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In summary; my experience has the following two folds:  

1. Professional Record and  
2. Academic & Research Record. 

 

 

 

 

 العيوطي  إبراهيم حممد عبدالعزيز

 القٌادة العامة لشرطة دبً  –رئٌس قسم نظم المعلومات بمركز دعم اتخاذ القرار  

 0891بجامعة  وارسو  –الدكتوراه فً علوم الحاسب اآللً  ةأنهً دراس 

 4102سان فرانسٌسكو ماست  ،فً علوم الحاسب اآللً مسجل لدرجة الدكتوراه  

 0892جامعة القاهرة  –ماجســـــتٌر هندسة الطٌران )التحكم اآللً بالحاسبات(  

 0891جامعة القاهرة  –بكالورٌوس هندسة الطٌران )التحكم اآللً بالحاسبات(  
 

  
البيانات 

 األشاشية

 لً خبرة مهنٌة حٌة ألكثر من ثالثٌن عاما فً المجاالت اآلتٌة: 

 إنشاء وإدارة مراكز الحاسب اآللً، 

 التخطٌط االستراتٌجً،  

 ات المتكاملة،مأنظمة المعلو  

 إدارة المشروعات،  

 أنظمة دعم اتخاذ القرار،   

 قٌاس األداء،  

 تحلٌل وتصمٌم النظم،  

 تبسٌط اإلجراءات،  

 ة،ٌاألتمتة المكتب  

 قضاٌا ونظم الحكومة اإللكترونٌة،  

 إدارة المعرفة،  

 ونظم التدرٌب والتعلم عن بعد،  

 وتقنٌات التفكٌر والعصف الذهنً،  

  )ظل عدم التأكد والنظم الفضفاضةفً (وتقنٌات الذكاء االصطناعً والنظم الخبٌرة   

 اخلربة العملية 
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 وتصمٌم وتطوٌر المواقع اإللكترونٌة.  

 الذاكرة المؤسسٌة وإدارتها 

 مناهج البحث العلمً 

 أنظمة دعم التفاوض 

 إدارة الوثائق و المعلومات 

 التحلٌل الرباعً وبناء االستراتٌجٌات 

  مشكلة البطالة والحد منها 

 تنمٌة الحس األمنً 

 نظم األرشفة اإللكترونٌة 

 اإلنذار المبكر وآلٌاته 

 دعم القرارو المعلوماتكزالمر ةكل التنظٌمٌاالهٌ 

 مراكز الحاسب اآللًاإلشراف على تشغٌل  

 تطبٌقات عدٌدة لخدمة المؤسسات والوزارات 

 اإلشراف على تركٌب وتشغٌل الشبكات 

 Radio Therapy Planning لعالج النوويتصمٌم ا 
 

التدددرٌس بخمددس جامعددات فددً المجدداالت المددذكورة أعدداله )جامعددة القدداهرة، جامعددة  

إلدً كلٌدة اإلمدارات  الجزائر، جامعدة وارسدو، جامعدة عجمدان، جامعدة دبدًة إضدافة 

 للطٌران بدبً(.

أسسددت ثددالث مراكددز للمعلومددات والحاسددب اآللددً بدولددة اإلمددارات العربٌددة المتحدددة   

أدندو،، دائددرة األشدغال العامددة  –)شدركة الحفددر الوطنٌدة  ة وهدًلهدداوعملدت مددٌرا 

أبددوظبً، األكادٌمٌددة العربٌددة للنقددل البحددري بالشددارقة(، كمددا قمددت بتصددمٌم البنٌددة 

 ة لمركز دعم اتخاذ القرار بدبىة وأعددت خطة العمل االستراتٌجٌة له.التحتٌ

وخبٌرا فً علوم الحاسب اآللً لبعض المؤسسدات الكبدر   بدولدة عملت مستشارا  

اإلمارات العربٌة المتحدة )المصرف المركزي، وشركة جاما للبرمجٌات والتعلم عن 

 بعد، ومركز الشارقة للكمبٌوتر وغٌرها(. 

أشرفت ونفذت برامج تدرٌبٌة فً العدٌد من المجاالت المذكورة أعاله، وكذل، قمت  

  باألعمال اإلدارٌة المصاحبة. 

قمت بإعداد وتصمٌم النظام الخبٌر إلحصائٌات األداء، وكذل، إعداد وتصمٌم النظدام  

 الخبٌدددددر للحوكمدددددة المؤسسدددددٌةة و سدددددٌتم توثٌقهمدددددا إن شددددداء   بمدددددوقعً 

http://www.ayouty.com. 

نشرت كتابا عن "المعرفة ودورها فى دعم اتخاذ القرار"ة وتحت الطبع كتابان عن  

"تقنٌات الذكاء االصطناعى فى دعم اتخاذ القرار"، و" نظم الدعم الخبٌرة لقرارات 

 التفاوض الرشٌدة ". 

