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ر ةراتية سير

بسمهرحمرمرتحلدتدد.رم.ر  

ال لسبةوووبتلالتكنالاجيووبل لاومااووبتل"أةووتبملاةووب دللل-لهندةوو ل لسبةوووبتلا لوونظمكتوواه ال لسمةووس ل وو لد
د هةلالقوبمملوع اوبللهمويسلقةوملتنايو لواهكو ل" لتططويطل تجتاوب  لال لفقوب  "ل و ل لتنايو "للتطويقبتهبل ا  
 ل. لفقب  شهي لواهك ل لتططيطل تجتاب  لال لاا هدل لو

  لدهج ل لوماي 

ل لنظملال لسبةوبتلهندة    لتطصصل لوبم
ل لتناي ل  لتطويقبتهلال إلصطنب  لا لمكبءلا لسبةوبتل لاوماابتلتكنالاجيب   لدقيق لتطصصل

واهك ل" لتططيطل تجتاب  لال  ل لتناي "للالتطويقبتهبل لسبةوبتلالتكنالاجيبل لاوماابتل"أةتبملاةب دل
د هةل لاا هدل لوشهي لواهك ل لتططيطل تجتاب  لا لفقب   ل. لفقب  "لالقبمملوع ابللهميسلقةملتناي لا     لاظيس ل لسبلي 

اهك ل" لتططيطل تجتاب  لا لفقب  "لاا هدل لوشهي لو لقبمملوع ابللهميسلقةملتناي للالإد هةل ل -1
 ل11/1/7111واوهدل لتططيطل لقاا "إ توبه لانل

 ل ل 9/9/7112 لاشهفل لوما لال إلد هيل لانتدبل م ل لاهك ل لديااجه   ل  توبه لانل -7
12/7/7112 

 تجتاب  لالواهك ل" لتططيطلللتطويقبتهبال لسبةوبتلال لاوماابتلأةتبملاةب دلتكنالاجيبل -3
 .2/8/7113 لفقب  "ل)اهك لده ةبتل لتناي ل لوشهي لةبوقب(لواوهدل لتططيطل لقاا لإ توبهً لانل

 .11/1/7118ادهسلواهك لده ةبتل لتناي ل لوشهي لواوهدل لتططيطل لقاا لإ توبهً لانل -2
لادهسلاةب دلواهك ل لتططيطل تجتاب  لال لفقب  لواوهدل لتططيطل لقاا لإ توبهً لان -2

ل.ل73/17/7111
 .لل1/1/1992اويدلواهك ل لتططيطل تجتاب  لال لفقب  للواوهدل لتططيطل لقاا لإ توبهً لانل -1
إ توبهً لانلل-أابكل–اطططلوه اجلواهك ل ألهه مللإلد هةلال لسةبوبتل إللكتهاني للوجهيدةل ألهه مل -1

 .1992الست لل1991

  لتدهجل لاظيس 

 لقبههةللل–جوباو ل ينلشاسلل–كمي ل لهندة لل–دكتاه ال:ل لسمةس ل  لهندة ل لسبةوبتلا لنظمل -1
 7118ألابنيبل.ليالياللل–وهلينلل–إشه فلاشتهكلاعلجباو لهااوالدتلل-

لل"ل لاكالءل ألمكيبءل  لنظملد ملال تطبمل لقه هل"ااضاعل لهةبل ل
“Intelligent Agencies in Decision Support Systems” 

ل -7 لهندة ل لسبةوبتلا لنظم ل لهندة لل–ابجةتيه: لل–جوباو ل ينلشاسلل–كمي  ديةاوهل لقبههة
ل.7111

ل–كمي ل لهندة لل-وكبلاهياس:ل لهندة ل لكههوبمي لشوو ل لسبةوبتل إللكتهاني لال لتسكمل آلل ل -3
 .1991 لقبههةلليانيالل–جوباو ل ينلشاسل

وبلقبههةلال لسصالل م لشهبدةل تويتاهل تلابني ليانيالل لتطهجلانل لادهة ل تلابني ل تنجيمي  -2
1982. 

