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تاريخ الميالد

 25مايو 1959

المؤهالت العلمية

دكتوراه الفلسفة فى هندسة الحاسبات  1988جامعة كاليفورنيا ديفز  -الواليات
المتحدة األمريكية.

ماجستير هندسة الحاسبات  1984جامعة القاهرة.

بكالوريوس هندسة االتصاالت وااللكترونيات (مع مرتبة الشرف) 1981

الجوائز

جامعة القاهرة.

جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية لعام .1999

أكثر الشخصيات تأثي ار فى الشرق األوسط  -سنغافورة .2007
ميدالية المسار الحياتى المتميز – جامعة كاليفورنيا .2017

لمحة من التاريخ الوظيفى
 رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس (نوفمبر  – 2015ابريل )2017
 وزير الدولة للتنمية اإلدارية (يوليو  – 2004يناير )2011

 أستاذ هندسة الحاسبات  -كلية الهندسة  -جامعة القاهرة (سبتمبر  -1999يوليو – )2004
(مارس  – 2011نوفمبر ( – )2015مايو  – 2017حتى تاريخه)

 أستاذ زائر :قسم الهندسة الكهربائية والحاسبات – جامعة فرجينيا تك ( – )97-96صيف .99
األعمال االستشارية

 استشارى العديد من المنظمات الدولية ومنها،FAO ،UNESCO, UNDP, UNIDO :
 ،ESCWAالبنك الدولى ،المفوضية األوربية.

 استشارى العديد من الو ازرات والهيئات الحكومية المصرية

 استشارى العديد من الشركات المصرية والعالمية في مصر والشرق األوسط وأفريقيا واوروبا
والواليات المتحدة األمريكية.
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لمحة من األنشطة

االستشارات



استشارى شركة مايكروسوفت للخطة القومية لدول الشرق األوسط وافريقيا (.)2014-2012

استشارى للعديد من الشركات والبنوك ومنها مجموعة شركات مصرية عالمية للبترول والخدمات

البترولية ( -2011اآلن)  -بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ( - )2015-2014صندوق

حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ( -2014اآلن)  -شركة مصر للتأمين ()2015

الشركة العربية لالستثما ارت المالية والشركة المصرية القابضة للتأمين (.)2012–2011


تقديم المشورة لبرنامج األمم المتحدة االنمائى لسياساتهم واستراتيجياتهم فى مصر للمشروعات

الخاصة بمكافحة الفساد والشفافية والنزاهة وتعديل مسارها فى ضوء أحداث ثورة  25يناير
(.)2011


خبير واستشارى منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية للعديد من الدراسات ،من بينها دراسة

العالقة بين االقتصاد األخضر والتشغيل في الشرق األوسط ( ،)2013ودراسة تشجيع االبداع
وريادة األعمال بالشرق األوسط (.)2011



استشارى البنك الدولى إلعداد دراسة حوكمة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة ()2013



عضو بالفريق االستشارى (عمل تطوعى لو ازرة التخطيط) إلعداد خطة مصر 2022 – 2012



خبير مدعو من قبل العديد من المنظمات والهيئات ومنه على سبيل المثال:

ودراسة الجهاز االدارى (.)2015

( )2012ورؤية مصر  - 2014( 2050/2030اآلن).

 ورشة االصالح االقتصادى والعدالة االجتماعية بالمنطقة العربية – تحت رعاية األمير الحسنبن طالل وشبكة الندو ومنتدى وانا – بكومو بايطاليا .2012

 مؤتمر المفوضية األوروبية المعنى بمستقبل عالقات االتحاد األوروبى بالجنوالمتغيرات خالل عام  – 2011وارسو ديسمبر .2011

فى ضوء

 مجموعة هلسنكى لتطوير نظام االستثمار العالمى – ابريل .2013عضوية المجالس

الحالية


عضو مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة كايرون للبترول وشركة  138بيراميدز

وشركة انديور كابيتال.



عضو مجلس االستشارى شركة دالتكس وشركة صادكو وشركة ريادة.

