اإلسم :أمجد يوسف قلدس
المؤهالت الدراسيه:




بكالوريوس هندسة  -جامعة عين شمس 5991-
معهد تكنولوجيا المعلومات – رئاسة مجلس الوزراء – 5991
دبلومة اإلدارة – الجامعة البريطانية بمصر – 8002

نبذة عن السيرة الذاتية:
رائد أعمال في مجال تصدير البرمجيات ألوروبا و أمريكا .قناعاتى كانت و ال زالت بأن الكفاءات المصرية الشابة لها القدرة على
إثبات تميزها في مجال البرمجيات على المستوى العالمى متى توفرت لها الفرصة و المجال المناسب للنمو و اإلبداع  .بدأت عملى في
مجال تصدير البرمجيات بمحاوالت منفردة منذ سنة  8000و حاليا  -و بحمد هللا – تقدم شركتى (أركديف) خدمات البرمجيات لمؤسسات
عالمية مثل جمعية القلب العالمية و اليونيسيف و مواقع اإلدارة االستراتيجية المبنية على برنامج "طاقات" التي قامت شركتنا بإنشائه و
تطويره .
خبرتى العملية تنصب في مجال القيادة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة وإدارة النمو لها مع الوضع في اإلعتبار كل التحديات التي
تواجهها ،بالذات في إختيار العمالة الشابة و تدريبها و توظيفها و خلق المجال المناسب لها لإلبداع مع تحفيزها الدائم للنمو مما يضمن
نمو المنشأه  .اتمتع أيضا بخبرة عملية في اإلرتقاء بمستوى الجوده في صناعة البرمجيات نتيجة االستثمار الذى قمت بة في شهادات
 ISO-CMMI- Agileلشركتى.
على المستوى العام شرفت باالشتراك في وضع سياسة وزارة االتصاالت في مجال رياده األعمال و اإلبداع سنه  8052و دعم مبادرات
تصدير البرمجيات سنة  ، 8058أسعد أيضا بالتطوع بإلقاء المحاضرات لرواد األعمال في مجاالت القيادة و اإلبداع في حاضنات
.TIEC- GESR- FLAT6LABS

مقترحات التطوير لجمعية إتصال كمرشح عن شعبة البرمجيات:
فى حالة إنتخابى كعضو مجلس إدارة بجمعية إتصال ،سأقوم بالتعاون مع بقية األعضاء لوضع و تنفيذ استراتيجيات ناجحة تخدم مجتمع
تكنولوجيا المعلومات بمصر عامه و أعضاء إتصال خاصة  .محاور العمل األساسية هي:


زياده القدرة التنافسية للشركات المصرية في مجال صناعة البرمجيات على المستوى العالمى ،و ذلك بالتركيز على رفع كفاءة
الشركات بالتدريب  -ليس فقط الفني -و لكن المعنى بطرق التواصل مع العمالء  ،االهتمام بتفاصيل المنتج و طرق تسليمة
..الخ



عمل برامج خاصة لتبادل الخبرات بين الشركات العالمية و الشركات المتوسطة و الصغيرة كنوع من المسؤولية المجتمعية
لهذه الشركات العالمية.



التعاون بشكل بناء مع الكيانات األخرى المعنيه بتنمية صناعة البرمجيات بالدولة و ذلك بتوحيد األهداف و تكامل المشاريع مما
يحقق الفائده القصوى للشركات أعضاء جمعية إتصال.



دعم و تطوير برامج إتصال السابقة في مجاالت التسويق للشركات ،مبادرات الشراكة و تبادل الخبرات  ،التمويل و اإلستثمار
مع دراسة و تحليل المحاوالت السابقة لتحقيق أقصى فائده لهذه البرامج.
و لسيادتكم جزيل الشكر
م .أمجد يوسف

