
 األستاذ الدكتور  أمحد صديق

 حتى اآلن. أهم اإلجنازات:  2018رئيس أكادميية طيبة للعلوم والتكنولوجيا ، مصر من نوفمرب  ساعدم

برناجًما أكادميًيا وأكثر من  15التحول الرقمي لألكادميية اليت تضم ثالثة معاهد عليا بأكثر من 

 .طالب وطالبة 10000

. اإلجنازات 2018حتى أكتوبر  2015النهضة ، مصر ، من يوليو عميد كلية علوم احلاسب ، جامعة         •

الرئيسية: اعتماد مجيع برامج أعضاء هيئة التدريس من اجمللس األعلى للجامعات ، وإنشاء وحدة ضمان 

اجلودة ، وبدء التعاون الدولي مع اجلامعات العاملية رفيعة املستوى يف مسارات خمتلفة على وجه اخلصوص 

 .لعليا ، وتبادل الطالب ، وأعضاء هيئة التدريس، الدراسات ا

. اإلجنازات 2018حتى أغسطس  2016عميد كلية اهلندسة ، جامعة النهضة ، مصر من أغسطس         •

الرئيسية: اعتماد مجيع برامج أعضاء هيئة التدريس من اجمللس األعلى للجامعات ، وإنشاء وحدة ضمان 

اجلامعات العاملية رفيعة املستوى يف خمتلف املسارات على وجه اخلصوص  اجلودة ، وبدء التعاون الدولي مع

، الدراسات العليا ، وتبادل الطالب ، وأعضاء هيئة التدريس. تنظيم املؤمتر الدولي للعلوم والتكنولوجيا 

يوني ماب يف ماليزيا. توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة النهضة  وريادة األعمال بالتعاون مع جامعة

 .معة هيوسنت كلري ليك بوالية تكساس بالواليات املتحدة األمريكيةوجا

 .2015حتى يونيو  2008رئيس قسم اهلندسة الطبية احليوية من سبتمرب         •

أهم اإلجنازات: إنشاء نادي اهلندسة والعلوم جبامعة حلوان. إنشاء برامج الدراسات العليا يف اهلندسة الطبية         •

 .تطوير بوابة جامعة حلواناحليوية. 



شارك كمتحدث يف العديد من األحداث الوطنية والدولية اليت تتناول التحول الرقمي ، والذكاء         •

االصطناعي ، والصحة اإللكرتونية ، والتعلم اإللكرتوني ، واحلوسبة السحابية ، وحتليالت البيانات 

 .الضخمة ، وإنرتنت األشياء ، وهندسة الربجميات

 .يف جمال تكنولوجيا املعلومات واهلندسة الطبية احليوية للقطاعني العام واخلاص 1997مستشار منذ         •

استشاري مؤسسي للعديد من املشاريع الوطنية مبا يف ذلك العاصمة اإلدارية اجلديدة والتحول الرقمي         •

 .صريةللحكومة املصرية. كما شارك يف التحول الرقمي للجامعات امل

مستشار للعديد من املنظمات الوطنية والدولية مثل البنك الدولي ، االحتاد األوروبي ، برنامج األمم املتحدة         •

 .اإلمنائي

إجنازات االستشارات تشمل: تطوير البنية التحتية ، تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قطاع         •

وزارات واهليئات احلكومية مثل: وزارة الصحة ، وزارة االستثمار ، وزارة الرتبية الصحة ، تطوير العديد من ال

 .والتعليم ، وزارة اخلارجية ، وزارة الداخلية ، جملس الوزراء املصري و الرئاسة املصرية

 ، واملشاركة يف العديد من الربوتوكوالت والروابط صياغة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص        •

التجارية بني خمتلف أصحاب املصلحة ، وإدارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الوطنية يف 

جماالت التعليم ، واحلكومة اإللكرتونية ، والصحة اإللكرتونية ، واحملتوى اإللكرتوني ، وقواعد 

 .البيانات الوطنية ، وأنظمة املعلومات اجلغرافية

 

  
 


