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-2التأهيل العلمـــى - :
 .1أستاذ مساعد تخصص علوم حاسب .2016
 .2دكتوراه فى الهندسة الكهربية (تخصص حاسب) فى مجال دعم إتخاذ القرار من خالل التنقيب فى
مستودعات البيانات من الكلية الفنية العسكرية – جامعة كالجارى بكندا .2005
 .3ماجستير فى الهندسة الكهربية (تخصص حاسب) كلية الهندسة جامعة القاهرة .1989
 .4بكالوريوس هندسة كهربية (تخصص حاسب) الكلية الفنية العسكرية (تقدير جيد جدا) .1981

 -3المهارات والقدرات-:
لدى ا لدكتور مح مد الزو يدى أكثر من  30عا ما من الخبرة المهن ية المحتر فة في صنننن نا عة تكنولوج يا
المعلومات واإلتصننا ت من خالل العمل مع العديد من المنظمات متعددة الجنسننيات في مناصننب اإلدارة
العليا والتنفيذية والخدمات ا ست شارية ،حيث اكت سب مهارات إت صال ممتازة و قدرات قيادية قوية تمكنه
من إدارة فرق العمل بطريقة ممتازة.
ولديه أي ضا خلفية شاملة في التخطيط ا ستراتيجي ،هند سة البرمجيات ،نظم دعم القرار ( )DSSوإدارة
البرامج والمشنننناريع المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات كما أن لديه خبرة التخطيط ا سننننتراتيجي وتحليل
البيانات بما يدعم إتخاذ القرار.
وتشنننمل خبرته جميع جوانب تكنولوجيا المعلومات متضنننمنة البنية التحتية لالتصنننا ت ،منهجيات تنفيذ
وإدارة المشننننروعات وضننننمان الجودة ،وتخطيط ميزانية المشننننروت ،وتطوير العمال وكتابة المقترحات
والتقييم.
منذ تخرجه كمهندس كمبيوتر عام  1981فقد ش ن ل العديد من المناصننب فى قطات تكنولوجيا المعلومات
واإلتصنننا ت تتراوح بين الباحث ،إلى المدير التنفيذي لمركز تطوير نظم آلية القيادة والســـيطرة ودعم
اتخاذ القرار بوزارة الدفاع.

وقد عمل كمستشار لعدد من الشركات العالمية كشركة بيرنج بوينت المريكية وشركة تاليس الفرنسية
وتيراداتا المريكية وكذلك لدى العديد من المؤ س سات الحكومية من خالل الم شاركة فى تنفيذ عدد من
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المشننروعات الوطنية مثل المشننروت القومى لميكنة الجمار

من خالل عمله ضننمن فريع عمل المكتب

الفني ا ست شاري للتكنولوجيا واإل صالح الجمركي لوزير المالية وقد لعب دورا رائدا في تحديث الجمار
المصرية كوسيلة لتعزيز وتسهيل التجارة كما شار

فى مشروت آلية القيادة والسيطرة ودعم إتخاذ القرار

بوزارة الدفات ،و عمل كإسنننتشنننارى لدى وزارة التنمية اإلدارية لبناء مركز التميز في تحليل البيانات وبناء
مسننننتودت البيانات الوطني كقاعدة لتحليل البيانات الحكومية باسننننتخدام أحدي البرمجيات الدولية من
شركة تيراداتا المريكية.
وفى إطار عمله ضنننمن فريع عمل المكتب الفني ا سنننتشننناري للتكنولوجيا واإلصنننالح الجمركي لوزير
المالية فقد شننملت مسننؤلياته التنسننيع مع الجهات المانحة على المسننتوى ا سننتراتيجي لضننمان
اسننتدامة البرامج وتحقيع أهداا الوزارة وتعزيز قدرات إداراة الجمار

لمواجهة التحديات والفرص الجديدة

من خالل تقديم المبادرات التكنولوجية الحديثة وتطوير اسننننتراتيجيات التمتة واإلشننننراا على الخطط
ودعمها في إطار عملية إعادة الهيكلة الخاصة بالجمار

المصرية.

ومن خالل الم شاركة فى م شروع آلية القيادة وال سيطرة ودعم إتخاذ القرار بوزارة الدفاع مع شركة
تاليس الفرنسية ،فقد مارس وتابع عملية تطوير كاملة لبناء نظام ضخم باستخدام هندسة البرمجيات
وحصـــل على المعرفة الكاملة لبناء مثل هذه األنظمة كما لعب دورا محوريا في إطالق واحد من أكبر
أنظمة  C4Iفي جميع أنحاء العالم.
وقد بدأت مسننننيرته الكاديمية في عام  1984كم حاضــــر فى العديد من األماكن األكاديمية بالقوات
المســـلحة كالكلية الفنية العســـكرية ،الكلية الحربية ،المعهد الفنى للقوات المســـلحة ،ومعهد نظم

المعلومات)  ،وفى عام  2006أن ضم للعمل بأكاديمية ال شروق وعمل كأ ستاذ م ساعد فى ق سم علوم
الحاسنننب و أشنننرا على العديد من رسنننائل الماجسنننتير بالكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى
ولديه العديد من المنشورات في المجالت والمؤتمرات العلمية.
حصننل الدكتور الزويدى على العديد من الجوائز بما في ذلك ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحســنة
في عام  ،2003وقد تم إختياره في عام  1984من قبل وزارة الدفاع ضــمن فريع عمل إلنشــاء قســم
الكمبيوتر في المعهد الفنى للقوات المسلحة بالتعاون مع شركة طومسون الفرنسية.

