حتى نهاية شهر مارس 0 2017
ملحوظة :ـ سوف يتم استبعاد األعمال فى حالة عدم استيفاء المتسابق لبياناته
الشخصية فى النموذج رقم 2
 لن يسمح باالشتراك فى المسابقة إال بصورة بطاقة الرقم القومى ساريةلمدة عام على األقل
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ثالثا  :المسابقة الموسيقية
 - 1الغناء الفردى
 - 2التواشيح الدينية
 - 3العزف الفردى ( على أن يحضر المتسابق األله الخاصة به
الجوائــــــز

يمن ح الفائزون الحاصلون على أعلى الدرجات في موضوعات المسابقة جوائز مادية

باإلضافة إلى شهادة تقدير لجميع المشاركين موقعه من معالى الوزير
مواعيد المسابقة :
يتم اختبار المتسابقين خالل الفترة من يوم الثالثاء  2017/2 /28حتى يوم الخميس 2017/3/2
لن يسمح باالشترا ك فى المسابقة إال بصورة بطاقة الرقم القومى سارية لمدة
عام على األقل

-

رابعا  :مسابقة الفنون التشكيلية
موضوع المسابقة " عمل فنى حر "
فى إحدى المجاالت التالية :
 - 1الرسم الزيتى

 - 3التصوير الضوئى

 - 2الرسم بأنواعه األخرى

 - 5الخط العربى

 - 4النحت والخزف و األعمال النحاسية

- 6األشغال اليدوية (الحفر بالخشب – الرسم على الزجاج – الحلى اليدوية – اللوحات بالخوص
- 7األعمال النسوية ( يدويا
طريقة االشتراك فى المسابقة :
 1تسلم األعمال الفنية إلى اإلدارة العامة للخدمات العمالية بالوزارة عند إخطار المشاركين
 2لإلدارة الحق فى رفض أي عمل من األعمال الفنية دون المستوى 0
 3يقام معرض الفنون التشكيلية خالل شهر مارس  2017وسوف يتم إخطار المشاركين بموعد ومكان إقامة المعرض
 4يرفض نهائيا األعمال الفنية التى قدمت فى معارض األعوام السابقة 0

 5يسمح للمشترك باالشتراك بثالث أعمال بحد أقصى وتكون أبعاد اللوحة التزيد عن  90 × 60وفى حالة زيادة حجم
اللوحة يكتفى بعدد  2لوحة فقط .
الجوائــــــز :

يمنح الفائزون الحاصلون على أعلى الدرجات في موضوعات المسابقة جوائز مادية باإلضافة إلى

شهادة
تقدير لجميع المشاركين موقعه من معالى الوزير
على جميع المشاركين فى المسابقة إرسال طلبات االشتراك حتى
موعد أقصاه  25فبراير  2017وذلك لحصر عدد المشاركين (ولن
يسمح باستقبال طلبات االشتراك أثناء إقامة المعرض
لن يسمح باالشتراك فى المسابقة إال بصورة بطاقة الرقم
القومى سارية لمدة عام على األقل
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خامسا  :مسابقة تصميم لوحات إرشادية تثقيفيةفى القضايا التى يعانى منها المجتمع
المجــــاالت :
- 1مكافحة اإلدمان

 - 2تنظيم األسرة

 - 4ترشيد االستهالك

 - 3محو األمية

 - 6نشر ثقافة العمل الحر

 - 5الحد من التلوث

 8ـ التوعية بأحد الموضوعات التى تهم المجتمع

– 7الحد من عمالة األطفال
شروط المسابقة :
- 1أن تكون اللوحة مرسومة باأللوان

- 2أن تعبر اللوحة عن القضية المطروحة بالرسم والتعليق المناسب.
طريقة االشتراك فى المسابقة :
 - 1تسلم األعمال الفنية إلى اإلدارة العامة للخدمات العمالية بالوزارة عند إخطار المشاركين
 - 2لإلدارة الحق فى رفض اى عمل من األعمال الفنية دون المستوى
 - 3يقام هذا المعرض مع معرض الفنون التشكيلية خالل شهر مارس وسوف يتم إخطار المشاركين بموعد ومكان إقامة
المعرض .

الجوائــــــز

يمنح الفائزون الحاصلون على أعلى الدرجات في موضوعات المسابقة جوائز مادية

باإلضافة إلى شهادة تقدير لجميع المشاركين موقعه من معالى الوزير
 لن يسمح باالشتراك فى المسابقة إال بصورة بطاقة الرقمالقومى سارية لمدة عام على األقل
سادسا  :معارض تسويق وترويج منتجات شركات القطاع العام و
أصحاب المشروعات الصغيرة و الجمعيات األهلية والمرأة المعيلة
تقوم الوزارة بإقامة هذه المعارض على مدار العام فى المناسبات القومية لمدة أسبوع بدون مقابل لتشجيعهم
على إقامة هذه المشروعات والمساهمة فى حل مشكلة البطالة
طريقة االشتراك
االتصال بالتليفونات المدونة بالدليل وإبداء الرغبة فى االشتراك .
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نمــــــوذج رقــــــــم ()1
اسم المنشأة :
العنــــــــوان :
ر قم التليفون :
طلب اشتراك فى المسابقة
السيدة األستاذة  /رئيس اإلدارة المركزية
العمل

ـة
ـة وحمايـة القـوى العاملـ
لرعايـ

ـة
ـأمين بيئـ
وتـ

ــة  -وزارة القــوى
ــدمات العماليـ
اإلدارة العامــة للخـ
العاملة
 3شارع يوسف عباس  -مدينة نصر  -القاهرة
تحية طيبة  000وبعـــد
فى االشتراك فى المسابقة (
ترغب شركة /

فرع (

التى تنظمها الوزارة لعام  00 2017 / 2016ومرفق كشف بأسماء المتسابقين 0
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
رئيس مجلس
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اإلدارة

نمــــــوذج رقــــــــم ()2
اســــــم المنشأة :
العنــــــــوان :
رقــــــم التليفون :
رقم الفاكس :
كشف بأسماء المشتركين في المسابقة (

م

االسم رباعي
من واقع
بطاقة الرقم
القومي

الوظيفة
الحالية

عنوان
السكن
الحالي

تليفون
العمل

)
تليفون
المنزل

محمول

ملحوظة  - :يحرر كشف بأسماء المشتركين لكل مسابقة على حدى مع التأكيد على كتابة عنوان سكن
المشترك بوضوح .
هذا ولن يلتفت ألي نموذج يقدم لالشتراك في اى مسابقة إذا لم تستوفى هذه البيانات تفصيليا
وسوف يتم استبعاد الذى لم يستوف بياناته .
 صورة بطاقة الرقم القومى للمشاركين شرط اساسى لقبول طلب االشتراك 0يعتمـد ،
رئيس مجلس اإلدارة
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