  لاؤهالتل لوماي 

AGILلل , C++ , Java , JADE , BlueJ , Protégé , SPSS, etc. 
الل7119 لتدهيسل  لابجيةتيهلاوهدل لتططيطل لقاا للاقهه"ل ألةبليبل لوماي ل لسديف ل"لانمل -1

أهوووووووملاجوووووووبتتل لطووووووووه تل
  لةبوق 
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 ست ل تن
  لتططيطل لقاا للااضا بتلاسددةلواقههل" لتسباض" لتدهيسل  لابجيةتيهلاوهدل -7
 لاشبهك ل  ل لتدهيسلوبلده ةبتل لوميبل،لكمي ل لتجبهةلجباو ل ينلشاسل،ل لنظمل لسديف ل  ل د هةل -3

  ت ابت
لتدهيبلالتدهيسللماتدهوينل  لوه اجلتدهيوي لاطتمس :

 ،تدهيبلادهوين تدهيبلإد هي،لتدهيبلتوبقدي 
 لقاا ل،لادين لاوبهكل لتومياي ،لاهك ل تهه مللإلد هةلال لسةبوبتل إللكتهاني ل  لكللانلاوهدل لتططيطل

 وبألهه مل،أابك
تدهيبل لاتدهوينل  ل ديدلانل لااضا بتل  لاجبلل لتطصصل لوبملال لدقيقلال لاهتوطلوبلتططيطلال

  لتناي ل  لوه اجلتدهيوي لاطتمس .ل
 واوهدل لتططيطل لقاا  -1

ل لااضاعل لوهنباجلل
لنظمل لاوماابتلال لاا هدل لوشهي لتططيطلالتناي ل لاا هدل لوشهي ل1
ل لتسباضل لسوبللال لاوماابتل لتسباضل لدال ل7
ل لنظمل لطويهةلنظمل لاوماابتلال تطبمل لقه هل3
أ بقلإةتطد مل لنظمل لطويهةل  ل لاجبتتل ألقتصبدي للنظمل لاوماابتلال تطبمل لقه هل2

لال ألجتاب ي 
لنظملاوماابتل لاا هدل لوشهي ل لتناي ل لوشهي ل2
لنظملاوماابتلإد هةل أل ابتلاطتوهلإد هةل أل ابتل1
لاشهاعلإنشبءلنظملطوهةللمتنوؤلوبأل ابتلاطتوهلإد هةل أل ابتل1
 Problem solving and decision makingلسلل لاشبكللالد ملال تطبمل لقه هل8

-An Overviewل
ل ت الملال تتصبللالقيبدةل لوالل لتناايل تتصبتتلال لتناي تكنالاجيبلل9

لتكنالاجيبل لاوماابتلال لنظمل  ل د هةل أل ابتلأد هةل أل ابتل11
لتكنالاجيبل لاوماابتلال تتصبللال هقل لواللاهبه تل تتصبللال هقل لغالل11

ل
لادين لاوبهكل لتومياي  -7

ال لطبصلووهنباجلتعهيلل لقيبد تل  لنظمل لاوماابتلالل ال لتوميملتدهيبلكا دهل لاوماينللوا  هةل لتهوي 
ل تةبليبل لوماي ل لسديف ل  ل لتوميم

 ل1991واهك ل تهه مللإلد هةلال لسةبوبتل إللكتهاني لوبألهه م،لأابكلقولل -3
لوه اجلسبةبللاطتمس لافللتدهيبل لاتدهوينل  ل

Windows , AutoCAD , Internet , Advanced Internet , Doc/PC (ver 3.3) , 
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Lotus 1-2-3 (ver 3.3) , Advanced Lotus (Macros) , Excel, Advanced Excel 
ل(1996 -1990)

لل تدهيوي لاتنا  الداه تلإجتيب لال لسصالل م لدوماابتلالوه اجلل -أ
جتيب لداهةلتدهيوي  تشته كل  لال -1 له علكسبءةل لوبامينلوبلاوهدلاقدا لانل لونكل ت هيق للمتناي لل  

 ،لوونا ن11-12/11/7118،
“Preparation of Academic Leaders” 

جتيب لداهةلتدهيوي  تشته كل  لال -7 له علكسبءةل لوبامينلوبلاوهدلاقدا لانل لونكل ت هيق للمتناي لل  
 ،لوونا ن7-1/9/7118،

“Exams and Student Evaluation System” 
جتيب لداهةلتدهيوي  تشته كل  لال -3 له علكسبءةل لوبامينلوبلاوهدلاقدا لانل لونكل ت هيق للمتناي لل  

 ل”Modern teaching Methods“  ،لوونا ن 72-78/1/7118،
–"ل)أكبدياي ل لقبههةللDAAD – Kairo Akademie"لللاقدا لانل اسدةلتدهيوي  تشته كل  ل -2

 وونا نل2/3/7118،ل   لهيم ل أللابني للمتوبدلل لوما ل(
“Effective ICT policies for managing E-Learning in 

Higher Education”ل 
–"ل)أكبدياي ل لقبههةللDAAD – Kairo Akademie"لللاقدا لانل اسدةلتدهيوي  تشته كل  ل -2