وخالل عام  2016قام د .زويدى بالمشنناركة في تقديم ا سننتشننارات ذات الجودة العالية لوزارة التخطيط
واإلصالح اإلداري ،لتقييم ا حتياجات ومتطلبات نظام السجل الوطني الموحد لتقديم الخدمات ا جتماعية
للمواطنين "دعم إنشنناء السننجل الوطني الموحد" إنشنناء وحدة ال( ،)UNRوخالل هذا العمل قام بتنفيذ
برنامج لنقل المعرفة في موضننوعات مسننتودت البيانات ،وتحليل البيانات ب رض دعم اتخاذ القرار ،وشننار
فى ورش العمل.
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 -4التسلسل الوظيفى-:
م
1

الفترة
إلــى
من
 2006حتى
تاريخه

الوظيفة

مكان العمننننل

أسننننتاذ مسنننناعد لطلبة البكالوريوس والدراسننننات العليا

أسنتاذ جامعى بأكاديمية الشنروق (وقت كامل)

تخصص علوم الحاسب

– الجامعة البريطانية (وقت جزئى) – الكاديمية
العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى (وقت جزئى
دراسات عليا)

2

2009
2008

2011
2009

4

2003

2005

5

2000

2005

6

2005 1981

3

وزراة التنمية اإلدارية

إستشارى دعم إتخاذ القرار
مدير للمشننروت القومى لميكنة الجمار

المصننرية ضننمن

وزارة المالية

فريع ع مل المك تب الفني ا سننننتشننننناري للتكنولوج يا
واإلصالح الجمركي لوزير المالية

 -1مدير مركز تطوير نظم آل ية الق يادة والسننننيطرة

وزراة الدفاع

ودعم إتخاذ القرار.
 -2المشنناركة فى إعداد العقود الخاصننة بنظام آلية
القيادة والسننيطرة مع شننركة تاليس الفرنسننية
ومتابعة تنفيذها.
 -3وضنننع خطط تدريب الضنننباط المهندسنننين على
أعمال صنننيانة البرامج والمعدات والشنننبكات مع
الجانب الفرنسى واإلشراا على تنفيذها.
باحث للحصول على درجة الدكتوراه

جامعة كالجارى بكندا – الكلية الفنية العسكرية

 -1إسنننتشنننارى المشنننروعات اإلسنننتراتيجية لنظم

هيئة عمليات القوات المسلحة

المعلومات (آلية القيادة والسننننيطرة ودعم إتخاذ

إدارة نظم المعلومات

القرار).
 -2رئنناسنننننة لجننان البننت الفنى والتعنناقنندى لتقييم
العروض المقدمة من الشركات فنيا وتعاقديا.
 -3إعداد كراسات المواصفات وتحديد المطالب الفنية
للمعندات والبرامج لميكننة العنديند من أفرت نظم
المعلومات.
 -4محلل ومصصم نظم للعديد من النظمة.
 -5مدير قواعد بيانات.
 -6بناء تطبيقات نظم المعلومات الج رافية.
 -7مخطط برامج مستخدما العديد من ل ات البرمجة.
 -8العمل على المنصات) (Platformsالتالية :
 -9يو ن كس -ل ي نو كس -و يننندوز -آر

إ ن فو ( ن ظم

المعلومات الج رافية).

 -5األنشطة العلمية والبحوث-:
 -1البحاي والتجارب العملية في فرنسا
المشاركة في تطوير وإدارة نظام آللية القيادة والسيطرة ودعم إتختذ القرار  C4Iلمدة  17عاما ( )2005-1989مع
شركة تاليس الفرنسية.
 -2عضو في الفريع الذي أنشأ قسم علوم الحاسب في المعهد الفنى للفوات المسلحة وعضو هيئة التدريس (-1984
.)1988
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 -3المشاركة فى المؤتمرات
 .Aالمؤتمر الدولى رقم  18لشركة تيراداتا لمستودعات البيانات والبيانات الكبيرة بكوبنهاجن من  17-14ابريل 2013
 .Bالمؤتمر الدولى رقم  11لعلوم الفضاء وتكنولوجيا الطيران  19-17مايو عام  ،2005الكلية الفنية العسكرية،
القاهرة ،مصر.
 .Cالمؤتمر الدولى رقم  13لنظريات الحاسب وتطبيقاته أغسطس  2003اإلسكندرية ،مصر.
 -4المشاركة في برامج اإلصالح التعليمى للمعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات-أكاديمية الشروق منذ عام
 2006وحتى اليوم.