عضو الجمعية العمومية لمؤسسة األخبار والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة

لمصر للتأمين.
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عضو مجلس أمناء كلية اإلدارة وكلية السياسات العامة  -الجامعة األمريكية بالقاهرة وجامعة النيل

وجامعة بدر وجامعة الجيزة الجديدة.
السابقة


عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والشركة المصرية لالتصاالت وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا



عضو المجلس االستشارى لشركة كنسوقرة للتخطيط والحلول الهندسية وعضو مجلس الحكماء

المعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات

لمجلس الوحدة االقتصادى لجامعة الدول العربية (.)2014-2012


عضو مجلس امناء المعهد الدولى لعلوم المعلوماتية  -مكتبة األسكندرية

الدعوات كمتحدث رئيسى



 73دعوة فى  23دولة لتجمعات رجال االعمال ()2017-2016

متحدث رئيسى للمؤتمر الدولى للهوية االلكترونية – نيس – فرنسا  -سبتمبر 2012و2013

ومارسيليا سبتمبر .2014



متحدث رئيسى بالمنتدى التكنولوجى للحكومات ،أبوظبى فبراير  2013ودبى ،فبراير 2014



متحدث للمؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بخصوص التوقعات المستقبلية

لمشكلة البطالة فى الشرق األوسط ،فيننا ،نوفمبر  2011ومنتدى استراتيجيات وأدوات النمو

االحتوائى المستدام للصناعة ،فيينا ،يونيو  2014ومنتدى االقتصاد األخضر والتكنولوجيا،
البحرين ،يناير .2015



متحدث رئيسى للمنتدى الدولى لالبتكار ،تونس سبتمبر .2014

متحدث رئيسى مؤتمر منظمة التنمية والتعاون االقتصادى " OECDكيفية حدوث االصالح"،
باريس ،ديسمبر .2010

لمحة من األنشطة المهنية السابقة
 وضع االسس التنظيمية للمنطقة االقتصادية لقناة السويس
 استقطا

استثمارات بحوالى  20مليار دوالر لتطوير  23مليون متر

 وضع سياسات واستراتيجيات وإدارة تنفيذ برنامج الحكومة االلكترونية (بنية أساسية – تطوير
خدمات – نظم إدارة موارد – ربط واستكمال قواعد البيانات القومية).
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 أسفرت هذه الجهود عن تحسن ترتيب مصر على المستوى الدولى فى الخدمات االلكترونية من
على االنترنت طبقا لتقرير األمم المتحدة من  160من بين  192دولة فى  2003الى  23من

بين  192دولة طبقا للتقرير الصادر فى عام  – 2010كما فاز البرنامج المصرى بجائزة

أفضل مشروع من األمم المتحدة فى نيويورك  2009واالتحاد األفريقى فى .2008

هذا وتم دعوة د .درويش كمتحدث الى العديد من المؤتمرات والمنتديات العالمية من بينها:

المتحدث الرئيسى لختام فعاليات مؤتمر االدارة األوروبية االلكترونية بباريس كتقدير ألعماله
بالمشروع المصرى (.)2008



تصميم برنامج جديد لشبكات األمان االجتماعى باستخدام قاعدة بيانات األسرة التى تم انشاءها



تصميم وتفعيل برنامج التطوير المؤسسى وتنمية الموارد البشرية وبرنامج قادة التغيير ومسابقة



اعادة تأسيس المعهد القومى لإلدارة فى عام ( 2006انشأ فى عام  1954وتم دمجه فى أكاديمية

خصيصا لهذا الغرض وباستخدام البطاقات الذكية الىى تم توزيعها على  12مليون اسرة.
"المتميزون".

السادات للعلوم اإلدارية وقصر دوره على البحث األكاديمى فى  – )1981تم اعادة دوره التنموى
فى بناء القدرات والتطوير المؤسسى كما تم انشاء أكبر مركز تميز فى تكنولوجيا المعلومات فى

الشرق األوسط ليحتضن بوابة الحكومة المصرية وشبكة االتصال بين الوحدات الحكومية.