 وونا نل1/3/7118،ل   ل( لهيم ل أللابني للمتوبدلل لوما
 Scientific Thinking And Argumentation Skills For"ل

Problem Solvingل" 
–"ل)أكبدياي ل لقبههةللDAAD – Kairo Akademie"لللاسدةلتدهيوي لاقدا لانل تشته كل  ل -1

 وونا نل12/3/7118،ل   لهيم ل أللابني للمتوبدلل لوما ل(
 "لConstructive Assessment for Learning"ل

جتيب ل لداهةل لتدهيوي ل لت لنظاهبل لاوهدل لوهو للمتططيطلوبلكايتلاعلاوهدل تشته كل  لال -1   
 لتططيطل لقاا لوونا نل"لاهبه تلتسديدل تستيبجبتل لتدهيوي لال لتططيطل لاظيس "ل،ل لقبههةل،ل

13-11/17/7112 
جتيب لداهةلتدهيوي ل تشته كل  لال -8  وونا نلل71/8/7112-73 لقبههة،،لاوهدل لتططيطل لقاا و  

 Applications of Linear and Nonlinear Programming"ل
using GAMSل" 

–"ل)أكبدياي ل لقبههةللDAAD – Kairo Akademie"لللاقدا لانل اسدةلتدهيوي  تشته كل  ل -9
 وونا نل7113،لابهسل   لهيم ل أللابني للمتوبدلل لوما ل(

 "لCommunicating Science and Academic Research"ل
 جتيب لالده ة لدومامللادةلفالف لأشههلوونا نل"لإد هةل لاشها بتل لاةتد ا ل"ل  لجباو ل"ل -11

Technische Universität , Kaiserslauternلوعلابنيبللالملكلونظبمل لتوميمل نلوودلل" 

 تهتاوووبمل لوسفيووو لاجوووبتتل
 ا لتدهيوي 
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Distance and Independent Studies Center 7117ديةاوهلل–،لةوتاوهل 
 7111نا اوهلل71-11جتيب ل لوهنباجل لتدهيو لواوهدل لتططيطل لقاا ل،لسضاهلالإ -11

 وونا نل"لسلل لاشبكللالد ملإتطبمل لقه هلوإةتطد مل لسبةبل"
ل77-11إجتيب ل لداهةل لتدهيوي ل لت لنظاهبلاهصدل د ل ل لتناي لواهك ل لوقدل تجتاب  ل،ل -17

 7111ةوتاوهل
 لالاةبا ةلال لطهقل لاطتمس لتةتهد فلوونا نل"اقبييسلالاؤشه تل لسقهلال

  لسقه ءل"
(ل  ل طبهل تسبقي ل لتوبانللTOTسضاهلال لاشبهك ل  لةمةم لانل لجمةبتل لتاجيهي ل)ل -13

 لااقو لوينلاوهدل لتططيطل لقاا لالا  هةل لتناي ل تقتصبدي لالوهنباجل لتناي ل لسضهي ل
 7111نا اوهلل73،للGTZ  لوبلاشبهك ل لتبوعللماكبل ل تلابني للمتوبانل لسن

 وونا نل"لأليبتل لتناي ل لاسمي لوبلاشبهك ل"
ال لت لنظاتهبلانظا ل)لل7119ينبيهلل12-12 تشته كلالسضاهلاهش ل الل  لدال ل لتشيك،ل -12

3ieللل)The International Initiative for Impact Evaluation 
 ل "لEvaluating Responses to shocksوونا نل"ل

ل
 لتغيهل لهيكم للقطبعل لاوماابتل  لاصهل)وبلتهكي ل"لوةاهل لسد دلالأطهان، -1
،لةمةم لقضبيبل لتططيطلال لتناي لهقمل)ل***(ل،لاوهدل لتططيطل لقاا ل "(ل لصبده ت م ل

 )تستل لنشه(
ه علوةا ل لسد دلالشهيفل الءل،ل""داهل لشوكبتل لوصوي ل تصطنب ي ل  ل -7

ا ةتد ا ل لواميبتل إلنتبجي لوقطبعلكههوبءلاصه"ل،ل لاؤتاهل لوما ل لةبدسلا لوشهانللنظمل
 لاوماابتلاتكنالاجيبل لسبةوبتل،ل"فاهةل لويبنبتللتو ي ل لتططيطل لقاا لا لتناي ل لاةتد ا "،ل

