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مووداخل اإلصووالح اإلداري فووي مصوور اووين المووداخل اليكلوليوول واليي  يوول والو ي يوول  تطووور         

الايروقراطووي داري فووي اللصووث ال ووكلي موون اليوورن الر وورين لتراوور  وون ال يوول ا ول لإلصووالح اإل

الايروقراطيول  ورمر واقو م ومون  وى يسورت دلوت تحودي يك الذي يحكول التركمل مو   لإلصالح اإلداري

 مكليليوك  اليورن ساريليك / الت لولو يك المر ومك  في  وتطويرهك وتلميتيك، ول ن م   يور  ورة

في   ى اإلدارة الركمل  ار   ليوك مدرسول اإلدارة الركمول   ورة أخرى  ف س يل الر رين صكحاتيك

ود وكدة اليلدسول اإلداريول د وكدة اختوراا الح ومول  ديدة م ول ال ديدة التي أفرز  ات كهك  ف ريل 

 .Governanceوالحو مل 

      

، فكلايروقراطيول لويق قودرا  اريوك حتميوك   وت وادأ االت كه لحو التخ ص مون الايروقراطيول        

صالح اإلداري، لذا  كن مدخل التحول اإلدارة الركمل،  و كن من الطايري الاحث  ن مدخل  ديد لإل

اإلل ترولووي هووو ال ووكلل المل ووودة  صووحكث ال يوول ال ووكلي لإلصووالح اإلداري، والووذي أفوورز لموووذ  

والذي استخدى تيليك  ال ورة الصلك يل ال كل ل من االلترل  والحكساك  ا ليل الح ومل اإلل تروليل 

لمي لل الخدمك  الح وميل، وليد ايور هوذا المودخل من التيليك   هكالصغيرة واليواتث الليكلل وغير

ا هوداث المل وودة لإلصوالح اإلداري فوي مصور فوي زيوكدة   وكية وفركليول ال مي ، ول له لى يحيق 

 مل ل دولل.ال يكز اإلداري ل دولل لي ط   ادوره المرمول في ددارة التلميل المستدا

     

ارغى  يود اإلصالح اإلداري الم ليل في مصر وتطور المداخل من أله في وت من الم   ل      

من الروتين مستمرة فمك زال  ال  كوي هي  ي دلت مدخل دلي ترولي، /و ي ي/قكلولي/مؤسسي

والمست مرين والاطي الايروقراطي من المواطلين والمست مرين، ومكزال  مصكلح ال مكهير 

 .حو التيدى المل ودتترطلم ممك يرطل حر ل الدولل والم تم  ل

   

في   ل ازوغ ال ورة الصلك يل الراارل المرتاطل اكلتطورا  التيليل اليكئ ل والذ كي و      

وفي  ل محدوديل اإلل كز لمدخل التحول اإلل ترولي لإلصالح اإلداري في مصر،  ،اإلصطلك ي

ارن  كتث ومن  ى يدف  ال  م كن الاد من الاحث  ن مدخل  ديد اديل  ن مدخل التحول اإلل ترولي

التحول الرقمي يم ن أن ي  ل المدخل ال ديد لإلصالح اإلداري  اديل  ن مدخل التحول 

م امك قد ي  ل التيكل اإلصالح اإلداري دلت ال يل ال كلث  يل مك يم ن تسميته اكإلصالح اإلل ترولي

 .اإلداري الرقمي