-6البعثات التخصصية
م

السنة

1

 17-14ابريل

الدولة
الدنمار

2013

المأمورية
المؤتمر الدولى لشركة تيراداتا لمستودعات البيانات وتحليل البيانات الكبيرة لدعم إتخاذ
القرار

2

2012

قطر

3

2010

المانيا

4

2003

كندا

5

2002

المانيا

مراقبة الجودة في شركة سيمنس

6

1996:2000

فرنسا

المشاركة فى إدارة مشروت آلية القيادة والسيطرة مع شركة تاليس الفرنسية.

7

1989:1992

فرنسا

المشاركة فى تطوير البرمجيات ضمن فريع إدارة مشروت آلية القيادة والسيطرة مع شركة

8

1984

فرنسا

برنامج تدريب المدربين (أساتذة الجامعة) في جامعة قطر  -كلية العمال وا قتصاد لحضور
دورة برنامج تخطيط موارد المؤسسة  SAP ERPمن شركة ساب اللمانية
إجتمات عمل مع مجلس إدارة شركة كونجكت اللمانية -شركة رائدة فى تطوير برمجيات
إلدارة دورة حياة المبانى Infrastructure Life Cycle Management (Plan-Build-
)Operate
العمل فى النشطة البحثية المتعلقة بالحصول على درجة الدكتوراه بقسم الهندسة
الكهربائية جامعة كالجاري.

تاليس الفرنسية.
دورات تدريبية ب رض إنشاء قسم الحاسب بالمعهد الفنى للقوات المسلحة

-7الدورات التدريبية-:
ك أ ) خارج جمهورية مصر العربية
 .1بعثة جمع مادة علمية لإلعداد لرسالة الدكتوراه بجامعة كالجارى ،كندا .2003
 .2مأمورية تفتيش ومراقبة الجودة بشركة سيمنز لصالح إدارة نظم المعلومات ،المانيا .2002
 .3المشاركة مع شركة تاليس الفرنسية فى تنفيذ وإدارة نظام آلية القيادة والسيطرة بفرنسا خالل الفترة من  1996حتى
.2000
 .4دورة جودة صناعة البرمجيات " "Software Quality Assuranceبجامعة طومسون الفرنسية .1998
 .5دورة تطوير البرامج بجامعة طومسون الفرنسية 1998بإستخدام العناصر الشيئية متضمنة -:


برمجة العناصر الشيئية بإستخدام ل ة سى "Object Oriented Concepts with C++" ++



إستخدام الدوات الفنية فى بناء التطبيقات ( .)Corba-Orbix -Ilog Views -H tools ++

 .6المشاركة مع شركة تاليس الفرنسية فى تنفيذ نظام آلية القيادة والسيطرة كرئيس مجموعة البرامج والتطبيقات من
عام  1996الى عام .1998
 .7المشاركة مع شركة تاليس الفرنسية فى تنفيذ نظام آلية القيادة والسيطرة كمخطط برامج ومحلل نظم من عام 1989
الى عام .1991
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 .8دورة ميكروبروسيسور بشركة طومسون الفرنسية 1984

""Microprocessor and Microprocessor Based Computers

 .9دورة طرق تدريس " " "Teaching Techniquesبشركة طومسون الفرنسية .1984

كب ) داخل جمهورية مصر العربية
 .1دورة تدريبية مكثفة على إستخدام وادارة حزمة البرامج راشيونال من شركة  IBMبهدا تطوير البرمجيات بأسلوب
قياسى طبقا لمنهجية ( .CMMIبواسطة خبراء أجانب بشركة .)IBM
 .2دورة تدريبية مكثفة على تحسين عمليات تطوير البرمجيات (بواسطة خبراء معهد  QAIمن الهند) دورة إدارة
قواعننند البياننننات " "Microsoft SQL Server 2005بشننركة آى تى إيجبت ،اكتوبر .2005
 .3دورة مقدمة فى ل ة الجافا " "Introduction to Javaبشننركة اوبن سوفت.2001 ،
 .4دورة مقدمة فى ل ة سى " “Introduction to C ++بشننركة آى بى إم .1995 ،
 .5دورة فيجوال سى  “Visual C++” ++بشننركة آى بى إم .1995 ،
 .6دورة مقدمة بى سى آر

إنفو " “Introduction to PC Arc infoبشننركة كواليتى إستاندرد .1994 ،

 .7دورة تحليل وتصميم النظم بإستخدام العناصر الشيئية "  “Object Oriented Analysis and designبشننركة إن
سى آر .1994 ،
 .8دورة مقدمة لنظام التش يل يونكس " “Introduction to UNIXبشننركة آى سى إل .1993 ،
 .9دورة إدارة قواعننند البياننننات "  "4GL Informix DBMSبشننركة آى سى إل .1993 ،
 .10دورة جودة صناعة البرمجيات " "Software Quality Assuranceهيئة التوحيد القياسى بهيئة تسليح القوات
المسلحة  ،ديسمبر .1994
 .11دورة إدارة الجودة الكلية والقياسات الدولية أيزو  9000بالجامعة المريكية .1994
""Quality Management and Quality Assurance Series of Standards ISO-9000

-8األنواط والميداليات- :
ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

التوقيـــــــع ك

)

دكتور مهندس  /محمد على طه الزويدى
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