 7119ابهسلل12-13 لقبههة:ل
3- Basmah El Haddadل, Zainab Elsadi, “IOT-Based 

conceptual Framework for the Prevention of Acute Air Pollution 
Episodes for reducing and limiting related Diseases in Egypt”, 
accepted for presentation on 28-30 March 2018 at the AMLTA2019 
conference at Ain Shams University and inclusion in the conf. 
Proceeding to be published by springer in the series of “Advanced 
Intelligent Systems and Computing” and abstracted/indexed in 
DBLP, Google Scholar, El-Compendex, Mathematical Reviews, 
SCImgo, SCOPUS, and ISI Proceeding volumes. Sponsored by 
Springer and IEEE(SMC section), not published yet 

"انشعتل أل ابللال لتسالل لهقا "،لاساادلاسادلإوه هيمل،وةاهل لسد دلال -2

 أهمل لده ةبت
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  لجاوي   ن وسفي لاسكا ل،لتصده  ماي  لماوماابتل"كاويانت"ل،لاجم  لاجم ل لاصهي ل
  أل م   لاجمس ان وتهطيصلESISACTاتكنالاجيبل لسبةوبتل  لاوماابت  لاصهي للنظم

 7118يانيالل71،ل لوددل2/11/1998وتبهيخللمصسب  ل
5- M. Basmah El Haddad. “Towards using cloud computing 

technology in Egyptian governmental organizations”, International 
Journal of Engineering & Technology, 7 (2.28) (2018) 267- 271, 
Special Issue 28 on Computing, Engineering and Information 
Technologies, Science Publishing CorporationPublisher of 
International Academic Journals, SPC, Website: 
www.sciencepubco.com/index.php/IJET , 
DOI: 10.14419/ijet.v7i2.28.12942, 16-05-2018 

وةاهل لسد دلالأطهان،ل" لطيبه تل تةته تيجي لتصالحلانظاا ل لتوميملابلقولل -1
 لتططيطل لقاا ل،لل(ل،لاوهد280 لجباو ل  لاصه"،لةمةم لقضبيبل لتططيطلال لتناي لهقمل)

 ل7111أغةطسل
7- B. El Haddad, "Business Intelligence in the Strategic 

Management of Egyptian Institutions", Institute of National Planning , 
Memo No (1658) - Cairo, Egypt, October 2017 

م ل لاةتايلوةاهل لسد دلالأطهانل،لتسويلل ةته تيجي ل لمكبءل تقتصبديل  -8
(ل،لاوهدل لتططيطل717 لقاا لال لاؤةة لواصهل،لةمةم لقضبيبل لتططيطلال لتناي لهقمل)ل

 7111 لقاا ،ل
9- B. El. Haddad, Magdi A. Ibrahim, “The Demographic 

Dividend (Window of Opportunity) and its impact on Labor Force , 
The Case of Egypt”, 11th International Inter-Ministerial Conference 
on Population and Development, New Delhi, India November 23-27, 
conference papers 

10- B. El Haddad, “Towards developing an Intelligent Match 
Making Assistant to be used during the Human Organ 
Transplantation Management”, Proceedings 2012 7th International 
Conference on Computing and Convergence Technology (ICCIT, ICEI 
and ICACT) ICCCT2012 Seoul, Korea December 3 - 5, 2012.ل
Accepted 27 Sep. 2012, published Dec. 2012  

تلالوةاهل لسد دلالأطهانل،لتطايهل لنظبمل لقاا لإلد هةل لدال لوبلاومااب -11

https://www.sciencepubco.com/
http://www.sciencepubco.com/index.php/IJET
http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i2.28.12942
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(،لاوهدل739تكنالاجيبتهبلكهكي ةلأةبةي للتناي لاصه،لةمةم لقضبيبل لتططيطلا لتناي لهقمل)
 )نشه(.ل7117)إجب ا(ل،لةوتاوهلل 7117 لتططيطل لقاا ،لياني ل

12- B. El Haddad,  "Intelligent Decision Support Systems in 
Selected Areas of Health Care", Institute of National Planning , Memo 
No (1650) - Cairo, Egypt, June 2011 (accepted) , Published  March 
2012  

د هةلقطبعل لاوماابتلا تتصبتتل  ل -13 وةاهل لسد دلالأطهانل،لاجتاعل لاوه  لا  
ل 2011(،لاوهدل لتططيطل لقاا ،لياني ل228اصه،لةمةم لقضبيبل لتططيطلا لتناي لهقمل)

 )نشه(.ل7111)إجب ا(ل،لأغةطسل
14- B. El Haddad, "Comparative Performance-based 

Comparison of an Existing Resource Management System with an 
Analogous Agent-Based Competitive System", the fifth International 
Conference on Intelligent Computing and Information Systems 
(ICICIS) 30 June- 2 July 2011, Ain Shams University, Cairo-Egypt, 
July 2011  

