األستاذ الدكتور /أحمد زكي بدر

وزير التربية والتعليم يناير 2010
المؤهالت العلمية :
 -بكالوريوس هندسة كهربية  -جامعة عين شمس

1977

 -ماجستير في هندسة الحاسبات والتحكم اآللي  -جامعة عين شمس

1982

 دكتوراه الفلسفة في هندسة الحاسبات والتحكم اآللي  -جامعة عينشمس
التدرج الوظيفي :
 -معيد بقسم هندسة اإللكترونيات والحاسبات كلية الهندسة جامعة عين شمس

1978

 -مدرس مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات والحاسبات كلية الهندسة عين شمس

1982

 -باحث ,المعهد القومي للهندسة -جرينوبل -فرنسا

1983

 -مدرس بقسم هندسة اإللكترونيات والحاسبات -كلية الهندسة جامعة عين شمس

1986

 -أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات والنظم -كلية الهندسة جامعة عين شمس

1992

 -أستاذ بقسم هندسة الحاسبات والنظم -كلية الهندسة جامعة عين شمس

1998

 -مدير شبكة المعلومات الجامعية -جامعة عين شمس

1999

 -عميد أكاديمية " أخبار اليوم "

2000

 -نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطالب

2006

 -رئيس جامعة عين شمس

2007

 وزير التربية والتعليمالوظائف األكاديمية :

2010

1986

 -عميد أكاديمية أخبار اليوم -أخبار اليوم

2006-2000

 -نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطالب

2007-2006

 رئيس جامعة عين شمسالتخصص :
 -التخصص العام  :هندسة كهربية.

2009-2007

 التخصص الدقيق :حاسبات وتحكم آلي.اإلنتاج العلمي :
 اإلشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. نشر الكثير من البحوث في الدوريات العلمية المحلية والدولية.عضوية الجمعيات العلمية :
 عضو  Senior Memberمعهد مهندسي اإللكترونيات والكهرباء الدولي. -عضو موسوعة من هو في العالم في العلوم الهندسية.

2007

 -عضو موسوعة " من هو في العالم ".

1999

 عضو موسوعة " المثقفين المتميزين للقرن العشرين بكمبردج ". عضو موسوعة " رجل العالم ". عضو اللجنة القومية للمعلومات وشعبة تكنولوجيا المعلومات -أكاديمية البحثالعلمي.
اإلسهامات واألنشطة العلمية :
 عضو مجلس إدارة شبكة المعلومات ومجلس إدارة المطبعة ومجلس إدارةالحاسب العلمي بجامعة عين شمس.
 عضو مجلس إدارة مركز نظم المعلومات لكلية الهندسة ومجلس إدارة مركزالمعلومات الطبية بطب عين شمس.
 مساهمات كثيرة في مجال الحاسبات اإللكترونية والتحكم اآللي أكاديمياً. تصميم نظم الحاسبات والمعلومات ونظم التحكم اآللى ووضع المواصفاتوبناء العديد من مراكز المعلومات ورئاسة وعضوية لجان وضع المواصفات
وفحص وإستالم نظم وشبكات الحاسبات والمعلومات.
 التدريس في الجامعة األمريكية -قسم علوم الحاسب ومركز التعليم المستمر. مستشار نظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالعديد من الجهات الحكوميةوالخاصة وقطاع األعمال.
 المساهمة في العديد من األنشطة الطالبية والثقافية ومنها-: -عضو لجنة اليوبيل الذهبي لجامعة عين شمس.

1999

 رائد اتحاد الطالب ورائد لعدة لجان بكلية الهندسة جامعة عين شمس. -عضوا للجنة المنظمة للمواسم الثقافية جامعة عين شمس