إنشاء مركز دراسات الحوكمة كأول مركز فى الشرق األوسط للتعريف بأهم قواعد الحوكمة



رئاسة مبادرة منظمة التعاون االقتصادى والتنمية  OECDاإلدارة الرشيدة من أجل التنمية فى



قيادة فريق العمل النضمام مصر الى لجنة الحوكمة بالخدمة العامة بمنظمة التعاون االقتصادى

(الشفافية واالفصاح – المحاسبة – المشاركة فى اتخاذ القرار – انفاذ حكم القانون .)... -
الدول العربية فى الفترة من .2009-2005

والتنمية عام  – 2008تم التجديد فى .2010



تأسيس ورئاسة لجنة الشفافية والنزاهة ( .)2011-2007اللجنة مشكلة أساسا من أعضاء غير
حكوميين من الشخصيات العامة والخبراء وقد أصدرت  3تقارير تتتبع فيها موقف مصر من

المؤشرات الدولية والمحلية للفساد مع تقديم التوصيات الالزمة لتحسين هذه المؤشرات مثل شفافية

اعداد الموازنة وادخال نظام االمبودسمان فى مصر واالعالن عن الوظائف والمشتريات الحكومية.


رعاية والتعاقد مع جامعة القاهرة لتنفيذ أكبر دراسة فى الشرق األوسط عن منظومة القيم فى

المجتمع المصرى فيما يختص بالفساد ووالتى كان لها صدى كبير عند نشرها وخلقت حالة من
الوعى بأهم المشكالت والمشاهدات وباألخص لدى الشبا .


قيادة الجهود فى مجال النفاذ الى العدالة وتنفيذ العديد من المشروعات الراميه الى العدالة الناجزة

ودعم المنظومة المساندة لها.
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 وقد نتج عن كل هذه الجهود والعمل لمدة عدة سنوات فى مجال الحوكمة الى دعوة الدكتور أحمد

درويش كمتحدث رئيسى ومشارك فى العديد من الفعاليات والمنتديات الدولية من بينها ديسمبر

 2010بباريس بمنظمة التعاون االقتصادى والتنمية فى موضوع" :كيف يحدث االصالح" والذى

قام بتقديمه السيد أنخل جوريا سكرتير عام المنظمة على أنه أشهر المصلحين بالشرق األوسط.
األنشطة العلمية واألكاديمية

 رئيس فرع مصر لجمعية مهندسى الكهرباء وااللكترونيات  IEEEوعضو لجنة الجوائز والتكريم
للمنطقة الثامنة ولجنة ميثاق السلوكيات وتصرفات األعضاء للجمعية على المستوى العالمى.
 عضو مجلس جمعية الهندسة اإلدارية.
 عضو بالعديد من الجمعيات العلمية الدولية وهيئات تحرير وتحكيم المجالت العلمية الدولية.

 البحوث المنشورة 64 :بحثا محكما فى المجالت العلمية والمؤتمرات المرموقة المحكمة –  11مقالة
مدعوة فى المحافل الدولية المختلفة – المشاركة فى  4كتب – العديد من المحاضرات المدعوة.

 االشتراك في العديد من المشروعات البحثية الممولة من جهات مصرية وعالمية
 اإلشراف على الرسائل العلمية :الدكتوراه - 10 :الماجستير.26 :

 القيام بتصميم وتطوير وتنفيذ حزم برامج متعددة (مع امتالك حقوق الملكية الفكرية) مستخدمة
بجامعات ومعامل بحثية وشركات عالمية مثل حزم لمحاكاة بث الفيديو على قنوات االتصال
الالسلكية والشبكات بنظام االرسال غير المتزامن .وحزم محاكاة نظم االتصاالت وحزم قواعد

بيانات األغذية المصرية المتوافقة مع نظم التكويد العالمية.
أنشطة المجتمع المدنى ومراكز الفكر
 عضو بمجالس العديد من المنظمات المجتمع المدنى ومراكز الفكر االستراتيجى ومبادرات ترويج
السياسات ،ومن بينها

 رؤية مصر 2050/2030 -المجلس المصرى للتنافسية

 مؤسسة تروس :بناء خريطة تنمية لمصر مبنية على نظم المعلمات الجغرافية مع العمل علىتشبيك جمعيات المجتمع المدنى مع الحكومة والقطاع الخاص لإلسراع في التنمية.

 عضو ومتطوع بالعديد من منظمات وجمعيات ومبادرات المجتمع المدنى ومن بينها عضو المجلس
المصرى للشئون الخارجية – تخطيط الطاقة – مؤسسة آل قرة وغيرها.
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