
 

بتعيين  الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات يصدر قراًرا

 نائبين جديدين للرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

 2021يناير،  31 –القاهرة 

بتعيين المهندس/ حازم محمد  أصدر الدكتور/ عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، قراًرا 

لتأمين المعامالت اإللكترونية،  لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتنبيل أحمد مرسي نائبًا للرئيس التنفيذي 

نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة لتطوير أسواق تكنولوجيا بتعيين األستاذة/ أماني محمد ربيع أحمد على،  قراًراو

  المعلومات، وذلك لمدة عام.

االستفادة من أدوات بالهيئة تعظيم  لتأمين المعامالت اإللكترونيةلرئيس التنفيذي انائب وتتضمن مهام منصب 

على نطاق وتسريع عمليات االعتماد على التوقيع اإللكتروني واستخدامه وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات 

اإلدارات والوحدات  على اإلشراف. وذلك، باإلضافة إلى تحقيق استراتيجية مصر الرقميةبما يساهم في واسع 

تراخيص إدارة ، وإدارة السلطة الجذرية للتوقيع اإللكترونيالخاصة بتامين المعامالت اإللكترونية ومن ضمنها 

 مركز تميز التوقيع اإللكتروني واإلدارات التابعة له.، والتوقيع اإللكتروني

عاًما في مجال تكنولوجيا المعلومات السيما  25نبيل خبرة واسعة تمتد ألكثر من  حازم /المهندس ويمتلك

ي مجاالت التحول المتعلقة بتطوير األعمال باستخدام التطبيقات التكنولوجية وتقديم الحلول واالستشارات ف

الرقمي، وأنظمة تحليالت البيانات والذكاء الصناعي، وحلول دعم القرار، وبناء الكوادر البشرية وتأهيل وخلق 

 .القيادات التنفيذية

ويتمتع نبيل بخبرات عملية متراكمة في مجال االستشارات وخدمات األعمال حيث شغل العديد من المناصب 

المية قام خاللها بتطوير قطاع االستشارات بالقطاع المصرفي والحكومي وقطاع " العIBMالقيادية في شركة "

 االتصاالت.



 

حصل حازم نبيل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ووريك في إنجلترا، وعلى درجة 

  البكالوريوس في علوم الحاسب اآللي من الجامعة األمريكية في القاهرة.

بكالوريوس على  لتطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات هيئةللالتنفيذي رئيس النائب أماني ربيع  حصلتو

من جامعة كوبنهاجن  ةإدارة األعمال التنفيذي دبلومةإلى جانب وذلك ، لي من الجامعة األمريكيةاالحاسب ال

 .جامعة ميتشجنأخرى من و

شغلت خاللها العديد  تكنولوجيا المعلومات مجالعاًما في  25تبلغ أكثر من  واسعة بخبرةربيع تتمتع أماني و

رئيس شركة فودافون والوظائف التنفيذية بعدد من الشركات العالمية كان أخرها منصب  قياديةال من المناصب

 الشركة على مستوى العالم.  خدمة عمالءرئيس في مصر وللخدمات الذكية 

ل خدمة العمالء باألسواق األوروبية وخاصة وخالل فترة رئاستها للشركة، ساهمت أماني في نمو حجم أعما

خدمات مجال مع زيادة الطلب على خدمات التحول الرقمي، وذلك وفقًا ألعلي المؤشرات والتصنيفات العالمية ل

العمالء. كما أشرفت أماني على الملف الخاص بانفصال شركة فودافون للخدمات الذكية العالمية عن شركة 

 .عمالها، وذلك طبقًا الستراتيجية شركة فودافون العالمية للتطويرفودافون مصر واستقاللية ا

عاًما بشركة أوراكل العالمية، ترأست خاللها العديد  20وقبل انضمامها إلى شركة فودافون، عملت أماني لمدة 

من المناصب في مجال إدارة الخدمات كان من ضمنها منصب مدير المركز الرقمي لتجديد عقود الخدمات 

كة بمنطقة أفريقيا والشرق األوسط، وكذلك منصب مدير مركز مصر لخدمة عمالء الشركة على مستوى للشر

 سنوات. 7العالم لمدة 
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