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 كلمة( 463كلمة وطويل  120يحتوى هذا الملف على ملخصين )قصير  

  1988عام  حاصل على الدكتوراه في هندسة الحاسبات من جامعة كاليفورنيا    د. أحمد محمود درويش
 .  1999عام    وجائزة الدولة التشجيعية للعلوم الهندسية

. كما  2007اختارت سنغافورة د. درويش ليكون أحد أهم الشخصيات المؤثرة فى الشرق األوسط عام  
 . المسار الحياتى المتميزميدالية  2107ته جامعة كاليفورنيا فى عام  حمن

ورئيس    .2011-2004كان وزيرا للدولة للتنمية اإلدارية فى الفترة من    ماتقلده   ينعام  ينآخر منصب
السويس ) لقناة  االقتصادية  من    (.2017-2015المنطقة  للعديد  االستشارية  من األعمال  بالكثير  قام 

اليونسكو  و   الصحة العالمية واليونسيف   منظمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائى و المنظمات الدولية ومنها 
والهيئات واليونيدو   الوزارات  من  العديد  وكذلك  األوربية.  والمفوضية  الدولي  والبنك  واإليسكوا  والفاو 

وا المصرية  الشركات  من  العديد  الى  باإلضافة  المصرية  والبنوك  والشرق  الحكومية  مصر  فى  لعالمية 
   .الواليات المتحدة األمريكيةوأوروبا و األوسط وأفريقيا 

 http://www.amdarwish.comلمزيد من التفاصيل رجاء التفضل بزيارة 
 
 

درويش محمود  أحمد  عام    د.  مواليد  بكالوريوس 1959من  على  حصل  االتصاالت   .  هندسة 
، ثم حصل على  1984و  1981اجستير هندسة الحاسبات من جامعة القاهرة عامى  وموااللكترونيات  

في الفلسفة  عام   دكتوراه  الحاسبات  المتحدة    1988هندسة  بالواليات  ديفز  كاليفورنيا  جامعة  من 
  األمريكية.

، كما اختارت سنغافورة  1999لعام   على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسيةد. درويش حاصل  
الشرق األوسط عام   المؤثرة فى  ليكون أحد أهم الشخصيات  . وأخيرا منحته جامعة  2007د. درويش 

 . 2017كاليفورنيا بديفز ميدالية المسار الحياتى المتميز عام 
ج األمم المتحدة  برناماالستشارية للعديد من المنظمات الدولية ومنها  د. درويش قام بالكثير من األعمال 

و  واليونسيفمنظمات  اإلنمائى  العالمية  الدولي   والفاوواليونيدو  اليونسكو  و   الصحة  والبنك  واإليسكوا 
الى  باإلضافة  المصرية  والبنوك  الحكومية  والهيئات  الوزارات  من  العديد  وكذلك  األوربية.  والمفوضية 

المصرية الشركات  من  األوسوا العديد  والشرق  مصر  فى  المتحدة لعالمية  والواليات  واوروبا  وأفريقيا  ط 
 .األمريكية
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( حيث وضع  2017-2015آخر منصبين عامين تقلدهما: رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس )
المشروع )  أساس  الضخم  و   461القومى  مربع  )  6كم  اإلدارية  للتنمية  الدولة  ووزير  -2004موانئ( 

الوزارية  2011 الحقيبة  هذه  شملت  برنامج  (.  واستراتيجيات  سياسات  إعداد  كان  األول  محاور.  ثالثة 
.  1  مشروعات هى   4الحكومة االلكترونية وإدارة تنفيذه بالتعاون مع كافة الوزارات. وقد شمل البرنامج  

األساسية   جديدة  2البنية  قنوات  من  الخدمات  تقديم  أتاحة  الدولة  3.  موارد  إدارة  نظم  تطوير   .4 .
قواع وربط  الثانىاستكمال  المحور  القومية.  البيانات  للجهات كان    د  المؤسسى  التطوير  وتنفيذ  تصميم 

الحكومية مصحوبا بفكر جديد لبناء القدرات. أما المحور الثالث فكان ارساء فكر الحوكمة الرشيدة بما 
بحك  وااللتزام  المعلومات  وتداول  االفصاح  وتنظيم  والنزاهة  الشفافية  مثل  هامة  مبادئ  من  م  يتضمنه 

 القانون فى الحكومة والقطاع العام.
الى   لمصر  االنترنت  على  االلكترونى  الخدمات  مؤشر  فقفز  العالمى  التقدير  العمل  فريق  جهود  نالت 

لألمم المتحدة كما حصلت مصر على جائزة أفضل   2010 دولة فى تقرير  192من بين    23المركز  
. كما  2008اد األفريقى فى جوهانسبرج فى  ومن االتح  2009خدمة من األمم المتحدة فى نييورك عام  

التعاون   بينها مؤتمر منظمة  تم دعوته ليكون متحدثا فى العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية من 
والتنمية   بباريس    OECDاالقتصادى  االصالح"  حدوث  "كيفية  لمنظمة    –  2010عن  العام  المؤتمر 

 التجمع الدولى للهوية الرقمية بنيس فى  –  2011ا فى  بفيين   UNIDOاألمم المتحدة للتنمية الصناعية  
 . 2013مجموعة هلسنكى لتطوير نظام االستثمار العالمى بهلسنكى فى  – 2013و   2012

  1988بدأ د. درويش مساره األكاديمي مدرسا بجامعة كاليفورنيا ثم بكلية الهندسة جامعة القاهرة عام  
، وفيما بين هذه الفترة كان  1999هندسة الحاسبات عام    فأستاذا بقسم  1994ثم استاذا مساعدا عام  

 . 1997و   1996زائرا  بقسم الهندسة الكهربائية جامعة فرجينيا تك وذلك خالل عامى  أستاذا  
درويش   عضود.  أنه  حيث  العلمية،  األنشطة  من  العديد  الدولية   له  العلمية  الجمعيات  من  بالعديد 

العلمي بالمشاركة لتصميم وتطوير  وهيئات تحرير وتحكيم المجالت  له حقوق ملكية  الدولية. كما أن  ة 
حزم من  مجموعة  عالمية   وتنفيذ  وشركات  بحثية  ومعامل  بجامعات  تستخدم  والتي  متعددة  برامج 

منشورا في   بحثا محكما  64باإلضافة الى العديد من المشروعات البحثية الممولة. انتاجه العلمى يشمل  
مقالة مدعوة في المحافل    11كتب و  4المؤتمرات المرموقة، ومساهمة فى  المجالت العلمية المحكمة و 

 . رسالة ماجستير 26رسائل دكتوراه،   10الدولية المختلفة. أشرف على 
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