وةاهل لسد دلالأطهانل،لاتطموبتلاا جه ل ألططبهل لاستام ل م لاصهلنتيج ل -12
(،لاوهدل لتططيطل لقاا ل،ل772ةمةم لقضبيبل لتططيطلا لتناي لهقمل)ل-لمتغيهل لانبط ل لوبلا 

 .7111أكتاوهل
-لسد دلالأطهانلل،لظبههةل لتغيهل لانبط لا تستوبسل لسه هىل) ألهاي وةاهل  -11

نابمجل لاسبكبةلاتقيياهبل لسن (،ل لاجم ل لاصهي للمتناي لا لتططيط،ل لاجمدل-أةبةيبتل تطتالف
 .7111 لفبانل شه،ل لوددل ألال،ل لقبههة،ليانيهل

17- B. El Haddad, H. Schehatta, "Towards Building A Multi-
Agent Emergency Medical Services Pre-Hospital System", the forth 
International Conference on Intelligent Computing and Information 
Systems (ICICIS) 19-22 March 2009, Ain Shams Uni. Cairo - Egypt, 
Best Sessions Paper, March 2009 

18- B. El Haddad, "Intelligent Agencies in Decision Support 
Systems". Ph.D. Thesis in Electrical Engineering – Computers and 
Systems Engineering – Faculty of Engineering – Ain Shams 
University – Cairo, Egypt, 2008. 

19- B. El Haddad, "A Multi-Agent Approach for Designing 
Emergency Medical Services Pre-hospital Systems", CSP Workshop, 
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Potsdam, Germany, 2004 
20- B. El Haddad, "Towards building Agent-Based 

Emergency Medical Services Systems", 27th Annual German 
Conference on Artificial Intelligence Ulm, Germany, September 20-
24, 2004 

21- B. El Haddad, "Towards building Multi-Agent Systems as 
Supporters in the Health Care Domain", CSP Workshop , Poland 
2003 

22- B. El Haddad, Educational materials, lectures and notes 
concerning: Advanced Lotus, Excel, Advanced Excel4.0 - Al Ahram 
Management and Computer Center – AMAC- 1993, 1994. 

23- B. El Haddad, "Information and Communication 
Technologies in Crisis Management". Master Thesis in Electrical 
Engineering – Computers and Systems Engineering – Faculty of 
Engineering – Ain Shams University – Cairo, Egypt, 2000. 

سهمل لسد دللالأ.لد.ل بديهل ودل لةالمل،لإاكبني لتطويقلنظمل لطوهةل  لوةاهلا -72
ووضل أل ابتل لاهددةللإلطه دل لتناي ل  لاصهل)لسبل ل لديانل لطبهجي (ل،ل لاؤتاهل لةنايل

ل1991 لفبن لإلد هةل أل ابتلال لكا هثل،لكمي ل لتجبهةل،لجباو ل ينلشاسل،ل لقبههةل،ل
،لتطايهلأةبليبلالقا  دل لاوماابتل  لإد هةلللوةاهلاسهمل لسد دللالآطهان -72

،لل112 أل ابتل لاهددةلألطه دل لتناي ل) لاهسم ل لفبني (لل،لةمةم لقضبيبل لتططيطلا لتناي لهقمل
 1991اوهدل لتططيطل لقاا ل،ل لقبههةل،ل

وةاهلاسهمل لسد دللالآطهانلل،لتطايهلأةبليبلالقا  دل لاوماابتل  لإد هةل -71
،لل112ألطه دل لتناي ل) لاهسم ل ألال (ل،ةمةم لقضبيبل لتططيطلا لتناي لهقملل أل ابتل لاهددة

ل1991اوهدل لتططيطل لقاا ل،ل لقبههةل،ل
ل لمكبءل لا لوشهي ، ل تجتاب ي  ل لتناي  لاجبتت ل   لاتطويقبتهب ل لسديف  ل لوماي   ألةبليب

د مل تطبمل لقه هلاتطويقبتهل  لاجبتتل تصطنب  لاتطويقبتهل  ل لتناي ،لمكبءل أل ابللانظمل
لا لوشهي  ل تجتاب ي  ل تقتصبدي ل لتناي  ل لاجبتت ل   لاتطويقبتهب ل لاوماابت لتكنالاجيب ،

لا تجتاب ي .

 اجبتتل إلهتابم

basmah.elhaddad@gmail.com  

   basmah.elhaddad@inp.edu.eg 
  لوهيدل إللكتهان 
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