التقددٌرة وكدان آخرهدا درإل اإلنجداز مدن حصلت على العدٌد مدن الجدوائز وشدهادات  

صاحب المعالً الفرٌق ضاحً خلفان تمٌم القائد العام لشرطة دبدًة وكدذل، شدهادة 

تقدٌر عن إثراء الدورات التدرٌبٌدة لمنداهج البحدث العلمدً التدً نظمهدا مركدز دعدم 

 اتخاذ القرار بشرطة دبًة والذي شرفت بالعمل به واالنتساب إلٌه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اتاإلجناز

 الرئيصية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجلوائس وأنواط 

 الشرف
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I have more than 30 years of professional active experience in the 
fields of:  

 Establishing and Managing Information Centers, 

 Strategic Planning,  

 Integrated information systems,  

 Project Management,  

 Artificial Intelligence (AI) and Expert Systems, 

 Decision Support Systems (using AI, ES & Fuzziness), 

 Business Intelligence & Knowledge Management, 

 Institutional Performance Measurement,  

 Business Systems Analysis and Design,  

 Office Automation,  

 Knowledge Management Systems, 

 Brainstorming and Creativity Techniques,  

 Website Design and Development, 

 Aeronautical Eng. – (Aerodynamics & Flight Mechanics) 

 Disaster Recovery Planning & Implementation, 

 Managing and Implementing Training Programs 

 

During this period I have established and managed Three Computer 

Centers in well-known and respected institutions in UAE. 

 

In addition I Lectured in five Universities, worked as an Educational 

Consultant, Computer Science Specialist, Supervising Training Programs 

and handling the accompanied Administrative Affairs.  

 

 

Education 

Currently: 

 
Registered for Ph. D  Degree in Computer Science, 
MUST University, San Francisco, CA, USA 

http://www.mustuniversity.com  

http://www.usdla.org/for-profit-organizations/ 

Research topic: Adaptive Information Systems Modelling for 
Heterogeneous Dynamic Agent-based Simulations using Sensitive 
Expert Rules 
 

November 1980: Finished Ph. D Studies in Computer Science  

Institute of Informatics-Warsaw University, Warsaw, Poland 1980 

http://www.mustuniversity.com/
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Research topic: Fuzzy & Stochastic automata Interaction In A Non-

Stationary Environment. 

September 1974: Master's degree, Aeronautical Engineering – Computer Control, Cairo 
University, Cairo, Egypt 
 

Research topic: Computer Guidance and Control in Aerospace Vehicles; 

“Computer Controlled Rocket Trajectory For Near-Zero Destination Error”. 

September 1970: Bachelor's degree, Aeronautical Engineering – Computer Control, 

Cairo University, Cairo, Egypt 

 

 

Experience at Glance  
 

Positions Held Institution 

Head of Information Systems Decision Support Center, Dubai Police H. Q., 

UAE 

Lecturer Of Information Systems Faculty of Computer Science - Ajman 

University of science & technology, Abu Dhabi  

- UAE 

Project & Education Consultant ORACLE Systems Ltd. - ME Operations  

Abu Dhabi - UAE 

Head of Information Systems Center National Drilling Company (NDC) - ADNOC 

(Abu Dhabi National Oil Company) - Abu Dhabi 

- UAE 

Head of Computer Section Public Works Department (PWD)  

Abu Dhabi, - UAE 

Lecturer Of Computer and Automation Arab Maritime Transport Academy (AMTA)  

Sharjah, - UAE 

IT Visiting Lecturer Directorate of Human Resources, Sharjah, UAE 

Aerospace Engineering (Invited Lecturer) Emirates Aviation College (Emirates Airline)  

Dubai, UAE 

Information Systems (Invited Lecturer) Faculty of Computer Science - University of 

Dubai,  UAE 
 

 

 

 

 نفٌذها:قمت بتالتً )غٌر التقنٌة( وفٌما ٌلً بعض الدورات التدرٌبٌة 

 ًالتخطٌط االستراتٌج  إدارة المشروعات 

  الحكٌمةصنع القرارات  نظم دعم القرار 

 إدارة المعرفة 

 الذاكرة المؤسسٌة وإدارتها 

 ًمناهج البحث العلم 

 ًمهارات التفكٌر والعصف الذهن 

 ًتنمٌة الحس األمن 

 تصمٌم وتطوٌر المواقع اإللكترونٌة 
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 أنظمة دعم التفاوض 

 إدارة الوثائق و المعلومات 

  الرباعً وبناء االستراتٌجٌاتالتحلٌل 

 مشكلة البطالة والحد منها 

 نظم األرشفة اإللكترونٌة 

 اإلنذار المبكر وآلٌاته 

 كز دعم القراراالهٌكل التنظٌمً لمر 

 

 

 

Skills Summary 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For details regarding Dates, Duration, Job Roles and activities:  

         http://www.ayouty.com/12_CV/CV_18Pages.html  

Or       http://www.ayouty.com/12_CV/CV_5Pages.html 

 
 

 

Thank you and best regards, 
 

AYOUTY M. A.   عبدالعزيز العيوطيدمحم   

GSM: +2011 217 26 002 

Email: ayoutyma@hotmail.com 

http://www.ayouty.com 

 
 

Project Management 

 

Website Design & Dev 

 

Expert Systems 

 

Disaster Management 

Data Center Mgmt. 

 

Strategic Planning    

 

B. Systems Analysis   

 

I Information systems 

Decision Support Sys Artificial Intelligence 

 

Brainstorming    Adobe Dreamweaver 

IOT = Ayouty    Supervising Training Knowledge Managmt 

Mind Manager Tools 

 

Performance 

Measures 

Book Authoring 

 

Office 2010 Training Oracle HR & Payroll PHP Programming 
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